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Pri premikanju diha mora biti vdih poln. 
Ko je poln, ima veliko zmogljivost. Ko ima 
veliko zmogljivost, je lahko podaljšan. 
Ko je podaljšan, lahko prodre navzdol. 
Ko prodre dol, se bo mirno ustalil. 
Ko je mirno nastanjen, bo močan in trden. 
Ko je močan in trden, bo vzkalil.
Ko klije, bo zrasel.
Ko raste, se pomakne navzgor. 
Ko se premakne gor, bo dosegel vrh glave. 
Skrivnostna moč usode se premika zgoraj. 
Skrivnostna moč Zemlje se premika spodaj. 

Ta, ki temu sledi, bo živel.
Ta, ki deluje nasprotno, bo umrl.

- 500 p.n.š. Zhou Dinastija 
(napis na kamnu)

Pljučna zmogljivost je eden najboljših 
kazalcev dolžine življenja. Zato velja 
dihati počasi in polno.

Počasno dihanje razumemo dokaj 
dobro. In v živalskem svetu je znano, da 
tiste vrste, ki dihajo počasi in skozi nos, 
živijo najdlje. 

Kaj pa je polno dihanje? 
No, tu pa se razumevanje že malo 
zaplete.

Zato smo se strokovnjaki, mentorji in 
študentje Fakultete za vede  o zdravju 
Univerze na Primorskem odločili, da v 
okviru projekta “ZdravDIH: Integralno 
dihanje za spodbujanje vzorcev zdrave-
ga življenjskega sloga” za vas pripravi-
mo priročnik, s pomočjo katerega boste 
lažje in bolj polno zadihali.
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Projekt Zdrav DIH

Integralno dihanje za 
spodbujanje vzorcev zdravega 

življenjskega sloga

Projekt “Zdrav DIH” je projekt razpisa 
“Po kreativni poti do praktičnega znanja”, 
ki ga izvajata Fakulteta za vede o zdravju 
Univerze na Primorskem in Kai Travel d.o.o.

Naložbo sofinancirata Republika
Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega socialnega sklada.
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SPREMNA BESEDA

dr. Milan Hosta
Lahko bi rekli, da je najmočnejši življenjski 
navdih pravzaprav samostojni prvi vdih ob 
rojstvu. Gre za poseben pojav, ki je biološka 
nuja – če ni vdiha ni življenja. Na drugi strani 
pa dihanje izrazito določajo tudi naša čustva. 
Rojstvo ni začetek življenja, temveč le začetek 
samostojnega dihanja, ki mu nato sledi 
še osamosvajanje drugih bioloških funkcij 
(gibanje, prehranjevanje, itd.)  in kasneje 
socialnih, emocionalnih in miselnih procesov. 
Dih pa se deduje. Pomislite. Dih se po ma-
terini strani ni nikoli prekinil. Od vekomaj je 
tu. Ko smo bili v maternici, je mama dihala 
namesto nas. In to velja za vse generacije 
pred nami. Z dihom, pomisli še enkrat, smo 
povezani z večnostjo. Mar ni to spoznanje os-
vobajajoče!? Ja, dih je pravzaprav vseprisotni 
duh neskončne narave, del katere smo.
Dihanje je refleks, ki pa je do določene mere 
lahko zavestno reguliran. Torej dihamo in 
smo hkrati dihani. Mnoge družbe, ki so tes-
no povezane z naravo vedo, še posebej je to 
zaznano v ritualih preseganja običajnega 
nivoja zavesti, da je zavedanje dihanja tesno 
povezano z osmišljanjem življenja. Torej, če 
ni zavesti o dihu, tudi ni veliko življenjskega 
na-vdiha. Kot na-vdih razumemo vse tisto, 
kar sledi čisto fiziološkemu. Na vzhodu 
dihanje razumejo širše in ne vdihujejo zgolj 
plinov, ki so v zraku, temveč se skozi dihanje 
človek prepusti tudi tokovom življenjske en-
ergije, ki ji lahko rečemo bioenergija, či, pra-
na, itd. To pa so vse preveč pomembne stvari, 
da bi jih prepustili naključju, mar ne? A žal v 
naši kulturi prevlada slednje. Dihamo bolj po 
naključju in pustimo, da zunanji dražljaji nad-

zirajo hitrost, količino in kakovost dihan-
ja, namesto, da bi s pomočjo zavestnega 
dihanja mi določali kakovost svojega 
življenja. Kar pomeni, da smo dihani ozi-
roma, da nam je vzelo dih. Pa vzemimo 
torej dih nazaj v svoje roke. Bolje rečeno, 
nazaj v svoj nos in tako vzpostavimo 
pravilen od-nos.

dr. Matej Plevnik
Dihalna zmogljivost posameznika 
odraža tudi njegov odnos do skrbi za 
svoje lastno telo in svojo telesno 
higieno. Dihanje, proces, ki loči živa 
bitja od nežive narave nas zaznamuje 
globlje, kot si predstavljamo. Njegova 
funkcija, prenos plinov v in iz telesa nam 
omogoča, da izvajamo svoje 
vsakodnevne aktivnosti, uresničujemo 
svoje želje, gojimo in razvijamo svo-
je življenjske navade. Prav je, da vsaj 
včasih pomislimo, da naš (v)dih ni 
samoumeven. S skrbjo za zdrav in 
aktiven življenjski slog ter skrbjo za last-
no dihalno higieno lahko pripomoremo, 
da nam bo dobro služil v pozno starost.
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UVOD

V tem priročniku, se osredotočamo na 
dihalno mišičevje. Priročnik je sestavni 
del strokovne literature, ki se uporablja 
pri strokovnem usposabljanju v nazive 
Integralnega dihanja in pri programih 
Dihalnice. Namreč, če želimo na polno 
in počasi dihati, je zato treba ozavestiti 
dihalne in pomožne dihalne mišice. 
Seveda to še ni dovolj, je pa vendarle 
ključnega pomena. Sicer pa na dihanje 
vpliva mnogo stvari. Za lažjo orient-
acijo ločimo tri osnovne kategorije: 
(1) biokemična, (2) biomehanična in 
(3) psiho-socialna raven. Kot rečeno, 
v tem priročniku se osredotočamo na 
biomehanično raven s poudarkom na 
dihalnem mišičevju. To nam namreč 
omogoča, da sploh ozavestimo mišice 
in njihovo napetost ter sproščenost pri 
vsakem dihu. Ne sme nam biti vseeno, 
v kakšnem stanju so mišice dihal, saj 
vemo, da vdihnemo in izdihnemo v 
povprečju 25.000-krat na dan. In če 
to ne izvajamo pravilno, smo lahko 
še pred večerom utrujeni pravzaprav 
od dihanja. To pa najbrž ni življenje, 
kakršnega si želimo, kajne? Vse mišice, 
ki jih v nadaljevanju obravnavamo, so 
pomembne. Izvajanje opisanih vaj ne 
bo samo upočasnilo in poglobilo vaš 
dih, temveč bo tudi ugodno vplivalo 
na vašo držo. Kajti brez dobre drže ni 
dobrega diha. Brez dobrega diha pa je 
manj življenjskega navdiha.
Čustvene stiske so del našega življen-
ja. In v teh stiskah gre pravzaprav za 
stisnjeno energijo, ki naj bi se izrazila 

