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Bevezető

A következő oldalakon szereplő információk, módszerek és gyakor-
latok arra szolgálnak, hogy segítsenek megteremteni vagy fejleszteni 
az egészséget. Ez a könyv nem arról szól, hogy el kell mennünk egy 
bizonyos kezelésre, be kell kapnunk valami új csodapirulát, esetleg 
magunkra kell kenni egy különleges kenőcsöt... Írásom már olvasás 
közben is – de még inkább utána – aktivitást, cselekvést, gyakorlást 
igényel az olvasótól. A többi önsegítő könyvhöz hasonlóan egy lehe-
tőség arra, hogy mind jobban saját irányítása alá vonjuk egészségün-
ket, életünket. 

A légzés két szempontból is a legalapvetőbb anyagcsere-folyama-
tunk. Míg étel nélkül akár hetekig, folyadék nélkül nagyjából 2 napig, 
addig levegő nélkül maximum 2 percig bírjuk ki. Másrészt a naponta 
„elfogyasztott” levegő mennyisége, bármily furcsának is tűnhet, je-
lentősen meghaladja a folyadékként és szilárd táplálékként bevittek 
mennyiségét. Egy felnőtt 10-20 kilogramm vagy még ennél is több 
levegőt lélegez be és ki naponta.

Az emberek túlnyomó többsége normálisnak, egészségesnek véli 
légzését, ami legalább akkora tévhit, mint amit étkezési és folya-
dékfogyasztási szokásairól gondol. Mindkettőn rengeteget kellene 
változtatni ahhoz, hogy egészségünk olyan szintet érhessen el, ami 
bőven meghaladja az ideálisról eddig alkotott képzeteinket. A mai 
magyar társadalom legalább 90%-a nem lélegzik helyesen, s ez a 
szám a felnőtt lakosság esetében inkább 95%. 
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A légzés gyógyító ereje

Gond van általában: 
•	 a légzés ritmusával
•	 a be- és kilégzés arányával
•	 a légzésszünetek hosszával, továbbá pozíciójával a légzési ciklu-

son belül 
•	 a légzés helyével a mellkason belül 
•	 a be- és kilélegzett levegő mennyiségével 
•	 a be- és kilégzés helyével (orron vagy szájon át). 

Joggal teheti fel a kérdést az olvasó: akkor mit nevezünk egyáltalán 
egészséges légzésnek? Alapvetően a következők jellemzőek az ideális 
légzésre nyugalmi helyzetben:
•	 a percenkénti légzésszám 10-12 vagy kevesebb
•	 a légzés kizárólag orron keresztül történik (nazális)
•	 a belégzés kicsit rövidebb a kilégzésnél
•	 a kilégzés izomfeszülés nélkül történik
•	 nem hallható
•	 a mellkas szinte mozdulatlan marad, a has mozgása sokkal na-

gyobb
•	 a kontrollszünet (lásd bővebben a 28. oldalon) reggel mérve is  

40 másodperc vagy több
•	 a percenként beszívott levegő mennyisége 5-6 liter vagy kevesebb
•	 a kilégzések után 3 vagy több másodperc légzésszünet van a be-

légzések előtt.

Az alapvető probléma leggyakrabban a beszívott levegő mennyisé-
gével, a belégzés helyével (orr vagy száj) és a mellkason belüli hellyel 
van. A legtöbben túl sokat és rossz helyre, főleg a mellkasba lélegez-
nek, ráadásul rengetegen szájon keresztül vesznek levegőt. Ily mó-
don általában kétszer vagy még többször annyi levegőt használnak el, 
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mint amennyi egészséges volna. Felmerülhet a kérdés: miért baj, ha 
valaki kétszer vagy akár négyszer annyi levegőt szív be, mint ameny-
nyit az orvostudomány üdvösnek tart, és ha ezt a mellkas felső részé-
be lélegzi be? Azért, mert a túl sok levegő úgy terheli túl a szervezetet, 
hogy közben a sejtek oxigénellátottsága alacsony szinten marad.

Hogyan lehetséges az, hogy több levegő beszívása mellett és mi-
att a sejtek kevés oxigénhez jussanak? Ez abból a törvényszerűségből 
adódik, hogy megfelelő koncentrációjú szén-dioxid és megfelelő pH- 
érték szükséges a vérben ahhoz, hogy az oxigént szállító hemoglobin 
le tudja adni a sejteken belül az oxigént1. A szén-dioxid koncentrá-
ciója a tüdőből távozó levegőben egészséges légzés esetén 6,5% fe-
lett van, míg manapság az emberek nagy részénél ez az érték csak 
4%-ot ér el. Ez az alacsonyabb szint a vérben és a sejtekben is ala-
csonyabb szén-dioxid-koncentrációt eredményez. Így a sejtekben az 
egészségesnél kisebb lesz a hemoglobin oxigénleadása, tehát az oxi-
génellátottság sem lesz kielégítő. Ebben a helyzetben a test kénytelen 
kiegyenlítésképpen különféle korrekciókat végezni, amelyek ered-
ményét sokszor krónikus elváltozásként (asztma, különféle allergiák, 
cisztás fibrózis, érszűkület, rák, 2-es típusú cukorbetegség, elhízás, 
magas vérnyomás stb.) észleljük.

