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ODDECH  
TO PODSTAWA! 

Podstawowym aspektem, na który chciałabym zwrócić uwagę, 
jest oddech. Oddech to podstawa! Jest to hasło, które propa-
guję w swoich mediach społecznościowych (Facebook, Insta-
gram oraz strona internetowa). Natomiast drugim niezwykle 
ważnym hasłem jest z ang. well-breathing, czyli lepszy oddech, 
który zapewnia lepszą jakość życia oraz – z punktu widzenia 
niniejszego tematu – lepszy głos. Aby lepiej zobrazować to, jak 
ważny jest oddech, zapraszam do zapoznania się ze stworzoną 
przeze mnie „piramidą oddechową”.
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W podstawie piramidy jest oddech, zgodnie z kluczowym 
hasłem: „Oddech to podstawa!”. Kolejno możemy wyróżnić 
następujące elementy: 

FIZJOLOGIA  (wszelkie procesy fizjologiczne) – jak dosko-
nale wiemy, oddech to życie. Dzięki temu, 
że oddychamy w naszym organizmie zachodzą 
wszelkie procesy życiowe; 

GŁOS  bardzo ważny aspekt i jednocześnie składowa 
tej piramidy; bezsprzecznie, to dzięki odde-
chowi zachodzi proces głosotwórczy, a więc 
powstaje głos;

INTELEKT  oddech niewątpliwie wpływa na nasze umie-
jętności i zdolności intelektualne, percepcję, 
analizę i syntezę; 

EMOCJE  kwintesencja i zwieńczenie piramidy oddecho-
wej. Emocje bez wątpienia mają znaczenie dla 
głosu i w drugą stronę – głos ma znaczenie dla 
emocji, co później zostanie szerzej omówione.

Czym jest  
oddech?

Jest to moment, kiedy nabieramy 
powietrza/wdech (zassanie powietrza 
z zewnątrz do płuc poprzez rozszerzenie 
klatki piersiowej na zasadzie wyrówna-
nia ciśnień w płucach i na zewnątrz), 
potem następuje bezdech1, czyli moment 
niewidzialny dla nas (występuje 

1 Słowo to jest kojarzone bardzo pejoratywnie,  
ponieważ często określamy nim bezdech senny,  
który może spowodować też śmierć.
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niewidzialna i nieodczuwalna dla nas wymiana gazowa, płynne 
przejście od fazy wdechu do wydechu), a następnie wydech, 
wraz z którym oczyszczamy się i dotleniamy nasz organizm 
(wypchnięcie powietrza na zewnątrz poprzez stopniowe 
zwężanie się klatki piersiowej). 

Warto również wiedzieć, jak wygląda układ oddechowy 
człowieka. Dzięki temu lepiej sobie wyobrazić, co się dzie-
je w organizmie, kiedy oddychamy i wykonujemy ćwicze-
nia oddechowe. Ważna jest również świadomość, że oddech 
jest czymś, co wszyscy mamy i nie musimy tego szczególnie 
ćwiczyć. Dlatego błędem jest wykonywanie tzw. oddechu 
mechanicznego, który nieraz pojawia się podczas stosowa-
nia różnych technik oddechowych (świadome oddychanie 
i wykonywanie następujących sekwencji: nabieramy powie-
trza, wypełniamy klatkę piersiową powietrzem, obniżamy 
przeponę, mięśnie brzucha wysuwają się do przodu, żebra 
się rozszerzają itd.). Jednak jeżeli wczujemy się w nasz oddech, 
zamkniemy oczy i zaczniemy czuć jak oddychamy, to odnaj-
dziemy punkt wyjścia do tego, jak prawidłowo ćwiczyć 
oddychanie bez sztucznego, mechanicznego wywoływania go. 

