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“Tensiunea este cine crezi tu că ar trebui să fi. Relaxarea 

este cine eşti tu.” Proverb chinezesc 

“Nu stresul ne ucide, ci reacţia noastră la acesta.” Hans 

Selye 

“Fiecare stres ne lasă cicatrici de neşters, şi organismul 

plăteşte pentru supravieţuirea sa după o situaţie stresantă, 

devenind puţin mai bătrân.” Hans Selye 
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Introducere - Abordarea terapeutică tradiţională a 

stresului  

Între 50 şi 75% dintre consultaţiile medicale pe plan 

mondial sunt determinate de stres. Medicamentele cele mai 

des folosite tratează probleme care sunt direct legate de stres 

(antidepresive, anxiolitice, somnifere, antiacide pentru arsuri 

şi ulcere stomacale, antihipertensive, antihipercolesteremie). 

Cei doi stâlpi tradiţionali ai medicinei emoţiilor sunt: 

psihanaliza şi medicamentele. Psihanaliza, terapia prin 

cuvânt, este lungă (şase luni până la câţiva ani) şi costisitoare. 

Iar “noua psihiatrie biologică”, medicamente psihotrope 

(Prozac, Zoloft, Deroxat, Xanax, Litiu etc.)  produce  de-a  

dreptul  o  transformare  a  personalităţii,  şi  nu  o  simplă 

înlăturare a simptomelor. Mai mult, după încetarea medicaţiei 

boala recidivează.  

Dar, încă din 1997, un studiu realizat la Harvard 

indică că majoritatea americanilor preferă metodele 

„alternative şi complementare”7/cap1. Interesul pentru 

relaxare a crescut simţitor odată cu creşterea grijii faţă 

propria persoană şi odată cu ceea ce a fost numit de americani 

„body boom” – explozia grijei faţă de trup, din anii 1960-



                                                  Carmen Şerbescu 2013 

 6 

1970. Aceasta însemna totodată şi creşterea interesului pentru 

relaxare, pentru postura corpului, pentru contactul cu corpul 

şi cu emoţiile celuilalt. În final este vorba despre sănătatea 

corpului şi implicit a minţii. „Noua terapie corporală” 

reuneşte specialişti medicali şi non-medicali şi cuprinde în 

sfera ei de activitate: exerciţiile fizice, relaxarea, masajul, în 

scopul obţinerii stării de bine şi a sporirii potenţialului uman 

fizic, psihic, spiritual. 

Cercetarea din ultimele decenii în privinţa 

managementului stresului şi aplicării relaxării şi a tehnicilor 

asemănătoare a primit o atenţie deosebit de mare. Literatura 

existentă despre relaxare şi asupra stărilor relaţionate cu 

aceasta este extrem de diversificată. Aceste cercetări au la 

bază o diversitate de tehnici, începând de la disciplinele 

meditative străvechi orientale, până la cercetările recente 

asupra modificărilor comportamentale, şi mai recentele 

abordări, biofeedback, care este adesea combinată cu 

tehnicile de relaxare. Majoritatea tehnicilor de relaxare 

consacrate, fie sunt vechi de milenii (Yoga, Zen), fie datează 

de la începutul secolului trecut (Jacobson, Schultz).  
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1. Stresul şi răspunsul organismului la stres 

 Răspunsul nespecific al organismului la o cerinţă la 

care trebuie sa răspundă.  

Hans Selye, părintele cercetării stresului 

 The arousal of mind and body in response to demands 

made on them.  

Dr. Walt Schafe, expert în stres 

 A particular relationship between the person and the 

environment that is appraised by the person as taxing 

or exceeding his or her resources and endangering 

his or her well being.  

Dr. Richard Lazarus, expert în stres. 

 În sensul cel mai larg, stresul reprezintă cheltuiala 

energetică a organismului necesară adaptării la condiţiile 

continuu schimbătoare ale mediului ambiant, în vederea 

menţinerii homeostaziei. Altfel spus, toate influenţele care 

dezechilibrează mecanismul homeostatic al organismului sunt 
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generatoare de stres. „Stresul este viaţa însăşi”, de aceea 

factorii stresanţi pot lua orice formă imaginabilă, pornind de 

la factorii externi, fizici extremi (zgomot, căldură, foame, 

sete, agresivitate fizică) şi terminând cu factorii emoţionali, 

care sunt consideraţi şi cei mai frecvenţi (Masson) (fig. 1).  

 

Figura nr. 1 Factorii stresanţi care atacă homeostazia 

mediului intern al organismului. 

Componentele răspunsului la stres identificate de 

cercetători sunt de natură fiziologică, psihomotrică, 

psihologică şi sociologică. 
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Hans Selye (1950) a definit pentru prima dată 

conceptul de stres, în urma cercetărilor sale privind 

reactivitatea organismelor biologice la stres, întreprinse pe 

animale. Mc Grath (1970) consideră că stresul se produce ori 

de câte ori are loc un dezechilibru marcat între solicitări şi 

posibilităţile de răspuns ale organismului.  

Diferiţi autori au realizat chiar o scară de la 0 la 100, a 

diferitelor nivele de stres determinate de stimuli emoţionali 

legaţi de o serie de evenimente ale vieţii cotidiene. 

Aceşti stimuli stresanţi determină, după Hans Selye 

(1934), două genuri de răspuns ale organismului:  

1. schimbări specifice, care depind de natura stresului 

şi de partea organismului implicată, şi 

2. schimbări nespecifice, atipice ale organismului la 

toţi factorii stresanţi. Acest ansamblu de răspunsuri 

nespecifice ale organismului la factorii stresanţi este denumit 

de către Selye „sindromul general de adaptare”. Acesta era 

prezent încă la omul preistoric, aceleaşi reacţii stereotipe 

urmau întotdeauna unui efort peste măsură : „El resimţea mai 

întâi toată duritatea situaţiei, apoi se obişnuia cu ea pentru un 

timp, şi în fine nu o mai putea suporta” spunea Hans Selye. 

Aceasta exprimă pe scurt cele trei etape ale sindromului 
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general de adaptare. Ele pot fi asemănate cu etapele adaptării 

organismului la orice situaţie care reclamă consum energetic 

(fig. 2). 

                   

 

Figura nr. 2 Cele trei faze ale Sindromului general de 

adaptare: A Etapa de alarmă, B Etapa de rezistenţă, C 

Etapa de epuizare. 

 

Prezentăm în continuare, pe scurt, răspunsul fiziologic la 

stres, potrivit celor trei etape descrise de Selye, dar şi 

decompensările de natură psihologică aferente. 

A. Prima etapă - de alarmă şi mobilizare, este prima etapă în 

care acţionează stresul, iar organismul răspunde la acesta fie 

printr-o mobilitate crescută a organismului pentru a face faţă 
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agresiunii, declanşând o serie de schimbări stereotipe, reacţia 

„luptă sau fugi”, fie prin moarte, dacă stimulul stresant a fost 

prea mare (arsuri severe, frig sau căldură extreme, etc.). 

Acest şir de reacţii constituie răspunsul ergotropic, adică 

eliberator de energie (tabelul 1): frecvența cardiacă și 

tensiunea arterială cresc pentru a ajuta pomparea sângelui 

către mușchii care asigură mișcarea; crește nivelul glicemiei 

din sânge; se eliberează din rezervele de stocare pentru a 

pune mai multă energie la dispoziția mușchilor; crește 

frecvența respiratorie pentru a aduce mai mult oxigen la 

nivelul mușchilor; scade digestia ducând la reorientarea 

sîngelui către mușchii mai importanți; dilatația pupilei 

permite pătrunderea luminii, care asigură o viziune mai bună; 

creșterea tensiunii musculare permite asigurarea unui răspuns 

mai rapid din partea acestora; crește temperatura corpului și 

apare transpirația. 

 Faza de alarmă cuprinde la rândul ei o fază de şoc, 

caracterizată prin scăderea tensiunii arteriale şi a temperaturii 

corpului, depresiune a sistemului nervos şi vătămare 

sistemică generală şi o fază de contraşoc, în care încep să se 

manifeste fenomenele de apărare ale organismului: 

hiperactivitate a glandelor cortico-suprarenale, involuţia 
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aparatului timico-limfatic etc. Din punct de vedere 

psihologic, se constată1: activare emoţională, creşterea 

tensiunii psihice, hipersensibilitate, hipervigilenţă, eforturi 

sporite pentru a-şi menţine autocontrolul, individul încearcă 

diferite strategii orientate fie spre sarcină, fie spre 

autoapărare, fie combinate. Pot să apară semnele dezadaptării 

ca anxietate, tensiune psihică, amnezie, scăderea 

randamentului general în activitate.  

A. Etapa a II-a a sindromului general de adaptare, este 

reprezentată de stadiul de rezistenţă în care energia 

mobilizată de organism este consumată de acesta pentru a se 

adapta factorului stresant la un nivel crescut, peste normal, al 

homeostaziei; organismul pune în acţiune mecanisme cu un 

cost mai ridicat pentru menţinerea echilibrului funcţional. Se 

instalează o stare de relativ echilibru. Dacă în această etapă 

intervenim cu R, ajutăm organismul să-şi reîncarce sursele 

energetice şi să facă faţă în continuare cheltuielii energetice 

crescute necesare menţinerii homeostaziei. Pe plan 

psihologic, într-o etapă mai avansată a acestei faze individul 

are tendinţa de a deveni rigid şi de a se agăţa de mecanismele 

                                                 
1 Holdevici, Irina (2010) Psihologia succesului. Autosugestie şi relaxare, 

Ed. Universitară, Bucureşti 
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de apărare anterior elaborate, fără să mai reevalueze situaţia 

stresantă şi fără să încerce noi strategii adaptative. 

B. Etapa a III-a a sindromului general de adaptare este 

stadiul de epuizare a resurselor energetice care permiteau 

adaptarea organismului la factorul stresant. Pe plan psihic 

mecanismele de adaptare adoptate sunt inadecvate sau 

exagerate. Se poate produce chiar o rupere de realitate, 

halucinaţii. Pe plan afectiv pot apărea reacţii de violenţă, sau 

dimpotrivă, de apatie. Aceasta face să se reinstaleze 

simptomele reacţiei de alarmă iniţiale, dar ele nu mai sunt 

reversibile şi individul moare. 

Răspunsul organismului la relaxare este unul 

trofotropic (tabelul 1), opus celui ergotropic, deci cu acţiune 

în sensul acumulării energetice. 

 Tot H. Selye, care a studiat răspunsul fiziopatologic al 

stresului asupra vieţii timp de patru decenii pe animale 

stresate, denumeşte consecinţele patologice ale stresului de 

lungă durată ca şi „boală de adaptare”. 

Când presiunea (stresul) exercitată asupra organismului este 

severă şi suficient de îndelungată, se pot produce modificări 

ireversibile, ca în bolile psiohosomatice. 
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Tabelul nr. 1 - Răspunsul ergo- şi trofotropic al 

organismului. 

Răspunsul ergotropic 

(eliberare de energie) 

Răspunsul trofotropic 

(acumulare de energie) 

Acţionat pe cale simpatică Acţionat pe cale parasimpatică 

Excitaţie Relaxare 

Mobilizare a organismului Conservarea energiei 

FC*, TA**,  FR***  FC,  TA,  FR 

 Glicemia din sânge  Funcţia gastrointestinală 

 Tensiunea musculară Tensiunea musculară 

 Dilatarea pupilei  Constricţia pupilei 

 Consumul de O2  Consumul de O2 

 Eliminarea de CO2  Eliminarea CO2 

*FC = frecvenţa cardiacă, **TA = tensiunea arterială, ***FR 

= frecvenţa respiratorie. 

 

Selye a stabilit un index care cuprinde câteva rezultate 

patologice majore ale stresului, incluzând: hipertrofia şi 

hiperactivitatea suprarenalelor, atrofia ţesutului limfatic, 

ulcere hemoragice, boli cardio-vasculare, hipertensiunea 

arterială, boli ale ţesutului conjunctiv, migrene.   
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Mason, unul dintre cei mai mari cercetători ale 

aspectelor fiziologice şi psihologice ale stresului biologic, 

spune că stimulii emoţionali sunt şi cei mai frecvenţi factori 

stresori. Ei se manifestă  fizic  prin  intermediul  sistemului  

endocrin,  sistemului  nervos  vegetativ,  şi  aparatului 

locomotor (fig. 3). 

 

Figura nr. 3 Mecanismului stresului biologic 

obişnuit. 

Se ştie că la acelaşi grad de stres, indivizii 

reacţionează diferit, iar acelaşi factor stresant poate determina 

leziuni diferite la diferiţi indivizi. Fiecare individ poate 

intensifica sau inhiba selectiv unul din efectele stresului, 

selectivitate determinată de factorii condiţionanţi interni: 
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predispoziţii genetice, experienţe din trecut, vârstă, sex, şi 

externi: tratamente cu anumiţi hormoni, medicamente, factori 

dietetici (cafea, alcool) şi tutunul. Toleranţa la stres reprezintă 

capacitatea organismului de a rezista factorilor stresanţi. 

Toleranța la stres poate fi o particularitate a personalităţii, dar 

şi un fenomen temporar, determinat de diverşi factori 

conjuncturali externi sau interni.   

Sub influenţa unor asemenea factori condiţionanţi, un 

nivel de stres în limite normale, la care în mod normal ne-am 

putea adapta, poate fi patogen şi poate cauza boli de adaptare 

care afectează selectiv zonele predispuse ale organismului. 

Cu toate că părţile sistemului (organismului) sunt expuse egal 

la stres, partea cea mai slabă este cea care cedează prima. 

Sternbach a descris schema declanşării afecţiunilor 

determinate de stres, care, în cele mai multe cazuri, împiedică 

organismul să revină la nivelul de bază de funcţionare, 

reajustând  mecanismul homeostatic la un nivel crescut al 

indicilor funcţionali. De  exemplu, stresurile frecvente 

determină o creştere a tensiunii arteriale. Adesea, ca şi 

rezultat al slăbirii echilibrului homeostatic, sistemul 

reajustează acest mecanism la un nivel de tensiune arterială 

crescută (fig 3). 
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Trebuie făcută distincţia între stresul de circumstanţă 

(o factură de achitat, cearta cu un vecin, grija pentru sănătatea 

noastră, etc.) şi stresul fiziologic, care provoacă stări de rău şi 

boală. Stresul fiziologic presupune un sistem nervos 

dezechilibrat. Alexander Loyd şi Ben Jonson2 făceau o 

analogie a funcţionării sistemului nervos cu cea a unei 

maşini. Dacă se foloseşte excesiv acceleraţia, sau excesiv 

frâna, maşina se va strica. Astfel acceleraţia este asimilată cu 

sistemul nervos simpatic, iar frâna cu sistemul nervos 

parasimpatic. Sistemul nervos vegetativ (SNV), cu cele două 

componente ale sale, simpatic şi parasimpatic, se numeşte în 

limba engleză sistem nervos autonom. El se numeşte 

„autonom” sau „automat” pentru că guvernează lucruri în 

corpul nostru la care nu trebuie să ne gândim, deoarece ele se 

produc automat. 99,99% din ceea ce se întâmplă în corpul 

nostru se petrece automat.  

Sistemul nervos vegetativ parasimpatic răspunde de 

creştere, vindecare, şi întreţinere, iar sistemul nervos 

vegetativ parasimpatic este proiectat să fie folosit mai puţin, 

dar cu rol important şi el. El poate fi denumit sistemul „luptă 

                                                 
2 Loyd , A. Johnson, B. (2011) Codul vindecării, Ed. Citeşte 

sănătos, Bucureşti  
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sau fugi”, pentru că el este alarma, el este menit să ne salveze 

viaţa. În cazul în care el acţionează, circulaţia sanguină se 

schimbă complet, nu mai ajunge la stomac pentru digestie, şi 

nici la lobii frontali pentru stimularea gândirii creatoare. Nu 

mai ajunge nici la ficat sau rinichi. Sângele se duce masiv 

către muşchi, pentru că organismul „gândeşte” că trebuie să 

lupte sau să alerge mai tare pentru a-şi salva viaţa. Această 

stare ar trebui să dureze doar câteva minute, timp în care 

luptăm, sau fugim, ca să ne salvăm viaţa. Această reacţie 

automată îşi are originea la omul preistoric, însă la omul 

modern se petrece sub influenţa unui stres psihologic, 

emoţional, care fie că este menţinut timp îndelungat, fie că 

acţionează excesiv ca intensitate. Organismul continuă să 

funcţioneze în această stare „de urgenţă”, în care celulele 

corpului îşi încetează creşterea, vindecarea, şi întreţinerea 

normală, nimic nu iese şi nimic nu intră în sistem, astfel că se 

creează un mediu toxic intracelular. Menţinerea îndelungată a 

acestei stări de „blocare” a funcţiilor vitale ale organismului 

printr-un stres continuu, dăunează organismului, afectând în 

special şi în mod direct sistemul imunitar. Omul modern 

trăieşte într-o stare continuă de „luptă sau fugi”. Dr. Bruce 

Lipton, de la Universitatea Stanford, SUA, afirma că „o 
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celulă în creştere, care funcţionează în modul vindecare, este 

imună la boală”. În momentul în care se dă alarma de la 

creier, pleacă un semnal direct la sistemul imunitar pentru a 

transmite mesajul de închidere, oprire. De ce? Pentru că 

sistemul imunitar, care luptă cu bacteriile, virusurile, 

micozele, consumă o mare cantitate de energie. Astfel că 

organismul aflat în situaţie de pericol, opreşte orice consum 

energetic care nu este în scopul salvării imediate a vieţii. 

Celulele aflate în stare de alarmă sunt lezate cu timpul, 

îmbolnăvind organul respectiv.  

Creierul detectează şi emite frecvenţe energetice prin 

care spune tuturor componentelor organismului ce au de 

făcut. Hipotalamusul este unitatea centrală de prelucrare din 

creier şi are conexiuni cu întregul sistem limbic – centrii 

emoţiilor din creier. Are conexiuni nervoase cu practic toate 

zonele cerebrale şi se leagă de restul organismului prin 

intermediul hormonilor, pe care îi produce şi îi eliberează 

glanda pituitară (fig.4) .  
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Figura nr. 4 Glanda pituitară 
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Câteva din funcţiile controlate de hipotalamus: 

- Tensiunea arterială; 

- Temperatura corpului; 

- Reglarea apei în organism prin senzaţia de sete şi 

funcţionarea rinichilor; 

- Capacitatea de contracţie a uterului; 

- Impulsurile emoţionale; 

- Hormonul de creştere; 

- Glandele suprarenale; 

- Hormonul tiroidian; 

- Funcţionarea organelor sexuale. 

Stresul afectează toate aceste funcţii prin modificarea 

cantităţii de hormoni eliberaţi în sânge: adrenalină, cortizol, 

glucoză, insulină, hormonul de creştere. Hipotalamusul 

trimite un semnal de ajutor celorlalte părţi din organism când 

apare o urgenţă, iar corpul trebuie să se apere de ceea ce îl 

ameninţă. Când nu există o urgenţă reală, dar organismul este 

adus în starea de „luptă sau fugi”, frecvenţele respective 

devin distructive în loc să fie salvatoare. Undele sinusoidale 

distructive trebuie contracarate, neutralizate de unele opuse, 

obţinând o stare de echilibru, o linie continuă. Relaxarea ar 

putea contracara pe moment aceste unde de declanşare a 
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stresului trimise către organism de către hipotalamus, dar 

acest lucru se întâmplă doar pe timpul cât se aplică ea, după 

care organismul reintră în aceiaşi stare de alarmă. Este doar o 

pauză dată organismului.  

Tipuri de stres 

Cele două mari tipuri de stres sunt: acut şi cronic  

 Cel acut, sau de circumstanţă este rapid şi scurt. 

Imaginăm un personaj mergând prin pădure căruia îi apare 

brusc în cale un urs, care se îndreaptă către el. În câteva 

secunde corpul personajului trece printr-o serie de modificări 

fiziologice care îl fac să fie gata de acţiune. El acumulează o 

mare cantitate de energie, intrând în starea luptă sau fugi. 

Dintr-o dată ursul îşi schimbă direcţia şi se îndepărtează de 

personajul nostru, care fuge repede în direcţia opusă. S-a 

descărcat astfel excesul de energie şi s-a închis ciclul de 

răspuns la stres. În scurt timp, corpul se reîntoarce la starea 

de  homeostazie.  

 Stresul cronic sau fiziologic acţionează lent şi 

constant. Acest tip de stres este foarte comun în societatea 

civilizată. Sistemul nervos este în mod constant în alertă, ca şi 

cum pericolul ar fi în permanenţă prezent. Corpul nu are 

niciodată ocazia de a reveni la starea de echilibru şi de a se 
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reface. Sursa stresului cronic poate fi extrem de variată. De 

exemplu, mediul înconjurător, modul de gândire, obiceiuri 

legate de stilul de viaţă. 

Eustress – Stresul bun? 

Experţii identifică trei tipuri de stres: 

 Neustres – este stresul neutru, atunci când nu este nici 

dăunător, nici benefic.  

 Eustres – stresul bun, exact doza potrivită de stres pentru 

a ne stimula, pentru a ne face să ne simţim că trăim, interesaţi 

şi angajaţi în viaţă. Eustresul este carburantul pentru succes şi 

împliniri. Câteva exemple de eustres sunt: acceptarea unei 

provocări, să te îndrăgosteşti, câştigarea unei competiţii 

 Distres –acesta este stresul care dăunează minţii şi 

corpului. Este vorba de prea puţin sau prea mult stres.   

Donald Tubesings spunea: „stresul este ca şi condimentul – în 

proporţia corectă sporeşte gustul mâncării. Prea puţin – face 

mâncarea fadă; prea mult, te poate îneca.  

În concluzie:  

1. Stresul este ceea ce trăim atunci când spunem că nu avem 

suficiente resurese pentru a face faţă evenimentelor din 

viaţa noastră. 
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2.  Stresul poate fi acut sau cronic, neutru, pozitiv sau 

dăunător. 

3. Un anumit nivel al stresului este necesar în viaţa noastră.  

Sursele de stres cele mai comune sunt: 

1. Interne  

2. Evenimente ale vieţii 

3. Fizice 

4. Stil de viaţă 

5. Mediul extern  

 1. Cauze interne 

Gândurile, amintirile, sentimentele şi sistemul de credinţe, 

pot fi o cauză majoră de stress. Este aria asupra căreia 

individual poate avea controlul cel mai bun. Unele din 

cauzele interne sunt: 

 Gândirea negativă (interpretarea evenimentelor într-

un mod negativ) 

 Traume emoţionale din trecut 

 Frici şi fobii 

 Perfecţionism 

 Sentimentul de neajutorare 

 Lipsa încrederii în sine 
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 Neexprimarea emoţiilor 

 Resentimentele 

 Griji şi anxietate pentru evenimente prezente sau 

viitoare 

Evenimente ale vieţii 

Primele zece cele mai mari cause de stress 

1. Moartea partenerului de viaţă 

2. Divorţul 

3. Separarea maritală 

4. Moartea unui membru apropiat al familiei 

5. Închisoare 

6. Accidentări majore sau boli 

7. Căsătorie 

8. Concedierea de la locul de muncă 

9. Reconcilierea maritală 

10. Pensionarea 

 Stresul este determinat de cerinţe care depăşesc 

capacitatea noastră de adaptare. Şi anumite evenimente ale 

vieţii ne solicită resurse enorme. Psihologii au inventariat 

evenimentele cele mai stresante ale vieţii. Există mai multe 

scale ale astfel de evenimente. Cea mai utilizată este Scala de 

Reajustare Socială Holmes şi Rahe, care clasează evenimente 
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ale vieţii, începând cu cel mai stresant – moartea partenerului 

de viaţă. Atunci când mai multe evenimente stresante apar 

împreună (în interval de un an), riscul de a dezvolta o boală 

psiho-somatică (datorată stresului) este mai mare. 