Átlagos esetben a tüdőből távozó vérben a hemoglobin 96-99%-os  
oxigéntelítettségű, csakhogy nem tudja leadni a sejtekben, ha ugyan-
ott kevés a szén-dioxid. Az artériás vér többnyire oxigéndús, a sejtek 
azonban sokszor majd megfulladnak, mert a hemoglobin nem képes 
bennük kellő mértékben leadni az oxigént. A megfelelő oxigénellátás 
pedig elengedhetetlenül szükséges a sejtek kielégítő működéséhez és 
így a hosszú, egészséges élethez. Amit tehát el kell érni, az a légzés 

1 Ez a Bohr-effektus. Christian Bohr fedezte fel 1904-ben.
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átalakítása oly módon, hogy javítsa a vér hemoglobinjának oxi-
génleadó képességét a sejtekben. Ez alapvetően az artériás vérben 
lévő szén-dioxid-koncentráció növelésével érhető el.

Légzésünk is olyan anyagcsere-folyamat, amit éber állapotban bár-
ki képes az akaratával szabályozni, pontosabban befolyásolni. Példá-
ul rövid időre „abbahagyhatjuk” a légzést, de ez az állapot megszű-
nik, ha figyelmünket valami másra tereli. Légzésünk megváltoztatása 
az ember élettani működésének megfelelően befolyásolja az akarattal 
nem irányított időszakokat is. Ez azt eredményezi, hogy kellő gya-
korlással légzésünk egészségesebbé tehető azokra az időszakokra is, 
amikor figyelmünkkel már nem irányítjuk. 

A légzés átalakítása sok területre kihat testünkben. Átalakítja vé-
rünket, veséink működését, emésztésünket, immunrendszerünket, 
és többé-kevésbé kihat testünk minden részére. Az átalakulás egy 
sor folyamaton keresztül valósul meg, amihez megfelelő idő kell.  
A kötetben bemutatott módszer a jelenleg alkalmazott más egész-
ségfejlesztő technikákhoz hasonlóan rendszerességet kíván, ezért 
türelem és megfelelő odafigyelés szükséges a pozitív változáshoz.  
A metódus előnye, hogy „olcsó”, hiszen csak figyelembe és időbe kerül.  
Az is mellette szól, hogy messzire visz – segítségével már néhány 
hónap, szerencsés esetekben pár hét alatt jelentős egészségi javulás 
érhető el.

Az ember működési sajátságaiból adódóan a légzés átalakítása 
sokszor erőteljesebben hat az egész szervezetre, a lélekre, sőt még a 
gondolkodásra is, mint az étkezési vagy a folyadékfogyasztási szo-
kások megváltoztatása. Kiváló lehetőség a tudatosság, ezen belül is 
a testtudatosság fejlesztésére. A sokféle önsegítő technika (agykont-
roll, reiki, vizualizációs technikák, kineziológia, csikung, autogén 
tréning, szetáj, ima, különböző meditációk, bioenergetikai módsze-
rek, jóga, tájcsi, euritmia, szemtornák, ütögetéses módszerek stb.) és 
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a gyógyszeres kezelések mellé is kiválóan beilleszthető, nagyon jól 
használható azokkal együtt.

Ha az ismertetésre kerülő technikákat, gyakorlatokat elsajátítjuk 
és rendszeresen végrehajtjuk, akkor légzésünket az orvosi tanköny-
vekben egészségesként leírt vagy akár még jobb állapotba is hozhat-
juk. A könyv és a hozzá kapcsolódó tanfolyam célja: kialakítani és 
fenntartani az egészséges légzést. 
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Pár évvel ezelőttig én is azt hittem, hogy nem kell foglalkoznom a 
légzésemmel. Jó az úgy, ahogy van, véltem, nem is volt vele baj soha. 
Egyszer valahol hallottam a Butejko-módszerről, amelynek segítsé-
gével több légzésterapeuta is súlyos asztmából gyógyult ki. Tizenöt 
éve egy ismerősöm beszélt róla, aki a Szovjetunióban tanult, ekkor 
még én sem értettem a dolgot. Miként lehet az, hogy akkor leszek 
egészségesebb, ha kevesebb levegőt szívok be? Zagyvaságnak gondol-
tam, ezért nem is fogott meg a metódus. 

Aztán egyre gyakrabban kezdtem találkozni a módszerrel és a 
Butejko névvel, és amikor három hónap alatt már harmadszor bot-
lottam bele, arra gondoltam, talán érdemes lenne komolyan venni. 
Ekkor elkezdtem keresgélni, majd kutatni, ezután pedig gyakorolni.

