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Знаете ли, че нашият организъм се пречиства благодарение на 
дишането?

Дишането е невероятен инструмент. Хилядолетия наред той е 
помощник на мъдреците лечители в Индия, Китай, Древен Египет. 
Дихателните практики влияят на всички органи и системи на органи-
зма, регулират техния химичен баланс, нормализират ритъма. В тази 
книга е събран уникален материал: най-ефективните дихателни гим-
настики – от упражненията на Стрелникова до метода на Бутейко, от 
дишането на йогите до певческите практики. Книгата ще ви запознае 
с тези практики и ще ви помогне да подобрите здравето, емоционал-
ното състояние и качеството на живота си. 

Авторите на книгата са психолози – ръководител и водещ на оз-
дравителна програма в медицински център в Москва. Упражненията 
за усвояване на дихателната техника са лесни и разбираеми и могат да 
се изпълняват самостоятелно.

Всеки може да избере онова, което му е нужно, да се научи да 
диша като йогите или да овладее някоя от модерните методики. Бъ-
дете здрави!

Внимание!
Тази книга разчита, че всеки човек, независимо от възрастта и 

физическото си състояние, ще може лесно да приложи теорията на 
практика. Никога не бива да се забравя обаче, че всяка, дори най-без-
обидната намеса в организма може да стане причина за сериозни на-
рушения. Ето защо, преди да пристъпите към упражненията, непре-
менно се консултирайте с лекар!
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Дишането – какво може да е по-просто от това? Изглеж-
да, цял живот дишаме напълно автоматично и несъзнател-
но. Малцина могат да се похвалят, че умеят да контролират 
този толкова прост процес. А именно в правилното дишане 
е ключът към щастливия живот и вечната младост. Още от 
древността медицинските трактати съдържат огромен обем 
сведения, отразяващи постоянния интерес на човека към ди-
шането, вълнуващата тайна на битието, невидимата нишка на 
живота. В различни научни и философски школи са се разра-
ботвали множество концепции, теории за дишането и са се 
практикували специфични методики на дихателни гимнасти-
ки. Едновременно с изучаването на древните практики посто-
янно са се осъществявали и активни търсения на нови начини 
за лечение. Още в средата на миналия век хората започнали 
да отделят голямо внимание на дишането. Този период ни 
„подари“ толкова много заболявания, присъщи на високотех-
нологичните цивилизации, че се наложи спешно да се търсят 
немедикаментозни начини за борба с тях. Такъв е и най-прос-
тият метод – правилното дишане.

Изучаването на механизмите на дишането и опитите да 
се контролира този най-важен физиологически процес се 
зараждат още в първобитното общество. Изучавайки себе 
си като част от природата, човекът е забелязал неразривната 
връзка между характера на дишането и здравословното 
състояние. Началото на живота при човека и животните 
започва с дишането. Последното издишване на убития враг 
или на умиращ от племето е бележело края на живота. За 
нашите предци е било съвсем непонятно състоянието по 
време на сън, когато дишането е било като че ли единственото 
видимо проявление на живота. Душата, нетленната част на 
„Аз“-а, идваща с раждането и завинаги напускаща тялото при 
смъртта, дълго време също се е асоциирала с дишането. Отъж-
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дествявайки дишането с душата си, човек приобщавал себе си 
към природата, Бога, към неговото дишане и душа.

Процесът на дишането придобил особено значение за 
медицината и философията на Изтока: за тях е характерен 
тезисът за важността на дишането в телесния и духовния 
живот, за ползата от дихателните упражнения. В древната 
източна медицина и бойните практики (кунг-фу, ушу и 
др.) то се разглежда като биоенергиен процес, който може 
целенасочено да се регулира чрез промяна във външното 
дишане (честота, дълбочина на вентилацията, задържане 
на вдишването и издишването и пр.). Тези знания са били 
положени в основата на лечебните методики и бойните 
техники, в които водещ принцип и едно от главните условия 
за успех е именно систематичната тренировка на дишането. 
Създадените на Изток оздравителни системи и методи за 
контролиране на дишането не са изгубили своето значение и 
до днес и успешно се практикуват и на Запад.

Съществен пробив в изследванията на дишането в запад-
ната практика бил получен в процеса на научно-техническата 
революция. Било потвърдено влиянието му върху основните 
функции и процеси в човешкия организъм, цялостното въз-
становяване на здравето, профилактиката на болестите и уве-
личаването на резервните възможности на индивида.

В края на XVIII в. известният учен Лавоазие установил, 
че при окисляването на органичните вещества в организма, 
както и при изгарянето им във въздуха, кислородът се поглъ-
ща, а се отделят въглероден двуокис и топлина. В последните 
десетилетия изследванията в областта на анатомията, физи-
ологията, биохимията на дишането, разработването на ди-
фузионен модел на газообмена, създаването на теорията на 
функционалните системи и изучаването на механизмите на 
адаптация подпомогнаха появата на различни методики за 
корекция на нарушенията във функцията на дишането и га-
зообмена.
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В много световни култури концепциите за дишането 
също са ключови. Неслучойно в много езици думите „дух“, 
„душа“ и „дишане“ имат общ произход. А далечните ни пред-
ци определят дишането като основно свойство на всичко 
живо и одушевено.

