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Za K. S.





Pri prenašanju diha mora biti vdih poln.
Ko je poln, ima veliko prostornino. Ko ima veliko 
prostornino, ga je mogoče razširiti. Ko se razširi, lahko 
prodre navzdol. Ko prodre navzdol, se mirno ustali, 
močan in trden je. Ko je močan in trden, kali. Ko kali, 
raste. Ko raste, se umakne navzgor. Ko se umakne navzgor, 
doseže vrh glave. Skrivnostna moč Previdnosti se pomakne 
navzgor. Skrivna moč Zemlje se pomakne navzdol. 

Kdor temu sledi, živi. Kdor deluje proti temu, umre. 

– NAPISA NA KAMNU DINASTIJE ZHOU, 500 pr. n. št.
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U VO D

Kraj je bil videti kot iz grozljivke Amityville: zidovi z okrušenim be-
ležem, zaprašena okna in zlovešče sence, ki jih je metala mesečina. 
Stopil sem skozi vhodna vrata, se povzpel po škripajočih stopnicah 
in potrkal. 

Ko so se vrata odprla, me je ženska v tridesetih letih s košatimi 
obrvmi in preveliki belimi zobmi povabila naprej. Prosila me je, naj 
se sezujem, nato me je odpeljala v prostorno dnevno sobo, kjer so 
bili na modrem stropu naslikani štrenasti oblaki. Sedel sem k oknu, 
ki je rožljalo v lahnem vetru, in v rumenkasti svetlobi cestne svetil-
ke opazoval, kako so vstopali še drugi. Poba z očmi jetnika. Moški 
strogega obraza s frufrujem Jerryja Lewisa. Blondinka z bindijem ne 
čisto na sredini čela. Skozi šuštenje podrsavajočih nog in zašepetanih 
pozdravov je po cesti priropotal tovornjak, ki je nabijal »Paper Pla-
nes«, neizbežno himno dneva. Odstranil sem si pas, odpel zgornji 
gumb na kavbojkah in se vživel. 



Semkaj sem prišel po priporočilu svojega zdravnika, ki mi je re-
kel: »Tečaj dihanja bi ti utegnil pomagati.« Pomagati okrepiti moja 
pešajoča pljuča, pomiriti zbeganega duha, mi morda dati upanje. 

Zadnjih nekaj mesecev sem preživljal težke čase. Zaradi službe 
sem bil pod stresom in moja 130 let stara hiša je razpadala. Pravkar 
sem okreval po pljučnici, ki sem jo imel že leto prej in tudi leto pred 
tem. Večino časa sem preživljal doma, sopihal, delal in pojedel po tri 
obroke dnevno iz iste skodele, medtem ko sem bil na kavču zgrbljen 
nad teden dni starimi časniki. Zapadel sem v rutino – fizično, men-
talno in tudi sicer. Po nekaj mesecih takega življenja sem upošteval 
zdravnikov nasvet in se vpisal na začetni tečaj dihanja, da bi se naučil 
tehnike, imenovane sudaršan krija.

Ob sedmih zvečer je ženska z gostimi obrvmi zaklenila vhodna 
vrata, sedla na sredino skupine, v zmahan kasetofon vstavila kaseto 
in pritisnila »play«. Naročila nam je, naj zapremo oči. Skozi praske-
tajoče zvočnike se je razlegel glas moškega z indijskim naglasom. Bil 
je vreščeč, živahen in preveč speven, da bi zvenel naravno. Kot da 
bi ga nekdo vzel iz risanke. Glas nas je poučil, naj počasi vdihnemo 
skozi nos, nato pa počasi izdihnemo. Naj se osredotočimo na dih.

Ta postopek smo ponavljali nekaj minut. Segel sem na kup odej 
in si eno ovil okrog nog, da bi stopala, obuta samo v nogavice, pod 
prepišnim oknom ohranil topla. Nadaljeval sem z dihanjem, a zgo-
dilo se ni nič. Ni me prevzel mir; napetost v mojih zategnjenih mi-
šicah se ni sprostila. Nič.