s čustvom. A žal smo pogosto naučeni, 
da nekaterih čustev ni primerno izražati 
jasno in glasno. Običajno jih takrat potlači-
mo ali pa jih namesto navzven, obrnemo 
navznoter. Vsako čustvo ima svojo dihal-
no sliko in pogosto tudi zelo dobro vidno 
mišično napetost ali ohlapnost. 
Sključena drža in plitko dihanje gresta 
pogosto z roko v roki. Pomislite koliko časa 
dandanašnji človek presedi in koliko ljudi 
sploh sedi vzravnano? Pomislite, koliko je 
danes informacij, reklam in sporočil, ki nam 
dobesedno jemljejo dih. Tempo življenja je 
vse hitrejši in tako postaja tudi naše di-
hanje: vse hitrejše, a žal tudi vse bolj plitko, 
površno in vse manj zavestno. Tudi ideali 
lepote in stisnjen pas na hlačah nam jeml-
jejo dih. Zavedati se moramo, da vsakič, ko 
zaradi kakšnega kilograma preveč držimo 
trebuh not, skvarimo vzorec dihanja in on-
emogočimo trebušni preponi, da bi se lepo 
in globoko spustila v trebušno votlino ter 
naredila prostor vdihu. Ne samo, da tako 
skvarimo dih. Skvarimo tudi peristaltiko, 
prebavo ter odrežemo cel kup pomemb-
nih informacij, ki se nahajajo v organih 
trebušne votline od dobre komunikacije 
z možgani. In ob tem še slabimo imunski 
sistem, saj je trebušna prepona tista, ki daje 
takt valovanju limfne tekočine po našem 
telesu. Poleg trebušne prepone pa sodeluje 
pri dihanju še cela vrsta drugih mišic. Zato 
smo v nadaljevanju pripravili pregled tega 
pomembnega mišičevja, ki ga običajno 
zanemarjamo. Za vsako mišico navajamo 
funkcionalno vajo, s katero jo lahko ozaves-
timo ter kako jo krepiti in sproščati.
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KAZALO

Če opažate, da se vam v mirovanju 
pri mirnem dihanju dviguje prsni koš 
in dvigujejo ramena ter je dih slišen, 
potem po vsej verjetnosti ne dihate 
optimalno. Preizkusite vaje in se obrnite 
po strokovno pomoč, ki jo ponujamo v 
okviru Dihalnice. Več podatkov o naših 
programih najdete na koncu priročnika.

Delitev priročnika po straneh, 
poglavjih:

1. Uvod - str. 6

2. Opisi mišic - str. 8

3. Vaje za gibljivost - str. 21

4. Vaje za krepitev - str. 32

5. Prikaz testov in - str. 42
vrednosti



Projekt ZdravDIH

Avtorske pravice pridržane za Projekt Zdrav DIH in www.dihalnica.si 

Ali ste vedeli?

PREMA TREBUŠNA MIŠICA
(lat. m. rectus abdominis)

Prema trebušna mišica je dolga, 
parna mišica. Nahaja se na
vsaki strani srednje črte trebuha. 
Na polovico jo razdeli linea alba. 
Stranske meje mišice ustvarjajo 
črto imenovano linea semilunaris. 
Na več mestih je mišica presekana 
s tetivnimi preseki. Izhodišče ima 
na sramnici, narašča se na žličko in 
rebrni hrustanec 5.-7. rebra.
Mišico oživčujejo medrebrni živci 
in iliohipogastrični živec. 

Prema trebušna mišica je pomoč ploščatim mišicam pri kompresiji in 
upogibu trupa, nagibu medenice nazaj, stabilizaciji medenice med hojo ter depresiji reber.

Vir slike:
(https://www.kenhub.com/en/library/anat-

omy/rectus-abdominis-muscle )

1. Anatomske značilnosti:

2. Kineziološka in funkcionalna analiza:

OPISI MIŠIC

Prema trebušna mišica je najbolj površinska
trebušna mišica, ki jo pri nekaterih 
vidimo lahko kot “six pack”.
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1. Anatomske značilnosti:

2. Kineziološka in funkcionalna analiza:
Sprednja nazobčana mišica izvaja zunanjo rotacijo lopatice, omogoča dvig rok nad 90° in
stabilizira lopatico ob prsnem košu. Sodeluje tudi pri vdihu in omogoča razširitev prsnega 
koša.  

Vir slike:
 https://www.kenhub.com/en/library/
anatomy/serratus-anterior-muscle

OPISI MIŠIC

SPREDNJA 
NAZOBČANA MIŠICA 

(lat. m. serratus anterior)

Sprednja nazobčana poteka med 
rebri in lopatico. Izvira iz prvega 
do devetega rebra lateralne 
strani prsnega koša in se narašča 
na medialni rob lopatice.
Oživčuje jo dolgi torakalni živec.

Sprednja nazobčana mišica je povezana s pljuči. 
Z raztezanjem mišice, torej krepimo pljuča.
Sprednja nazobčana mišica je znana tudi kot 
boksarska mišica, saj z rotacijo lopatice potegne 
ramo naprej in tako podaljša udarec. 
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OPISI MIŠIC

STERNOKLEIDOMASTOIDNA 
MIŠICA (lat. m.

 sternocleidomastoideus) 1. Anatomske značilnosti:

2. Kineziološka in funkcionalna analiza:
Ob obojestranski aktivaciji sternokleidomastoidne mišice pride do upogiba vratu, pri maksi-
malnem dihu fiksira rebra, med vdihom pa pomaga pri njihovem dvigovanju. Ob enostranski 
aktivaciji nastane laterofleksija vratne hrbtenice na isto stran ter rotacija v nasprotno stran. 

Sternokleidomastoidna mišica 
je parna mišica vratu. Izhodišče 
mišice je na ročaju prsnice in na 
medialnem delu ključnice, pripen-
ja pa se na bradavičasti odrastek 
na okcipitalni kosti. Oživčuje jo 
akcesorni živec.

Vir slike:
(https://teachmeanatomy.info/head/crani-

al-nerves/accessory/ )

Sternokleidomastoidna mišica je pomožna miši-
ca vdiha. Aktivnejša je pri dihanju med naporom, 
globokih vdihih skozi usta in pri položaju glave 
naprej. 
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TREBUŠNA PREPONA 
(lat. diaphragma abdominis)

1. Anatomske značilnosti:

Trebušna prepona predstavlja 
mišično pregrado med prsno in 
trebušno votlino. V sproščenem 
stanju je v obliki kupole. Mišična 
vlakna se glede na izvor delijo v
tri skupine: prsnična, ki izhajajo
iz ksifoidnega odrastka prsnice, 
rebrna, ki izhajajo iz notranje 
površine rebrnih hrustancev 
spodnjih šestih reber in ledvena,
ki izhajajo iz aponevrotičnega 
arkusa ter ledvenih vretenc.
Vsa vlakna se združijo v kitastem 
sprednjem delu prepone, ki je 
zgrajen iz fibroznega tkiva 
imenovanega kitasta sredina. 
Trebušno prepono oživčujejo 
interkostalni in subkostalni živci 
ter frenični živec.