 Alte cauze fizice ale stresului sunt: 

 Infecţii, viruşi, ciuperci, praziţi 

 Respiraţie necorespunzătoare; chiar dacă individul nu are 

control asupra multora din evenimentele vieţii, unele cauze 

fizice ale stresului sunt totuşi sub controlul său. De 

exemplu: respiraţia necorespunzătoare (de obicei se respiră 

prea repede şi  superficial) nu este doar un simptom al 

stresului, este şi o cauză a acestuia, pentru că corpul nu 

primeşte suficient oxigen. Prin învăţarea respiraţiei 

corecte, nivelul de stres poate fi redus şi individul poate 

deveni mai relaxat.  

 Activitate fizică excesivă sau neadecvată 

 Leziuni fizice 

 Intervenţii chirurgicale 

 Durere fizică – acută sau cronică 

 Postură deficitară 

 Mişcări repetitive pe o perioadă lungă de timp 
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Stilul de viață 

Stilul de viață contribuie direct la cantitatea de stres pe care o 

experimenteaă individul. Cu toate că nu este atât de evident 

un factor stresant ca și un deces în familie, alegerile privind 

stilul de viață pot avea un impact dramatic asupra nivelului de 

stres, și în consecință asupra stării de sănătate. Unele dintre 

cauzelece țin de stilul de viață sunt:  

 Dependenţa de muncă 

 Lipsa îngrijirii propriei persoane  

 Lipsa de organizare şi managementul defectuoas al 

timpului  

 Cheltuieli peste măsură  

 Somn şi odihnă insuficiente 

 Obiceiuri alimentare proaste 

 Folosirea drogurilor 

 Alcoolismul 

 Mediul extern  

Mediul însuși poate fi o sursă de stres. Poluarea, 

temperaturile extreme, condiții de viață inadecvate, toate 

contribuie la stres.  

Unele din cauzele de stres din mediu sunt:   

 Radiațiile 
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 Prea multă sau prea puțină lumină (iluminare)  

 Iluminare fluorescentă  

 Frig sau căldură extreme 

 Aer și apă impure  

 Toxicitatea metalelor grele  

 Alte toxine - plastic, pesticide 

 Zgomot 

 Poluare elctromagnetică 

 Fenomene ale naturii extreme: furtuni, secete, foane, 

uragane, cutremure, inundații, sau război  

 

 

2. Relaxarea 

Dicţionarul explicativ român defineşte relaxarea ca şi o 

stare de liniştire, destindere după o muncă sau efort intens. A 

te relaxa, înseamnă a deveni sau a face să devină mai puţin 

încordat. 

 În limbaj psihologic, „relaxarea este o tehnică 

autoformativă, fundamentată ştiinţific, care urmăreşte 

realizarea unei decontracţii musculare şi nervoase, având ca 

efect un repaus cât mai eficient, economisirea energiei fizice 
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şi psihice, creşterea rezistenţei la stres a organismului şi 

diminuarea efectelor negative ale stresului deja instalat”3 

Relaxarea este în considerată şi o metodă de autoreglare a 

stărilor psihice utilizată în pregătirea psihologică a sportivilor 

şi cosmonauţilor, dar şi în tratamentul unor afecţiuni de tip 

nevrotic sau psihosomatic. 

Caracterizarea psihofiziologică a stării de relaxare este 

făcută de Irina Holdevici prin observarea şi analizarea 

senzaţiilor celor mai frecvente raportate de indivizi pe 

parcursul experimentării stării de relaxare. Astfel, se remarcă 

la subiectul aflat în stare de relaxare: 

 O limitare a motricităţii dar şi o lipsă a nevoii de a 

acţiona. 

 Apariţia frecventă a trăirii senzaţiei de căldură şi 

greutate în membre. 

 Modificarea dinamicii atenţiei, aceasta se orientează 

selectiv asupra formulelor comandate, scăzând în 

acelaşi timp interesul pentru stimulii exteriori. 

                                                 
3 Holdevici, Irina (2010) Psihologia succesului. Autosugestie şi relaxare, 

Ed. Universitară, Bucureşti, pg.139 
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 O stare de pasivitate în raport cu mediul ambiant; 

aceasta este mai mare când relaxarea este comandată 

de către terapeut şi scade când este autocomandată. 

 Se instalează o stare afectivă plăcută, de linişte, calm 

destindere. 

 Se pot activa disponibilităţile latente ale fiinţei umane, 

astfel că se remarcă efecte favorabile ale relaxării 

asupra stării fizice şi psihice a subiecţilor. 

 În timpul relaxării subiectul se află într-o stare 

modificată de conştiinţă, lafel ca şi în  hipnoză, 

aceasta fiind o relaxare mai profundă.  

 În timpul relaxării, subiectul poate să-şi autoregleze 

stările psihice, să-şi autoorganizeze eul, realizând 

astfel o autoformare.  

3. Hipertonia neuro-musculară 

3.1. Tonusul muscular  

Muşchii scheletici sunt consideraţi voluntari, adică se 

contractă doar la comanda creierului, dar, ei se află chiar şi în 

stare de repaus, într-o stare de permanentă semi-contracţie 

musculară: acest fenomen se numeşte tonus muscular. El 

este datorat reflexelor spinale (deci activităţii involuntare) 

care activează un grup de unităţi motorii, apoi un altul, ca 
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reacţie la activarea mecanoreceptorilor (sensibili la întindere) 

situaţi în muşchi şi tendoane. Cu toate că tonusul muscular nu 

produce nici o mişcare, el permite muşchilor să aibă fermitate 

(conservând forma corpului) şi să răspundă prompt la orice 

stimulare. De altfel, tonusul muşchilor scheletici stabilizează 

articulaţiile şi asigură menţinerea posturii.  

 Există o legătură strânsă între tonusul muşchilor 

scheletici şi stările afective. În timpul unor stări emoţionale 

puternice determinate, spre exemplu, de tracul intrării pe 

scenă, sau de emoţia intrării la un examen, resimţim şi un 

anume grad de încordare musculară, care se poate manifesta 

prin contracţia exagerată a muşchilor laringieni, la artişti 

(voce tremurată sau chiar imposibilitatea de a vorbi), sau o 

rigiditate corporală extremă, etc. Dimpotrivă, când suntem 

liniştiţi, relaxaţi, musculatura noastră se destinde, tonusul 

muscular scade, apare hipotonia musculară.  

Având în vedere legătura strânsă dintre tonusul 

muscular şi trăirile afective, tehnicile de relaxare încearcă, 

prin scăderea tonusului muscular, să reducă şi gradul de 

încordare psihică. Deci, punctul de plecare al relaxării îl 

reprezintă tonusul muscular.   
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3.2. Comportamentul muşchiului sub acţiunea stresului  

Răspunsul muşchilor scheletici la acţiunea factorilor 

stresanţi urmăreşte acelaşi mecanism de reechilibrare 

funcţională la indici crescuţi ca şi întreg organismul,  în acest 

caz tonusul muscular crescut. 

Dacă stresul este frecvent, pot apărea două situaţii: 

1. tensiunea muşchiului rămâne crescută 

2. datorită tensiunii crescute, muşchiului devine 

hiperexcitabil. 

În condiţii normale, o asemenea ajustare este făcută 

de SNC, proprioceptorii dând acestuia relaţii complexe 

asupra contracţiei musculare. În cazul unui stres continuu, 

sistemul devine ineficient, durata contracţiei nu mai este 

dictată de SNC. Drept urmare, muşchiul are şanse puţine de 

a-şi reveni din starea de tensiune crescută.  

Aceasta continuă chiar să crească. Dacă muşchiul nu 

este eliberat din această tensiune crescută prin relaxare sau 

printr-o schimbare de activitate, fibrele musculare se vor 

adapta fiziologic la starea de tonus ridicat. Dar cum ajunge 

muşchiul în această stare de tonus crescut?  
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Whatmore şi Kohli descriu hipertonia neuro-

musculară ca pe o stare fiziopatologică datorată erorii 

consumului energetic. Consumul energetic necesar contracţiei 

musculare este în societatea contemporană de cele mai multe 

ori supradozat. Acesta rămâne la un nivel ridicat, şi în poziţii 

de relaxare, sau chiar în  timpul somnului. De asemenea, 

capacitatea mare de dezvoltare a reflexelor umane, precum şi 

capacitatea mare de a-şi mobiliza efortul muscular în situaţii 

de pericol, determină contracţia reflexă a muşchilor la 

apariţia unor factori stresanţi neobişnuiţi. Această hipertonie 

neuro-musculară constituie pentru organism un factor 

agravant în cazul apariţiei unui proces patologic. Jacobson 

spunea: „Condiţiile acute pot apărea în urma unor perioade 

intense sau prelungite de durere sau distres, de orice natură, 

fie fizică (traumatism, angină, colică), fie mentală (o 

sperietură, o ceartă, sau pierderea unei persoane apropiate)”. 

Afecţiunile aparatului locomotor au simptome severe 

şi mai îndelungate când se asociază şi cu hipertonia neuro-

musculară. Aceasta poate nu numai să agraveze condiţiile, 

fiind o componentă patologică, dar, poate fi chiar cauza 

primară a disfuncţiei, prin aducerea la lumină a ceea ce ar 

putea rămâne patologie subclinică. 
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Holmes şi Wolff consideră că în multe cazuri cauzele locale 

primare ale lombo/dorsalgiilor sunt minimale, dar HTNM 

produsă de anxietate şi de stresul emoţional determină 

durerea secundară care poate să depăşească în timp şi 

intensitate durerea primară. Oricare ar fi situaţia, ambele 

cauze ale HTNM, HTNM ea însăşi, şi patologia subclinică, 

vor avea nevoie de tratament. 

Problemele aparatului locomotor sunt asociate de 

obicei cu mai mulţi factori: tensiunea emoţională, 

traumatisme fizice, infecţii, imobilizări sau combinaţii variate 

ale acestora. Acestea duc la disfuncţii articulare, rezultând un 

ciclu dureros: contractură musculară, reţinere de metaboliţi şi 

redoare articulară (fig. 5).  
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Figura nr. 5 Mecanismul prin care iritaţia dureroasă duce 

la disfuncţii articulare. 

3.3. Reeducarea hipertoniei neuromusculare 

Cu toate că masajul este un mijloc eficace în 

înlăturarea unei tensiuni musculare, este neapărat nevoie ca 

pacientul să fie învăţat cum să-şi relaxeze muşchii pentru a 

putea obţine rezultate bune şi de lungă durată. Acest lucru 

necesită parcurgerea unui proces de învăţare, ca şi oricare altă 

deprindere învăţată: mersul pe bicicletă, cititul, schiatul. 

Această deprindere de relaxare se numeşte reeducare 

neuromusculară.  
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Cea mai simplă cale pentru pacient de a-şi educa 

această capacitate, este de a sta într-o poziţie confortabilă, 

într-o atmosferă liniştită şi de a avea o atitudine pasivă şi 

totuşi receptivă. El trebuie să realizeze trei lucruri, adică 

Triada de bază:   

1. Primul lucru este realizarea unei respiraţii abdominale. I 

se explică pacientului că respiraţia toracală se face prin 

contracţia a numeroşi muşchi ai trunchiului şi a cefei. Pentru 

a putea realiza relaxarea generală vom urmări să respirăm 

contractând cât mai puţini muşchi, deci vom explica şi îl vom 

învăţa pe pacient tehnica respiraţiei abdominale care se face 

încet şi ritmic. 

2. Al II-lea lucru – pacientul trebuie să-şi lase muşchii să 

se relaxeze total, să nu facă nici o mişcare şi nici să nu 

contracte vreun muşchi, să se deconecteze total. Se pun 

perniţe sub genunchi, pentru a proteja regiunea lombară, 

picioarele vor cădea liber în exterior, MI vor face o rotaţie 

externă pentru ca musculatura să se relaxeze cât mai bine. 

MS sunt flectate din cot, cu mâinile pe abdomen, fără să se 

atingă între ele, sau întinse şi rotate extern dacă patul este 

destul de lat. Vor fi marcate mai multe zone cheie pentru 

pacient pentru ca el să le decontracteze. De exemplu ochii nu 
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trebuie închişi prea repede, aceasta fiind o contracţie, ci, 

închişi treptat după ce au trecut câteva minute. Relaxarea 

musculară nu va fi niciodată forţată sau făcută cu un anumit 

efort, deoarece relaxarea este un efort negativ mai curând 

decât un efort pozitiv de contracţie. Se va insista apoi asupra 

muşchilor mimicii şi ai limbii, muşchii gâtului, regiunii 

dorsale, membrele superioare şi inferioare, regiunea lombară. 

Pe toţi aceştia trebuie să-i relaxeze , „să-i deconecteze de la 

reţea”. 

3. Al III-lea aspect al Triadei de bază este deconectarea 

mentală, lăsarea oricărui gând deoparte, dar şi aceasta fără 

prea mare concentrare. A învăţa acest lucru, necesită desigur 

o anumită energie psihică, iar relaxarea, deşi semnifică 

combaterea tensiunii este la început un proces de învăţare. 

Deci, pacientul, când a învăţat să-şi relaxeze punctele cheie 

amintite, dar fără prea mare concentrare, înseamnă că a 

învăţat să se relaxeze. După cum spunea Jacobson, „mintea şi 

trupul sunt o unitate funcţională bazată pe contracţia 

musculară”.  Deci, aducând muşchiul cât mai aproape de 

starea de tonus bazal, mintea va fi ajutată să se elibereze, să 

se relaxeze. 
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3.4. Rolul terapiei fizice 

Unul dintre cele mai frecvente simptome întâlnite de 

kinetoterapeuţi este durerea determinată de HTNM. 

Kinetoterapia joacă rolul cel mai important în scăderea locală 

a durerii asociate cu HTNM. Adesea tensiunea localizată 

poate fi înlăturată cu aplicarea termoterapiei şi masajului. 

Mobilizarea articulară a părţii afectate este cea mai bună cale 

pentru a sparge cercul vicios.  

Masajul trebuie să urmeze aplicaţiei de termo- sau 

crioterapie şi trebuie făcut într-un ritm relaxant, după cum 

simte terapeutul. Pe lângă faptul că trebuie să existe un 

contact intim al mâinilor pe pielea pacientului, cel mai 

important lucru este că el trebuie făcut în profunzime şi 

viguros pentru a putea simţi zonele de ţesut abnormale (tari 

sau moi) la palpare. Treptat, acestea se vor readuce la starea 

normală de tonus, elasticitate, contractibilitate. Aceasta se 

realizează prin intensificarea circulaţiei, prin scăderea 

pragului de sensibilitate dureroasă şi implicit prin relaxare. Se 

reduce de asemenea tensiunea în ţesuturile cu care muşchiul 

vine în contact. S-a constatat că pacienţii cronici cu artrită, 

capsulită adezivă, dureri de cap datorate stresului, au 



Relaxarea în kinetoterapie                                                                               

39 

 

manifestat o ameliorare considerabilă a stării lor în urma 

câtorva şedinţe de masaj profund şi viguros. Bineînţeles că în 

stările acute se contraindică acest masaj. De altfel există 

pacienţi care nu suportă acest masaj profund, de obicei 

persoanele care sunt mult prea stresate şi care nu sunt dispuse 

de a-şi schimba obiceiurile zilnice. 

1. Oricum, este important de ştiut că unii muşchi devin atât 

de tensionaţi, încât pacientul nu-i poate relaxa decât prin 

masaj. Înainte de mobilizarea articulară se va face masaj 

pentru a nu se produce leziuni suplimentare.  

2. Pe de altă parte, o redoare articulară poate uneori 

produce un spasm muscular local protector. Restabilind 

mobilitatea articulară normală, spasmul muscular va fi 

înlăturat. 

3. Dar kinetoterapia poate acţiona şi la un nivel mai 

profund pentru a înlătura contractura sau HTNM prin 

învăţarea individului tensionat să se relaxeze conştient, fizic 

şi psihic, în timpul activităţilor cotidiene obişnuite. 

4. De multe ori masajul singur nu poate aduce relaxare. De 

aceea pacientul va fi învăţat cum să-şi inducă singur relaxarea 

musculară, pentru a putea obţine rezultate bune şi de lungă 

durată. Pentru a obţine relaxarea, pacientul va fi învăţat să-şi 
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conştientizeze activitatea musculară (gradul de contracţie sau 

relaxare). Aceasta se numeşte reeducare musculară şi este o 

deprindere care trebuie învăţată şi exersată ca orice altă 

deprindere care este învăţată de-a lungul vieţii (cititul, 

călăritul, mersul pe  bicicletă, etc.). 

3.5. Indicaţiile tehnicilor de relaxare 

Jacobson le citează pe următoarele: 

- hipertonie neuro-musculară acută 

- hipertonie neuro-musculară cronică 

- stări de oboseală şi extenuare 

- stări de debilitate 

- stări pre- şi post operatorii diverse 

- perturbări ale somnului 

- spasme 

Cele mai frecvente boli tratate de kinetoterapie folosind şi 

tehnici de relaxare sunt: 

- Dureri de cap (datorate stresului) 

- Dureri de cap datorate hipertoniei neuro-

musculare 

- Lombalgii 

- Probleme digestive: ulcere, colite 
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- Atacuri de panică 

- Scleroza multiplă 

- Probleme endocrine autoimune 

- Sindrom de colon iritabil 

- Boala Raynaud 

- Diabet 

- Hipertensiune arterială 

- Boli pulmonare (astm şi emfizem) 

- Contracturi musculare 

- Cancer 

- Spasticitatea 

- Artrită şi boli asociate 

- Arsurile (înainte de a se mişca) 

- Atac cerebral 

- Dureri cronice variate asociate cu hipertonia 

neuromusculară 

4. Respiraţia şi relaxarea 

Importanţa reeducării respiratorii în kinetoterapie 

Respiraţia conştientă este cel mai puternic instrument de 

reducere a stresului. Omul modern nu respiră corect. 
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Majoritatea oamenilor nu sunt conştienţi de modul în care 

respiră, şi nici nu dau atenţie acestui lucru, decât când 

desfăşoară activităţi fizice sportive, şi în acest caz, de cele 

mai multe ori, nu se acordă atenţie respiraţiei, sau chiar se 

face incorect. 

Primul pas în realizarea unei respiraţii corecte este stăpânirea 

acesteia, controlul ei conştient,  

Iată un exerciţiu simplu de practicat zilnic în scopul de a 

ajunge în contact cu  propria respiraţie şi de respira conştient.  

Dimineaţa, la trezire, înainte de a coborî din pat, pentru 

câteva minute trebuie să se acorde atenţie respiraţiei: 

1. Cu ce zonă respiraţi? Cu abdomenul? Cu pieptul? 

2. Care este calitatea respiraţiei voastre? Rapidă, 

superficială, convulsivă/întreruptă/gâfâită, profundă, 

lină, uşoară, lentă? 

3. Urmăreşte-o doar, nu interveni, nu încerca să schimbi 

ceva, dă doar atenţie calităţii respiraţiei tale.  

4. Atunci când consideri că eşti complet conştient de 

respiraţia ta, şi ea este superficială, convulsivă şi 
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rapidă, atunci încearcă să-i schimbi calitatea. Încearcă 

să o faci să devină: fină, lentă şi profundă. 

5. Cum anume? Concentrându-te pe calitate şi 

schimbând-o deliberat. Poate că vei avea nevoie de 

câteva zile pentru a reuşi acest lucru, dar vei reuşi cu 

siguranţă.  

6. Continuă să respiri pentru câteva momente. 

Se cere practicarea acestui exerciţiu de mai multe ori pe 

parcursul zilei. Într-o mică pauză, sau în timpii morţi în 

activitatea zilnică..  

Cu cât se practică mai mult acordarea la respiraţie şi 

ascultarea calităţii respiraţiei, cu atât individul va fi mai 

capabil să o schimbe, să o facă mai lentă, să o facă mai 

profundă şi mai lină. Acesta este baza modului de a deveni 

sănătoşi. Respiraţia profundă, lentă activează răspunsul la 

relaxare, care se schimbă radical.   

În anumite patologii (astm, bronşite cronice…), percepţia şi 

calitatea ventilaţiei sunt perturbate. De aceea kinetoterapeutul 

va învăța pacientul două lucruri înainte de orice exercițiu de 

respirație: 
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 Conștientizarea asupra cutiei abdominale și toracice: 

kinetoterapeutul ajută pacientul să perceapă mișcările 

abdominale și toracice în timpul respirației. 

 Sincronizarea : kinetoterapeutul ajută pacientul să 

conștientizeze sinergia abdomino-toracică în timpul 

respirației.  

 Inspirul aduce energie, oxigen organismului, iar 

expirul elimină tensiunea, relaxează. În mod inconştient, 

oamenii expiră în momentul acumulării unei tensiuni mari, 

pentru a o elimina, sau oftează (un expir prelungit). În acelaşi 

mod, în faţa unei acţiuni sau situaţii care ne creează un 

sentiment de frică, inconştient inspirăm adânc, obţinând 

energie suplimentară pentru a face faţă situaţiei. În 

momentele în care creierul nostru este în lipsă de oxigen, 

căscăm prelung (inspir crescut) pentru a aduce mai multă 

energie, vezi oxigen, zonelor în deficit.  

De aceea, în funcţie de ce urmărim să realizăm, energizare 

sau destindere, ritmarea respiratorie va favoriza inspirul, 

respectiv expirul. De exemplu: pentru energizare, se va folosi 

ritmul 4 timpi INSPIR-2 timpi EXPIR, şi invers, pentru 

relaxare se va respira astfel: 2 timpi INSPIR- 4 timpi EXPIR. 



Relaxarea în kinetoterapie                                                                               

45 

 

4.1. Beneficiile respiraţiei corecte 

Beneficiile relaxării asupra organismului  

 Reduce stresul 

 Facilitează somnul 

 Creşte concentrarea 

 Diminuează oboseala 

 Creşte buna dispoziţie 

 Atenuează durerile fizice 

 Diminuează tonusul muscular 

Sunt enumerate mai multe efecte benefice asupra fiinţei 

umane în urma practicării exerciţiilor de respiraţie: 

 Relaxarea profundă 

 Creşterea nivelului de oxigen în corp 

 Reducerea durerii 

 Creşterea vitalităţii 

 Creşterea rezistenţei la efort 

 Creşterea capacităţii pulmonare 

 Îmbunătăţirea somnului 

 Capacitatea de a răspunde mai bine la stress 

 Perceperea stării de bine 
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 Mai multă fericire şi bucurie de viaţă 

 Gândire mai clară 

 Creşterea concentrării 

 Creşterea conştiinţei de sine (increased self 

awareness) 

4.2. Indicaţii generale  pentru realizarea exerciţiilor de 

respiraţie 

 Este important de a alege exerciţiul preferat; 

 Acesta se va practica de patru sau cinci ori pe zi pe o 

perioadă de două până la trei săptămâni, dar respiraţiile 

conştiente zilnice se vor practica pentru toată viaţa pentru 

că ele pot aduce beneficii incredibile fiinţei umane; 

 În momentul în care tehnica este bine stăpânită, subiectul 

este capabil de a se relaxa mai rapid şi complet; 

 În orice moment al zilei, dar înainte de masă sau la cel 

puţin două ore după mâncare; 

 După ce s-au făcut toate necesităţile, s-a curăţat nasul, se 

spală mâinile şi faţa; 

 Anumite persoane preferă să asculte o muzică relaxantă în 

timpul practicării exerciţiilor de respiraţie; 
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 Într-o cameră bine aerisită sau afară, dar de preferat în aer 

liber, cât mai curat, ozonizat (la munte, sau în parc, în 

spaţii libere). 

 Se lasă gândurile la o parte, se linişteşte mintea; 

 Nimic nu este forţat, totul se execută cu moderaţie, fără 

depăşirea limitelor lejerităţii, fără nici o jenă; 

 Respiraţia corectă se face pe nas, este mai sănătoasă decât 

cea pe gură, este fiziologică pentru că filtrează şi 

încălzeşte aerul atmosferic;  

 Într-o poziţie comodă, cu coloana vertebrală dreaptă: 

decubit dorsal (culcat pe spate), aşezat sau stând cu 

spatele drept; 

 Exerciţiile sunt ritmate de inspir, expir şi uneori apnee 

voluntară. 

