
6. Exerciţii pentru formarea şi menţinerea condiţiei fizice 

Exerciţiile propuse în continuare pot fi folosite, atât fiecare în parte, cât şi ca program 

individual de antrenament (alcătuit din mai multe exerciţii). Luate separat, exerciţiile sunt 

potrivite pentru pauzele din timpul studiului sau/şi înainte de a cânta pe scenă. Programul de 

antrenament poate fi încadrat în activitatea zilnică, exerciţiile fiind variate în funcţie de 

situaţie sau nevoie. Important este ca respiraţia să fie integrată în  mişcare, cu deosebire în 

timpul efortului. În acest caz este recomandată mare atenţie (atât în mişcare, cît şi în poziţii  

statice), pentru ca respiraţia  să nu fie oprită involuntar (se poate întampla de ex. ca reacţie la 

efort şi la concentrarea asupra realizării corecte).  

Percepţia faţă de propriul corp poate şi chiar ar trebui să se intensifice în viaţa de zi cu zi. În 

timpul activităţilor obişnuite este mai simplu de observat ce se întamplă cu corpul şi ce 

reacţii are acesta. În timpul cântatului la instrument atenţia se îndreaptă spre o multitudine de 

detalii, astfel încât tocmai corpul rămâne în plan secund sau nu este deloc observat. Cine este 

conştient de corpul său şi de poziţia acestuia în afara activităţii muzicale, îşi va însuşi această 

deprindere fără dificultăţi şi în cadrul ei (mai întâi pe durata desfăşurării exerciţiilor/pasajelor 

simple, iar mai apoi a celor complexe). În timpul mersului sau în şezut (de ex. la computer), 

o parte a corpului poate fi supusă atenţiei (observată). Astfel, ne putem pune urmatoarele 

întrebări : 

 Unde se află umerii mei în acest moment? Ce poziţie are capul meu?  

 Cum respir? – Atenţia se îndreaptă asupra expiraţiei (expiraţie completă).  

 Ce poziţie are corpul meu în şezând Care este ţinuta corpului meu în mers?  

 Unde se află partea superioară a corpului, centrul de greutate al corpului în relaţie cu 

restul corpului meu?  

 Pe unde se trasează imaginar axa verticală ?  

 Cum mă simt în acest moment? – Gândurile se pot direcţiona (influenţa) conştient în 

mod pozitiv (în direcţia dorită).  

 Există în corpul meu parţi tensionate/încordate? – Se relaxează (destinde) în mod 

conştient, respiraţia  fiind condusă spre a însoţi procesul. 

 



Pentru exerciţiile care se fac în poziţia şezut sau în picioare, este 

de dorit să se revină cu o lecturare amănunţită asupra informaţiilor 

de referinţă pentru a se însuşi atât „şezutul eutonic“   cât şi ţinuta 

corpului în statul în picioare.
1
 Se recomandă atenţie sporită ca 

toate mişcările să fie executate  fin şi lent, astfel evitându-se 

apariţia durerilor (acute). În cazul în care acestea îsi fac simţită 

prezenţa, este preferabil ca antrenamentul să fie stopat şi să fie 

cerut sfatul personalului de specialitate (medic, terapeut, etc.). 

Mişcările lente fac posibilă cunoaşterea propriilor limite şi 

realizarea a ceea ce permite corpul în timpul miscarii. Durerile (fără intensitate mare) cauzate 

de febra musculară sau de întinderea musculară în streching sunt urmări naturale ale activării 

şi activităţii musculare şi aparţin într-o oarecare măsură programului de antrenament. Ca şi în 

alte domenii de activitate, exagerarea nu este recomandată: o mişcare executată prea repede 

sau superficial nu duce neaparat la o îmbunătăţire mai rapidă a situaţiei sau la rezultatul 

dorit, ci poate avea ca efect tocmai contrariul.  

 

 

 

 

 

 

 

Literatura de specialitate (în limba germană): 
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Henschel Verlag 2005. 

Dr. Med. Johannes Weiss – Rücken Training – Die Wirbelsäule stärken, München: Compact 

Verlag 2010. 

Renate Klöppel – Das Gesundheitsbuch für Musiker, Kassel: Gustav Bosse Verlag 1999.  

 

 

                                                           
1
 vezi cap. 2.4. 



6.1 Încălzire. Exerciţii de mişcare a capului şi de mobiliate a extremităţii posterioare 

Executarea mişcărilor line destind  musculatura încordată şi servesc pregătirii exerciţiilor 

următoare. Acestea pot fi folositoare şi în pauzele de la  studiu.  

I. În poziţia „şezut eutonic“ 
2
, braţele se află relaxate de o parte şi de cealaltă a corpului cu 

mâinile atârnând. Fiecare mişcare se execută de zece ori. 