Minilo je deset, morda dvajset minut. Postajal sem nejevoljen in 
malce jezen, da sem se odločil preživeti večer ob vdihavanju prašne-
ga zraka na tleh stare viktorijanske hiše. Odprl sem oči in pogledal 
naokrog. Vsi so bili videti enako mrki, zdolgočaseni. Jetniške oči so 
se zdele, kot da spijo. Jerry Lewis je bil videti, kot da opravlja pot-
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rebo. Bindi je negibno sedela z nasmeškom mačke Režalke. Pomislil 
sem, da bi vstal in odšel, ampak nisem hotel biti neotesan. Ura je 
bila brezplačna; učiteljica ni bila plačana za to, da je bila tam. Moral 
sem spoštovati njeno dobrotljivost. Zato sem spet zaprl oči, se malo 
tesneje ovil v odejo in nadaljeval z dihanjem.

Nato se je nekaj zgodilo. Nisem se zavedal, da se je zgodila kakšna 
sprememba. Nisem začutil, da bi se sprostil ali da bi mi iz glave izgi-
nil roj zoprnih misli. Ampak bilo je, kakor da bi me odneslo z enega 
kraja in me odložilo nekje drugje. Zgodilo se je v hipu.

Posnetek se je končal in odprl sem oči. Na moji glavi je bilo nekaj 
mokrega. Dvignil sem roko, da bi se otrl, in opazil, da imam pre-
močene lase. Z roko sem si potegnil po obrazu, začutil sem, kako so 
me oči zapekle zaradi potu, in okusil sol. Pogledal sem navzdol po 
trupu in opazil potne srage na puloverju in kavbojkah. V sobi je bilo 
kakih 20 stopinj – pod prepišnim oknom še precej hladneje. Vsi so 
bili v jaknah in kapucarjih, da jim je bilo toplo. Jaz pa sem prepotil 
oblačila, kakor da bi pravkar pretekel maraton. 

Učiteljica je pristopila in me vprašala, če sem dobro, če sem bolan 
ali imam vročino. Povedal sem ji, da se počutim popolnoma v redu. 
Potem je rekla nekaj o toploti telesa in kako nam vsak vdih dovede 
novo energijo in vsak izdih sprosti staro, izrabljeno energijo. To sem 
skušal doumeti, a sem se težko zbral. Razmišljal sem o tem, kako 
bom v prepotenih oblačilih prekolesaril pet kilometrov od Haight-

-Ashburyja do doma. 
Naslednji dan sem se počutil še bolje. Kot so obljubili, je bil tu 

občutek miru in spokoja, ki ga že dolgo nisem izkusil. Dobro sem 
spal. Majhne stvari v življenju me niso več toliko motile. Iz ramen 
in vratu je izginila napetost. To je trajalo še nekaj dni, nato pa je 
občutek izzvenel. 
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Kaj točno se je zgodilo? Kako je to, da sem eno uro sedel s pre- 
križanimi nogami v zatohli hiši in dihal, izzvalo tako globok odziv?

Naslednji teden sem se vrnil na tečaj dihanja: enaka izkušnja, 
manj prelivanja potu. Družini in prijateljem nisem ničesar omenil. 
Toda lotil sem se dela, da bi razumel, kaj se je zgodilo, in nekaj nas-
lednjih let posvetil temu, da bi prišel stvari do dna. 

V tistem obdobju sem popravil hišo, se izmotal iz malodušja in prišel 
na sled, ki bi utegnila odgovoriti na nekaj mojih vprašanj o diha-
nju. Šel sem v Grčijo, da bi napisal zgodbo o potapljanju na dah, 
starodavni praksi potapljanja več deset metrov pod vodno gladino 
z enim samim vdihom zraka. Med potopi sem intervjuval ducate 
strokovnjakov, upajoč, da bom pridobil uvid v to, kaj so počeli in 
zakaj. Želel sem izvedeti, kako so ti na videz običajni ljudje – inže-
nirji, oglaševalski direktorji, biologi in zdravniki – izurili svoja telesa, 
da so zmogla biti brez zraka po 12 minut hkrati, ko so se potapljali 
v globine, ki so daleč presegale tisto, kar se je znanstvenikom zdelo 
mogoče. 

