Disciplina : Metode de reeducare posturală - CURS

Metoda Feldenkrais

Metoda Feldenkrais

Carmen Şerbescu

Universitatea din Oradea
2015

1

Disciplina : Metode de reeducare posturală - CURS

Metoda Feldenkrais

Cuprins
1. Amnezia senzitivo-motorie .................................................................................................... 3
1.1. Reflexul de" retragere" .................................................................................................... 3
1.2. Reflexul "reac ia de ac iune" ........................................................................................... 5
2. Conştientizarea prin mişcare .................................................................................................. 6
2.1. Bazele neuropsihologice - Schema corporală, imaginea de sine şi obişnuin a ............... 6
2.2. Bazele neuropsihologice - Sistemul nervos şi învă area ................................................ 6
3. Metoda Feldenkrais ................................................................................................................ 8
3.1. Mişcarea .......................................................................................................................... 8
3.2.Conştientizarea ................................................................................................................. 9
3.3. Conştientizarea prin mişcare (CPM) ............................................................................. 12
3.4. Integrarea funcțională .................................................................................................... 14
3.5. Locul metodei Feldenkrais printre alte metode globale ................................................ 15
3.6. Concluzie ....................................................................................................................... 16
4. Program de exerci ii somatice pentru tratamentul amneziei senzitivo-motorii................ 17
Setul 1 ................................................................................................................................... 17
Controlul muşchilor extensori ai coloanei vertebrale .......................................................... 17
Setul 2 ................................................................................................................................... 18
Controlul muşchilor felexori ai abdomenului ...................................................................... 18
Setul nr. 3 ............................................................................................................................ 19
Controlul muşchilor laterali ai trunchiului ........................................................................... 19
Setul 4 ................................................................................................................................... 20
Controlul muşchilor rotatori ai trunchiului .......................................................................... 20
Setul 5 ................................................................................................................................... 21
Controlul muşchilor şi articula iilor membrului inferior...................................................... 21
Setul 6 ................................................................................................................................... 22
Controlul muschilor gatului si umerilor ............................................................................... 22
Setul 7 ................................................................................................................................... 25
Ameliorarea respira iei ......................................................................................................... 25
Setul 8 ................................................................................................................................... 26
Ameliorarea mersului ........................................................................................................... 26

2

Disciplina : Metode de reeducare posturală - CURS

Metoda Feldenkrais

1. Amnezia senzitivo-motorie
Sistemul senzitivo-motor reactionează permanent la agresiuni exterioare traumatizante
(stress emotional, traumatisme, etc.) prin activitatea reflexelor musculare specifice, care sub
efectul repeti iei, provoacă contrac ii musculare condi ionate, acestea determinând la rândul
lor redori articulare, contracturi musculare, dureri limitative ale mişcărilor naturale ale
corpului. Această stare de dereglare a func iei de control neuro-muscular este denumită
AMNEZIA SEZITIVO-MOTORIE (ASM) şi constă în diminuarea sau lipsa controlului
voluntar a anumitor mişcări naturale. Ea afectează cosiderabil imaginea se sine, imaginea
asupra propiilor emo ii şi capacită i. ASM nu este o boală ci un sindrom ale cărui efecte se pot
manifesta la orice vîrstă, dar apar începând de la 30-40 de ani şi sunt confundate cu efectele
îmbătrânirii. ASM este o reac ie de adaptare a sistemului nervos bazată pe crearea de reflexe
condi ionate, lucru ce explică putin a vindecării ei. ASM este la baza a numeroase simptome
de care se plâng

majoritatea pacien ilor: dureri musculare localizate, varice, oboseală,

crampe, furnicături în mâini, respira ie superficială, constipa ie, inflama ii articulare,
contracturi la nivelul musculaturii cervicale, etc., diagnosticate ca şi: nevralgii, scolioze,
cifoze, lordoze, artite, osteoartite, osteoporoze, alterări mecanice sau degenerative ale
discurilor intervertebrale, algii, traumatisme post-operatorii, etc. De cele mai multe ori toate
acestea sunt calificate incurabile şi imputate îmbătrânirii. Ele nu sunt structurale, ci
func ionale, datorându-se ASM, şi anume pierderii relative a controlului senzitiv,
proprioceptiv şi motor; ele rezultă din calitatea vie ii şi nu din durata ei. ASM afectează
întregul ansamblu al sistemului neuromioartokinetic, în special zona centrală a corpului, zona
centrului general de greutate al corpului.
Sindromul general de adaptare este un proces natural şi ineluctabil, descris în mai mult de
treizeci de lucrări de Hans Selye. El s-a axat pe cercetarea modificărilor hormonale,
biochimice ale reacţiei la stress, constatând doar creşterea tensiunii musculare şi
descriind diverse metode de relaxare pentru contracararea acesteia. El a descris mai
pu in natura transformărilor neuro-musculare.
Moshe Feldenkrais i Thomas Hanna1, prin cercetarile efectuate pe parcursul a zeci de ani,
au observat efectele specifice ale stresului asupra sistemului neuro-muscular. Coroborând
studiile lor, cu cele ale lui Selye, au concluzionat că sistemul neuro-muscular reac ionează la
stress prin două reac ii de bază, distincte una fa ă de cealaltă, pentru că ele corespund celor
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două forme diferite ale stresului, pe care Selye le numea "distres" şi "eustres". Adaptarea
neuro-musculară la o solicitare negativă prelungită (distrss) este REAC IA DE
RETRAGERE care se produce în mare parte în partea anterioară a corpului. Adaptarea neuromusculară la o solicitare emo ională pozitivă (eustrss) este REAC IA DE AC IUNE, care se
produce în partea posterioară a corpului.
1.1. Reflexul de" retragere"
Ştiinta biologiei a arătat exis enta acestui reflex în întreg regnul animal, dar la om are
un răspuns uimitor de scurt.
Se ia exemplul unui individ care merge pe stradă şi aude zgomotul unei explozii
provocată de o maşină: pe parcursul a 14 miimi de secundă, muşchii maxilarului se contractă;
în jur de 20 miimi de secundă se contractă muşchii sprâncenelor şi ai ochilor, muşchiul trapez
(fasciculul descendent), ridicându-se umerii şi proiectându-se capul inainte. După 60 miimi
de secundă, coatele se flectează şi mâinile se închid. Acest influx nervos descendent ajunge
apoi la muşchii abdominali pe care-i contractă, comprimând cutia toracica şi ducând la o
diminuare a mişcărilor respiratorii; genunchii se flectează, iar vârfurile

picioarelor se

răsucesc spre interior; muşchii perineali se contractă; corpul are o reac ie de retragere în fa a
pericolului, ca pentru a-şi regăsi pozi ia fetală. Această cascadă de influxuri are un sens
descendent, emană din fasciculul reticulo-spinal provenit din forma iunea reticulară ventropontică şi medulară. Astfel, acest mecanism scapă controlului conştient al scoartei. Este
protec ia noastră primitiva a cărei deviza este: "Retrage-te, vei gândi apoi !"
Disfunc iile legate de "reac ia de retragere"
Daca fenomenul se repetă şi este din ce în ce mai frecvent, apar modificări structurale:
1. ridurile frun ii şi la col ul ochiului
2. proeminen a cervicală (C7) datorată transferului greută ii corporale în plan anterior şi
mai ales a antepulsiei capului.
3. cifozarea dorsală, frecventă la adolescen i, denotând de obicei anxietate.
4. presiunea abdominala care afecteaza func ionalitatea organelor interne: digestia,
excre ia, şi poate fi la originea a două frecvente maladii psiho-somatice: impoten a
func ională şi hemoroizii. Contrac ia cronică abdominală prin coborârea peretelui
toracic comprimă ansamblul musculaturii perineale. Reflexul de retragere induce
contrac ia musculaturii perineale prin

ac iune sinergică

(inclusiv musculatura

sfincterelor uretrei şi anusului). Această tensiune cronică în jurul vaselor ce irigă
1

Hanna, T.-" La Somatique", InterEditions, Paris, 1989
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organele genitale, împiedică o irigare şi o inerva ie normale, împiedicând tumescen a
acestora. In măsura în care contrac ia cronică a zonei pelviene o provoacă pe cea a
muşchilor regiunii anale,

acestea vor impiedica o relaxare în momentul actului

defeca iei, exersând o presiune exagerată

la

nivelul sfincterului anal, ceea ce

brutalizează vasele sanguine şi antrenează apari ia hemoroizilor. Contrac ia anală nu
este cauza specifică a hemoroizilor ci mai degrabă efectul specific al reflexului de
retragere.
5. afectarea respira iei şi a activită ii cardiace.
Efectele respira iei de tip abdominal asupra activită ii cardiace:
 scăderea frecven ei cardiace;
 scăderea debitului cardiac;
 scăderea tensiunii arteriale sistolice periferice;
 reglarea ac iunii parasimpatice asupra sistemului cardio-vascular
 reglarea batăilor cardiace prin aritmie sinusală.
Repetarea "reac iei de retragere" şi acumularea de-a lungul anilor a efectelor sale,
duce în final la o respira ie mai superficială şi mai rapidă, adică la hiperventila ie. Efectele
repertoriate ale hiperventila iei asupra inimii sunt urmatoarele:
 creşterea frecven ei cardiace;
 creşterea debitului cardiac;
 înlocuirea aritmiei sinusale cu o frecven a cardiaca constantă;
 dispari ia controlului parasimpatic asupra activită ii inimii în favoarea celui
simpatic;
 vasoconstrictia cerebrală, consecutiv scăderii presiunii arteriale de CO2 şi
consecutiv modificarii ph-ului.
Defares şi Grossman au concluzionat că: subiec ii de tip A, cu risc crescut de
insuficien ă coronariană (hiperventila ie, durere toracică, palpita ii,etc.), au nevoie de o
terapie axată pe încetinirea schemei respiratorii, aprofundarea respira iei, fiind posibilă chiar
modificarea aproape totală a schemei respiratorii. Exerci iile propuse pentru neutralizarea
efectelor reflexului de retragere fac parte din această terapie.

1.2. Reflexul "reacţia de acţiune"
Aceasta se produce nu pentru a ne sustrage pericolului, ca şi cea de retragere, ci pentru
a ne impinge să ac ionăm. El se manifesta în partea posterioară a corpului.
5
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Specialiştii în reeducare consideră că durerile lombare au devenit o problemă în
societatea contemporana şi o mare dilemă pentru profesiunea medicală (constituie in SUA
prima cauza a consultatiilor medicale si a absenteismului). Th. Hanna consideră că răspunsul
la această enigmă este declan area multiplă a reflexului de ac iune. Mişcările reflexe induse
de acesta sunt: deschiderea ochilor, extensia capului, coborarea umerilor, extensia membrelor
superioare, deschiderea mâinilor, ducerea pieptului înainte, relaxarea musculaturii abdominale
şi a diafragmului, cu creşterea concomitenta a frecventei respiratorii, relaxarea perineului (si a
sfincterelor), contracția fesierilor i rotația externă a membrelor inferioare, hiperextensia
genunchiului si extensia si pronatia piciorului. Feedback-ul acestor miscari îl constituie
sentimentul subiectiv, inerent de actiune, de a ti să actionezi, pe cand feedback-ul reflexului
de aparare este sentimentul că ti ce este frica. Acțiunea celor doua reflexe se echilibreaza
reciproc, ducand la supravie uirea noastră i la crearea" sentimentului de bine general".
Jocul de echilibrare intre extensori si flexori, se accentueaza odata cu varsta, declansandu-se
de foarte multe ori, el devine progresiv conditionat, pana se instaleaza definitiv, determinand
patologia caracteristica batranetii. Daca le comparam, se observa că ele se opun si asigură
func ii contrare de protectie şi de mobilitate. O contractie partiala inerenta unui reflex,
impiedica o contractie completa inerenta celuilalt.
Suma stresului neuromuscular se ob ine deci, prin adăugarea progresivă de contrac ii
cronice opuse. Postura vârstincului se realizează prin adăugarea celor două reflexe opuse;
contrac ia puternică a musculaturii coloanei vertebrale, tipică reac iei de apărare continuă să
încurbeze regiunea lombară şi cervicală. Invers, contrac ia puternică a musculaturii
abdominale şi a umerilor, tipică reac iei de retragere, continuă sa rotunjească spatele. In
realitate se deosebeesc multiple nuan e, după predominan a unuia sau altuia, producând o
distorsiune a corpului. Ac iunea asupra muşchilor păr ii centrale a corpului limitează în
special mişcările de rota ie în mers. Pelvisul nu se balansează normal, bra ele
contrabalansează membrul inferior de aceeaşi parte, trunchiul devine rigid, ca şi cum ar fi un
singur bloc. Contrac ia cronică a musculaturii provoacă durerea cronică musculară. Dacă
reflexul de ac iune este înca viu, inconfortul ce rezultă în muşchii lombari şi ai regiunii
pelviene, se traduce printr-o durere difuză sau vie, după amploarea stresului. Rigiditatea
membrelor superioare si a membrelor inferioare produce si ea un grad de disconfort. Dacă
redoarea se manifesta in partea centrală a corpului, durerile apar mai întâi la extremită i
(coate, genunchi, mâini), confundate adesea cu semne de artrită, nevralgii, sindrom de canal
carpian, etc.
6
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Contrac iile inerente celor două reflexe antrenează contrac ia simultana a tuturor
mu chilor, ducand la un consum de energie sporit, deci o stare de oboseală accentuată,
hiperventila ie, afectând ritmul cardiac, aritmia sinusală.