 Se va face mai întâi un exerciţiu de respiraţie 

 Cu cât mediul ambiant este mai calm, cu atât sunt şanse 

mai mari de destindere. Se alege o încăpere liniştită, nu 

prea friguroasă, nici prea caldă. Muzica poate să ajute la 

crearea unei atmosfere de relaxare. 

 Se cere îmbracăminte confortabilă, amplă şi fără desculţ. 

 Nu se fac exerciţii de relaxare imediat după mâncare. 
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 Subiectul se va culca pe jos, pe o suprafaţă confortabilă, 

cu corpul în linie dreaptă, braţele de fiecare parte a 

corpului, picioarele neîncrucişate şi ochii închişi. SAU, 

aşezat pe un scaun confortabil, mâinile pe genunchi sau 

pe braţele scaunului. 

 Se închid ochii pentru a se evita distragerea atenţiei şi 

astfel subiectul se va puetea concentra mai bine. 

 „Lasă-te dus, relaxează-te”. Pentru a reuşi relaxarea, 

trebuie să adoptată o atitudine pasivă. 

 Se vor prevedea perioade regulate de relaxare în timpul 

zilei – lungi şi scurte. 

 Se va practică adesea. Repetarea acestor exerciţii este 

importantă pentru ca ele să fie fructuoase. Relaxarea 

trebuie deci, practicată de mai multe ori pe săptămână 

pentru a o învăţa şi pentru a-i resimţi binefacerile. 

 La sfârşitul şedinţei, subiectul nu trebuie să se ridice prea 

rapid. Se vor mişca uşor degetele de la mâini şi de la 

picioare, apoi restul corpului. Se va inspira profund. Se 

vor deschide ochii şi se va reveni lent în picioare. 
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4.3. Poziţiile din care se execută mişcările de respiraţie  

1. Stând:  

a. picioarele apropiate, tălpile paralele, genunchii întinşi, 

bazinul în poziţie medie, curburile coloanei în poziţie 

fiziologică, umerii relaxaţi, uşor rotunjiţi (căzuţi), 

capul în poziţie medie, cu privirea orizontală, bărbia 

în unghi drept cu gâtul. 

b. picioarele depărtate la două lungimi de talpă, tălpile 

paralele, poziţia corpului aceiaşi; 

c. picioarele depărtate aproximativ patru lungimi de 

talpă, tălpile paralele, poziţia corpului aceiaşi. 

2. Poziţia japoneză: pe genunchi aşezat, bazinul în poziţie 

medie, curburile coloanei în poziţie fiziologică, umerii 

relaxaţi, uşor rotunjiţi (căzuţi), capul în poziţie medie, cu 

privirea orizontală, bărbia în unghi drept cu gâtul, mâinile 

relaxate pe coapse. 

3. Aşezat pe sol, genunchii îndoiţi şi depărtaţi, picioarele 

lipite (talpă-n talpă) sau încrucişate la nivelul gleznelor, 

coloana dreaptă, capul drept, cu privirea înainte, palmele 

pe genunchi. Atenţie: menţinerea acestei poziţii necesită o 

bună mobilitate coxo-femurală. 
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4. Poziţia „Lotus” sau Budha: aşezat pe sol cu picioarele 

împletite pe coapsa opusă.  Atenţie: menţinerea acestei 

poziţii necesită o bună mobilitate coxo-femurală şi la 

nivelul gleznelor. 

5. Culcat dorsal:  

4.3. Tipuri de respiraţie 

4.3.1. Respiraţia de tip clavicular sau înaltă 

Este cel mai neeconomicos tip de respiraţie, ea realizându-se 

prin contracţia a numeroşi muşchi respiratori accesori şi a 

peretelui abdominal, în schimb zona aerată este foarte mică, 

vârful plămânilor. Este specifică sexului feminin (purtarea 

corsetelor foarte strânse sau în timpul sarcinii), şi celor ce îşi 

folosesc mult vocea. De asemenea este frecventă la cei cu 

dereglări psihice: irascibilitate, anxietate, tendinţe depresive 

(Holdevici).  

Modalitatea de exersare: stând, după expir, se inspiră 

lent, ridicând umerii şi omoplaţii, se expiră coborându-i.  

Variantă: Cele anterioare rămân valabile, dar se inspiră 

patru timpi, se face apnee patru timpi, se expiră patru timpi. 

Activitate mentală: în timpul exersării atenţia se concentrează 



Relaxarea în kinetoterapie                                                                               

51 

 

asupra regiunii toracice superioare. Se păstrează pereţii 

abdominal şi costali nemişcaţi. Efecte: glanda tiroidă este 

puternic irigată de sânge. Alungă oboseala şi reîmprospătează 

pofta de muncă. Se recomandă persoanelor emotive şi 

nervoase. 

Se exersează doar ca parte a respiraţiei complete, sau în 

cazurile în care funcţionalitatea părţii inferioare a plămânului 

sau a complexului abdomino-toraco-diafragmatic este 

afectată.  

4.3.2. Respiraţia costală sau mijlocie  

Are un randament puţin mai mare decât prima, dar mai mic decât 

cea abdominală sau completă. Este specifică bărbaţilor între 45-

50 ani, care desfăşoară o activitate fizică mai intensă; după 

această vârstă mobilitatea articulaţiilor toracice începe să scadă 

(Duţu). 

Modalitatea de exersare: stând depărtat cu faţa la oglindă, 

mâinile aşezate pe ultimele coaste, degetele inelar şi mic pe 

abdomen, sub rebordul costal: 

În inspiraţie: se controlează mişcarea de lateralitate a coastelor; 

acţiunea trebuie localizată la acest nivel, deci nu se ridică umerii 

iar abdomenul se contractă cât mai mult. 
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În expiraţie: mâinile apasă continuu asupra toracelui, ajutând la 

eliminarea aerului, cu gura uşor deschisă, buzele imită 

pronunţarea literei “O”; aerul se elimină pe cât posibil în mod 

continuu, fără întreruperi sau sacadări. 

4.3.3. Respiraţia abdomino-diafragmatică 

Este cel mai natural mod de a respira. Copilul mic, respiră în 

acest fel: încet, profund, ritmic și relaxant.  

4.3.4. Respiraţia completă 

Este reunirea într-un act respirator a tuturor celor trei tipuri 

respiratorii, deci aerarea tuturor zonelor plămânului. Este modul 

cel mai corect de a respira, dar ea nu se poate automatiza, se 

realizează doar ca o modalitate conştientă de a aera întreaga 

suprafaţă pulmonară. 

Poziţia pentru însuşirea respiraţiei complete este:  stând 

depărtat, o mână pe abdomen pentru control: absorbţia nazală a 

aerului trebuie să fie lentă, amplă, completă, continuă; în debutul 

inspiraţiei subiectul îşi simte pieptul uşor dilatat în partea 

mijlocie, iar kinetoterapeutul observă mărirea unghiului lui 

Charpy; zonele 2 se depărtează uşor. Intră în joc respiraţia 

abdominală – zona 1 se dilată. Inspiraţia profundă şi completă 
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creează o senzaţie de euforie şi de plenitudine la nivelul 

sinusurilor costo-diafragmatice, din jurul toracelui. 

Apnee – regiunile 4 şi 5 se umflă. 

Nu se execută mai mult de 3-5 respiraţii ample, pentru a se evita 

hipocapnia care poate să dea simptome neplăcute. Amplitudinea 

inspiraţiei trebuie să fie moderată la început, crescând apoi 

treptat.  

4.3.5. Alte variante ale respiraţiei complete 

A. Respiraţia tip yoga   

Poziţia iniţială este identică: după efectuarea unei expiraţii 

energice începe inspiraţia care se realizează în trei faze: 

Faza I: diafragmul se deplasează în jos, odată cu destinderea 

peretelui abdominal. Atenţia este îndreptată asupra zonei 

abdominale, aerul pătrunde treptat şi umple părţile inferioare ale 

plămânilor; 

Faza a II-a: se dilată treptat partea inferioară şi mijlocie a cutiei 

toracice. Atenţia este orientată spre coastele bazale, urmărind 

imprimarea unei mişcări de lateralitate; 

Faza a III-a: se continuă mobilizarea cutiei toracice şi se ridică 

umerii. Aerul pătrunde în părţile superioare ale plămânilor. 
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Începând cu faza a II-a, musculatura abdominală execută o 

mişcare inversă, retrăgându-se treptat, obligând diafragmul să 

dirijeze aerul spre părţile mijlocii şi superioare. 

Expiraţia se face evacuând aerul începând cu părţile inferioare, 

prin retragerea peretelui abdominal, golirea părţii mijlocii prin 

revenirea coastelor la poziţia iniţială şi în final se elimină aerul 

din vârfurile plămânilor, prin coborârea umerilor. Expiraţia are, 

deci, acelaşi sens ca şi inspiraţia. Aerul iese lin, cursiv, pe gura 

uşor întredeschisă. Privit din lateral, peretele anterior al toracelui 

şi abdomenului, realizează o mişcare de val. 

4.4. Exerciţii de respiraţie 

I. Respiraţie profundă I 

Respiraţia profundă aduce energie, furnizând mai mult oxigen 

restului organismului. În plus, ea favorizează eliberarea de 

endorfine, hormonii naturali care aduc un surplus de energie 

şi contribuie la relaxare.  

 Inspiră lent şi profund, pe nas, numărând lent până la 

cinci.  
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 Inspiră profund umflând mai întâi abdomenul, apoi 

pieptul, pentru aerul să penetreze profund în plămânii 

tăi. 

 Expiră lent pe gură numărând până la şapte. 

 Repetă de trei sau patru ori. Vei simţi cum tensiunea 

dispare şi corpul se destinde. 

II. Respiraţie profundă II 

 Inspiră profund timp de patru secunde, apoi expiră 

timp de patru secunde. Repetă de trei sau patru ori. Ia 

o pauză după aceste respiraţii, pentru a determina 

cum te simţi.  

 Inspiră timp de patru secunde şi expiră timp de două 

secunde (pentru a-ţi aduce energie). 

 Inspiră timp de două secunde apoi expiră timp de 

patru secunde (pentru a te destinde). 

III. Respiraţie profundă III 

 Inspiră lent şi profund pe gură şi pe nas. 

 Reţine-ţi repsiraţia numărând până la zece. Remarcă 

cum tensiunea din abdomenul tău începe să devină din 

ce în ce mai mare pe măsură ce tu vei păstra aerul în 

plămâni.   
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 Expiră rapid pe gură. Vei vedea cum tensiunea 

dispare şi cât de bine te vei simţi. 

 Repetă de trei, patru ori. 

IV. Respiraţie purificatoare a minţii 

Efect: calmarea mentală, în special în caz de 

hiperactivitate, de confuzie, sau de nelinişte. 

 Aşează-te confortabil, închide ochii. 

 Fă uşor şi lent câteva respiraţii ample. 

 Expiră complet pe nas şi reţine repsiraţia atât cât 

poţi, dar nu mai mult de 30 de secunde. Nu forţa. 

 Inspiră amplu, atunci când simţi nevoia să o faci. 

 Aşteaptă câteva secunde şi respiră normal.  

 Reîncepe. 

 Când ai terminat, rămâi aşezat câteva minute, cu 

ochii închişi. Respiră normal. 

V. Respiraţia de dezintoxicare (de curăţire a plămânilor) 

Se recomandă celor ce-şi solicită în mod excesiv organele 

respiratorii (profesori, cîntăreţi). 

Stând  cu coloana dreaptă; se execută o respiraţie completă. 

Se reţine aerul timp de câteva secunde, după care, aşezând 

buzele ca şi cum am fluiera, se expiră viguros o cantitate 

mică de aer. Se reţine respiraţia timp de cîteva secunde şi 
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apoi se expiră sacadat, lăsându-se aerul să iasă câte puţin, 

până când avem senzaţia că plămânii s-au golit aporape 

integral. Nu trebuie uitat că expiraţia se realizează activ, cu 

mare vigoare.  

Exersaţi respiraţia  în sistemul 4/8/8/: respiraţii adanci şi 

lente, timp de 4 secunde pentru inspiraţie, 8 secunde ţineţi 

respiraţia, urmate de 8 secunde pentru expiraţie. 

Aceste exercitii simple de respiratie completeaza orice cura 

de detoxifiere. Practicate zilnic, purifica organismul, îl 

incarcă cu energie si elimină multe din afectiunile cauzate de 

stress. 

VI. Exerciţiu de înviorare 

Este recomandabil să fie inclus în cadrul gimnasticii de 

dimineaţă.  

Stând cu coloana dreaptă şi cu cu mâinile la spate, se inspiră 

lent, cu ridicarea pe vârfurile picioarelor. Se reţine respiraţia 

timp de câteva secunde, menţinând poziţia iniţială. Se revine 

la poziţia iniţailă expirând lent pe nas, lasând aerul să iasă 

puţin câte puţin. Se execută o respiraţie de dezintoxicare. 

VII. Respiraţia de tonifiere a sistemului nervos 

Are o acţiune stimulatoare asupra centrilor nervoşi, 

contribuind la creşterea energiei şi vitalităţii organismului. 
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Stând cu coloana dreaptă, se execută o inspiraţie profundă şi 

completă. În apnee pozitivă se execută următoarele mişcări : 

se întind braţele înainte, cu musculatura relaxată. Se aduc 

braţele la umeri, încordând treptat musculatura astfel încât 

atunci când pumnii ajung la umeri, încordarea musculaturii să 

fie maximală. Menţinând în continuare încordarea, se readuc 

pumnii în faţă. Se repetă mişcarea de câteva ori, după care se 

expiră puternic pe gură. Se practică apoi respiraţia de 

dezintoxicare.  

VIII. Respiraţia ritmică în mers 

Acest exerciţiu are efect relaxant asupra organismului, cât şi 

de creştere a nivelului energetic al acestuia.  

Se inspiră abdominal patru timpi, urmărind astfel încât 

fiecare pas să reprezinte un timp respirator. Se reţine 

respiraţia numărând patru paşi : se expiră numărând alţi patru 

paşi şi se realizează o odihnă repiratorie pe durata altor patru 

paşi.  

IX. Respiraţia ritmică într-o poziţie statică 

Este o respiraţie relaxantă şi constiuie o bază pentru utilizarea 

exerciţiilor de respiraţie pentru autoreglarea stărilor psihice.  

Stând sau şezând cu coloana dreaptă, culcat dorsal, se inspiră 

lent ca pentru o respiraţie completă, numărând până la 4, 
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după care se expiră tot lent, numărând până la 8. Exerciţiul se 

practică timp de câteva minute (nu trebuie depăşite 5 minute), 

concentrând atenţia asupra actului respirator.  

Este de dorit ca în timpul exerciţiului să se resimtă în corp un 

ritm regulat, asemănător cu cel al bătăilor inimii. 

X. Respiraţia ritmică cu apnee 

Este util in antrenarea apneei voluntare, în sporturile care o 

necesită (nataţie, tir). 

Stând sau şezând sau culcat dorsal, se inspiră lent, numărând 

până la patru (respiraţie abdominal), se reţine respiraţia 

numărând până la doi, se expiră până la patru timpi şi se 

reţine respiraţia doi timpi. Când exerciţiul a devenit familiar 

şi uşor de executat, se poate mări durata timplor respiratori 

(8-4-8-4 sau chiar 16-8-16-8). 

O respiraţie ritmată cu efecte relaxante deosebite este  

respiraţia cu timpi egali : 4 - inspiraţie, - 4 apnee - 4 expiraţie 

– 4 apnee sau timpi mai lungi (6-6-6-6 ; 8-8-8-8). 

XI. Respiraţia alternativă nazală 

Acest exerciţiu de respiraţie contribuie la stimularea 

activităţii sistemului nervos central, cât şi la echilibrarea 

energetică a organismului. Şezând cu coloana vertebrală 

dreaptă şi mâinile pe  copasese execută o respiraţie 
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alternativă nazală astfel : Se astupă nara stângă şi se inspiră 

pe nara dreaptă, expirând pe cea stângă, pe care s-a expirat 

anterior. 

XII. Repiraţia alternativă nazală cu apnee 

Se exeută ca şi exerciţiul anterior, doar că între faza de 

inspiraţie şi cea de expiraţie se introduce apneea, crescând 

astfel eficienţa exerciţiului. Stând cu coloana dreaptă, se 

expiră puternic, după care se astupă cu degetul nara dreaptă şi 

se inspiră pe nara stângă, numărând patru timpi ; se reţine 

respiraţia şaisprezece timpi şi se expiră pe nara stângă, 

numărând până la opt timpi. Următoarea inspiraţie se 

efectuează pe nara pe care s-a expirat anterior. 

Acest exerciţiu contribuie la creşterea nivelului energetic al 

sistemului nervos şi la optimizarea capacităţii de concentrare 

a atenţiei. Pentru persoanele care nu sunt obişnuite cu o apnee 

prelungită sau care prezintă tulburări respiratorii sau cardiace, 

este indicat ca exerciţiul de respiraţie alternativă nazală să se 

execute fără apnee.Respiraţie pentru stimularea activităţii 

glandei tiroide 

Stând sau şezând cu coloana vertebrală dreaptă se execută o 

expiraţie amplă. Se inspiră apoi lent, pe nas, numărând opt 

itmpi ca pentru o respiraţie completă. Apoi se reţine respiraţia 
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opt timpi. Expiraţia se realizează ca şi într-o repiraţie 

completă, pe şaisprezece timpi, eliminând însă aerul pe gură, 

cu un uşor fluierat, până apare senzaţia că plămânii sunt goliţi 

complet de aer. Acest exerciţiu stimulează funcţionarea 

glandei tiroide şi contribuzie totodată la reglarea tensiunii 

arteriale. Este contraindicat în cazul hipertensiunii şi a 

hipertiroidiei. 

XIII. Exerciţiu pentru creşterea rezistenţei organismului la 

îmbolnăviri 

Stând sau aşezat cu coloana dreaptă, se expiră brusc şi rapid, 

contractând musculatura abdominală şi eliminând aerul pe 

nas cu un uşor zgomot. Apoi, fără pauză, se relaxează 

musculatura abdominală, ceea ce duce în mod automat la 

umplerea părţii inferioare şi mediane a plămânilor cu aer. 

Urmează un şir de respiraţiin sacadate, în ritm rapid, 

executate prin contractarea şi relaxarea musculaturii 

abdominale. Acest exerciţiu purifică şi întăreşte plămânii şi 

căile respiratorii superioare. Cu ajutorul lui există 

posibilitatea îndepărtării microbilor care au pătruns la nivelul 

căilor repsiratorii. În acelaşi timp, practicarea lui sistematică 

duce la creşterea vitalităţii şi nivelului energetic al 

organismului. 
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Există o variantă a acestui exerciţiu, cu efecete asemănătoare, 

în cadrul căreia se execută o repsiraţie forţată când pe o nară, 

când pe cealaltă, insipaţia reprezentând un procs pasiv. Acest 

exerciţiu este util mai ales atunci când una din nări este 

înfundată. 

XIV. Exerciţiu pentru ameliorarea circulaţiei periferice şi 

încălzirea organismului 

Stând cu spatele drept, se inspiră şi se expiră rapid şi 

puternic, de aporximativ zece ori, utilizându-se respiraţia 

completă, cu ridicarea umerilor. Se execută apoi o inspiraţie 

calmă şi profundă şi se reţine respiraţia (apnee) timp de 

câteva secunde, după care se expiră lent. Exerciţiul nu se 

execută mai mult de trei ori. La cel mai mic semn de 

oboseală, se întrerupe imediat execuţia acestuia.  

Acest exerciţiu contribuie la curăţirea căilor respiratorii, cu 

condiţia să nu exagerăm. El contribuie, de asemenea, la 

vindecarea îmbolnăvirilor căilor respiratorii, a rinitei cronice 

şi ameliorează starea bolnavilor cu bronşită astmatiformă. 

Efectele cele mai pregnante sunt cele de încălzire a 

organismului, de ameliorare a circulaţiei periferice deficitare.  
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XV. Exerciţiul de respiratie 7-1-7-14 

Efecte: Crează ritmul optim de respiraţie  

1. Pune-ţi limba pe cerul gurii şi ţine-o acolo cât durează 

exerciţiul. 

2. Inspiră cât numeri până la şapte.  

3. Ţine-ţi respiraţia o secundă.  

4. Expiră cât numeri până la şapte. 

5. Ţine-ţi respiraţia o secundă.  

Iată un ciclu de respiraţie pranică, cu secvenţă de ritm 7-1-7-1 

şi retenţie. Pentru fiecare ciclu, repetă toţi paşii, de la unu la 

cinci. Pentru a începe practica, efectuează trei seturi a câte 10 

cicluri, cu pauză de un minut între seturi. Totul ar trebui să 

dureze mai puţin de zece minute. 

Pe măsură ce reuşeşti să te concentrezi tot mai bine pe 

respiraţie, ritmul va deveni un reflex şi nu îţi vei mai da 

seama de numărătoare. Nu durata numărătorilor este 

importantă, cât menţinerea unei corelaţii şi a unui ritm 

constant, însă ritmul numărat în secunde ar fi un pas bun 

pentru început. Una dintre cele mai bune tehnici de stabilire a 

ritmului este folosirea numărătorii în funcţie de puls, adică 

                                                 
4 http://adevarultevaelibera.wordpress.com/terapii-

complementare/bioenergie/curs-xii/ 
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cronometrarea respiraţiei şi retenţiei în funcţie de bătăile 

inimii. Pulsul te ajută să-ţi înregistrezi progresele deoarece, 

pe măsură ce ai tot mai multă experienţă în respiraţia pranică 

şi meditaţie, bătăile inimii ar trebui să fie mai rare. 

XVI. Exerciţiul de respiratie cu apnee  6-3-6-3  

In exerciţiul prezentat aici, retenţia mai lungă, atât la 

inspiraţie, cât şi la expiraţie, stimulează şi mai intens chakrele 

ombilicului, meng mein şi a bazinului.  

1. Pune-ţi limba pe cerul gurii şi ţine-o acolo cât durează 

exerciţiul.  

2. Inspiră cât numeri până la şase. 

3. Ţine-ţi respiraţia cât numeri până la trei.  

4. Expiră cât numeri până la şase. 

5. Ţine-ţi respiraţia cât numeri până la trei. Iată un ciclu de 

respiraţie pranică, cu secvenţă de ritm 6-3-6-3 şi retenţie. 

Pentru fiecare ciclu, repetă toţi paşii, de la unu la cinci. Ca şi 

în cazul secvenţei 7-1-7-1, efectuează trei seturi de câte 10 

cicluri, cu pauză de un minut între seturi. (Vezi şi exerciţiile 

zilnice în şase paşi de la sfârşitul capitolului.) 

Respiraţia pranică susţinută contribuie la capacitatea ta de a 

genera energie şi te ajută să-ţi formezi o bază energetică mai 

puternică, ceea ce te va ajuta să generezi o cantitate mai mare 
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de prana cu mai puţin efort şi într-un timp mai scurt. 

Respiraţia ca energie universală nu este tocmai o necunoscută 

pentru cultura occidentală. 

XVII. . Respiraţia prin expir 

Efect: această tehnică încetineşte respiraţia şi contribuie la 

liniştire. 

 Culcat dorsal, braţele pe lângă corp. 

 În inspir, se ridică ambele membre superioare spre 

plafon, cu coatele îndoite. Apoi ridică braţele sus, 

deasupra capului, inspirând.  

 Se reîncepe în sens invers: se expiră lent şi uşor 

aducând braţele la poziţia iniţială. 

 După ce se repetă acest exerciţiu de câteva ori, se 

inspiră şi expiră lent, fără a se mişca braţele. 

 Se face acest exerciţiu timp de zece minute sau mai 

mult, după dorinţă. 

5. Clasificarea tipurilor de relaxare şi a tehnicilor asociate 

Tipurile de relaxare şi tehnicile asociate sunt greu de 

clasificat. Există mai multe tipuri de clasificări.  