2. Kineziološka in funkcionalna analiza:
Trebušna prepona je glavna dihalna mišica. Doprinese do 80% mišičnega dela, potrebnega za 
vdih. Krčenje trebušne prepone povzroči potovanje zraka v pljuča in povečanje intraabdominal-
nega tlaka. Pri delovanju se krči, premika rebra in  se sprošča, izdihne, kar pa je pasiven proces.

Vir slike:
  https://sl.wikipedia.org/wiki/Tre-

bu%C5%A1na_prepona

Dihanje, kjer večino dela opravlja trebušna
prepona, se imenuje diafragmalno dihanje. 
Pri krčenju se spodnja rebra pomaknejo navzgor 
in naprej, pri sprostitvi  pa pride do izdiha, kar je 
večinoma pasiven proces. 

Ali ste vedeli?
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OPISI MIŠIC

ZGORNJA ZADAJŠNJA 
NAZOBČANA MIŠICA (lat. m. 
serratus posterior superior) 1. Anatomske značilnosti:

2. Kineziološka in funkcionalna analiza:
Funkcija zgornje mišice je dvig drugega do petega rebra med vdihom, pomoč in stabilizacija 
pri gibih hrbtenice ter prsnega koša. Pri obojestranski kontrakciji omogoča razteg prsnega 
dela vretenc, pri enostranski kontrakciji pa rotacijo prsnega dela vretenc v nasprotno stran. 

Zgornja zadajšnja nazobčana 
mišica je parna, tanka štirikotna 
mišica, ki se nahaja na zadnjem 
zgornjem predelu prsnega koša, 
pod romboidnimi in trapeznimi 
mišicami. Njena izhodišča so nu-
halni ligament in trnasti odrasti od 
drugega torakalnega vretenca do 
sedmega vratnega vretenca. 
Pripenja se na zgornji del drugega 
do petega rebra. 

Vir slike:
https://en.wikipedia.org/wiki/Serratus_pos-
terior_superior_muscle#/media/File:Ser-
ratus_posterior_superior_muscle_anima-

Zgornjo zadajšnjo nazobčano mišico lahko 
preobremenimo s paradoksalnim dihanjem. To 
je tip dihanja, pri katerem za dihanje namesto 
diafragme uporabljamo prsni koš in lahko 
privede do bolečin.
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OPISI MIŠIC

ZUNANJE MEDREBRNE MIŠICE 
(lat. m. intercostalis externi) 

1. Anatomske značilnosti:

Zunanje medrebrne mišice pote-
kajo med posameznimi rebri. 
Izvirajo iz tuberkla spodnje-
ga roba zgornjega rebra in se 
naraščajo na hrustanec zgornje-
ga roba spodnjega rebra. Vlak-
na potekajo poševno. Končajo 
se pri tanki zunanji medrebrni 
membrani, ki se nadaljuje do 
prsnice. Na vsaki strani prsnega 
koša je enajst zunanjih medrebr-
nih mišic, ki skupaj z notranjimi 
medrebrnimi mišicami tvorijo 
sprednjo steno prsnega koša. 
Oživčujejo jih medrebrni živci. 

2. Kineziološka in funkcionalna analiza:
Zunanje medrebrne mišice uvrščamo med pomožne dihalne mišice, saj s krčenjem omogočajo 
dvig prsnega koša in olajšajo vdih.

Vir slike:
 https://www.kenhub.com/en/library/
anatomy/serratus-anterior-muscle

Miofascialna sprostitev: poiščemo prostor med 
dvema rebroma. Z eno roko držimo spodnje 
rebro na mestu, z drugo pa nežno masiramo 
prostor med rebroma. Gib naj poteka navzdol 
in naprej. Gib izvedemo ob vdihu, ob izdihu pa 
sprostimo.

Vir slike:
https://en.wikipedia.org/wiki/External_in-

tercostal_muscles 
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OPISI MIŠIC

TREBUŠNE MIŠICE
 (ang. abdominal muscules)

2. Kineziološka in funkcionalna analiza:
Trebušne mišice kot celota oblikujejo steno trebušne votline spredaj in od strani.
Njihove osnovne funkcije so: upogibanje trupa, bočno upogibanje in vzravnanje.
Zunanja poševna trebušna mišica je pomožna ekspiratorna mišica, torej pomaga pri izdihu in stiska trebušno 
steno. Pri fiksirani medenici obe mišici vlečeta hrbtenico naprej in rebra navzdol, pri fiksiranem prsnem košu pa 

Vir slike:
https://www.pinterest.com/
pin/436356651367677474/

Prema trebušna mišica je najbolj površinska tre-
bušna mišica, ki jo pri nekaterih vidimo lahko 
kot “six pack”.

1. Anatomske značilnosti:

S krepitvijo prečne trebušne mišice lajšamo 
bolečine v hrbtenici. Cilj vadbe je aktivacija in krep-
itev mišice, da se tako hrbtenica lahko ohrani v 
nevtralnem položaju, ob večjih obremenitvah pa jo 
mišica podpira. Pri rotaciji na levo stran se aktivira 
leva notranja poševna trebušna mišica in desna 
zunanja poševna trebušna mišica ter obratno.

Ali ste vedeli?

Trebušno steno tvorijo trije sloji 
mišic, zunanja poševna trebušna 
mišica, notranja poševna tre-
bušna mišica in prečna trebušna 
mišica. 
Zunanja poševna trebušna miši-
ca (lat. m. obliquus externus ab-
dominis) se nahaja na sprednji 
strani trebuha in na boku. Izvi-
ra na zunanjih robovih petega 
do dvanajstega rebra in teče 
postrani navzdol. Narašča se na 
več narastišč, in sicer: na ksifoid, 
sprednji del črevničnega grebe-
na, sramnico, belo črto in ingvi-
nalni ligament. Mišico oživčujejo 
peti do dvanajsti medrebrni živci 
in lumbalni živci. 
Notranja poševna trebušna 
mišica (lat. m. obliquus internus 
abdominis) izvira na prsno-led-
veni vezivni ovojnici, črevnič-
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OPISI MIŠIC

TREBUŠNE MIŠICE
 (ang. abdominal muscules)

1. Anatomske značilnosti:

Viri slik: (od leve proti desni)
 -https://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/

Diplome/Diploma22064490SvetinaMojca.pdf
-https://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/

Diplome/Diploma22064490SvetinaMojca.pdf
-https://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/

Diplome/Diploma22064490SvetinaMojca.pdfSprednja nazobčana mišica je povezana s pljuči. 
Z raztezanjem mišice, torej krepimo pljuča.
Sprednja nazobčana mišica je znana tudi kot 
boksarska mišica, saj z rotacijo lopatice potegne 
ramo naprej in tako podaljša udarec. 