Dlaczego oddech jest tak ważny? Ponieważ oddech to życie, 
co jest, jak to niektórzy mówią, „oczywistą oczywistością”. 
W ciągu jednej minuty wykonujemy od 12-16 do 20 odde-
chów, gdzie wdech i wydech to pełny oddech. Każdy indy-
widualnie może zmierzyć częstotliwość oddychania w ciągu 
minuty2. Wiadomo, że większa ilość oddechów świadczy 
o tym, że są krótkie i płytkie, co jest charakterystyczne dla 
sytuacji stresowych. Są one jednak bardzo niekorzystne, 

2 W ciągu 15 sekund liczymy ilość pełnych oddechów (wdech + wydech), następnie 
mnożymy je przez 4.
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więc warto zatroszczyć się o prawidłowy, wydłużony od-
dech i odpowiedni tor oddechowy. 

Arystoteles powiedział, że jesteśmy tym, co powtarzamy. 
Więc jeżeli powtarzamy 20 tysięcy nieprawidłowych od-
dechów w ciągu doby, to tak naprawdę „stajemy się niepra-
widłowym oddechem”. Jeśli nasz oddech jest nieprawidłowy, 
to jednocześnie nasz głos może być nieprawidłowy, a w ciele 
mogą wystąpić różnego rodzaju anomalie. 

Prawidłowy oddech to oddech całościowy (abdominalny), czyli 
żebrowo-przeponowo-brzuszny. Jest to taki oddech, w którym 
wszystkie mięśnie oddechowe pracują, ramiona nie unoszą 
się do góry, a całość nie sprawia wrażenia sztuczności i me-
chaniczności. Jeśli zamkniemy oczy i zaczniemy oddychać, 
to powinniśmy poczuć, że podczas wdechu powietrze wędruje 
przez nasze ciało do brzucha i w momencie, kiedy wydychamy, 
powietrze wędruje z brzucha do góry i wydostaje się z naszego 
ciała przez nos (oddychanie statyczne). Oddech jest też spokoj-
niejszy, gdy jesteśmy spokojni i zrelaksowani. Wówczas lepiej 
i łatwiej oddychamy. 

Oddech to pierwsza podstawowa sprawa, którą trzeba dobrze 
wypracować, żeby prawidłowo wypowiadać się, a głos był 
odpowiednio emitowany. W tym celu mogą pomóc odpowied-
nio dobrane ćwiczenia.
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ĆWICZENIA  
ODDECHOWE  
– propozycje

1. Ćwiczenia oddechowe w pozycji leżącej na brzuchu 

INSTRUKCJA: Leżymy na brzuchu na podłodze, jedna ręka 
jest pod policzkiem, druga ręka znajduje się u góry. Oddychamy, 
leżąc w ten sposób. W momencie, kiedy tak leżymy, skupiamy się 
tylko na tym, żeby nabierać powietrza, a następnie wykonać 
wydech. Wówczas brzuch, który mamy uruchamiać mecha-
nicznie, ma opór w postaci podłogi i wykonuje „swoją pracę” 
w sposób naturalny. Wtedy rozszerzają nam się również żebra. 
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2. Ćwiczenie oddechowe w pozycji leżącej na plecach

Jest to ćwiczenie zbliżone do naturalnego sposobu oddychania, 
lecz jest ono w pełni świadome. Leżymy swobodnie na plecach 
i wyobrażamy sobie, że jesteśmy płachtą nasiąkniętego mate-
riału, który jest przyklejony do podłogi. Przez ok. 20 sekund 
regulujemy nasz oddech, aby powietrze przy minimalnym 
ruchu klatki piersiowej bezwiednie wpływało i wypływało 
nosem, czyli obserwujemy nasz naturalny oddech. Następ-
nie oddychamy oddechem pełnym, czyli staramy się wdychać 
powietrze do dolnej części płuc, ale staramy się nie robić tego 
na siłę (nie powiększamy brzucha, nie rozszerzamy żeber „na 
siłę”). Chodzi o napełnienie się powietrzem. Później płynnie 
wyprowadzamy to powietrze najpierw do środkowej części 
płuc, dalej płynnie aż do części szczytowej, wędruje ono coraz 
wyżej i na końcu wydychamy je z naszego organizmu. Możemy 
wydychać nieco energiczniej przez usta, co będzie oczywiście 
służyło ćwiczeniu. Ważne jest to, żeby wsłuchać się i wczuć we 
własny oddech – to jest bardzo istotne! Takie ćwiczenie może 
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być kluczowe w pracy z pacjentami, aby lepiej uzmysłowić im, 
jak ten oddech przebiega. W tej samej pozycji, leżąc na plecach, 
staramy się poprzeciągać nasze ciało w różne strony, czasami 
możemy poczuć, jak mocno spięte jest nasze ciało. Następnie 
otwieramy szeroko usta ziewając i wypowiadamy samogłoskę 
aaa…. Wtedy czujemy, jak samoistnie rozluźnia się gardło oraz 
reszta ciała. Jest to naturalny stan dla ciała, organizmu. 

