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GÂNDURI CARE  
SE ÎNVÂRT ÎN CERC  

 

În cazul unei boli cronice progresive, cum este BPOC, pe lângă limitările fizice tot 

mai mari, există adesea o povară emoțională asociată. Dintr-o dată, activitățile 

de zi cu zi, cum ar fi cumpărăturile, mersul la plimbare și multe altele sunt 

frecvent asociate cu dificultăți de respirație și stres. 

Dificultățile de respirație sunt descrise de multe persoane ca fiind foarte 

restrictive, stresante și chinuitoare și, în cel mai rău caz, pot duce la o criză acută. 

 

 

 

  

1. 
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1. GÂNDURI CARE SE ÎNVÂRT ÎN CERC 

 

Simptomele de anxietate și depresie sunt adesea asociate cu acest 
stres cronic, care se poate manifesta foarte diferit. 
Multe persoane afirmă, de exemplu, că își pierd interesul pentru 

anumite activități, că se simt adesea lipsiți de energie sau că se tem 
de efortul fizic, de evoluția bolii sau de următoarea criză a bolii 

(exacerbare).  

Deși aceste temeri sunt de înțeles din cauza amenințării percepute, 
ele pot duce pe termen lung la tipare de gânduri negative. Pentru 
unii bolnavi, astfel de gânduri devin „tovarăși” constanți și se învârt 
fără încetare în cerc, ca într-un carusel. 
Este adesea dificil să ieși din acest „carusel al gândurilor”. Este o 
spirală negativă în care problemele de respirație amplifică 

anxietatea, iar această anxietate, la rândul ei, amplifică problemele 

de respirație. 

Mulți dintre cei afectați descriu că „multe lucruri se întâmplă în cap” 
- și de fapt „capul” (adică gândurile și sentimentele) este adevăratul 
factor declanșator al multor crize respiratorii. 
Astfel, teama de avea probleme de respirație poate fi, de asemenea, 
factorul care le declanșează; linia dintre problemele de respirație 

care se pot controla și următoarea criză poate fi foarte vagă. 
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LA CE SE REFERĂ  
CONȘTIENTIZAREA EMOȚIILOR ȘI 
EXPERIENȚELOR? 

 

Conștientizarea emoțiilor și experiențelor poate fi privită ca o formă 
de relaxare sau meditație. A conștientiza emoțiile și experiențele 

înseamnă a trăi orice moment în mod conștient și a-ți îndrepta 

atenția către aici și acum. 

Aceasta implică îndreptarea conștientă a atenției asupra senzațiilor 
fizice, experiențelor, gândurilor și sentimentelor percepute în 

prezent, fără a le judeca. 

CE POATE IMPLICA CONȘTIENTIZAREA EMOȚIILOR ȘI 

EXPERIENȚELOR? 

  

Acceptare 

Reducerea 

stresului 

Noi 

perspective și 
moduri de 

gândire 

Relaxare 

Noi modalități 
de abordare a 

bolii 

(pulmonare) 

2. 
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2. LA CE SE REFERĂ CONȘTIENTIZAREA EMOȚIILOR ȘI GÂNDURILOR 

Gândurile negative se învârt ca într-un carusel. Se dezvoltă o spirală 
în care problemele de respirație amplifică anxietatea, iar anxietatea, 

la rândul ei, amplifică problemele de respirație. 

EXEMPLU DE SPIRALĂ NEGATIVĂ 

 

  

Dificultăți de 

respirație 

Reacție 

(panică) 

Percepț ia 

senzaț iei 

de 

schimbare 

fizică  

Sentiment 

(anxietate) 

Evaluare 

(amenințare) 
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Meditația efectuată pentru conștientizarea emoțiilor și gândurilor 

(a se vedea pagina 10/11) oferă o modalitate de a ieși din caruselul 

gândurilor negative. 

EXEMPLU DE SPIRALĂ ÎNTRERUPTĂ 

 

  

Dificultăți de respirație 

Start 

Reacție 

(relaxare) 

Percepț ia 

senzaț iei 

de 

schimbare 

fizică  

Sentiment 

(siguranț ă ) 

o nouă evaluare 

(acceptare) 
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O SCURTĂ INTRODUCERE ÎN TEHNICA 
DE CONȘTIENTIZARE A EMOȚIILOR ȘI 
EXPERIENȚELOR 

 

Cel mai bun mod de a învăța despre tehnica de conștientizare a 

emoțiilor și experiențelor este prin încercări. 

