
 

Poznaj swój oddech 

teoria i praktyka ćwiczeń oddechowych 

  

 

 „Oddech to pierwsza rzecz, jaką dostajemy po narodzinach i ostatnia, jaką oddajemy przed 

śmiercią. To tak proste, że wydaje się bez znaczenia. A jednak jest najważniejsze.” 

Miriam Dubini, Wiadomość do mnie 

„Życie nie polega na tym, by liczyć oddechy, ale by cieszyć się momentami zapierającymi 

dech.” 

Dorota Warakomska, Droga 66 

„Oddech Cię nie potrzebuje. Sam oddycha. Gdybyś to ty musiał pamiętać o oddychaniu, 

zapomniałbyś o tym już dawno temu. Tak więc wczucie się we własny oddech może stać się 

ważnym antidotum na naturalną skłonność do żywienia przekonania -muszę mieć kontrolę”.  

Mark Williams, Danny Penman, Mindfulness. Trening uważności 

„Oddychanie jest podstawową ludzką czynnością, na którą – dopóki nie sprawia kłopotu – nie 

zwracamy szczególnej uwagi a także traktujemy ją jako coś oczywistego.” 

Al Lee, Don Campbell, „Oddychanie doskonałe.” 

„Oddech jest synonimem życia. Kiedy się rodzimy, zaczerpujemy go po raz pierwszy. Wraz z 

ostatnim kończy się nasze życie.” 

Al Lee, Don Campbell, „Oddychanie doskonałe.” 

 

https://lubimyczytac.pl/autor/76613/miriam-dubini
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/157668/wiadomosc-do-mnie
https://lubimyczytac.pl/autor/64535/dorota-warakomska
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/132189/droga-66


 

Źródło: https://pl.pinterest.com/pin/802977808540482169/ 

 

Wstęp      

Oddech w kulturach starożytnych 

Prawie wszystkie tradycje świata odkryły oddech jako coś więcej niż - jak to ujmuje 

fizjologia - wymianę gazową między organizmem a środowiskiem. Starożytni Egipcjanie 

uważali oddech za nośnik życia. Nazwali go ka. Starogreckim odpowiednikiem oddechu i siły 

życiowej jest pneumat. W starożytnym Rzymie oddech nie istniał jako odrębne pojęcie. 

Towarzyszyły mu dusza i siła życiowa. Występowały pod nazwą spirytus. W starożytnych 

Chinach oddech to coś więcej, to energia życiowa zwana chi lub qi. W tradycji japońskiej 

mamy koncepcję przenikającej cały wszechświat energii ki - energii życiowej. W tradycji 

indyjskiej mamy pranę - siłę życiową. Dla Indian północnoamerykańskich oddech zawsze 

występował z zasadą duchowości. Wakan Tanka - Wielki Duch - to nieodłączny dla każdej 

żywej istoty oddech, siła życiowa i siła stwórcza wszystkich zjawisk przyrodniczych. Według 

starożytnych nauk oddech oddziałuje na wszystkie aspekty życia i leży u podstaw 

funkcjonowania człowieka. Dawni nauczyciele odkryli jego moc i wykorzystując ją, stworzyli 

takie dyscypliny jak jogę, tai chi, qi gong czy karate, które nadal  inspirują pokolenia. Naszą 

kulturę wyróżnia podejście naukowe. Pomimo że oddech został gruntownie przebadany, nadal 

jest przedmiotem licznych badań naukowych w zakresie  fizjologii, medycyny, psychologii 

czy sportu. 

 

https://pl.pinterest.com/pin/802977808540482169/


Definicja oddychania 

Oddychanie jest procesem fizjologicznym, polegającym na wymianie powietrza - gazów tlenu 

i dwutlenku węgla - pomiędzy organizmem a środowiskiem zewnętrznym. Z czysto 

fizjologicznego punktu widzenia stanowi źródło energii dla całej naszej aktywności. 

Proces oddychania dzieli się na:   

 - oddychanie zewnętrzne - polegające na doprowadzeniu cząsteczek tlenu atmosferycznego 

do wnętrza komórki oraz usunięciu z niej dwutlenku węgla; odbywa się ono dzięki 

zintegrowanej czynności dwu układów: oddechowego i krążenia, do oddychania 

zewnętrznego   zalicza się etapy: wymiany gazowej zewnętrznej, transportu gazów oraz 

wymiany gazowej wewnętrznej, 

- oddychanie wewnętrzne – zwane również oddychaniem komórkowym; jest procesem  

wytwarzania energii, która jest wykorzystywana przez cały organizm w procesach życiowych. 

