
Czy oddychasz funkcjonalnie?



Czy twój oddech jest funkcjonalny?

Oddychanie funkcjonalne to najbardziej optymalny sposób oddychania. 
Składa się z 3 elementów:

 
a) aspektu biochemicznego - czyli dobrej tolerancji na dwutlenek węgla, co

charakteryzuje się wysokim wynikiem TWOT (testu na wysycenie organizmu). 
 

b) aspektu biomechanicznego - czyli oddychania przeponowego
 

c) częstotliwości rezonansowej - czyli oddychania w rytmie 4,5- 6,5 razy na minutę w
trakcie ćwiczeń fizycznych, co poprawia odporność na stres i zwiększa wydajność

oddechową 
 
 



Na początku jednak trzeba przyjrzeć się charakterystyce oddychania. Odpowiedz sobie
na poniższe pytania:

 
1) czy budzisz się mając suche usta/ poczucie zmęczenia?

2) czy często wzdychasz/ ziewasz?
3) czy często masz przytkany nos/ oddychasz przez usta?

4) czy twój oddech jest duży i słyszalny w trakcie spoczynku?
5) czy często brakuje ci powietrza?

 
Jeśli na któreś z tych pytań odpowiedziałeś twierdząco, to poprawiając swoje wzorce

oddechowe poczujesz ogromną różnicę. Prawidłowy oddech w czasie spoczynku
charakteryzuje się regularnym rytmem, odbywa się przez nos (wdech i wydech) - także

w nocy i jest bezwysiłkowy. 



Teraz czas na pomiar TWOT - test wysycenia organizmu
tlenem

Usiądź na przynajmniej 5-10 min.
Zrób normalny wdech i wydech przez nos.
Zatkaj nos i włącz stoper.
Poczekaj do pierwszych oznak braku powietrza np.
mimowolnego skurczu przepony.
Wyłącz stoper. Zrób normalny wdech i wydech przez
nos. Oddech po pomiarze - zwłaszcza pierwsze 3
oddechy - powinien być taki sam jak przed pomiarem.
Jeśli oddech jest nasilony, to wstrzymywałeś powietrze
zbyt długo. 
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>  25 sekund: 
Super! 

Na 89% oddychasz funkcjonalnie.*
 

< 25 sekund: 
Oddychasz trochę za szybo, trochę za

ciężko - warto to zmienić! 

Jeślii twój TWOT jest: 

*wg badania Kiesela z 2017



 
Siedząc lub stojąc połóż swoje dłonie po obu stronach dolnych żeber . Sprawdź, czy

dolne żebra rozszerzają się na boki podczas wdechu i zwężają podczas wydechu? 
 

W trakcie spoczynku 80% ruchu oddechowego powinno mieć miejsce w obszarze
przepony (stąd ruch dolnych żeber na boki), a tylko 20% w obszarze górnej części klatki

piersiowej. 

Jaką masz biomechanikę oddechu? 



stabilizację kręgosłupa
sprawną wymianę gazową
zwiększenie objętości płuc
drenaż limfatyczny
akwywację przywspółczulnej (relaksującej) części AUN

Oddychanie przeponowe jest bardzo ważne!

Odpowiada m. in. za:



Jaką masz częstotliwość oddychania, czyli ile
oddechów wykonujesz na minutę?

Usiądź wygodnie.
Skup się na swoim ciele, rozluźnij się.
Po kilku minutach policz ile sekund trwa twój cykl oddechowy: normalny
wdech/ pauza/normalny wydech/ pauza. 

Ile takich oddechów zrobisz w trakcie 1 minuty? To jest właśnie twoja
częstotliwość oddychania. 

Norma to ok. 10 - 14 oddechów na min. Jednak w trakcie niektórych ćwiczeń
oddechowych celowo staramy się celowo oddychać w rytmie 4,5-6,5 razy na
minutę. To poprawia parametr HRV i przywraca równowagę AUN.  


