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Pa ko wać al bo nie pa ko wać? Dy le mat iście
ham le tow ski. Za nim jed nak po szu ka my je go roz -
wią za nia na le ży się krót kie wy ja śnie nie. W koń -
cu nur ko wie sprzę to wi, do któ rych głów nie
tra fia ma ga zyn Nu ras.in fo, nie ko niecz nie mu szą
wie dzieć, co fre edi ve rzy ma ją na my śli, mó wiąc
o pa ko wa niu. Wbrew po zo rom nie cho dzi o
upy cha nie ekwi pun ku do wa liz ki przed wy pa -
dem na nur ka do Egip tu.

Tę w su mie dość pro stą tech ni kę od de cho wą w li te ra -
tu rze na uko wej opi sa no po raz pierw szy w la tach pięć -
dzie sią tych ubie głe go wie ku. Jak to u ja jo gło wych,
za miast użyć swoj skie go sło wa pa ko wa nie, na zwa no ją
ucze nie brzmią cym ter mi nem glos so pha ryn ge al bre -
athing, co nie udol nie prze tłu ma czyć moż na na pol ski ja -
ko od dy cha nie ję zy ko wo -gar dło we. Tech ni ka ta sto so -
wa na by ła (i wciąż jest) przez pa cjen tów z po waż nie upo -
śle dzo ny mi mię śnia mi od de cho wy mi (np. po przej ściu
cho ro by He ine go – Me di na lub w sta nach te tra ple gii, czy -
li pa ra li żu czte ro koń czy no we go), któ rzy nie są zdol ni do
sa mo dziel ne go od dy cha nia przy ich po mo cy. Ra dzą oni
so bie po ły ka jąc do ust nie wiel kie ilo ści po wie trza, a na -
stęp nie prze py cha jąc je ję zy kiem do płuc. Po wta rza jąc ten
ma newr wie lo krot nie moż na do pro wa dzić do na peł nie nia
płuc, a więc mar nie, bo mar nie, ale jed nak ja koś od dy -
chać. Ja ko cie ka wost kę moż na tu do dać, że Bill
Strömberg, do nie daw na pre zes AIDA – naj więk szej mię -
dzy na ro do wej or ga ni za cji nur ków bez de cho wych, jest fi -
zjo te ra peu tą, któ ry w swej prak ty ce uczy pa cjen tów
mię dzy in ny mi po słu gi wa nia się tą tech ni ką.

Dla fre di vin gu glos so pha ryn ge al bre athing od krył
Ame ry ka nin Bob Croft, trzy krot ny re kor dzi sta świa ta w
nur ko wa niu na za trzy ma nym od de chu z koń ca lat sześć -
dzie sią tych ubie głe go wie ku, ry wa li zu ją cy w tym cza sie
z Ja cqu esem May olem i En zo Ma ior cą. Jed nak, w od róż -
nie niu od cho rych pa cjen tów, Croft uży wał tej tech ni ki
nie w ce lu od dy cha nia, ale dla na peł nie nia płuc po nad ich
nor mal ną ob ję tość cał ko wi tą. W je go wy ko na niu pa ko -
wa nie po le ga na do pom po wy wa niu po wie trza do pie ro po
na bra niu wde chu, kie dy płu ca są już peł ne, a przy po mo -
cy mię śni od de cho wych wię cej po wie trza na brać nie spo -
sób. Wte dy nu rek od po wied nio pra cu jąc żu chwą i
ję zy kiem, przy za mknię tej gło śni, na bie ra tro chę po wie -
trza (tzw. pack) do ust, a na stęp nie kom pre su je je ję zy -
kiem, otwie ra gło śnię i prze py cha do płuc, po czym
wie lo krot nie po wta rza ca łą ope ra cję. Wy gląd pa ku ją ce go
fre edi ve ra jest dość oso bli wy i przy po mi na nie co wy cią -
gnię te go z wo dy kar pia, któ ry na prze mian otwie ra i za -
my ka pasz czę, usi łu jąc po łknąć nie ist nie ją cą wo dę.
Sko ja rze nie to oka za ło się tak traf ne, że Wło si na ma newr
pa ko wa nia (po an giel sku pac king) uży wa ją ter mi nu car -
pa (po wło sku – karp).