 

Budowa układu oddechowego 

W skład układu oddechowego wchodzą: 

- górne drogi oddechowe – należą do nich: jama nosowa, gardło oraz krtań, 

- dolne drogi oddechowe – należą do nich tchawica, oskrzela, oskrzeliki, 

- płuca – parzysty narząd położony w klatce piersiowej. 

W oddychaniu uczestniczy wiele mięśni. Są to przepona, mięśnie międzyżebrowe, mięśnie 

pochyłe, mięśnie mostkowo-obojczykowo-sutkowe oraz mięśnie brzuszne. 

 

 Wdech i wydech - fazy oddechu 

Wymiana powietrza w płucach odbywa się dzięki rytmicznym ruchom klatki piersiowej, 

sterowanej mięśniami oddechowymi: przeponą i mięśniami międzyżebrowymi. 

Podczas wdechu przepona kurczy się i obniża, w wyniku czego klatka piersiowa ulega 

wydłużeniu, a napinające się mięśnie międzyżebrowe odciągają żebra na zewnątrz. W efekcie 

powiększa się przestrzeń klatki piersiowej. Zostaje ona wypełniona przez elastyczne płuca. W 



ten sposób wytwarza się podciśnienie, dzięki któremu odbywa się zasysanie powietrza do 

płuc. 

Wydech następuje, gdy przestaje działać siła rozpierająca płuca. Powietrze wypychane jest na 

zewnątrz wskutek rozluźnienia mięśni oraz naturalnej sprężystości płuc.  

Wdech jest fazą aktywną, wymagającą pracy przepony i mięśni międzyżebrowych. Wydech 

jest fazą bierną, następuje na skutek rozluźnienia mięśni. 

Odruch wdechu jest inicjowany przez ośrodek oddechowy mieszczący się w rdzeniu 

przedłużonym w mózgu. Jest on wrażliwy na stężenie dwutlenku węgla we krwi i po 

przekroczeniu pewnej jego wartości, wysyła impulsy do mięśni oddechowych. 

 

Część praktyczna 

Jedyny oddech, jakiego tak naprawdę możemy być świadomi, to ten, który czerpiemy w tej 

właśnie chwili. (Saki Santorelii) 

Jedyna czynność fizjologiczna, która może być zarazem zamierzona i mimowolna, to oddech. 

Oddech możemy kontrolować świadomie za pomocą umysłu lub możemy pozwolić mu trwać 

niezależnie, jak to się dzieje w przypadku innych procesów fizjologicznych, takich jak 

trawienie, kontrolowanych przez ciało.  

Oddychanie to życie, a życie to energia, która napędza Twoje działanie. Jeżeli zależy Ci na 

tym, aby mieć więcej energii, Twoją uwagę kieruj ku aktywności i świadomej pracy nad 

oddechem. 

Przystępując do pracy z oddechem, ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że wykonując 

ćwiczenia, należy kierować się swoimi możliwościami i reagować na sygnały - odczucia 

napływające z ciała. Nie wykonujemy ćwiczeń na siłę, aby je wykonać. Dotyczy to techniki i 

liczby powtórzeń. Ważny jest komfort osoby ćwiczącej. Nie doprowadzamy też do 

hiperwentylacji. Wybierz ćwiczenia najodpowiedniejsze dla siebie, nie wykonuj wszystkich 

od razu.  

Do ćwiczeń oddechowych nie musisz mieć specjalnego stroju. Ważne, aby ubranie było luźne 

i  nie krępowało ruchu.  

https://opracowania.pl/slowniki/slownik-biologiczny/86805-osrodek


Ćwiczenia oddechowe najlepiej wykonuje się przed posiłkiem. 

Jeżeli ćwiczysz w pomieszczeniu warto je przewietrzyć. 

Na czas ćwiczeń zapewnij sobie ciszę  i chwilę dla siebie. 

Pracę z oddechem zaczynamy od uświadomienia sobie oddechu. 

 

Ćwiczenie “Obserwacja oddechu” 

 

Zdjęcie 1. Pozycja do ćwiczenia obserwacja oddechu1 

 

Przyjmij wygodną pozycję leżenia na plecach; nogi wyprostowane, ramiona wyprostowane i 

ułożone wzdłuż tułowia. Jeżeli potrzebujesz, umieść pod głową małą poduszkę lub koc. 