Există mai multe exerciții de conștientizare a emoțiilor și 
experiențelor pe diferite subiecte, care folosesc metode diferite. 

Există ceva pentru fiecare! 

De exemplu, puteți citi exercițiul de pe pagina următoare (așa-
numita „scanare a corpului”) și îl puteți efectua ulterior sau în timp 

ce îl citiți. 

Aveți și posibilitatea de a asculta acest exercițiu. Veți găsi linkurile 
adecvate în capitolul 6, la sfârșitul acestei broșuri. Următorul 
exercițiu a fost adaptat pentru această broșură de către autori.  
 
Înainte de a începe, găsiți un loc în care să nu fiți deranjat. Stați în 

poziție verticală, dar relaxată, astfel încât să vă simțiți confortabil. 

 

 

Dacă aveți ocazia, rugați pe cineva să vă citească 

următorul exercițiu. 

 

  

3. 

 SFAT 

SUPLIMENTAR 
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Este normal ca atenția și gândurile dumneavoastră să se îndrepte asupra altor 
lucruri în timpul exercițiului. 
Pur și simplu observați această abatere a gândurilor și redirecționați-vă atenția 
către aici și acum. 
Frumusețea acestui exercițiu este că nu puteți greși cu nimic! Fiecare sentiment 
și fiecare gând pe care îl percepeți în timpul exercițiului este exact ceea ce 
trebuie. Scopul este acela de a percepe în mod conștient momentul, fără a dori 
să îl judecați sau să îl modificați. 
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EXERCIȚIUL DE  

SCANARE A CORPULUI 
 

 ÎNCEPEȚI EXERCIȚIUL, 
îndreptându-vă atenția asupra corpului. 
Închideți ochii, dacă acest lucru vă face să vă simțiți mai confortabil. 

 PERCEPEȚI LOCUL ÎN CARE VĂ AFLAȚI. 
Simțiți greutatea corpului dumneavoastră. 

 OBSERVAȚI-VĂ BĂTĂILE INIMII PENTRU CÂTEVA MOMENTE. 
Simțiți direct în piept cum bate inima sau imaginați-vă bătăile inimii. 

 ÎNDREPTAȚI-VĂ ATENȚIA ASUPRA PICIOARELOR PE PODEA 
Simțiți cum picioarele ating podeaua. Greutatea, presiunea, poate o 
vibrație sau căldura. 

 ÎNDREPTAȚI-VĂ ATENȚIA ASUPRA PICIOARELOR ȘI ZONEI 
FESIERE, 
în timp ce atingeți suportul pe care stați. Este posibil să simțiți o 
presiune, o pulsație, greutate sau lejeritate. 

 OBSERVAȚI-VĂ TOT SPATELE, 
de la fese până la umeri. 

 ACUM ÎNDREPTAȚI-VĂ ATENȚIA ASUPRA MÂINILOR. 
Aveți mâinile încordate, grele sau umede? 
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 PERCEPEȚI-VĂ BRAȚELE. 
Simțiți toate senzațiile din brațe. Mutați-vă atenția spre umeri. 

 APOI ÎNDREPTAȚI-VĂ ATENȚIA SPRE GÂT  
și mai departe spre maxilar. Simțiți-vă fața și încercați să simțiți toți 
mușchii. 

 FIȚI CONȘTIENT DE ÎNTREGUL CORP. 
Așa cum se află aici, acum. 

 OBSERVAȚI-VĂ DIN NOU BĂTĂILE INIMII PENTRU CÂTEVA 
MOMENTE. 
Rămâneți câteva clipe percepându-vă întregul corp. 

 ȘI, CÂND SUNTEȚI PREGĂTIT, 
deschideți încet ochii. 

În acest exercițiu v-ați concentrat asupra corpului,l-ați observat și ați acordat în 
mod conștient atenție senzațiilor fizice pe care le trăiați în acel moment. 
Aceasta este exact ceea ce înseamnă conștientizarea emoțiilor și experiențelor: 
concentrarea pe aici și acum. Ce ați simțit în timpul exercițiului? 
Ce ați experimentat? Ați observat anumite sentimente sau gânduri în timpul 
exercițiului? 