Capul
3
 face lent următoarele mişcări, însoţite de mişcarea ochilor şi de ritmul respiraţiei:  

 de sus în jos:  

privirea la tavan - inspiraţie  

privirea în faţă şi spre sol (bărbia înspre piept) – expiraţie  

 lateral: 

privirea înspre dreapta şi stanga, bărbia se mişcă pe aceeaşi linie (capul rămâne pe 

toată durata mişcării în poziţie verticală), la fiecare două mişcări se inspiră, iar la 

următoarele două se expiră. 

 lateral înspre umeri: 

privirea înainte, urechea dreaptă se îndreaptă înspre umărul drept, apoi cea stângă 

înspre umărul stâng – acelaşi ritm de respiraţie ca şi la exerciţiul anterior.  

II. Degetele: degetul mare face mişcări circulare, celelălte degete se întind, apoi se coboară şi se 

ridică unul câte unul (ca şi cum ar cânta la acordeon); mâinile se închid energic pentru câteva 

secunde în pumn, apoi se deschid şi se relaxează. Se freacă palmele una de alta, apoi se masează 

uşor cu o mână cealalta (pot fi mişcări asemănătoare spălatului pe mâini). 

III. Umerii : Se execută mişcări circulare ale umerilor; aceştia se duc în faţă, în sus înspre ureche 

şi în jos spre omoplat (în spate). De fiecare parte se repetă mişcarea separat de zece ori, apoi, cu o 

uşoară mişcare circulară din faţă in spate se asează ambii umeri pe omoplaţi.  

IV. Mâinile se aşează pe genunchi. Ambele braţe execută zece mişcări în direcţiile descrise mai 

jos (degetele sunt întinse în timpul miscării): 

 de pe genunchi, braţele cu palmele înspre sol se duc în dreptul pieptului şi înapoi.  

                                                           
2
 cap. 2.4 si 6. 

3
 vezi 2.4.1, lista pentru verificarea poziţiei corpului, poziţia capului. 



 din dreptul pieptului deasupra capului şi înapoi, palmele sunt întoarse înspre în faţă, 

sau una spre alta. 

 Mâinile întinse deasupra capului se duc înspre umeri; palmele pot fi întoarse înspre 

tavan (dosul palmei atingând umărul la coborâre). Această mişcare poate fi executată 

în picioare, activând astfel întregul corp. Picioarele se mişcă asemănător mersului, 

alternând (un picior are talpa pe sol, celălalt e pe varf), sau în alergat pe loc (călcâiele 

înspre fese). Iniţial se realizează mişcările de mers/alergat, apoi se duc braţele 

deasupra capului şi se execută mişcarea (sus – umeri) de douăzeci de ori, după cum a 

fost descrisă mai sus. Pe palmele întinse se poate imagina o tavă grea, astfel 

musculatura va fi antrenată în plus. Ca exerciţiu singular de antrenament, mişcarea 

poate fi făcută astfel: 20 mişcări duble de picioare (mers/alergat pe loc), 20-30 

mişcări de braţe, streching
4
. Se repetă totul de trei ori.  

V. Stând în picioare, se ridică genunchiul stâng şi se îndreaptă spre el cotul mâinii drepte, se 

schimbă apoi cu genunchiul drept şi cotul mâinii stângi, mişcarea dublă repetându-se de 20 de ori 

(numărătoarea se face astfel: unu – mişcarea pe o parte, apoi pe cealalta, s.a.m.d.). Mâinile sunt 

uşor închise, braţele îndoite, pumnul aproape de umăr, cotul  putând să efectueze mişcarea înspre 

genunchi. Acest exerciţiu antrenează întregul corp.  

 

6.2 Exerciţiu pentru flexibilitatea întregii coloane vertebrale  

Acest exerciţiu va fi executat şezând. Se va alege 

înălţimea optimală a scaunului: cu întreaga talpă pe sol, 

picioarele se află la aproximativ aceeaşi distanţă unul 

faţă de celălalt ca şi cea dintre umeri; genunchii 

formează un unghi drept (se poate folosi un scaun puţin 

mai înalt, în timp ce şezutul prea jos nu este 

recomandat). Braţele atârnă pe lânga corp şi urmează 

mişcării. Începând cu creştetul capului, întreaga 

coloană vertebrală va fi rulată lin înspre sol. Mişcarea 

este acompaniată de o respiraţie conştientă. Capul se apleacă (bărbia înspre piept, privirea 

este îndreptată înspre un punct imaginar pe podea între cele două tălpi). Urmează coloana 
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 vezi exerciţiile de streching. 



vertebrală, unde vertebră după vertebră se rulează în jos, până când capul atârna relaxat, 

umerii fiind poziţionaţi pe genunchi (vezi imagine). În această poziţie se inspiră şi expiră de 

trei ori.  