Zamknij oczy i zrelaksuj się. Po chwili przenieś uwagę na: 

- Obserwowanie przepływu powietrza w nosie 

Skup uwagę na nozdrzach i wczuj się w swój nos. Poczuj przepływ powietrza w jego wnętrzu. 

Spróbuj zauważyć różnicę między wdechem a wydechem, a następnie przejdź do kolejnego 

kroku. 

 
1 Wszystkie zdjęcia, ilustrujące pozycje przyjmowane podczas opisywanych ćwiczeń pochodzą z archiwum 

autorki opracowania.  



- Obserwowaniu przepływu powietrza w gardle 

Skieruj uwagę do końca górnego podniebienia, gdzie strumień powietrza uchodzi do gardła. 

Spróbuj odczuć tam przepływ powietrza. Po kilku oddechach przejdź dalej. 

- Obserwowanie ruchu klatki piersiowej 

 Obserwuj klatkę piersiową i ruch, jaki się w niej pojawia. Po kilku oddechach pora na 

kolejny krok. 

- Wyczuwanie ruchu ściany jamy brzusznej 

  

Przenieś uwagę na brzuch i obserwuj jego ruch. Wraz z wdechem brzuch unosi się, a przy 

wydechu - opada. Pozostań kilka oddechów w tym doświadczeniu.  

- Kolejny etap to wyczuwanie wszystkich czterech obszarów jednocześnie  

Obejmij uwagą w tym samym czasie: nozdrza, gardło, klatkę piersiową i brzuch. Po kilku 

oddechach powróć do naturalnego oddechu. 

W tym ćwiczeniu nie ma dobrych czy złych, poprawnych czy niepoprawnych rezultatów. 

Stanowi ono ważny krok w nauczeniu się świadomego oddychania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ćwiczenie “Odczuj różnicę”. 

Tym razem usiądź na krześle lub w siadzie skrzyżnym i przyjmij celowo niedbała pozycję. 

 

Zdjęcie 2. i 3. Niedbała pozycja w siedzeniu na krześle i w siadzie skrzyżnym 

 

 

Rozluźnij mięśnie utrzymujące kręgosłup pionowo i pozwól mu zgiąć się do przodu. Ramiona 

i broda niech również wysuną się do przodu. Zaobserwuj, jak oddychasz. Czy są to pełne, 

głębokie, satysfakcjonujące oddechy ? 

  

 

 

 



A teraz wyprostuj się, cofnij barki, podnieś głowę i zacznij oddychać. 

 

Zdjęcie 4. i 5. Siad na krześle i siad skrzyżny z wyprostowanym kręgosłupem 

 

Porównaj ten oddech z tym w poprzedniej – niedbałej pozycji. Zwróć uwagę, że tym razem 

łatwiej Ci się oddycha. Wnioski: prawidłowa postawa wspiera nasz oddech. 

 

 

 

 

 

 



Aktywacja centrum 

Podejmując jakąkolwiek aktywność ruchową, należy zwrócić uwagę na zaangażowanie 

mięśni środka ciała - ang. core muscles. Nauka aktywacji tych obszarów jest gwarancją 

efektywnego, zrównoważonego i świadomego ruchu.  

Do elementów dolnego centrum zaliczamy: 

- mięsień poprzeczny brzucha, 

 

Źródło: https://bieganie.pl/?show=1&cat=2&id=1457 

 

- mięśnie dna miednicy, 

 

Źródło:http://kobiecafizjoterapia.pl/kobiece-dolegliwosci/miesnie-dna-miednicy-oslabione-czy-

nadmiernie-napiete/ 

https://bieganie.pl/?show=1&cat=2&id=1457
http://kobiecafizjoterapia.pl/kobiece-dolegliwosci/miesnie-dna-miednicy-oslabione-czy-nadmiernie-napiete/
http://kobiecafizjoterapia.pl/kobiece-dolegliwosci/miesnie-dna-miednicy-oslabione-czy-nadmiernie-napiete/


- mięsień wielodzielny, 

 

Źródło: https://bieganie.pl/?show=1&cat=2&id=1457 

- przeponę. 