W cza sach Bo ba Cro fta chy ba ma ło kto wśród nur ków
(o ile w ogó le kto kol wiek), po za nim sa mym, po słu gi wał

To Pack or Not to Pack?
się tą tech ni ką, jed nak obec nie jest ona sto so wa na dość
po wszech nie. Py ta nie tyl ko, po co? 

Spra wa jest bar dzo pro sta, moż na na wet po wie dzieć
oczy wi sta. Pa ko wa nie zwięk sza ilość po wie trza, któ rą
za bie ra my ze so bą pod wo dę. Ma to dwie za le ty. Po
pierw sze ma my więk szy za pas tle nu, a więc mo że my
na dłu żej wstrzy mać od dech nie tra cąc przy tom no ści.
Nie wta jem ni cze ni za da ją cza sem py ta nie, czy aby na
pew no się to uczci wie opła ca? W koń cu w cza sie gdy
pa ku je my tlen jest kon su mo wa ny, a wy mia na zu ży te go
po wie trza z oto cze niem już nie za cho dzi. To praw da,
jed nak per sal do wy nik jest ko rzyst ny. Śred nia kon -
sump cja tle nu w spo czyn ku wy no si oko ło 250 - 300 ml
na mi nu tę. Pa ku jąc przez 15 se kund zu ży wa my go więc
oko ło 70 ml, pod czas gdy w tym cza sie moż na do pom -
po wać oko ło 1,5 li tra po wie trza, w któ rym znaj du je się
ok. 300 ml O2. A więc, z te go punk tu wi dze nia ma newr
opła ca się. Dru ga za le ta pa ko wa nia to więk sza ilość ga -
zu (ja kie go kol wiek, za rów no tle nu, jak i azo tu) za bra ne -
go pod wo dę, któ ra w nur ko wa niach głę bo kich uła twia
wy rów ny wa nie ci śnie nia w uchu środ ko wym (i w ma sce,
o ile nu rek jej uży wa), zwłasz cza na du żych głę bo ko -
ściach, na któ rych płu ca zo sta ją moc no skom pre so wa ne.
Ilo ści ga zu, ja kie moż na do pa ko wać, wa ha ją się od fre -
edi ve ra do fre edi ve ra, ale mak sy mal ne ja kie stwier dzo no
w ba da niach na uko wych prze kra cza ją 4 li try (da je to do -
dat ko we oko ło 800 ml tle nu), co w tych kon kret nych
przy pad kach sta no wi ło wzrost na wet o po nad 40% wyj -
ścio wej ob ję to ści cał ko wi tej płuc! Nie ste ty skut ki pa ko -
wa nia nie ogra ni cza ją się do sa mych za let. 

Dys kom fort
Ja ko pierw szy, bo jesz cze przed za nu rze niem, po ja wia

się pro blem dys kom for tu, ja ki wy wo łu je na peł nie nie płuc
po nad nor mę. Ma my tu efekt zbli żo ny do pom po wa nia
opo ny - ro śnie ob ję tość, ale rów no cze śnie pa nu ją ce w płu -
cach ci śnie nie. Nie jest to stan nor mal ny, do któ re go zwy -
kły or ga nizm jest przy zwy cza jo ny. To wa rzy szy mu
uczu cie roz pie ra nia klat ki pier sio wej, któ re go oso ba nie do -
świad czo na nie jest w sta nie to le ro wać na wet przez kil ka
se kund. Lu dzie, któ rzy nie upra wia ją bez de chów (i nie pa -
ku ją) do zna ją uczu cia te go roz pie ra nia już po na bra niu peł -
ne go, mak sy mal ne go wde chu i pró bie wy trwa nia w nim
przez dłuż szą chwi lę. Nic dziw ne go, że do da nie za le d wie
kil ku packs po wo du je, że stan ten sta je się zu peł nie nie do
znie sie nia. Jest to też po wód, dla któ re go część nur ków
bez de cho wych, w ich licz bie sam Umber to Pe liz za ri, nie
ak cep tu je i nie sto su je pa ko wa nia. Ich zda niem unie moż -
li wia ono osią gnię cie sta nu głę bo kiej re lak sa cji, ja ka jest
nie zbęd na dla sku tecz ne go upra wia nia fre edi vin gu.