 



 

 

CUM POT FOLOSI ACESTE TEHNICI ÎN 
VIAȚA MEA DE ZI CU ZI? 

 

Efectuăm majoritatea acțiunilor zilnice în mod natural și automat. 
Adesea, ne rătăcim în propriile gânduri și ne trezim cu „gânduri care 

se învârt în cerc”. 

Tehnicile de conștientizare a emoțiilor și experiențelor aplicate în 

situațiile de zi cu zi oferă o modalitate de a ieși din acest carusel al 

gândurilor. 

Practic, fiecare situație, chiar fiecare moment, poate fi trăit în mod 

conștient și oferă posibilitatea de a antrena modul de conștientizare 

a emoțiilor și experiențelor. 

De ce nu încercați să fiți atent la una dintre următoarele trei 

situații (așteptarea, spălatul pe dinți și plimbarea)? 

 

 

 

 

 

 AȘTEPTAREA  
Considerată de cele mai multe ori ca fiind timp pierdut, așteptarea vă 
oferă o ocazie optimă de a fi atent. Ce se aude? Ce vedeți în jur, ce 

obiecte, ce oameni? 

  

4. 
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 SPĂLATUL PE 
DINȚI  
Cum miroase și 
ce gust are pasta 
de dinți? 
Cum se simte 

periuța de dinți 
pe limbă? Cum se 
simt dinții și 

gingiile când sunt 
atinse de periuța 

de dinți? 
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4. THENICI DE CONȘTIENTIZARE ÎN VIAȚA DE ZI CU ZI 

 

 PLIMBAREA 
Concentrați-vă pe fiecare pas și observați cum se simte pământul sub 

picioare. Cum se simte talpa piciorului? Cum se simte aerul pe față? 

  



16 

PRACTICA  
DUCE LA PERFECȚIUNE  

 

 ȘI CONȘTIENTIZAREA EMOȚIILOR ȘI EXPERIENȚELOR ȘI 
RELAXAREA TREBUIE ÎNVĂȚATE! 

Fiecare persoană are deja capacitatea de a fi atentă la ceva. 

Cu toate acestea, trebuie să vă antrenați această abilitate. 

 

La fel cum un mușchi este întărit prin antrenament de forță, creierul 

poate fi înțeles ca un mușchi care este antrenat prin exerciții de 

conștientizare a emoțiilor și experiențelor. 

5. 
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5. PRACTICA DUCE LA PERFECȚIUNE 

 RUTINĂ! 
Cele mai bune rezultate se obțin dacă exercițiile sunt făcute 

zilnic. În acest scop, pentru început, sunt posibile și exerciții 
scurte de câteva minute. 

Pentru a fi mai ușor să faceți din conștientizare o obișnuință, 
alegeți un moment potrivit pentru exerciții și un loc liniștit în care 

să vă simțiți confortabil. 

 A FI DISTRAS ESTE NORMAL! 
De multe ori, la început este dificil să vă concentrați asupra 
exercițiilor. Atenția poate fi ușor abătută și mintea continuă să 

rătăcească.  
Acest lucru este normal și în regulă. Pentru că, ori de câte ori 

percepeți în mod conștient că sunteți distras, deveniți din nou 

atent și vă puteți îndrepta atenția înapoi la exercițiu. 

 REZISTAȚI! 
La început, mulți oameni găsesc exercițiile de conștientizare 
ciudate sau amuzante sau nu observă nicio schimbare. De cele 

mai multe ori, doar prin practică regulată observăm schimbări în 

noi înșine și în modul în care facem față situațiilor dificile. 
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 CONȘTIENTIZAREA EMOȚIILOR ȘI EXPERIENȚELOR POATE FI 
ÎNVĂȚATĂ ÎN DIFERITE MODURI! 
Una dintre cele mai cunoscute și mai cercetate metode de 

conștientizare a emoțiilor și experiențelor pentru a face față 
stresului, anxietății și depresiei este Mindfulness-Based-Stress 

Reduction (MBSR). 
Acesta este un program de formare de 8 săptămâni, în cadrul 

căruia o varietate de exerciții și practici sunt învățate și efectuate 

în grup și sub îndrumare. 
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