 

Źródło: https://bieganie.pl/?show=1&cat=2&id=1457 

Przy aktywacji tych obszarów niezwykle ważne jest uruchomienie oddechu, który jest 

narzędziem ułatwiającym współdziałanie wyżej wymienionych obszarów. Oddech jest 

pierwszą czynnością, jaką wykonujemy tuż po urodzeniu, stanowi fundament naszego 

istnienia, a także dyktuje rytm życia. Wraz z wdechem przepona wędruje w kierunku dolnej 

części klatki piersiowej, kurcząc się i zwiększając objętość płuc, natomiast z wydechem 

rozluźnia się, zmniejszając powierzchnię płuc i wypychając powietrze. 

https://bieganie.pl/?show=1&cat=2&id=1457
https://bieganie.pl/?show=1&cat=2&id=1457


Aktywacja tych mięśni pozwala na stabilizację miednicy, odcinka lędźwiowego kręgosłupa 

oraz klatki piersiowej. Taka praca pozwala na bezpieczne ruchy skrętu, chodu, podnoszenia, 

jak również skakania czy biegania. Bezpieczne wykonywanie ruchów jest z kolei niezwykle 

istotne przy codziennym funkcjonowaniu i uprawianiu różnych form aktywności. 

 

Ćwiczenia aktywujące centrum 

1. Połóż się na plecach i ugnij nogi w kolanach, stopy oprzyj o podłoże. Połóż ręce w dolnej 

części brzucha, tuż pod kolcami biodrowymi, zachowaj neutralne ułożenie pleców. Weź 

wdech i wraz z wydechem napnij mięśnie brzucha od środka, odsuwając je od palców. 

Pamiętaj, że jest to subtelny ruch. Możesz wyobrazić sobie, że wokół twoich bioder masz 

owinięty pas i chcesz zwiększyć napięcie tego pasa poprzez napięcie mięśni. 

2. Przyjmij pozycję klęku podpartego. Zadbaj, aby nadgarstki znalazły się pod barkami, a 

kolana pod biodrami. Głowa stanowi przedłużenie linii kręgosłupa. Zachowaj neutralny 

kręgosłup w dolnym odcinku. Twoje barki są oddalone od uszu, a klatka piersiowa jest 

otwarta. Weź wdech i pozwól mięśniom brzucha się powiększyć. Wraz z wydechem 

wciągnij brzuch bez zmiany ułożenia pleców.  

3. Stań w pozycji wyprostowanej, ustawiając stopy na szerokość swoich bioder. Ustaw 

kręgosłup w neutralnej pozycji, otwórz klatkę piersiową, wydłuż barki i obojczyki do 

boków. Weź wdech, wypychając mięśnie brzucha do przodu, Twój pępek przesunie się w 

przód (nie zmieniaj ułożenia kręgosłupa), wraz z wydechem wciągnij brzuch, zbliżając 

swój pępek w stronę kręgosłupa. 

 

Oddech brzuszny 

Taki sposób oddychania pozwala lepiej dotlenić nasz organizm i zwiększa też zaangażowanie 

centrum podczas wydechu. Oddech ten ma też charakter relaksacyjny i pomaga zwiększyć 

objętość przepony, dlatego inaczej zwany jest przeponowym.  

Przyjmij pozycję siadu klęcznego lub połóż się na plecach z nogami ugiętymi i ustawionymi 

na szerokość twoich bioder. Połóż ręce na brzuchu. Weź wdech wyobrażając sobie, że 

wpuszczasz powietrze do balonika znajdującego się w twoim brzuchu. Poczuj, jak kierujesz 

oddech do swoich dłoni. Z wydechem pozwól, aby Twój brzuch schował się do środka, 



poczuj jak Twój brzuch opada. Powtórz ćwiczenie kilka razy. Jeśli podczas ćwiczeń 

poczujesz zawroty głowy lub zrobi ci się słabo, przerwij ćwiczenie, zacznij oddychać 

naturalnie. Może być to sygnał, że dochodzi do hiperwentylacji. Poniższy rysunek 

przedstawia schemat oddychania torem brzusznym. 

 

Źródło: 

http://www.programyzdrowotne.pl/programypowrotudopracy/glos/Programnaukiemisjigosu/Defaul

t.aspx 

 

Oddech torem żebrowym 

Taki sposób oddychania pozwala na rozluźnienie mięśni międzyżebrowych, może wpływać 

też na zwiększenie pojemności płuc. Taki oddech ma na celu stymulacje umysłu i wpływa na 

energię życiową. 