Co spra wia więc, że mi mo tych za strze żeń tak wie lu
(bez ry zy ka po peł nie nia po mył ki moż na po wie dzieć, że
zna ko mi ta więk szość) nur ków sto su je tę tech ni kę? Otóż
oka zu je się, że pa ko wa nie, jak wszyst kie in ne umie jęt no -
ści, moż na tre no wać i do sko na lić. Je śli po raz pierw szy
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w ży ciu na bie rze my peł ne płu ca po wie trza i 3 - 4 ra zy do -
pa ku je my, to jak na pi sa no wy żej, już po krót kiej chwi li
bę dzie my mu sie li się pod dać i wy pu ścić po wie trze. Je śli
jed nak ma newr ten bę dzie my po ta rzać wie lo krot nie i re -
gu lar nie, to wkrót ce oka że się, że dys kom fort zmniej szy
się, bo klat ka pier sio wa się roz cią gnie i za adap tu je do
zwięk szo nej ob ję to ści. Stop nio wo, krok po kro ku, bę dzie
moż na pod wyż szać ilość apli ko wa nych pa ków, do cho -
dząc np. do 40 i wię cej. Na każ dym eta pie tre nin gu każ -
dy nu rek ma pew ną gra nicz ną, mak sy mal ną licz bę packs,
któ rej nie mo że prze kro czyć, bo czu je się przy niej jak by
za chwi lę miał eks plo do wać. Dal sze pa ko wa nie jest nie -
moż li we i mo że do pro wa dzić do po wsta nia mi kro usz ko -
dzeń w ob rę bie klat ki pier sio wej. Oczy wi ście nikt nie
pró bu je nur ko wać w ta kim sta nie. Je śli jed nak za sto su je -
my ilość packs mniej szą o po wiedz my 20 – 30 % od mak -
si mum, to bę dzie my mo gli do sko na le to to le ro wać.
Wpraw dzie trud no bę dzie osią gnąć stan peł nej re lak sa cji,
o ja ki cho dzi Umber to Pe liz za rie mu, ale jak po ka za ło ży -
cie, mi mo to wy ni ki uzy ski wa ne po pa ko wa niu prze kra -
cza ją te, któ re moż na osią gnąć bez nie go. Dość
po wie dzieć, że od wie lu lat nur ko wie za li cza ją cy się do
eli ty fre edi ve rów nie odmien nie po prze dza ją swo je star ty
tym ma new rem i mi mo mniej sze go lub więk sze go dys -
kom for tu nie prze szka dza to im usta na wiać co raz bar dziej
nie praw do po dob nych re kor dów świa ta.

Zu peł nie osob ną spra wą jest to, że o ile w ba se nie po
roz po czę ciu nur ko wa nia w klat ce pier sio wej prak tycz nie
nie wie le się zmie nia, to przy za nu rze niach głę bo kich, już
po kil ku me trach, ci śnie nie słu pa wo dy kom pre su je płu -
ca i uczu cie ja kie go kol wiek dys kom for tu zni ka cał ko wi -
cie. Wbrew po zo rom nie ozna cza to jed nak, że nur ku jąc
w głąb moż na bez kar nie pa ko wać do mak si mum, ale o
tym w dal szej czę ści ar ty ku łu.

Pac king balc ko ut
Je śli już za pa ko wa li śmy od po wied nią ilość ra zy i roz -

