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1. Ce este stresul?
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CE ESTE STRESUL?

Stresul este o stare de tensiune, de încordare și de disconfort, de-
terminată de evenimentele sau stările cărora le atribuim o semnificație 
negativă, de frustrări, trebuințe, dorințe, aspirații neîndeplinite, de difi-
cultatea sau de imposibilitatea rezolvării unor probleme.

Stresul are o importantă componentă subiectivă, în sensul că ceea 
ce este facil sau chiar relaxant pentru o persoană, pentru o alta poate 
deveni amenințător sau imposibil de realizat. Diferențele individuale în 
ceea ce privește răspunsul la stres sunt datorate atât componentei ge-
netice, cât și experiențelor de viață diferite.

Controlează stresul cu 3 tehnici simple de respirație şi vizualizare 
pe care le poți aplica în orice moment.

Confortul, evoluția tehnologică și aparenta siguranță în care trăim 
în societatea modernă au un preț pe care îl plătim uneori fără să ne dăm 
seama: starea prelungită sau permanentă de stres.

Ce este stresul
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A fost odată un om care avea un cal de toată 
frumusețea. Vestea despre frumusețea calului a 
depășit cu mult granițele zonei în care trăia. Oa-
meni înstăriți au venit și i-au oferit saci de bani de 
aur pentru calul său, însă omul a refuzat, spunând 
că nu își vinde calul pentru tot aurul din lume.

Într-o zi, calul a plecat singur de 
acasă, așa că auzind de aceasta, oame-
nii din sat i-au spus omului:

 – Uite ce rău ai făcut! Ai refuzat să 
vinzi calul, iar acum ai rămas și fără cal 
și fără bani!

 – Poate e rău, sau poate e bine.... a 
răspuns omul.

Și iată că în zilele următoare calul 
s-a întors la stăpânul său, însoțit de o 
întreagă herghelie de cai la fel de fru-
moși.

 – Te-ai îmbogățit! au spus oamenii 
din sat. Acum averea ta a crescut ului-
tor și ești plin de bunăstare.

 – Poate e rău, sau poate e bine.... a 
răspuns omul din nou.

Pentru a înțelege în ce mod o experiență de viață poate fi interpre-
tată ca fiind mai mult sau mai puţin provocatoare, iată aici o poveste 
cu tâlc:
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Omul nostru avea un fiu. Peste un timp, acesta a căzut de pe cal și 
și-a rupt piciorul, în timp ce ducea caii la păscut. 

 – Ce nenorocire! S-au repezit să comenteze oamenii din sat! Ai 
păstrat calul, ai păstrat herghelia și acum fiul tău are de suferit!

 – Poate că e rău, poate că e bine, a zis omul și de această dată.

Peste ceva timp a început războiul și toți tinerii în putere au fost 
chemați pe front, dar nu și fiul omului, deoarece avea piciorul rupt. Așa 
că el a rămas acasă, lângă tatăl său și a supraviețuit războiului. 

Fiecare situație de viață poate fi inter-
pretată ca fiind „bună” sau „rea” în funcție 
de perspectiva din care o privim. Atunci când 
înțelegem că nimic nu ar trebui să ne tulbure, 
deoarece totul poate depinde de perspectivă, 
vom înțelege subiectivitatea stării de stres.

Ce este stresul
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CE PUTEM FACE PENTRU 
A PREVENI  Ș I  ÎNLĂTURA 

STRESUL?

Cea mai importantă este identificarea situațiilor de stres și anticipa-
rea lor pe cât posibil, apoi realizarea unor planuri de acțiune pentru a 
le face față. Ușor de zis, dar pentru cei afectați de stres, este nevoie de 
tehnici speciale pentru aducerea în situații de limpezime a minții și de 
redobândire a controlului propriei vieți prin conștientizare. 

Cum să procedăm pentru a 
identifica situațiile de stres, atunci 
când ele par că vin din exteriorul 
nostru, și avem o senzație de „toate 
mi se întâmplă numai mie”?