2. Conştientizarea prin mişcare

2.1. Bazele neuropsihologice - Schema corporală, imaginea de sine şi obişnuinţa
Eficacitatea actelor noastre, capacită ile noastre de adaptare la mediu depind de
imaginea pe care noi o avem despre noi înşine. Fiecare ac ionează şi reac ionează în func ie
de imaginea pe care şi-o face despre sine. Deşi avem impresia că vocea, felul de a vorbi, de a
merge, de a gândi, atitudinile noastre sunt pentru noi singurele posibile şi sunt înăscute, nu
este deloc aşa. Imaginea pe care o avem despre noi se formează de-a lungul vie ii. Ea este
rezultatul moştenirii noastre genetice, şi a propriilor experien e. Conştien a asupra propriului
corp, altfel spus schema noastră corporală, se elaborează deci, pe măsura experien elor
senzori-motrice din copilărie, care marchează dezvoltarea psihomotrică a copilului. Prin
schema corporală se în elege reprezentarea corpului bazată pe datele senzoriale şi integrarea
cerebrală a acesteia. Noi avem o imagine asupra noastră înşine, o reprezenatre mentală pe care
o angajăm în toate actele noastre. Ceea ce facem cu noi înşine corespunde limitelor propriei
noastre imagini; o imagine de sine completă care dă aceiaşi importan ă întregului corp este
foarte rară. Dacă suntem culca i şi încercăm să sim im sistematic întregul nostru corp,
ducându-ne aten ia pe toate păr ile corpului, anumite păr i sunt foarte uşor percepute, altele
rămân inaccesibile conştien ei noastre. Gradul de percepere este individual. Păr ile corpului
uşor de perceput sunt cele pe care le utilizăm zilnic, altele nu joacă decât un rol indirect în
via a noastră, sunt absente din imaginea noastră atunci când ac ionăm. Înscrisă pe cortexul
motor, imaginea de sine reprezintă zone de activitate voluntară şi nu ansamblul corpului. Este
o imagine func ională, pe care orice nouă ac iune o poate modifica. Ea este diferită pentru
fiecare persoană, după obişnuin ele pe care le dezvoltă. O persoană care nu ştie să cânte, nu
poate sim i această func ie decât printr-un efort sau o extrapolare intelectuală. Un cântăre are
conştien a legăturii vitale dintre gură, pozi ia bazinului, musculatura cervicofacială şi
respira ie. Legăturile dintre diferitele păr i ale imaginii noastre variază de la o activitate la alta
şi de la o pozi ie la alta. Imaginea de sine nu corespunde neapărat realită ii fizice. Este
deajuns, pentru a verifica, de a face următorul exerci iu: încercarea de a indica cu ochii închişi
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mărimea propriei guri, mai întâi cu policele şi indexul mâinii drepte, apoi cu cele două
indexuri. Nu numai că cele două mărimi nu vor fi aceleaşi, ci ele vor diferi de mărimea reală a
gurii. Lafel, încercând să evaluăm cu îndepărtarea mâinilor lărgimea toracelui nostru,
dimensiunile nu vor fi niciodată superpozabile cu cea reală. De fapt, pe parcursul
experien elor noastre de învă are, s-au creat obiceiuri, explicând dificultă ile pe care le avem
atunci când vrem să învă ăm o limbă nouă sau să ne aşezăm altfel decât o facem. Obieciurile
corporale, sentimentele şi spiritul trebuie şi ele să se schimbe în raport cu modelele stabilite.
Este vorba de o schimbare a modului de îndeplinire a unui act, de o schimbare privind
dinamica sa, de o ameliorare globală a imaginii de sine. Căutarea unei imagini de sine precisă
şi mai completă favorizează ameliorarea raporturilor noastre cu mediul în sensul larg al
cuvântului. Pentru F. este vorba despre „dezlegarea sistemul nervos de configura iile
compulsive şi de a-i permite un mod de adic ie/dependen ă care nu este dictat de obiceiurile
sale, ci de situa ia de moment”.
2.2. Bazele neuropsihologice - Sistemul nervos şi învăţarea
Modul de învă are a sistemului nervos al omului este cel al experien ei personale. Este
structura cea mai performantă de învă are individuală gra ie capacită ii sale extraordinare de
dezvoltare. Animalele se nasc cu un creier mai matur; adoptă reac ii prestabilite la stimulii
externi şi la majoritatea stimulilor întâlni i. Comportamentul lor, determinat cu precădere de
instinct, este compus din reac ii reflexe simultane sau consecutive, complexe, răspunzând la
stimulii la care au răspuns genera iile anterioare. Este învă area filogenetică care predomină:
specia transmite evolu ia, reflexele şi instinctele necesare supravie uirii, într-un mediu dat (9,
16). Conexiunile şi programarea sistemului nervos sunt efectuate înainte de naştere şi nu este
nevoie de o experien ă lungă pentru ca func ia să se imprime definitiv. Micile animale născute
cu un creier aproape de talia adultului, au, pu in după naştere, posibilită i comparabile cu cele
ale animalelor adulte: circuitele şi căile neurologice există deja iar interconexiunea lor este
deja pregătită. Astfel, tinerele patrupede ştiu rapid după naştere să se ine pe labe, să meargă,
să se ridice dacă cad. Animalele trebuie totuşi să primească de la părin ii lor un antrenament
pentru a-şi putea stabili scheme func ionale în creierul lor; un anume timp de învă are este
necesar pentru ca schemele să fie fiabile (9,16). Dar eficacitatea acestui sistem este
condi ionată de stabilitatea mediului; dacă ele se schimbă prea brusc, aceste reac ii
programate nu mai sunt de nici un folos şi pot fi periculoase pentru individ, sau chiar să ducă
la dispari ia speciei. Doar dacă mediul se schimbă progresiv, răspunsul poate fi modificat şi să
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se adapteze treptat. Cu cât creierul este mai matur la naştere, cu atât comportamentul este mai
automatizat şi capacitatea de a dobândi noi răspunsuri la stimulii exteriori este redusă.
La om, creierul adultului cântăreşte de câteva ori mai mult decât la naştere. Sistemul
său nervos se dezvoltă, de cum stimuli externi îl ating; mediul are din acel moment o mare
influen ă asupra dezvoltării sale. Noi avem la naştere câteva func iuni predeterminate,
indispensabile pentru men inerea vie ii (respira ia, ritmul cardiac, digestia, excre ia…), dar
dezvoltăm tot restul în felul nostru, pe măsura dezvoltării noastre. Structura şi esuturile
sistemului nervos sunt ereditare, dar func ionarea lor depinde enorm de experien a personală.
Se remarcă că func iile avute la naştere nu variază decât minimal de la o persoană la alta, în
timp ce diferen ele sunt importante pentru func iile dezvoltate în cursul experien ei
individuale.
Învă area este, deci, esen ială şi este la copilul între 0 şi 3 ani de o importan ă
fundamentală. Această învă are nu depinde numai de zestrea sa genetică, dar şi de statutul său
de fiin ă umană, într-o societate umană. Complexitatea situa iei este suscitată de
interdependen a dintre creştere, dezvoltarea individului şi cultura, ca şi organizarea societă ii
în care creşte.
La om, învă area este în mod particular organică, este o necesitate biologică, pentru a
nu spune fiziologică. Noi învă ăm să umblăm, citim, scriem, pictăm, cântăm la un instrument
muzical, fluierăm, dar suntem practic priva i de instinctul de a bea şi a mânca, şi supravie uim
mai mult datorită mediului cultural în care trăim decît datorită organizării noastre biologice.
Aptitudinea umană de învă are, cuprinzând şi dezvoltarea răspunsurilor noi la stimuli
familiari, înlocuieşte instinctele acolo unde cea mai mică schimbare nu se face decât dificil.
Sistemul nervos al sugarului este, cum s-ar spune „programat” prin sim uri, sentimente, şi
senza ii kinestezice suscitate de mediul spa ial, temporal, parental, social şi cultural. Or,
învă area organică, pentru că implică o structură complexă ca şi diverse func ii asociate se
face în mai mul i ani şi nu se poate derula fără erori sau îndepărtări fa ă de perfec iune (17).
Copilul înva ă jucându-se: el se descoperă, îşi descoperă posibilită ile sale func ionale
prin intermediul jocului. El înva ă fără a aştepta un rezultat, fără a se judeca, prin încercare şi
eroare. El se dezvoltă în acord cu posibilită ile şi aptitudinile sale personale, în principal când
anturajul său se intersează de ceea ce este el şi nu de ceea ce face el. Învă area organică este
individuală, lentă, şi indiferentă la judecă i, la ob inerea unui rezultat bun sau prost, nu are
nici un obiectiv precis, nici un scop evident, ci are doar satisfac ia copilului de a avea o
experien ă mai pu in stângace decât precedenta (9, 16). Dezvoltarea structurilor corporale
coincide cu încercările pe care le are copilul de a func iona în mediul său. Maturarea
9
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sistemului nervos central şi organizarea lui în re ea de conexiuni sunt afectate de explorările
corporale şi perfec ionarea lor, ele permi ând ameliorarea mişcărilor corpului.
Ceea ce F. numeşte învă are academică, învă are dirijată, este carcaterizată printr-un
scop de atins definit de anturajul familiar, şcolar, social) într-un timp dat. Această învă are
este esen ială, mai ale din punct de vedere social, pentru achizi iile noastre culturale, de
cunoştin ele noastre din diferite domenii, permi ând astfel progresul tehnic al societă ii. Dar
această învă are nu are nimic de-a face cu posibilită ile de dezvoltare personală, poate doar în
condi ii speciale sau ocazional. El contribuie mai ales la adaptarea la norme, este o necesitate
socială. Nu este legată de timpul cronologic, putându-se efectua în orice moment şi se opreşte
de cum scopul imediat este atins. În schimb, este greu să înve i să patinezi înainte de a şti să
mergi. Învă area cea mai importantă pentru noi este aceea care ne permite să realizăm în alte
moduri, ceea ce ştim deja să facem. Cu cât avem posibilită i mai multe de a ac iona, cu atât ne
creştem capacitatea de a o alege liber pe cea care, adaptat situa iei este cea mai eficace (fig 1).

Figura nr. 1 Baza conştinetizării prin mişcare

3. Metoda Feldenkrais
Este o metodă globală de abordare a fiin ei umane, prin care se ob ine „conştientizare prin
mişcare (CM) şi integrare func ională (IF)”. Este o formă nouă de educa ie pentru ameliorarea
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disfunc iilor umane, punând accentul mai degrabă pe învă are decât pe no iunea de tratament
sau vindecare2.
3.1. Mişcarea
Alegerea mişcării ca mijloc de ac iune principal pentru a îmbunătă ii imaginea de sine se
bazează pe no iunea de unitate corp-spirit. Mişcarea este revelatoare pentru modul nostru de a
fi şi de a ac iona.
Pentru F., mişcarea este esen a vie ii: suportul ac iunilor noastre şi a emo iilor noastre, este
rezultatul contrac iilor musculare, ele însele rezultând din propagarea influxului nervos în
sistemul eferent ca răspuns la stimulii interni şi externi. Astfel sistemul nervos este ocupat cel
mai mult cu mişcarea decât cu orice altceva. Noi nu putem să sim im, gândi, fără un ansamblu
variat, complex şi elaborat de acte ini iate de creier pentru a permite corpului să reziste la
atrac ia gravita ională: noi trebuie de asemenea să ştim unde suntem şi în ce pozi ie. Este mai
uşor să discernem calitatea mişcării, de a cunoaşte clar structura corpului în fa a greută ii
decât de a evalua alte elemente cum ar fi sentimentele sau gândurile. Structura sistemului
nervos este de aşa manieră încât este dificil să ne imaginăm conducerea influxului nervos pur
senzorial, pur motor sau pur vegetativ. Acest lucru nu este posibil decât în conjunc ie cu o
configura ie, o schemă, o stare a corpului. Din acel moment, sistemul nervos în globalitatea sa
participă la ac iune. În momentul func ionării, unitatea corp şi spirit este o realitate obiectivă,
un tot inseparabil. Dacă nouă ne ia mai mult timp să numărăm de la 20 la 30 decât de la 1 la
10, cu toate că intervalele numerice sunt identice, este pentru că timpul necesar pentru a gândi
numerele este propor ional cu timpul cerut pentru pronun area lor. Un gând atât de abstract ca
şi număratul este atât de inextricabil legat în organizarea sa neurologică de activitatea
musculară. Noi nu avem senza ii privind activită ile interne ale sistemului nervos, noi nu le
sim im manifestările decât atunci când ele sunt traduse la nivel corporal. Dacă luăm în
considearare sentimentele, atitudinea corporală este diferită în func ie de ceea ce sim im:
triste e, bucurie, mânie. Există o schemă motorie suficient de clară pentru a evalua
sentimentul resim it. Pentru F. activitatea motrică şi sentimentul sunt una şi aceiaşi func ie.
Respira ia, func ie vitală, este şi ea mişcare: ea poate fi dependentă de o alterare a
sentimentelor sau să fie controlată atunci când se încearcă relaxarea.
Activitatea musculară exprimă deci, ansamblul activită ii biodinamice a sistemului nervos.
Senza ia musculară a efortului nu reflectă travaliul realizat în câmpul gravita ional (el variază
2

Volk E. Prise de conscience par le mouvement. Méthode Feldenkrais. Encycl Méd Chir (Editions Scientiﬁques
et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Kinésithérapie-Médecine physique-Réadaptation, 26-
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câteva grame/centimetrii, până la mii de grame/centimetrii), ci reflectă calitatea organizării
mişcării la nivelul sistemului nervos.
O mişcare pe care o găsim dificilă este o mişcare care nu este executată corect. Gradualitatea
contrac iei musculare este extrem de variabilă în ceea ce priveşte propietă ile sale. Se disting
două func ii esen iale: func ia fazică şi func ia tonică. Mai mult, în afara sistemului somatic şi
al controlului cerebral, în controlul mişcării mai intervine şi sistemul neurovegetativ.
Activitatea musculară în muşchii pleoapei, spre exemplu, poate astfel să aibă origini diferite.
Poate fi vorba de o mişcare automată, carcteristică clonusului de oboseală; poate poate fi
vorba despre o contrac ie reflexă în cadrul reflexului oculopalpebral; în fine, muşchiul poate
răspunde la o comandă corticală voluntară de deschidere sau de închidere a ochilor. Acest
lucru este valabil pentru to i muşchii stria i. Particularitatea mişcării voluntare este
reversibilitatea, adică, posibilitatea în orice moment de a întrerupe mişcarea, de a o inversa, de
a o relua în aceiaşi direc ie ca şa început, sau chiar de a efectua o altă mişcare.
Calitatea mişcării poate deci să fie definită în termeni de fluiditate şi de cheltuială energetică
minimală pentru o eficacitate maximă.
Repetarea mecanică a unei mişcări, fără a fi atent la ceea ce se realizează, la ceea ce se
resimte, nu poate fi considerat decât ca o muncă utilă, bineân eles, dar ea nu adaugă nimic la
dezvoltarea personală. Dezvoltarea imaginii de sine, este completarea ei în linii mari şi în
toate direc iile.
3.2.Conştientizarea
Mişcarea este deci pretextul conştientizării de sine; „Mişcările nu înseamnă nimic. Eu nu caut
suple ea corpului ci pe cea a sistemului nervos. Ceea ce caut eu este de a restaura în fiecare
persoană demnitatea sa umană”(24).
Feldenkrais distinge patru stări posibile ale activită ii umane: somnul, trezirea, conştien a,
conştientizarea.
Somnul
Este caracterizat prin desprinderea de func ia spa iotemporală; timpul nu mai are ordinea
secven ială obişnuită, structura spa ială este diferită. În somn timpul şi spa iul sunt întrerupte
şi nu sunt legate de realitate.
Trezirea
Ea marchează trecerea de la somn la conştien ă, o tranzi ie, reluarea contactului cu spa iul
înconjurător şi reperele sale.
061-B-10, 2000, 10 p.
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Conştienţa
Este în raport cu orientarea noastră în câmpul gravita ional: ştim unde ne aflăm, cunoaştem
no iunile spa iale de bază (sus/jos, dreapta/stânga). Pentru Feldenkrais răstimpul dintre gând şi
actul motric este fundamentul conştien ei. Posibilitatea realizării unei pauze, pentru un anumit
motiv, între crearea modelului mintal şi execu ia sa este baza fizică a conştien ei. Această
facultate de a crea reprezentarea actului şi de a întârzia realizarea sa (amânându-l sau
suprimându-l) este fundamentul imagina iei şi a judecă ii intelectuale.
Conştientizarea
Este parte a conştien ei care include cunoaşterea, priceperea („awarness is consciousness
allied to knowledge”).
A lua la cunoştin ă, a conştientiza, înseamnă a şti ceea ce faci, a şti de ce anume eşti conştient,
a- i îndrepta aten ia asupra a ceea ce se produce, se întâmplă, atât din punct de vedere al
senza iei, a îndreptării gândului, cât şi al mişcării. Interac iunea acestor elemente este astfel
încât orice aten ie detaliată asupra uneia din două influen ează asupra celorlalte, asupra
persoanei în întregime. Conştientizarea înseamnă a învă a să diferen eim activită ile noastre,
a ne crea noi scheme motorii. De exemplu, pentru a conştientiza legăturile dintre muşchii
oculari şi cele ale gâtului, putem propune o mişcare a ochilor în sens opus celei a gâtului, şi o
mişcare a capului în sens opus celei a trunchiului. Faptul de a disocia structuri care se mişcă
cel mai adesea împreună, creşte controlul mişcării coprului şi eficacitatea sa.