Przyjmij pozycję siadu klęcznego lub pozycję stojącą. Połóż ręce na łukach żebrowych i wraz 

z wdechem poczuj, jak się rozszerzają, rozpychając jednocześnie twoje dłonie. Przenieś swoją 

uwagę na oddech i zadbaj, aby klatka piersiowa rozszerzyła się. Utrzymaj mięśnie brzucha 

nieruchomo. Zrób wydech, ściągając żebra do środka i wypuszczając powietrze.   

http://www.programyzdrowotne.pl/programypowrotudopracy/glos/Programnaukiemisjigosu/Default.aspx
http://www.programyzdrowotne.pl/programypowrotudopracy/glos/Programnaukiemisjigosu/Default.aspx


 

Źródło: 

http://www.programyzdrowotne.pl/programypowrotudopracy/glos/Programnaukiemisjigosu/Defaul

t.aspx 

 

Oddychanie boczne „jednym płucem” 

Oddychanie do boku tułowia pozwala zwiększyć zgięcie boczne kręgosłupa, a także pomocne 

jest przy wadach postawy, zwiększając mobilność klatki piersiowej i kręgosłupa po stronie 

wklęsłej skrzywienia.  

Ćwiczenie możesz wykonać przyjmując pozycję stojącą lub siadając w siadzie klęcznym. 

Przyjmij pozycję, która jest dla Ciebie bardziej komfortowa. Połóż prawą rękę na dolnej 

części bocznych prawych żeber, zginając się do lewego boku. Zrób wdech, wysyłając 

powietrze do prawej strony żeber, możesz wyobrazić sobie, że oddychasz tylko jednym 

płucem. Poczuj rozszerzanie się żeber. Z wydechem wypuść powietrze, pozwalając żebrom 

wrócić do pierwotnej pozycji. Powtórz kilka razy i zmień stronę. 

 

Oddech piersiowo-brzuszny 

Ten tor oddychania zwany jest inaczej całościowym. Stanowi połączenie wcześniej 

opisywanych sposobów oddychania. Chcąc wykorzystać oddech piersiowo-brzuszny, połóż 

się na plecach, układając jedną rękę na klatce piersiowej, a drugą na brzuchu. Weź wdech i 

http://www.programyzdrowotne.pl/programypowrotudopracy/glos/Programnaukiemisjigosu/Default.aspx
http://www.programyzdrowotne.pl/programypowrotudopracy/glos/Programnaukiemisjigosu/Default.aspx


pozwól, aby powietrze uniosło twoje dłonie, wraz z wydechem pozwól, aby opadły. Powtórz 

kilka razy. 

 

Źródło: 

http://www.programyzdrowotne.pl/programypowrotudopracy/glos/Programnaukiemisjigosu/Defaul

t.aspx 

 

Oddech w relaksacji 

 

Źródło: https://www.augustahealth.com/health-focused/5-ways-to-reduce-holiday-stress 

http://www.programyzdrowotne.pl/programypowrotudopracy/glos/Programnaukiemisjigosu/Default.aspx
http://www.programyzdrowotne.pl/programypowrotudopracy/glos/Programnaukiemisjigosu/Default.aspx
https://www.augustahealth.com/health-focused/5-ways-to-reduce-holiday-stress


Ćwiczenie możesz wykonywać codziennie w celu relaksacji, wyciszenia, a także lepszego 

kontaktu z samym sobą. Możesz nagrać treść relaksacji na dyktafon i odtwarzać ją z 

zamkniętymi oczami. Ćwiczenie możesz robić codziennie, pamiętając, że praktykując 

częściej, łatwiej jest osiągnąć stan rozluźnienia. 

Usiądź lub połóż się w wygodnej dla Ciebie pozycji. Zadbaj, aby w pomieszczeniu, w którym 

się znajdujesz, było ciepło i komfortowo. Stopniowo zamknij oczy i poczuj, jak twoje 

powieki stają się ciężkie. Możesz mieć wrażenie jakby sklejały się ze sobą.  

Skup się na swoim oddechu, na tym, jak powietrze wpływa i wypływa z twojego ciała. 

Zaobserwuj, które części ciała poruszają się wraz z wdechem i wydechem. Bądź w kontakcie 

z odczuciami płynącymi z Twojego ciała. Nie rób niczego na siłę, oddychaj tak jak jest ci 

wygodnie, nie oczekuj niczego poddaj się obserwacji doznań pochodzących z ciała.  