po czę li śmy nur ko wa nie, to… mo że się oka zać, że po kil -
ku na stu za le d wie se kun dach od star tu mo że my mieć
po waż ny pro blem – utra tę przy tom no ści! Jej przy czy ny,
jak zwy kle we fre edi vin gu, nie są do koń ca roz po zna ne,
ist nie ją jed nak wy raź ne, wska zu ją ce na nie prze słan ki. Pa -
ko wa nie pro wa dzi do zwięk sze nia ci śnie nia w płu cach, a
to za bu rza pra cę ser ca i jest przy czy ną nie pra wi dło wo ści
w za cho wa niu le wej i pra wej ko mo ry. Ro śnie ci śnie nie w
pra wym przed sion ku, co zmniej sza po wrót żyl ny (ilość
krwi, któ ra wra ca z ukła du żyl ne go do pra we go przed -
sion ka). W kon se kwen cji re du ku je to ob ję tość mi nu to wą,
czy li ilość krwi, któ ra po obej ściu krą że nia płuc ne go
opusz cza le wą ko mo rę ser ca do krą że nia sys te mo we go.
Mniej szy wy pływ krwi do krą że nia sys te mo we go ozna cza
mniej tle nu m.in. dla mó zgu. Dra ma tycz nie spa da ci śnie -
nie skur czo we i roz kur czo we (w ostat nim przy pad ku na -
wet do war to ści nie mie rzal nych). W pew nych ba da niach
za ob ser wo wa no też tzw. asy sto le, tj. krót ko trwa łe okre sy
bra ku ak tyw no ści elek trycz nej ser ca w ba da niu EKG. W
kon se kwen cji mo że dojść do utra ty przy tom no ści, któ ra
jed nak z re gu ły od zy ski wa na jest sa mo ist nie w kil ka na -
ście - kil ka dzie siąt se kund póź niej. Nie przy tom ny nu rek

nie świa do mie wy pusz cza nad miar po wie trza z płuc i je go
stan wra ca do nor my, co po zwa la od zy skać przy tom ność.

Cie ka wą wła sno ścią pac king blac ko ut jest to, że naj -
czę ściej, o ile nie wy łącz nie, ob ser wu je się go przy sta ty -
ce, tj. sta tycz nym wstrzy ma niu od de chu na czas. Nie
sły sza łem o tym, by po ja wił się on w nur ko wa niu w głąb,
czy w dy na mi ce, tj. pły wa niu na od le głość na nie wiel kiej
(na ogół 1 - 2 me try) głę bo ko ści. Zna ny jest wpraw dzie
słyn ny przy pa dek Ta ny ii Stre eter, któ ra do zna ła pac king
balc ko ut tuż przed swo im re kor do wym nur ko wa niem na
160 me trów w ka te go rii No Li mits. Jed nak tu utra ta przy -
tom no ści mia ła miej sce jesz cze na po wierzch ni, przed za -
nu rze niem. Ta kie przy pad ki są cza sem re je stro wa ne,
na to miast kie dy nu rek już za nu rzy się, to je dy ną dys cy pli -
ną, w któ rej do cho dzi do omdle nia z prze pa ko wa nia jest
wła śnie sta ty ka. Moż na do mnie my wać, że przy czy ną te -
go sta nu rze czy jest wpływ ci śnie nia ze wnętrz ne go. Sta -
ty ka, ja ko je dy na dys cy pli na fre edi vin gu wy ko ny wa na
jest na po wierzch ni, a więc bez żad nej je go zmia ny. Tym -
cza sem na wet w naj płyt szej z po zo sta łych kon ku ren cji,
tj. w dy na mi ce, pły nie my na głę bo ko ści c.a. jed ne go me -
tra, a więc ci śnie nie jest wyż sze o oko ło 10 % od at mos -
fe rycz ne go, co po wo du je już za uwa żal ną kom pre sję płuc.
Wy da je się, że mo że to przy czy niać się do bra ku przy -
pad ków pac king blac ko ut, ale dla peł ne go wy ja śnie nia
po żą da ne są ba da nia pro wa dzo ne w tym kie run ku.

In ną cie ka wą wła sno ścią pac king blac ko ut jest fakt, że
nie któ rzy nur ko wie są zde cy do wa nie bar dziej od in nych
po dat ni na ry zy ko je go wy stą pie nia. Przed każ dym nur ko -
wa niem, a bio rąc pod uwa gę to, co na pi sa łem wy żej,
zwłasz cza przed każ dą sta ty ką, mu szą oni bar dzo ostroż -
nie do bie rać ilość za apli ko wa nych packs, bo już dwa lub
trzy wię cej po nad nor mę mo gą do pro wa dzić do bar dzo
szyb kie go i za ra zem efek tow ne go, ale nie zbyt po żą da ne -
go przez nich sa mych, za koń cze nia nur ko wa nia. In ni z
ko lei fre edi ve rzy zda ją się być cał ko wi cie nie wraż li wi na
ten pro blem. 