Astfel, cea mai utilizată împarte metode de relaxare în:   

1. somatice sau fizice – extrinseci  
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2. cognitive sau mentale – intrinseci  

Dar, multe  tehnici  folosesc  o  combinaţie  dintre  

cele  două  tipuri.   

Stokvis şi Wiesenhuter (1963) disting:   

1. relaxarea pasivă, în care rolul principal îi revine 

terapeutului: Jacobson, Praskauer, masajul şi tehnicile 

respiratorii  

2. relaxarea activă, dinamică – conştientizarea prin 

mişcare a lui Feldenkrais, meditaţia în mişcare: 

Qigong şi Tai Chi, tehnica Alexander.  

  Alţii autori (Debbelaere) împart tehnicile de relaxare 

în 3 categorii:  

1. cu dominantă psihologică (Kretschmer, Stokvis, 

Schultz)  

2. psiho-fiziologică: Jacobson, Jarreau, Klotz  

3. cu dominantă fiziologică : Gerda Alexander  

Împărţirea are un caracter pur arbitrar, pentru că nu există 

limită bine definită între trup şi spirit.  

În 1965, Robert  Durand de Bousingen, plecând de la alte 

criterii, împarte metodele de relaxare în 3 categorii:  

1. metode cu caracter analitic, prototipul este metoda lui 

Jacobson, Jarreau, Klotz, Aijinger; îşi au originea în 
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cercetările fiziologiei musculare. Se porneşte de la 

câteva grupe musculare şi relaxarea se extinde treptat 

la nivelul întregului corp.   

2. metode cu caracter global, prototip este metoda 

Schultz. Punctul de plecare a acestor tehnici este 

psihoterapia, fiind derivate din tradiţiile metodelor 

medicale de hipnoză din Franţa şi Germania secolului 

al XIX-lea. 

3. metode cu caracter ritmic, care pun accentul pe gest şi 

mişcare. Prototipul este metoda Gerda Alexander.  

 Metode de relaxare psihofiziologice şi tehnici înrudite  

 Reglarea activă a tonusului (Stokvis, Olanda)  

Mişcările ideomotorii sunt folosite pentru a dovedi influenţa 

minţii asupra corpului. Sunt folosite sugestii pentru relaxarea 

muşchilor, respiraţiei, minţii pentru a induce o stare 

modificată de conştiinţă. Metoda este indicată celor ce suferă 

de ticuri, bâlbâială.  

 Tehnica Gerda Alexander (Alexander, Anglia)  

Kinetica este cuvântul cheie în tehnica Alexander. Esenţa 

acestei tehnici este de a ajuta oamenii să devină conştienţi 

când şi unde corpul lor devine tensionat. Se urmăreşte 

eliminarea unor contracţii inutile care apar în desfăşurarea 
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anumitor activităţi. Aliniamentul corect al  capului pe coloana 

vertebrală este folosit pentru a corecta dezalinierile fizice, 

atitudinale, comportamentale. Într-o primă etapă se aplică 

metoda Jacobson, în cea de-a doua metoda Schultz pentru 

corectarea imaginii corporale şi pentru a putea percepe 

funcţionarea internă a organismului. A treia etapă constă în 

reglarea conştientă a decontracţiilor în activităţile specifice, 

pentru eficientizarea energetică a mişcărilor şi activităţilor 

cotidiene inclusiv cele profesionale. Principiile metodei 

constau în: conştientizarea şi dirijarea jocului optimal al 

tensiunilor musculare, şi studiul dinamic al mişcărilor în 

vederea creşterii eficienţei acestora, a reeducării psihomotorii 

a personalităţii5. Metoda utilizează relaxarea ca pe un 

instrument educativ de autodescoperire, mânuit de terapeut, 

pornind de la fiziologia musculară, articulară, foarte utilă în 

transformarea terapiei pasive, primită de către pacient, într-

una cooperativă, activă. Autanaliza (Bezzola, Elveţia) este o 

tehnică simplă în care corpul serveşte ca şi propriul său 

instrument de biofeedback prin intermediul  atenţiei  şi  

                                                 
5 Holdevici, Irina (2010) Psihologia succesului. Autosugestie şi relaxare, 

Ed. Universitară, Bucureşti 



Relaxarea în kinetoterapie                                                                               

69 

 

verbalizării  a  unor  senzaţii  succesive  interne  pentru  a  

induce  o relaxare fizică şi mentală profundă.  

 Antrenamentul autogen (Schultz, Germania)  

Una dintre cele patru tehnici majore de relaxare folosite la ora 

actuală, care este dezvoltată direct din practica terapeutică a 

hipnozei şi relaxării. Programul complet este alcătuit din trei 

categorii de exerciţii: autosugestia asupra relaxării; meditaţia 

axată pe focalizarea pe un  singur  obiect  (ca  şi  în  yoga); 

meditaţia pe calităţi abstracte.  Prima  serie  de  exerciţii este 

utilizată de kinetoterapeut şi ocazional şi a doua.  

 Conştientizarea prin Mişcare (Feldenkrais, Israel)  

Conştientizarea senzorială cu ajutorul exerciţiilor fizice, 

exerciţiilor respiratorii, expresiei faciale şi automasajului 

pentru echilibrarea tonusului muscular  şi  a  aliniamentului 

corporal. Feldenkrais, un expert în terapia corporală din 

Israel, trăieşte acum în California şi oferă cursuri 

profesioniştilor din domeniul sănătăţii.  

 Relaxarea dinamică de tip sofrologic (Caycedo) 

Sofrologia este definită ca o disciplină care are ca obiect de 

cercetare stările modificate de conştiinţă. Caycedo susţine că 

sofrologia este în acelaşi timp o ştiinţă şi o metodă 

psihoterapeutică. El a realizat o sinteză între sistemele de 
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relaxare şi hipnoză medicală şi tradiţiile orientale. Relaxarea 

dinamică structurează gradat şi sistematic; exerciţii de 

respiraţie, mişcări simple, exerciţii de relaxare musculară, 

exerciţii concentrare a atenţiei asupra funcţiilor fiziologice şi 

de antrenare a unor particularităţi ale gândirii.  

 Relaxarea funcţională (Fuchs, Germania)  

Expiraţia lentă, relaxată şi diverse ritmuri respiratorii sunt 

utilizate relaxarea diferenţiată a diferitelor segmente şi 

sisteme ale corpului. Contactul manual uşor al terapeutului şi 

a pacientului  este  folosit  pentru  a  detecta  tensiunile  

inhibitorii.  Este  considerată  o  terapie medicală, necesitând 

ghidarea de către un terapeut.  

 Hatha Yoga (India), Qigong (China)  

Exerciţiile de  qigong sau Hatha Yoga necesită atât execuţie 

fizică, cât şi concentrare şi conştientizarea activităţilor 

corpului. Anumite posturi şi controlul respirator sunt folosite 

pentru a induce stări modificate de conştiinţă.  

 Tehnici de meditaţie  

Fie ele de sorginte hindusă, Zen, Budistă, sau alta, meditaţia 

presupune de obicei concentrarea sau atenţia pe un singur 

obiect, idee, sau punct aflat în interiorul sau în afara corpului. 

Multe  modificări şi adaptări vestice au fost făcute pentru 
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eficienţa lor ca şi antidot la viaţa cotidiană,  stresantă. Cu 

toate că tehnicile meditative nu au fost iniţial desemnate 

pentru a induce  relaxarea, realizarea relaxării este implicită 

la toate aceste tehnici.  

 Terapia musculară (India)  

Un sistem de exerciţii fizice, posturi, respiraţie, şi masaj 

folosite ca bază pentru conştientizarea  senzorială  şi  

înlăturarea  tensiunii  emoţionale.  Institutul  Nyigma  este  în 

Berkeley, California oferă workshop-uri pentru 

psihoterapeuţi, kinetoterapeuţi şi alte categorii de 

profesionişti din domeniul sănătăţii.  

 Mişcările pasive (Michaux, Franţa)  

Mişcările pasive ale părţilor relaxate ale corpului, fără 

participarea activă a subiectului, pentru a induce relaxare 

fizică şi mentală totodată.   

 Relaxarea progresivă (Jacobson, SUA)  

Cea mai răspândită dintre cele patru tehnici de relaxare. 

Alternarea contracţiei şi relaxării muşchilor scheletici, faciali, 

respiratori, în scopul relaxării fizice şi mentale.  

 Masajul Proskauer (Proskauer, SUA)  

Numit  şi terapia  respiratorie.  Expiraţia  şi inspiraţia  sunt  

cuplate  cu  un  masaj  extrem  de uşor şi delicat pe diferite 
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grupe musculare, astfel încât masajul este ritmat după 

mişcările respiratorii. Pentru a creşte relaxarea fizică şi 

mentală se folosesc imaginile şi meditaţia.   

 Răspunsul la relaxare (Benson, SUA)  

Din  scrierile orientale  şi tehnicile vestice  (trainingul  

autogen),  Benson a elaborat o metodă simplificată de a 

dobândi răspunsul de relaxare. Tehnica constă din două 

categorii de exerciţii de bază: autosugestia privind relaxarea, 

şi meditaţia cu concentrare unică, de obicei pe mantra 

„AUM”.  

 Respiraţia „special accomplishment” (Jencks, SUA)  

Tehnică de autosugestie cuplată cu ritmul respirator pentru a 

spori relaxarea sau pentru revigorare, încălzire sau răcorire, 

pentru folosirea în timpul activităţilor vieţii curente şi pentru 

a face faţă stresului. Exerciţiile lui Jencks pot fi uşor adaptate 

pentru folosirea lor în kinetoterapie sau psihoterapie.  

 Autohipnoză (Pierce, SUA)  

Cu ochii închişi se contractă muşchii scheletici ai unei părţi a 

corpului până la oboseală. Se mută apoi atenţia la o altă parte 

a corpului pentru a o relaxa complet în mod automat. Aceasta 

este urmată de o serie de exerciţii ale ochilor. În final se 
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folosesc imaginile, ca şi o metodă de a distrage atenţia pentru 

o şi mai bună relaxare.  

 Antrenamentul de conştinetizare senzorială (Grindler, 

Germania)  

Antrenamentul de conştinetizare senzorială îşi are originea în 

urmă cu aproximativ 130 de ani  în Europa. Munca iniţială şi 

poate cea mai semnificativă muncă de antrenament de 

conştinetizare  senzorială a fost făcut  de  Elsa  Grindler  

(1885-1961).  Un  mare  număr de exerciţii variate au 

evoluat, incluzând antrenamentul autogen. Cele mai multe 

tehnici terapeutice  sunt  folosite pentru inducerea relaxării 

prin intermediul conştientizării senzoriale a tensiunii 

muşchilor şi prin respiraţie inhibată.   

 Ciclurile Sentic (Clynes, SUA)  

Tehnică de terapie comportamentală formată din opt 

propoziţii de autoinducere a anumitor stări emoţionale. 

Cynes, un cercetător psihofiziolog, a demonstrat relaţia 

strânsă dintre stările emoţionale şi schimbările psihologice 

predictibile.   

 Desensibilizarea sistematică (Wolpe, SUA)  

Tehnică de terapie comportamentală în care relaxarea 

progresivă este folosită (după Jacobson) conjugată cu 
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tehnicile de management comportamental. Clientul dezvoltă 

o  serie  de „scene”sau „vizualizări” pe care le aduce într-o 

ordine ierarhică bazată pe capacitatea lui de a evoca teama în 

timp ce el încearcă să rămână relaxat.   

 Meditaţia transcendentală (Maharishi Mahesh Yogi, SUA)  

Este o formă de meditaţie adaptată la conceptele vestice, cel 

mai adesea folosit ca şi adjuvant la  tehnicile  de  relaxare  

terapeutică,  incluzând  biofeedback-ul  EMG. Practicanţilor 

li se cere să mediteze 20 minute pe zi folosind o mantră care 

le-a fost desemnată. Cursuri recunoscute  de MT au fost 

oferite într-o mulţime de colegii şi universităţi din Statele 

Unite şi din alte ţări.  

 Relaxarea şi autoprogramarea mentală 

Programare neuro-lingvistică (NLP) a fost dezvoltată în anii 

1977 în Statele Unite de către Richard Bandler şi Jhon 

Grinder, iar ulterior şi de alţii. Este o tehnică de auto-

perfecţionare psiho-somatică. Antrenamentul bazat pe 

programarea neurolingvistică îi învaţă pe subiecţi  să-şi 

modifice în mod voit trăirile afective şi să-şi optimizeze 

comportamentul. Principiile şi cunoştinţele pe care se bazează 

programarea neurolingvistică sunt din domeniul programării, 

teoriei informaţiei, teoriei comunicării şi bineînţeles 
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psihologie şi psihoterapie. Tehnica NLP lucrează cu sisteme 

bazate pe reprezentări senzoriale: vizuale, auditive şi 

kinestezice. Esenţa metodei este de a-l învăţa pe subiect să 

acţioneze voluntar asupra acestor sisteme de procesare 

psihică, pentru a modifica acele experienţe psihice de care nu 

sunt mulţumiţi. Utilitatea metodei a fost dovedită în cazuri de 

tulburări nevrotice, de comportament indezirabil, sau în 

optimizarea comportamentului la sportivi, cosmonauţi, artişti 

sau pentru perfecţionarea învăţării.6 

 Metode care folosesc diverse aparate 

Există diferite metode de relaxare care folosesc diverse 

instalaţii de deconectare senzorială, cum ar fi „cuşca de 

izolare senzoperceptivă”, sau salteaua cu apă, tip Snoelenzen. 

Folosirea ca mijloace adjuvante a unor casete înregistrate cu 

cuvinte sau muzică, sau folosirea jocului de luminii are efecte 

relaxante comportamental. Tot în această categorie se poate 

aminti biofeedback, controlul mioelectric. 

                                                 
6 Holdevici, Irina (2010) „Psihologia succesului. Autosugestie şi 

relaxare”, Ed. Universitară, Bucureşti  
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6. Metode de relaxare utilizate în kinetoterapie 

6.1. Relaxarea progresivă a lui Jacobson 

În 1928, Edmund Jacobson publică în Statele Unite 

ale Americii, cartea sa „Relaxarea progresivă”. Metoda sa îşi 

are originea în cercetările asupra fiziologiei sistemului 

neuromuscular. El a studiat prima dată problemele legate de 

emoţie şi nervozitate. El a remarcat că omul tresare în urma 

unei emoţii puternice, cu atât mai mult dacă el este încordat. 

Cu ajutorul unui electromiograf, el pune în evidenţă relaţia 

dintre: emoţie, tensiune, relaxare şi defineşte relaxarea prin 

absenţa contracţiei musculare exprimată electromiografic. 

Jacobson demonstrează, într-o manieră riguroasă, obiectivă, 

că relaxarea musculară experimental controlată este însoţită şi 

de o linişte mentală corespunzătoare.  

Relaxarea progresivă a lui Jacobson are la bază 

principiul de identificare kinestezică a stării de tensiune 

(contracţie) musculară prin antiteză cu lipsa contracţiei 

(relaxarea). Conştientizarea contracţiei musculare (luarea la 

cunoştinţă a actului fiziologic) se face în scopul de a căuta 

prin contrast tonusul muscular normal.  

Există mai multe etape în învăţarea acestei tehnici: 
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1. Învăţându-l pe pacient cum să recunoască semnele 

tensionării musculare (I etapă), el poate să le recunoască în 

timpul activităţilor zilnice.  

2. Astfel, etapa a II-a constă tocmai în a comuta puterea spre 

polul negativ, de a „lăsa să plece” în momentul recunoaşterii 

tensionării în timpul activităţilor zilnice. 

3. A III-a etapă este atunci când pacientul va percepe, va 

recunoaşte tensiunile musculare pe care le generează diferite 

emoţii, stări afective, şi va reuşi să le comute, să le reducă 

intensitatea, sau să le anihileze. Astfel se pot anihila efectele 

negative ale tracului, ale angoasei, ale timidităţii, etc. 

Subiectul nu va mai fi surprins de aceste stări emoţionale, 

care produc HTNM la nivelul feţei, pleoapelor, laringelui, 

deoarece ştie că acestea pot fi anihilate prin antrenament şi 

uneori reuşeşte să le prevadă, punându-se în stare de 

nereceptivitate exterioară – transpunerea în practică a 

relaxării. Însuşirea tehnicii presupune un lung antrenament de 

luni, până la un an.  

Kinetoterapia se opreşte în a antrena primele două 

etape. Jacobson a imaginat această tehnică plecând de la 

cercetările efectuate asupra tresăririlor involuntare. 

Concluziile sunt că omul tresare involuntar numai în urma 
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unor emoţii oarecare, şi numai când sistemul neuromuscular 

se află sub o anume tensiune. Jacobson a efectuat şi studii 

electromiografice (muşchiul relaxat are un EMG negativ). 

Pacientului i se cere să exerseze 60 de minute în fiecare zi 

într-o cameră liniştită, unde să nu se audă telefonul, sunând. 

El va urmări cele 8 instrucţiuni, pas cu pas (adaptate în parte 

din programul de auto-operare şi control a lui Jacobson. 

Practica pe membrul superior 

1. Culcat pe spate cu braţele pe lângă corp, lăsaţi ochii 

deschişi 3-4 minute 

2. Închideţi treptat ochii şi îi menţineţi aşa pe parcursul celor 

60 de minute 

3. După 3-4 minute după ce aţi închis ochii, strângeţi 

pumnul. Observaţi-vă senzaţia de contracţie a muşchilor 

antebraţului şi a pumnului timp de 1-2 minute 

4. Relaxaţi-vă timp de 3-4 minute. 

5. Închideţi din nou pumnul stâng, observaţi-vă senzaţia timp 

de 1-2 minute  

6. Relaxaţi-vă din nou timp de 3-4 minute. 

7. Închideţi-vă a treia oară pumnul stâng, observaţi-vă 

senzaţia timp de 1-2 minute. 
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8. În sfârşit, relaxaţi-vă în continuare pentru perioada care a 

mai rămas până la scurgerea celor 60 de minute. 

În următoarea zi sunt urmaţi 8 paşi similari cu 

diferenţa că pumnul stâng se va extinde în loc să se închidă. 

Aceleaşi opt instrucţiuni sunt urmate în toate şedinţele, 

schimbând doar mişcarea. Mişcarea indicată pentru o şedinţă 

este de obicei realizată de 3 ori în intervalul a câtorva minute. 

De remarcat că mişcarea nu se realizează mai mult de 2 

şedinţe consecutive. Astfel, tot a 3-a şedinţă nu se face nici o 

mişcare, pacientul doar se relaxează timp de o oră („perioada 

zero”). În acest fel se evită formarea reflexului nedorit de a-şi 

contracta un segment înainte de a-l relaxa. Secvenţialitatea 

mişcărilor realizate în fiecare zi şi perioadele de relaxare ale 

MS stâng sunt următoarele: 

Şedinţa/  ziua Mişcarea realizată 

1 Flexia pumnului 

2 Extensia pumnului 

3 Relaxare totală (nici o contracţie) 

4 Flexia cotului 

5 Extensia cotului 

6 Relaxare  
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7 Contracţia progresivă şi relaxarea întregului MS 

Ziua a 7-a şi în fiecare perioadă subsecvenţială de tensiune 

progresivă şi relaxare  a întregului segment, implică o 

tensiune uşoară a întregului segment – o creştere gradată şi 

continuă a nivelului contracţiei musculare. Când segmentul a 

devenit contractat moderat, pacientul relaxează treptat şi 

încet, contractând din ce în ce mai puţin pe timpul scurgerii 

minutelor care au mai rămas până la scurgerea celor 60 de 

minute. 

Şedinţele 8-14 urmează exact aceiaşi procedură ca şi 

şedinţele 1-7 dar cu MS drept. Şedinţele continuă apoi cu alte 

zone ale corpului după cum urmează: 

Şedinţa/ ziua Mişcarea realizată – MI stâng 

15 Dorsiflexia piciorului 

16 Flexia plantară  

17 Relaxare totală (nici o contracţie) 

18 Flexia genunchiului 

19 Extensia genunchiului 

20 Relaxare  

21 Contracţia progresivă şi relaxarea întregului MI stg 

Urmărind modelul de mai sus, şedinţele 15-24 sunt ale MI 

stâng, iar 25-34 ale MI drept. 
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Şedinţa 

/ ziua 

Mişcarea realizată – trunchi 

35 Contracţia abdominalilor (retrageţi abdomenul) 

36 Extensia trunchiului (arcuirea spatelui) 

37 Relaxare abdomenului, spatelui şi a MI 

38 Observarea respiraţiei adânci 

39 Contracţia muşchilor adductori scapulari (împingeţi 

umerii în sol) 

40 Relaxare  

41 Ridicaţi MS stâng în sus şi înăuntru (pectoralii stg) 

42 Ridicaţi MS drept în sus şi înăuntru (pectoralii dr) 

43 Relaxare 

44 Ridicaţi umerii (trapezul superior şi ridicătorul 

scapulei) 

Şedinţele 45-50 

Şedinţa / ziua Mişcarea realizată – Gât 

45 Extensia cervicală 

46 Flexia cervicală 

47 Relaxare 

48 Îndoire lateral stânga 

49 Îndoire lateral dreapta 
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50 Relaxare  

Şedinţele 51-62 

Şedinţa / 

ziua 

Mişcarea realizată – Musculatura din regiunea 

feţei 

51 Încreţiţi fruntea 

52 Încreţiţi nasul 

53 Relaxare 

54 Strângeţi puternic pleoapele 

55 Uitaţi-vă spre stânga cu ochii închişi 

56 Relaxare  

57 Uitaţi-vă spre dreapta cu ochii închişi 

58 Uitaţi-vă în sus 

59 Relaxaţi-vă  

60 Uitaţi-vă drept înainte cu ochii închişi 

61 Relaxaţi 

Această relaxare progresivă poate continua prin vizualizare, 

prin vorbire, şi prin practicarea din alte poziţii ca: şezând, 

activităţile şi gesturile vieţii curente (ADL), aşa cum explică 

Jacobson în „Autocontrolul operaţional”. 
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6.1.1. Prima formă prescurtată a relaxării Jacobson - 

lecţia de relaxare  

Subiectul: decubit dorsal, capul pe o pernă mică, genunchii 

uşor flectaţi se sprijină pe un sul, membrul superior în uşoară 

abducţie de cca 300 şi palmele pe pat. Se recomandă să se 

lucreze într-un mediu plăcut, confortabil, fără zgomot şi 

lumină intensă, temperatură plăcută.  

A.  Prologul respirator: timp de 2-4 minute respiraţie amplă, 

liniştită. Subiectul se concentrează pe dirijarea aerului 

(inspiraţie pe nas, expiraţie pe gură). Acest prolog determină  

alcaloză generatoare de o stare euforică (se evită la 

persoanele cu tetanie latentă). În timpul acestui prolog 

respirator, pacientul trebuie şă-şi imagineze că în inspiraţie 

devine uşor „ca un  balon de săpun care se ridică” iar în 

expiraţie devine greu, ca de Pb „corpul înfundându-se în pat” 

şi „simţind cum patul împinge în sus corpul”.  

B.  Antrenamentul  propriu-zis  începe  cu  membrul  

superior  drept  urmat  de  cel  stâng.  În timpul inspiraţiei 

ample, membrelor superioare se ridică de pe pat, lent (mâna 

este „căzută”, are  flexia pumnului),  până  când  degetele  nu  

mai  ating  patul.  Se  realizează,  de  fapt,  o contracţie 
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musculară la nivelul forţei 3 (F 3). Se menţine poziţia în 

apnee timp de 15-30 sec., subiectul concentrându-se  pe  

ideea  efortului  „deosebit” pe care-l face  membrul  superior. 