Első kontrollszünetem 18 másodperc volt, és idővel a gyakorlás 
szépen hozta az eredményeket. Egyre jobban bírtam a terhelést az 
amatőr kosárlabdaedzéseken. A bal térdem, amivel korábban meg-
lehetősen sok probléma volt, szépen javult. Ma már inkább futok 
kosárlabda helyett, ami legalább akkora terhelés a térdemnek, még 
sincs semmi bajom vele. Alvásigényem napi 8,5-9 óráról 5,5-6 órára 
csökkent, s ennyi pihenés bőven elég úgy, hogy napközben több lett 
az energiám. Jelenleg a reggel mért kontrollszünetem 45 másodperc, 
napközben pedig 50 másodperc. Ez nem számít kimagasló értéknek, 
de nekem elég komoly munkába telt elérni, és a megtartása is napi 
40 perc gyakorlást igényel (ebből 20 perc edzőmaszkban végzett fu-
tás vagy úszás visszafogott légzéssel, és 20 perc járás közben végzett 
visszafogott légzés). Jelenleg 60 másodperc a kitűzött célom, s ha el-
érem, kiderül, tudom-e még növelni.
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Amiért igazából elkezdtem gyakorolni, az a módszer lelki aspek-
tusa volt. Kineziológus és bioenergetikus lévén meglehetősen sokat 
tanultam és tapasztaltam a lelki működésről, de erről a technikáról 
olyanokat olvastam, hogy elhatároztam: ezt nekem is ki kell próbálni 
és el kell érni. Láss csodát, én is nyugodtabbá, lelkileg még kiegyen-
súlyozottabbá váltam, pedig stresszkezelésben jártasnak mondhatom 
magam 20 kineziológiai tanfolyam elvégzése és 15 év kineziológiai 
gyakorlat után. A módszer segítségével olyan hiedelmeimtől, szoká-
saimtól tudtam gyorsan megszabadulni, hogy magam is meglepőd-
tem, és ez a folyamat még távolról sem ért véget. 

Sok-sok gyakorlás és olvasás után úgy éreztem, már eleget tudok 
ahhoz, hogy tanítani kezdjem a tradicionális Butejko-módszertől el-
térő saját metódusomat. Ismerőseimnek, pácienseimnek ajánlottam, 
és akik rendszeresen gyakoroltak, pozitív eredményekről számoltak 
be. Ezután tovább kutattam, és újabb technikákat találtam, illetve 
ötlöttem ki. Egy pillanatban úgy döntöttem, itt az ideje, hogy egy 
tanfolyami jegyzetet írjak a hallgatóimnak. Nekifogtam, és végül ez a 
könyv született belőle. 



16

A	légzés	élettanáról	röviden

A légzés alapvetően arra szolgál, hogy a levegőből a test  a számára 
szükséges mennyiségű oxigént felvegye, az anyagcseretermékek egy 
részét, elsősorban a szén-dioxidot pedig leadja.

A folyamat bizonyos mértékig szabályozható az akaratunkkal, de 
ha figyelmünket nem irányítjuk légzésünkre, akkor vegetatív módon, 
vagyis akaratunktól függetlenül is működik. A vegetatív működést 
egy bonyolult rendszer szabályozza. Ennek részei a test különböző 
helyein található ún. kemoreceptorok (a vér kémiai összetételét mé-
rik) és az ún. mechanoreceptorok (a légző- és más izmok feszültségét 
mérik), de befolyásolják a levegőben esetleg jelen levő szennyeződé-
sek, a testhőmérséklet és a lelki állapot is. A különböző receptorok 
által létrehozott jelek az idegrendszeren keresztül az agyba jutnak.  
E jelek alapján vezérli az agy légzésközpontja a légzőizmok meg-
feszülését és elernyedését – így jön létre a légzés. A légzésközpont 
alapvetően akkor ad utasítást a belégzésre, ha az artériás vérben a 
szén-dioxid-koncentráció meghaladta a kialakult mértékadó értéket. 
Nem akkor lélegzünk be, amikor már kevés bennünk az oxigén, ha-
nem akkor, ha agyunk soknak véli a szén-dioxidot. Amikor elkez-
dünk belélegezni, még mindig van a vérben annyi oxigén (legalábbis 
normál esetben), hogy a sejtek egészségesen tudjanak működni. Ez 
a magyarázata annak, hogy miért maradnak épek a sejtek még erős 
légszomj esetén is.
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A helytelen légzés kialakulásának okai

Stressz. Szorongásos helyzetben, de főleg utána szapora, sokszor szá-
jon keresztüli mellkasi légzés alakul ki. Az intenzív be- és kilégzés, 
zihálás a méregtelenítést és a feszültség levezetését szolgálja ilyenkor, 
nem pedig az oxigénellátás javítását. Ugyanakkor ezzel egyidejűleg a 
fokozott légzés miatt csökken a vér szén-dioxid-koncentrációja. Ha 
ez a csökkenés tartósabban fennáll, akkor az agyi légzésszabályozó 
központ hozzászokik az új helyzethez, és a továbbiakban a kialakult 
alacsonyabb szén-dioxid-koncentrációt tekinti követendő értéknek – 
így a légzés tartósan intenzívebb marad, ha csak egy kicsivel is, mint 
korábban volt. Minden feldolgozatlan stresszhelyzet csökkenti kissé 
a szén-dioxid koncentrációját vérünkben, ami halmozottan már ko-
moly hatással bír.