3. Ćwiczenie oddechowe w pozycji stojącej 

Zgiętą rękę opieramy o ścianę. Na ręce układamy głowę. Sta-
jemy w takiej pozycji, aby ciężar naszego ciała spoczywał na 
głowie i nogach. W momencie kiedy oddychamy w takiej pozy-
cji, łatwiej jest pracować wszystkimi mięśniami oddechowymi 
i nie musimy się silić na sztuczne, mechaniczne oddychanie. 
Siła grawitacji jest wtedy dla nas czynnikiem ułatwiającym 
prawidłowy oddech. 
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4. Ćwiczenie oddechowe z wykorzystaniem piłki  
(poznałam na szkoleniu z dr Sambor) 

Pozycją wyjściową jest pozycja klęcząca z wykorzystaniem 
4 punktów podparcia, czyli łokcie i kolana należy oprzeć 
o podłoże (jak widać na powyższym zdjęciu). Pod brzuchem 
umieszczamy piłkę (osoba dorosła – średnica 65 cm, dla 
dziecka – lekko spuszczamy powietrze z takiej piłki lub sto-
sujemy piłkę o mniejszej średnicy). W momencie wdechu 
brzuch automatycznie będzie się uwypuklał. Naturalną 
barierą dla brzucha jest wtedy piłka, więc podczas wydechu 
brzuch będzie kurczył się w sposób naturalny. Warto zaob-
serwować wtedy pracę żeber, która przy takim ćwiczeniu 
jest szczególnie widoczna.
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JAK DBAĆ  
O GŁOS? 

Jedną z typowych i najbardziej znanych rad w zakresie higieny 
głosu, dbania o głos, jest odpowiednie nawilżanie gardła. Taką 
radę często można usłyszeć od foniatrów, lekarzy i jest kiero-
wana przede wszystkim do osób, których narzędziem pracy 
jest ich głos (np. nauczyciele, trenerzy, telemarketerzy, logo-
pedzi). W przypadku nauczycieli często mamy do czynienia z 
takimi stanami jak chrypka czy przemęczenie głosu. Wówczas 
lekarze zalecają „mówić jak najmniej”. Jednak co w przypadku, 
kiedy musimy iść do pracy? Jak możemy sobie pomóc? 

Jedną z kluczowych zasad jest picie wody, jednak nie muszą 
być to duże ilości. Powszechnie mówi się o tym, aby było to ok. 
2 litrów dziennie. Zdrowo jest pić często małymi łykami wodę 
z plasterkiem cytryny lub wodę z 1/5 łyżeczki drobnoziarni-
stej soli himalajskiej. Jest to niezwykle ważne, ponieważ wtedy 
w naszym organizmie woda zatrzymuje się, ale nie w postaci 
obrzęków czy opuchlizn. Pewne minerały pozostają w naszym 
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ciele – dzięki temu organizm jest nawilżony, a w tym też fałdy 
głosowe, które są niezbędne do prawidłowej pracy głosem.