Brusc,  cu  un  „uff”,  pe  expiraţie,  se  eliberează  membrul  

superior  care „cade” pe pat. Se urmăreşte timp de 1 min. 

respirând liniştit, să se intuiască noua stare  de  „linişte  

totală” simetrică din întreg membrul, comparativ cu starea de 

contracţie anterioară. Se repetă de 2-3 ori cu fiecare membru 

sup., apoi cu ambele concomitent. Se  trece  la  membrul  inf.  

fără  a  ridica  călcâiul  de  pe  pat,  se  desprinde  doar  

spaţiul popliteu de pe suport (câţiva cm.) în inspiraţie, se 

menţine 15-30 sec, apoi brusc, în expiraţie, cu acelaşi „uff”, 

se revine. De asemenea se execută de 2-3 ori cu membrul inf. 

dr., apoi stg., apoi cu ambele. Al treilea segment este 

trunchiul. În inspiraţie se desprinde spatele de pe pat, 

subiectul lordozându-se  (mai  mult  imaginativ  decât  real),  

apoi  în  expiraţie  se  urmăreşte  crearea senzaţiei de 

„prăbuşire” pe pat cu aplatizarea coloanei vertebrale la nivel 

lombar. În tehnica clasică Jacobson se lucrează pe cele trei 

segmente, dar se poate asocia şi ridicarea  capului  după  

aceeaşi  schemă.  În  situaţii  speciale  (dureri  articulare,  

segmente imobilizate  etc) se execută tehnica Jacobson 
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inversată, în care faza de contracţie este realizată prin 

contracţie izometrică „împingându-se„ segmentul pe pat - 

5sec, oprind apoi brusc acest efort şi comparând mintal cele 

două senzaţii. Postura de lucru, alternanţele  etc, sunt 

aceleaşi.  

C) Revenirea – al treilea timp al programului de relaxare 

Jacobson, constă în reîntoarcerea la tonusul muscular normal, 

mai ales a musculaturii antigravitaţionale necesare 

ortostatismului.  Subiectul începe prin a strânge puternic 

orbicularii, executând o grimasă, apoi strânge pumnii,  după 

care se întinde în timpul unei inspiraţii. După ce se repetă 

acest timp  al programului de 2-3 ori, subiectul se va ridica 

din pat. Întregul program durează, în funcţie e  obiectivul  

urmărit între 15-40  min. În acest timp este inclusă şi perioada 

de relaxare şi linişte obţinută (până la revenire).   

6.1.3. A doua formă prescurtată a relaxării progresive de 

tip Jacobson   

1.  Aşezaţi-vă sau culcaţi-vă confortabil. Relaxaţi-vă complet 

muşchii. Strângeţi pumnul drept. Strângeţi-l din ce în ce mai 

puternic şi  observaţi contracţia (tensiunea) ce rezultă. 

Menţineţi pumnul strâns şi simţiţi contracţia în pumn, în 
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mână, în antebraţ: apoi relaxaţi-vă. Slăbiţi  complet  

contracţia  degetelor;  observaţi  diferenţa  de  senzaţii.  

Încercaţi  să  relaxaţi  şi restul  corpului.  Faceţi  lafel  cu  

mâna  stângă.  Strângeţi  pumnul  în  timp  ce  restul  corpului 

rămâne relaxat. Strângeţi din ce în ce  mai tare,  simţiţi 

tensiunea şi destindeţi-vă. Observaţi din nou diferenţa. 

Strângeţi acum amândoi pumnii deodată, din ce în ce mai 

tare, astfel încât să aveţi antebraţul contractat. Observaţi-vă 

senzaţiile, apoi relaxaţi-vă. Întindeţi degetele şi bucuraţi-vă 

de relaxare. Continuaţi să relaxaţi mâinile din ce în ce mai 

mult.  

 2.  Îndoiţi coatele şi contractaţi bicepsul. Contractaţi mai 

mult şi observaţi senzaţiile de tensiune. Întindeţi din nou 

braţele, relaxaţi-le şi apreciaţi diferenţa. Flectaţi încă odată 

cele două coate şi contractaţi bicepsul ambelor braţe, 

contractaţi mai mult şi observaţi senzaţiile de  tensiune, de 

contracţie; apoi întindeţi din nou braţele, relaxaţi-le şi 

acordaţi atenţie diferenţei;  relaxarea difuzează, progresează 

în braţele voastre, concentraţi-vă asupra ei. Braţele se 

odihnesc confortabil; relaxaţi-vă şi mai mult. Chiar şi când 

credeţi că le-aţi relaxat complet, încercaţi să le relaxaţi şi mai 
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mult. Încercaţi să simţiţi relaxarea, o relaxare din ce în ce mai 

completă.  

 3. Concentraţi-vă acum asupra feţei. Încreţiţi fruntea, din ce 

în ce mai mult, apoi relaxaţi-o. Lăsaţi fruntea să se destindă şi 

pielea să redevină întinsă. Simţiţi cum pielea frunţii se 

destinde. Încreţiţi-o din nou, încreţiţi-o şi mai mult şi relaxaţi-

o din nou, lăsaţi fruntea să se întindă. Simţiţi cum pielea 

frunţii se destinde din ce în ce mai mult, pe măsură ce vă 

relaxaţi. Încreţiţi acum sprâncenele, simţiţi tensiunea 

(contracţia) şi relaxaţi, lăsaţi fruntea să se destindă, să 

redevină întinsă. Încreţiţi din nou sprâncenele şi simţiţi 

contracţia; relaxaţi. Pielea frunţii redevine complet destinsă. 

Închideţi acum ochii, din ce în ce mai puternic; simţiţi 

contracţia; relaxaţi regiunea oculară: păstraţi ochii închişi 

având o senzaţie agreabilă de calm; strângeţi-i din ce în ce 

mai puternic; simţiţi contracţia; relaxaţi. Ochii rămân închişi 

având o senzaţie de linişte agreabilă; savuraţi această 

relaxare. Strângeţi acum dinţii şi contractaţi muşchii 

maxilarului; observaţi tensiunea în musculatura maxilarului, 

relaxaţi-o. Întredeschideţi uşor gura; strângeţi încă odată 

puternic dinţii; contractaţi muşchii maxilarului; observaţi 

tensiunea; relaxaţi-i. Gura este uşor întredeschisă. Apreciaţi 
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destinderea, relaxarea.  Apăsaţi apoi ferm limba de corpul 

gurii; simţiţi contracţia, relaxaţi. Apăsaţi din nou limba de 

cerul gurii; relaxaţi. Acum ţuguiaţi buzele şi le apăsaţi 

puternic una de cealaltă. Menţineţi contracţia puternică, 

relaxaţi. Relaxând buzele, observaţi diferenţa dintre 

contracţie şi relaxare. Ţuguiaţi din nou buzele, apăsându-le 

una de cealaltă; relaxaţi; observaţi (remarcaţi) relaxarea 

întregii feţe: a frunţii, a pielii feţei, a ochilor, a buzelor, a 

limbii, a gâtului. Relaxarea se întinde, difuzează tot mai mult.  

4. Să trecem la muşchii feţei. Înclinaţi capul spre dreapta şi 

simţiţi contracţia; înclinaţi-l spre  

stânga; observaţi în ce mod se modifică contracţia; redresaţi 

capul şi aduceţi-l în poziţia iniţială; observaţi relaxarea, 

lăsaţi-o să se extindă. Trageţi acum umerii în sus, foarte sus şi 

menţineţi contracţia; relaxaţi apoi complet. Repetaţi 

exerciţiul; menţineţi contracţia; relaxaţi   complet. Lăsaţi 

relaxarea să progreseze în profunzimea umerilor, până la 

muşchii spatelui; relaxaţi ceafa şi gâtul, muşchii maxilarului 

şi ai feţei; bucuraţi-vă de relaxarea totală care că cuprinde!  

 5. Inspiraţi şi expiraţi liber şi uşor. Luaţi cunoştinţă de 

creşterea relaxării odată cu expiraţia. Inspiraţi acum profund 

şi umpleţi-vă plămânii; reţineţi-vă respiraţia; observaţi 
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contracţia (tensiunea); expiraţi; relaxaţi-vă cutia toracică; 

relaxaţi-vă şi respiraţi liber şi liniştit; conştientizaţi-vă starea 

de relaxare; apreciaţi-o!  

 6. Concentraţi-vă asupra muşchilor abdominali; contractaţi-i; 

întăriţi-i cât mai mult posibil; observaţi tensiunea; relaxaţi; 

simţiţi diferenţa. Sugeţi apoi abdomenul; contractaţi muşchii 

şi simţiţi această contracţie; relaxaţi. Respiraţi normal şi lejer 

şi resimţiţi senzaţia agreabilă care difuzează în piept şi în 

abdomen. Retrageţi din nou abdomenul şi menţineţi ferm 

contracţia; împingeţi peretele abdominal spre exterior, 

menţinându-l contractat; retrageţi-l încă dată; simţiţi 

tensiunea; relaxaţi-vă complet; contracţia dispare şi relaxarea 

devine din ce în ce ai profundă. De fiecare dată când expiraţi, 

observaţi relaxarea ritmică în plămâni şi în abdomen; simţiţi 

cum pieptul şi abdomenul sunt din ce în ce mai relaxate. 

Încercaţi acum să relaxaţi toate tensiunile, încordările din 

muşchii corpului; relaxaţi-vă complet, atât fosele lombare, 

regiunea inferioară a spatelui, cât şi regiunea superioară a 

spatelui; lăsaţi senzaţia de relaxare să circule în abdomen, în 

piept, umeri, braţe şi faţă; relaxarea se ace din ce în ce mai 

amplu şi mai profund.  
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 7.  Ajungem  la  coapse  şi  la  fesieri;  contractaţi-i  şi  

resimţiţi  contracţia;  împingeţi  foarte  

puternic  călcâiele  în  sol;  relaxaţi  şi  observaţi  diferenţa.  

Contractaţi  încă  odată  fesierii  şi coapsele şi împingeţi 

puternic călcâiele în sol; relaxaţi cât mai bine, cât mai 

complet posibil ansamblul acestor muşchi.  

 8. Îndoiţi acum picioarele în direcţia feţei; trageţi degetele de 

la picioare cât mai sus posibil; simţiţi  contracţia,  relaxaţi  şi  

observaţi  cum  această  senzaţie  este  agreabilă.  Relaxaţi-vă  

in cap  până-n  picioare:  picioarele,  gleznele,  gambele,  

genunchii,  muşchii  coapselor,  fesierii  şi soldurile. Simţiţi 

cum partea inferioară a corpului devine grea, pe măsura 

relaxării.  9. Simţiţi cum abdomenul, mijlocul şi fosele 

lombare se relaxează; lăsaţi-vă din ce în ce mai mult pradă 

relaxării; conştientizaţi această stare de relaxare: ea difuzează 

tot mai mult,  spre spate,  spre  piept,  umerilor,  braţe  şi  

până  în  vârful  degetelor;  relaxaţi-vă  şi  mai  mult,  şi mai 

profund: asiguraţi-vă că nu mai există nici un muşchi 

contractat la nivelul gâtului;  relaxaţi ceafa, muşchii 

maxilarelor şi ansamblul musculaturii feţei; păstraţi-vă corpul 

în  totală relaxare; dar puteţi fi şi mai relaxat dacă inspiraţi 

profund şi expiraţi lent; simţiţi cât de greu deveniţi pe măsura 
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relaxării.  Dacă doriţi să vă opriţi, număraţi invers de la patru 

la unu. La fiecare cifră, lăsaţi să crească câte puţin tensiunea 

muşchilor corpului vostru; ridicaţi-vă şi întindeţi-vă: trebuie 

să vă simţiţi odihnit, proaspăt, bine dispus şi calm.    

6.1.4. A treia formă prescurtată a relaxării progresive de 

tip Jacobson   

Aşezaţi-vă  sau  culcaţi-vă  într-o  poziţie  cât  mai  

confortabilă  şi  destindeţi-vă  cât  mai  mult posibil.  

Încercaţi  să  obţineţi  o  relaxare  totală  a  musculaturii  

voastre.  Strângeţi  pumnii amândoi şi flectaţi braţele în 

acelaşi timp, astfel încât să contractaţi bicepşii. Menţineţi 

ferm contracţia şi daţi atenţie senzaţiilor voastre; relaxaţi-vă. 

Lăsaţi muşchii să se destindă cât mai mult posibil. Veţi 

resimţi relaxarea în braţe, antebraţe, mâini, până în vârful 

degetelor. Trageţi acum capul spre înapoi, împingeţi-l în sol, 

contractând muşchii cefei şi ansamblul muşchilor feţei: 

ridicaţi sprâncenele, încreţiţi fruntea, nasul, încleştaţi dinţii. 

Menţineţi ferm  această contracţie; relaxaţi-vă apoi progresiv: 

fruntea redevine întinsă, ca şi pielea feţei, ochii  sunt închişi 

şi relaxaţi, buzele şi muşchii maxilarelor perfect relaxaţi. 

Ridicaţi apoi umerii; inspiraţi profund şi reţineţi-vă respiraţia; 
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contractaţi în acelaşi timp muşchii abdominali; simţiţi 

contracţia; expiraţi, lăsând aerul să iasă încet; relaxaţi-vă toţi 

muşchii. Muşchii se destind mereu mai mult, concentraţi-vă 

asupra mişcărilor respiratorii: inspiraţi, expiraţi. 

Acompaniaţi-le mental: INSpiră, Expiră, INSpiră, Expiră. 

Concentraţi-vă asupra membrelor inferioare: apăsaţi puternic 

călcâiele în sol şi trageţi vârful picioarelor spre faţă; 

contractaţi în acelaşi timp coapsele; simţiţi contracţia 

picioarelor, gambelor şi coapselor; relaxaţi-vă; lăsaţi muşchii 

membrelor inferioare să se relaxeze progresiv; ele devin din 

ce în ce mai grele, pe măsura relaxării; lăsaţi ca relaxarea să 

progreseze de-a lungul membrelor inferioare, până la fesieri, 

apoi spre spate şi regiunea abdominală, spre piept, umeri şi 

membrele superioare, până în vârful degetelor, în ceafă şi 

faţă; lăsaţi-vă tot corpul să savureze această senzaţie de 

relaxare: fruntea redevine întinsă, pleoapele se îngreuiază, 

maxilarul inferior este relaxat; simţiţi-vă poziţia pe covor, 

fără să vă uitaţi  faţa; nu vă gândiţi la nimic altceva decât la 

această senzaţie agreabilă de relaxare. După un timp 

pregătiţi-vă încet să ieşiţi din această stare; număraţi mental 

invers de la patru la  unu;  la  fiecare  cifră  lăsaţi-vă  să  vă  

crească  câte puţin tensiunea muşchilor în tot corpul; 
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deschideţi ochii, întindeţi-vă: trebuie să vă simţiţi proaspăt şi 

bine dispus.  

6.1.5. A patra formă prescurtată a tehnicii de relaxare 

Jacobson 

O altă variantă a relaxării progresive a lui Jacobson este o 

tehnică care a fost folosită de mulţi ani sub denumirea: 

„Lecţia de relaxare”. Se începe cu respiraţia diafragmatică, 

apoi se fac câteva combinaţii de respiraţie toracică cu cea 

diafragmatică. Se ajunge la o respiraţie ritmică, cu toţi 

muşchii relaxaţi. Poziţia fiind decubit dorsal cu suporturile 

necesare. Se coordonează apoi următoarele exerciţii cu ritmul 

respirator. Toate exerciţiile trebuie făcute cu efort minimal, 

perioada de relaxare este cea mai importantă. 

1. Îndoiţi degetele, pumnul, cotul (schema flexiei)  

Relaxaţi 

2. Întindeţi degetele, trageţi înapoi pumnul şi întindeţi cotul 

(schema extensiei)  Relaxaţi 

3. Rotaţi braţele spre interior (rotaţie internă)  Relaxaţi 

4. Rotaţi braţele spre exterior (rotaţie externă)  Relaxaţi 

5. Flexia membrului inferior (şod, genunchi, gleznă, 

degete)  Relaxaţi 
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6. Extensia membrului inferior  Relaxaţi 

7. Rotaţia externă a membrului inferior  Relaxaţi 

8. Rotaţia internă a membrului inferior Relaxaţi 

9. Verificaţi respiraţia şi ritmul respirator, gândindu-vă din 

nou la fiecare membru superior şi membru inferior. Trebuie 

să le simţiţi grele şi relaxate (moi şi alungite). Concentraţi-vă. 

Exerciţiul nu este mai puţin important decât celelalte 

momente.  

10. Strângeţi fesierii şi sfincterele  Relaxaţi 

11. Arcuiţi spatele (extensia coloanei vertebrale)  Relaxaţi 

12. apropiaţi omoplaţii între ei (romboizii)  R 

13. Împingeţi umerii înainte (pectoralii)  R 

14. Împingeţi umerii către urechi (trapezul superior)  R 

15. Împingeţi umerii în jos, în sens caudal  R 

16. Contractaţi abdomenul  R 

17. Răsuciţi capul spre stg, dr, şi împingeţi bărbia înainte  

R muşchii gâtului 

18. Apăsaţi capul pe sol  (pat) (extensorii cervicali)  R 

19. Ridicaţi capul (flexorii cervicali)  R 

20. Duceţi colţurile gurii în jos (platisima)  R 

21. Ridicaţi sprâncenele şi mişcaţi scalpul  R 

22. Încreţiţi nasul  R 
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23. Strângeţi pleoapele puternic  R 

24. Cu ochii închişi, încet şi fără a mişca capul, întoarceţi 

globii oculari spre stg, dr, sus, jos şi înainte  R 

25. Încleştaţi maxilarele  R maxilarele aşa încât gura să fie 

întredeschisă 

26.  Înghiţiţi  R 

27. Revedeţi mintal întregul corp şi concentraţi-vă să-l 

relaxaţi  R 

28. Revedeţi mintal întregul corp şi concentraţi-vă să-l 

relaxaţi. 

Practica minimă a acestei lecţii este de o oră pe zi sau 

de: 

- 2 ori câte 30 de minute 

- 3 ori câte 20 de minute 

- 4 ori câte 15 minute 

- 6 ori câte 15 minute. 

Se verifică la fiecare oră respiraţia şi se practică 

respiraţia diafragmatică timp de 5 minute la fiecare oră. 

Trebuie stabilite reflexe noi, pentru a întrerupe ciclul durere-

tensiune musculară.  

Tehnicile „contracţie-relaxare” prezentate sunt 

variante de învăţare a relaxării. Important este să determinaţi 
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după testarea şi evaluarea pacienţilor, care tehnică se 

potriveşte mai bine pacientului. Pe măsura progresului, 

pacientul reuşeşte să izoleze, să localizeze contracţia-

relaxarea la nivelul unui muşchi sau grup de muşchi. De 

exemplu: la capsulita adezivă se învaţă relaxarea rotatorilor, 

la durerea de cap determinată du supraîncordare se învaţă 

relaxarea extensorilor cervicali. La „cotul tenismanului”, se 

cere relaxarea extensorilor pumnului şi degetelor. 

Cheia succesului depinde mai puţin de kinetoterapeut, 

ci mai mult de exersarea şi perseverenţa pacientului. Timpul 

recomandat exersării zilnice este de o oră, dar uneori pacienţii 

au dureri prea mari pentru a practica încontinuu timp de o 

oră, de aceea se recomandă perioade mai scurte, de multe ori 

se poate exersa şi timp de 5 minute la fiecare oră. 

Accentul în învăţarea metodei contracţie-relaxare se 

pune pe faza de relaxare, cea negativă, de deconectare. Este 

important să i se explice pacientului, că, chiar dacă execută 

corect toate fazele şi mişcarea/contracţia, dar nu îşi lasă 

suficient timp momentului de relaxare de după mişcare, 

programul nu are eficienţă. 
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6.1.6. Biofeedback-ul 

Cum s-a menţionat şi la relaxarea progresivă a lui 

Jacobson, metodele electromiografice au fost folosite de 

mulţi  ani. Echipamentul EMG poate releva date de bază 

privind nivelul tensiunii musculare iniţiale şi el poate indica 

progresul făcut la o dată ulterioară. 

 Biofeedback-ul acesta folosit de câteva ori poate ajuta 

pacientul să înţeleagă cu ajutorul văzului, auzului ceea ce 

este relaxarea musculară. Oricum, ca şi medicaţia 

miorelaxantă, care se pare că rezolvă problemele de tensiune 

musculară, biofeedback-ul este un sprijin lafel de bun pentru 

pacient, folosit ca metodă de relaxare. 

 Cheia relaxării este exersarea de către pacient a 

relaxării. Pacientul trebuie să accepte responsabilitatea 

majoră în combaterea problemelor de hipertonie 

neuromusculară. Terapeutul este prezent pentru a ajuta, 

pentru a învăţa, a încuraja şi a explica. A învăţa să simţi 

relaxarea musculară este numai primul pas în procesul 

progresiv de relaxare, exact ca şi învăţarea alfabetului în 

învăţarea citirii. Învăţarea este valabilă numai când literele şi 

sunetele sunt puse în cuvinte cu înţeles. Lafel este şi în cazul 
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relaxării. Până ce abilitatea de a se relaxa nu este adaptată şi 

integrată în activităţile zilnice, pacientul nu dispune decât de 

o unealtă fără valoare practică. Caracterul practic vine odată 

cu acumularea perioadelor continue de conştientizare a ceea 

ce fac muşchii noştri în timpul diferitelor activităţi din timpul 

zilei. Prin verificarea propriei tensiuni musculare în timpul 

diferitelor activităţi (muncă, şofat, plimbare, servirea mesei, 

activităţi recreative) începem să realizăm că ne contractăm 

excesiv muşchii. Astfel, putem începe să ne deconectăm, să 

ne relaxăm. Cu timpul, relaxarea muşchilor, mai mult decât 

contracţia, devine o engramă obişnuită, iar relaxarea primeşte 

o valoare practică în viaţa noastră. 

Alegerea unui lucru care să ne reamintească să ne 

controlăm tensiunea musculară este binevenită. De exemplu, 

de câte ori ne uităm la ceas, sau la radio se dă ora exactă, sau 

cineva ne spune că este ora mesei sau întreabă ce oră este, noi 

vom putea să ne autoverificăm. Oricum, acel lucru care să ne 

reamintească să ne autocontrolăm activitatea musculară 

trebuie schimbat la câteva zile, altfel conotaţia mentală 

devine ea însăşi un reflex, şi atunci conştientizarea dorită a 

activităţii musculare nu se va mai dezvoltă. 
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6.2. Trainingul autogen Schultz 

Numeroşi specialişti consideră că Schultz a creat 

metoda de relaxare cea mai elaborată, din care derivă 

majoritatea celorlalte metode. În afară de rigoarea şi precizia 

metodei, demersul propus de Schultz este foarte bogat, 

adaptat diferitelor patologii psihosomatice, cu descrierea 

efectelor fiziologice scontate pentru fiecare exerciţiu. Această 

rigoare necesită din partea practicianului o cunoaştere 

perfectă a metodei, pentru că o acţiune prea sugestivă, la 

nivelul senzaţiilor psiho-organice, prost controlată poate fi la 

originea multor ……   

Trainingul autogen a fost dezvoltat de către Schultz, 

un psihiatru german prin investigaţiile sale asupra hipnozei 

începute în jurul anilor 1920. Metoda este simplă şi 

economicoasă, însemnând că se învaţă repede şi durează 

puţin. Este o tehnică psihoterapeutică, cu abordare globală a 

subiectului. Schultz consideră antrenamentul autogen ca un 

exerciţiu generat (genos) din interiorul  eului (autos). 

Este o metodă fundamentată ştiinţific, asupra efectului său s-

au făcut cercetări şi verificări experimentale şi clinice. 
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Avantajele antrenamentului autogen după Schultz 

sunt : obţinerea odihnei şi recuperării după efort, 

autorelaxare, autoreglarea funcţiilor autonome, reducerea 

durerii, întărirea eului prin formele sugestive speciale, 

perfecţionarea în tehnica introspecţiei, cu efecte favorabile 

supra dezvoltării spiritului autocritic şi creşterea 

autocontrolului voluntar.  

Efectele se observă încă din primele zile de antrenament: 

relaxare mai bună, reducerea anxietăţii, somn mai bun, 

capacitate de concentrare şi memorie mai bună.  