13

Disciplina : Metode de reeducare posturală - CURS

1

2

3

5

Metoda Feldenkrais

4

6

Figura nr. 2 Exemple de utilizare a diferitelor elemente ale corpului şi integrarea lor în
mişcare pentru a o ameliora: 1. Se întinde bra ul înainte la înăl imea ochilor şi se duce cât mai
departe posibil spre stânga fără a for a. Alinierea ochilor cu mâna determină un reper RO; 2.
Aceiaşi pozi ie de plecare: aducerea bra ului drept către stânga întorcând în acelaşi timp capul
spre stânga. Ochii urmăresc mişcarea mâinii drepte. Se repetă mişcarea de mai multe ori. Se
ajunge la un reper R1 situat mai spre stânga decât RO; 3. Disocierea mişcării bra ului drept de
mişcarea capului. În timp ce bra ul drept merge către stânga, capul se întoarce spre dreapta. Se
repetă mişcarea de mai multe ori; 6. În continuare, fără a for a, se reia mişcarea 1; se ob ine,
mai departe spre stânga, un reper R3; Disocierea mişcării ochilor, de cea a capului, de cea a
MS drept a permis creşterea amplitudinii de mişcare a rota iei capului.
Conştientizarea mişcării
Extensia mişcării trunchiului creşte această amplitudine.
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Indicaţii
Această metodă este accesibilă tuturor pentru este vorba de a învă a să te cunoşti mai bine şi
de a- i ameliora sau de a- i creşte poten ialită ile latente şi neexploatate ale fiin ei umane.
Ca sistem de învă are, ea se adresează tuturor persoanelor pentru că este util de a învă a să se
mişte de o manieră mai adaptată posibilită ilor sale, inten iilor sale, dorin elor sale. Utilizarea
sa într-un sistem de îngrijire este în mod deosebit interesantă în serviciile de reeducare
func ională unde ea se integrează unei îngrijiri pluridisciplinare. Ea permite în acest caz
utilizarea ei de sine stătătoare sau împreună cu alte tehnici corporale.
Se adresează :
-

persoanelor hemiplegice – care au imaginea se sine şi schema corporală perturbate. Se
foloseşte în faza de recuperare, din momentul în care este posibilă mişcarea, apoi pe
parcursul progresului pentru a controla mai bine spasticitatea şi pentru a ameliora
fluiditatea gesturilor regăsite. Pentru reluarea mersului se vor conştientiza mişcările
bazinului, a diagonalelor umăr drept - şold stâng, umăr stâng - şold drept, vor creşte
calitatea mersului.

-

Posibilită ile de mişcare în fotoliul rulant (schimbările de pozi ie, aşezat mai
confortabil), pot fi ameliorate. Se poate lucra cu no iunile „proximal-distal”: mişcarea
şoldului o antrenează pe cea a genunchiului; se pot utiliza rela iile dintre partea
dreaptă şi stângă a corpului: dacă şoldul drept merge înapoi cu dificultate, se poae
avansa şoldul drept.

-

Scleroza în plăci - în care abordarea globală este indispensabilă, metoda este utilizată
între pusee pentru a men ine maximum posibil din ceea ce se câştigă.În func ie de
evolu ia bolii, scopul este de a men ine verticalitatea în pozi ie ortostatică sau aşezat în
fotoliu rulant.

-

Lombalgiile cronice - Pentru că este axată pe mişcare, metoda Feldenkrais îşi găseşte
locul în cadrul unui program de reeducare func ională a coloanei pentru cei ce suferă
de lombalgie cronică. Ea propune în lec ii de grup, redescoperirea spatelui şi a
mobilită ii sale. Această abordare neobişnuită, permite lombalgicilor de a trăi mai bine
şi de a accepta mişcările , gesturile, pozi iile corporale care li se păreau până atunci
nefezabile, fiind dureroase. Scopul este de a în elege mai bine func ionalitatea
spatelui, necesitatea mişcării (func ia crează organul) respectând cele trei curburi ale
coloanei vertebrale. Metoda exclude orice ideie de înlăcătare (blocare), sinonimă cu
fixarea.
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Şcoala spatelui în preven ia primară sau secundară. Ea permite transformarea
fenomenelor de compensare în adaptare. Achizi ia gradelor de amplitudine articulară
suplimentară se traduce printr-o mobilitate mai economică şi mai armonioasă.

-

În pediatrie, ea poate fi utilizată la copii care prezintă un retard psihomotor. Este vorba
de a ajuta copilul de a reexperimenta etapele care au lipsit din dezvoltarea sa. În cazul
copiilor cu infirmitate motorie cerebrală.

-

No iunea de tratament sau de vindecare nefiind scopul metodei, ea se adresează şi
indivizilor sănătoşi. Ea este foarte utilizată în mediul artistic, în special la muzicieni,
cântăre i şi dansatori, ca şi la sportivişi practican ii de arte mar iale. Ea nu înlocuieşte
antrenamentul sportiv ca atre, ci ea îl optimizează. O mai bună conştiin ă de sine
permite alegerea între diferite moduri de ac iune şi creşte calitatea unei presta ii.
Feldenkrais vorbea de anumi i mari violonişti şi pianişti descoperind fără încetare noi
posibilită i în tehnica lor de cîntat obişnuită, făcând-o mai subtilă, mai nuan ată.

-

Metoda are locul său într-un program de preven ie primară a lombalgiei la copii şi
adolescen i. Activitatea se va axa pe conştientizarea spatelui în diferite activită i şi
pozi ii, în special pozi ia aşezat.

Această listă de indica ii nu este exhaustivă, metoda este utilizabilă în toate situa iile
patologice în care o mai bună cunoaştere a organizării neromotorii permite exploatarea
maximului capacită ilor sale, în pofida handicapuluo indus de boală.
3.3. Conştientizarea prin mişcare (CM)
Lec iile de conştientizare prin mişcare se efectuează în grup şi durează în general între 30-60
de minute.
Sunt secven e de mişcări propuse verbal şi de obicei se ocupă de o anumită func ie.
Cel mai adesea, participan ii sunt culca i pe sol în scopul reducerii efectele gravita iei şi
pentru a elibera astfel aten ia.
Pentru a învă a este nevoie de timp, de aten ie, de discernământ. Pentru a discerne, trebuie să
sim im. Senza iile sunt legate de stimulii care le induc, şi cu cât stimulul este mai lejer, cu atât
discernământul este mai fin. Dacă stimulul este mare, trebuie creată o mare diferen ă între doi
stimului, pentru ca diferen a să fie percepută. De exemplu, dacă se transportă un obiect foarte
greu, ca şi pianul, adăugarea unei greută i de cîteva grame, ca şi o insectă nu este remarcată.
Aceaşi greutate a insectei, aşezată pe o foaie, este remarcată numaidecât.
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Pentru a creşte sensibilitatea, trebuie diminuat efortul muscular sau stimulul ini ial, altminteri,
micile diferen e nu sunt percepute. Este vorba deci, de a spori sensibilitatea, reducând
tensiunea şi de a creşte capacitatea de a sim i, şi nu for a.
Se acordă fiecăruia timpul necesar pentru a asimila ideea mişcării şi pentru a se obişnui la
noutatea situa iei. Trebuie să existe suficient răgaz pentru a se percepe pe sine însuşi, pentru a
se organiza şi a repeta mişcarea atât de des cât se simte nevoia. Învă area trebuie să fie
agreabilă, uşoară; precipitarea, încrâncenarea nu produc decât confuzie şi oboseală.
O lec ie începe adesea cu componentele mişcării finale; există câteodată mai multe variante şi
configura ii diverse şi par iale ale acelei mişcări. A nu prezenta dintr-o dată ac iunea finală
permite fiecăruia să se simtă în largul său şi să exploateze mişcările propuse în propriul său
ritm. Dacă i se explică copilului de la început că scopul lec iei este a fi învă at cum să se
aşeze şi să se ridice, elevul poate să nu fie preocupat decât de această finalitate, fără să mai fie
atent la „parcursul” de învă are. El riscă de a reproduce doar ceea ce cunoaşte el, ceea ce este
obişnuit pentru el. De aceea practicianul nu propune un model de imitat, ci lasă participan ii
să construiască ei înşişi „puzlelul” lor, descoperind, pas cu pas, imaginea finală. Aceste
mi cări includ gândirea, senza iile, mişcarea şi imagina ia. Utilizarea imagina iei este o parte
importantă a metodei Feldenkrais.
Un anumit număr de lec ii sunt bazate pe mişcările legate de dezvoltarea psihomotrică sau
activită ilor func ionale habituale. Anumite lec ii sunt bazate pe explorarea articula iilor sau a
muşchilor şi de interrela ia dintre acestea.
Înainte de începerea lec iei propriu-zise şi indiferent de tema lec iei, practicianul cere
participan ilor de a se culca pe spate pe sol. Se stabileşte astfel o „hartă a geografiei
corporale” bazată pe percep ia kinestezică a corpului pe sol. Se regăseşte apoi adesea această
pozi ie de repaus pe parcursul lec iei, completând „harta” în func ie de diferen ele observate,
de schimbările percepute. Apoi practicianul propune verbal executarea, din pozi ii câteodată
neobişnuite, a unei mişcări simple, neaşteptate sau neobişnuite.
Mişcările propuse sunt executate fără efort, fără durere determinată de execu ia lor. Sunt
repetate de un anumit număr de ori pentru a crea ocazii de a explora şi de a sim i func ionarea
tuturor păr ilor corpului implicate din mai mai multe puncte de vedere: respira ie, sprijin pe
sol, mişcarea capului...
Se lucrează adesea pe o singură parte, pentru a facilita compararea senza iilor, după care se
reia mişcarea în sens opus, dar fără a o executa, ci doar imaginativ. Imaginarea unei mişcări
este de a vizualiza şi resim i în cele mai mici detalii jocul muşchilor, articula iilor, a
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vertebrelor şi a respira iei. Apoi, se poate verifica că nu a fost nimic uitat, efectuând în mod
real mişcarea.
Scopul lec iei de CPM este deci, de a realiza conştientizarea schemelor neuro-musculare
obişnuite şi a redorilor pentru descoperirea de noi modalită i de a se mişca, mai eficiente.
Esen ialul este de a învă a cum sunt organizate func iile fundamentale.
Exemplu de lecţie de C
M
Se ia exemplul de explorare a rota iei trunchiului. Putem creşte capacitatea de a o execita
implicând şi şoldurile şi bazinul în mişcare. Pentru a conştientiza rela ia dintre copase, bazin,
membre superioare şi cap, se poate propune următoarea succesiune de mişcări (fig. 3):
 Aşezat pe sol, MI drept îndoit spre dreapta, talpa piciorului stâng pe coapsa dreaptă,
mâna stângă în sprijin pe sol la stânga, se ridică şi se aşează copasa dreaptă de mai
multe ori la rând; se observă în timpul acestei mişcări ce se întâmplă cu capul, cutia
toracică, respira ia;
 Se a ează mâna dreaptă pe cap i capul se înclină spre dreapta, apoi spre stânga; se
observă mi cările induse la nivelul fiecărui old;
 Se încearcă disocierea mi cărilor naturale cap- old;
 Se înclină capul spre stânga; se observă mi carea oldului drept; se repetă acela i lucru
cu oldul drept;
 Se reia mi carea de rotație de la capitolul precedent spre stânga, observând ceea ce se
întâmplă cu diferitele părți ale corpului, atunci când se face mi carea de flexieextensie a capului (în extensie, coloana se extinde i ea, oldul drept se ridică; în flexie
coloana se rotunje te , oldul drept coboară);
 Se încercă disocierea capului i bazinului;
 Se disociază apoi mi carea capului i ochilor (se ridică capul i se prive te în jos; se
coboară capul i se prive te în sus); se reia mi carea de rotație i se notează cre terea
amplitudinii acestei mi cări.
 Între diferite mi cări, cât i la sfâr itul lecției, din decubit dorsal se va face revizuirea
senzațiilor care se schimbă pe măsura progresiei (puncttele de contact cu solul,
perceperea părții drepte i stîngi a corpului, respirația...).
Reluarea mi cării inițiale de partea opusă este mai u or de realizat.
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3.4. Integrarea funcțională
Integrarea funcțională este o altă modalitate de acționare în metoda Feldenkrais. În lecțiile de
grup, practicianul ghidează verbal participanții; pe cînd în lecțiile individuale, învățarea se
face preponderent prin atingere în secvențele de mi care.
Lecția de IF este o formă de comunicare tactilă i kinestezică prin contact manual (3). Această
muncă nonverbală atinge senzațiile kinestezice cele mai profunde, adesea uitate în favoarea
altor simțuri. Este vorba despre un veritabil ”dialog corporal”, i nu despre vreo formă de
masaj sau manipulare. Mâinile practicianului simt totodată că ele dirijează. Această
comunicare se face direct, prin intermediul atingerii i propriocepției. Stimulii senzoriali sunt
mai aporape de funcționarea noastră incon tientă, subcon tientă sau autonomă decât orice
înțelegere con tientă. La nivel senzorial comunicarea cu incon tientul este mai directă, mai
eficace i mai puțin deformată decât la nivel verbal (3).

Figura nr. 3 Exemple de exerciţii de conştientizare prin mişcare
Prin atingere, practicianul acționează astfel la nivelul scheletului, mu chilor, pielii. El
comunică cu persoana, îl face să descopere funcții, coordonări, poziții noi pentru ea, i îi
indică cum să se mi te în cadrul schemelor motorii funcționale mai bogate.
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Practicianul mobilizează pasiv persoana, lăsând-o liber să se concentreze asupra senzațiilor.
Respectând capacitățile, calitățile, integritatea persoanei, treapeutul crează un mediu care îi
permite să învețe agreabil. Îi transmite esxperiența confortului i a mi cării fără forțare (3).
Persoana poate astfel să simtă ce anume se mi că din corpul său, cum se mi că, cum se
organizează, i să descopere noi posibilități.
Acest tip de muncă permite o integrare i o încorporare optimală a schimbărilor percepute,
acest lucru nefiind impus de practician, ci descoperit de persoana însu i. Consecința este o
reorganizare corporală i comportamentală nouă i mai eficace.
Într-o lecție de IF, practicianul dezvoltă ceva specific pentru persoana căruia i se adresează, ca
răspuns la o dorință, o intenție sau o nevoie particulară a acesteia.
Se poate, spre exemplu să se caute o fluiditate mai mare a mi cării ochilor, o mai bună rotație
a capului, o schimbare a repartizării greutății pe talpă,

i aceasta prin intermediul

modificărilor funcționării cortexului motor i senzorial.
Mai degrabă decât a acționa potrivit principiului cauzei i efectului, practicianul acționează
după principiile cibernetice (retroacțiune în buclă). El nu acționează direct pe punctul dureros
sau deficient, ci vizează ameliorarea relației între părțile corpului care sunt mi cate.
La o persoană hemiplegică, se poate, de exemplu, să simtă mi cările de mers lucrând cu un
”sol artificial”.
”A se interesa de funcțioarea de ansamblu permite activarea i stimularea, de manieră
armonioasă, exact ceea ce este necesar pentru o învățare senzori-motrică eficace”(3).
O lecție de IF este de obicei executată cu elevul culcat pe o masă adaptată la tehnica
Feldenkrais. Dar ea poate lafel de bine să se execute cu elevul în ortostatism. Dar, trebuie
folosite anumite suporturi în scopul susținerii configurației corporale a persoanei sau pentru a
facilita anumite mi cări (22).
3.5. Locul metodei Feldenkrais printre alte metode globale
Metoda F este o tehnică corporală globală. Acestea au drept scop achiziționarea unei mai bune
con tiințe a propriului corp i ameliorarea utilizării acestuia printr-o ascultare mai sensibilă a
percepțiilor corporale. Astfel, importanța acordată de Feldenkrais actului de con tientizare, a
trezirii senzoriale face ca metoda sa să fie pusă în paralel cu lucrările lui Elsa Gindler, de unde
s-a dezvoltat gimnastica holistică a doctorului Ehrenfried. Scopul este, ca pornind de
ascultarea de sine, să se realizeze experimentarea, achiziția

i integrarea posturilor

i

gesturilor cele mai naturale. Ea acționează asupra respirației, echilibrului i tonusului, i
vizează o folosire mai rațională a mu chilor cât i o diminuare a tensiunilor musculare. Ea se
20

Disciplina : Metode de reeducare posturală - CURS

Metoda Feldenkrais

practică în grup sau individual. ”Directivele majore a muncii noastre, comportamntului,
respirației, problemele de tonicitate, tendințele către echilibru, trebuie descrise unele după
altele: dar pe parcursul muncii practice, ele trebuie neapărat să fie considerate toate deodată,
pentru că ele se condiționează unele pe altele i nu ar putea să progreseze izolat” (18).
Noțiunea de învățare prin diminuarea efortului este legată de tehnica F Mathias Alexander.
Aceasta este bazată pe ihibiția, capacitatea a opri, întârzia un răspuns până la a fi gata de a-l
da. Alenxander propune ”o modaliate de a lărgi câmpul con tienței pentru a asimila inhibiția
câr i excitația, adică, a face cât i a nu face, de aici obținerea unei mai bune integrări a
elementului involuntar i a celui voluntar în procesul răspunsului” (18). El acordă deasemenea
corpului un rol în dezvoltarea unei învățări con tiente. El îl consideră ca un instrument pentru
cre terea cunoa terii de sine i de a se ”elibera de dominarea obiceiurilor fixe! (18).
Coordonările proaste i tensiunile musculare fac parte din schema globală.