Zwięk szo ne ry zy ko ura zu płuc w nur ko wa niach
głę bo kich

Ko lej ny pro blem, któ ry ma zwią zek z pa ko wa niem to
uraz płuc. Mó wiąc o pro ble mach z płu ca mi przy nur ko -
wa niu na za trzy ma nym od de chu, naj czę ściej ma my na
my śli tzw. lung squ eeze, czy li do le gli wość, któ rej do -
świad cza ją nie któ rzy nur ko wie po do tar ciu na zbyt du że
dla nich głę bo ko ści. Po wy nu rze niu fre edi ver od plu wa
krwi stą śli nę, ma trud no ści z od dy cha niem, a w szcze gól -
no ści z na bra niem peł nych płuc po wie trza. Każ de mu od -
de cho wi to wa rzy szą świ sty lub rzę że nie. Nu rek jest
bar dzo osła bio ny, nie zdol ny do ja kie go kol wiek wy sił ku,
mo że mieć znacz nie pod wyż szo ne tęt no. Me cha nizm po -
wsta wa nia lung squ eeze jest, po dob nie jak me cha nizm
pac king blac ko ut, nie do koń ca po zna ny. Po dej rze wa się,
że głów ną przy czy ną jest pod ci śnie nie po wsta ją ce w płu -
cach na du żych głę bo ko ściach. Pod ci śnie nie po wo du je
prze ni ka nie krwi z ka pi lar oka la ją cych pę che rzy ki płuc ne
do ich wnę trza. Za la nie pę che rzy ków krwią po wo du je z
jed nej stro ny krwio plu cie, a z dru giej upo śle dza prze bieg
wy mia ny ga zo wej, po wo du jąc trud no ści w od dy cha niu.
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Na lo gi kę wy da je się, że pa ko wa nie, dzię ki zwięk sze niu
ilo ści ga zu w płu cach, po win no, je śli nie za po bie gać, to
przy naj mniej od su wać pro blem ura zu o do bre kil ka me -
trów. Jed nak obok me cha ni zmu zwią za ne go z pod ci śnie -
niem obec nym na du żych głę bo ko ściach, po dej rze wa się
też ist nie nie in ne go, na któ ry pa ko wa nie mo że mieć
wpływ ne ga tyw ny. Cho dzi o to, że pod wo dą fre edi ve rzy
do zna ją efek tu blo od shift. Jest to zja wi sko prze ta cza nia
krwi z pe ry fe riów do na czyń krwio no śnych klat ki pier -
sio wej, któ re unie moż li wia jej zgnie ce nie przez ci śnie nie
ze wnętrz ne. Przy pusz cza się jed nak, że ten efekt, któ ry w
głę bi nach nas za bez pie cza, w dro dze po wrot nej ku po -
wierzch ni pa ra dok sal nie mo że być przy czy ną kło po tów.
Po wo du je on, że prze strzeń klat ki pier sio wej wy peł nio na
jest do dat ko wą krwią, a więc w więk szym niż nor mal nie
stop niu. Je śli ta do dat ko wa krew nie zo sta nie na czas usu -
nię ta i od pro wa dzo na do koń czyn, pal ców i skó ry, co
praw do po dob nie mo że mieć miej sce przy du żej pręd ko ści
wy nu rze nia i nie wy star cza ją co spraw nym ukła dzie krą -
że nia, to na ostat nich me trach przed osią gnię ciem po -
wierzch ni w płu cach po ja wi się nad ci śnie nie, po dob nie
jak w nur ko wa niu sprzę to wym, gdy od dy cha ją cy sprę żo -
ną mie szan ką nu rek wy nu rza się nie ro biąc wy de chu. Do -
cho dzi wów czas do kla sycz nej ba ro trau my płuc, któ rej
ob ja wy są zbli żo ne do ob ja wów lung squ eeze po wsta łe -
go na du żych głę bo ko ściach. Pa ko wa nie, zwłasz cza nad -
mier ne, po wo du je, że przy wy nu rze niu nad ci śnie nie w
płu cach jest jesz cze więk sze, a więc więk sze jest też ry -
zy ko ura zu ci śnie nio we go. O tym, że ta ka in ter pre ta cja
me cha ni zmu po wsta wa nia ura zu płuc nie jest po zba wio -
na uza sad nie nia świad czą do nie sie nia róż nych nur ków.
Ru di Ca sti ney ra, zna ny tre ner fre edi vin gu, przy ta cza w
jed nej ze swo ich wy po wie dzi przy kład z wła sne go po -
dwór ka. W cza sach, gdy miesz kał jesz cze na Ku bie wraz
z gru pą zna jo mych upra wiał nur ko wa nie w ce lach za rob -
ko wych, tj. ło wił ry by na bez de chu. U czę ści z je go
współ to wa rzy szy okre so wo wy stę po wa ło krwio plu cie i
in ne ob ja wy cha rak te ry stycz ne dla lung squ eeze. Doj ście
do przy czyn za ję ło im tro chę cza su, ale w koń cu uświa do -
mi li so bie, że wszy scy, któ rych pro blem ten do ty czył,
przed nur ko wa niem sto so wa li in ten syw ne pa ko wa nie. Od
cza su, gdy zre zy gno wa li z te go zwy cza ju pro blem znik -
nął, co zda je się jed no znacz nie wska zy wać na pa ko wa -
nie, ja ko je go przy czy nę. Nie ste ty, ży cie nie jest tak pro ste
i nie za wsze re zy gna cja z pa ko wa nia za ła twia spra wę.
Du że zna cze nia ma tu zwłasz cza osob ni cza po dat ność,
któ ra po tra fi być bar dzo róż na w za leż no ści od kon kret -
ne go fre edi ve ra.