Ko se večina ljudi potaplja v bazenu, izplava že pri treh metrih 
po le nekaj sekundah, s piskanjem v ušesih. Potapljači na dah so mi 
povedali, da so tudi oni nekoč spadali v to »večino«. Preobrazba je 
bila stvar urjenja; ukanili so pljuča, da so trše delala, da so izkoristila 
zmožnosti, ki jih drugi ne poznamo. Vztrajali so, da niso nič poseb-
nega. Vsak dokaj zdrav človek, ki je voljan v to vložiti čas, se lahko 
potopi do 30, 60, celo 90 metrov. Ni važno, koliko si star, koliko 
tehtaš ali kakšen je tvoj genetski ustroj. Rekli so, da moramo za po-
tapljanje na dah obvladati samo eno stvar – umetnost dihanja.
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Zanje dihanje ni bilo nezavedno dejanje; ni bilo nekaj, kar so 
preprosto počeli. Bilo je mnogo več: sila, zdravilo in mehanizem, s 
katerim so lahko pridobili skoraj nadčloveško moč.

»Načinov dihanja je toliko vrst kot hrane, ki jo lahko jemo,« je 
dejala inštruktorica, ki je zadrževala dah več kot osem minut in se je 
nekoč potopila pod 90 metrov. »In vsak način dihanja na telo vpliva 
na različne načine.« Neki potapljač mi je povedal, da nekatere meto-
de dihanja krepijo naše možgane, medtem ko druge ubijajo nevrone; 
nekatere poskrbijo za naše zdravje, medtem ko druge pospešijo našo 
smrt.

Pripovedovali so nore zgodbe o tem, kako so dihali na načine, ki 
so povečali velikost njihovih pljuč za 30 odstotkov ali več. Povedali 
so mi o indijskem zdravniku, ki je izgubil več kilogramov samo s 
tem, da je spremenil način, kako je vdihoval, in o nekem drugem 
moškem, ki so mu vbrizgali bakterijski endotoksin E. coli, nato pa 
je dihal v ritmičnem vzorcu, da je spodbudil svoj imunski sistem in 
v nekaj minutah uničil toksine. Povedali so mi o ženskah, ki so raka 
spravile v remisijo, in o menihih, ki so lahko v nekaj urah raztopili 
obroče snega okrog svojih golih teles. Vse skupaj je zvenelo pris-
muknjeno.  

V prostem času, ko se nisem ukvarjal s podvodnim raziskovanjem, 
po navadi pozno zvečer, sem prebiral kupe literature o tej temi. Je 
že kdo preučeval učinke tega zavestnega dihanja na ljudi, nevajene 
morja? Je že kdo potrdil fantastične zgodbe potapljačev na dah o 
uporabi dihanja za hujšanje, zdravje in dolgoživost?

Našel sem za celo knjižnico gradiva. Težava je bila v tem, da so 
bili viri stari več sto, včasih več tisoč let.

Sedem knjig o kitajskem daoizmu iz časa okrog 400 pr. n. št. se je 
scela osredotočalo na dihanje, na to, kako nas lahko ubije ali ozdravi, 
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odvisno od tega, kako ga uporabljamo. Ti rokopisi so vključevali 
podrobna navodila, kako uravnavati dih, ga upočasniti, zadržati in 
udušiti. Še celo prej so imeli hindujci dih in duha za isto stvar in so 
opisovali zapletene prakse, ki naj bi uravnovesile dihanje ter ohra-
njale tako telesno kot duševno zdravje. Potem so bili budisti, ki di-
hanja niso uporabljali samo za to, da bi si podaljšali življenje, temveč 
da bi dosegli višje ravni zavesti. Dihanje je bilo za vse te ljudi, za vse 
te kulture, močno zdravilo. 