Stresszhelyzetben mérgek kerülnek a kilélegezendő levegőbe, és 
bár nagyon hasznos, ha szájon át kifújjuk, az lenne az ideális, ha ez 
orron keresztüli belégzés után történne. Amikor orron keresztül lé-
legzünk ki, sokkal kisebb mértékben távoznak a stressz hatására ke-
letkezett káros anyagok, mivel ezek az orr nyálkahártyáján jobban 
lecsapódnak, mint a szájüregben. Stresszhelyzetben és utána tehát 
hasznos, ha néhány kilégzés erejéig nagyobb erővel fújjuk ki a levegőt 
szájon át, de tényleg csak néhányszor. Érdemes megvárni a nyugalmi 
állapot visszatérését, mert így légzésünk is visszaáll az idegesség előtti 
állapotra. Modern életünkben meglehetősen gyakori a stressz. Sok-
szor még túl sem tettük magunkat az egyik stresszhelyzeten, már-
is benne vagyunk a következőben. Különösen káros hatású a tartós 
stressz, ami leginkább szorongásként, aggodalomként érzékelhető. 
Ha ez az állapot hosszabb időn keresztül fennáll, az jelentősen növe-
li a légzés mértékét és teszi felszínessé úgy, hogy azt az egyén észre 
sem veszi. Könnyen észrevétlen marad, hogy valaki ilyen állapotban 
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mennyire sok levegőt szív be és fúj ki, elsősorban mellkasi légzéssel, 
időnként vagy akár folyamatosan szájon keresztül is.

Téves ismeretek. Hibás, helytelen és egészségtelen az a hiedelem, 
hogy a nagy mennyiségű levegővétel egészséges, a szén-dioxid pedig 
méreg, jobb esetben egy felesleges anyag, amit minél teljesebben ki 
kell lélegezni. Egy-egy nagy levegővétel időnként valóban hasznos 
lehet, még nyugalmi helyzetben is, de soha nem szándékosan, hanem 
legfeljebb önkéntelenül, sóhajtással kilélegezve, ami a légzőizmok 
átmozgatására, ellazítására, de leginkább stresszoldásra jó. A nagy 
mértékű levegővétel ilyen esetekben is lehetőleg orron keresztül tör-
ténjen. Ha megtörtént egy ilyen sóhajtással való nagy kilégzés, akkor 
érdemes megvárni utána a légszomj kialakulását a következő belég-
zésig.

Aki elkezdi a légzőgyakorlatokat, jó, ha úgy tekint a szén-dioxidra, 
mint valami kincsre, és ennek megfelelően is bánik vele.

Helytelen étkezés. A túl nagy mennyiségű és összetételében sok 
fehér lisztet, finomított cukrot tartalmazó táplálék, valamint az ada-
lékanyagokkal kezelt tej- és élelmiszer-ipari termékek fogyasztása 
káros nemcsak úgy általában az egészségre, hanem a légzésre is. Ezek 
az anyagok, főleg a napjainkban elfogyasztott mennyiségben stresszt, 
túlterhelést okoznak a gyomorban, az emésztőrendszerben és a test 
más részeiben is. Ezt a hatást a szervezet többek között megnövelt 
légzéssel próbálja meg kompenzálni. A nagy mennyiségű étel továb-
bá akadályozza a rekeszizom, ezáltal a tüdő szabad mozgását is, ami 
még inkább elősegíti a felszínes, mellkasi légzés kialakulását. A fi-
nomított élelmiszerek és az élelmiszer-ipari adalékok többletmunkát 
okoznak a szervezetnek, és bár finomak, valójában mégis testidegen 
anyagok, vagyis ún. stresszorok. Eltávolításukra a méregteleníté-
si folyamatoknak intenzívebbé kell válniuk. Mivel a tüdő is fontos 
szerepet játszik a méregtelenítésben, a test a légzésen keresztül is – 
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hiperventillációval, megnövekedett légzéssel – próbálja megoldani a 
problémát. 

A helytelen étkezés hatását valamennyire enyhíthetik a táplálék-
kiegészítők, de hatásuk erősen korlátozott lehet, mivel a bennük lévő 
értékes anyagok hasznosításának mértéke függ a sejtek oxigénellá-
tottságától.