i pentru el,

organismul uman funcționează totdeauna în totalitatea sa i nu poate fi schibat fundamental,
decât în totalitatea sa. El tratează astfel fiecare act ca i angajând individul în integrarilatea sa.
Relația cap-gât-trunchi este importantă pentru determinarea nivelului de funcționare al
subiectului i a organiza reacțiile sale în toate planurile. Alexander nume te această relație
”controlul primar” i este baza metodei sale care se efectuează individual i vizează
stimularea ”înclinației naturale i fără efort către în sus” (18).
 Ilustrarea unei mi cări reversibile sau cum să te ridici u or (fig 4)
 A ezați-vă mâinile înapoia voastră, îndoiți genunchii a ezați tălpile pe sol.
 Înclinați genunchii spre dreapta, folosindu-vă de picioare pentru a face trecerea dintr-o
parte în alta.
 Înclinați genunchii spre stânga, depărtați-i pentru a avea mai mult spațiu; continuând
mi carea, găsiți mâna pe care este inutil să vă sprijiniți, cea pe care puteți să o ridicați.
 Devine din ce în ce mai u or să ridicați bazinul; continuați mi carea bazinului,
făcându-l să descrie o spirală ascendentă, până ce articulația Cf dreaptă se ridică
suficient pentru a permite genunchiului drept să se redreseze.
 Piciorul drept se pune acum pe sol.
 Continuați mi carea de rotație până ce vă găsiți cu fața la ceea ce la începutul mi cării
se afla în spatele vostru. ; în timp ce efectuați această spirală ascendentă, ochii rămân
mobili i caută încontinuu orizontul.
 Mi carea de ridicare este acum încheiată (17).
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3.6. Concluzie
Metoda Feldenkrais este un sistem de educare, un proces de învățare al cărui scop este de a
dezvolta o con tiință de sine în mediul înconjurător.
Această aboradre lărge te repertoriul mi cărilor, cre te con tientizarea, ameliorează funcțiile
(mers, postură, atitudine...) ameliorează calitatea relației dinamice stabilite între un individ,
legile gravitației i societatea în care trăim. Ea permite includerea în funcționarea unei
persoane a unor mi cări i a unor părți ale corpului neglijate, uitatea sau excluse de actele sau
de reprezentările sale mentale.
Această metodă de învățare este bazată pe importanța imaginii de sine, pe plasticitatea
sistemului nervos i facultățile sale de învățare. F vorbe te de învățare organică, adică de
relața între experiențele sonzori-motrice i dezvoltarea, cre terea rețelelor de conexiune
neuronale. Pentru el mi carea este cea mai bună oglindă a vieții individului, cel mai bunindice
al activității sistemului nervos, ca i pretextul de con tientizare de sine.
Interdependența între acțiune, simțire i percepere constituie activitatea umană i modoficările
mi cării influențează ceilalți factori.
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Ea se adresează tuturor celor care doresc să- i crescă potențialitatea, pentru chiar în limitele
fixate de un handicap sau un deficit, putem obține o ameliorare a propiilor posibilităților. La
persoanele bolnave ea permite prin explorarea i crearea de scheme motorii nexploatate, de a
reduce consecințele alterări mi cării.
Metoda prezintă două versiuni tehnice: con tinetizarea prin mi care (CPM) i integrarea
funcțională (IF). Lecțiile de CPM se efectuează în grup. Practicianul ghidează verbal
participanții în descoperirea propriei lor modalități de a se mi ca i le dă ocazia de a explora
alte posibilități, de a elimina cheltuielile inutile de energie, de a transforma intențiile în
acțiune. Lecțiile de IF sunt individuale i individualizate; practicianul propune manula
mi cările în funcție de nevoile i dorințele elevului.
Această modalitate de a privi corpul i mintea ca un tot, mi carea fiind oglinda funcționării
sistemului nervos central, a permis deci, a permis ca prim metodă să se reconecteze structurile
ființei umane ca un întreg pentru a fi funcțional bine integrat, adică capabil de alegeri/decizii
individuale. Pentru F.(17), în viața curentă, lipsa alternativei semnifică angoasă i adesea
compulsiune.
Libertatea de a alege inseamnă că avem cel puțin libertatea de a acționa, i ea nu există dacă
suntem constrân i să adoptăm singura modalitatea de a acționa pe care o cunoa tem. Liberul
arbitru semnifică că avem la dispoziție alte modalități de acționare i că putem să-l alegem pe
cel pe care-l preferăm fiind con tienți de tot ceea ce facem, i nu numai de ceea ce gândim
(credem) noi că facem.

”If you know what you do, you can do what you want.”
4. Program de exerciţii somatice pentru tratamentul amneziei senzitivomotorii
Programul de exerci ii pentru atenuarea sau vindecarea amneziei sezitivo-motorii
se bazează pe studiile doctorului israelian Moshe Feldenkrais, prezentate in 1975 in SUA. El
propune tehnici care sunt capabile sa antreneze modificari in zonele senzitivo-motorii ale
scoar ei cerebrale, ducând la un control mai bun al sistemului neuromioartrokinetic.
Primele patru seturi de exerci ii pregătesc sensibilizarea si controlul muşchilor regiunii
pelviene, următoarele două seturi se adreseaza zonelor periferice: coloana cervicala, membre,
iar ultimele doua seturi de exercitii actioneaza asupra a doua func ii principale: respira ia şi
mersul, tipic afectate de amnezia senzitivo-motorie.
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Reguli de efectuare a exerci iilor:
 se urmăreşte în permanen ă descoperirea naturii si zonei de localizare a amneziei
senzitivo-motorii;
 concentrarea in timpul executiei asupra senzatiilor interioare pe care le realizeaza
aceste contrac ii;
 se practică într-un loc confortabbil pe sol, avand o imbracaminte lejeră, fara surse de
distragere a atentiei;
 miscarile se executa lent, fara oboseala, cu minimum de efort; si fara a provoca durere
 adoptarea unei atitudini pozitive, increzatoare, perseverente; este nevoie de un proces
de invatare progresiv, serios, acest program nefiind o solutie rapida de vindecare.

Setul 1
Controlul muşchilor extensori ai coloanei vertebrale
1) PI - culcat dorsal, genunchii indoi i cu tălpile cât mai aproape de fese.
A. Mişcare : apăsa i de mai multe ori coccisul pe sol, accentuand extensia lombară.
Sensibilizare: pune i o mâna sub regiunea lombara pentru a sim i contrac ia musculară, de
fiecare parte.
B. Mişcare: inspira i în timp ce accentua i lodoza, expira i relaxând.
Indica ii: se măreşte din ce în ce mai mult amplitudinea mişcărilor, mai întâi prin apăsarea
puternică a coccisulului pe sol, ridicând mai sus regiunea lombară, apoi apasând lombele pe
sol pantru a ridica mai uşor coccisul. Se repetă lent de 20 de ori.
2) PI : DV cu obrazul stang pe dosul mainii drepte, bratul stang intins pe langa corp.
A. Miscare: ridicati usor cotul drept de trei ori.
Sensibilizare: incercati sa determinati care sunt muschii contractati ai umarului drept.
B. Miscare: ridicati usor capul pentru a privi de trei ori deasupra umarului drept.
Sensibilizare: simtiti contractiile musculaturii partii drepte a spatelui, de la umar pana la
pelvis.
C. Miscare: ridicati cotul , mana si capul pentru a privi de trei ori deasupra umarului drept.
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Sensibilizare: observati felul in care contractia se propaga in centura scapulara , in
lungul coloanei vertebrale, pana in fesa stanga care se contracta ca si cum ar extinde
membrul inferior stang.
D. Miscare: ridicati de trei ori membrul inferior stang la doar cativa centimetrii de sol.
Sensibilizare: notati ca greutatea

membrului

inferior ridicat se compenseaza prin

contractia reflexa a musculaturii partii drepte a spatelui si a umarului.
E. Miscare: inspirati lent si ridicati simultan si membrul inferior stang si ansamblul capbrat drept, de trei ori.
3) PI : DV, capul rasucit spre dreapta cu obrazul drept aşezat pe dosul mâinii stângi, bratul
drept întins pe lângă corp.
Miscare A: ridicati cotul stâng de trei ori ;
B: ridicati capul pentru a privi peste umarul stang;
C: ridicati ansamblului cap - mână - umăr stâng de trei ori pentru a privi
peste umărul stâng;
D. ridicati membrul inferior drept de trei ori;
E. inspirati lent, ridicand membrul inferior drept simultan cu ansamblul capmembru superior stang de trei ori.
4) PI : DV mana stanga peste cea dreapta, asezate sub frunte.
A. Mişcare: inspirati si ridicati capul cu privirea spre plafon, lent, de trei ori.
Sensibilizare: simtiti contractia musculaturii paravertebrale de la regiunea cervicala
pana la fese. Este postura clasica (abdomen proeminenent, capul in extensie) pe care
majoritatea indivizilor au tendinta sa o ia drept postura dreapta.
In continuare, pe parcursul urmatoarelor cinci exercitii, incercati sa distingeti, sa simtiti,
diversele zone de contractie la nivel cervical, al umarului, dorsal, lombar, al feselor si al
musculaturii posterioare a coapselor.
B.

Miscare: inspirati ridicand membrul inferior drept cativa centimetri, apoi expirati

relaxand; se repeta de trei ori.
C. Miscare: idem cu exercitiul precedent dar cu membrul inferior stang; se repeta de trei ori.
D. Miscare: inspirati ridicand simultan membrul inferior drept si capul, expirati relaxand; se
repeta de trei ori.
E. Miscare: idem, ridicand membrul inferior stang si capul.
F. Miscare: inspirati ridicand foarte usor capul si ambele membre inferioare, o singură data.
5) PI: DD, genunchii indoiti, picioarele cat mai aproape de fese;
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A. Miscare: inspirati lodozand spatele(coccisul apasa pe sol, bazinul se ridica), expirati
relaxand spatele si ridicand capul - de sase ori.
B. Miscare: relaxati intinzand ambele membre inferioare.
Sensibilizare: in timpul pozitiei relaxate,

notati sezatiile de la nivelul lombar si

asezati o mana sub sub aceasta zona pentru a simti daca ea adera mai bine la sol.
Recomandare : practicarea zilnică a “întinderea pisicii”.

Setul 2
Controlul muşchilor felexori ai abdomenului
1) PI - DD, genunchii indoiti, talpile cat mai aproape de fese, mana stanga pe pubis, mana
dreapta la baza toracelui;
A.

Miscare: inspirati ridicand lent lombele pana ce coccisul se aseaza pe sol, expirati

relaxand - de sase ori
Sensibilizare: simtiti cu mana contractia muschilor abdominali, in timp ce
delordoozati. Acceasi contractie este determinata si de reflexul de actiune.
B. Miscare: mana dreapta este sub cap, inspirati lordozand, expirati contractand muschii
abdominali, in timp ce ridicati mana dreapta impreuna cu capul - de sase ori
Sensibilizare: simtiti cu mana stanga contractia muschiilor abdominali care se
contracta si mai puternic prin ridicarea capului.
C. Miscare: ridicati genunchiul drept spre piept tinandu-l cu mana stanga; expirati ridicand
capul si apropiind cotul drept de genunchiul drept - de sase ori.
Sensibilizare: remarcati ca, cu cat apropiati mai mult regiunea lombara de sol, cu atat este
mai usor sa apropiati cotul de genunchi si veti putea sa relaxati mai bine musculatura
spatelui.
2) PI: idem cu exercitiul 1) dar efectuat pe partea opusa.
3) PI: DD, genunchiul drept indoit cu talpa pe sol, genunchiul stang indoit la piept si
sustinut cu mana stanga, mana dreapta sub cap.
A. Miscare: inspirati lodozand lent. Pe masura delordozarii si expiratiei, apropiati capul si
cotul drept de genunchiul stang - de sase ori.
Sensibilizare: remarcati ca cotul si capul se duc usor spre stanga si

ca pe masura

delordozarii, cotul se apropie de genunchi mai mult. Sunteti in curs de a regasi controlul
voluntar al muschilor spatelui.
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4) Idem cu exercitiul precedent, dar cu ridicarea membrului inferior drept si a membrului
superior stang.
5) PI: DD cu ambele maini sub cap;
A. Miscare: inspirati lordozand, expirati delordozand, pe masura ridicarii capului. - de trei
ori.
6) PI: DD cu genunchii flectati, talpile ridicate de pe sol, mentine i astfel MI şi cele
superioare impreună cu capul in echilibru ;
A. Miscare: inspirati lordozand, expirati delordozand odata cu ridicarea capului si a
ambelor coate, apropiindu-le de genunchi incercati sa-i atingeti; relaxati asezând MI întinse pe
sol si bra ele pe lângă corp.
Sensibilizare: notati senzatiile corporale de la mijlocul pieptului pana la pubis si in zona
comprimata de membrele inferioare. In inspiratie lasati abdomenul sa se ridice si sa se
destinda complet pentru a putea respira profund.
Corectia perceptiei eronate a imaginii corpului
Dupa invatarea in cele doua lectii a relaxarii muschilor lombari, faceti aceleasi miscari din
asezat, folsind oglinda drept control.

Setul nr. 3
Controlul muşchilor laterali ai trunchiului
1) PI: culcat lateral stanga, genunchii indoiti in unghi drept fata de trunchi, bratul stang
intins pe sub cap, bratul drept prinde pe deasupra capului urechea stanga.
A. Miscare: inspirati, ridicati incet capul impreuna cu bratul drept, făcând o mişcare de
înclinare laterală dreapta, pana ce efortul de mentinere a capului devine prea greu; se executa
de trei ori.
B. Miscare: inspirati si ridicati lent piciorul si extremitatea distala