Răspunsul este: prin conștien-
tizare. Conștientizarea momente-
lor stresante și a propriilor reacții 
la stres. Conștientizarea emoțiilor 
și exprimarea lor.
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Vă propunem aici o serie de 3 tehnici de autocontrol bazate pe 
respirație care prin practică zilnică ajută la eliberarea stresului în mo-
mentele de conştientizare.

Știm să respirăm de când ne-am născut. Respirația este o acțiune 
involuntară. Nu este necesar să-i comandăm corpului să respire, el o va 
face în mod automat.

V-ați gândit vreodată câte se întâmplă în corpul nostru atunci 
când respirăm?

Cavitatea toracică se dilată și o cantitate de aer care este preluată 
din exteriorul corpului prin nas și sau gură, trece prin trahee și apoi 
intră în plămâni. La nivelul plămânilor se petrece schimbul de gaze care 
conduce oxigenul prin sânge și eliberează dioxidul de carbon în afară, 
înapoi prin aerul expirat.

Pentru ca plămânii să își poată mări capacitatea și să înglobeze aerul 
inspirat, toracele se dilată sub acțiunea mușchiului care îl desparte de 
abdomen, numit diafragm.

Poate că nu v-ați gândit niciodată în acești termeni la propria respi-
rație, dar acesta este unul dintre cele mai simple moduri de a vă liniști 
mintea și a diminua stresul.

În viața de zi cu zi, respirația spontană este deseori superficială, 
necontrolată. Prin respirația controlată se îmbunătățește alimentarea 
cu oxigen a organismului, acesta se relaxează și se liniștește. 

O respirație corectă înseamnă să învățăm să inspirăm și să expirăm 
profund, umplând și golind complet plămânii. De cele mai multe ori, 
însă, pentru faptul că stăm foarte multe ore așezați la birou și suntem 
sedentari, inspirăm și expirăm o cantitate mult mai mică de aer. Prin ur-
mare, ne scade capacitatea de concentrare și obosim repede. Prin res-
pirația completă, profundă, aducem energie vitală în corp și ne relaxăm.

Ce putem face
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Simțiți cum aerul intră 
și iese lent din corp,  
în controlul vostru  

conștient.
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Tehnica 1

RESPIRAȚIA 
ABDOMINALĂ 

Pasul 1. Mergeți într-un loc în care știți că nu puteți fi deranjat sau 
anunțați-i pe cei din jur că aveți nevoie de câteva minute în 
care să nu fiți deranjat, dacă se poate într-o încăpere în care 
să puteți fi singur.

Pasul 2. Așezați-vă într-o poziție confortabilă, preferabil în șezut, cu 
mâinile pe genunchi, și închideți ochii. Conștientizați poziția 
coloanei vertebrale care să fie cât mai dreaptă, perpendicu-
lară pe sol. Alungiți coloana vertebrală în sus, ca și cum ar fi 
legată cu o sfoară care o trage spre cer.

Pasul 3. Trageți aer în piept inspirând ușor și adânc, ridicând la maxim 
abdomenul. Apoi expirați încet și uniform, coborâți abdome-
nul și relaxați pieptul. Inspirația și expirația trebuie să dureze 
la fel de mult. Faceți acest lucru de 8-10 ori, apoi respirați 
normal.

Pasul 4. În timp ce respirați normal urmăriți-vă corpul cum „lucrează”. 

Faceți acest exercițiu timp de cel puțin 5 minute la început, apoi 
creșteți durata. Pentru a ține cont de timpul parcurs folosiți temporiza-
torul din telefonul mobil sau o aplicație în care puteți seta un sunet blând 
de atenționare. Puteţi include acest exercițiu în rutina zilnică mai întâi o 
dată pe zi, apoi de 2 ori și în final de 3 ori pe zi și veți simți o creștere a 
stării de bine și de armonie interioară și de relaxare.

