
Pokochaj oddech.

Pokochaj oddech

Przed Tobą zestaw prostych ćwiczeń oddechowych. Podzieliłam, je na 3
kategorie - Otwarcie, Pogłębienie i Podparcie. 

Staraj się znaleźć codziennie 10 minut na te ćwiczenia.

Pamiętaj, ćwiczenia na pogłębienie oddechu mogą spowodować
hiperwentylację. Jeżeli czujesz, że kręci Ci się w głowie, przerwij na kilka minut
ćwiczenie. Każdy ma inny próg wrażliwości, nie przejmuj się, jeżeli okaże się,
że musisz często odpoczywać.

Ćwiczenia te, mają być dla Ciebie przyjemne. Jeżeli czujesz jakikolwiek
dyskomfort zrób kilka ćwiczeń rozluźniających ciało i wróć do pracy nad
oddechem. Jeżeli dyskom fort nadal się utrzymuje, to znaczy, że na razie nie
powinieneś/powinnaś danego ćwiczenia robić. Wróć do niego w późniejszym
czasie.

Życzę sukcesów w pracy nad oddechem!
 

Katarzyna Kazańska
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Pokochaj oddech.

otwarcie

Opuść luźno żuchwę, przysuń dłoń do warg. Oddychaj swobodnie. Powietrze
wychodzące z ust ma być ciche, ciepłe, wolne i wilgotne. Skup się na odczuciu
wilgoci i ciepła.

Porcje powietrza. Do otwartych ust wrzucaj „kulki powietrza”, jednocześnie
robiąc lekki wdech. Następnie „wlewaj” ręką w usta coraz większe porcje
powietrza.

 Wyobraź sobie, że trzymasz w rękach bukiet kwiatów. Wciągnij powietrze
ustami i nosem, tak, jakbyś chciał/a nasycić się pięknym zapachem.
Wypuszczaj powietrze z westchnięciem ulgi.

 
Gorący ziemniak. Wyobraź sobie, że masz w ustach duży kawałek gorącego
ziemniaka i chcesz go ochłodzić. Szybko i energicznie rób krótkie wdechy i
wydechy „chłodząc ziemniaka”.
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Drzewo. Stań w mocnej pozycji. Weź wdech jednocześnie podnosząc do góry
ręce. Postaraj się, aby przy podnoszeniu rąk twoje ramiona pozostały luźne, a
barki były oddalone od uszu. Następnie z wydechem przez usta opuszczaj ręce
do boków, zakreślając dłońmi półkola. Powtórz ćwiczenie kilka razy, starając
się coraz wolniej wypuszczać powietrze, jednocześnie zwalniając ruch
opadających rąk.

Wyobraź sobie, że oddech wychodzi przez dłonie. Ułóż je tak, jakbyś w
trzymał/a w rękach obłok. Rób długie wydechy omiatając przestrzeń dookoła
siebie rękami, jakbyś chciał/a żeby powietrze rozpościerało się w całej
przestrzeni. Pracuj całym ciałem, kolanami, biodrami, podnoś ręce wysoko i
opuszczaj je.

 

Pokochaj oddech.

pogłębienie
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Niebo – ziemia. Stań w mocnej pozycji. Jedną rękę podnieś nad
głowę, druga opuść nisko przed sobą. Dłonie ustaw równolegle.
Pracuj obiema rękami góra – dół, tak, żeby zamieniły się pozycjami.
Następnie dołącz oddech – gdy ręce zbliżają się do siebie rób
wdech, gdy oddalają wydech. 
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Doświadcz działania mięśni tłoczni brzusznej. Zrób kilka przysiadów robiąc
jednocześnie długi, a następnie przeciągle sycząc. Zauważ, co się dzieje z
oddechem i z  dźwiękiem jaki z Ciebie wychodzi. Kiedy jest cichszy, kiedy
głośniejszy? Jak praca ud i mięśni brzucha wpływa na Twój głos? 
Powtórz ćwiczenie na innych głoskach – R, O, M…

Weź do ręki zapaloną świecę, ustaw ją kilka centymetrów przed ustami.
Śpiewaj długie dźwięki, np. "AAA". Staraj się pracować tak, żeby płomień
świecy się jak najmniej poruszał. szukaj takiego ustawienia ciała, w którym
niezależnie od wysokości dźwięku i jego głośności płomień stoi w miejscu.

Pokochaj oddech.

podparcie
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