a gambei drepte,

genunchii raman apropiati iar coapsa, fara sa se ridice, se va rota intern, expirati relaxand
incet; faceti ca si cum ati vrea sa va atingeti umarul cu şoldul; se repeta de trei ori.
C. Miscare: inspirati si ridicati foarte lent capul si piciorul drept, mentinandu-le pana ce
efortul devine greu; expirati si relaxati; se repeta de trei ori.
Culcati-va pe spate, relaxandu-va un minut astfel: cu bratele pe langa corp si picioarele usor
departate.
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Sensibilizare: In timp ce va odihniti, incercati sa va simtiti zona centrala a corpului. Simtiti
vreo diferenta intre partea dreapta si stanga a corpului?
2) Acelasi exercitiu din culcat pe partea dreapta.
Sensibilizare: notati daca aveti mai multe dificultati pe partea dreapta sau pe cea stanga.
Relaxati apoi timp de un minut in pozitia DD.
3) PI: DD, picioarele departate putin mai mult decat largimea umerilor, bratele intinse oblic
sus, asezate pe sol, astfel incat descriu un "V", iar corpul va forma un "X".
A. Miscare: intindeti incet piciorul drept in ax, alunecand calcaiul pe sol in jos (ca si cum
cineva v-ar trage de picior in jos, incercand sa vi-l alungeasca).
B. Miscare: relaxati piciorul drept si intindeti lent bratul stang in ax, alunecandu-l pe sol in
acelasi fel; se repeta de zece ori.
Sensibilizare: remarcati modificarile la nivelul centurii scapulo-humerale si la nivelul
cutiei toracice, pe masura realizarii miscarilor alternative cu bratul stang si piciorul drept.
Remarcati cum capacitatea de a va intinde depinde de relaxarea musculaturii de la nivelul
centurii superioare si de cea a cutiei toracice. Puteti constata acum usor ca o limitare a
miscarilor zonei centrale a corpului, limiteaza automat miscarile membrelor inferioare in
timpul mersului. Relaxandu-va apoi, comparati sezatiile membrului inferior drept cu cele ale
membrului inferior stang si cele dintre bratul drept si partea dreapta a toracelui, precum si
senzatiile dintre bratul stang si partea stanga a cutiei toracice.
C. si D. Miscare: se executa aceleasi exercitii ca si la A. si B., dar cu bratul drept si piciorul
stang, se repeta de zece ori. Relaxand apoi, veti simti la fel ambele parti.
E. Miscare: asamblati cele patru miscari intr-o miscare completa: intindeti bratul stang, apoi
relaxati, intindeti piciorul drept, apoi relaxati, intindeti piciorul stang, apoi relaxati, intindeti
bratul drept, apoi relaxati, intindeti bratul stang, relaxati, intindeti piciorul drept, relaxati, etc.
Repetati aceasta succesiune, inlantuire de miscari de zece ori.
Incetati exercitiul si va relaxati, constientizand faptul ca ati capatat un control mai bun ai
muschilor laterali ai trunchiului.
Setul 4
Controlul muşchilor rotatori ai trunchiului
Aceste exercitii cresc controlul si sensibilizarea regiunii pelvine , ai muschilor extensori,
flexori si rotatori ai colanei vertebrale, in cursul rotatiei in spirala ce se va efectua .Pe
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masura redobandirii controlului in aceste zone, atitudinea corpului se va modifica, cutia
toracica isi va recapata dimensiunile normale, scapand de efectul de compresiune al
reflexului de retragere.
1) PI : DD, genunchii flectati;
A. Miscare: incrucişa i piciorul stang peste cel drept inspirand. Expirati si lasati-le sa
cada uşor cat mai mult spre stanga, fara a forta. Inspirati revenind lent la verticală, cu
genunchii spre tavan. Expirati lasandu-le din nou spre stanga. Umarul drept sa nu se ridice
de pe sol in timpul exercitiului. Repetati de zece ori. Intindeti MI si relaxati-va.
Sensibilizare: comparati senzatiile la nivelul soldului si piciorului drept si stang; partea
dreapta a pieptului pare mai deschisa decat cea stanga?
2) PI: culcat inapoi, genunchii indoiti, bratele intinse inainte (catre tavan) cu mainile
inclestate, luand forma unui clopot. Pe parcursul miscarii urmatoare, genunchii trebuie sa
ramana la verticala, coatele sa nu se indoaie iar mainile sa nu alunece una fata de cealalta;
A. Miscare: inspirati; pe masura expiratiei coborâ i lent bratele spre dreapta, pana puteti
face fa ă efortului; rasuciti capul si ochii spre dreapta; inspirati readucand lent bratele la
verticală. Expirati inclinand din nou bratele spre dreapta. Se repeta de cinci ori.
Relaxati intinzand bratele si picioarele.
B. Miscare: incrucisati piciorul stang peste cel drept, pastrand bratele intinse pe langa
corp. Expirati, lasand picioarele sa cada spre stanga, rasucind capul spre dreapta si ridicand
bratul drept langa ureche. Inspirati ridicand picioarele la verticala, apoi expirati in timp ce le
lasati din nou sa cada, rasucind in acelasi timp capul spre partea opusa si ridicand bratul pe
langa cap. Se repeta de cinci ori.
Sensibilizare: este mai usor sa lasati genunchii sa cada in lateral a doua oara? Ganditi-va
cum partea superioara a corpului a pivotat spre dreapta, in timp ce partea inferioara a pivotat
spre stanga; corpul a luat o forma spiralata, intinzandu-se.
3) Miscare: aceiasi miscare ca si la exercitiul 1) dar pe partea opusa.
Sensibilizare: in timpul rasucirii capului, vertebrele cervicale pivoteaza spre stanga, ceea
ce faciliteaza pozitionarea vertebrelor dorsale si a coastelor in miscarea de torsiune
4) Misare: aceiasi miscare ca si la exercitiul 2) A., dar pe partea opusa.
5) PI: incrucisati din nou piciorul drept peste cel stang;
Miscare: expirati si lasati picioarele sa cada spre dreapta. In acelasi timp, rasuciti capul spre
stanga si ridicati bratul stang langa cap, tragandu-l in sus. Se repeta de cinci ori.
Sensibilizare: remarcati miscarea de felina a acestui exercitiu; faceti-o cat mai agreabila
posibil.
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6) PI: DD, încrucişa i piciorul stang peste cel drept, bratele intinse inainte in pozitia "de
clopot".
A. Miscare: expirati si lasati bratele si capul sa se rasuceasca spre dreapta, cu putin inainte
de a lasa picioarele sa cada in partea opusa. Inspirati si readuceti bratele si picioarele la
verticala. Se repeta de cinci ori.
Relaxa i-vă timp de un minut.
Sensibilizare: observati torsiunea completa a corpului.
7) PI : DD, genunchii indoiti, bratele intinse în pozitia "clopot" ;
A. Miscare: expirati, lasând bratele si capul sa se rasuceasca spre dreapta, putin mai devreme
decat lasati picioarele sa se rasuceasca spre stanga; inspirati, readucandu-le la verticala. Se
repeta de cinci ori.
Intindeti bratele si picioarele si relaxati-va cateva momente.
8) PI: DD , genunchii indoiti, bratele intinse lateral.
A. Mişcare: răsuci i bratul stâng spre interior (cu palma in jos), până când umarul aproape
atinge solul, in acelasi timp rasuciti bratul drept spre exterior (cu palma in sus), pana ce
umarul drept se desprinde de sol. Reluati aceeasi miscare dar rasuciti bratele in sens opus.
Repetati de mai multa ori acest exercitiu incet, fara graba.
B. Mişcare: rasucind bratul stang spre interior (sol) si bratul drept spre exterior, lasati ambii
genunchi sa cada spre dreapta, apoi faceti miscarea in sens opus; continuati exercitiul avand
grija

sa rasuciti capul spre stanga, cand genunchii se lasa spre dreapta, si invers. Se repeta

de 10-20 de ori.
Sensibilizare: observa i atent mişăarile de torsiune, de intindere si de relaxare ale corpului.
Incercati sa le faceti cu cat mai multa placere, ca un copil sau ca o pisica care se întinde.

Setul 5
Controlul muşchilor şi articulaţiilor membrului inferior
1. PI: DD, membrele inferioare depărtate, membrul inferior drept este usor rotat extern,
avand genunchiul usor indoit si orientat lateral;
A. Miscare: se continuă îndoirea genunchiului odata cu rotarea spre exterior şi apropierea
lui de sol, orientand totodata talpa spre interior si desprinzând-o de sol impreuna cu
extremitatea distala a gambei; revenire. Se repeta de 10 ori.
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Sensibilizare: observati modul in care miscarea piciorului nu numai ca apropie genunchiul
de sol, dar si relaxeaza muschii partii stangi a spatelui (partea stanga a pelvisului se ridica).
2.

PI: DD, membrele inferioare usor departate, membrul inferior drept rotat intern

(genunchiul orientat spre interior, talpa orientata spre exterior), genunchiul uşor indoit;
A. Miscare: indoiti in continuare genunchiul orientat fiind spre interior, incercand sa
desprindeti talpa si extremitatea distala de pe sol; reasezati piciorul pe sol si repetati de 10 ori.
Sensibilizare: observati soldul drept si relaxarea musculaturii drepte a trunchiului (care
acompaniaza ridicarea pelvisului de aceiasi parte). Insotiti apoi aceiasi miscare rasucind lent
capul spre dreapta si observati daca este mai usor astfel.
Opriti executia, intindeti membrele inferioare si notati diferenta intre membrul inferior drept
si cel stang, apoi combinati cele doua miscari.
3. PI: DD, membrele inferioare intinse;
A. Miscare: mentineti piciorul drept usor ridicat, rasucindu-l spre interior, in timp ce
genunchiul cade spre exterior iar partea stanga a spatelui se ridica de pe sol; întinde i apoi
genunchiul, men ine i piciorul drept usor ridicat, rasucindu-l spre exterior, in timp ce
genunchiul drept cade spre interior iar partea dreapta a spatelui se ridica; intindeti membrul
inferior si rasuciti din nou piciorul spre interior, reluand miscarea foarte lent de 10 ori.
Sensibilizare: observati ca intreg corpul este afectat de miscarea piciorului, ca el se
misca si reactioneaza ca un intreg: este ceea ce se numeste sinergie de miscare.
Relaxati intinzand membrele inferioare si comparati sezatiile la nivelul celor doua membre
inferioare.
4. PI si miscare idem cu exercitiul 1, dar pe partea stanga. PI si miscare idem ca la
exercitiul 2 dar pe partea stanga.
6. PI si miscare idem ca la exercitiul 3 dar pe parea stanga;
Sensibilizare: observati ca si membrul inferior stang a devenit la fel de suplu si cu
musculatura la acelasi tonus ca si cea dreapta; le putei lucra simultan acum.
7. PI: DD , membrele inferioare usor departate;
A. Miscare: lipind talpile una de alta, veti face rotatia externa a coapselor, ducand
genunchii spre exterior; se intind apoi membrele inferioare si se face miscarea in sens opus;
genunchii se duc spre interior apropiindu-se, talpile se orienteaza spre exterior.
Sensibilizare: notati ca in pozitia cu genunchii in afara, talpile apropiate, regiunea lombara
tinde sa se ridice de pe sol.
Relaxati.
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lipiti ,veti rasuci ambele picioare spre

stanga iar genunchii spre dreapta; reveniti si faceti miscarea in partea opusa pastand tot
timpul genunchii si picioarele lipite; se repta de 10 ori
Sensibilizare: regasiti pozitia tipica a schiorului: membrele inferioare paralele cu
balansarea soldurilor si a spatelui alternativ stanga, dreapta.
Opriti executia si va intindeti relaxandu-va.
Sensibilizare: simtiti tonusul ridicat al musculaturii membrelor inferioare care se propaga
in tot corpul, cu toate acestea intreg corpul fiind mult mai relaxat. Raportandu-ne la sistemul
senzitivo-motor, se poate vorbi de un "plus" la nivelul fiecarui membrul inferior.

Setul 6
Controlul muschilor gatului si umerilor
Acest exercitiu este conceptia doctorului israelian Moshe Feldenkrais. El demonstreaza cel
mai bine restabilirea controlului motor prin controlul senzitiv; acordând aten ie, urmărind
senza iile de la nivelul diferitelor păr i ale corpului, mişcările acestora sunt uşurate, facilitate.
1. PI: Aşezat pe fesa stângă, genunchii îndoi i lateral stânga, astfel incat talpa stanga sa se
aseze pe coapsa dreapta. Lasati-va greutatea usor pe mana stanga; pastrati trunchiul drept si
nu va inclinati prea mult inapoi; asezati palma dreapta pe umarul stang;
A. Miscare: rasuciti intreg acest bloc, inclusiv capul şi privirea, foarte lent spre stanga,
pana ce efotul devine greu; reveniti la PI. Repeta i de 5 ori, apoi odihniti mana.
B. Miscare: rasuciti-va din nou spre stanga, oprindu-va cand simtiti ca miscarea se executa
cu dificultate; ramaneti in aceasta pozitie si notati exact pozitia nasului, gasindu-va un punct
de reper pe perete; nu-l uitati; ramaneti in pozitie si rasuciti doar capul spre dreapta apoi spre
stanga de 5 ori; reveniti la PI, puneti mana jos, pe coapsa si odihniti-va astfel. Nu va lasati
prea mult pe mana stangă.
C. Miscare: asezati din nou mana dreapta pe umarul stang si rasuciti capul si intreg
trunchiul cu 180 de grade spre stanga, oprindu-va cand simtiti un blocaj. Ramaneti in aceasta
pozitie; de aceasta data indreptati doar privirea spre dreapta si reluati de 5 ori; reveniti in
pozitie dreapta si relaxati-va, lasand mana jos. Sensibilizare: in timp ce va rasuciti simplu
spre dreapta simtiti un usor tremurat al muşchilor gatului, ca si cum ar incerca sa se miste?
In masura in care exista obiceiul de misca in acelasi timp capul si ochii, unele persoane au
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dificultati la inceput in a impiedica acest lejer tremurat al muschilor gatului, dar exersand
putin, acest tremurat poate fi eliminat.
D. Miscare: faceti un test acum - inchizand ochii puneti mana dreapta pe umarul stang si
rasucindu-va cu totul spre stanga, repetati de 5 ori, pana ce apare un blocaj, deschideti ochii
si verificati pozitia nasului fata de semnul facut anterior pe perete; daca ati facut un progres,
l-ati facut nu fortand muschii, ci fiind constient de miscarea lor.
E. Miscare: faceti aceiasi rasucire spre noul punct de reper de 10 ori.
Sensibilizare: observati-va şoldul drept; el tinde sa se ridice de fiecare data cand pivotati
spre stanga si revine pe sol cand revaniti cu trunchiul in pozitie dreapta. Lasati-l sa se ridice
mai mult, observand cum acest lucru faciliteaza miscarea. Opriti-va in final verificand nivelul
punctului de reper.
Relaxati-va in DD si rasuciti de cateva ori capul spre dreapta, cu inten ia de a verifica daca
se rasuceste mai usor spre stanga sau spre dreapta.
2. PI : aceeasi ca la exercitiul 1, mana dreapta se aseaza pe vertex; relaxati complet muşchii
gatului, astfel incat miscarea sa fie realizata de mana dreapta.
A. Miscare: Apropia i uşor capul de umărul drept, apoi de umărul stâng. Repeta i acest
exerci iu de 10 ori.
Sensibilizare:
Nota i forma de acordeon pe care o ia cutia toracică: după cum capul se apleacă spre stânga
sau spre dreapta, coastele se apropie sau se depărtează una de alta. Lăsa i cutia toracică sa
oscileze liber: acest lucru permite capului să se apropie mai mult de umăr, nu pentru că a i
for at, ci pentru că a i fost sensibilizat.
Nota i deasemenea contrac ia muşchilor de partea dreaptă a centurii scapulare şi creşterea
greută ii de partea dreaptă a pelvisului, care înso eşte mişcarea spre partea dreaptă a capului.
Acelaşi lucru se întâmplă pe partea stângă, în cazul în care capul se înclină spre stânga.Lăsa i
curs liber mişcării, ceea ce va permite capului să se apropie mai mult de umăr.
Opri i şi relaxa i-vă un moment, mâinile jos.
B. Mişcarea: Face i testul următor: închizând ochii, pune i mâna dreaptă pe umărul stâng şi
efectua i o rota ie completă spre stânga, fiind conştient de mişcările cutiei toracice, a centurii
scapulare şi ale şoldului drept.
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Opri i-vă după a 5-a rota ie, de cum apare un blocaj, deschide i ochii şi verifica i dacă a i
depăşit din nou punctul de reper de pe perete. Ve i putea constata că reînvă area unei
conştientizări senzitive permite regăsirea anumitor mişcări .
Inceta i acest exerci iu, întinde i-vă pe spate şi odihni i-vă un minut.
3. PI: Idem cu cea de la 2. Aşeza i mîna dreaptă pe sol, lângă mâna stângă.
A. Mişcare : răsuci i lent privirea, capul şi trunchiul spre stânga, observa i, conştientiza i
mişcările coastelor, ale centurii scapulare şi celei pelviene. Repeta i de 5 ori.
Opri i-vă după a 5-a rota ie, de cum sim i i un blocaj şi rămâne i în această pozi ie. Apoi,
readuce i lent capul spre centru dreapta, astfel încât obrazul drept să atingă aproape umărul
drept şi rămâne i în această pozi ie un moment : este pozi ie ini ială. Apoi, în acelaşi timp,
întoarce i capul spre stânga şi readuce i trunchiul spre centru dreapta, astfel încât obrazul
stâng să atingă umărul stâng şi ochii să privească pe deasupra umărului. În sfârşit, efectua i
mişcarea în sens invers (capul spre dreapta şi trunchiul spre stânga), începând lent, până ce
mişcarea de coordonare se va face mai uşor, mai firesc. Rpeta i de 10 ori.
Reveni i în centru şi odihni i-vă un moment.
B. Mişcarea
Face i testul următor : închizând ochii, pune i mâna dreaptă pe umărul stâng şi efectua i o
mişcare lentă de răsucire spre stânga de 5 ori. Opri i-vă de cum sim i i un blocaj, deschide i
ochii şi verifica i dacă a i depăşit punctul de reper ini ial.
Odihni i-vă un moment, mîna pe MI.
C. Mişcare: Mâna dreaptă aşezată lângă stânga, reîntoarce i-vă la noul punct de reper, până la
apari ia blocajului şi rămâne i în această pozi ie. Apoi, mişca i doar ochii spre dreapta (nu
mişca i capul). Ori i-vă un moment: este pozi ia de plecare.
Apoi aduce i simultan ochii către extremitatea stângă şi capul, umerii şi trunchiul către
dreapta. Progresa i lent, până ce redoarea ini ială se atenuează. Repeta i acest ex. De 10 x.
Sensibilizare: În primul rând, ve i constata difucultatea acestei mişcări de coordonare. Noi
suntem mult prea obişnui i să întorcem capul şi ochii în aceiaşi direc ie. Dar, încet, încet,
muşchii gâtului vor scăpa de sub influen a tiranică , cu totae că este inconştientă a ochilor.
Orpi i exerci iul, culca i-vă pe spate şi odihini i-vă câteva minute.
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4. PI: Aşezat, genunchii lateral spre stânga, ambele mâini pe sol una lânga alta pe partea
stângă. A. Mişcare: Efectua i o răsucire de 180º spre stânga de 5 ori, apoi opri i-vă de cum
apare blocajul.
Ridica i lent fa a către plafon, apoi înclina i-o înainte (privi i către sol) de 5 ori.
B. Mişcare: Păstra i capul coborât, apoi ridica i doar ochii către plafon. Apoi, în acelaşi timp,
ridica i capul coborând ochii şi coborâ i capul ridicând ochii. De 5 ori.
Sensibilizare: Sim i i din nou redoarea ini ială a ochilor şi ezitarea capului. Zona senzitivomotorie a creierului vostru este în curs de a se reprograma, de aceea va trebui să lucra i lent şi
cu mare aten ie. Să vă sim i i mândru că a i reuşit să stăpâni i exerci iul. Odihni i-vă.
C. Mişcare: Aşezat, genunchii îndoi i, lateral spre stânga, mâna stângă pe sol aproape de corp,
iar mâna dr. Pe umăr, închide i ochii şi efectua i o mişcare de răsucire spre stânga de 5 ori.
Ave i grijă să utiliza i tot corpul, astfel încât să vă răsuci i la maximum posibil. Opri i-vă la
apari ia blocajului, deschide i ochii şi verifica i o ultimă dată dacă a i depăşit punctul de reper
ini ial. Opri i exerci iul, culca i.vă şi odihni i-vă. După ce v-a i odihnit sau a doua zireface i
toate mişcările în pozi ia opusă, adică genunchii spre dr, mâna dr pe sol şi stnga pe umărul
drept.
Întinderea pisicii
Această lec ie vă va permite să integra i ultimele mişcări ale practicii d-voastră cotidiene în
acest ex. Executa i mişcările de la 1.A. şi 1.B. spre stg, apoi 3A (sau dacă vă este uşor să le
face i atunci 3C). În fine, termina i cu mişcările de la 4° şi 4B. Adopta i apoi pozi ia inversă:
reface i aceleaşi mişcări pe partea dr.
Setul 7
Ameliorarea respiraţiei
PI: Culcat dorsal, gen flecta i, picioarele aproape de fese, uşor depărtate.
A.Mişcarea: inspira i pe nas şi ridica i bazinul în timp ce cocisul se apropie de sol. Expira i
apăsând bazinul pe sol. 15 ori.
Asensibilizare: Sim i i bine mioşcările verticale ale diafragmului (D). Atunci când expira i, D
urcă, iar în inspira ie coboară. Aceatsă mişcare de pompăcrează un vid par ial care atrage
aerul în plămâni. În inspir, când D se contractă, organele abdominale sunt comprimate,
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abdomenul umflându-se uşor. Nu vă opune i acestei bombări naturale a peretelui abdominal.
Cu cât ve i relaxa muşchii abdominali, cu atât ve ie favoriza intrarea unei cantită i mai mari
de aer în plămâni.