nem grebenu in dimeljski vezi, 
narašča pa se na spodnja tri 
rebra in rob ovojnice preme
trebušne mišice. Oživčujejo jo 
medrebrni živci, sedmi do enajsti 
torakalni živci, iliohipogastrični 
živec in ilioingvinalni živec.
Prečna trebušna mišica (lat. m. 
transversus abdominis) izvira 
na lateralnem delu dimeljske 
vezi, notranji strani črevničnega 
grebena, prsno-ledveni vezivni 
ovojnici med črevničnim greben-
om in dvanajstim rebrom, spod-
njih šestih rebrnih hrustancih, 
kjer se prepleta s trebušno pre-
pono in na zgornjem sprednjem 
črevničnem trnu. Narastišči ima 
dve, in sicer aponevrozo in belo 
črto. Oživčujejo jo medrebrni 
živci, šesti do enajsti torakalni 
živci, iliohipogastrični živec in 
ilioingvinalni živec.

vlečeta medenico navzgor. Sodeluje torej pri upogibanju prsnega in ledvenega dela hrbtenice, poteza prsni koš v 
svojo stran in rotira v nasprotno stran. Notranja poševna trebušna mišica je pomembna za namestitev medenice, 
stisk trebušne stene in za izdih. Pri fiksirani medenici mišici potezata hrbtenico naprej in rebra navzdol, pri fiksir-
anem prsnem košu pa mišici vlečeta medenico navzgor. Sodeluje torej pri upogibanju prsnega in ledvenega dela 
hrbtenice ter poteza prsni koš proti medenici in ga rotira na svojo stran. 
Prečna trebušna mišica poteza rebra medialno in oži prsni koš – je ekspiratorna mišica. Ta mišica pomaga olajša-
ti prisilni izdih zraka iz pljuč. Stabilizira hrbtenico in medenico pri premiku spodnjih ali zgornjih okončin. Spodnji 
del mišice zmanjšuje premer trebušne votline in potiska trebušne organe. Ko je mišica aktivna na eni strani, za-
suče trup v svojo smer, ko pa je aktivna na obeh straneh, zoži trup in ga stabilizira. Ob fiksiranih vretencih zadaj 
vleče trebušno votlino navznoter, v nasprotnem primeru povleče zadnjo stran navznoter.
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OPISI MIŠIC

NOTRANJE 
MEDREBRNE MIŠICE 

(lat. m. intercostales interni) 1. Anatomske značilnosti:

2. Kineziološka in funkcionalna analiza:
Notranje medrebrne mišice prištevamo med pomožne ekspiracijske mišice. Njihovo skrčenje povzroči 
pomik reber navznoter in navzdol, posledično se zmanjša prostornina prsnega koša, tlak v pljučih 
naraste in izdih zraka je olajšan. Zaradi njihove stalne napetosti znotraj medrebrnih prostorov je prsni 
koš tog, kar trebušni preponi znatno olajša delo.

Notranje medrebrne mišice so 
skeletne mišice, ki na vsaki strani 
prsnega koša potekajo v medrebr-
nem prostoru. Izvirajo pri prsnici 
na spodnjem robu reber in rebrne-
ga hrustanca ter potekajo poševno 
navzdol in navzad na zgornji rob 
nižje ležečega rebra. Na vsaki stra-
ni prsnega koša se nahaja enajst 
notranjih medrebrnih mišic.
Notranje medrebrne mišice se 
naraščajo na notranji rob reber. 
Mišico oživčujejo medrebrni živci.

Notranje medrebrne mišice so debelejše od 
zunanjih medrebrnih mišic, vlakna obeh pa se 
med seboj križajo.

Vir slik:
https://en.wikipedia.org/wiki/Internal_in-

tercostal_muscles
https://en.wikipedia.org/wiki/Internal_in-

tercostal_muscles
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OPISI MIŠIC

SPODNJA ZADAJŠNJA 
NAZOBČANA MIŠICA 

(lat. m. serratus posterior
 inferior)

1. Anatomske značilnosti:

Spodnja zadajšnja nazobčana 
mišica leži na stičišču torakalne-
ga in ledvenega predela. Izvira iz 
enajstega prsnega vretenca do 
drugega ledvenega vretenca ter 
se narašča  na predel od 
devetega do dvanajstega rebra. 
Oživčujejo jo medrebrni živci, ki 
potekajo med devetim in  
dvanajstim torakalnim
vretencem.

2. Kineziološka in funkcionalna analiza:
Naloga mišice je, da s potezanjem spodnjih reber nazaj in navzdol sodeluje pri izdihu ter tako 
pomaga pri rotaciji in raztezanju prsnega koša.

Vir slike:
 https://en.wikipedia.org/wiki/Serra-

tus_posterior_inferior_muscle

Zgoraj opisana mišica je pogosto vzrok akutnih 
bolečin v hrbtu. Pogosti vzroki za pojav bolečine 
so paradoksalno dihanje, vzmetnice, ki so izra-
bljene in ne nudijo dovoljšne opore, stoli z neza-
dostno podporo v ledvenem predelu in okužba s 
herpes zoster. 
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OPISI MIŠIC

PREČNA MIŠICA
 PRSNEGA KOŠA

 (lat. m. transversus thoracis) 1. Anatomske značilnosti:

2. Kineziološka in funkcionalna analiza:
Naloga prečne mišice prsnega koša je, da ob izdihu potegne rebrni hrustanec navznoter.

Prečna mišica prsnega koša leži 
na sprednji notranji strani prsne-
ga koša. Izvira iz notranje strani 
ksifoida, spodnje tretjine notran-
je strani prsnice in iz hrustanca 
tretjega in četrtega pravega 
rebra. Mišica se širi navzgor in 
lateralno ter narašča na hrus-
tanec drugega do šestega rebra. 
Oživčujejo jo drugi do šesti me-
drebrni živec.

Vir slike:
https://en.wikipedia.org/wiki/Transversus_

thoracis_muscle

Prečna mišica prsnega koša ne spada med 
pomembnejše ekspiratorne mišice. Prvi razlog 
za to je, da je v ležečem položaju komaj aktiv-
na, drugi pa, da imajo posamezniki omenjeno 
mišico zelo slabo razvito, a kljub temu nimajo 
nikakršnih težav z dihanjem.
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OPISI MIŠIC

LEVATORNE 
MIŠICE REBER

 (lat. m. levatores costarum)1. Anatomske značilnosti:

Kratke levatorne mišice reber 
potekajo iz stranskih odrastkov 
od sedmega vratnega vretenca 
do enajstega prsnega vretenca, 
pripenjajo se na rob, en nivo 
nižjega rebra. Dolge leva-
torne mišice reber potekajo iz 
stranskih odrastkov od sedmega 
vratnega vretenca do enajstega 
prsnega vretenca, pripenjajo se 
a rob, dva nivoja nižjega rebra. 
Oživčujejo jo interkostalni živci.

2. Kineziološka in funkcionalna analiza:
Levatorne mišice reber izvajajo ekstenzijo hrbtenice, dvig prsnega koša, pomagajo pri vdihu in 
laterofleksiji prsne hrbtenice. 