Ba ro trau ma płuc na po wierzch ni?
Oka zu je się, że in ten syw ne pa ko wa nie mo że pro wa -

dzić do pro ble mów na wet bez za nu rza nia się na du że głę -
bo ko ści. Wzrost ci śnie nia w płu cach po cho dzą cy od
sa me go tyl ko pa ko wa nia (a więc bez udzia łu blo od shift)
u wy tre no wa nych fre edi ve rów mo że do cho dzić na wet do
po nad 100 cm H2O, a to ozna cza moż li wość wy stą pie nia
ba ro trau my płuc (w me dy cy nie w przy pad ku sto so wa nia
tzw. sztucz ne go płu ca przyj mu je się, że wła śnie z po wo -
du ry zy ka ba ro trau my nad ci śnie nie wy twa rza ne przez to

urzą dze nie nie po win no prze kra czać 35 – 45 cm H2O).
Po twier dza ją to przy pad ki krwio plu cia i trud no ści w od -
dy cha niu po ja wia ją ce się u nur ków po za koń cze niu po -
prze dzo nej moc nym pa ko wa niem sta ty ki. Od no to wa no też
in cy den ty wska zu ją ce na moż li wość po ja wie nia się za to -
rów ga zo wych. W jed nej z prac przy to czo ne są przy kła dy,
w któ rych po mak sy mal nym do pa ko wa niu nur ko wie cał -
ko wi cie lub czę ścio wo tra ci li zdol ność do mó wie nia, do -
świad cza li ogra ni cze nia, za mgle nia lub po dwój ne go
wi dze nia, nie do wła du w koń czy nach lub na wet czę ścio -
we go pa ra li żu bądź też nud no ści. Ob ja wy te ustę po wa ły w
cza sie od kil ku mi nut do kil ku go dzin od wy stą pie nia. Ba -
da cze wy klu czy li DCS ja ko ich przy czy nę i za kwa li fi ko -
wa li je, ja ko świad czą ce o po ja wie niu się mó zgo wych
za to rów ga zo wych po wsta łych w wy ni ku ba ro trau my
płuc. Wy ni ki uzy ski wa ne przez róż nych uczo nych nie są
jed nak jed no znacz ne, co wy ni kać mo że mię dzy in ny mi ze
zróż ni co wa nej osob ni czej od por no ści or ga ni zmów.