Respiraţia abdominală
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Tehnica 2

RESPIRAȚIA      ALTERNATIVĂ
Pasul 1. Mergeți într-un loc în care știți că nu puteți fi deranjat sau 

anunțați-i pe cei din jur că aveți nevoie de câteva minute în 
care să nu fiți deranjat, dacă se poate într-o încăpere în care 
să puteți fi singur.

Pasul 2. Așezați-vă într-o poziție confortabilă, preferabil în șezut, cu 
mâinile pe genunchi, și închideți ochii. Conștientizați poziția 
coloanei vertebrale care să fie cât mai dreaptă, perpendicu-
lară pe sol. Alungiți coloana vertebrală în sus, ca și cum ar fi 
legată cu o sfoară care o trage spre cer.

Pasul 3. Blocați nara dreaptă folosind 
degetul mare de la mâna 
dreaptă și expirați încet.

Pasul 4. Inspirați adânc prin nara 
stângă rămasă liberă și aco-
periți-o apoi și pe aceasta 
cu inelarul mâinii drepte. Ți-
neți-vă respirația și numărați 
până la opt. 

Pasul 5. Eliberați nara dreaptă și expi-
rați complet.
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Respiraţia alternativă

Tehnica 2

RESPIRAȚIA      ALTERNATIVĂ
Pasul 6. Inspirați prin nara dreaptă, apoi acoperiți-o cu degetul mare. 

Țineți-vă din nou respirația numărând până la 8, așa cum am 
descris mai sus, și eliberați nara stângă pentru a expira. După 
aceea inspirați din nou pe nara stângă și reîncepeți ciclul.

Începeți acest exercițiu cu câte 6 repetiții, ai 
celor 6 pași. În acest timp, vizualizaţi aerul cum 
intră şi iese prin nările dvs. Iar la final, conştienti-
zaţi că această tehnică simplă, a dizolvat mult din 
stresul dumneavoastră.

Nu este cazul să faceți acest exercițiu atunci 
când sunteți răcit sau când aveți nasul înfundat.

Respirația alternativă poate înlocui 
exercițiul de respirație abdominală, mai ales 
atunci când ați ajuns să practicați tehnici de 
respirație de mai multe ori pe zi.
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Tehnica 3

RESPIRAŢIE  Ş I 
V IZUALIZARE

Pasul 1. Mergeți într-un loc în care știți că nu puteți fi deranjat sau 
anunțați-i pe cei din jur că aveți nevoie de câteva minute în 
care să nu fiți deranjat, dacă se poate într-o încăpere în care 
să puteți fi singur.

Pasul 2. Așezați-vă într-o poziție confortabilă, preferabil în șezut, cu 
mâinile pe genunchi, și închideți ochii. Conștientizați poziția 
coloanei vertebrale care să fie cât mai dreaptă, perpendicu-
lară pe sol. Alungiți coloana vertebrală în sus, ca și cum ar fi 
legată cu o sfoară care o trage spre cer.

Pasul 3. Închide ochii, inspiră adânc şi urmăreşte-ţi respiraţia, în timp 
ce îţi imaginezi că, cu fiecare inspiraţie, inspiri calm şi relaxa-
re... şi cu fiecare expiraţie... expiri încordarea din corpul tău.

Vizualizează cum, cu fiecare inspiraţie, inspiri relaxare şi... cu fiecare 
expiraţie, relaxarea îţi umple încet tot corpul tău din vârful capului până 
în degetele de la picioare....

O dată (inspiră şi vizualizează)..... de două ori (inspiră şi vizualizea-
ză)... de trei ori (inspiră şi vizualizează)...

Nu te grăbi... continuă dacă îţi face plăcere de încă câteva ori....
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Apoi, când simţi că te-ai liniştit, dă-i voie imaginaţiei tale 
să îţi aducă în atenţie o amintire plăcută.... poate fi o amintire 
din copilăria ta, din vacanţe... din locuri dragi... locuri în care 
te-ai simţit bine, în siguranţă, în pace... relaxat....