Czasami konieczne jest zastępcze przyjmowanie płynów 
lub stosowanie różnego rodzaju inhalacji parowych. 
Wskazanie takie otrzymujemy zwykle od lekarza. Jednak są 
okresy w ciągu roku, jak np. koniec i początek sezonu grzewcze-
go, w którym możemy odczuwać pewien dyskomfort w naszym 
głosie. Wtedy inhalacje parowe lub nawilżające, np. z kwasem 
hialuronowym, są wskazane. Warto też pamiętać, że po takiej 
inhalacji nie należy od razu wychodzić na dwór, np. w chłodne 
lub słoneczno-wietrzne dni, ponieważ wyjście z rozgrzanym 
gardłem może wywołać odmienne skutki od tych planowanych. 

Kolejna wskazówka to powstrzymywanie się od palenia 
tytoniu, picia alkoholu oraz kawy. Dlaczego? Spożywanie 
wymienionych substancji powoduje przesuszenie fałdów 
głosowych, które muszą mieć odpowiednie nawilgocenie. 

Zdarza się, że w pomieszczeniach, w których 
pracujemy, wilgotność w sezonie grzew-
czym wynosi do 45%. Natomiast odpo-
wiednie dla naszych fałdów głosowych 
to 70-75% wilgotności. Dlatego w okresach 
jesienno-zimowym oraz zimowo-wiosen-
nym konieczne jest nawilżanie fałdów 
głosowych poprzez picie wody (z cytryną 
lub solą himalajską) małymi łyczkami, 
zarówno podczas przerw śródlekcyjnych, 
ale także w trakcie prowadzenia zajęć. 
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Oprócz wysuszenia śluzówki fałdów głosowych możemy 
jeszcze doświadczyć śluzu, który staje się gęst-
szy i ogranicza pracę więzadeł głosowych. Wówczas nie 
pracują one prawidłowo, zderzając się ze sobą sprężyście 
i łącząc, żebyśmy mogli prawidłowo wypowiadać głoski, lecz 
muszą wykonać więcej pracy, aby móc się ze sobą połączyć 
i żeby powstał prawidłowy dźwięk. W efekcie prowadzi to do 
różnego rodzaju chrypek, odchrząkiwania. Jednak zbyt częste 
odchrząkiwanie może być przyczyną odległego w czasie, np. 
raka krtani. Dlatego fałdy głosowe warto właściwie nawilżać, 
odżywiać, dostarczać organizmowi takich substancji, które nie 
są szkodliwe dla niego jako całości, ale też poszczególnych jego 
elementów. 

Kolejnym ważnym punktem 
jest stosowanie leków od-
wadniających, które należy 
używać wyłącznie w bez-
względnych wskazaniach. 
Mowa tutaj o antybiotykach, 
które dosyć często są naduży-
wane. Bardzo popularne są 
sytuacje, w których rodzic 
chorego dziecka wręcz prosi 
o przepisanie antybiotyku, 
albo sam lekarz stosuje ten specyfik jako remedium na wszel-
kie choroby. Niekiedy antybiotykoterapia jest konieczna. 
Jednak należy pamiętać o tym, że po takim leczeniu cały 
organizm potrzebuje okresu rekonwalescencji. Wówczas flora 
bakteryjna jelit powinna się odbudować i wzmocnić za pomocą 
probiotyków. Istotne jest także wzmożone nawilżenie organizmu. 
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Inne preparaty apteczne oraz leki, które mogą szkodzić 
naszym fałdom głosowym, to popularne tabletki na ból 
gardła. Mają one właściwości wysuszające. Sięgamy po nie 
w momencie popularnej chrypki, udając się do apteki i błędnie 
nabywając tabletki na ból gardła, które są nam dobrze znane 
z reklam telewizyjnych. Wówczas narażamy się na dodatkowe 
wysuszenie śluzówki gardła. Podczas wizyty w aptece powin-
niśmy dokładnie określić, jaki problem gardła nam doskwiera. 
Czy jest to ból, czy chrypa, odchrząkiwanie albo uczucie 
pieczenia w gardle. Na każdą z tych dolegliwości powinniśmy 
stosować inną farmakoterapię, w celu zniwelowania przy-
czyny problemu. Pamiętajmy o tym!
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EMOCJE  
W GŁOSIE 

Emocje są obecne w naszym głosie, możemy też mówić 
o głosie emocji i zastanowić się, jaką barwę przyjmuje nasz 
głos, gdy jesteśmy źli, smutni lub znajdujemy się w stanie 
euforii. Wszystko to wiąże się ze sposobem oddychania 
(prawidłowym lub nieprawidłowym). 

