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CODZIENNY TRENING
ODDECHOWY
Proste ćwiczenia oddechowe, które odmienią Twój głos

ćwiczenia głębokiego
oddychania
Sylwia PrusakiewiczKucharska

To nie są typowe ćwiczenia oddechowe, w których liczy się
głównie praca mięśni decydujących o brzmieniu głosu. To

DOBRZE WIEDZIEĆ

krótki trening, który nauczy Cię głębokiego oddechu,

By prawidłowo oddychać

potrzebnego do tego, by lepiej żyć i zachować zdrowie. Nie

w czasie emitowania

pozostanie też bez wpływu na to, jak oddychasz, gdy mówisz

dźwięków, musisz zadbać

i śpiewasz.

o swój oddech także

Dlaczego? Jeśli żyjesz w napięciu, nieobcy jest Ci stres, nie

każdego dnia, w chwilach,

stosujesz regularnie ćwiczeń, które odprężają ciało i umysł -

gdy nie wydobywasz

łatwo nie będzie zacząć głęboko oddychać, kiedy

żadnych dźwięków

przychodzisz na próbę, rozpoczynasz wystąpienie, lekcję,

i w codziennym

koncert albo kolejny dzień wypełniony rozmowami,

funkcjonowaniu.

wykładami, spotkaniami.

Rano
Zaobserwuj swój oddech
chwilę po przebudzeniu.
Jeszcze w łóżku:
Ziewaj, otwierając buzię
szeroko jak kot. Jeśli
pojawi się naturalny
odruch i chęć ziewnięcia –
poddaj się je. Zrób w ten
sposób jeszcze dwa, trzy
oddechy.
Następnie wykonaj kolejne
oddechy z myślą
„wznoszenie” przy wdechu
i „opadanie” podczas
wydechu. Powtórz jeszcze

Proste działania

2 - 3 razy.

Początek

się, znajdź jeden przedmiot

Przeciągnij się, rozejrzyj
w swoim otoczeniu. Skup

Zacznij od kilku chwil zatrzymania w ciągu dnia. Ustaw
codziennie 3 – 6 alarmów w telefonie, które przypomną Ci,
aby wyłączyć się na chwilę i skupić swoją uwagę na oddechu.
Przyjrzyj się wtedy swojemu oddechowi; posłuchaj go,
czujesz go? Jest spokojny czy nerwowy? Płytki czy głęboki?
Przynosi ukojenie czy powoduje napięcia?
Na koniec zrób jeden świadomy głęboki oddech. Możesz
więcej, jeśli odczujesz taką potrzebę.

na nim swoją uwagę,
dostrzeż wszystkie
szczegóły.
Wstań z łóżka, poczuj
grunt, wyciągnij ramiona
do góry, utrzymaj je tam
przez chwilę, po czym
opuść, potrząśnij
ramionami i nogami.
Zrób świadomy wdech i

Weźmy na przykład oddech. Traktujemy
go jako coś oczywistego i banalnego.
Chyba, że na skutek ciężkiego
przeziębienia albo z jakiegoś innego
powodu nie możemy swobodnie oddychać.
Wtedy nagle oddech staje się tym, co
przykuwa naszą uwagę najbardziej na
świecie. A przecież oddech przepływa
przez nasze ciało cały czas.
J. Kabat-Zinn

wydech (poczuj swój
oddech).
Zacznij nowy dzień.

Gdy masz ochotę w ciągu
dnia się zatrzymać się na
dłużej, uspokoić myśli,
oddech, odprężyć się,
wypróbuj przez najbliższe 5
-10 minut ćwiczenie balon
oddechowy wg K. Unger.
Usiądź na krześle, stopy
oprzyj na podłożu,
wyprostuj plecy. Dłonie
ułóż na klatce piersiowej,
zamknij oczy i zacznij
oddychać. W wyobraźni
zobacz, że twoje płuca to
kolorowy balonik.
Wykonując wydech

Wieczorem
Usiądź, stopy oprzyj na podłodze, wyprostuj plecy,
uśmiechnij się.
Przez 5 – 10 minut w spokojnym miejscu, oddychaj w
podanym rytmie:
wdech nosem przez 5 sekund
wstrzymanie oddechu przez 6 sekund
wydech ustami przez 7 sekund

wyobrażaj sobie, że z tego

W sytuacji silnego stresu, gdy masz trudności z

jeszcze bardziej skup się
na baloniku. Możesz
wyobrażać również, że te
myśli uciekają wraz z

oddychaniem sprawdź ćwiczenie, jakiego uczą się żołnierze
jednostki SEAL, by odzyskać kontrolę nad oddechem.
Przez 2 minuty oddychaj w następującym rytmie:
Wdech przez nos, kieruj powietrze w myślach głęboko do
brzucha licząc w myślach do 4-6 sekund.
Zatrzymaj powietrze w płucach, wstrzymaj oddech na 2
sekundy.
Powoli wydychaj powietrze przez 4-6 sekund.
Po opróżnieniu płuc poczekaj z kolejnym wdechem,
wstrzymaj oddech na 2 sekundy.

Ćwiczenia na podstawie
Barez-Brown Ch., "Obudź się"
Starrett K., "Skazany na biurko"
Sweet C., "Dziennik uważności"
Unger K. "Spokój"

balonika ucieka powietrze.
Wdech zaś na nowo go
wypełnia.
Napełnij i opróżniaj
balonik, aż odczujesz
rozluźnienie.
Gdy pojawią się
przeszkadzające myśli –

powietrzem wydostającym
się z balonika.