В китайската философия една от основните категории – 
„ци“ – се определя като „въздух“, „дишане“, „енергия“. Древ-
ните китайци вярвали, че „ци“ пронизва всичко в този свят и 
свързва всичко едно с друго.

В индийската медицина понятието „прана“ на санскрит 
означава буквално „живот“, „дишане“. И йогите са категорич-
ни, че „прана“ изпълва цялата Вселена.

А от древногръцката митология в арсенала на световната 
философия, психологията и медицината е дошла думата „пси-
хе“, която се превежда като „душа“, „дишане“.

Самите дихателни практики се зародили преди много хи-
лядолетия на Изток: в Индия – пранаяма, в Китай – ци гун, в 
Средна Азия – суфистката система от упражнения, в Тибет – 
дихателните практики на будизма Ваджраяна. На Запад всич-
ки тези източни учения проникват едва през ХХ век. А през 
XXI век те вече са жизнена необходимост.

Защо? Защото съвременната цивилизация силно проме-
ни хората. Ние се променихме на първо място поради това, че 
се отучихме да дишаме правилно. Комфортът ни принуждава 
да плащаме много висока цена. А от това, как дишаме, зависи 
нашето здраве. 

Несъмненото предимство на дихателните практики в 
сравнение с другите методи се състои в това, че изискват 
по-малка загуба на време и сили и могат да се практикуват, 
независимо от здравословното състояние, в това число и от 
възрастни и хронично болни хора. На практика всеки, който 
иска да вземе съдбата си в свои ръце, може да усвои подходя-
щата за него дихателна практика, да излекува организма си и 
да се развие в духовен план. Неслучайно в руския език, както 
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и в много други, думите „дух“ и „дишане“ са близки по звучене 
и подчертават тясната им взаимовръзка.

В тази книга ще можете подробно да се запознаете със 
съществуващите дихателни практики, да разберете как дей-
стват и по какъв начин помагат. И най-важното – ще получите 
възможност да укрепите здравето си чрез достъпни и ефек-
тивни методи, които лесно се вписват в ежедневния ритъм на 
живота.
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Част 1.

ПОПУЛЯРНИ МЕТОДИКИ  
НА ЗАПАДА
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Глава 1. 

КАКВО ЗНАЕМ  
ЗА ДИШАНЕТО?

Незнайно защо се смята, че човек трябва да се учи пра-
вилно да чете, пее и рисува, но не е необходимо да се учи да 
диша правилно. Това е напълно погрешно! По-голямата част 
от хората за съжаление го правят неправилно и затова страдат 
от много болести. На първо място се увреждат самите органи 
на дишането, проявяват се тежки заболявания от типа на аст-
матичния бронхит и емфиземата на белите дробове. Увреж-
да се нервната система, което предизвиква много болести с 
психичен характер като заекването например. Неправилното 
дишане може да породи заболявания, на пръв поглед несвър-
зани с дишането, като алергии, проблеми с храносмилането, 
метеоризъм, разстройство на зрението.

Какво да правим и как да се научим да дишаме правил-
но? За да се ориентираме по-добре, нека първо получим обща 
представа за самия процес.

Както е известно, когато дишаме, постоянно изхвърляме 
от белите си дробове въглероден двуокис и вдишваме кисло-
род. На обмена на двата газа се основава и принципът на ра-
бота на нашето тяло. Всички химични процеси в организма 
зависят от усвояването на кислорода. В условията на покой 
за 1 минута се изразходват средно 250–300 мл кислород и се 
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отделят 200–250 мл въглероден двуокис. При усилена физи-
ческа работа нуждата от кислород значително се повишава и 
при добре тренираните хора максималното потребление на 
кислород (МПК) достига около 6–7 л/мин.

Медиците отделят няколко етапа в дихателния процес:
1. Външно дишане – обмяна на газове между атмосферата 

и алвеолите.
2. Обмяна на газове между алвеолите и кръвта на бело-

дробните капиляри.
3. Транспорт на газовете чрез кръвта – процес на прена-

сяне на кислорода от белите дробове към тъканите и на въгле-
родния двуокис от тъканите към белите дробове.

4. Обмяна на кислорода и въглеродния двуокис между 
кръвта в капилярите и тъканните клетки в организма.

5. Вътрешно, или тъканно, дишане – биологично окисле-
ние в митохондриите на клетката. Ние не поставяме граница 
между тези етапи, възприемаме само първия – вдишване и из-
дишване. Но самият процес е доста по-сложен и интересен, в 
него са задействани едновременно три структури: дихателни 
пътища, белодробна тъкан и гръдна клетка.