»Zatorej učenjak, ki goji svoje življenje, žlahtni obliko in goji svoj 
dih,« pravi starodavno daoistično besedilo. »Mar ni to očitno?«

Niti ne. Nekakšno potrditev teh trditev sem iskal v novejših razi- 
skavah v pulmologiji, medicinski vedi, ki se ukvarja s pljuči in respi-
ratornim traktom, a nisem našel skoraj nič. Glede na tisto, kar pa 
sem našel, tehnika dihanja ni pomembna. Številni zdravniki, razi-
skovalci in znanstveniki, s katerimi sem se pogovarjal, so potrdili to 
stališče. Dvajsetkrat na minuto, desetkrat, skozi usta, nos ali dihalno 
cevko, vse je isto. Bistvo je, da spravimo zrak noter in pustimo, da 
telo opravi preostalo.

Da bi dobili občutek, kako na dihanje gledajo sodobni medicin-
ski strokovnjaki, pomislite na svoj zadnji pregled. Zagotovo vam je 
zdravnica izmerila krvni tlak, utrip in temperaturo, potem pa je k 
prsim prislonila stetoskop, da bi ocenila stanje vašega srca in pljuč. 
Morda je govorila o prehrani, jemanju vitaminov, stresu v službi. 
Imate težave s prebavo? Kaj pa spanje? Se sezonske alergije slabšajo? 
Astma? Kaj pa tisti glavoboli?

Verjetno pa vam nikoli ni preverila frekvence dihanja. Nikoli ni 
preverila ravnovesja kisika in ogljikovega dioksida v vašem krvnem 
obtoku. Preverjanja načina vašega dihanja in kakovosti vsakega vdi-
ha zagotovo ni bilo na meniju.
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Pa vendar, če gre verjeti potapljačem na dah in starodavnim be-
sedilom, to, kako dihamo, vpliva na vse druge stvari. Kako je lahko 
hkrati tako pomembno in nepomembno?

Brskal sem še naprej in zgodba se je počasi začela razvijati. Kot sem 
ugotovil, nisem edini, ki je v zadnjem času začel postavljati ta vpra-
šanja. Medtem ko sem listal po besedilih in se pogovarjal s pota-
pljači na dah in superdihalci, so znanstveniki na Harvardu, Stan-
fordu in v drugih uglednih ustanovah potrjevali nekatere od najbolj 
divjih zgodb, kar sem jih slišal. Vendar njihovo delo ni potekalo v 
pulmoloških laboratorijih. Izvedel sem, da se pulmologi večinoma 
ukvarjajo s specifičnimi boleznimi pljuč – pnevmotoraksom, rakom, 
emfizemom. »Ukvarjamo se z nujnimi stvarmi,« mi je povedal neki 
veteranski pulmolog. »Tako deluje sistem.«

Ne, to raziskovanje dihanja se je dogajalo drugje: na blatnih 
arheoloških izkopavanjih starodavnih pokopališč, v naslanjačih 
zobozdravstvenih ambulant in oblazinjenih sobah bolnišnic za du-
ševne bolezni. To niso tiste vrste kraji, kjer bi pričakovali napredne 
raziskave o biološki funkciji. 

Redki od teh znanstvenikov so se prvotno namenili preučevati 
dihanje. Toda nekako jih je dihanje vedno znova našlo. Odkrili so, 
da se je naša sposobnost dihanja skozi dolg proces človeške evolucije 
spremenila in da se je način, kako dihamo, od začetka industrijske 
dobe izrazito poslabšal. Odkrili so, da nas devetdeset odstotkov – 
zelo verjetno jaz, vi in skoraj vsi, ki jih poznate – diha nepravilno in 
da ta polomija povzroča ali poslabšuje dolg spisek kroničnih bolezni.
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Po drugi, bolj optimistični, strani so nekateri od teh raziskovalcev 
tudi dokazovali, da je mogoče številne moderne bolezni – astmo, tes-
nobo, motnjo aktivnosti in pozornosti, luskavico in druge – omejiti 
ali odpraviti preprosto z načinom, kako vdihujemo in izdihujemo.