Túlalvás. Sokan sokkal többet alszanak a szükségesnél. Az alvás 
szükséges az egészséges élethez, de egy egészséges felnőttnek csak 
napi 6 órára van szüksége. A helytelen légzés és életvezetés miatti 
enerváltságot sokan kénytelenek az ágyban „behozni”. Egy ideális 
légzésű felnőttnek elegendő napi 4-5 óra alvás is, így is lesz bőségesen 
energiája arra, hogy napi 19-20 órát aktívan töltsön. Alvás közben 
különböző okok miatt sokan nyitott szájjal lélegeznek, ami biztosan 
túllégzéshez vezet, és az így kialakult energiavesztés tovább növeli az 
alvásigényt.

Kevés mozgás. Ha keveset mozgunk, nem kap egészséges terhe-
lést a keringési és a légzőrendszer. Így gyakorlatilag szinte soha nem 
alakul ki egy kis egészséges légszomj, nem lélegezzük át teljesen a tü-
dőt, pedig ez a fajta „zihálás” segíti az egészséges légzés kialakulását, 
fenntartását. 

Helytelen testtartás. Az egészséges alhasi vagy rekeszizomlégzés 
helyett mellkasi légzés alakul ki, ha görnyedten tartjuk magunkat. 
Az egészségtelen tartás, illetve ülés következtében korlátozódik a re-
keszizom mozgása, és jobbára csak a mellkas felső részében törté-
nik a légzés. Itt a vérellátottság és a vér szén-dioxid-koncentrációja 
jelentősen alacsonyabb a rekeszizomhoz közeli területekhez képest. 
Légzés szempontjából a fej előre hajtásánál nagyobb problémát okoz 
a hát görnyedtsége, mivel erőteljesebben nehezíti a hasi légzést. 

Szájlégzés. Aki rendszeresen szájon át lélegzik, túl sok levegőt szív 
be. Az orr sokkal nagyobb fojtást jelent a légzőrendszeren, mint a 
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nyitott száj. Szájon keresztüli légzés esetén szinte biztosra vehető a 
túllégzés, a már említett hiperventilláció. (Megjegyzés: Az első világ-
háború előtt még kiközösítették a komolyabb társaságokból azokat, 
akik nyitott szájjal lélegeztek. Egyszerűen nem tartották őket beszá-
míthatónak.)

Sok beszéd. A sok beszéddel általában sok felesleges levegő is 
együtt jár. Ez különösen igaz akkor, ha a mondatok megkezdése előtt 
nagy, szájon keresztüli belélegzést alkalmaz a beszélő. Megfigyelhe-
tő, hogy a rosszabbul lélegző emberek mintegy 5-10 perc folyamatos 
beszéd után kezdik elveszíteni energiájukat, koncentrációjukat. Gya-
korlással aránylag egyszerűen megtanulható, hogy orron keresztül 
vegyük a levegőt beszéd közben is. Ez jó ritmust ad a beszédnek, lesz 
energiája a beszélőnek és még egy kis időt is nyer a mondatok közötti 
gondolkodáshoz. 

A média hatása. A tévében, a filmekben sokszor úgy beszélnek a 
bemondók és a szereplők, hogy a mondatok megkezdése előtt szá-
jon át nagy levegőt vesznek. A címlapokon lévő hölgyek jelentős ré-
sze nyitott vagy félig nyitott szájjal mosolyog. A férfiakat is gyakran 
fotózzák nyitott szájjal, mintegy azt üzenve, hogy a nyitott száj a jó 
és a helyes. A média azt sugallja, hogy a szépségideál mindkét nem 
számára a nagy mellkas és a kicsi has. Ennek hatására még inkább a 
mellkasi légzés válik vonzóvá, főleg a fiatalok körében, ami általában 
későbbi éveikre is káros hatással van.

A túl vastag öltözék, a túlfűtött helyen való tartózkodás és alvás 
ugyancsak fokozza a légzést. Ha a test túl nagy melegben van, akkor 
értelemszerűen hűteni akarja magát. Erre két dolgot alkalmaz: izza-
dást és fokozott légzést.

Szoros övek, derékban feszes ruhadarabok akadályozzák a re-
keszizomlégzést, így a mellkasi légzés fog dominálni, ami több levegő 
felhasználásával és alacsonyabb szén-dioxid koncentrációval jár.
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Ezek a legfontosabb tényezők, amelyek túllégzéshez, azaz hiper ventil-
lációhoz vezetnek. Ilyenkor csökken a vér szén-dioxid-tartalma, tehát 
romlik a sejtek oxigénellátottsága, továbbá átalakul a vérben a sav-bázis  
egyensúlyt szabályozó anyagok összetétele, ami további problémák 
melegágya lehet.