Дихателните пътища са устроени така, че максимално 
икономично и добре да осигуряват белодробната вентила-
ция и дишане, т.е. да осигуряват връзката на човека с външ-
ната въздушна среда. Навътре въздухът преминава по възду-
хоносните пътища – нос, носна кухина, носоглътка, гръклян, 
трахея, бронхи и бронхиоли. Задачата им е да пречистват 
вдишвания въздух и да го пренасят до белите дробове. Те 
се състоят от бронхиоли и алвеоларни торбички, както и от 
артерии, капиляри и вени на белодробния кръг на кръвооб-
ращение.

Въздухът се нагрява, овлажнява и филтрира в носната ку-
хина. Тя е покрита с множество реснички, чиято задача е да 
задържат болестотворните организми. В горната част на носа 



Глава 1. Какво знаем за дишането 11

се намират обонятелните рецептори, които много точно реа-
гират на състава на въздуха и при най-малкото подозрение 
подават сигнал за тревога. Носовите ходове отиват в носог-
лътката и по тях въздухът преминава в гръкляна. В долния му 
край започва трахеята, която се спуска в гръдната кухина и се 
разделя на ляв и десен бронх.

Всеки от тези главни дихателни пътища се раздвоява от 
трахеята до алвеолите 23 пъти: така от всеки от тях се образу-
ва дърво, доставящо въздуха до всяка точка без загуба. Първи-
те 16 степени от разклоненията – бронхи и бронхиоли – само 
пренасят въздуха, степените 17–22 – респираторните бронхи-
оли и алвеоларни ходове – изпълняват ролята на своеобразен 
утайник, където въздухът се подгрява до необходимата тем-
пература, а 23-та степен се явява дихателната респираторна 
зона, където се преработва полученият въздух. Общата площ 
на напречното сечение на дихателните пътища нараства пове-
че от 4,5 хил. пъти според степента на разклоняване!

Защо е необходима толкова мощна дихателна систе-
ма? Какво става с въздуха вътре в белите дробове? При въз-
растен човек общата площ на алвеолите достига до 80–90 м2, 
тоест превишава 50 пъти повърхността на човешкото тяло. 
Огромната абсорбираща площ е необходима за постоянния 
газообмен между външната среда и наситената с отработени 
вещества кръв. Тази мощна машина се управлява от мускул-
ната система на гръдната клетка, благодарение на която се 
осъществяват повдигането и отпускането на ребрата, както 
и движенията на купола на диафрагмата. В нормалния живот 
използваме само движенията на диафрагмата. За спокойни 
вдишвания-издишвания са ни напълно достатъчни колеба-
ния на купола на диафрагмата с амплитуда около 1 см. Когато 
се изисква усилена вентилация на белите дробове, например 
при тежка физическа работа, високопланински изкачвания 
или свръхнатоварвания, се активизира системата за повдигане 
и отпускане на ребрата. Тогава в активния процес се включват 
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обикновено бездействащите мускули: трапецовидни, предни-
зъбчати и гръдно-ключични-сисовидни. Благодарение на осо-
бения си строеж на закрепване ребрата могат да се завъртат и 
да разширяват гръдната клетка, рязко увеличавайки обема на 
белите дробове.

За съжаление при нетренираните хора белите дробове 
не работят дори и с половината си капацитет, тяхната елас-
тичност и разтегливост са намалени. Причините, водещи до 
понижаване на повърхностното напрежение на течността в 
алвеолите, са различни. Могат да са тютюнопушене, наруше-
ние в кръвотока в белите дробове, възпаление или оток, ос-
тра кислородна недостатъчност (хипоксия) или излишък на 
кислород (хипоксия), а също и в резултат на вдишването на 
различни токсични вещества. За да функционират добре бе-
лите дробове, е необходимо да има определена разлика между 
белодробното и атмосферното налягане. За поддържането ѝ 
белите дробове са „опаковани“ така, че да нямат пряк контакт 
с въздух отвън. Те получават порции свеж въздух само по вре-
ме на вдишване. Пространството им е абсолютно херметично 
и отделено отвътре с листата на плеврата и собствените им 
стени. Всяко нарушение на тази херметичност предизвиква 
тежки заболявания. Например натрупването на течност води 
до оток на белите дробове, раните в тази област могат да пре-
дизвикат смъртоносни травми. Неслучайно природата така 
старателно защитава нашите бели дробове от всякакво външ-
но въздействие: от тяхната работа зависи здравето на цялото 
ни тяло.

Как протича газообменът в белите дробове? Ето, вие 
сте вдишали: въздухът от атмосферата достига до алвеолите. 
Именно тук започва всмукването на кислорода в кръвта. Ос-
новната маса от постъпващия в кръвта кислород встъпва в хи-
мична връзка с хемоглобина в капилярите на белите дробове. 
На свой ред хемоглобинът е способен избирателно да свързва 
кислорода и в резултат се получава оксихемоглобин. Ако не 
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