Wyobraźmy sobie sytuację, w której uciekająca osoba wbiega 
do jakiegoś pomieszczenia. Oddycha bardzo szybko, ma płytki 
oddech, co może powodować uczucie niepokoju. Wiemy wte-
dy, że ta osoba została czymś mocno przestraszona. Jednak jeśli 
bez powodu, nawykowo „naturalnie” oddychamy w taki sposób 
(szybki, krótki, płytki oddech) to możemy tym doprowadzić do 
przewlekłego zmęczenia. Kiedy oddychamy nieprawidłowo, 
organizm nie jest właściwie dotleniony. Może zdarzyć się też 
tak, że oddychając nieprawidłowo, organizm zostanie przetle-
niony przez większą ilość pobieranego tlenu. 

Co dzieje się podczas stresu? Jak wtedy w głosie i w oddechu 
wyglądają emocje? Mamy wtedy do czynienia z szybkim 
i mocnym oddechem, który pozwala skoncentrować się na wy-
znaczonym celu. W momencie kiedy stresujemy się np. przed 
wystąpieniem publicznym (podobne emocje występują podczas 
pierwszych prowadzonych lekcji czy szkoleń), to skupiamy 
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się tylko na tym, co mamy zrobić 
– wgranie prezentacji, włączenie 
jej, skupienie się na treści, nagry-
wanie. Wtedy jesteśmy skoncen-
trowani nawet na 200%. Jednak 
pod koniec takiego wystąpienia 
lub zaraz na samym początku, gdy 
pojawia się świadomość, że ludzie 
nas słuchają, stres troszeczkę się 
zmniejsza. Można wtedy powie-
dzieć, że „schodzi ze mnie stres”. 
I wtedy czujemy znaczącą ulgę.  

Warto też pamiętać, że stres ma pozytywne działanie mo-
bilizujące. Powoduje, że smzybciej reagujemy i podejmujemy 
decyzje. Stres jest nieodłącznym elementem naszego życia. 
Niezależnie od tego, czy przeżywamy sytuacje pozytywne czy 
negatywne w naszym życiu, to one nas ekscytują, tym samym, 
wywołując stres. Jest to lęk przed nieznanym, np. pierwsza 
rozmowa kwalifikacyjna (moment ekscytujący, bo być może za 
chwilę otrzymamy pierwszą pracę). 

Bardzo ważne jest określenie charakteru naszego stresu. Jeżeli 
stres jest przewlekły, to zmniejsza się liczba neuronów w hi-
pokampie i pamięć deklaratywna (wiedza praktyczna) zostaje 
osłabiona. Dlatego długotrwały, przewlekły stres jest bardzo 
niekorzystny. To objawia się też w głosie. Bardzo często stres 
jest słyszalny przez drugiego rozmówcę, np. podczas rozmowy 
przez telefon. Kiedy jesteśmy zestresowani słychać zniechęce-
nie w naszym głosie, wzdychanie. Jeżeli komunikujemy się 
z osobą bliższą, to chętnie opowiadamy o tym, co się dzieje, jakie 
mamy emocje, o ilości stresu, np. wykonując w maksymalnym 
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skupieniu jakieś zadanie w pracy. Natomiast jeżeli jest to osoba, 
której nie chcemy mówić o zaistniałej sytuacji, to zwykle odpo-
wiadamy, że „nie chcemy o tym rozmawiać”.