Vir slike:
 https://www.kenhub.com/en/library/
anatomy/levatores-costarum-muscles
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OPISI MIŠIC

SKALENSKE MIŠICE
 (lat. m. scalenes)

2. Kineziološka in funkcionalna analiza:
Skalenske mišice sodelujejo pri vdihu z dvigovanjem reber in pri fleksiji vratu. Zadnja skalenska 
mišica stabilizira vrat, sodeluje pri dihanju, dvigovanju prsnega koša ter pri nošenju.

Vir slike:
https://teachmeanatomy.info/neck/mus-

cles/scalene/

Prečna mišica prsnega koša ne spada med 
pomembnejše ekspiratorne mišice. Prvi razlog 
za to je, da je v ležečem položaju komaj aktiv-
na, drugi pa, da imajo posamezniki omenjeno 
mišico zelo slabo razvito, a kljub temu nimajo 
nikakršnih težav z dihanjem.

1. Anatomske značilnosti:

Skalenske mišice delimo na 
prednjo, srednjo in zadn-
jo skalensko mišico. Prednja 
skalenska mišica poteka zgo-
raj iz prednjega dela prečnih 
odrastkov od tretjega do šestega 
vratnega vretenca spodaj  pa je 
pritrjena na zgornji rob prvega 
rebra. Srednja skalenska mišica 
poteka zgoraj iz zadnjega dela 
prečnih odrastkov od tretjega ali 
drugega do sedmega vratnega 
vretenca, spodaj pa je pritrjena 
na zunanji zgornji rob prvega 
rebra. Zadnja skalenska mišica 
poteka zgoraj iz zadnjega dela 
prečnih odrastkov  od petega ali 
šestega do sedmega vratnega 
vretenca, spodaj pa je pritrjena 
na lateralno površino drugega 
rebra in včasih tudi tretjega re-
bra. Oživčujejo jo spinalni živci.

Prema trebušna mišica je najbolj površinska tre-
bušna mišica, ki jo pri nekaterih vidimo lahko 
kot “six pack”.

Skalenske mišice sodelujejo pri vdihu z
dvigovanjem reber in pri fleksiji vratu. Zadnja 
skalenska mišica stabilizira vrat, sodeluje pri 
dihanju, dvigovanju prsnega koša ter pri nošenju.

Ali ste vedeli?
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VAJE ZA GIBLJIVOST

1. PREMA TREBUŠNA MIŠICA
 (lat. m. rectus abdominis)

Vajo izvajamo leže na trebuhu z 
iztegnjenimi nogami in rokami. Roke 
iztegnemo predse navzgor, ob tem od 
podlage dvignemo zgornji del telesa. 
Položaj zadržimo deset sekund. 
Pozorni smo, da imamo med 
dvigovanjem zgornjega dela telesa 
lopatice potisnjene nazaj, odprt prsni 
koš, noge in boke pa ves čas na podlagi.
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2. SPREDNJA NAZOBČANA MIŠICA
 (lat. m. serratus anterior)

Vajo izvajamo stoje, z nogami v širini 
bokov in z rokami iztegnjenimi nad 
glavo. Z eno roko primemo drugo za 
zapestje in se s celim telesom nagne-
mo vstran ter pozicijo zadržimo nekaj 
sekund. Vajo ponovimo še v nasprotno 
stran.

VAJE ZA GIBLJIVOST



Projekt ZdravDIH

Ali ste vedeli?

Avtorske pravice pridržane za Projekt Zdrav DIH in www.dihalnica.si 

3. STERNOKLEIDOMASTOIDNA MIŠICA 
(lat. m. sternocleidomastoideus)

Vajo izvajamo stoje. Glavo nagnemo na 
desno stran in nazaj s pogledom proti 
stropu. Gib izvedemo še na levo stran.

VAJE ZA GIBLJIVOST



Projekt ZdravDIH

Avtorske pravice pridržane za Projekt Zdrav DIH in www.dihalnica.si 

Ali ste vedeli?

4. TREBUŠNA PREPONA
(lat. diaphragma abdominis)

Vajo izvajamo leže na boku s koleni in 
kolki pokrčenimi v pravem kotu. Gla-
vo imamo podloženo. Z zgornjo roko 
sežemo čez glavo vse do dviga prsnega 
koša. Med tem dihamo s prepono. Vajo 
ponovimo na drugem boku.

VAJE ZA GIBLJIVOST
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5. ZGORNJA ZADAJŠNJA NAZOBČANA 
MIŠICA (lat. m. serratus posterior superior)

Vajo izvajamo stoje z rokami ob te-
lesu. Med globokim in počasnim vdi-
hom roke dvigujemo vse do glave. 
Dih in položaj rok zadržimo 5 sekund. 
Nato počasi izdihnemo ob hkratnem 
spuščanju roko v prvotni položaj.

VAJE ZA GIBLJIVOST
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6. ZUNANJE MEDREBRNE MIŠICE
 (lat. m. intercostalis externi) 

Vajo izvajamo sede ali stoje. Trup 
nagnemo na levo stran z rokami ob 
telesu. Desno ramo nato dvignemo k 
ušesu in globoko dihamo. Položaj za-
držimo 15 sekund. Gib ponovimo še z 
nagibom na desno stran.

VAJE ZA GIBLJIVOST
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7. TREBUŠNE MIŠICE 
(ang. abdominal muscules

Vajo izvajamo stoje z rokami za glavo. 
Nagnemo se na levo stran, nato
rotiramo malo naprej in nazaj. 
Položaj zadržimo dve do tri minute.
Gib ponovimo še na desni strani. 

VAJE ZA GIBLJIVOST
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Ali ste vedeli?

8. NOTRANJE MEDREBRNE MIŠICE 
(lat. m. intercostales interni)

Vajo pričnemo sede na tleh po »turško«. 
Koleno desne noge dvignemo, tako da 
imamo celotno stopalo položeno na 
podlago. Komolec leve roke položimo 
na zunanjo stran desnega kolena. Roka 
naj bo iztegnjena. S pogledom sledimo 
desni roki, ki je iztegnjena za hrbet. 
Položaj zadržimo nekaj sekund, med-
tem mirno dihamo. Enako ponovimo še 
z levo nogo in desno roko.

VAJE ZA GIBLJIVOST
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9. SPODNJA ZADAJŠNJA NAZOBČANA 
MIŠICA (lat. m. serratus posterior inferior)

Vajo izvajamo stoje ali sede. Roke 
iztegnemo pred seboj in jih prekrižamo 
v področju zapestja. Med globokim 
vdihom roke dvignemo nad glavo, ob 
izdihu pa jih spustimo nazaj v prvotni 
položaj. 

VAJE ZA GIBLJIVOST
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10. LEVATORNE MIŠICE REBER
 (lat. m. levatores costarum)

Vajo izvajamo kleče ob mizi ali
stolu. Komolce ali nadlakti položimo na 
oporo, zaobjamemo glavo in usločimo 
hrbet. Vajo lahko izvedemo tudi stoje ob 
steni.