Te raziskave so postavljale na glavo dolgotrajna prepričanja v za-
hodni medicinski znanosti. Da, dihanje v različnih vzorcih res lahko 
vpliva na telesno težo in splošno zdravje. Da, to, kako dihamo, zares 
vpliva na velikost in delovanje naših pljuč. Da, če spremenimo način 
dihanja, bo to pripomoglo k daljšemu življenju. 

Ne glede na to, kaj jemo, koliko telovadimo, kako trdoživi so naši 
geni, kako vitki ali mladi ali modri smo – nič od tega ni pomembno, 
če ne dihamo pravilno. To je odkritje teh raziskovalcev. Manjkajoči 
steber zdravja je dih. Vse se začne tam.

***

Ta knjiga je znanstvena pustolovščina o izgubljeni umetnosti diha-
nja. Raziskuje preobrazbo, ki se zgodi v naših telesih vsake 3,3 se-
kunde, v času, v katerem povprečen človek vdihne in izdihne. Poja-
snjuje, kako milijarde in milijarde molekul, ki jih vnesemo v telo z 
vsakim vdihom, gradijo naše kosti, mišične ovojnice, kri, možgane 
in organe. Govori pa tudi o porajajoči se znanosti o tem, kako bodo 
ti mikroskopski delci vplivali na naše zdravje in srečo jutri, naslednji 
teden, naslednji mesec, naslednje leto in čez desetletja. 

O »izgubljeni umetnosti« govorim, ker veliko teh novih odkri-
tij sploh ni novih. Večina tehnik, ki jih bom preučeval, obstaja že 
stoletja, včasih tisočletja. Ustvarili so jih, dokumentirali, pozabili in 
odkrili v drugi kulturi in v drugem času, nato so jih spet pozabili. To 
se je dogajalo stoletja. 
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Številni zgodnji pionirji v tej vedi niso bili znanstveniki. Bili so 
šušmarji, nekakšna skupina falotov, ki jim pravim »pulmonavti« in 
so po naključju naleteli na moč dihanja, ker jim nič drugega ni po-
magalo. Bili so zdravniki v ameriški državljanski vojni, francoski fri-
zerji, anarhistični operni pevci, indijski mistiki, razdražljivi plavalni 
trenerji, ukrajinski kardiologi strogega obraza, češkoslovaški olim-
pijci in zborovodje iz Severne Karoline. 

Malo teh pulmonavtov je za časa življenja doseglo veliko slavo ali 
spoštovanje, ko so umrli, pa so bile njihove raziskave pokopane in 
raztresene naokoli. Še bolj me je prevzelo, ko sem izvedel, da so bile 
v zadnjih nekaj letih njihove tehnike znova odkrite ter znanstveno 
preizkušene in dokazane. Sadovi tega nekoč obrobnega, pogosto po-
zabljenega raziskovanja zdaj na novo definirajo potencial človeškega 
telesa. 

Ampak zakaj se moram naučiti, kako dihati? Saj diham že vse življenje.
Vprašanje, ki si ga morda zdaj zastavljate, se pojavlja, odkar sem 

začel s svojo raziskavo. V lastno škodo domnevamo, da je dihanje 
pasivno, samo nekaj, kar pač počnemo: dihamo, živimo; prenehamo 
dihati, umremo. Vendar dihanje ni binarno. In bolj ko sem se pogla-
bljal v to temo, bolj sem se čutil osebno poklicanega, da to temeljno 
resnico delim.