Psihoterapeuţii utilizează TA în tratamentul nevrozelor şi 

afecţiunilor psihosomatice. El poate fi folosit ca adjuvant în 

tratamentul medicamentos al oricărei afecţiuni somatice, 

contribuind la reducerea durerii şi la întărirea eului. Metoda 

este utilizată şi în scop preventiv pentru creşterea rezistenţei 

la frustrare şi la alţi factori stresanţi, cât şi în pregătirea 

psihologică a sportivilor de performanţă şi a cosmonauţilor.  

Principiul metodei este inducerea prin exerciţii 

psihofiziologice a unei decontracţii generale a organismului, 

decontracţie care prin analogie cu tehnicile hipnotice, permite 

comunicarea unor sugestii.  

TA cuprinde două cicluri de exerciţii: 
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1- exerciţiile standard 

2- exerciţiile meditative 

1. Ciclul inferior sau Exerciţiile standard care include 

exerciţii în care decontracţia concentrativă vizează câteva 

direcţii orientate fiziologic. Conţinutul verbal al formulei 

standard este focalizat pe sistemul neuromuscular (greutatea 

membrelor), pe sistemul vaso-motor (căldura membrelor şi 

răcoarea frunţii), sistemul cardio-vascular cel respirator. 

Aceste exerciţii sunt practicate de mai multe ori pe zi, până 

când pacientul este capabil să se comute, să se transfere într-o 

stare de stres mai slabă sau în starea trofotropică descrisă de 

Hess.  

Aceste exerciţii se însuşesc între 6 – 10 săptămâni, subiectul 

reuşeşte să obţină în urma practicării lor un calm interior şi o 

stare hipnotică.  

Reducerea stimulilor aferenţi cere respectarea următoarelor 

condiţii: 

- Exerciţiul trebuie să aibă loc într-o cameră liniştită, cu 

temperatură moderată şi iluminare redusă. 

- Îmbrăcămintea lejeră 

- Trupul trebuie să fie cât de relaxat posibil. Se va 

adopta una din poziţiile specifice, găsite ca adecvate: 
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culcat, sau poziţia de „cadavru”, aşezat într-un scaun cu 

mânere sau fără - poziţia de „vizitiu de birjă”, sau cea 

intermediară. Atitudinea subiectului pe parcursul 

exersării trebuie să fie destinsă, detensionată, să nu fie 

una determinată de constrângere, ci una de concentrare 

pasivă. 

Primul exerciţiu standard din seria autogenă se referă la 

relaxarea musculară. Dreptacii ar trebui să înceapă cu 

concentrarea pasivă asupra greutăţii braţului drept. De ex: „ 

Braţul meu drept este greu, este plăcut de greu”. Odată ce 

pacientul ajunge la senzaţia de greutate în MS drept, această 

senzaţie se extinde de regulă şi către celelalte membre (MS 

stâng, amândouă, membrul inferior drept, MI stâng, 

amândouă MI, MS şi MI). Concentrarea pe greutate continuă 

până când greutatea poate fi simţită, experimentată  mai mult 

sau mai puţin regulat în toate cele patru extremităţi. Acest 

lucru poate fi obţinut în 2-8 săptămâni. 

Al doilea exerciţiu standard se realizează în mod similar cu 

concentrare pe senzaţia de căldură: „Braţul meu drept este 

cald, plăcut de cald”. Formula căldurii urmează aceiaşi 

procedură progresivă ca şi pentru greutate, până când toate 

extremităţile devin în mod regulat grele şi calde. Acest 
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antrenament asupra vasodilataţiei periferice necesită alte 2-8 

săptămâni de exersare. 

Al treilea exerciţiu standard. După învăţarea senzaţiei de 

căldură şi greutate, antrenamentul continuă cu concentrarea 

pasivă asupra activităţii cardiace, folosind formula: „Bătăile 

inimii mele sunt calme şi regulate”, sau doar observând în 

mod pasiv bătăile inimii.  

Al patrulea exerciţiu standard  este formula respiraţiei: 

”Respiraţia mea este liniştită, calmă, uşoară, naturală”. 

Al cincilea set de exerciţii standard orientat pe funcţiile 

fiziologice conţine concentrarea pe regiunea plexului solar: 

”Plexul meu solar este plăcut de cald” 

Al şaselea set de exerciţii standard se concentrează pe 

regiunea craniană care ar trebui să fie mai rece decât restul 

corpului:”Fruntea mea este răcoroasă, plăcut de rece”.  

După ce formulele standard au fost repetate de 4-7 ori în 

ordinea descrisă, starea modificată de conştiinţă este 

întreruptă într-un mod similar cu trezirea dintr-un somn adânc 

prin întindere /stretching), prin respiraţie sau căscat şi 

deschiderea treptată a ochilor. Frazele activatoare folosite 

sunt de obicei: „Simt viaţa şi energia curgând prin picioarele 
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mele, prin coapse, prin plexul solar, piept şi braţe. Energia mă 

face să mă simt treaz şi plin de viaţă”. 

Pe măsură ce antrenamentul progresează, şi după ce toate cele 

6 formule au fost adăugate succesiv şi realizate, ele pot fi 

scurtate. Timpul efectiv necesar să se statornicească aceste 

exerciţii poate fi până la câteva luni (4-6 luni după Schultz). 

În practica modernă tehnicile iniţiale a lui Schultz şi a lui 

Luthe au fost modificate pentru a reduce perioada de 

antrenament la minimum 6 săptămâni şi astfel întreaga rundă 

să fie practicată într-o oră. După câteva luni de exersare, 

subiectul ar trebui să fie capabil să-şi inducă starea schimbată 

de conştiinţă prin simpla amintire în gând: „Greutate – 

Căldură – Bătăile inimii – Respiraţie – Plexul solar – 

Fruntea”. 

2. Ciclul superior sau Exerciţiile meditative sunt rezervate 

pentru antrenaţii care au perfecţionat exerciţiile standard. 

Cuprinde un stagiu de 6 luni până la doi ani. Exerciţiile 

acestei etape se pot practica după stăpânirea perfectă a celor 

din ciclul inferior. Exerciţiile ciclului superior sunt în general 

următoarele:  

- concentrare pe culoarea preferată; 

- concentrare pe culori impuse de terapeut; 
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- concentrare pe obiecte concrete; 

- concentrare pe idei abstracte funcţii mentale ca şi 

în meditaţia yogină; 

- trăirea „sentimentului propriu” – subiectul este 

instruit să reproducă în interiorul său starea 

afectivă pe care şi-o doreşte cel mai mult); 

- interogarea propriului subconştient  

- În final se meditează la calităţile abstracte ale 

conştiinţei universale, ca şi în mediaţiile yoga şi 

zen. 

Schultz subliniază importanţa combinării exerciţiilor 

de relaxare cu formule sugestive, aşa numitele formule 

intenţionale, pe care le descria ca pe nişte sugestii post-

hipnotice. După părerea lui aceste formule trebuie să fie 

utilizate numai după însuşirea celor şase exerciţii standard din 

cadrul ciclului inferior al antrenamentului. Alţi autori, 

(Jencks, 1973) consideră că ele pot fi folosite după învăţarea 

senzaţiei de greutate şi căldură, recomandând combinarea lor 

cu exerciţiile de respiraţie. Spre exemplu: „primesc 

dificultăţile cu calm, stăpân pe mine, bine dispus”; „sunt 

calm, mulţumit, satisfăcut”; „Sunt liber de frustrare şi teamă”; 

„Sunt calm, atent, curajos”; „Durerile dispar; mă învăluie o 
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pace profundă”; „Deciziile corecte îmi vin imediat; eu decid 

ceea ce este mai bine să fac”; „Navighez plin de curaj pe 

fluviul succesului”. 

Cercetările şi experienţa clinică au arătat că numai 

exerciţiile din cadrul primului ciclu sunt total lipsite de 

nocivitate, celelalte – aplicate incorect – putând genera 

perturbări grave în sfera personalităţii. 

Seriile standard de exerciţii şi meditaţia focalizată pe 

un obiect sunt utilizate mai ales în tratamentul psihologic. 

Exerciţiile standard autogene se concentrează somatic şi au 

efecte similare cu cele ale relaxării progresive. După Benson, 

primele 5 exerciţii standard autogene sunt cele care produc 

cea mai bună relaxare. Exerciţiile meditative care dau un rol 

important focalizării unice a minţii sunt mai mult de natură 

cognitivă. Ele determină schimbări subiective şi fiziologice 

care sunt diferite de cele ale procedurilor somatice. 

7.2.1. Model de antrenament autogen 

Un model de antrenament autogen este prezentat în 

continuare după Irina Holdevici (9). 

A. Inducerea senzaţiei de greutate la nivelul braţului:  

„sunt în întregime liniştit şi cu desăvârşire calm”; 
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„toţi muşchii îmi sunt destinşi şi relaxaţi”; 

„o linişte plăcută mă înconjoară”; 

„calmul mă inundă”; 

„nimic nu-mi tulbură liniştea”; 

„simt o pace şi o linişte interioară profunde”; 

„sunt foarte calm şi liniştit”; 

„braţul meu drept este greu, din ce în ce mai greu”; 

„braţul meu drept devine din ce în ce mai greu”; 

„o greutate ca de plumb îmi cuprinde umărul, braţul, 

mâna şi ajunge până la degete”; 

„braţul meu drept este foarte greu”; 

„braţul meu drept este greu ca de plumb”; 

„simt linişte şi greutate”. 

Aceleaşi formule se folosesc şi pentru braţul stâng, membrul 

inferior drept şi apoi cel stâng. 

B. Generalizarea senzaţiei de greutate: 

„o linişte plăcută mă împresoară”; 

„calmul mă inundă tot mai mult”; 

„simt o linişte şi o pace interioare”; 

„sunt complet calm”; 

„întregul meu corp este destins şi relaxat”; 
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„umerii, braţele, mâinile, membrele inferioare sunt 

grele, foarte grele”; 

„întregul meu corp este foarte greu”; 

Întregul meu corp este cuprins de o greutate foarte 

mare”; 

„corpul meu este greu, greu ca de plumb”; 

„liniştea şi greutatea mă împresoară”; 

„sunt foarte calm şi liniştit”. 

C. Inducerea senzaţiei de căldură la nivelul braţului drept: 

„o căldură plăcută îmi cuprinde braţul drept” 

„o căldură plăcută îmi cuprinde braţul drept, mâna 

dreaptă şi ajunge până la degete”; 

„vasele se dilată şi simt căldură în braţul şi mâna 

dreaptă”; 

„braţul meu drept devine cald ca şi cum ar fi cufundat 

într-o baie caldă”; 

„braţul meu drept este învăluit într-o căldură 

odihnitoare”; 

„linişte, greutate, căldură”; 

„liniştea şi echilibrul mă împresoară”. 

Aceleaşi comenzi se utilizează şi pentru inducerea senzaţiei 

de căldură în braţul stâng şi în membrele inferioare. 
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D. Generalizarea senzaţiei de căldură: 

„întregul meu corp este relaxat, perfect liniştit”; 

„o căldură plăcută îmi cuprinde umerii, braţele, 

mâinile, picioarele”; 

„o căldură plăcută îmi cuprinde tot corpul”; 

„întregul meu corp este scăldat într-o căldură 

plăcută”; 

„întregul meu corp este cuprins de o căldură plăcută, 

ca într-o baie caldă”; 

„sunt liniştit şi relaxat”; 

„liniştea şi echilibrul mă împresoară”; 

„mă las cuprins de tihna senină şi necontenitul 

echilibru”; 

„sunt în întregime liniştit”; 

„sunt cu desăvârşire calm”; 

„întregul meu corp este relaxat, destins, inert”; 

„întregul meu corp este greu”; 

„simt în tot corpul o greutate copleşitoare”; 

„corpul este greu şi destins ca un arc în repaus”; 

„o căldură agreabilă îmi cuprinde întreg corpul”; 

„tot corpul meu este scăldat într-o căldură plăcută şi 

liniştitoare”; 
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„simt o căldură plăcută care-mi cuprinde tot corpul”. 

E. Exerciţii pentru liniştirea bătăilor inimii: 

„inima mea bate liniştit, foarte liniştit”; 

„inima mea bate liniştit şi egal, împrăştiind tot sângele 

în corp”; 

„inima mea bate liniştit şi egal”; 

„inima mea lucrează de la sine”; 

„inima bate liniştit, calm şi egal”; 

„sunt perfect liniştit şi relaxat”. 

F. Exerciţii pentru calmarea respiraţiei: 

„respiraţia mea devine liniştită şi rară”; 

„respir liber şi aproape de la sine aerul din jurul meu”; 

„respir calm şi liniştit, fără efort”; 

„respir foarte calm şi liniştit”. 

G. Exerciţii pentru trăirea senzaţiei de căldură în zone 

plexului solar: 

„sunt perfect calm şi relaxat”; 

„sunt perfect liniştit”; 

„abdomenul meu este foarte liniştit şi relaxat”; 

„muşchii abdomenului meu sunt destinşi, orice 

tensiune dispare”; 

„plexul solar este cuprins de o căldură plăcută”; 
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„plexul solar e cald şi relaxat”. 

H. Exerciţii pentru inducerea vasoconstricţiei în zona 

frunţii: 

„îmi simt capul liber şi uşor”; 

„muşchii feţei sunt relaxaţi”; 

„barba este destinsă şi relaxată”; 

„fruntea devine rece şi tot mai destinsă”; 

„simt cum aerul rece îmi împresoară tâmplele”; 

„simt răcoare în zona frunţii”; 

„creierul îmi este limpede ca un izvor de munte”; 

„îmi simt capul foarte limpede”; 

„sunt perfect liniştit şi relaxat”. 

6.2.2. Aplicaţiile clinice ale trainingului autogen 

Beneficiile clinice ale trainingului autogen în tratamentul 

tulburărilor aparatului locomotor, după Luthe şi Schultz sunt 

bazate pe următorii factori: 

- Relaxarea musculară 

- Îmbunătăţirea circulaţiei locale 

- Ameliorarea durerii 

- Reducerea reacţiilor nefavorabile la stresul 

emoţional 
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- Posibile efecte favorabile în tulburările anumitor 

funcţii metabolice şi endocrine. 

- Reducerea sau eliminarea medicamentelor 

- Promovarea participării active a pacientului la 

tratament. 

- Practica regulată a trainingului autogen a determinat 

efecte deosebit de bune în îmbunătăţirea stării 

bolnavilor de artrită şi boli asociate (poliatrită 

reumatoidă, osteoartrită), reumatism abarticular 

(fibromiozite, mialgii) şi a sindroamelor dureroase 

cervicale şi lombare (mai ales când sunt asociate cu 

radiculopatii, lumbago, sciatalgie, sindroame de nerv 

periferici). 

Când tulburările aparatului locomotor implică şi 

coloana vertebrală, ca şi în spondilita anchilozantă, bolile 

articulare degenerative, sau hernii ale discului vertebral, 

trainingul autogen se poate dovedi foarte folositor în 

combinaţie cu alte forme de tratament. Aceşti pacienţi ar 

trebui încurajaţi să înveţe toate exerciţiile standard, cu accent 

deosebit pe formulele de greutate şi căldură. În plus, pot fi 

utilizate formule speciale adaptate topografic. Acestea pot 

acoperi coloana vertebrală pe toată lungimea ei sau se poate 
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folosi concentrarea pasivă pe o zonă anume: „Partea lombară 

a coloanei mele este grea”, sau „Bazinul meu este cald”. 

Când acoperă întreaga lungime a coloanei vertebrale 

începând cu porţiunea cervicală şi ajungând până la zona 

coccigiană, între timp procesul mental al concentrării pasive 

continuă „Coloana mea vertebrală este foarte caldă”. 

Controlul mental merge de mai multe ori în jos pe coloană şi 

este urmat de concentrarea pe MS şi MI. Similar, în 

tulburările aparatului locomotor ale extremităţilor articulare, 

accentul se pune pe practicarea frecventă a primelor două 

exerciţii standard (formulele de căldură şi greutate) cu 

concentrarea pasivă, relativ prelungită pe zona afectată: 

„Genunchiul meu drept este cald”, sau „Umărul meu drept 

este cald”. 

6.2.3. Variaţiile trainingului autogen 

Benson şi Wallace au simplificat metodele standard de 

concentrare pe un singur obiect. Relaxarea adâncă a 

muşchilor prin concentrarea pe greutate şi căldură, începe cu 

MI şi se continuă în sens ascendent progresiv: picioare, 

gambe, coapse, spate, ceafă, mâini, braţe, antebraţe, umeri. 
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Ei folosesc aceasta ca şi pe o mantră în timpul inspirului şi 

expirului timp de 10-20  minute. Ei vin cu sugestii că nu 

există o metodă unică pentru a obţine răspunsul de relaxare, 

şi că nimeni nu poate produce acelaşi rezultat fiziologic 

folosind aceiaşi tehnică mentală. 

Jencks a descris o variantă interesantă a antrenamentului 

autogen pentru copii. Variaţiile ei include toate aspectele 

formulei standard a lui Schultz, dar lucrează cu imaginaţia, în 

loc de focalizare unică a exerciţiului meditativ a lui Schultz. 

Conştiinţa senzitivă este trezită cu ajutorul imaginilor, 

sugestiile sunt făcute în felul terapeuticii Erickson, dublu 

determinată. Această tehnică este denumită de autoare 

metoda autogenă „Păpuşa de cârpă”. 

Trainingul autogen a fost găsit extrem de folositor ca 

adjuvant al masajului. Frances M. Tappin, o kinetoterapeută 

cu mare autoritate în special în masaj spunea: „Din moment 

ce unul din scopurile masajului este relaxarea şi reducerea 

stresului, efectul va fi dublu dacă cel ce face masajul poate 

utiliza exerciţiile autogene pentru a creşte efectele 

masajului”. Ea crede că acest lucru este în mod deosebit 

valabil când tensiunea este o cauză majoră a problemelor 

pacientului. Ea propune o serie se exerciţii autogene 
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dezvoltate de Alyce şi Elmer Green de la Clinica Meminger 

care tind să aducă pacientul mai aproape de ritmul alfa al 

creierului, asociat cu sentimentele şi cu calmul. Undele alfa, 

unde slabe ale creierului cresc în timpul somnului. Încă nu se 

cunoaşte semnificaţia acestor unde, dar, ele apr în timpul 

relaxării. 

6.2.4. O metodă integrată de relaxare 

Kinetoterapeuţii pot folosi combinaţii de tehnici de relaxare, 

sau sisteme, folosind anumite secvenţe dintr-o tehnică. O 

astfel de metodă este programul Institutului de Biofeedback 

din Denver. O conştientizare grosolană a tensiunii musculare 

este căpătată prin trecerea de la o formă la alta de relaxare, în 

ordinea dificultăţii. Pacientul progresează doar după ce şi-a 

perfecţionat o tehnică mai puţin dificilă. Programul său de 

antrenament constă din trei părţi, componente mari: relaxarea 

progresivă, trainingul autogen şi în final o formă de 

management al stresului care combină trainingul autogen cu 

desensibilizarea sistematică. Sunt 6 elemente de exersat, care 

construite una peste alta produc relaxarea simultană creier-

trup. Metoda poate fi utilizată independent sau ca un adjuvant 

la bio-feedback sau proceduri clinice înrudite. Primul set de 
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exerciţii sunt folosite pentru a dezvolta o conştientizare în 

mare a tensiunii musculare folosind o variantă modificată a 

relaxării progresive. Odată ce antrenatul poate realiza 

exerciţiul satisfăcător, se trece la relaxarea diferenţială 

(dezvoltată tot de Jacobson). Aceasta perm9te antrenatului să 

folosească abilitatea lui de a se relaxa în activităţile zilnice. 

Prin practicarea de două ori pe zi, clientul este încurajat să 

devină conştient de zone specifice de tensiune ale corpului 

său pe parcursul unei zile. Al treilea set de exerciţii foloseşte 

formula autogenă chemată pentru a dezvolta mai departe 

„simţul muscular”cu un răspuns cognitiv folositor. Accentul 

este pe greutatea membrelor. În al patrulea set de exerciţii se 

trece la căldură-greutate a membrelor şi în al cincilea la 

frunte şi faţă. Acest set încearcă să le asambleze. Setul final 

foloseşte sensibilizarea sistematică, o metodă terapeutică 

comportamentală, combinată cu tehnicile de relaxare. 

Terapeutul asistă clientul care dezvoltă o serie de scene sau 

vizualizări. Acestea sunt apoi puse în ordine ierarhică bazată 

pe capacitatea de a  evoca frica, teama. Clientul începe prin a 

vizualiza scena care a adus cea mai mică anxietate, sau are 

capacitatea cea mai mică de a provoca teamă. Această scenă 

este repetată până când antrenamentul o poate vizualiza în 
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timpul în care rămâne relaxat. Apoi trece la următoarea 

scenă, imagine. 

6.3. Sofrologia: sau relaxarea dinamică în kinetoterapie 

În 1960, la Madrid, tânărul medic neuropsihiatru 

Alfonso Caycedo creează Primul Departament de Sofrologie. 

El utilizează sofrologia în tratarea bolnavilor de schizofrenie. 

În 1967, la întoarcerea sa din Orient, profesorul Caycedo se 

instalează la Barcelona ca medic psihiatru şi ca director al 

catedrei de psihiatrie de la facultatea de medicină, unde predă 

sofrologia şi experimentează primele trei grade a relaxării 

dinamice cu ajutorul electroencefalogramei. El conduce de 

asemenea şcoala internaţională de sofrologie medicală, unde 

va forma până în 1979 medici şi specialişti paramedicali 

internaţionali. 

A. Epistemologie  

 Definiţie, concepte fundamentale 

După cum o denumeşte autorul său, sofrologia este o nouă 

şcoală ştiinţifică care studiază conştiinţa umană şi capacităţile 

sale existenţiale. Termenul derivă din rădăcinile greceşti: sos 

= armonie, phren = spirit şi logos = ştiinţă.  
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Punctul de plecare al sistemului lui Caycedo îl constituie 

divizarea teoretică a conştiinţei umane în niveluri şi stări.  

Astfel omul poate să trăiască trei stări de conştiinţă: 

- Conştiinţa patologică (CP), este starea de conştiinţă în 

care individul îşi trăieşte existenţa atunci când este 

afectat de o boală, indiferent care ar fi ea; 

- Conştiinţa ordinară (CO), este starea de conştiinţă a 

omului considerat normal, de ştiinţele naturale, atunci 

când nu este bolnav; 

- Conştiinţa sofronică (CS), este capacitatea de stării de 

conştiinţă, inversă stării de boală, care trebuie cucerită 

în mod conştient (prin tehnici sofrologice) care este cea 

a stării de sănătate optimale  (fizică ş mentală). 

Prin practica hipnozei şi a tehnicilor de relaxare, Caycedo 

consideră că există trei niveluri de conştiinţă: 

- Starea de veghe (V); 

- Somnul (S); 

- Un nivel intermediar, pe care el îl numeşte : nivel 

sofroliminal (NSL), în care se practică toate tehnicile 

sofrologice statice (temporale) şi dinamice (spaţiale). 

Schema divizării conştiinţei umane după Caycedo este redată 

în figura nr. 5.    
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Figura nr. 5 Niveluri şi stări ale conştiinţei după Caycedo. 

 Noţiunea de „trăire” sofrologică  

Termenul provine de la un neuropsihiatru german, 

fenomenolog existenţialist, numit Karl Jaspers (1883-1969). 

El a denumit conceptul esenţial în sofrologie: „trăirea” din 

germanul „Erlebnis”, care este definit ca impactul emoţional 

senzitiv care se gravează în conştiinţă, şi care îşi lasă urma 

„prezentă” pentru totdeauna, conştient sau pseudo-

inconştient, trăită aşa cum a fost ea iniţial trăită, punând în 

relaţie în permanenţă trecutul, prezentul şi viitorul. 

B. Tehnicile folosite în sofrologie 

„Dacă bazele teoretice ale metodei sunt discutabile”, 

pentru Irina Holdevici, „în schimb tehnica propusă de şcoala 
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sofrologică, denumită relaxare dinamică este interesantă şi cu 

multiple posibilităţi de aplicare practică.”  