VAJE ZA GIBLJIVOST
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11. SKALENSKE MIŠICE 
(lat. m. scalenes)

Vajo izvajamo stoje ali sede. Glavo 
nagnemo v levo stran, pogled pa 
usmerimo navzgor. Nato začnemo 
glavo počasi obračamo v desno stran, 
da začutimo vse tri skalenske mišice.

VAJE ZA GIBLJIVOST
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VAJE ZA KREPITEV

1. PREMA TREBUŠNA MIŠICA 
(lat. m. rectus abdominis)

Vajo pričnemo leže na hrbtu z rokami 
za glavo. Komolci naj bodo v maksimal-
nem odmiku. Noge dvignemo v zrak 
tako, da v kolenih tvorijo pravi kot, prav 
tako pa naj bo pravi kot tudi med stegni 
in trupom. Vajo izvajamo tako, da prsni 
koš približamo h kolenom. Po upogibu 
se vrnemo v začetni položaj. Pozorni 
smo, da so noge ves čas pri miru in vso 
delo opravljajo mišice trupa.
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VAJE ZA KREPITEV

2. SPREDNJA NAZOBČANA MIŠICA
 (lat. m. serratus anterior)

Vajo izvajamo sede na klopi. Noge naj 
bodo v širini ramen, kolena v pravem 
kotu, medenica in hrbtenica pa v 
nevtralnem položaju. V vsaki roki si-
metrično držimo utež. Vajo začnemo z 
rokami v višini vratu, nato pa jih potis-
nemo navzgor nad glavo. Brez dotika 
ali odboja se vrnemo nazaj v začetni 
položaj. Pozorni smo, da so zapestja ves 
čas v nevtralnem položaju.
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Ali ste vedeli?

Vajo izvajamo stoje z nogami v širini 
ramen. Eno roko položimo na čelo in 
jo potiskamo nazaj hkrati pa glavo 
potiskamo naprej. Položaj zadržimo 5 
sekund. 

3. STERNOKLEIDOMASTOIDNA MIŠICA 
(lat. m. sternocleidomastoideus)

VAJE ZA KREPITEV
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4. TREBUŠNA PREPONA 
(lat. diaphragma abdominis)

Vajo izvajamo stoje, sede ali leže. Izve-
demo globok vdih s prepono, nato vdih 
nekaj sekund zadržimo in ponovno po-
skusimo vdihniti še nekaj zraka. Zatem 
izdihnemo, zadržimo izdih in še enkrat 
poskusimo izdihniti preostanek zraka.

VAJE ZA KREPITEV
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Vajo izvajamo leže, obrnjeni s trebuhom 
na vadbeni žogi. Dlani in stopala naj 
bodo naslonjena na podlago. Desno 
roko počasi dvignemo nad glavo in za-
držimo nekaj sekund. Nato roko položi-
mo v prvotni položaj in vajo ponovimo 
z desno roko. Nato približno 10 centi-
metrov od podlage izmenično dviguje-
mo tudi levo in desno nogo. Vajo lahko 
nadgradimo z diagonalnim dvigovan-
jem roke in noge.

5. ZGORNJA ZADAJŠNJA NAZOBČANA 
MIŠICA (lat. m. serratus posterior superior)

VAJE ZA KREPITEV



Projekt ZdravDIH

Ali ste vedeli?

Avtorske pravice pridržane za Projekt Zdrav DIH in www.dihalnica.si 

Vajo pričnemo leže na tleh s pokrčen-
imi nogami tako, da so pete čim bližje 
zadnjici. Pogled imamo usmerjen prosti 
stropu. Roke iztegnemo ob telo. Zgornji 
del trupa dvignemo od tal in smo pri 
tem pozorni, da je brada stran od 
prsnega koša. Z desno roko poskušamo 
doseči desni gleženj. Izvedemo 15 do 25 
ponovitev.  Z levo roko nato poskušamo 
doseči levi gleženj, izvedemo isto šte-
vilo ponovitev. Zgornji del trupa naj bo 
medtem ves čas dvignjen od tal. 

VAJE ZA KREPITEV

6. ZUNANJE MEDREBRNE MIŠICE (lat. m. 
intercostalis externi) 
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7. TREBUŠNE MIŠICE 
(ang. abdominal muscules)

Vajo izvajamo leže, roke so sklenjene 
za glavo. Izmenično približujemo diag-
onalni komolec in koleno. Iztegnjena 
noga naj bo dvignjena od podlage. Če 
je vaja pretežka lahko iztegnjeno nogo 
nekoliko pokrčimo. 

VAJE ZA KREPITEV
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Vajo izvajamo na tleh v bočnem 
položaju tako, da smo naslonjeni na 
komolec. Pri tem postavimo zgornjo 
nogo na tla pred spodnjo nogo, prosto 
roko pa za glavo. Trup počasi dvigamo 
in spuščamo. Enako ponovimo še v dru-
gem bočnem položaju. 

8. NOTRANJE MEDREBRNE MIŠICE 
(lat. m. intercostales interni)

VAJE ZA KREPITEV
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9.  LEVATORNE MIŠICE REBER
 (lat. m. levatores costarum)

Stojimo zravnano s hrbtom ob steni, 
stopana se stene ne dotikajo. Roke so 
odročene, prsti obrnjeni proti stropu. 
Roke potujejo ob steni, dokler niso vz-
ravnane nad glavo.  Naredimo 10 
ponovitev, 3 serije.

VAJE ZA KREPITEV
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Vajo izvajamo leže na hrbtu. Glavo 
dvignemo od podlage, brado pa potis-
nemo naravnost proti prsnemu košu. 
Položaj zadržimo dokler ne začutimo 
tresenja mišic. Po tem glavo položimo 
nazaj na podlago in vajo ponovimo.

10. SKALENSKE MIŠICE 
(lat. m. scalenes)

VAJE ZA KREPITEV
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PRIKAZ TESTOV IN VREDNOSTI

1. OBSEG PRSNEGA KOŠA PRI MAKSI-
MALNEM VDIHU IN IZDIHU: 
Stojimo vzravnano in sproščeno. Pri 
merjenju prsnega koša položimo trak 
v višino prsi, na ravni bradavic. Obseg 
izmerimo ob maksimalnem vdihu in ob 
maksimalnem izdihu.
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PRIKAZ TESTOV IN VREDNOSTI

2. OBSEG TREBUHA PRI 
MASKIMALNEM VDIHU IN IZDIHU: 
Stojimo vzravnano in sproščeno. Pri 
merjenju trebuha položimo trak v višino 
popoka. Obseg izmerimo ob maksimal-
nem vdihu in ob maksimalnem izdihu.
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PRIKAZ TESTOV IN VREDNOSTI

3. MERJENJE SRČNEGA UTRIPA V 
MIROVANJU: 
Srčni utrip izmerite zjutraj, leže, preden 
vstanete iz postelje. Preden začnete 
z meritvami, se popolnoma umirite, 
sprostite in pripravite štoparico (lah-
ko tudi na telefonu, uro ipd.). Ko ste 
pripravljeni, srčni utrip merite tako, 
da drugi, tretji in četrti prst leve roke 
položite tik nad palčno stran desnega 
zapestja ali ob mišico na vrat ter štejete 
število utripov v 30 sekundah. To pono-
vite 2-krat. Rezultat: število utripov / 30s 
pomnožite z 2.