Mişcarea de pompă
B. Mişcare. Inspira i. Apoi, având abdomenul umflat ca un balon, re ine i-vă reapira ia.
Expira i aerul în toracele care se ridică, nelăsând aerul să iasă pe nas sau pe gură. Apoi se
rotunjeşte spatele şi se retrimite aerul în jos, umflând abdomenul. Continua i aceatsă mişcare
de pompă până când sim i i nevoia să vă relua i respira ia. Efctua i această mişcare cu
precizie, ca şi un piston. Sensibilizare: În timp ce vă odihni i şi repsira i normal, sim i i o
crşetere a volumului respirator? Vi se pare că corpul este mai relaxat şi mişcările mai uşoare?
C. Mişcare: Repeta i acest exerci iu de încă 2 ori, asigurându-vă că aerul nu scapă atunci când
împinge i D în sus sau în jos.
D. Mişcare. Face i acum invers: umple i mai întâi pieptul (spatele plat) şi împinge i aerul în
abdomen (spatele rotunjit), ş.a.m.d. Se repetă de 2 ori. Opri i şi relaxa i-vă
2. PI: Culcal ventral, capul răsucit spre dr., obrazul stg pe dosul mâinii dr. Păstra i MS stg în
lungul corpului.
A. Mişcare: Relaxa i-vă trunchiul, inspira i profund şi lăsa i abdomenul să se umfle. Re ine ivă respira ia, apoi expulza i volumul de aer în toracele superior, apoi în cel inferior, până ce
sin i i nevoia să respiraşi. Repeta i încă odată.
3. PI: Răsuci i capul spre stg, obrazul dr se sprijină pe dosul mâinii stg, MS dr de-a lungul
corpului.
A . Mişcare Relua i acelaşi ex, trimi ând aerul alternativ în partea sup a toracelui şi în cea
inferioară.
Sensibilizare : sim i i o relaxare a ultimelor coaste şi vertebre lombare.
4. PI: Culcat lateral stânga. MS dr pe coapsa dr. Şi MS stg întins sub cap, în chip de pernă. MI
îndoite unul peste celălalt.
Mişcare: Idem cu ex. 2A
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Sensibilizare: făcând pauză, vede i dacă sim i i o creştere a volumului respirator în partea
dreaptă a cutiei toracice superioare şi inferioare şi dacă se mişcă mai uşor? Aminti i-vă că pe
partea stg, coastele sunt comprimate pe sol.
5.PI: Culcat lateral dreapta
A. Mişcare: Idem ca la ex. 4
Relaxa i-vă în culcat dorsal.
Mişcările de pompă în diagonală
6. PI : Culcat dorsal, gen îndoi i, picioarele cât mai aproape de fese.
A.Mişcare : contracta i partea stg a cutiei toracice pentru ca partea dr să se decontracteze.
Lăsa i aerul să intre numai în partea dr a cutiei toracice, păstrând spatele lipit de sol.
Trece i aerul în partea stg a toracelui inferior (bombând abdomenul) spatele se rotunjeşte
şi partea stg a pelvisului se înclină uşor în jos. Trimite i aerul în partea dr. superioară a
toracelui îndreptând spatele şi contractând partea stg a cutiei toracice, apoi din nou în toracele
inferior. Fi i relaxat, va fi din ce în ce mai uşor. Opri i-vă şi relua i încă odată ex., darccu
mişcări mult mai suple.
7. PI : Idem pe diagonala opusă.
8.PI: Culcat dorsal, toracele complet destins
A.Mişcare: inspira i profund şi lent, pentru a umple cei doi plămâni. Re ine i-vă respira ia
şi trimite i aerul în toracele inferior, bombând abdomenul, apoi invers, şi tot aşa până sim i i
nevoia să vă relua i respira ia. Opri i ex şi relaxa i-vă.
Sensibilizare : în timp ce vă odihni i, regăsi i-vă respira ia naturală şi calmă, liniştită,
corpul vi se pare mult mai suplu, mai pu in contractat.
Sim i i umflarea, bombarea abdomenului într-o respira ie profundă. Nota i senza ia de
calm şi realxare pe care o sim i i.

Setul 8
Ameliorarea mersului
Lipsa de suple e a muşchilor regiunii centrale a corpului, antrenează o alterare progresivă
a mersului. Bazinul nu pivotează orizontal şi nici vertical. Nici trunchiul nu pivotează normal,
umărul şi MS dr acompaniază MI stg.
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Accentuarea redorii în regiunea centrală a corpului şi adaptarea mişcării la această alterare
se traduce printr-o percep ie eronată a mersului şi printr-o amnezie senzitivo-motorie,
indisociabilă cu îmbătrânirea.
Obiectivul acestei lec ii este de a sublinia un aspect fundamental al existen ei umane,
omul este singura creatură al cărui mers este contrabalansat printr-o mişcare liberă a MS,
mişcări circulare ale bazinului.

Dimensiunea verticală a mersului
1. PI: Culcat dorsal, MI uşor depărtate la lărgimea umerilor.
A. Mişcare
Întinde i lent MI drept în ax, alunecând călcâiul lent pe sol în sens caudal. Nota i că
coapsa voastră stângă se ridică. Idem cu MI stâng. Nota i ridicarea coapsei drepte.
Intinde i din nou în ax MI drept apoi cel stâng, etc, ...de 20 de ori.
Sensibilizare: În timp ce alterna i aceste mişcări, imagina i-vă că alerga i cu încetinitorul:
face i un pas, un MI se întinde în ax, în contact cu solul, la transferarea greută ii , celălalt se
contractă. Nota i încurbarea coloanei vertebrale lombare ca răspuns la contactul imaginar al
piciorului cu solul: coloana se flectează pe partea stângă, atunci când MI stâng se ridică; apoi
ea se flactează pe partea dreaptă, în timp ce MI drept se ridică. Fi i aten i la modul cum
muşchii mari şi vertebrele lombare se adaptează transferului breută ii corpului. Această
mişcare ascendentă-descendentă constituie aspectul nord-sudal mersului bipedelor.
Opriţi exerciţiul şi odihniţi-vă um moment.
Dimensiunea orizontală a mersului
1. PI: Culcat dorsal, flecta i MI şi depărta i-le cât mai mult posibil, fără a for a. Aten ie
ca şoldurile, mijlocul, spatele şi cutia toracică să fie relaxate.
A. Mişcare: lăsa i genunchiul drept să cadă spre stg (spre celălalt genunchi). Readuce i
genunchii la verticală şi repeta i această mişcare, având grijă ca partea dreaptă a
trunchiului şi şoldul drept să se ridice în timp ce genunchiul se apropie de sol. Se
repetă de 5 ori.
B. Mişcare: idem cu genunchiul stâng
38

Disciplina : Metode de reeducare posturală - CURS

Metoda Feldenkrais

C. Mişcare: alterna i mişcările A şi B de 5 ori.
Sensibilzare: În timpul execu iei, nota i cum bazinul rulează de la stg la dr, în timp ce
spatele se ridică şi se aşează pe sol.. Ajuta i-vă de întreg torsul vostru pentru a ridica
bazinul cât mai sus posibil de fiecare parte. Efectua i o mişcare de rota ie amplă a
pelvisului. Torsul urmează mişcarea, dar umerii trebuie să rămână pe sol. Aminti i-vă de
aceste mişcări de întindere şi ridicare a torsului făcând exerci iul următor.
3.PI: Culcat dorsal, gen flecta i
A: Mişcare: pentru a ridica partea dr a pelvisului, destinde i partea dr a spatelui, a
bazinului şi a cutiei toracice. Apoi, fără a mişca piciorul, întinde i coapsa spre înainte.
Ave i astfel o mişcare din mers. Cu pasul înainte a MI dr, pelvisul efectuează o mişcare de
rota ie înainte. Întinde i copasa şi genunchiul, ridicând partea dreaptă a pelvisului de 5 ori.
B. Mişcare: opri i ex şi reîncepe i de 5 ori cu genunchiul stg.
C. Alterna i mişcările celor două MI de 10 ori.
Sensibilizare : Regăsi i aceleaşi mişcări ale pelvisului şi ale trunchiului ca mai înainte, cu
deosebirea că genunchiul rămâne vertical. Remarca i că cu cât ridica i spatele, cu atât
genunchiul avansează. Dacă a i fi în picioare, a i avea un balans al şoldurilor într-un pas
mare înainte. Este dimensiunea orizontală a mersului.
Conjugarea mişcărilor orizontale şi verticale ale şoldurilor
2. PI: Culcat dorsal cu MI stg întins şi cel dr îndoit.
A. Mişcare: ridica i copasa dr, în timp ce ridica i şoldul stg şi contracta i partea stg a
bazinului şi MI stg. Relaxa i şi relua i mişcarea până ce o executa i cu uşurin ă. Sunte i
gata pentru executarea mişcărilor în ansamblu. Ridica i coapsa dr şi contracta i MI stg.
Apoi, lent, întinde i MI dr, în timp ce îndoi i MI stg şi ridica i copasa stg. În acelaşi
timp, contracta i MI dr, partea dr a bazinului şi ridica i MI dr.
Sensibilizare : opri i ex şi concentra i-vă asupra a ceea ce sunte i pe cale să realiza i: o
accentuare a mişcărilor mersului. Observa i mişcarea circulară lentă a şoldului dr, apoi a
celui stg.
B. repta i de 20 de ori foarte lent (ritmic şi suplu).
Sensibilizare : imagina i-vă că MI întins atinge solul şi că transferul greută ii corpuluo
determină ridicarea şoldului de pe sol, apoi imagina i acelaşi lucru pentru celălalt MI.
Lucra i încet, ca şi cum a i lucra cu încetinitorul.
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A i conjugat mişcările orizontale cu cele verticale ale şoldurilor, imprimând fiecăruia
aceiaşi mişcare circulară. A rticula ia coxo-femurală este construită pentru a realiza
mişcări perfect circulare.
5.PI: Stând, picioarele uşor depărtate la nivelul şoldurilor
A. Mişcare: în acelaşi timp, întinde i MI dr şi îndoi i MI stg. Rezultă o coborâre a
hemibazinului stg şi o uşoară alunecare a celui dr. Greutatea corpului este acum pe MI dr.
B. Mişcare: Idem cu celălat MI.
C. Mişcare: se alternează mişcările A şi B de 20 de ori, până ce le executa i cu suple e şi
regularitate.
Sensibilizare : sim i i bine mişcarea circulară a şoldurilor (în articula ia coxo-femurală)
MI întins care sus ine greutatea corpului, alunecă natural spre exterior şi în sus totodată,
ceea ce înclină coloana lombară de aceiaşi parte. Ave i grijă ca coloana vertebrală să fie
suplă, pentru a nu jena mişcarea.
Nu ezita i să balansa i bazinul liber. La început, mişcarea pare exagerată, dar privindu-vă
într-o oglindă, vă ve i da seama că este mai degrabă elegantă decât excesivă. Dacă ave i
această primă impresie, este pentru că a i uitat cum arată un mers normal.
D. Mişcare: păstra i greutatea corpului pe MI stg şi îndoi i MI dr. Apoi, aluneca i piciorul
dr cu un pas mic înainte. Trece i greutatea corpului pe MI întins, astfel încât şoldul dr
că se destindă, alunecând uşor lateral. MI stg se flectează. Aluneca i piciorul stg cu un
mic pas înainte pe sol. Greutatea corpului trece pe MI stg care se întinde şi şoldul stg
alunecă uşor lateral.
Sensibilizare : dacă MI este întins, pute i trece toată greutatea corpului pe acesta, iar
şoldul alunecă imediat uşor lateral. Lăsa i-l să alunece până se opreşte. Ligamentele şi
muşchii şoldului vor sus ine greutatea corpului, fără să depune i nici un efort. Lăsa i
greutatea să cadă pe acest suport solid.
Utilizând această înlăcătare automată a articula iei genunchiului şi şoldului, ve i constata
că efortul scade considerabil: vă este mai uşor să umbal i, pentru că vă folosi i, vă spijini i
pe structurile osoase şi ligamentare mai degrabă decât pe contrac ia involuntară a
musculaturii.
Repeta i acest ex până când mişcările vă devin lafel de suple ca ale unui leu.
Transferul greută ii corpului de pe o parte pe alta se efectuează fără nici o piedică la
nivelul bazinului şi al articula iilor coxo-femurale. Capul şi partea superioară a corpului
rămân stabile şi bine pozi ionate.
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E. Mişcare: Accentua i balansul orizontal al copasei, păstrând greutatea corpului pe MI
întins (stâng) şi avansa i partea dreaptă a pelisului printr-o rota ie al spatelui, ca şi
atunci când era i întins pe sol. Întinde i atunci MI drept înainte. Greutatea corpului
vostru este pe acest MI, în timp ce coapsa dreaptă alunecă uşor lateral. Avansa i partea
stângă a pelvisului, odată cu MI stâng într-un pas înainte, apoi lăsa i greutatea corpului
să cadă pe MI stâng, etc.
Sensibilizare:
Fi i aten i să nu trage i spre înainte umărul drept, în acelaşi timp cu copasa şi piciorul.
Trage i mai debrabă acest umăr uşor spre înapoi. Face i lafel cu umărul stâng, atunci cînd
avansa i cu copasa stângă. Uşoara torsiune pe care o resim i i lîn partea de mijloc a
trunchiului este senza ia normală care înso eşte orice astfel de ac iune suplă.
Nota i în fine că această mişcare a şoldurilor amortizează şocul contactului cu solul.
Piciorul, glezna, genunchiul, şoldul şi pelvisul, departe de a lupta împotriva greută ii, o
pot suporta prin intermediul mişcărilor de resort lateral ale vertebrelor şi muşchilor
coloanei lombare.
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Con tientizarea prin mi care

BAZELE
NEUROPSIHOLOGICE

Schema corporală, imaginea de sine i
obi nuinţa
Eficacitatea actelor noastre, capacităţile noastre
de adaptare la mediu depind de imaginea pe
care noi o avem despre noi în ine.
 Şiecare acţionează i reacţionează în funcţie de
imaginea pe care i-o face despre sine.
 De i avem impresia că vocea, felul de a vorbi, de
a merge, de a gândi, atitudinile noastre sunt
pentru noi singurele posibile, i că ele sunt
înăscute, nu este deloc a a.