Astfel, metoda foloseşte: exerciţii de respiraţie, 

exerciţii fizice simple, exerciţii de relaxare musculară, 

exerciţii de concentrare a atenţiei asupra funcţiilor 

organismului şi de antrenare a unor particularităţi ale gândirii. 

Practic, metoda lui Caycedo propune o sinteză între sistemele 

de relaxare şi hipnoză medicală şi tradiţiile orientale. El 

declară că sofrologia este o ştiinţă, dar şi o metodă de 

psihoterapie. 

 Relaxarea statică - reperarea armonioasă a 

temporalităţii 

Atunci când se practică primele tehnici de relaxare de bază, 

prima dimensiune trăită la nivelul senzaţiilor este prezentul. 

Primul parametru şi cel mai important, care poate fi utilizat, 

aflat imediat la dispoziţia noastră în caz de „urgenţă” 

terapeutică este  parametrul temporal, medicul folosindu-l la 

nivel medical, iar kinetoterapeutul la nivelul kinetoterapiei. 

 Sofronizarea de bază trăită – proces  regăsit în toate 

practicile sofrologice, statice şi dinamice. Toate sofronizările 

statice de temporalitate se vor putea realiza în 10 minute (fig. 

6). Faza de inducţie sofronică, numită sofronizare simplă, se 
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realizează în 5 minute, ea conduce de la starea de conştiinţă 

ordinară la starea de conştiinţă sofronică, respectând un 

protocol simplu de relaxare a tensiunilor musculare de la cap 

până la picioare.  

Diferenţa faţă de metoda lui Schultz este că învăţarea 

perceperii senzaţiilor este rapidă. Fiind vorba de o invitaţie la 

descoperirea tuturor senzaţiilor, ea este mai puţin periculoasă 

atunci când se lucrează pe intenţionalitatea vasodilataţiei 

sanguine, sau pe ritmul cardiac şi necesită un antrenament 

liber din partea subiectului. Toate tehnicile de activare 

intrasofronică  (TAIS) a temporalităţii pot fi realizate în 2 

minute în NSL. 

Faza de desofronizare simplă durează 3 minute, ea 

permite revenirea la starea de conştiinţă ordinară. Ea urmează 

totdeauna un protocol precis de trezire a senzaţiilor prin 

mobilizarea stării de bine, de sănătate optimală (inversă stării 

de boală): încrederea în sine şi în existenţa proprie, armonia 

fizică şi mentală, creşterea capacităţii de a spera. 

Este vorba, deci, de un proces dinamic existenţial trăit 

la nivelul senzaţiilor, proiectat la nivel biologic, şi nu doar de 

o conştientizare fiziologică. 

▰ Exemple de sofronizare de bază trăită 
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Discursul sofronic, denumit „terpnos logos” este 

calm, relaxat, întrerupt de momente de linişte, trăit deopotrivă 

şi de terapeut, invită pacientul să se destindă, în decubit (mai 

uşor pentru început) sau chiar aşezat, în felul următor: 

1. Faza de sofronizare simplă (5 minute) 

„Relaxăm muşchii feţei şi conştientizăm că faţa noastră este 

în curs de a se relaxa, trăsăturile feţei se destind. 

Relaxăm muşchii umerilor, luăm la cunoştinţă că forma 

umerilor noştri este pe cale de a se relaxa. 

Este de ajuns de a relaxa muşchii feţei şi ai umerilor pentru ca 

muşchii gâtului şi ai cefei să se destindă, ceea ce are drept 

urmare ameliorarea circulaţiei sanguine a creierului şi 

antrenarea unei relaxări reflexe a întregului corp. 

Relaxăm muşchii membrelor superioare, luăm la cunoştinţă 

forma membrelor superioare, simţim masa lor, ele sunt fie 

grele, fie uşoare, după cum le simţim. 

Toate senzaţiile care provin de la corpul nostru ne 

interesează, tot ceea ce este exterior nouă, nu ne deranjează. 

Ne relaxăm spatele şi ne interesăm de forma spatelui nostru 

detensionat. 

2. Faza de activare intrasofronică (2 minute), 

în care vor avea loc toate TAIS 
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! Apoi lăsăm să vină în conştientul nostru imaginea unui 

obiect neutru, natural, cum ar fi o floare, valurile mării, un 

nor pe cerul albastru, ceea ce dorim noi… 

Imaginea obiectului se prezintă fără efort, fără tensiune, 

esenţial este de a încerca să-l vedem…” 

Moment de linişte contemplativă şi concentrativă, fără 

tensiune). 

3. Faza de desofronizare simplă (3 minute) 

„Apoi, înainte de a ne reveni, vom întări trei calităţi esenţiale 

a fiinţei umane, care sunt: 

- Încrederea în sine; 

- Armonia fizică şi mentală; 

- Creşterea capacităţii de a spera în existenţă. 

Putem mobiliza: 

- Degetele de la picioare: 

- Degetele şi articulaţiile pumnului; 

- Muşchii feţei, căscaţi, întindeţi-vă uşor, dacă aveţi 

chef. 

Apoi, dacă dorim, putem să deschidem ochii, şi poate, să 

privim lumea, ca şi cum ar fi pentru prima dată.” 
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Figura nr. 6 Sofronizare de bază. CO: conştiinţă ordinară; CS: 

conştiinţă sofronică; SS: sofronizare simplă; TAIS: tehnică de 

activare intrasofronică; DSS: desofronizare simplă. 

▰ Tehnici de activare intrasofronică, în 

kinetoterapie: de la „reeducarea funcţională” , la 

„educaţia existenţială” (fig. 7) 

Caycedo va elabora patru tehnici specifice de relaxare simplă, 

cu parametru temporal, permiţându-ne de a „revizui” (de a 

vedea altfel, de a trăi dintr-o altă perspectivă) la nivelul 

posibilităţii de senzaţii armonioase: prezentul, viitorul, 

trecutul şi „tridimensionalitatea”. 
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Figura nr. 7 Tehnici de activare intrasofronică de 

temporalitate. 

Introducând noţiunea de timp la nivelul luării la cunoştinţă a 

posibilităţii de „recuperare”, marele interes a tehnicilor de 

relaxare sofrologică în kinetoterapie, dincolo de reeducarea 

funcţională, este că ele ne vor permite de a considera fiinţa 

umană în mişcare, armonioasă în deplasarea sa spaţio-

temporală şi de a o ajuta să cucerească o mai bună integrare 

existenţială. 

Deoarece omul are nevoie de o motivaţie pentru a merge mai 

departe. 

Pornind de la o tehnică de relaxare făcută în momentul 

prezent, individul începe să ia aminte, să conştientizeze „că el 

se poate simţi bine în pielea sa, chiar când îi merge rău”, 

proiectând această senzaţie şi în viitor, el îşi întăreşte puterea 

de a spera. 

Preterizare Futurizare 

Totalizare 

Prezentare 
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Îşi dă seama că, prin el însuşi, el îşi poate mobiliza senzaţiile, 

întărindu-şi prin aceasta chiar şi încrederea în sine însuşi. 

Atunci când o persoană este obosită, ea are impresia că nimic 

n-a mers bine cu adevărat în viaţa sa; graţie învăţării 

tehnicilor de temporalitate, în loc să analizeze motivele din 

trecut a răului din prezent, va fi invitat să retrăiască 

momentele în care se simţea în mod deosebit bine la nivelul 

senzaţiilor (cele cinci simţuri) legate de mişcare, a 

sentimentelor armonioase şi astfel să recapete bazele solide 

din trecut şi o conştiinţă tridimensională întărită.  

 

C. Relaxarea dinamică: reperarea spaţialităţii 

 Primul ciclu fundamental: descoperirea 

corporalităţii dinamice şi recuperarea ei 

▰ Primele trei grade de relaxare dinamică: 

conştientizarea corporalităţii 

Primele trei grade de relaxare dinamică s-au născut din 

abordarea fenomenologică a conştiinţei orientale, în urma 

voiajului făcut de prof. Caycedo între anii 1965-1967. 

Acestea reprezintă aspectul original al relaxării sofrologice.  
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 Ele sunt dinamice, ceea ce înseamnă că relaxarea 

sofrologică dă atenţie senzaţiilor fiinţei în mişcare şi se 

adresează preferenţial antrenamentului în grup. 

 Terapeutul trebuie să înceapă să se antreneze el însuşi, 

pentru a putea învăţa să se cunoască mai bine, să perceapă 

ceea ce se petrece în el, atunci când se mobilizează, şi de a 

cunoaşte timpul de care are nevoie pentru a se recupera 

fiziologic, în scopul eliminării „oboselii” sale.  

 În relaxarea dinamică, grupele sunt formate, pentru a 

integra individul în colectivitate. 

 De fapt, antrenamentul de relaxare dinamică 

depăşeşte cadrul terapiilor individuale, pentru că se lucrează 

în grup pentru a simţi senzaţiile de bine create de exerciţii. 

 În timpul antrenamentului, indivizii participă lafel, de 

la practician la pacient, şi nu  îşi cunosc unul altuia 

patologiile. 

 În dialogul postsofronic pacientul exprimă în special 

binefacerile resimţite în cursul exerciţiilor. 

 Relaxarea dinamică are drept interes major ruperea 

relaţiei de transfer între terapeut şi pacient, focalizat  pe 

patologie, pentru a trece la un model relaţional, pluri-

individual, permiţând individului să conştientizeze că el face 
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de asemenea parte şi dintr-un grup social, în care el se poate 

simţi bine. 

 

Primul nivel al relaxării dinamice 

 El se realizează în stând, ochii închişi, subiectul este 

invitat să-şi perceapă interioritatea şi să o conştientizeze 

recuperarea după efort. 

 Noi luăm cunoştinţă în mod direct de capacitatea 

noastră de evacuare a oboselii în acţiune. 

El conţine două părţi de serii de exerciţii, întretăiate de 

relaxare simplă în poziţia aşezat sau culcat. 

 Prima parte este alcătuită din exerciţii adresate părţii 

superioare a corpului, capul şi organele de simţ, regiunea 

cervicală, umerii, membrele superioare, braţele, antebraţele, 

articulaţia pumnilor, mâinile.  

 A doua parte, mai globală, conţine exerciţii adresate 

respiraţiei abdominale, trunchiului şi ansamblului corpului. 

 Este evident că este vorba de exerciţii simple, 

realizabile şi adaptabile  în funcţie de vârstă şi nivel 

funcţional, că este vorba de o invitaţie la descoperirea 

senzaţiilor avute în mişcare şi în procesul recuperării sale 
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progresive, şi că rămâne totdeauna în limitele facultative a 

capacităţii obiective de realizare. 

 Primul nivel este inspirat din yoga indiană, adaptată la 

conştiinţa noastră occidentală, în vederea unei mai bune 

conştientizări a corporalităţii în mişcare, în cadrul aplicări 

terapeutice în medicină şi paramedicină. 

 Nu este vorba nicidecum de un plagiat occidental de 

acces mistic a unei culturi şi ieşind din cadrul specific al 

profesiunii noastre. 

 Ne face să luăm aminte, graţie exerciţiilor fizice de 

mobilizare a diferitelor părţi ale corpului de la cap la picioare, 

apoi a ansamblului corporal, coordonat cu respiraţia, de ceea 

ce se întâmplă în noi atunci când ne dinamizăm şi de ceea ce 

se întâmplă atunci când recuperăm din această 

mobilizare/mobilitate. 

Aceasta are ca şi consecinţă evacuarea oboselii, activându-se 

pentru a repera mai bine limitele sale de efort. 

 În kinetoterapie, care este terapia prin mişcare prin 

excelenţă, este esenţial ca pacientul  să controleze, prin el 

însuşi, limitele sale, pentru că o educaţie normală pentru unul, 

poate fi prea intensivă pentru altul şi va avea efecte mai 

nefaste decât scopul avut. 
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 Invers, individul lucrând sub posibilităţile sale nu va 

recupera complet ceea ce s-ar fi putut. 

 Mai mult, fiind mai atent la ceea ce se întâmplă în 

interiorul lui, fără tensiune, el învaţă să se cunoască mai bine 

şi să-şi întărească încrederea în forţele proprii, şi în plus în 

cele ale terapeutului său şi în ale tehnicii de kinetoterapie în 

sine. 

 În fine, se regăseşte de asemenea în altul, acceptând 

asemănări şi deosebiri, chiar şi în recuperare şi nu numai în 

împărtăşirea suferinţei sau a handicapului. 

Fiecare nivel de relaxare dinamică se predă timp de o lună, cu 

o şedinţă pe săptămână, în grup. 

 Învăţarea ansamblului de exerciţii, interesând 

diferitele regiuni ale corpului, nedisociind tensiunile, prezintă 

interes pentru pacientul afectat de o patologie localizată, sau 

atins în totalitatea sa corporală, de a-şi da seama că el poate „ 

să se simtă bine în pielea sa”, chiar şi în perioade în care 

starea de rău este dominantă, şi, că, prin el însuşi, el poate să-

şi întărească senzaţiile de bine prin propriul său antrenament. 

Graţie practicii totalităţii exerciţiilor, făcută în grup, în care 

nu se vorbeşte de patologiile individuale, kinetoterapeutul are 
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apoi posibilitatea de a izola, prin tratament individual, unul 

sau două exerciţii: mobilizarea cefei, a umerilor, a braţelor. 

 În fine, practicarea relaxării dinamice îşi găseşte 

aplicaţie în primul rând la nivelul profilaxiei, „menţinerii în 

formă”. Urmăreşte mai degrabă aspectul preventiv decât pe 

cel curativ, şi pe cel „transcendental”: mobilizarea capacităţii 

de a se auto-depăşi în competiţia sportivă, în pregătirea 

examenelor, o mai bună adaptare şcolară sau la nivel de 

afaceri, oferind astfel kinetoterapeutului noi orizonturi de 

prevenţie auxiliară ale sănătăţii. 

 

Al doilea nivel de relaxare dinamică 

 Este inspirat din meditaţia tibetană.  

 El se predă tot într-o lună, cu o şedinţă pe săptămână 

de câte o oră, în grup, urmând primului nivel. 

 El se practică din poziţia aşezat şi ne va permite de a 

percepe mai bine exteriorul nostru, perceperea externă a 

corpului nostru, forma, talia, volumul, dar şi raportul acestuia 

cu lumea exterioară prin intermediul celor cinci simţuri. 

 Exerciţiile sunt lafel de simple, coordonate cu 

respiraţia. 
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 Ele constau în mod esenţial în exerciţii de creştere a 

tensiunii urmate de relaxare, în maniera tehnicii Jacobson. 

 Al doilea nivel este alcătuit şi el din două părţi: prima 

interesând tensiunea-relaxarea diferitelor părţi ale corpului: 

capul, membrele superioare, membrele inferioare, corpul în 

ansamblu. 

 A doua parte se ocupă mai mult, prin exerciţii 

specifice, de organele de simţ. A doua parte este mai 

senzitivă în raport cu prima, care este mai mult fizică. 

 Lafel ca şi prima parte, practica sa integrală şi în grup 

vizează întărirea conştiinţei de sine, integrată în mediul 

exterior şi în relaţia armonioasă cu ceilalţi. 

 Kinetoterapeutul poate astfel, prin terapiile 

individuale, să utilizeze unul sau două exerciţii pentru a face 

să trăiască mai în prezent în conştiinţa senzaţiei interioare, 

apoi exterioare a unei regiuni corporale, întărind alianţa 

terapeutică între practician şi pacient către recuperarea activă 

pentru pacient.   

Al treilea nivel al relaxării dinamice 

Este inspirat din Zen-ul japonez. 

Este o postură de aşezat, bazată pe conştientizarea respiraţiei 

abdominale, întărind senzaţia corporalităţii, de fiinţă care 
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integrează senzaţiile: fizice, senzitive şi mentale şi de stare de 

bine a interiorităţii în raport cu lumea exterioară. 

  Este un nivel foarte energizant, întărind 

senzaţia de „prezenţă”, a sa însăşi şi a altuia, fără tensiune, şi 

în mod responsabil. 

 El se predă după celelalte două nivele precedente, în 

aceleaşi condiţii de timp, ca antrenament de sporire a stării de 

bine, şi la focalizarea unică pe unica patologie care reduce 

fiinţa. 

 Aceste trei nivele au constituit, timp de 20 de ani, 

antrenamentul principal, din 1968 până în 1988. De aceea 

mulţi autori care au aplicat sofrologia au descris doar aceste 

tehnici. Dar, la reîntoarcerea din Columbia, unde a stat timp 

de 10 ani, în anii 1990, instalându-se la Andora, unde va 

deschide Universitatea Internaţională de Sofrologie, Prof. 

Caycedo va pune la punct al patrulea nivel a relaxării 

dinamice, fruct al proiecţiei conştiinţei sale de medic faţă de 

responsabilitatea vis-a vis de existenţa umană.  

La nivel de activitate sportivă, aceste antrenamente sunt la 

originea multor medalii olimpice, la toate disciplinele, şi la 

nivel internaţional. 
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Al patrulea nivel de relaxare dinamică 

 După primele trei nivele care ne permit să ne simţim 

mai bine în pielea noastră, cunoscându-ne mai bine, cel de-al 

patrulea nivel integrează corporalitatea către lumea 

exterioară, către univers, făcându-l pe individ să se simtă mai 

responsabil de existenţa sa.  

 Al patrulea nivel se practică tot în poziţie ortostatică, 

cu exerciţii specifice adresate diferitelor părţi ale corpului, 

dar mai ales aducând o altă privire asupra noastră înşine şi 

asupra lumii exterioare,mai liberă, mai responsabilă, mai 

demnă. Este vorba de o proiecţie trăită, la nivel de senzaţii şi 

sentimente armonioase,  deopotrivă la nivel fizic, afectiv, 

mental şi moral. 

 

Al doilea şi al treilea ciclu de studii sofrologice: întărirea 

mobilizării energetice existenţiale şi trăirea în cotidian a 

senzaţiei de bunăstare   

Al doilea şi al treilea ciclu de studii sofrologice sunt mult mai 

recente, pentru că au fost elaborate după 1990 a fost 

structurat de manieră similară cu  studiul „conştiinţei de sine” 

al primului ciclu, cu patru tehnici de activare intrasofronică şi 

patru nivele de relaxare dinamică, pe ciclu. Astfel ansamblul 
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metodei sofrologice este pe trei cicluri, de 3 ori 16 TAIS, 

adică: 48 tehnici şi de trei ori patru nivele de relaxare 

dinamică, deci 12 nivele, constituind formarea oficială a 

terapeuţilor sofrologi. 

Al doilea ciclu radical: trăirea  senzaţiei kinestezice 

armonioase, în deplasarea sa spaţio-temporală 

Al doilea ciclu îşi propune să întărească, prin exerciţii bazate, 

ca şi celelalte, pe respiraţie, la nivel de diferite plexuri 

nervoase, integrarea senzaţiilor sentimente armonioase 

(numită „Eufronie”), la senzaţia armonioasă a deplasării în 

spaţiu şi în timp (numită „Eumotrie”), dând sens a ceea ce ne 

animă, ce ne motivează în dinamica noastră existenţială.  

Este vorba de un instrument reeducativ foarte interesant, 

pentru că ne ocupăm de reeducarea pieselor mecanice ale 

mersului, dar nu întărim totdeauna deopotrivă motivaţia de a 

„merge”, de a merge înainte. 

Al treilea ciclu existenţial.  

Este ciclul superior al studiilor sofrologice, integrând 

armonios teoria cu practica, în cotidianul nostru individual şi 

profesional.  
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Acest al treilea ciclu dă acces mijlocului de a trăi filozofia în 

propriul corp, în inima sa, în capul său, în viaţa de toate 

zilele, pentru practician cât şi pentru pacient. 

6.4. Tehnici de relaxare musculară locală  

Aceste tehnici şi procedee vor fi utilizate doar în cazul în care 

durerea provine în urma stresului datorat unei posturi 

deficitare sau unei flexibilităţi şi forţe deficitare datorate tot 

unei posturi vicioase. Ele nu reprezintă un protocol de 

tratament, ci ele vor fi selectate şi utilizate individualizat. 

6.4.1. Mobilizări articulare active  

            Oricând apare un disconfort legat de menţinere 

îndelungată a unei posturi, sau de contracţie musculară 

îndelungată, se recomandă executarea de mişcări active 

libere, în direcţie opusă, ajutor în eliminarea stresului asupra 

structurilor de sprijin, promovarea circulaţiei, şi menţinerea 

flexibilităţii. Toate mişcările se execută lent, pe toată 

amplitudinea de mişcare, pacientul concentrându-se asupra 

muşchiului, şi anume „cum simte muşchiul”. Fiecare mişcare 

se repetă de mai multe ori. 

▰ Regiunea cervicală şi toracică superioară 
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Poziţia iniţială: aşezat cu mâinile relaxate aşezate pe coapse, 

sau stând.  

    Se execută:      

▪ flexii şi extensii ale capului şi gâtului (extensia este 

contraindicată când sunt prezente simptome de 

compresiune a rădăcinii nervoase). 

▪ înclinări laterale şi circumducţii ale capului şi gâtului în 

ambele sensuri  

▪ ridicări şi coborâri, anteducţia şi retroducţia, 

circumducţia umerilor, în final relaxarea lor într-o poziţie 

corectă. 

▪ circumducţii ale MS, fie cu coatele flectate, fie cu ele 

extinse, în ambele sensuri, cu circumducţii de 

amplitudine diferită. Important este ca acestea să se 

încheie cu circumducţia prin înainte spre înapoi, pentru a 

lăsa scapulele într-o poziţie corectă, în retroducţie. Astfel 

se realizează totodată şi reeducarea posturală. 

▰ Regiunea toracică inferioară şi regiunea lombară 

Poziţia iniţială: aşezat sau stând cu picioarele depărtate la 

lăţimea umerilor, genunchii uşor îndoiţi, mâinile pe şold, 

degetele îndreptate înapoi.  

      Se execută: 
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▪ extensia regiunii lombare din aşezat sau stând; este 

recomandat în special persoanelor ce sunt obligate să 

desfăşoare o activitate prelungită cu trunchiul flectat din 

zona lombară. 

▪ basculare posterioară a bazinului prin contracţia 

abdominalilor realizând flexia regiunii lombare; dacă nu 

există probleme discale, se poate face îndoirea 

trunchiului ducând palmele spre sol, cu genunchii uşor 

îndoiţi; exerciţiu benefic persoanelor ce stau mult într-o 

poziţie lordotică. 

▪ îndoirea laterală a trunchiului în ambele sensuri 

▪ rotarea trunchiului în ambele sensuri, menţinând bazinul 

orientat anterior 

▪ ridicarea frecventă din aşezat pentru a merge câţiva paşi, 

atunci când poziţia aşezat trebuie menţinută timp 

îndelungat. 

6.4.2.  Tehnicile de relaxare conştientă specifice pentru o 

anumită regiune 

Antrenament de relaxare conştientă pentru regiunea 

cervicală 
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 Ca şi tehnicile de relaxare generale, tehnicile de 

relaxare specifice pentru o anumită regiune, îi dezvoltă 

pacientului simţul kinestezic şi conştientizarea asupra stării 

de tensiune sau de relaxare a unui muşchi. Ele îl învaţă şi 

cum poate reduce în mod conştient tensiunea într-un muşchi. 

Dacă aceste tehnici se fac în acelaşi timp cu reeducarea 

posturală, terapeutul va putea ajuta pacientul să recunoască 

tensiunea musculară diminuată în momentul în care capul 

este corect echilibrat, iar coloana cervicală este aliniată în 

poziţia medie. 

Poziţia iniţială: aşezat confortabil, cu braţele relaxate, ca şi 

cum ar fi aşezate pe o pernă aşezată în poală, ochii închişi. 