A szén-dioxid hatásai a testben

A szén-dioxid teljesen tisztán belélegezve valóban méreg. Ha ará-
nya túl magas a belélegzett gázban (például a must erjedése során 
a borospincékben – ez az ún. mustgáz), akkor kiszorítja a levegőből 
az oxigént, amit így a vérben található hemoglobin nem tud kellő 
mértékben felvenni. A belélegzett levegő oxigéntartalmának mini-
mum 16%-osnak kell lennie. Alacsonyabb érték esetén az emberek 
többségénél rövid idő alatt légzési nehézségek lépnek fel. (A tiszta 
levegő oxigéntartalma 21%, szén-dioxid-tartalma 0,035%.) A szén-
dioxid kisebb (0,1–2%) koncentrációban való belégzése többféle po-
zitív hatást is kifejt a szervezeten belül. Ezek a hatások természetesen 
csak akkor jelentkeznek, ha a szén-dioxid mellett kellő mennyiségű 
oxigén is van. 

A szén-dioxid pozitív hatásai:
Izomlazítás. A szén-dioxid lazítja az izmokat, ami főleg a sima- 

izmoknál érvényesül, például az erek és a légutak falában. Szén- 
dioxid hatására az erek és a légutak kitágulnak, és ellazulnak a bél-
mozgást segítő izmok is. Az akaratunkkal irányítható izmok, az ún. 
harántcsíkolt izmok és a szívizom esetében ez a hatás alig érvényesül. 
(Megfigyelhető például, hogy ha valaki csökkenti a légzését 1-2 perc  
erejéig, akkor a székrekedéses székletürítés is könnyebben lezajlik, 
mert a vérben megnövekedett szén-dioxid-tartalom lazítja a végbél  
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záróizmait is.) A magas vérnyomásúak nagy részénél jól megfi-
gyelhető, hogy vérnyomáscsökkenés következik be az erek sima-
izomzatának kitágulásából adódóan, különösen, ha a szén-dioxid-
koncentráció lassan növekszik. (Túl gyors növekedés esetén ez stresszt  
jelent a szervezetnek, ekkor emelkedhet a vérnyomás.)

Jobb oxigénellátás. A szén-dioxid sokkal könnyebbé teszi a he-
moglobin oxigénleadását a sejtekben, miközben felvételét alig gátolja 
a tüdőben, így a sejtek számára könnyebbé válik az oxigénfelvétel.

Kevesebb szabad gyök keletkezik. Leginkább alacsony oxigén-
tartalom esetén keletkeznek egészségkárosító szabad gyökök a sej-
tekben. Ez a folyamat szén-dioxid jelenlétében korlátozottabb, így 
szintén pozitív hatásnak vehető.

Gyulladáscsökkentő. A gyulladt részek „nem szeretik” a szén-
dioxidot. Mivel a szén-dioxid gyulladáscsökkentő, gyógyítja az erek 
falában lévő kezdődő elmeszesedéseket, amelyek tulajdonképpen 
gyulladások. Általában jó hatásokat tapasztalnak a reumás jellegű 
ízületi gyulladásos elváltozások szén-dioxiddal való kezelésében, 
gyógyításában is (mofetta). 

Idegrendszeri stabilitás. Szén-dioxid hatására az idegrendszer 
összehangoltabban működik, s ezzel olyan problémák kialakulását 
gátolja, illetve kezeli, mint a pánikroham, a különféle görcsök, az alvá-
si rendellenességek, az epilepszia, a depresszió, a skizofrénia és a füg- 
gőségek. A légzőgyakorlatok természetesen az idegrendszeri és a 
mentális betegségek kezelésének nem egyetlen és üdvözítő módját 
jelentik, de nagyon hasznos részét képezhetik egy terápiának.

Részt vesz a vér és más testnedvek szabályozásában, például  
csökkenti a vér viszkozitását, szabályozza a pH-t, csökkenti a vér-
lemez kék összetapadását.

Segíti a glutaminszintézist. A tanulmányok a következő területe-
ken találták hasznosnak a glutamint:
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•	 növeli a fehérjeszintézist és a fehérjék beépülését (ezért kedvelik 
a testépítők) 

•	 növeli a nitrogén-visszatartást (jót tesz a szívnek)
•	 csökkenti az izomleépülést
•	 csökkenti a regenerációs időt 
•	 javítja az immunfunkciókat, vagyis erősíti az immunrendszert.

Segíti a tüdő sérült részeinek gyógyulását (ez különösen a krónikus 
obstruktív légúti betegség, a COPD esetén fontos).

Hörgő- és léghólyagtágító. Tágítja a hörgőket, a léghólyagokat, 
így könnyebbé teszi a légzést. (Asztmásoknak ez különösen jó hír.)

Csökkenti az étvágyat. Megfigyelték, hogy azok, akik túllélegez-
nek, többet is esznek. Ennek magyarázata az is, hogy túllégzés ha-
tására a test lúgosodik, ami étvágygerjesztő hatású. (Gyakorlatlan 
úszóknál, strandolóknál gyakran megfigyelhető, mennyire éhesek, 
amikor kijönnek a vízből. A vízben általában erősen túllélegeznek, 
tehát nem pusztán a testmozgás és a víz hűtő hatása miatt érzik ma-
gukat farkaséhesnek.)