Schema corporală







Imaginea pe care o avem despre noi se formează dea lungul vieţii.
Ea este rezultatul mo tenirii noastre genetice, i a
propriilor experienţe.
Con tienţa asupra propriului corp, altfel spus schema
noastră corporală se elaborează deci, pe baza
experienţelor senzori-motrice din copilărie care
marchează dezvoltarea psihomotrică a copilului.
Prin schema corporală se înţelege reprezentarea
corpului bazată pe datele senzoriale i integrarea
cerebrală a acesteia.

Schema corporală





Noi avem o imagine asupra noi în ine, o reprezenatre
mentală pe care o angajăm în toate actele noastre.
Ceea ce facem cu noi în ine corespunde limitelor
propriei noastre imagini;
O imagine de sine completă care dă aceia i importanţă
întregului corp este foarte rară.
De exemplu: dacă suntem culcaţi i încercăm să simţim
sistematic întregul nostru corp, ducându-ne atenţia pe
toate părţile corpului, anumite părţi sunt foarte u or
percepute, altele rămân inaccesibile con tienţei noastre.

Schema corporală
Gradul de percepere este individual.
 Părţile corpului u or de perceput sunt cele pe
care le utilizăm zilnic, altele nu joacă decât un
rol indirect în viaţa noastră, sunt absente din
imaginea noastră atunci când acţionăm.


Schema corporală
Înscrisă pe cortexul motor, imaginea de
sine reprezintă zone de activitate
voluntară i nu ansamblul corpului.
 Este o imagine funcţională, pe care orice
nouă acţiune o poate modifica.


Schema corporală sau
Imaginea de sine






Ea este diferită pentru fiecare persoană după
obi nuinţele pe care le dezvoltă.
O persoană care nu tie să cânte, nu poate simţi această
funcţie decât printr-un efort sau o extrapolare
intelectuală. Un cântăreţ are con tienţa legăturii vitale
dintre gură, poziţia bazinului, musculatura cervicofacială
i respiraţie.
Legăturile dintre diferitele părţi ale imaginii noastre
variază de la o activitate la alta i de la o poziţie la alta.
Imaginea de sine nu corespunde neapărat realităţii fizice.

Schema corporală sau
Imaginea de sine





Obieciurile corporale, sentimentele i spiritul trebuie i
ele să se schimbe în raport cu modelele stabilite.
Este vorba de o schimbare a modului de îndeplinire a
unui act, de o schimbare privind dinamica sa, de o
ameliorare globală a imaginii de sine.
Căutarea unei imagini de sine precisă i mai completă
favorizează ameliorarea raporturilor noastre cu mediul
în sensul larg al cuvântului.

Schema corporală sau
Imaginea de sine





Învăţarea cea mai importantă pentru noi este aceea care
ne permite să realizăm în alte moduri, ceea ce tim deja
să facem.
Cu cât avem posibilităţi mai multe de a acţiona, cu atât
ne cre tem capacitatea de a o alege liber pe cea care,
adaptat situaţiei este cea mai eficace

Baza con tinetizării prin mi care

Metoda Feldenkrais


Este o metodă globală de abordare a fiinţei umane, prin
care se obţine:
◦ con tientizare prin mi care (CM)
◦ integrare funcţională (IŞ)



Este o formă nouă de educaţie pentru ameliorarea
disfuncţiilor umane, punând accentul mai degrabă pe
învăţare decât pe noţiunea de tratament sau vindecare.

Mişcarea





Alegerea mi cării ca mijloc de acţiune principal pentru a
îmbunătăţii imaginea de sine se bazează pe noţiunea de
unitate corp-spirit.
Mi carea este revelatoare pentru modul nostru de a fi i
de a acţiona.
Feldenkrais spune: ”Mi carea este esenţa vieţii: suportul
acţiunilor noastre i a emoţiilor noastre, este rezultatul
contracţiilor musculare, ele însele rezultând din
propagarea influxului nervos în sistemul eferent ca
răspuns la stimulii interni i externi. Astfel sistemul nervos
este ocupat cel mai mult cu mişcarea decât cu orice altceva.”

Mişcarea
Noi nu putem simţi sau gândi, fără un ansamblu variat,
complex i elaborat de acte iniţiate de creier menit a
face față atracţiei gravitaţionale.
 Noi trebuie să tim unde suntem i în ce poziţie.
 Ne este mai u or să discernem calitatea mi cării, să ne
cunoa tem clar structura corpului și acțiunea gravitției,
decât de a evalua alte elemente cum ar fi sentimentele
sau gândurile.








Structura sistemului nervos este de a a manieră încât este dificil să
ne imaginăm conducerea influxului nervos pur senzorial, pur motor
sau pur vegetativ. Acest lucru nu este posibil decât în conjuncţie cu
o configuraţie, o schemă, o stare a corpului. Din acel moment,
sistemul nervos în globalitatea sa participă la acţiune.
În momentul funcţionării, unitatea corp i spirit este o realitate
obiectivă, un tot inseparabil. Dacă nouă ne ia mai mult timp să
numărăm de la 20 la 30 decât de la 1 la 10, cu toate că intervalele
numerice sunt identice, este pentru că timpul necesar pentru a
gândi numerele este proporţional cu timpul cerut pentru
pronunţarea lor.
Un gând atât de abstract ca i număratul este atât de inextricabil
legat în organizarea sa neurologică de activitatea musculară.

Unitate corp-psihic
Noi nu avem senzaţii privind activităţile interne ale
sistemului nervos, nu le simţim manifestările decât
atunci când ele sunt traduse la nivel corporal.
 Dacă luăm în considearare sentimentele, atitudinea
corporală este diferită în funcţie de ceea ce simţim:
tristeţe, bucurie, mânie. Există o schemă motorie
suficient de clară pentru a evalua sentimentul resimţit.
Pentru Ş. activitatea motrică i sentimentul sunt una i
aceia i funcţie.




Respiraţia, funcţie vitală, este i ea mi care: ea poate fi
dependentă de o alterare a sentimentelor sau să fie
controlată atunci când se încearcă relaxarea.



Activitatea musculară exprimă deci, ansamblul activităţii
biodinamice a sistemului nervos.



Senzaţia musculară a efortului nu reflectă travaliul
realizat în câmpul gravitaţional, ci reflectă calitatea
organizării mi cării la nivelul sistemului nervos.

Controlul motor








în afara sistemului somatic i al controlului cerebral, în controlul
mi cării mai intervine i sistemul neurovegetativ.
Particularitatea mi cării voluntare este reversibilitatea, adică,
posibilitatea în orice moment de a întrerupe mi carea, de a o
inversa, de a o relua în aceia i direcţie ca a început, sau chiar de a
efectua o altă mi care.
Calitatea mi cării poate deci să fie definită în termeni de fluiditate i
de cheltuială energetică minimală pentru o eficacitate maximă.
Repetarea mecanică a unei mi cări, fără a fi atent la ceea ce se
realizează, la ceea ce se resimte, nu poate fi considerat decât ca o
muncă utilă, bineânţeles, dar ea nu adaugă nimic la dezvoltarea
personală.
Dezvoltarea imaginii de sine, este completarea ei în linii mari i în
toate direcţiile.

Con tientizarea


Mi carea este pretextul con tientizării de sine.



Feldenkrais:
„Mi cările nu înseamnă nimic. Eu nu caut supleţea
corpului ci pe cea a sistemului nervos. Ceea ce caut eu
este de a restaura în fiecare persoană demnitatea sa
umană”

Con tienţa
Este în raport cu orientarea noastră în câmpul
gravitaţional: tim unde ne aflăm, cunoa tem noţiunile
spaţiale de bază (sus/jos, dreapta/stânga).
 Pentru Şeldenkrais răstimpul dintre gând i actul motric
este fundamentul con tienţei.
 Posibilitatea realizării unei pauze, pentru un anumit
motiv, între crearea modelului mintal i execuţia sa este
baza fizică a con tienţei.
 Această facultate de a crea reprezentarea actului i de a
întârzia realizarea sa (amânându-l sau suprimându-l) este
fundamentul imaginaţiei i a judecăţii intelectuale.


Con tientizarea




Este parte a con tienţei care include cunoa terea,
priceperea („awarness is consciousness allied to
knowledge”).
A lua la cuno tinţă, a con tientiza înseamnă a ti ceea ce
faci, a ti de ce anume e ti con tient, a-ţi îndrepta atenţia
asupra a ceea ce se produce, întâmplă, atât din punct de
vedere al senzaţiei, a îndreptării gândului, cât i al
mi cării. Interacţiunea acestor elemente se face astfel
încât orice atenţie detaliată asupra uneia din două
influenţează asupra celorlalte, asupra persoanei în
întregime.

Con tientizarea


Con tientizarea înseamnă a învăţa să diferenţiem
activităţile noastre, a ne crea noi scheme motorii.



De exemplu, pentru a con tientiza legăturile dintre
mu chii oculari i cele ale gâtului, putem propune o
mi care a ochilor în sens opus celei a gâtului, i o
mi care a capului în sens opus celei a trunchiului.



Şaptul de a disocia structuri care se mi că cel mai
adesea împreună, cre te controlul mi cării corpului i
eficacitatea sa.

Metoda Feldenkrais
Această metodă este accesibilă tuturor pentru că este vorba
de a învăţa să te cuno ti mai bine i de a-ţi ameliora sau de aţi cre te potenţialităţile latente i neexploatate ale fiinţei
umane.
 Ca sistem de învăţare, ea se adresează tuturor persoanelor
pentru că este util de a învăţa să se mi te de o manieră mai
adaptată posibilităţilor lor, intenţiilor și dorinţelor lor.
 Utilizarea sa într-un sistem de îngrijire este în mod deosebit
interesantă în serviciile de reeducare funcţională unde ea se
integrează unei îngrijiri pluridisciplinare.
 Ea permite în acest caz utilizarea ei de sine stătătoare sau
împreună cu alte tehnici corporale.


Se adresează: persoanelor
hemiplegice
care au imaginea se sine i schema corporală perturbate.
 Se folose te în faza de recuperare, din momentul în care
este posibilă mi carea, apoi pe parcursul progresului
pentru a controla mai bine spasticitatea i pentru a
ameliora fluiditatea gesturilor regăsite.
 Pentru reluarea mersului se vor con tientiza mi cările
bazinului, a diagonalelor umăr drept - old stâng, umăr
stâng - old drept, vor cre te calitatea mersului.


Scaun rulant


Posibilităţile de mi care în fotoliul rulant (schimbările de
poziţie, a ezat mai confortabil), pot fi ameliorate.



Se poate lucra cu noţiunile „proximal-distal”: mi carea
oldului o antrenează pe cea a genunchiului;



Se pot utiliza relaţiile dintre partea dreaptă i stângă a
corpului: dacă oldul drept merge înapoi cu dificultate,
se poate avansa oldul drept.

Scleroza în plăci


Abordarea globală este indispensabilă - metoda este
utilizată între pusee pentru a menţine maximum posibil
din ceea ce se câ tigă.



În funcţie de evoluţia bolii, scopul este de a menţine
verticalitatea în poziţie ortostatică sau a ezat în fotoliu
rulant.

Lombalgiile cronice


Pentru că este axată pe mi care, metoda Şeldenkrais î i
găse te locul în cadrul unui program de reeducare
funcţională a coloanei pentru cei ce suferă de lombalgie
cronică. Ea propune în lecţii de grup, redescoperirea
spatelui i a mobilităţii sale. Această abordare
neobi nuită, permite lombalgicilor de a trăi mai bine i
de a accepta mi cările, gesturile, poziţiile corporale care
li se păreau până atunci nefezabile, fiind dureroase.
Scopul este de a înţelege mai bine funcţionalitatea
spatelui, necesitatea mi cării (funcţia crează organul)
respectând cele trei curburi ale coloanei vertebrale.
Metoda exclude orice ideie de înlăcătare (blocare),
sinonimă cu fixarea.





Metoda Şeldenkrais se integrează perfect unui program
de coala spatelui în prevenţia primară sau secundară. Ea
permite transformarea fenomenelor de compensare în
unele de adaptare.
Achiziţia gradelor de amplitudine articulară
suplimentară se traduce printr-o mobilitate mai
economică i mai armonioasă.



În pediatrie, ea poate fi utilizată la copii care prezintă un
retard psihomotor. Este vorba de a ajuta copilul de a
reexperimenta etapele care au lipsit din dezvoltarea sa.
În cazul copiilor cu infirmitate motorie cerebrală








Noţiunea de tratament sau de vindecare nefiind scopul
metodei, ea se adresează i indivizilor sănăto i. Ea este
foarte utilizată în mediul artistic, în special la muzicieni,
cântăreţi i dansatori, ca i la sportivi i practicanţii de
arte marţiale.
Ea nu înlocuie te antrenamentul sportiv ca atare, ci ea îl
optimizează.
O mai bună con tiinţă de sine permite alegerea între
diferite moduri de acţiune i cre te calitatea unei
prestaţii.
Şeldenkrais vorbea de anumiţi mari violoni ti i piani ti
descoperind fără încetare noi posibilităţi în tehnica lor
de cîntat obi nuită, făcând-o mai subtilă, mai nuanţată.



Metoda are locul său într-un program de prevenţie
primară a lombalgiei la copii i adolescenţi.



Activitatea se va axa pe con tientizarea spatelui în

diferite activităţi i poziţii, în special poziţia a ezat.

Con tientizarea prin mi care (CPM)


Lecţiile de con tientizare prin mi care se efectuează în
grup i durează în general între 30-60 de minute.



Sunt secvenţe de mi cări propuse verbal i care, de
obicei, se ocupă de o anumită funcţie.



Cel mai adesea, participanţii sunt culcaţi pe sol în scopul
reducerii efectele gravitaţiei i pentru a elibera astfel
atenţia.

