
Techniki oddechowe 

Relaks obniża naszą aktywność i pobudzenie, zwalnia napięcie mięśni, 

w efekcie przywraca stan równowagi emocjonalnej, uspokaja, wycisza.  

Niepokój czy strach często powoduje, że potrzebujemy więcej powietrza. 

Zaczynamy wtedy szybciej wdychać i wydychać powietrze. Taka 

hiperwentylacja wywołuje niepokój i lęk. Możliwe, że przytrafiło się to również 

tobie, jeśli zdarzyło ci się wdychać za dużo powietrza. Przyśpieszone 

oddychanie to sygnał dla organizmu, że dzieje się coś niekorzystnego. Dlatego 

trzeba spowolnić oddychanie i nabierać wtedy nieco mniej powietrza – co 

pozwoli się wyciszyć. Jeśli będziesz ćwiczyć ten sposób wolnego oddychania, 

zaczniesz z czasem odczuwać większy spokój. Pamiętaj – oddychanie poprawia 

się wraz z nabieraniem wprawy. Nie rezygnuj zatem, nawet jeśli na początku 

ćwiczenia oddechowe nie wydadzą ci się przydatne.  

Wybrane efekty ćwiczeń oddechowych: 

 lepiej dotlenisz komórki organizmu 

 poprawisz wentylację pęcherzyków płucnych 

 poprawisz koncentrację 

 rozluźnisz ciało 

 uzyskasz lepszą kontrolę nad emocjami 

 

Wskazówki do pracy z oddechem: 

 

 warto zacząć uczyć się tej techniki wtedy, kiedy nie czujesz silnego 

niepokoju, gdy jesteś w pozytywnym nastroju, w spokojnym otoczeniu, 

dopiero później możesz ją stosować do opanowania lęku, aby móc dłużej 

wytrwać w sytuacjach budzących tę emocję, 

 UCZ SIĘ STOPNIOWO – nie za dużo w ciągu dnia, zaczynaj od prostych 

ćwiczeń, potem dołącz lub zamień na inne dochodząc do ćwiczenia 

oddechu pełnego, np. można ćwiczyć za każdym razem ok. 4 minut, 

cztery razy dziennie przez tydzień,  

 nie ćwicz z pełnym brzuchem, ćwiczenia rozpocznij 1,5 – 2 godziny po 

zjedzeniu posiłku, 

 nie praktykuj, jeśli jesteś bardzo głodny, ponieważ twoja uwaga będzie 

koncentrowała się uczuciu głodu, 

 ćwiczenia wykonuj mając wyprostowany kręgosłup, 

 oddychaj nosem (ewentualnie wydychaj ustami), 

 przetestuj różne techniki oddechowe, 

 do regularnych praktyk wybierz jedno lub dwa ćwiczenia, które sprawią, 

że poczujesz się lepiej fizycznie i psychicznie, 



 na początku staraj się codziennie wykonywać przynajmniej jedno krótkie 

ćwiczenie i być świadomym swojego oddechu przynajmniej przez minutę, 

to pomoże mózgowi zapamiętać wzorzec świadomego oddychania, 

 przygotuj otoczenie: postaraj się, żeby nie było bodźców rozpraszających, 

w tym telefonu, 

 uwaga na możliwość hiperwentylacji – za dużo, za szybko może 

spowodować taki efekt (oddychanie ma być komfortowe). 

 

Ważne: prawidłowe oddychanie to strategia pomocna w radzeniu sobie 

z zaburzeniem lękowym uogólnionym, zamartwianiem się, stresem, ale nie 

należy jej używać jako strategii unikania lęku. Jeśli na przykład obawiasz się 

napadów paniki nie mów sobie: „O nie, zaraz dostanę napadu paniki, muszę 

zacząć wolniej oddychać, żeby nie stało mi się coś strasznego” – w ten sposób 

nauka prawidłowego oddychania zamienia się w tak zwane zachowanie 

zabezpieczające, dzięki któremu twoje lęki będą się utrwalać. Nie wykonuj więc 

ćwiczeń oddechowych w sytuacji, gdy stwierdzisz, że wykonujesz ćwiczenia 

oddechowe, ponieważ boisz tego, co mogłoby ci się stać, jeśli ich nie zrobisz.  

 

     Propozycje ćwiczeń: 

 

Ćwiczenie 1.  Samoobserwacja nawyków oddechowych  

 

Odpowiedz na poniższe pytania: 

 

 Jaki jest twój „naturalny” oddech, jak oddychasz na co dzień? 

 Skieruj teraz uwagę na swój oddech  - czy jest płytki, głęboki, krótki czy 

długi? 

 Jak ci się oddycha – z łatwością czy trudno? 

 Jaka jest długość twojego wdechu, a jaka wydechu? Czy możesz policzyć 

w sekundach? 

 Czy robisz przerwę między wdechem i wydechem, czy zatrzymujesz 

powietrze w płucach? 

 Czy wdech jest dłuższy od wydechu czy odwrotnie, a może są tej samej 

długości? 

 Czy oddychasz bardziej piersiowo czy brzusznie? (W którym miejscu 

czujesz największą aktywność oddechu? W klatce piersiowej czy 

w brzuchu? 

 

Ćwiczenie 2. Wyrównanie oddechu 

 

1. Usiądź tak, by mieć prosty kręgosłup. 

2. Skieruj uwagę na oddech. 



3. Wdech – liczysz w myślach do trzech: jeden, dwa, trzy (lub jeszcze do 

czterech – masz czuć się komfortowo). 

4. Wydech – liczysz w myślach do trzech: jeden, dwa, trzy (lub jeszcze licz 

do czterech). 

5. Kontynuuj liczenie do trzech (czterech) wraz z każdym wdechem 

i wydechem. 