Dlatego warto jednak pamiętać o tym, że stres jest wyczuwalny, 
słyszalny w naszym głosie przez odbiorcę. Są osoby, które lepiej 
to odczytują oraz takie, które nie do końca potrafią rozpoznać 
te emocje. Musimy mieć świadomość, że mówiąc do kogoś, nie 
oszukamy odbiorcy. Stąd warto poinformować rozmówców 
o naszym stanie emocjonalnym, aby nie urazić kogoś, nie prze-
nosić na drugą osobę „złych” emocji. Często może dochodzić do 
takich sytuacji, w których odbiorca odnosi wrażenie, że jesteśmy 
na niego źli, mimo że przyczyną naszego zdenerwowania jest 
całkowicie coś innego.

Jaka jest różnica między oddechem i tym, co dzieje się w naszym 
organizmie, kiedy się stresujemy i kiedy jesteśmy zrelakso-
wani? W momencie, kiedy się stresujemy, oddech jest krótki 
i szybki. Natomiast podczas relaksu oddech jest długi i powolny. 
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W tym momencie dochodzimy do tez przytoczonych na samym 
początku. Aby prawidłowo posługiwać się naszym głosem, 
a nasz organizm sprawnie funkcjonował, musimy wypracować 
swój oddech tak, aby on był długi i powolny, spokojny, żeby 
pozwolił nam tak naprawdę zrelaksować się.

Co możemy zrobić na co dzień, aby się zrelaksować? 
Niektórzy lubią medytować, uprawiać jogę – są to takie mo-
menty, w których skupiamy się na swoim oddechu. Bardzo 
dobrą metodą jest wczucie się w swój oddech, aby go lepiej 
poznać. Wbrew pozorom nie musimy wygospodarowywać 
specjalnego czasu, którego tak naprawdę aktualnie wszystkim 
brakuje. Wystarczy wprowadzić pewne małe nawyki. 
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Jednym z takich momentów jest parzenie herbaty, którą mamy 
za chwilę wypić. W międzyczasie zamykamy oczy, nabieramy 
powietrza nosem, obserwujemy, co wtedy dzieje się w naszym 
organizmie, koncentrujemy się na tym, aby napełnić się 
powietrzem i patrzymy „oczyma duszy” wewnątrz, co się dzieje 
z powietrzem, które wydychamy. Możemy to stosować kiedy 
wstajemy z łóżka, przebudzamy się. To nie musi być pół go-
dziny medytacji wyrwane z pędzącego XXI wieku, w którym 
dużo pracujemy i mamy naprawdę mało czasu. Jednak takie 
momenty koncentracji wprowadzone do dnia codziennego po-
prawią naszą jakość życia. Tak samo sytuacje, w których mamy 
odebrać telefon, wsiąść do samochodu – bierzemy oddech 
i koncentrujemy się na zamianach zachodzących w naszym 
ciele. Dzięki temu wprowadzamy w szarą codzienność relak-
sację oraz niwelujemy wszechobecny stres. Nie bez przyczy-
ny przed wejściem na scenę „weź 3 głębokie wdechy i będzie 
dobrze”. Jest to bardzo prosta metoda relaksacji i koncentracji 
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na tym, co się dzieje w organizmie kiedy oddychamy, kiedy ten 
oddech staje się wydłużony. Jednak pamiętajmy, że wydłużony 
i pogłębiony oddech, to nie oddech, który „na siłę” powoduje 
pracę mięśni oddechowych. Jest to również oddech delikatny, 
który sprzyja relaksacji.

Warto za Alexandrem Lowenem powtórzyć słowa:

„Im głębiej i pełniej oddycha człowiek, tym 
bardziej jest żywy. Im bardziej jest żywy, tym 
więcej czuje. Ale gdy jego uczucia są bolesne 
i nie do wytrzymania, czyni wszystko, żeby 
uniknąć kontaktu z nimi, stawić im opór i za-
przeczy ich istnieniu. Oddycha wtedy płytko, 
tak by nie czuć”.