Rămâi pentru un timp în această amintire... şi lasă ca ori-
ce urmă de grijă şi de încordare să se dizolve sub această 
stare... starea ta de linişte şi relaxare...

Inspiră.... şi în timp ce expiri... zâmbeşte şi încet... revino la conşti-
enţă şi la realitatea exterioară din care ai evadat pentru câteva momen-
te.... astăzi... aici... şi acum....

Gândeşte-te încă puţin la procesul prin care ai trecut şi conştienti-
zează cum te simţi mult mai bine ca înainte.

Aminteşte-ţi această stare de calm căpătată prin exerciţiu ori de 
câte ori întâlneşti stresul în viitor.

Tocmai ai păşit în lumea simplă şi benefică a relaxării controlate!

felicitări!

Respiraţia şi vizualizare
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Practicarea acestor tehnici de 
respirație și vizualizare va duce la 
reducerea uzurii și degradării fizi-
ologice și va încetini îmbătrânirea. 

Alte beneficii ale folosirii tehnicilor de respirație 
descrise mai sus sunt:

 – Activarea creierului în întregime prin echi-
librarea emisferei drepte cu cea stângă

 – Crearea unui sentiment profund de stare 
de bine și armonie la nivel fizic, mental și 
emoțional

 – Pot ajuta în cazul migrenelor, durerilor de 
cap și a altor simptome legate de stres

 – Ajută la prelucrarea emoțiilor negative și a 
stresului

 – Aduc claritate și chef de viață. Ne ajută să 
ne concentrăm pe ceea ce este important.

Tehnicile de respiraţie împreună cu cele de vizualizare sunt folosite 
de mii de ani în practicile intuitive şi ştiinţifice de calmare sau de ener-
gizare a corpului și a minții.

Oamenii au știut din cele mai 
vechi timpuri să găsească reme-
dii naturale și la îndemână pentru 
a-și conduce corpul și mintea și a 
obține ceea ce își doreau.
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Suntem Anca Jugănaru și Cristi Lazăr, cuplu de traineri pentru pro-
grame de dezvoltare personală și de autocontrol al minții. Aceste pro-
grame folosesc respirația controlată, imaginația și vizualizarea pentru a 
liniști mintea și a accesa un nivel de conștiință extinsă, mult mai puter-
nic decât starea de veghe obișnuită. 

Ceea ce le predăm cursanților noștri se concretizează într-un set de 
3 tehnici simple care îi ajută, printre altele:

 – să învețe orice cu multă ușurință
 – să își controleze starea de sănătate și greutatea corporală
 – să controleze insomniile
 – să se trezească zilnic la ora propusă fără ceas deșteptător
 – să facă cele mai potrivite alegeri 
 – să găsească orice, de la obiecte rătăcite până la soluții creative 

pentru situații din viața de zi cu zi 
 – să își schimbe convingerile limitative care îi împiedică să ducă o 

viață plină de succes și bunăstare

Odată tehnicile învățate, depinde numai de voi să practicați cu re-
gularitate și să obțineți orice vă doriți: un corp sănătos, relații armoni-
oase și o viață împlinită și în bunăstare.

În ultimii 10 ani am ajutat peste 7.000 de oameni să-și îndeplineas-
că obiectivele prin tehnicile Metoda Silva, programele Silva Life System 
și Silva Intuition System, pe scurt Silva Immersion. 
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În prezent suntem în contact  

cu o comunitate de peste 7.000  

de oameni care ne urmăresc pe  

site-ul nostru, pe pagina de  

Facebook și grupul  

#DinCeÎnCeMaiBine! 
www.focusdevelopment.ro 

 @FocusDevelopment 
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https://www.facebook.com/groups/dinceincemaibine/
http://www.focusdevelopment.ro
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