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Exercițiul 5 – Respirație conștientă 

Tip de activitate: Mindfulness/Conștientizare 

Obiectiv de învățare: Este ceva firesc să respiri îndelung și profund atunci când ești relaxat. Cu toate 
acestea, când o persoană se confruntă cu emoții negative, în special cu furie și anxietate, corpul său 
suferă mai multe schimbări și intră într-o stare specială numită răspuns de tip luptă-sau-fugi. Corpul 
se pregătește fie să lupte fie să fugă de pericolul perceput. În timpul răspunsului de tip luptă-sau-
fugi este un lucru obișnuit să experimentezi o minte “goală”, un ritm cardiac crescut, transpirație, 
mușchi încordați, respirație rapidă și superficială. Respirația conștientă inversează acest lucru, și 
trimite creierului mesaje de liniștire, pentru a începe să calmeze corpul. Practica va face corpul să 
răspundă mai eficient la respirația profundă, și va ajuta cursanții în viitor să se calmeze în cazurile 
în care se confruntă cu emoții puternice. 

Aspecte specifice: Activitatea poate fi implementată fie individual fie într-un grup. În ambele cazuri 
după tehnica de mindfulness cursanții vor discuta în grup despre experiența lor. 

Durata: 30 minute 

Materiale: Fișier audio pentru respirație atentă/conștientă 
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Informații utile pentru formator: 

În primul rând este necesar să explicăm cursanților beneficiile tehnicii mindfulness. Puteți folosi 
următoarele informații: 

“Mindfulness înseamnă să fim conștienți de ceea ce se întâmplă în acest moment, fără a judeca în 
gândurile noastre. A fi conștienți ne ajută să ne menținem relaxați și concentrați. Mindfulness ne 
ajută cu sentimentele și situațiile incomode, și ne ajută să luăm decizii bine gândite înainte de a 
acționa. Creierele noastre sunt programate să reacționeze în situații stresante prin reacția de tip 
“luptă sau fugă.” Pe vremea când noi oamenii trăiam în natură, trebuia să acționăm rapid când 
exista o amenințare, să spunem un urs prin apropiere. Când practicăm mindfulness, ajungem să 
facem un mic pas înapoi față de gândurile și sentimentele noastre. Încă avem gândurile și 
sentimentele, dar putem deveni conștienți de ele fără a acționa instantaneu asupra lor. 
Conștientizarea/mindfulness necesită practică. Funcționează cel mai bine dacă petreci câteva 
minute acasă practicând zilnic.  

Cel mai elementar mod de a face o respirație conștientă este să-ți concentrezi atenția asupra 
inspirației și expirației. Poți face acest lucru stând în picioare, dar ideal ar fi să stai așezat sau chiar 
întins într-o poziție confortabilă. Ochii pot fi deschiși sau închiși, sau puteți menține o privire 
blândă cu ochii închiși parțial dar fără a vă focaliza pe ceva anume. Poate fi de ajutor să îți stabilești 
un moment special pemtru acest exercițiu, dar îl poți practica și atunci când te simți deosebit de 
stresat sau anxios.  

Uneori, mai ales când încerci să te calmezi într-un moment stresant, poate ajuta să începi prin a 
respira exagerat: o inspirație adâncă prin nări (3 secunde), îți ții respirația (2 secunde), și o 
expirație lungă prin gură (4 secunde). În caz contrar, observă fiecare respirație fără a încerca să o 
reglezi; poate fi de ajutor să te concentrezi pe ridicarea și coborârea pieptului sau pe senzația din 
nări. Pe măsură ce faci asta, s-ar putea să constați că mintea ta hoinărește, distrasă de gânduri sau 
senzații ale corpului. Este în regulă. Poți să observi că acest lucru se întâmplă și să încerci să îți 
readuci ușor atenția înapoi la respirație”. 

După ce le-ați explicat cum funcționează mindfulness, puteți să le citiți scenariul activității sau să-
i lăsați să o facă individual, ascultând fișierul audio de pe platformă.  

La finalul “Activității de respirație conștientă” aduceți cursanții înapoi într-un grup pentru a 
reflecta asupra experienței lor. 

 

Instrucțiuni: Găsește o poziție relaxată, comodă. Ascultă fișierul audio și încearcă să urmezi 
instrucțiunile date, și respiră adânc  

Scenariul fișierului audio 
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Așează-te confortabil și relaxat cu picioarele paralele și tălpile așezate ferm pe covor. (pauză 2 

secunde) 

Ține spatele drept, dar nu rigid și pune mâinile ușor în fața ta, în poală. (pauză 2 secunde)  

Închide ochii ușor și concentrează-te asupra respirației (pauză 3 secunde) 

Observă cum inspiri și expiri, fără a încerca să schimbi nimic. Doar observă cum aerul intră și iese din 

corpul tău. (pauză 4 secunde) 

Adu toată atenția pentru a observa fiecare inspirație pe măsură ce aerul intră prin nări, ajunge până 

la plămâni și face ca abdomenul să se dilate. Și observă fiecare expirație pe măsură ce abdomenul se 

contractă iar aerul se mișcă în sus prin plămâni și înapoi prin gură. 

Urmărește cu atenție cursul respirației. Simte senzația ușor răcoritoare din nări pe măsură ce inspiri 

(pauză 3 secunde) și observă senzația mai caldă a aerului ce iese din gură pe măsură ce expiri. (pause 

3 secunds) 

Lasă respirația să-și găsească propriul ritm natural. Nu gândi. Nu judeca. Timp de câteva secunde 

continuă să respiri așa cum ai făcut oricum... și observă. (pauză 15 secunde)  

Acum, expiră șuierat. (pauză 4 secunde) Închide gura și inspiră ușor numărând 4 timpi (4). ...1, 2, 3, 4 

Ține respirația numărând până la șapte (7) ...2, 3, 4, 5, 6, 7 și expiră complet prin gură cu un șuierat 

până la numărul opt (8). 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aceasta este o (1) respirație. Să mai facem încă trei (3) 

cicluri. 

Inspiră pe nas 1, 2, 3, 4. Ține 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expiră scoțând un șuierat prin gură 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

Încă o dată, Inspiră pe nas 1, 2, 3, 4. Ține 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expiră scoțând un șuierat prin gură 3, 4, 5, 

6, 7, 8. 

Și încă o ultimă dată: Inspiră pe nas 1, 2, 3, 4. Ține 1, 2, 3,4, 5, 6, 7. Expiră scoțând un șuierat prin gură 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

Când ești gata, nu te grăbi și deschide ochii încet (pauză 2 secunde) și continuă-ți restul activităților 

zilei ca de obicei.   

 

Întrebări pentru reflecție: 
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Cum a fost această experiență?  

A fost ușor sau dificil? De ce?  

Ai observat să fi apărut vreun gând sau sentiment în timpul exercițiului? Ce ai făcut atunci când au 
apărut?  

Ce ai învățat din această activitate? 

 

 

 

 