Po chwili możesz poczuć, że Twoje myśli wędrują, zmierzają w różnych kierunkach. Kiedy to 

zauważysz, skieruj uwagę z powrotem na oddech. Pozwól, aby Twój umysł błądził, 

jednocześnie uświadamiając sobie wędrówkę własnych myśli. Nie oceniaj, nie krytykuj, nie 

staraj się robić niczego na siłę.  

Może zdarzyć się, że w pewnej chwili poczujesz, że Twój umysł jest spokojny jak tafla wody, 

że spływa na Ciebie wrażenie całkowitego wyciszenia. Daj sobie czas, aż poczujesz się 

rozluźniony i zrelaksowany. 

Może zdarzyć się, że Twój umysł wyciszy się i uspokoi tylko na krótką chwilę, może to być 

bardzo ulotne, postaraj się to zaakceptować. Cokolwiek się zdarzy, pozwól, aby było takie 

jakie jest. 

Po kilku chwilach zacznij być bardziej świadomy swojego ciała, bardziej świadomy 

dźwięków w pomieszczeniu, w którym się znajdujesz. Możesz poruszyć palcami rąk i nóg, 

powoli otwórz oczy i powróć do teraźniejszości.  

(relaksacja na podstawie książki Mark Williams, Danny Penman Mindfulness. Trening 

uważności) 



 

źródło: http://www.bosopozdrowie.pl/ 

 

Oddechy z tradycji jogi 

Samavritti 

To technika pranajamy, w której chodzi o osiągnięcie równego wzorca oddechowego, a więc 

o połączenie poszczególnych elementów procesu oddychania - wdechu, zatrzymania oddechu 

i wydechu - w równy przepływ. 

 Najprostszy wariant 1:1 

Usiądź wygodnie, z prostymi plecami w siadzie skrzyżnym lub na krześle. Ręce ułóż na 

udach i zamknij oczy. Podczas spokojnego wdechu nosem policz do czterech, nie patrz na 

zegarek, licz w głowie, swoim tempem. Następnie zrób spokojny wydech nosem, również 

licząc swoim tempem do czterech. Jeśli udaje Ci się to bez problemu, możesz wydłużyć 

liczenie do 6 lub do 8. Wykonaj w ten sposób 7-10 oddechów. 

Wariant 4:4:6:2 

Będąc w wygodnej siedzącej pozycji, zamknij oczy i przejdź do oddychania według wzoru 

4:4:6:2. Weź wdech, licząc do czterech, następnie zatrzymaj oddech, licząc do czterech, 

http://www.bosopozdrowie.pl/


kolejno zrób wydech, odliczając do sześciu i zatrzymaj oddech, licząc do dwóch. Oddychaj w 

ten sposób tylko wtedy, gdy się dobrze przy tym czujesz. Wykonaj 7-10 oddechów. 

 

Ćwiczenie 20 oddechów oczyszczających 

To technika pranajamy, która pochodzi od jednego z najwybitniejszych mistyków Indii, 

reformatora sufizmu – Hazrat Inayata Khana. Technikę tę wykonuje się stojąc lub siedząc z 

wyprostowanym kręgosłupem, w dobrze wywietrzonym pomieszczeniu lub na zewnątrz. 

Polega ona  na wykonaniu 20 oddechów podzielonych na cztery różne sposoby. 

Wybierz pozycję do ćwiczenia: leżenie na plecach z ramionami wzdłuż tułowia lub pozycję 

siedzącą na krześle albo w siadzie skrzyżnym z wyprostowanym kręgosłupem i rękoma 

ułożonymi na udach. Dla lepszego kontaktu z własnym oddechem, zamknij oczy. Przejdź do 

oddechów: 

- wykonaj pięć oddechów – wdech nosem, zatrzymanie, wydech nosem, 

- wykonaj pięć oddechów – wdech nosem, zatrzymanie, wydech ustami (przez usta zwężone 

lub zwinięte w „dzióbek”, tak by kontrolować strumień wychodzącego powietrza), 

- wykonaj pięć oddechów – wdech ustami (jak wyżej), zatrzymanie, wydech nosem, 

- wykonaj pięć oddechów – wdech ustami (jak wyżej), zatrzymanie, wydech ustami (jak 

wyżej). 

Pomiędzy wdechem a wydechem w każdym cyklu wykonaj krótkie zatrzymanie, czyli po 

wdechu poczekaj z wydechem przez 1-3 sekundy, następnie zrób wydech. 