Tako kot večina odraslih sem tudi jaz v življenju trpel za kopico 
dihalnih težav. Prav zato sem pred leti pristal na tečaju dihanja. In 
tako kot večina ljudi sem ugotovil, da nobeno zdravilo za alergijo, 
inhalator, mešanica dodatkov ali prehrana niso kaj prida pomagali. 
Nazadnje je bila nova generacija pulmonavtov tista, ki mi je ponudi-
la zdravilo, in potem so ponudili še veliko več.
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Povprečen bralec bo potreboval kakih 10.000 dihov, da bo preb-
ral od tu do konca knjige. Če sem spodobno opravil svoje delo, bos-
te od zdaj z vsakim vdihom, ki ga zajamete, globlje razumeli dihanje 
in kako to najbolje početi. Dvajsetkrat na minuto, desetkrat, skozi 
usta, nos, traheotomijo ali dihalno cevko, ni vseeno. Zares je po-
membno, kako dihamo.

Ko boste prišli do tisočega diha, boste razumeli, zakaj smo mo-
derni ljudje edina vrsta s kronično krivimi zobmi in zakaj je to po-
membno za dihanje. Vedeli boste, kako se je naša zmožnost dihanja 
skozi obdobja spridila in zakaj naši jamski predniki niso smrčali. 
Spremljali boste dva moška srednjih let, ki se bosta prebijala skozi 
pionirsko in mazohistično 20-dnevno študijo na univerzi Stanford, 
v kateri sta preverjala dolgotrajno prepričanje, da je pot, skozi katero 
dihamo – nos ali usta – nepomembna. Nekaj od tega, kar boste iz-
vedeli, vam bo uničilo dneve in noči, zlasti če smrčite. Toda v svojih 
naslednjih dihih boste našli zdravilo. 

Do tritisočega diha boste poznali osnove krepčilnega dihanja. Te 
počasne in dolge tehnike so na voljo vsem – starim in mladim, bol-
nim in zdravim, bogatim in revnim. Tisočletja so jih prakticirali v 
hinduizmu, budizmu, krščanstvu in drugih religijah, a šele nedavno 
smo se naučili, kako lahko znižajo krvni tlak, izboljšajo športne do-
sežke in uravnotežijo živčni sistem. 

Do šesttisočega diha se boste preselili v deželo resnega, zavestnega 
dihanja. Potovali boste skozi usta in nos, globlje v pljuča, in srečali 
pulmonavta iz sredine stoletja, ki je veterane druge svetovne vojne 
ozdravil emfizema in izuril olimpijske šprinterje, da so osvojili zlate 
medalje, vse to z izkoriščanjem moči izdiha.

Do osemtisočega diha boste prodrli še globlje v telo in se dotak-
nili celo živčnega sistema. Odkrili boste moč čezmernega dihanja. 
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Spoznali boste pulmonavte, ki so uporabljali dihanje, da so izrav-
nali skoliotične hrbtenice, omilili avtoimunske bolezni in se močno 
ogreli v temperaturah pod ničlo. Nič od tega ne bi smelo biti mo-
goče, pa vendar, kot boste videli, je. Spotoma se bom učil tudi jaz, 
ko bom skušal razumeti, kaj se mi je pred desetletjem zgodilo v tisti 
viktorijanski hiši.

Do desettisočega diha in konca knjige bomo vi in jaz vedeli, kako 
zrak, ki vstopi v naša pljuča, vpliva na vsak trenutek našega življenja 
in kako ga izkoristiti do polnega potenciala vse do zadnjega diha. 

Ta knjiga bo raziskovala številne reči: evolucijo, medicinsko zgo-
dovino, biokemijo, fiziologijo, fiziko, športno vzdržljivost in še kaj. 
Večinoma pa bo raziskovala vas. 

Statistično povprečje pravi, da boste v življenju naredili 670 mili-
jonov dihov. Mogoče ste jih polovico od teh že. Morda ste pri dihu 
številka 669.000.000. Morda bi jih radi naredili še nekaj milijonov.
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