6. Twój oddech jest teraz wyrównany. 

 

Czas trwania ćwiczenia: 3-5 minut. 

 

Ćwiczenie 3. Świadomy oddech piersiowy 

 

     Ten rodzaj oddechu polega na wypełnianiu powietrzem górnej części klatki 

piersiowej.  

 

1. Usiądź wygodnie, wyprostuj się i zamknij oczy. 

2. Przenieś uwagę na klatkę piersiową, uświadom sobie proces oddychania 

i ruch klatki piersiowej z każdym wdechem i wydechem. 

3. Koncentrując uwagę na klatce piersiowej, zrób głęboki (spokojny) wdech 

nosem, następnie długi wydech ustami. Powtórz to spokojnie kilka razy. 

Poczuj, jak z każdym wydechem rozluźniają się mięśnie klatki piersiowej. 

4. Twój oddech się wyrównuje. Oddychaj spokojnie – z każdym wdechem 

klatka piersiowa lekko się unosi, a na wydechu opada. 

5. Nie rób przerwy między wdechem i wydechem. Oddech jest połączony.  

 

Czas trwania ćwiczenia: 3-5 minut. 

 

Ćwiczenie 4. Świadomy oddech brzuszny 

 

     Ten rodzaj oddechu skupia uwagę na obszarze jamy brzusznej. Wypełniasz 

powietrzem głównie dół płuc. Ten rodzaj oddychania powoduje, że przepona się 

obniża, co daje wrażenie, jakby wraz z wdechem brzuch wypełniał się 

powietrzem niczym balon, a z wydechem zmniejszał swoją objętość. Oddech 

przeponowo – brzuszny masuje narządy wewnętrzne oraz lepiej je dotlenia 

w porównaniu z oddechem piersiowym.  

     Ćwiczenie możesz wykonać zaraz po praktykowaniu oddechu piersiowego. 

 

1. Usiądź wygodnie z wyprostowanym kręgosłupem i zamknij oczy. 

2. Połóż jedną dłoń na przeponie (nad pępkiem), a drugą na podbrzuszu. 

W tym sposobie oddychania aktywna będzie cała jama brzuszna.  

3. Robiąc spokojny wdech wypełnij dół płuc. Brzuch zwiększa teraz 

objętość na wdechu, zmniejsza zaś na wydechu (wciągasz brzuch). 



4. Kontynuuj oddychanie brzuszne, Pozwól, aby oddech był swobodny, nie 

spiesz się.  

5. Po kilku minutach wróć do naturalnego oddechu. 

 

Czas trwania ćwiczenia: 3-5 minut. 

 

Uwaga: możesz ćwiczyć również w pozycji leżącej. W tym przypadku 

połóż na brzuchu książkę i wypychaj ją w górę wraz z każdym wdechem. Na 

wydechu książka wraz z przeponą opada. 

 

Ćwiczenie 6. Oddech pełen – połączenie oddechu piersiowego 

i brzusznego 

Ten rodzaj oddechu to zaawansowana technika. Praktykowanie oddechu 

pełnego jest możliwe dopiero po opanowaniu umiejętności oddychania 

piersiowego i brzusznego. 

 

1. Usiądź wygodnie z wyprostowanym kręgosłupem. 

2. Fazę wdechu rozpoczynaj od przeniesienia uwagi na jamę brzuszną 

i wypełnienia jej powietrzem, następnie dotlenienia klatki piersiowej. Po 

wypełnieniu powietrzem klatki piersiowej skieruj uwagę na szczyty płuc  

i lekko unieś obojczyki. W fazie końcowej wdechu powietrze dociera do 

nozdrzy.  

3. Faza wydechu jest odwrotna do fazy wdechu. Zaczynasz wypuszczać 

powietrze nozdrzami, następnie rozluźniasz obojczyki, całą klatkę 

piersiową i wreszcie jamę brzuszną. Faza wydechu kończy się lekkim 

wciągnięciem brzucha.  

4. Płynnie przejdź do kolejnego wdechu, wypełniając brzuch, klatkę 

piersiową, nozdrza – i powtarzaj wydech. 

5. Oddychaj tak przez 2-3 minuty, nawet jeśli z początku nie będzie łatwo. 

To normalne, oddech pełen jest techniką trudną, dlatego zaleca się 

praktykowanie jej krok po kroku, np. codziennie przez 2 minuty. 

 

Czas trwania ćwiczenia: 3-5 minut. 

 

Ćwiczenie 7. Technika treningu oddechowego 

 

 Weź normalny oddech przez nos, mając zamknięte usta. 

 Powoli wydychaj powietrze. Podczas wydechu, półgłosem i bardzo 

powoli powiedz słowo „spokój” lub „relaks”, na przykład: 

Spooooookóóóóóój” (lub inne słowo, które cię wycisza). 

 Policz powoli do czterech (trzech), następnie wykonaj następny spokojny 

wdech. 

 Powtarzaj to ćwiczenie 3 razy w ciągu dnia przez 5 (do 10) minut. 



Uwaga: Postaraj się, żeby wydech był równy lub nieco dłuższy niż wdech 

(ale nie usuwaj z płuc całego zapasu powietrza „do końca”  – oddychanie ma 

być komfortowe). W obniżaniu poziomu stresu to właśnie przedłużony wydech 

jest bardziej istotny niż sam wdech. Oddech staraj się połączyć z wizualizacją 

siebie w ciekawym, relaksującym miejscu – rezultaty na pewno pozytywnie cię 

zaskoczą.  

 

Ćwiczenie 8. Oddech na stres - podstawowe techniki oddechowe  
 

https://www.youtube.com/watch?v=6CEqxDd1Coc 
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