NORMATIVNE VREDNOSTI:
Vi

r: 
ht

tp
s:

//
w

w
w

.to
pe

nd
sp

or
ts

.c
om

/t
es

tin
g/

he
ar

t-
ra

te
-r

es
tin

g-
ch

ar
t.h

tm



Projekt ZdravDIH

Ali ste vedeli?

Avtorske pravice pridržane za Projekt Zdrav DIH in www.dihalnica.si 

PRIKAZ TESTOV IN VREDNOSTI

4. TEST STOPANJA:
Pred testom se najprej izmeri srčni utrip 
v mirovanju (po minuti popolnega 
mirovanja se prešteje utripe srca v 10 
sekundah in pomnoži s 6), oziroma pre-
bere vrednost na merilcu srčne frekvence 
(FSU)ter se vpiše v spodnjo tabelo. Test se 
izvaja 3 minute, merjenec/merjenka stopa 
na klopco višine ~41,3cm. Moški test 
izvajajo v ritmu metronoma 96 udarcev/
min(24 korakov na minuto) in ženske v 
ritmu metronoma 88 udarcev/min (22 
korakov na minuto) Po natanko 3 minu-
tah izvajanja testa se test prekine in se 
prične s štetjem srčnega utripa v 5 do 20 
sekundah po koncu (srčne utripe se šteje 
skupaj 15 sekund), številko se pomnoži 
s 4. V kolikor se uporablja merilec FSU se 
prebere vrednost utripa v 20. sekundi po 
koncu testa. 

NORMATIVNE VREDNOSTI:
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PRIKAZ TESTOV IN VREDNOSTI

5. ZMOGLJIVOST MIŠIC 
UPOGIBALK TRUPA:
Preiskovalec na vadbeno podlogo nalepi 
dva po en meter dolga barvna lepilna 
trakova, ki sta eden od drugega oddalje-
na 10 cm. Metronom nastavi na frekven-
co 50 udarcev/minuto. Preiskovanec leži 
na hrbtu z rokami iztegnjenimi ob telesu, 
dlanmi obrnjenimi proti tlom in iztegn-
jenimi prsti. Konici najdaljših prstov obeh 
rok sta poravnani s prvim trakom. Koleni 
ima pokrčeni za približno 90°, stopali 
pa plosko na tleh in približno 30–45 cm 
odmaknjeni od zadnjice. Preiskovanec z 
izdihom aktivira mišice upogibalke trupa 
in dvigne glavo ter zgornji del hrbta (vse 
do spodnjega roba lopatic). Pri tem roki 
ostaneta iztegnjeni in z dlanmi drsi po 
tleh do drugega traku. Ob dotiku druge-
ga traku s konicama prstov obeh dlani se 

z vdihom spušča nazaj na tla. 
Dlani, zadnjica in stopali morajo več 
čas izvajanja ostati na tleh. Poskus pred 
testom ni dovoljen. Preiskovanec izva-
ja upogibe trupa 1 minuto v ritmu, kot 
ga narekuje metronom (to je največ 25 
upogibov v 1 minuti), in sicer se s prvim 
udarcem metronoma dviguje/upogiba 
trup, z naslednjim se spušča in tako
naprej.

NORMATIVNE VREDNOSTI:
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PRIKAZ TESTOV IN VREDNOSTI

6. FUNKCIONALNA GIBLJIVOST 
SPODNJEGA DELA TELESA 
(V-doseg sede):
Preiskovalec na vadbeno podlogo na-
mesti centimetrski merilni trak, ki ga na 
oznaki 38 cm pravokotno prelepi s 30 
cm dolgim barvnim lepilnim trakom. 
Konca tega barvnega lepilnega traku 
označujeta točki postavitve 
preiskovančevih pet. Preiskovanec sedi 
na vadbeni podlogi z iztegnjenimi 
spodnjimi udi v obliki črke V. Pri tem 
centimetrski merilni trak poteka direkt-
no po sredini med udoma, stopali pa sta 
v sproščenem položaju in razmaknjeni 
30 cm (vsaka peta je poravnana z enim 
koncem barvnega lepilnega traku. Iz-
tegne oba zgornja uda predse in položi 
eno dlan na drugo na merilni trak, tako 
da se srednja prsta prekrivata. 

NORMATIVNE VREDNOSTI:

Preiskovanec se z izdihom počasi s 
celim trupom nagne naravnost naprej, 
pri čemer s prsti drsi po centimetrskem 
merilnem traku.
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PRIKAZ TESTOV IN VREDNOSTI

7. GIBLJIVOST RAMENSKEGA 
OBROČA:
Izhodiščni položaj preiskovanca je 
stoječ, z rokami ob telesu. Preiskovan-
cu naročimo, naj desno roko pokrči za 
glavo, levo za hrbet in se poskuša čim 
bolj približati s prsti oziroma dlanmi 
nasprotne roke. Nato naj se ponovno 
postavi v izhodiščni položaj in izvedbo 
ponovi. Ko ima preiskovanec roke na 
hrbtu izmerimo bodisi razdaljo med 
najdaljšima prstoma rok (v tem primeru 
je vrednost negativna) bodisi razdaljo 
prekrivajoče se dlani (v tem primeru je 
vrednost pozitivna). V kolikor se prsti 
dotikajo je rezultat 0 cm. Preiskovanec 
nato roki zamenja in v stoječem položa-
ju za glavo pokrči levo roko, desno pa 
za hrbet in se ponovno poskuša čim-
bolj približati s prsti oziroma dlanmi 

nasprotne roke. Postavi se v izhodiščni 
položaj, nato pa izvede testni poskus, ki 
ga izmerimo.
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PRIKAZ TESTOV IN VREDNOSTI

8. BUTEYKO »CONTROL PAUSE« TEST:
Dajte se v sedeč položaj. Test se izvaja 
tako, da najprej normalno vdihnite in 
izdihnete. Takoj po izdihu se začnete 
štopati. Takrat, ko vas nekaj zdraži ali 
potrebujete zadihati, ustavite štoparico.

NORMATIVNE VREDNOSTI: 

10 in manj: vaše dihan je močno negativno vplivana vaše zdravje

10 do 20: verjetno trpite za kronično boleznijo, skupaj s simptomi, kot 
so: 
zamašen nos, smrčanje, nespečnost, kašelj, kratek zadah, astma

20 do 40: večine simptomov ni, vendar se lahko pojavijo z dražljajem

40 in več: odlično zdravje



Projekt ZdravDIH

Avtorske pravice pridržane za Projekt Zdrav DIH in www.dihalnica.si 

Ali ste vedeli?