Na wdechu powtarzamy w myślach słowa:  „Wdycham życie i światło”, na wydechu: „I 

promieniuję tym samym”. Ponadto możemy dołączyć wizualizację jasnego światła: z 

wdechem wizualizujemy strumień jasnego światła wdychany ze strumieniem wdechu, na 

zatrzymaniu oddechu wizualizujemy rozchodzenie się tego światła po klatce piersiowej lub 

całym ciele, a z wydechem wyobrażamy sobie, że to światło promieniuje z nas. 

Staramy się, aby zarówno wdechy i wydechy wykonywane nosem, jak i te wykonywane 

ustami były jednolite na całej swojej długości.  



Nadi sodhana pranajama – oddech naprzemienny. 

Oddech naprzemienny ma na celu wyrównanie przepływu energii w kanałach energetycznych 

oraz ich oczyszczanie. Ćwiczenie to uważane jest za pomocne w odzyskiwaniu równowagi 

pracy układu nerwowego. Zalecane jest jako ćwiczenie antystresowe. 

Usiądź wygodnie, z wyprostowanym kręgosłupem Oddychaj normalnie przez kilka chwil i 

pozwól umysłowi i ciału zrelaksować się. Lewą rękę umieść na lewym kolanie. 

Prawą rękę unieś i wyprostowane palce wskazujący oraz środkowy oprzyj w punkcie 

pomiędzy brwiami. Kciuk posłuży do przytykania prawego nozdrza, a palcem serdecznym 

będziesz przytykać lewe nozdrze. 

 

 

Zdjęcie 6. Ułożenie ręki w ćwiczeniu Nadi Sodhana pranajama. 

 



Weź wdech, kciukiem  przykryj prawą dziurkę i zrób spokojny wydech lewą dziurką. Teraz 

przez lewe nozdrze weź wdech. 

 

Zdjęcie 7. i 8. Zamknięcie prawego nozdrza kciukiem - widok 

na wprost oraz z boku 

 

Zakryj lewe nozdrze palcem serdecznym. 

Otwórz prawe nozdrze i wykonaj nim wydech. Prawym nozdrzem wykonaj wdech. 

 



 

Zdjęcie 9. i 10. Zamknięcie lewego nozdrza palcem serdecznym – widok na wprost oraz z boku 

 

Prawe nozdrze zamknij. Otwórz lewe nozdrze i wykonaj wydech. Tak wygląda jeden pełny 

cykl tego ćwiczenia. 

Kontynuujemy: 

- prawe nozdrze zamknięte, lewym nozdrzem robimy wdech, 

- zamykamy lewe nozdrze, otwieramy prawe nozdrze i robimy nim wydech, 

- prawym nozdrzem robimy wdech, prawe nozdrze zamykamy, 

- otwieramy lewe nozdrze i robimy wydech. 

Wykonaj 10 pełnych cykli tego ćwiczenia. Kiedy skończysz ostatni cykl, opuść dłonie na 

kolana i posiedź jeszcze 3-5 min z zamkniętymi oczami, kierując uwagę na oddech. 



Jak ćwiczyć oddychanie w domu ? 

Posiadamy możliwość kontrolowania oddechu. Może  ona bezpośrednio wpłynąć na rytm 

pracy serca, emocje, ciśnienie krwi, układ trawienny, sprawność fizyczną, wytrzymałość, 

układ odpornościowy a także równowagę chemiczną organizmu. Efektów uspokojenia emocji 

czy spowolnienia przyspieszonej akcji serca w sytuacji zdenerwowania możemy doświadczyć 

niemalże od razu. Warunkiem jest zauważenie sytuacji  i podjęcie świadomego oddychania. 

Chcąc ćwiczyć oddech, nie czekamy na sytuacje podnoszące nam ciśnienie. Każdego dnia 

znajdujemy chwilę aby „pobyć” ze swoim oddechem. Nie musisz codziennie wykonywać 

wszystkich ćwiczeń opisanych w wykładzie. Podejmij się wykonania jednego dziennie. A 

potem wybierz dwa: jedno, które lubisz i jedno, które Cię irytuje. Twoje preferencje będą się 

zmieniały, a Ty doświadczysz, jak ważny jest oddech. Zakochaj się w oddechu! 

 

 

Źródło: https://instytutnoble.pl/niezwykla-moc-oddechu/ 

 

Życzymy powodzenia w Twojej praktyce oddechu 

https://instytutnoble.pl/niezwykla-moc-oddechu/