Szabályozza és elmélyíti a légzést. A szén-dioxid kellő arányú 
jelenléte az artériás vérben csökkenti az ún. alvási apnoét, automa-
tikusan egyre inkább hasi légzéssé alakítja át a légzést (ha mellkasi), 
továbbá csökkenti a felhasznált levegő mennyiségét.
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Az egészséges légzés eredményei

Mit nyerhet, aki egészségessé teszi légzését? Rengeteget! Elérheti, 
hogy:
•	 ha szükséges, csökkenjen a vérnyomása
•	 javuljon az érrendszere állapota
•	 ha szükséges, lefogyjon
•	 több energiája legyen, erőnléte, állóképessége javuljon
•	 javuljon a regenerációs képessége
•	 egészségesebbek legyenek az ízületei
•	 kisebb legyen az étvágya
•	 csökkenjenek a félelmei, az aggodalmai
•	 növekedjen a vére oxigénszállító képessége
•	 allergiás tünetei mérséklődjenek
•	 nagyobb legyen a nyugalma a mindennapokban
•	 alvásigénye csökkenjen, és nyugodtabb legyen az alvása
•	 esetleges légúti panaszai mérséklődjenek
•	 ritkábban legyen náthás, beteg
•	 várható élethossza növekedjen
•	 ha 2-es típusú cukorbeteg, inzulinérzékenysége, illetve inzulin-

termelése javuljon
•	 ha tüdejének egy részét műtéti úton eltávolították, a megmaradt 

részt jobban tudja használni.

Meglehetősen hosszú lista. Mindezek és még további eredmények 
akkor érhetőek el, ha valaki megfelelő légzőgyakorlatokat végez, 
méghozzá rendszeresen, napi kb. 80–120 percben (betegeknél ez 
akár napi 3 óra is lehet), és/vagy valamilyen megfelelő eszközt hasz-
nál naponta 60–240 percben (eszköztől függően) hat hónapig vagy 
akár tovább, és ezek segítségével kialakítja egészséges(ebb) légzését. 
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Az első komolyabb pozitív eredményekre időnként csak 1-2 napot 
kell várni, de a módszer általában már 2-3 hét gyakorlás után remek 
eredményeket hoz. Ha valaki már elért egy egészségesebb szintet a 
légzésben, és fenn is akarja tartani, kb. napi 40 perc gyakorlásra van 
szüksége az életvezetési szokások és a civilizációs hatások miatt.

Ahhoz, hogy a megváltozott légzés eredményei hosszabb távon 
is megmaradjanak, nagyjából egy év szinten tartás szükséges. Ennél 
korábbi leállással vagy drasztikusan csökkentett gyakorlási idővel 
pár hónap alatt a kiindulási helyzet közelébe jut vissza az ember. Kö-
rülbelül egy év kell ahhoz, hogy a létrehozott változások hosszabb 
időre állandósuljanak.

Aki eléri vagy meghaladja az 50 másodperces reggeli kontroll-
szünetet (lásd bővebben a 28. oldalon) és fenn is tartja, az egy év 
alatt minden civilizációs betegségből kigyógyul. Megszűnik a túlsúly, 
a magas vérnyomás, az idegeskedés, a 2-es típusú cukorbetegség, a 
szívbetegség és a reuma. Cserébe egészséges testalkatot, jókedvet, 
sugárzó egészséget, fizikai és lelki terhelhetőséget, kicsi alvásigényt 
szerez. Ez az a jövőkép, amiért érdemes a légzőgyakorlatokat végezni.

Dr. Butejko 

Dr. Konsztantyin Pavlovics Butejko (1923–2003.) Ukrajnában szü-
letett szovjet–orosz orvos, aki kidolgozta a légzés megváltoztatásán 
alapuló gyógyítás módszerét. Ezúton is hálás köszönet neki munkás-
ságáért, hiszen metódusának hála, manapság már százezrek élhetnek 
teljesebb, nem mellesleg hosszabb, egészségesebb életet. 

Már fiatal orvosként megtanulta, megfigyelte, hogy a betegek sok-
kal több levegőt használnak, mint az egészségesek. Neki ún. rosszin-
dulatú magas vérnyomása volt (időnként 260/150 Hgmm!), ami az 
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akkori szerekkel nem volt csökkenthető. Azt gondolta, ha a betegek, 
és köztük a magas vérnyomásosak nagyobb mértékben lélegeznek, 
míg az egészségesek kevésbé, akkor ki kell próbálni egy visszafogot-
tabb légzést, és megfigyelni kell a hatását. Először természetesen ma-
gán próbálta ki elméletét, és ahogy elkezdett kevesebb levegőt venni, 
úgy csökkentek a kellemetlen tünetei, de ahogy visszatért a normál 
légzésre, a panaszok kiújultak. Légzését szándékosan egészen a lég-
szomjig csökkentette, és amennyire ideje engedte, fenn is tartotta ezt 
az állapotot. Ahogy a gyakorlások eredményeképpen légzése válto-
zott, úgy javultak tünetei is, és mire elérte az egészséges légzés mérté-
két, meggyógyult abból a betegségből, ami egyébként 1-2 éven belül 
bizonyára a halálát okozta volna. 