Re ver se pac king
Mó wiąc o pa ko wa niu, na su wa się jesz cze je den te mat

z nim zwią za ny. Ucze ni w od nie sie niu do glos so pha ryn -
ge al bre athing tak na praw dę uży wa ją nie jed ne go, a
dwóch ter mi nów roz róż nia ją cych dwa róż ne sta ny. Do
po zna nej już przez nas tech ni ki na peł nia nia płuc sto su ją
okre śle nie glos so pha ryn ge al in suf fla tion (GI) w od róż -
nie niu od glos so pha ryn ge al exsuf fla tion (GE), któ re ozna -
cza dzia ła nie jak by od wrot ne. Mia no wi cie po mak sy-
mal nym wy de chu nu rek wy ko nu je sze reg ru chów ję zy -
kiem i mię śnia mi gar dła, któ re pro wa dzą do wy sy sa nia
resz tek po wie trza z płuc. Ję zyk wraz z pod nie bie niem
twar dym dzia ła ją tu tro chę jak strzy kaw ka. Po cią ga jąc za
jej tłok, wy twa rza my w niej pod ci śnie nie, dzię ki cze mu
je ste śmy w sta nie po brać krew z ży ły. Po dob nie z ję zy -
kiem. W po zy cji wyj ścio wej jest on przy kle jo ny ca łą po -
wierzch nią do pod nie bie nia. Na stęp nie środ ko wą je go
część od su wa my w dół (po zo sta wia jąc kra wę dzie wciąż
przy le ga ją ce do pod nie bie nia), co w po wsta łej nad nim w
ten spo sób prze strze ni wy twa rza pod ci śnie nie (jak w
strzy kaw ce, gdy wy cią ga my z niej tło czek). Je śli jed no -
cze śnie ma my po łą cze nie tej prze strze ni z płu ca mi
(otwar ta gło śnia i pod nie bie nie mięk kie usta wio ne w od -
po wied niej po zy cji), to róż ni ca ci śnień po wo du je za ssa nie
z nich ma łej por cji (pack) po wie trza nad ję zyk. Na stęp nie
po zby wa my się jej, wy dmu chu jąc ją przez usta lub nos.
Fre edi ve rzy na zy wa ją to po stę po wa nie re ver se pac king.
Ma newr jest po dob ny do zwy kłe go pa ko wa nia, ty le że
wy ko ny wa ne go jak by w od wrot nym kie run ku, stąd ta ka
wła śnie na zwa. Przy je go po mo cy moż na wy pom po wać
na wet bli sko pół li tra po wie trza. W kon se kwen cji płu ca
osią ga ją ob ję tość mniej szą niż ob ję tość za le ga ją ca i po -
wsta je w nich pod ci śnie nie (mak sy mal ny za re je stro wa ny
spa dek wy no sił oko ło 30 cm H2O). Opa no wa nie tej tech -
ni ki jest bar dzo po moc ne w nur ko wa niach na umiar ko -
wa ne (30 – 40 m) głę bo ko ści, bo umoż li wia prak tycz nie
bez wy sił ko we po zy ski wa nie po wie trza do wy ko na nia
tech ni ki Fren zla, słu żą cej do wy rów na nia ci śnie nia w
uchu środ ko wym (z tym, że w tym przy pad ku nie wy -
dmu chu je my za ssa ne go nad ję zyk po wie trza na ze wnątrz,
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ale uży wa my go wła śnie do wy rów na nia ci śnie nia). Jed -
nak już przy tych, a zwłasz cza przy więk szych głę bo ko -
ściach za le ca na jest du ża ostroż ność w sto so wa niu re ver se
pac king, bo mo że ono pro wa dzić do lung squ eeze ze
wzglę du na to, że zwięk sza pod ci śnie nie pa nu ją ce w płu -
cach. Do ty czy to zwłasz cza osób po dat nych na ten uraz.