PRIKAZ TESTOV IN VREDNOSTI

9. BUTEYKO KORAKI:
Preiskovancu naročimo, naj naredi nor-
malen vdih in izdih, nato naj se prime 
za nos. Začne naj z normalno ritmično 
hojo (za lažjo predstavo lahko upora-
blja tudi metronom zritmom 60 udarcev 
na minuto) med katero naj šteje korake, 
ki jih uspe narediti. Pomembno je, da 
preiskovanec test konča tako, da ne 
vdihne skozi usta. V kolikor preiskovan-
ec to stori, je test neveljaven in ga mora 
ponoviti.
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10. NAJDALJŠI FONACIJSKI ČAS:
Test pričnemo z globokim vdihom. Na-
daljujemo tako, da ohranimo zvok »a« 
čim dlje časa pri udobni višini in glas-
nosti z enim izdihom, brez napenjanja. 
S štoparico izmerimo čas (v sekundah), 
koliko dolgo lahko držimo samoglasnik 
»a«.
Normativne vrednosti so podane samo 
za starostnike. 
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PRIKAZ TESTOV IN VREDNOSTI

11. SINGLE BREATH COUNT:
Udobno se namestimo na stol. Met-
ronom nastavimo na 120bpm (v tem 
ritmu izgovarjamo številke). Naredimo 
globok vdih, nato začnemo šteti. Šteje-
mo dokler nam je ugodno. Začnemo s 
številko 1. Številk ne preskakujemo. Če 
hlastamo za zrakom – prenehamo šteti. 
Če zvok našega glasu naraste – prene-
hamo štet.

NORMATIVNE VREDNOSTI: 
>15: normalno
11- 15: blažje okvare
5 – 10: srednje velike okvare
<5: hude okvare
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12. TOLERANCA NA CO2:
Vsi vdihi in izdihi med testom se izvaja-
jo samo skozi nos. Najprej naredimo 3 
vdihe in izdihe skozi nos. Nato še enkrat 
polno vdihnemo, ko pričnemo z izdi-
hom vključimo štoparico. Skozi nosi zdi-
hujemo najbolj počasi kar lahko, najdlje 
kar lahko. Med izdihom ne zadržujemo 
zraka (ne prenehamo z izdihom) in ne 
pogoltnemo sline. Če pride do tega 
ustavimo štoparico. Ko nimamo več 
zraka, ki bi gal lahko izdihnili, ustavimo 
štoparico.

NORMATIVNE VREDNOSTI: 
>80s: vrhunsko 
60 – 80s: napredno
40 – 60s: nadpovprečno 
20- 40s: povprečno
<20s: slabo
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"V skladu z mnogimi tradicijami - staro-grška, budizem, taoizem, joga 
– dihanje ne govori samo o zraku, temveč o duši, vzdušju, gibanju en-
ergije, počutju, kakovosti življenja, usklajenosti z naravo, o etiki kot 

predihanih odločitvah, o povezanosti in usklajenosti z vesoljem, o skritih 
in nezavednih močeh, o porajanju in minevanju ter o duhu, duhu časa in 

duhu miru, o trenutku in o večnosti."

Dihanje je veščina, ki se jo da mojstriti in s tem zdravje krepiti.
Vabljeni, da nas obiščete na Dihalnici.

www.dihalnica.si

ZAKLJUČEK
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Dr. Milan Hosta, ki se že 20 let terapevtsko izjemno uspešno ukvarja z dihanjem, je na podlagi Butejkove 
metode zdravilnega dihanja, razvil celostno metodo soočanja s stresom, čustvovanjem in nekaterimi kro-
ničnimi simptomi šibkega zdravja imenovano Dihalnica. V otroštvu je imel hudo astmo, o kateri ni več ne 

duha ne sluha. Kot rekreativni športnik pa si je težko poškodoval koleno (zdrobljena pogačica in odstranje-
na sinovialna ovojnica), a je z uspešno rehabilitacijo in regeneracijo daleč presegel napovedi zdravnikov o 
možnostih gibanja. Na lastni koži je tako izkusil in presegel moč nezavednih vzorcev, ki so pogojevali ast-

matične težave ter moč dihanja, somatskih vaj in vizualizacije pri regeneraciji poškodbe kolena. Na Fakulteti 
za šport je diplomiral na temo Kineziterapija pri bolnikih z astmo in leta 2000 objavil knjigo Astma in šport.  

Strokovne reference in članstvo v interesnih združenjih:
• licenciran Buteyko terapevt od 2006;
• častni član Buteyko Professionals International;
• član Buteyko Breathing Association;
• član International Breathwork Foundation;
• član Slovenskega Coaching Združenja;
• International FlowCode Education Master in corporate FlowCode Expert;
• Voditelj Astma šole – opravljeno šolanje pri bolnišnici Golnik, 1999;
• licenciran ISSA fitnes terapevt  (International Sport Science Association – US), 2001;
• certificiran NSA Life Coach (IAO).

Kot doktor filozofije in diplomirani profesor športne vzgoje s certifikatom za izvajanje Butejkove (rus-
ki zdravnik) metode dihanja in opravljenim tečajem za voditelja Astma šole pri bolnišnici Golnik ter 

usposabljanjem pod vodstvom znanega dihalnega terapevta Dan-a Brule-ja, s poznavanjem Wim Hof 
metode, povezanega, holotropnega in terapevtskega dihanja in nekaterih tehnik pranayame, dr. Hosta 
na delavnicah poveže telo, um in duha v nedeljivo celoto. Šele na tak način lahko vsakdo razvije pravo 
senzibilnost pri soočanju s tiste vrste stresom, ki počasi a vztrajno nažira dobro počutje posameznika. 

Ob tem pa ponudi tudi vrsto dihalnih, somatskih in mentalnih ukrepov, s katerimi si lahko v stresni situ-
aciji takoj pomagamo in ublažimo neželene reakcije, kot so: panika, pogubna borba na vse ali nič, umik 

pred problemom, vdaja v usodo, prevzemanje prevelike osebne odgovornosti, nenadzorovana jeza, 
ponotranjena žalost in razočaranje ter anksioznost in strah.

Posebej se je posvetil tudi učinkovitim pristopom, ki otroke navajajo na pravilno dihanje. V rubriki Za 
otroke lahko najdete dve pravljici o Dihcu Mihcu in Tačku Dlačku. Na posebnih delavnicah, ki so namen-

jene otrokom pa poda celo vrsto vaj, primernih za otroke od 3. leta dalje. Deset let je bil predsednik 
Društva astma in šport, v okviru katerega so s pomočjo pokroviteljev (Lek, Farmedica) in dobrodelnimi 
kolesarskimi dogodki v sodelovanju z ultrakolesarjem Markom Balohom omogočili mnogim otrokom 

z astmo brezplačne počitnice in vodeno vadbo v letovišču Pacug po protokolu Dihalnice za otroke. 
Ob podpori pediatrov, strokovnjakov za pljučne bolezni (Uroš Krivec), je bilo veliko vloženega truda v 

medijska sporočila, da se spodbudi starše otrok z astmo k aktivnemu samozdravljenju astme in zdrave-
mu življenjskemu slogu in da je pri tem ključna tudi vloga učinkovitega dihanja ob naporu in primerna 

ter pravilna uporaba zdravil. 
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