Jest to kolejne potwierdzenie tezy oddech to życie. Głos jest 
konsekwencją tego, w jaki sposób oddychamy. Jeżeli jesteśmy 
źli, nasz głos staje się odpowiednio wskazujący na to, że jeste-
śmy źli. Jeżeli jest nam smutno, to głos odpowiednio te emocje 
pokazuje. 
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GŁOS  
A CIAŁO

To, co już zaobserwowaliśmy, to oddech, który niewątpliwie 
ma wpływ na głos. Bardzo często w moim gabinecie pojawiają 
się pacjenci, którzy mówią: „ja nie lubię swojego głosu, ja mam 
taki niepewny ten głos”. Wtedy obserwuję tę osobę, patrzę, 
co się dzieje w jej ciele. Zwykle jest to osoba, której postawa 
wskazuje na wycofanie. Niestety bardzo trudno jest powie-
dzieć osobie schowanej, której postawa wskazuje na to, że nie 
chce mówić, nie chce tego kontaktu, żeby jej głos stał się nagle 
ekspansywny i miała dużo do powiedzenia. W momencie kiedy 
zaczynam rozmawiać z taką osobą, okazuje się, że kluczowym 
aspektem jest to, co działo się kiedyś w domu rodzinnym, czy 
mieliśmy prawo głosu czy nie1.

Mówi się, że głos jest aktem agresywnym – zabierając głos, 
jesteś na świeczniku, Ciebie widzą, Ciebie muszą słuchać i 
nie mogą wtedy mówić. Znamy zasadę dyskusji: jedna oso-
ba mówi, reszta słucha, jesteś wtedy w centrum zaintere-
sowania. Jeżeli nie wynieśliśmy z domu tego, że możemy 
zabrać głos, mamy prawo coś powiedzieć, to bardzo trud-
no jest potem tego się nauczyć. Najpierw trzeba zacząć od 
akceptacji tego, co jest w środku, że ja chcę coś powiedzieć 
i mogę wygłosić swoje zdanie, swoją opinię. Z kolei to prze-
kłada się też na reakcje, takie jak np. krzyk.

1 Nasz głos odzwierciedla nasze wewnętrzne dziecko. Polecam przeczytać książki 
„Wewnętrzne dziecko” i „Poznaj swój głos” Anety Łastik.
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Bardzo często pacjenci z postawami schowanymi, jednocześnie 
ze schowanymi głosami, to osoby, które otrzymując zadanie na 
jednej z lekcji: „wykrzycz samogłoskę „a” na pełnym otwartym 
gardle”, nie są w stanie wykonać tego poprawnie. Występuje 
pierścień napięcia w miejscu połączenia głowy i tułowia, a głos 
wydobywa się z mocno zaciśniętego gardła. W późniejszych 
rozmowach okazuje się, że pacjenci to przeważnie osoby, które 
w domu nie miały możliwości wypowiadania się, nie chciały 
zabierać głosu i nie były zachęcane jako dzieci do podejmowa-
nia rozmów na jakiś temat, np. wszystkim znane „jak tam 
w szkole?”. Przeważnie takie osoby, nawet już dorosłe, 
nie umieją i nie chcą nic więcej powiedzieć na dany temat. 
Wydaje im się, że to, co mają o sobie do powiedzenia, również 
o sobie, jest mało interesujące.

Głos, oprócz odzwierciedlania naszych reakcji w ciele, które 
są transparentne i wzmacniają to, co się dzieje w głosie 
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(komunikacja werbalna i niewerbalna współgrają ze sobą), 
dodatkowo wyraża też naszą osobowość. Trudno zatem 
oczekiwać od osoby, która jest zamknięta w sobie, bo nie miała 
możliwości się otworzyć, żeby nagle emanowała głosem rado-
snym, silnym, stabilnym, pewnym. Jeżeli jest niepewna siebie, 
głos też będzie niepewny. Ta zależność jest niezwykle istotna. 
Często pacjentom wydaje się, że można pracować nad głosem, 
pomijając elementy psychiki, osobowości czy cech charakteru. 
Owszem, to można zrobić – istnieją aktorzy o bardzo różnych 
osobowościach, którzy umieją tak zapanować nad głosem, 
że wczuwają się w role zupełnie im odległe lub obce. Ale też 
często słyszymy, że łatwiej jest zagrać rolę, w której postać jest 
bliska artyście i ma z nią cechy wspólne.