Discernământul fin






Pentru a învăţa este nevoie de timp, de atenţie, de discernământ.
Pentru a discerne, trebuie să simţim.
Senzaţiile sunt legate de stimulii care le induc, i cu cât stimulul este
mai lejer, cu atât discernământul este mai fin.
Dacă stimulul este mare, trebuie creată o mare diferenţă între doi
stimului, pentru ca diferenţa să fie percepută. De exemplu, dacă se
transportă un obiect foarte greu, ca i pianul, adăugarea unei
greutăţi de cîteva grame, ca i o insectă nu este remarcată. Acea i
greutate a insectei, a ezată pe o foaie, este remarcată numaidecât.
Pentru a cre te sensibilitatea, trebuie diminuat efortul muscular sau
stimulul iniţial, altminteri, micile diferenţe nu sunt percepute. Este
vorba deci, de a spori sensibilitatea, reducând tensiunea i de a
cre te capacitatea de a simţi, i nu de a forţa.



Se acordă fiecăruia timpul necesar pentru a asimila ideea
mi cării i pentru a se obi nui cu noutatea situaţiei.



Trebuie să existe suficient răgaz pentru a se percepe pe
sine însu i, pentru a se organiza i a repeta mi carea atât
de des cât se simte nevoia.



Învăţarea trebuie să fie agreabilă, u oară; precipitarea,
încrâncenarea nu produc decât confuzie i oboseală.

O lecţie începe



Adesea cu componentele mi cării finale; există câteodată mai multe
variante i configuraţii diverse i parţiale ale acelei mi cări.
A nu prezenta dintr-o dată acţiunea finală permite fiecăruia să se
simtă în largul său i să exploateze mi cările propuse în propriul său
ritm. Dacă i se explică copilului de la început că scopul lecţiei este a
fi învăţat cum să se a eze i să se ridice, elevul poate să nu fie
preocupat decât de această finalitate, fără să mai fie atent la
„parcursul” de învăţare. El riscă de a reproduce doar ceea ce
cunoa te el, ceea ce este obi nuit pentru el. De aceea practicianul
nu propune un model de imitat, ci lasă participanţii să construiască
ei în i i „puzlelul” lor, descoperind, pas cu pas, imaginea finală.
Aceste mișcări includ gândirea, senzaţiile, mi carea i imaginaţia.
Utilizarea imaginaţiei este o parte importantă a metodei
Feldenkrais.

Înainte de începerea lecţiei propriu-zise i indiferent de
tema lecţiei, practicianul cere participanţilor de a se
culca pe spate pe sol.
 Se stabile te astfel o „hartă a geografiei corporale”
bazată pe percepţia kinestezică a corpului pe sol.
 Se regăse te apoi adesea această poziţie de repaus pe
parcursul lecţiei, completând „harta” în funcţie de
diferenţele observate, de schimbările percepute.
 Apoi practicianul propune verbal executarea, din poziţii
câteodată neobi nuite, a unei mi cări simple, nea teptate
sau neobi nuite.






Mi cările propuse sunt executate fără efort, fără durere
determinată de execuţia lor. Sunt repetate de un anumit
număr de ori pentru a crea ocazii de a explora i de a
simţi funcţionarea tuturor părţilor corpului implicate din
mai mai multe puncte de vedere: respiraţie, sprijin pe
sol, mi carea capului...
Se lucrează adesea pe o singură parte, pentru a facilita
compararea senzaţiilor, după care se reia mi carea în
sens opus, dar fără a o executa, ci doar imaginativ.
Imaginarea unei mi cări este de a vizualiza i resimţi în
cele mai mici detalii jocul mu chilor, articulaţiilor, a
vertebrelor i a respiraţiei. Apoi, se poate verifica că nu
a fost nimic uitat, efectuând în mod real mi carea.





Scopul lecţiei de CPM este deci, de a realiza
con tientizarea schemelor neuro-musculare obi nuite i
a redorilor pentru descoperirea de noi modalităţi de a
se mi ca, mai eficiente.
Esenţialul este de a învăţa cum sunt organizate funcţiile
fundamentale.

Amnezia senzitivo-motorie

•

•

•

Sindromul general de adaptare este un proces natural i
ineluctabil, descris în mai mult de treizeci de lucrări de
Hans Selye.
El s-a axat pe cercetarea modificărilor hormonale,
biochimice ale reacţiei la stress, constatând creşterea
tensiunii musculare i descriind diverse metode de
relaxare în acest sens.
El a descris mai puţin natura transformărilor neuromusculare.

AMNEZIA SEZITIVO-MOTORIE
(ASM)


Stare de dereglare a funcţiei de control neuro-muscular



Constă în diminuarea sau lipsa controlului
voluntar a anumitor mişcări naturale.

AMNEZIA SEZITIVO-MOTORIE
(ASM)


Ea afectează cosiderabil imaginea se sine, imaginea asupra
propiilor emoţii i capacităţi.



ASM nu este o boală ci un sindrom ale cărui efecte se
pot manifesta la orice vîrstă, dar apar începând de la 3040 de ani i sunt confundate cu efectele îmbătrânirii.



ASM este o reacţie de adaptare a sistemului nervos
bazată pe crearea de reflexe condiţionate, lucru ce
explică putinţa vindecării ei.

AMNEZIA SEZITIVO-MOTORIE
(ASM)
ASM este la baza a numeroase simptome de care se plâng
majoritatea pacienţilor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dureri musculare localizate,
varice,
oboseală,
crampe,
furnicături în mâini,
respiraţie superficială,
constipaţie,
inflamaţii articulare,
contracturi la nivelul musculaturii cervicale, etc.,

Diagnosticate ca i: nevralgii, scolioze, cifoze, lordoze, artite,
osteoartite, osteoporoze, alterări mecanice sau degenerative
ale discurilor intervertebrale, algii, traumatisme postoperatorii, etc.

AMNEZIA SEZITIVO-MOTORIE
(ASM)
•
•

•

De cele mai multe ori toate acestea sunt calificate
incurabile i imputate îmbătrânirii.
Ele nu sunt structurale ci funcţionale, datorându-se ASM,
i anume pierderii relative a controlului senzitiv,
proprioceptiv i motor; ele rezultă din calitatea vieţii i
nu din durata ei.
ASM afectează întregul ansamblu al sistemului
neuromioartokinetic, în special zona centrală a corpului,
zona centrului general de greutate al corpului.

AMNEZIA SEZITIVO-MOTORIE
(ASM)
Sistemul senzitivo-motor reacţionează permanent la
agresiuni exterioare traumatizante (stress emotional,
traumatisme, etc.) prin activitatea reflexelor
musculare specifice
• Repetate frecvent acestea creează contracţii musculare
condiţionate (reflexe)
• Acestea determină la rândul lor:
•

– redori articulare,
– contracturi musculare,
– dureri limitative ale mi cărilor naturale ale corpului.

Feldenkrais, prin cercetările efectuate pe
parcursul a multor ani, a observat efectele
specifice ale stresului asupra sistemului neuromuscular.
• Coroborând studiile sale, cu cele ale lui Selye, a
concluzionat că:
•

• sistemul neuro-muscular reacţionează la stres prin
două reacţii de bază, distincte una faţă de cealaltă,
pentru că ele corespund celor două forme diferite ale
stresului, pe care Selye le numea "distres" i "eustres".

Reacţiile neuro-musculare la stres
1.

Adaptarea neuro-musculară la o solicitare
negativă prelungită (distres) este REACŢIA
DE RETRAGERE care se produce în mare
parte în partea anterioară a corpului.

2.

Adaptarea neuro-musculară la o solicitare
emoţională pozitivă (eustres) este REACŢIA
DE ACŢIUNE, care se produce în partea
posterioară a corpului.

Reflexul de" retragere"



Biologia a arătat exisţenţa acestui reflex în întreg regnul animal, dar la om
are un răspuns uimitor de scurt.
De ex.: un individ care merge pe stradă i aude zgomotul unei explozii
provocată de o ma ină:
◦ pe parcursul a 14 miimi de secundă, mu chii maxilarului se contractă;
◦ în jur de 20 miimi de secundă se contractă mu chii sprâncenelor i ai ochilor, mu chiul
trapez (fasciculul descendent), ridicându-se umerii i proiectându-se capul înainte.
◦ După 60 miimi de secundă, coatele se flectează i mâinile se închid.
◦ Acest influx nervos descendent ajunge apoi la mu chii abdominali pe care-i contractă,
comprimând cutia toracica i ducând la o diminuare a mi cărilor respiratorii;
◦ genunchii se flectează, iar vârfurile picioarelor se răsucesc spre interior;
◦ mu chii perineali se contractă;
◦ corpul are o reacţie de retragere în faţa pericolului, ca pentru a- i regăsi poziţia fetală.





Această cascada de influxuri are un sens descendent, emană din fasciculul
reticulo-spinal provenit din formaţiunea reticulară ventro-pontică i
medulară. Astfel, acest mecanism scapă controlului con tient al scoartei.
Este protecţia noastră primitiva a cărei deviza este: "Retrage-te, vei gândi
apoi !

Disfuncţiile legate de "reacţia de
retragere"
Daca fenomenul se repetă i este din ce în ce mai frecvent,
apar modificări structurale:
1. ridurile frunţii i la colţul ochiului
2. proeminenţa cervicală (C7) datorată transferului greutăţii
corporale în plan anterior i mai ales antepulsiei capului.
3. cifozarea dorsală, frecventă la adolescenţi, denotând de
obicei anxietate.
4. afectarea respiraţiei i a activităţii cardiace.

Disfuncţiile legate de "reacţia de
retragere"
5. Presiunea abdominală afectează funcţionalitatea organelor interne:
digestia, excreţia, i poate fi la originea a două frecvente maladii
psiho-somatice: impotenţa funcţională i hemoroizii. Contracţia
cronică abdominală prin coborârea peretelui toracic comprimă
ansamblul musculaturii perineale. Reflexul de retragere induce
contracţia musculaturii perineale prin acţiune sinergică (inclusiv
musculatura sfincterelor uretrei i anusului). Această tensiune
cronică în jurul vaselor ce irigă organele genitale, împiedică o irigare
i o inervaţie normale, împiedicând tumescenţa acestora. In măsura
în care contracţia cronică a zonei pelviene o provoacă pe cea a
mu chilor regiunii anale, acestea vor impiedica o relaxare în
momentul actului defecaţiei, exersând o presiune exagerată la
nivelul sfincterului anal, ceea ce brutalizează vasele sanguine i
antrenează apariţia hemoroizilor. Contracţia anală nu este cauza
specifică a hemoroizilor ci mai degrabă efectul specific al reflexului
de retragere.

Disfuncţiile legate de "reacţia de
retragere"

Repetarea "reacţiei de retragere" i acumularea de-a
lungul anilor a efectelor sale, duce în final la o
respiraţie mai superficială şi mai rapidă, adică la
hiperventilaţie.
• Efectele repertoriate ale hiperventilaţiei asupra inimii
sunt următoarele:
•

– cre terea frecvenţei cardiace;
– cre terea debitului cardiac;
– înlocuirea aritmiei sinusale cu o frecvenţa cardiaca
constantă;
– dispariţia controlului parasimpatic asupra activităţii inimii
în favoarea celui simpatic;
– vasoconstricția cerebrală, consecutiv scăderii presiunii
arteriale de CO2 i consecutiv modificării ph-ului.

Subiecţii de tip A


Cu risc crescut de insuficienţă coronariană
(hiperventilaţie, durere toracică, palpitaţii,etc.)
au nevoie de o terapie axată pe:
• încetinirea schemei respiratorii,
• aprofundarea respiraţiei, posibilă fiind chiar
necesitatea modificării aproape totale a schemei
respiratorii. Exerciţiile propuse pentru neutralizarea
efectelor reflexului de retragere fac parte din această
terapie.

Reflexul "reacţia de acţiune"





Aceasta se produce pentru a ne împinge să acţionăm. El se
manifestă în partea posterioară a corpului.
Durerile lombare au devenit o problemă în societatea contemporană
i o mare dilemă pentru profesiunea medicală
Speciali tii consideră ca răspunsul la această enigmă este declan area
multiplă a reflexului de acţiune.
Mi cările reflexe induse de acesta sunt:
•
•
•
•
•
•
•

deschiderea ochilor,
extensia capului,
coborârea umerilor,
extensia membrelor superioare,
deschiderea mâinilor,
ducerea pieptului înainte,
relaxarea musculaturii abdominale i a diafragmului, cu cre terea concomitentă a
frecvenţei respiratorii,
• relaxarea perineului ( i a sfincterelor),
• contracţia fesierilor i rotaţia externă a membrelor inferioare,
• hiperextensia genunchiului i extensia i pronaţia piciorului.

Feedback-ul acestor mi cări îl constituie sentimentul
subiectiv, inerent de acţiune, de a ti să acţionezi, pe când
feedback-ul reflexului de apărare este sentimentul că ti ce
este frica. Acţiunea celor două reflexe se echilibrează
reciproc, ducând la supravieţuirea noastră i la crearea"
sentimentului de bine general".
• Jocul de echilibrare între extensori i flexori, se accentuează
odată cu varsta, declan ându-se de foarte multe ori, el devine
progresiv condiţionat, pâna se instalează definitiv,
determinand patologia caracteristică batrâneţii. Dacă le
comparăm, se observă că ele se opun i asigură funcţii
contrare de protecţie i de mobilitate. O contracţie parţială
inerentă unui reflex, împiedică o contracţie completă
inerentă celuilalt.
• Suma stresului neuromuscular se obţine deci, prin adăugarea
progresivă de contracţii cronice opuse.
•

Postura vârstincului






se realizează prin adăugarea celor două reflexe opuse;
contracţia puternică a musculaturii coloanei vertebrale,
tipică reacţiei de apărare continuă să încurbeze regiunea
lombară i cervicală.
Invers, contracţia puternică a musculaturii abdominale i
a umerilor, tipică reacţiei de retragere, continuă să
rotunjească spatele.
In realitate se deosebesc multiple nuanţe, după
predominanţa unuia sau altuia, producând o distorsiune
a corpului

•

•

•

•

Acţiunea asupra mu chilor părţii centrale a corpului limitează în
special mi cările de rotaţie în mers: pelvisul nu se balansează
normal, braţele contrabalansează membrul inferior de aceea i parte,
trunchiul devine rigid, ca i cum ar fi un singur bloc.
Contracţia cronică a musculaturii provoacă durerea cronică
musculară. Dacă reflexul de acţiune este încă viu, disconfortul ce
rezultă în mu chii lombari i ai regiunii pelviene, se traduce printr-o
durere difuză sau vie, după amploarea stresului. Rigiditatea
membrelor superioare i a membrelor inferioare produce i ea un
grad de disconfort.
Daca redoarea se manifestă în partea centrală a corpului, durerile
apar mai întâi la extremităţi (coate, genunchi, mâini), confundate
adesea cu semne de artrită, nevralgii, sindrom de canal carpian, etc.
Contracţiile inerente celor două reflexe antrenează contracţia
simultană a tuturor mu chilor, ducând la un consum de energie
sporit, deci o stare de oboseală accentuată, hiperventilaţie, afectând
ritmul cardiac, aritmia sinusală.

Programul de exerciţii pentru
atenuarea sau vindecarea amneziei
sezitivo-motorii
•

se bazează pe studiile doctorului israelian Moshe
Feldenkrais, prezentate în 1975 in SUA. El propune
tehnici care sunt capabile sa antreneze modificări in
zonele senzitivo-motorii ale scoarţei cerebrale,
ducând la un control mai bun al sistemului
neuromioartrokinetic.
– Primele patru seturi de exerciţii pregătesc sensibilizarea si
controlul mu chilor regiunii pelviene.
– următoarele două seturi se adresează zonelor periferice:
coloana cervicala, membre.
– iar ultimele doua seturi de exerciţii acţionează asupra a
două funcţii principale: respiraţia i mersul, tipic afectate de
amnezia senzitivo-motorie.

Reguli de efectuare a exerciţiilor:
•
•
•

•

•

se urmăre te în permanenţă descoperirea naturii si
zonei de localizare a amneziei senzitivo-motorii;
concentrarea in timpul executiei asupra senzatiilor
interioare pe care le realizeaza aceste contracţii;
se practică într-un loc confortabbil pe sol, avand o
imbracaminte lejeră, fara surse de distragere a
atentiei;
miscarile se executa lent, fara oboseala, cu minimum
de efort; si fara a provoca durere
adoptarea unei atitudini pozitive, increzatoare,
perseverente; este nevoie de un proces de invatare
progresiv, serios, acest program nefiind o solutie
rapida de vindecare.