Terapeutul este alături de pacient, utilizând atingerea tactilă 

asupra muşchilor şi ajutând poziţionarea capului dacă este 

necesar. Pacientul va fi instruit să execute: 

 respiraţie diafragmatică. Va inspira lent şi adânc pe nas, 

permiţând abdomenului să se relaxeze şi să se dilate, apoi 

va expira, permiţând aerului să iasă pe gura care este 

relaxată şi deschisă. Această respiraţie este repetată după 

fiecare din următoarele acţiuni. 

 apoi se vor relaxa maxilarele. Limba va fi sprijinită uşor 

pe planşeul palatin, înapoia dinţilor din faţă, cu 
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maxilarele uşor depărtate. Dacă pacientul are dificultăţi 

în a-şi relaxa maxilarele, i se va spune să ticăie cu limba 

permiţând astfel maxilarului inferior să „cadă”, adică să 

se relaxeze. El va exersa până când îşi va simţi maxilarul 

relaxat iar limba aşezată înapoia dinţilor anteriori. Va 

urma o respiraţie relaxată prezentată la bulina anterioară. 

 flexia lentă a capului şi gâtului. Pe timpul execuţiei se va 

concentra asupra muşchilor cervicali şi asupra senzaţiei 

pe care aceştia i-o dau. Se vor folosi atenţionări verbale 

ca şi ”Ai senzaţia de tensiune crescută în muşchi pe 

măsură ce laşi capul înainte”.  

 apoi va ridica încet capul la poziţia medie, va inspira lent 

şi va relaxa. Terapeutul îl va ajuta să-şi poziţioneze 

corect capul şi îi va sugera să-şi noteze în ce fel se 

contractă muşchii pentru a ridica capul, apoi, pe măsură 

ce capul este echilibrat, poziţionat corect se va relaxa.  

 pacientul va repeta mişcarea, iar terapeutul îi va 

direcţiona din nou atenţia asupra senzaţiei de creştere şi 

de scădere a tensiunii din muşchi, pe măsură ce el îşi 

mişcă capul. Se pot folosi şi imagini ca şi „umple-ţi 

capul cu aer şi  simte-l ca şi cum s-ar ridica de pe umeri, 

pe măsură ce inspiri, şi relaxează-te”. 
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 apoi pacientul va face mişcarea incompletă (doar pe o 

parte a AM maxime), concentrându-se din nou asupra 

senzaţiei. 

 apoi îşi va imagina doar că face mişcarea, de a-şi lăsa 

capul să cadă înainte, apoi îşi va tensiona muşchii, apoi 

îşi va imagina ridicarea capului şi apoi îşi va relaxa 

muşchii. Terapeutul trebuie să-i întărească pacientului 

capacitatea de a-şi influenţa senzaţia de contracţie şi de 

relaxare în proprii muşchi. 

 în final, pacientul va gândi doar că-şi tensionează 

muşchii şi apoi şi-i relaxează, realizând la finalul 

mişcării o şi mai mare  detensionare. Terapeutul îi va 

sublinia pacientului că el simte o relaxare din ce în ce 

mai mare. Odată ce pacientul învaţă cum să perceapă 

tensiunea în muşchi, el va putea în mod conştient să-şi 

relaxeze muşchii. Terapeutul va trebui să-i accentueze 

pacientului că poziţia capului influenţează tonusul 

muscular. Pacientul va fi făcut să adopte diverse poziţii 

ale capului, apoi va fi corectat, până când senzaţia este 

întărită. 
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6.4.3. Relaxarea pendulară a membrelor 

O  altă  variantă  a  relaxării  fiziologice  doar  pentru  

membre  este  relaxarea  pendulară. Din aşezat, cu spătarul 

scaunului sub axilă, se ridică braţul la 900 se menţine câteva 

secunde, apoi se lasă să „cadă” şi să oscileze ca un pendul. La 

fel şi pentru membrele inferioare. Există chiar o metodă 

separată de relaxare care se bazează pe mişcarea de pendulare 

a segmentelor sau corpului suspendat. Această metodă poartă 

numele iniţiatorilor ei: Jareau şi Klotz.  

7. Indicaţii privind administrarea relaxării în tulburările 

aparatului locomotor 

7.1. Evaluarea 

Factorii variaţi de viaţă ai mediului contemporan 

(urbanizare excesivă, viaţă trepidantă şi sedentară, alimentaţie 

nesănătoasă) au un rol important în etiologia îmbolnăvirilor, 

durerile de spate şi ceafă fiind unul din primele simptome. 

Astăzi atacul iniţial al dorsalgiilor este adesea precipitat de 

probleme emoţionale, tensiune sau munci fizice grele cu care 

subiectul nu este obişnuit. Aceste cauze sunt adesea mascate 

sau combinate cu factori mecanici reali, dar rareori ele lipsesc 
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în întregime. Deci, când se face istoricul cazului, nu este 

nevoie să fie căutate prea mult semnele fizice ale stresului 

emoţional şi al tensiunii musculare. Accentul trebuie pus pe 

tot tabloul bolii pacientului, decât să ne concentrăm doar pe 

problemele locale mecanice. 

7.1.1. Examinarea subiectivă a tonusului muscular 

Rezultatele stresului sunt adesea considerate ca şi 

manifestări secundare, ca şi obiceiul de culcare la ore 

neregulate, probleme gastrointestinale, dureri de cap. 

Persoanele aflate sub acţiunea stresului au o multitudine de 

reacţii fizice, simptome emoţionale – anxietate, sau oboseală 

cronică. 

Natura muncii pacientului şi activităţile predominante ale 

vieţii sale sunt chei importante datorită tensionării acestuia. 

În acest sens amintim câteva zone care ar trebui explorate: 

- Natura muncii sale, îi place munca sa, superiorii, colegii? 

Slujba lui este competitivă, stresantă? 

- Felul în care este făcută munca sa. Activităţile sale 

zilnice necesită mişcări repetitive ale corpului? 

Activitatea sa permite mişcări libere, sau necesită 

menţinerea poziţiei statice prelungite? 
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- Dacă activităţile zilnice includ şofatul. Naveta 

îndelungată este adesea o sursă de tensiune nu numai din 

punct de vedere al menţinerii unei porţii fixe, dar şi o 

sursă de enervare zilnică pentru traficul intens. 

- Căminul şi familia. Dacă există un bolnav în familie?  

Dacă este căsătorit, are o relaţie satisfăcătoare? Sunt 

copii?  Situaţia de acasă este adesea o sursă de tensiune? 

Persoanele aflate sub stres pot prezenta o mare varietate de 

simptome fizice: 

- simptome cardiovasculare şi respiratorii. Dacă are dureri 

în piept, o inimă accelerată, dificultăţi în respiraţie, sau 

respiraţie superficială scurtă. Are probleme de 

hipertensiune arterială. 

- Simptome ORL, dureri de cap. O cauză specială a durerii 

cu punct de plecare de la gât poate fi legată de scrâşnetul 

dinţilor şi încleştarea maxilarelor. Dacă are frecvente 

probleme cu căile respiratorii superioare( nas înfundat, 

răguşeală, dificultăţi de înghiţire. Are frecvent migrene 

sau dureri de cap? Are efecte somatice trecătoare ca şi 

cele de leşin? 
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- Tulburări digestive. Are frecvent probleme cu stomacul, 

sindrom de ulcer peptic, sau „stomac nervos”, prezintă 

frecvent indigestii, diaree, greaţă? 

- Dereglări endocrine. Cele mai frecvente tulburări 

datorată durerii musculare sunt hipotiroidismul şi 

deficienţa de estrogen. Dacă oboseşte uşor şi doreşte să 

doarmă mult, sau are probleme cu reglarea greutăţii 

corporale? Are transpiraţii mai abundente sau mai puţin 

abundente decât normal? Are probleme de dismenoree, 

sau un ciclu menstrual neregulat? 

- Durere musculară datorată tonusului muscular crescut. 

Adesea pacienţii descriu cel mai sever simptom şi uită o 

mulţime din celelalte care par neimportante pe moment. 

Dacă a observat tensiune musculară excesivă sau durere 

în alte părţi ale corpului maxilare, frunte, MI, umeri)? A 

fost deranjat de muşchi dureroşi, crampe? Care? 

- Mâncatul excesiv, fumatul, băutul excesiv 

- dificultăţi la adormire, sculare cu greutate din pat 

dimineaţa cu persistenţa oboselii 

Trebuie o atenţie deosebită în observarea locului de 

apariţie a durerii primare şi stabilirea durerilor secundare. 

De ex: stresul a cauzat durerea, sau invers? 
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Stresul este adesea însoţit de simptome de anxietate sau 

oboseală. În timpul convorbirii cu pacientul se pot observa 

unele manifestări necontrolate: mestecatul buzelor, scrâşnetul 

dinţilor şi clănţănitul lor, roaderea unghiilor, ticuri. 

Stresul este de asemenea însoţit de o serie de emoţii. 

Întrebarea cea mai importantă se pune cu privire la 

stabilitatea emoţională a pacientului. Este greu de observat 

prin întrebări, acest lucru se va vedea pe parcursul 

tratamentului. 

In final dorim să aflăm: 

- în ce fel de situaţii a devenit pacientul conştient asupra 

tensiunilor nedorite? Care sunt împrejurările şi ce făcea el 

atunci? 

- Apare vreun semnal pentru a-l preveni când este posibil ca 

tensiunea să apară? Are anumite gânduri sau 

comportamente care indică starea de tensiune? 

- Care este experienţa cea mai tensionată  în 24 de ore? 

- Ce simte? Când spune că devine nervos? Ce înseamnă 

aceasta cu adevărat? 

- Ce simte că-i provoacă tensiunea?  

Investigaţiile de acest gen pot scoate în evidenţă sursa 

tensionării şi astfel să fie posibilă influenţarea ei. De cele mai 
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multe ori, tensiunea este un factor, mai ales în următoarele 

circumstanţe: 

- Când simptomele au o evoluţie insidioasă cu un anumit 

număr de simptome generale. 

- Dacă simptomele sunt legate de o problemă particulară sau 

de o activitate anume şi a trecut suficient de mult timp 

pentru a se extinde şi pentru a se înrăutăţi. 

- Pacientul oboseşte uşor şi are în general simptome de 

oboseală 

- Când apar dureri şi redori dimineaţa, agravate de 

activitate, cu timpul doar o mică cantitate de activitate, 

care trec la repaus. Aceşti pacienţi au de multe ori 

dificultăţi în a adormi. Ei vor spune: „Niciodată nu reuşesc 

să mă relaxez”. 

- Problemele particulare devin actuale (recurente). De ex. 

pacientul a avut de 3 sau 4 ori dureri de umăr. Când apare 

tensiunea musculară, aceste probleme se actualizează. 

- Întrebat despre medicamente, pacientul spune că a luat 

miorelaxante în trecut. 

- Pacientul a fost pe la mai mulţi medici, fără a i se fi dat un 

diagnostic specific sau i s-a spus că are o maladie 

funcţională. 
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- Are alte probleme grave de sănătatea legate de tensiune şi 

oboseală. 

7.1.2. Examinarea fizică a tensiunii musculare 

Partea fizică a evaluării va releva mai multe semne care pot 

duce la HTNM. La prima vedere a pacientului, se va vedea că 

el nu stă, ci se mişcă constant. De ex. preferă să stea în 

picioare decât să şadă în camere de aşteptare, sau în timpul 

examinării, îşi schimbă constant poziţia sa în scaun, îşi mişcă 

braţele şi picioarele, are mişcări constante ale ochilor, 

folosirea excesivă mâinilor în limbaj, adevărate tremurături, 

respiraţii scurte şi rapide sau oftează constant, are putere de 

concentrare diminuată, este iritabil şi alte hiperreacţii ale 

muşchilor scheletici. 

a. Inspecţia poate fi partea relevantă a examinării: 

- structura şi aliniamentul corpului 

- ţesuturile moi subcutanate 

- afectări ale pielii (aderenţe, fibrozări) 

- atrofii determinate de oboseală, de tensiune, 

postură generală deficitară. 

Se pot pune în evidenţă şi semne pozitive: 
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- pacientul are ezitări în mişcări active, poate avea 

hipersensibilitate la durere, sau generală. 

- Se mişcă mai repede decât normal 

b. Testarea pasivă este o altă metodă pentru a detecta 

existenţa condiţiilor stresante. Pacientul va participa, va asista 

şi el mişcarea făcută pasiv. Chiar şi când îi veţi explica 

pacientului că aţi dori ca el să se relaxeze complet, el va 

continua să asiste mişcarea. De aceea este important ca pe 

parcursul examinării, dar şi al tratamentului, să-l atenţionăm 

pe pacient să relaxeze şi „să lase moale”. Deşi mişcarea 

pasivă este oricum asistată de pacient, subiecţii tensionaţi pot 

chiar să opună rezistenţă unei mişcări, datorită 

hipersensibilităţii la durere sau a unui spasm muscular. 

Pacientul va învăţa repede că prin oprirea mişcării sau prin 

atingerea unui anumit muşchi, kinetoterapeutul simte 

rezistenţă la o mişcare pasivă şi el va trebui să relaxeze 

imediat. Mobilizările articulare apar dureroase datorită 

hiperactivităţii muşchiului care se contractă. De obicei vor fi 

mai multe zone dureroase, sau mai multe mişcări dureroase.  

c. Testarea reflexelor tendoanelor va fi dureroasă 

d. Palparea provoacă semne distincte când există tensiune. 

Pielea este adesea moale, fină şi uscată, are o temperatură 
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ridicată şi este aderentă ţesuturilor subcutanate. Palparea 

acestora, în special a ţesutului muscular este cheia testului. 

Muşchiul va fi tare şi fibros (întins) şi fin la palpare. Este 

dificil să se distingă între ţesutul muscular care e în spasm. 

Amândouă sunt tari, dar se poate spune că dacă mai multe 

grupe musculare sunt tari şi fine în mai multe zone anatomice 

există un factor tensionant mai degrabă decât un spasm 

protectiv. Ţesutul muscular normal este moale, maleabil şi nu 

este fin la palpare, spre deosebire de starea de contracţie. 

Înainte de a începe un program de antrenament al relaxării, 

terapeutul trebuie să decidă dacă este realist să se aştepte prin 

aceasta la ameliorarea stării de sănătate a bolnavului. 

7.1.3. Evaluarea obiectivă a stresului – Testul 

variabilităţii pulsului (HRV) 

Testul variabilităţii pulsului (HRV) este testul medical 

standard pentru măsurarea stresului fiziologic, arătând dacă 

sistemul este dezechilibrat sau nu. 

 În China antică, acum câteva mii de ani, se folosea 

metoda de consultare prin luare de puls. Pe lângă stabilirea 

diagnosticului şi a stării generale a organismului, precum şi a 

organelor suferinde, această metodă, ajută la stabilirea celor 
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mai bune măsuri terapeutice precum şi la estimarea 

eficacităţii acestora. Această ştiinţă şi artă este şi astăzi parte 

a medicinii tradiţionale chineze. 

 Medicina modernă studiază pentru prima dată acest 

mod de evaluare a stării organismului cu ocazia zborurilor 

spaţiale ale oamenilor, când le era înregistrată cosmonauţilor 

din spaţiu doar electrocardiograma şi respiraţia. Astfel, era 

analizată fluctuaţia intervalului RR al electrocardiogramei. 

Aceasta corespunde astăzi testului de variabilitate al pulsului. 

În spaţiu, sub influenţa unui stres extrem, intervalul RR era 

mult scăzut, pe când în perioadele mai relaxate ale zborului, 

după 2-3 zile, intervalul RR era mult crescut faţă de valorile 

de pe Pământ. Atunci s-a tras concluzia că sistemul nervos 

vegetativ influenţează fluctuaţia duratei intervalului RR. În 

condiţii de gravitaţie diminuată, ca rezultat al scăderii 

consumului energetic al organismului (irigarea mai uşoară a 

creierului şi presiunea scăzută intrapulmonară) tonusul 

parasimpatic creşte, aceasta exprimându-se prin creşterea 

intervalului RR. În raportul comitetului Societǎţii Europene 

de Cardiologie privind moartea subitǎ cardiacǎ (19), autorii 

au concluzionat că variabilitatea scăzută a ritmului  cardiac  
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este un indicator  de  afectare a sănătăţii în populaţia 

generală.   

Câteva din ariile specifice de aplicare a testului 

variabilităţii cardiace sunt: 

1. Persoanele care sunt în mod constant expuse la stres psiho-

social, emoţional sau industrial, cum ar fi operatorii unor 

sisteme complexe (dispeceri, conductori de tren, piloţi, 

operatori ai unor sisteme complicate de securitate, oameni de 

afaceri activi, persoane cu activitate intelectuală, lucrători 

administrativi etc.).  

2. Grupuri de oameni sănătoşi dar care lucrează în condiţii 

adverse ca şi lucrători în uzine chimice, locuitorii unei regiuni 

cu condiţii climatice extrem de adverse, alte populaţii cu un 

risc crescut de suprasolicitare sau epuizare a sistemelor de 

reglare. Este indicat să se facă studiul asupra a 50-100 de 

persoane din grupul de risc dorit, şi să se compare apoi cu un 

grup control adecvat.  

3. Cercetarea persoanelor care se supun unor activităţi fizice 

cu o intensitate crescută în mod regulat, fie individual, fie în 

sălile de fitness, dar fără o consiliere din partea unui cadru 

specializat. Este valabil în special persoanelor de vârsta a 

treia.  
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4. Estimarea stării funcţionale a organismului unor persoane 

care folosesc diverşi aditivi alimentari biologici, sau produse 

homeopatice, sau diverse preparate medicale, sau suplimente 

nutritive biologic active în scop preventiv, pentru menţinerea 

sănătăţii. După cum se ştie în astfel de situaţii, pentru 

obţinerea unui efect optim este foarte importantă dozarea 

individuală strictă a substanţei biologic active.  

5. Estimarea adaptabilităţii organismului în perioadele de 

refacere a organismului, a perioadelor de convalescenţă prin 

determinarea periodică a statusului sistemelor de reglare 

homeostatice ale organismului, pentru prevenirea posibilelor 

complicaţii.  

8.2. Managementul în aplicarea tehnicilor de relaxare 

Tehnicile de relaxare sunt parte integrantă al tratamentului 

complex kinetoterapeutic.  O cunoaştere profundă şi 

amănunţită a tehnicilor de relaxare precum şi experienţa în 

domeniu,  în  aceiaşi  măsură  ca  şi  cunoaşterea  celorlalte  

tehnici  terapeutice  este esenţială.  

La prima şedinţă de antrenament a relaxării, kinetoterapeutul 

trebuie să:  
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1. Explice  şi  să  justifice  procedura  aşa  încât  

pacientul  să  înţeleagă  şi  să  o  accepte raţional. 

2. Insufle un sentiment de încredere în tehnică, dar şi 

unul de entuziasm necesar lucrului individual acasă. 

Succesul în învăţarea relaxării cere practica regulată a 

tehnicilor odată ce au fost învăţate. 

3. Fixeze obiectivele pe termen scurt şi lung. Obiectivul 

intermediar ar fi ca pacientul să fie capabil să se 

relaxeze în orice moment, utilizând una sau toate 

tehnicile care funcţionează cel mai bine la el 

(Obiectivul ultim ar fi producerea relaxării 

independent de răspunsurile condiţionate). 

Condiţiile fizice vor fi asigurate: 

- se va elimina orice sursă de stimulare externă într-o cameră 

liniştită, atractivă 

- important este scaunul sau bancheta, ideale sunt cele 

înclinate 

- în fazele de învăţare se poate folosi şi o masă de tratament 

- îmbrăcămintea lejeră, fără pantofi, ceas şi lentile de contact 

- vocea terapeutului trebuie să fie folosită ca şi un 

instrument de facilitare a răspunsului la relaxare. Cum vorbiţi 
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este lafel de important ca şi ce vorbiţi. Vorba trebuie să fie 

blândă să scadă gradat în intensitate. 

8.2.1. Dirijarea, conducerea procedurii 

Se face de către kinetoterapeut până când el este 

convins că pacientul a învăţat bine şi o relaxare adâncă a fost 

realizată. Aceasta se află prin întrebări şi prin observarea 

anumitor semne din timpul şedinţei. 

În urma fiecărei şedinţe pacientul trebuie chestionat în 

scopul de a se depista eventualele probleme sau chiar pentru a 

se decide eventual dacă tehnica trebuie schimbată. Pacientul 

trebuie întrebat cum anume simte relaxarea. El trebuie 

atenţionat de a-l înştiinţa pe kinetoterapeut cu privire la orice 

a fost spus sau făcut în timpul şedinţei care l-a deranjat şi l-a 

făcut să se relaxeze mai greu. 

8.2.2. Stabilirea programului pentru acasă 

Trebuie făcut din momentul în care pacientul stăpâneşte 

corect un set de exerciţii.  Autorelaxarea asigură aceleaşi 

beneficii ca şi tratamentul în sine. Pacientului i se cere să 

practice 1-2 ori pe zi, oriunde, 2 X10 minute sau 60 de 

minute. Pentru unii şedinţele scurte şi  dese  sunt  mai  
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eficiente. Pacientului i se cere să practice setul de exerciţii 

atunci când este  sub tensiunea psihică cea mai mică (înaintea  

culcării) şi nu cu stomacul plin.  

Odată cu perfecţionarea autorelaxării, numărul şedinţelor pe 

zi cât şi durata lor vor fi treptat  

scăzute. Trebuie găsite trucuri pentru a stimula exersarea 

relaxării acasă şi includerea  acestei obişnuinţe în rutina 

zilnică. Unii terapeuţi au folosit mici ceasuri deşteptătoare  

care  sunt programate să sune la interval de o oră şi astfel să-i 

aducă  aminte pacientului  că  are  de exersat 30 sec  –  3min. 

Pastel foloseşte un sistem interesant de  reamintire. El 

instruieşte pacientul să folosească în fiecare zi sunete ca şi 

sunetul soneriei sau  a  telefonului.  Alţii folosesc semnale 

vizuale ca şi lumina stopului.  

Casetele standard înregistrate cu programe de relaxare sunt 

utile pentru pacienţii care au dificultăţi să se relaxeze în 

prezenţa terapeutului. Pacienţii sunt sfătuiţi să înregistreze 

situaţiile care-i fac să se tensioneze. Cel mai important lucru 

este includerea antrenamentului  de relaxare în activităţile 

zilnice. El trebuie să-şi conştientizeze mersul, postura, 

mecanismele posturale, căile de a-şi conserva energia şi de a-
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şi  reduce tensiunea. Cel mai greu este de  făcut acest transfer 

către activităţile şi gesturile vieţii curente.  

8.2.3. Evaluarea progresului pacientului  

Kinetoterapeutul poate folosi mai multe feluri de informaţii, 

deşi, din fericire ceea ce spune  

pacientul este suficient:  

1.  Observaţia clinică -                                                                                          

Vor fi observate semnele fizice:   

- mai puţine mişcări involuntare observabile  

- reducerea ritmului respirator în timpul şedinţei  

- o aparenţă de pace şi de relaxare (maxilare relaxate, 

deschise, aparenţa de ochi somnoroşi)  

- abilitatea pacientului de a câştiga relaxarea în 

perioade din ce în ce mai scurte de timp.  

2.  Părerea subiectivă a pacientului:   

- Semne  de  îmbunătăţire  simptomatică;  stimulii  care  

la  început  provocau  tensiune  

musculară  nu  o  mai  produc  în  aceleaşi  condiţii.  

Prin  îndepărtarea  obiceiurilor de tensionare 

musculară, care erau în parte vinovate de problema 
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lui, pacientul aduce o reducere proporţională a 

simptomelor sale.  

- Manifestările secundare (migrene, crampe intestinale, 

scrâşnitul dinţilor, dificultăţi în adormire), pot fi 

folosite ca şi măsuri ale îmbunătăţirii stării subiective 

a pacientului  

- Reducerea  şi  stoparea  medicaţiei  relaxante  şi  

miorelaxante  este  şi  ea  un  semn al ameliorării stării 

pacientului  

3.  Scala de evaluare a anxietăţii sau profilul subiectiv al 

stresului.  

4.  Indicatori obiectivi: EMG (electromiografia), 

biofeedback-ul, măsurarea unor parametrii  cardio-vasculari  

–  FC  (frecvenţa  cardiacă),  TA  (tensiunea  arterială), 

temperatura, EEG (electroencefalograma). 
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