Jeżeli chcemy, aby nasz głos był spójny z nami, to warto dążyć 
do odnalezienia takiego głosu, takiej barwy, która będzie 
komfortowa zarówno dla nas, jak i naszego odbiorcy. Nieraz 
osoby posługujące się głosem jako narzędziem pracy skarżą 
się na zaciśnięcie gardła. Dobrym określeniem jest frazes: 
„głos uwiązł w gardle” (globus hystericus). Nie jest to jednak 
coś, co może zdiagnozować lekarz, co gorsza, może dojść do 
sytuacji, w której nasza dolegliwość zostanie błędnie rozpo-
znana. Sytuacja, o której mowa, nie ma nic wspólnego 
z bólem gardła czy stanem infekcyjnym. Taki ból gardła jest 
często spowodowany jego przemęczeniem. Z drugiej strony 
przyczyna może mieć podłoże psychologiczne. Często spoty-
kamy się ze zjawiskiem, w którym ból pojawia się w wyniku 
niechęci do powiedzenia czegoś. Istnieją mądrzy specjaliści, 
którzy szukają przyczyny w takich aspektach jak emocje, 
psychika, osobowość, nie izolują głosu jako bytu fikcyjnego. 
To wszystko jest jedną, nierozerwalną całością.



22 Głos a ciało 

Warto też zastanowić się:

1.  Jak długo pracujemy głosem? 
2.  Jak dbamy o higienę głosu? 
3.  Czy dajemy czasem naszemu głosowi odpocząć? 
4.  Czy mamy momenty koncentrowania się na oddechu 
 (5-10 minutowe w ciągu dnia)? 
5.  Czy może głos jest wręcz cały czas nadwyrężany?

Nie możemy oczekiwać od naszego narzędzia pracy, ale też 
komunikacji na co dzień, że będzie w dobrym zdrowiu 
i kondycji bez odpoczynku. My musimy z niego korzystać, bo 
dzięki niemu porozumiewamy się z innymi. Natomiast czasami 
zapominamy, że on też potrzebuje „chwili oddechu”, zwłasz-
cza kiedy pracujemy głosem. Można to porównać do samo-
chodu, który raz w roku ma obowiązkowy przegląd, w celu 
sprawdzenia czy wszystko działa jak należy. Dla większości 
to właśnie samochód jest narzędziem pracy. Warto zadać 
pytanie, ile osób tak naprawdę regularnie korzysta z ba-
dań foniatrycznych? Im więcej jest takich osób, tym lepiej. 
Jednak z doświadczenia wiem, że bardzo mało logopedów, 
nauczycieli, trenerów i innych zawodowych mówców korzy-
sta z okresowych badań foniatrycznych. Dlatego zachęcam 
do zatrzymania się nad tym tematem. Co możemy dla swoje-
go głosu zrobić? Proponuję też pochylenie się nad oddechem 
oraz refleksję nad tym, jak głos odzwierciedla emocje, co 
w naszym głosie słychać, czy wszystko co słychać w moim 
głosie, to jest to, co ja chcę przekazać innym. 
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Czasami nie mamy świadomości swojego głosu, bo traktuje-
my go jako „coś takiego”, co nie jest spójne z nami z jakiegoś 
powodu. Więc warto głos ze sobą zintegrować, warto nad 
nim popracować dla siebie samych, ale też dla osób, które 
będą nas słuchać. 

Nauczycielu/ Trenerze/ Mówco  
– głos to Twoje narzędzie pracy,  
zadbaj o niego!

Powodzenia! 
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