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Co z tym  oddechem, czyli wszystko odwrotnie  

Przyznaję szczerze, że długo nie mogłam uwierzyć w tę dziwną teorię. Zawsze wierzyłam,  że głębokie 

oddychanie „pełną piersią” jest bardzo zdrowe, podobnie jak ziewanie…  Otóż nie – oddychanie 

częste, słyszalne, zwłaszcza przez uchylone usta jest jedną z przyczyn… nadciśnienie, astmy, depresji 

oraz chorób serca. Wszystkich, których ten temat zainteresował, odsyłam po wiedzę do stron 

poświęconych metodzie Butejki oraz do książki Patricka McKeown „Jak oddychać, aby być zdrowym”. 

Metodę zredukowanego oddechu opracował rosyjski lekarz, który zauważył związek dogłębnego 

oddychania z licznymi chorobami zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Metoda zredukowanego 

oddychania przez nos powoduje, że krew jest właściwie nasycona m.in. azotem, organizm w pełni 

wykorzystuje zgromadzony tlen, a w wyniku prowadzonego treningu oddechowego ustępują częste 

infekcje u dzieci, bezdechy i chrapania, a nawet astma.  

Mniej znaczy więcej 

Podstawą ćwiczeń oddechowych Butejki są bardzo proste zadania, których funkcja polega na zmianie 

nawyków oraz wydłużaniu czasu lekkiego niedoboru powietrza. Pod wpływem tych ćwiczeń 

systematycznie wykonywanych uzyskujemy znaczną poprawę wydolności organizmu i stanu zdrowia 

– zarówno swojego, jak i naszych dzieci. 

Na czym polegają ćwiczenia?  Staramy się na przykład wstrzymywać powietrze podczas marszu i 

czekać, aż organizm sam się „upomni” o wdech. Pamiętajmy, aby ten wdech był bardzo spkojny. 

Wesołą odmianą ćwiczenia wydłużania bezdechu (dla dzieci zdrowych, bez przeciwskazań), jest 

podskakiwanie czy bieg na bezdechu do momentu aż powstanie potrzeba wzięcia powietrza. Wtedy 

należy uczyć, aby był to spokojny wdech nosem, a nie „haust” wzięty przez usta. 

Oddychać cicho jak myszka  

[Ćwiczenie jest opisane w książce jak oddychać aby być zdrowym na str. 90-91] 

Usiądźmy z dzieckiem w spokojnym miejscu i zabawmy się w złego kota (to my), który chce pogonić 

małą myszkę. Ale nie uda mu się to, jeśli myszka będzie oddychała bardzo cichutko: 

• Myszko, usiądź z prostymi pleckami i bądź miękki jak galaretka 

• Umieść palec pod noskiem, sprawdzaj oddech – jest bardzo spokojny, prawda? 

• Oddychaj tak, żeby nie słyszeć oddechu i nie czuć unoszącej się klatki piersiowej 

• Wstrzymaj oddech, a gdy będziesz już musiał wziąć powietrze, weź je bardzo spokojnie, przez 

nos – kocur nie może niczego zauważyć 

• Wykonaj kilka powtórzeń w ciągu dnia, za każdym razem po 1-2 minuty. 

Zakleić dziecku usta – coś takiego??? 

https://butejko.pl/cwiczenia/
https://pl-pl.facebook.com/sofizjo/


To ćwiczenie polecam robić systematycznie, a efekty nie każą na siebie długo czekać: uspokoją się 

katary i migdał, poprawi się sen, poprawią rysy twarzy i zgryz. W tym celu wykorzystamy delikatny 

wiskozowy plaster, którym należy zakleić usta sobie (najpierw), a potem naszemu milusińskiemu. 

Doświadczenie wymuszonego oddechu prze znos jest dowodem, że wszyscy potrafimy to robić, (tak 

jak malutkie dzieci), tylko z czasem nabieramy złych nawyków. Wykorzystując czas, który teraz mamy, 

bardzo Państwa zachęcam do stosowania tej metody także w nocy. Można najpierw wypróbować 

zaklejenie ust na sobie, albo na … chrapiącym współmałżonku, a może się okazać, że metoda jest w 

tym wypadku bardzo skuteczna.  Warto też zaklejać dzieciom buzie, gdy oglądają telewizyjne 

programy – przynajmniej taki z tego pożytek, że odruchowo zaczną oddychać nosem, zaangażowani 

w oglądanie filmu.  