Tre ning ela stycz no ści klat ki pier sio wej
Re ver se pac king, po dob nie jak zwy kłe pa ko wa nie,

sto so wa ne jest przez fre edi ve rów, ja ko jed no z ćwi czeń
po pra wia ją cych ela stycz ność klat ki pier sio wej. Re gu lar -
nie po wta rza ne pa ko wa nie pro wa dzi do wzro stu cał ko wi -
tej ob ję to ści płuc (TLC) tej nor mal nej, tj. mie rzo nej po
na tu ral nym wde chu, bez do pa ko wa nia. Po dob nie re ver se
pac king przy czy nia się do per ma nent ne go zmniej sze nia
ob ję to ści za le ga ją cej (RV). Sto su nek tych dwóch wiel ko -
ści ma bar dzo istot ne zna cze nie w nur ko wa niu na za trzy -
ma nym od de chu. Im jest więk szy, tym na więk szej
głę bo ko ści płu ca zo sta ją skom pre so wa ne do RV, po ni żej
któ rej po zy ska nie po wie trza z płuc sta je się trud ne i wy -
rów na nie ci śnie nia w uchu środ ko wym wy ma ga uży cia
trud nych do opa no wa nia, za awan so wa nych me tod. W po -
ło wie ubie głe go wie ku głę bo kość ta błęd nie uwa ża na by -
ła za mak sy mal ną moż li wą do osią gnię cia przez
czło wie ka, bo po ni żej niej mia ło do cho dzić do zmiaż dże -
nia klat ki pier sio wej. To prze ko na nie, umiej sca wia ją ce
ludz kie li mi ty na głę bo ko ści oko ło 50 me trów, bar dzo
szyb ko zo sta ło zwe ry fi ko wa ne przez ży cie (przy po mi -
nam, że obec ny re kord to 214 me trów), a od po wie dzial -
ny za to jest wspo mnia ny tu wcze śniej efekt blo od shift.
Jed nak, mi mo że zmiaż dże nie klat ki ra czej nam nie gro -
zi, to cał kiem moż li we jest wy stą pie nie ura zu lung squ -
eeze, a im więk szy sto su nek TLC do RV, tym głę biej
ry zy ko to się po ja wia. Z tych po wo dów wie lu fre edi ve rów
prak ty ku je wy żej wspo mnia ne ćwi cze nia pa ko wa nia i re -
ver se pac king, któ re roz cią ga ją klat kę pier sio wą na ze -
wnątrz i do środ ka oraz po pra wia ją jej ela stycz ność.
Trze ba jed nak mieć na uwa dze i to, że ist nie je po gląd, we -
dług któ re go re gu lar ne pa ko wa nie (in plus), po więk sza jąc
TLC, ma jed no cze śnie pro wa dzić do wzro stu RV, a więc
po pra wia jąc je den pa ra metr, jed no cze śnie po gar sza dru -
gi. Trud no po wie dzieć na ile jest to re al ne, bo jak na ra -
zie nie są to fak ty po twier dzo ne do świad czal nie. Jak
zwy kle we fre edi vin gu, by roz po znać te mat ko niecz ne są
ba da nia na uko we.

Jak wi dać, w spra wie pa ko wa nia (jak i re ver se pa ko -
wa nia) oprócz kil ku za, jest też spo ro prze ciw, jak rów -
nież bar dzo wie le nie wia do mych. Nie wąt pli wie,
de cy du jąc się na pa ko wa nie, na le ży po stę po wać bar dzo
ostroż nie, stop nio wo zwięk sza jąc licz bę packs i nie do -
pro wa dza jąc do nad mier ne go wzro stu ci śnie nia w płu -
cach. Trze ba pa mię tać o bar dzo du żym osob ni czym
zróż ni co wa niu na ura zy zwią za ne ze sto so wa niem tej
tech ni ki. To, co bez piecz ne dla jed nej oso by, wca le nie
mu si być ta kim sa mym dla dru giej. Bio rąc to wszyst ko
pod uwa gę, nie po dej mu ję się roz strzy gać dy le ma tu po -
sta wio ne go w ty tu le ar ty ku łu. Po zo sta wiam go To bie
Czy tel ni ku, o ile kie dy kol wiek po rwiesz się na to, by
odło żyć na bok bu tlę i za nu rzyć się w to ni na jed nym od -

de chu. Oso bi ście jed nak zde cy do wa nie od ra dzam ucie -
ka nie się do tej me to dy na po cząt ko wym eta pie upra wia -
nia fre edi vin gu. Ko rzy ści, ja kie mo że ona przy nieść,
ujaw nia ją się do pie ro po opa no wa niu bar dziej ele men tar -
nych tech nik bez de cho wych.
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