A saját magán elvégzett kísérletek után betegei egy részének is elő-
írta a visszafogott légzést, és azt tapasztalta, hogy a légzőgyakorlatok 
náluk is javulást hoztak. Munkásságának jelentős részében kutatóor-
vosként a légzés és a csökkentett légzés vizsgálatának szentelte életét, 
és hatalmas tudományos anyagot sikerült összeállítania.

Kollégái kezdetben nehezen fogadták el, komoly szakmai ered-
ményként dr. Butejko sikereit, de szerencsére a hatóságok sokáig 
támogatták kutatásait. Többen követték munkásságában, így a visz-
szafogott légzés élettani, egészségi és pszichés hatásának ma már 
Oroszországban és világszerte egyaránt tekintélyes irodalma van.
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A Butejko-módszer

A Butejko-módszer három területre terjed ki:
•	 légzőgyakorlatok
•	 egészséges életmód
•	 testmozgás

A légzőgyakorlatokkal még bőven foglalkozom a későbbiekben, de 
előrebocsátom, hogy a Butejko-módszer alapgyakorlata az ún. visz-
szafogott légzés. Ez abból áll, hogy a megszokott levegővétel mintegy 
80%-ában kell orron át hasi légzéssel lélegezni, ami enyhe légszomjat 
okoz. Ezt a csekély légszomjú állapotot kell a gyakorlónak fenntarta-
ni meglehetősen hosszú ideig, naponta összesen 60–100 percig vagy 
még tovább, lehetőleg egy napon belül egyenletesen elosztva. Mond-
juk, hatszor 15 percig vagy háromszor 30 percig (pl. reggel 20 perc, 
ebéd előtt 20 perc, vacsora előtt 20 perc, lefekvés előtt 15 perc).

Az egészséges életmód a Butejko-módszer szerint az alábbiakból áll: 
•	 orron keresztül lélegzünk, hasi légzéssel
•	 egyenes a gerinc, még alvás közben is
•	 akkor eszünk, ha éhesek vagyunk (nem túl sok, lehetőleg egész-

séges, tápláló ételt)
•	 a szükséges mértékig öltözködünk (nem túl melegen)
•	 ha kell, táplálékkiegészítőket szedünk (magnézium, vas, omega-3 

zsírsavak, jód, vitaminok stb.)
•	 akkor fekszünk le, ha elálmosodunk, és magunktól ébredünk.

A testmozgás annyira fontos eleme a Butejko-módszernek, hogy 
nem az életmódról szóló részek közé került be, hanem külön pont-
ként szerepel. Butejko szerint, ha a mai ember őseinkhez hasonlóan 
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napi öt órát intenzíven mozogna orrlégzéssel, akkor nem lenne szük-
sége légzőgyakorlatokra. Mivel ez kevesekre igaz a XXI. században, 
így modern világunkban légzőgyakorlatokkal vagy testedzéssel egy-
bekötött légzőgyakorlatokkal lehet helyettesíteni. A testmozgás azért 
is különösen fontos része a módszernek, mert magas és kiemelkedő-
en magas kontrollszünetet (50 mp vagy több) akkor lehet elérni, ha 
valaki rendszeresen, kellő ideig és intenzíven mozog (természetesen 
orrlégzéssel, lehetőleg kis légszomjjal). 

A kontrollszünet és mérése

A kontrollszünet az az időtartam, amely nyugalmi állapotban elte-
lik egy normál kilégzés és a légszomj megjelenése között úgy, hogy 
közben az egyén nem vesz levegőt. Ezt a mérési módszert dr. Butejko 
azért dolgozta ki, hogy legyen egy nagyon egyszerű, kíméletes, még-
is jó eszköz arra, hogy meg lehessen állapítani, milyen valakinek az 
állapota a szén-dioxid-tolerancia szempontjából. Ez az érték egy na-
gyon jó irányadó adat az egészségi állapotról.

Az állapotmérést a következőképpen kell elvégezni. Üljön le egy 
székre egyenes háttal úgy, hogy combjai vízszintes helyzetben legye-
nek, talpai pedig a földön. Lélegezzen nyugodtan, ahogy általában 
szokott. Magát a mérést előzze meg legalább 4-5, de inkább 10 perc 
nyugodt ülés. Egy normál kilégzés után fogja be az orrát, a száj ma-
radjon a mérés közben csukva. Amikor a kilégzés végén befogja az 
orrát, nézzen egy másodpercet is mérő órára, és várja meg – továbbra 
is nyugalmi helyzetben maradva –, hogy megjelenjen mellkasában a 
légszomj első jele. Ennek jele általában a rekeszizom vagy a mellka-
si izmok kisebb összehúzódása, feszülése. Ekkor nézze meg újra az 
órát: a kontrollszünet az az időtartam, ami a két időpont között eltelt. 