Apoi se activează musculatura pelviană şi zona lombară, încordarea muşchilor fesieri 

începând rularea coloanei din jos în sus, până când corpul este  din nou drept, capul rămâne 

relaxat pe toată durata ridicării. Mâinile se ridică lent în sus, degetele sunt întinse (vezi 

imaginea, se poate folosi imaginativ senzaţia ca cineva ne trage de vârful degetelor). Palmele 

pot fi îndreptate înspre în sus, cu degetele întinse în spate (săgeata în imagine) – aceasta 

mărind uşoara tensiune a musculaturii şi tendoanelor din preajma încheieturilor mâinilor. În 

această poziţie se inspiră şi expiră de trei ori, o uşoară mişcare a capului însoţind respiraţia: 

privirea se îndreaptă înspre tavan – bărbia se ridică ; privirea înspre sol sau se îndreaptă în  

faţă – bărbia coboară. În timpul mişcării se observă atent zona lombară şi eventuala mişcare 

a şoldurilor, bazinul rămâne centrat, nu se îndreaptă înspre în faţă. După cele trei respiraţii şi 

mişcări ale capului, braţele coboară lent în poziţia iniţială.  

În timpul pauzelor de studiu, acest exerciţiu poate relaxa pentru scurt timp întregul corp şi 

acţionează în acelaşi timp stimulativ asupra musculaturii, daca este repetat de cel puţin trei 

ori. Pentru antrenament (pentu o acţiune şi eficienţă sporită şi de durată) se recomandă  

repetarea exerciţiului de cinci până la zece ori.  

        

6.3 Exerciţii pentu tonifierea musculaturii 

Aceste exerciţii întăresc întreaga musculatură a spatelui. Mai mult, este antrenată şi  

musculatura celorlalte părţi ale corpului implicate, respectiv a întregului corp (după caz). 

Pentru că exerciţiile se fac la sol, se recomandă utilizarea unei saltele de tip izopren sau o 

pătură întinsă.  

 

 



Din cauza posibilei suprasolicitari în regiunea gâtului şi a umerilor des întâlnită la flautişti şi 

a unei poziţii deficitare în cazul deplasării în faţă a bazinului,   exerciţiul se va realiza cu 

fruntea pe sol (fără a fi apăsată) pe întreaga durată a exerciţiului (vezi imaginea anterioară).  

Execuţie: Picioarele şi braţele întinse se ridică de pe sol, această poziţie  păstrându-se zece 

secunde (ca în imagine ), timp în care se respiră calm. Se relaxeaza 10 secunde, dupa care se 

repetă de trei până la zece ori.   

  

Apoi, din poziţia iniţială de repaus, se ridică piciorul stâng şi braţul drept în timp ce se expiră 

(degetele sunt întinse atât la mâini, cât şi la picioare) în linie cât mai dreaptă înspre spate, 

respectiv faţă (se evită ridicarea într-o parte faţă de trunchi), apoi se lasă din nou la sol – 

inspiraţie. Se repetă de zece ori, se schimba diagonala (picior drept, mână stângă). Întregul 

complex se repetă de trei ori (imaginea de mai jos).   

 

 

 

6.3.1 Exerciţiu pentru  tonifierea musculaturii spatelui  

Poziţia de inceput: picioarele sunt uşor depărtate (aprox. distanţa 

dintre umeri), tălpile cu întreaga suprafaţă pe sol, spatele drept, 

activându-se zona lombară (bazinul se coboară uşor). Braţele se 

întind în sus iar trunchiul se apleacă cât mai în faţă, fără a se pierde 

întinderea liniara (încheietura şoldului ar trebui să formeze  unghiul 

de 90 de grade). Genunchii sunt relaxaţi, uşor flexaţi şi permit 

aplecarea. Imaginea arată o variantă simplă a exerciţiului,  potrivită 

pentru început. Trunchiul se apleacă până când se face simţită o 

uşoară încordare. Se păstrează această poziţie pentru 20-40 de 



secunde, apoi se revine la poziţia de început. Exerciţiul se repetă de cinci ori, iar pe durata 

acestuia atenţia se îndreaptă spre respiraţie.  Dacă  se repetă in mod regulat, se va urmări ca 

încheietura şoldului să ajungă progresiv la unghiul de 90 de grade . 

Varianta mai complexă:  

După cele 20-40 de secunde în poziţia înclinat descrisă mai sus, se coboară lent şezutul până 

la cel mai jos punct posibil lângă călcâie şi se revine tot lent la poziţia îndoit, în care se 

rămâne încă 10 secunde. Întreaga mişcare va avea loc fără a se pierde echilibrul şi fără a fi 

modificată poziţia braţelor.  

 

6.3.2 Exerciţiu pentru activarea musculaturii întregului corp 

În poziţia întins pe spate, braţele sunt aşezate comod pe lângă corp. Se creează şi se măreşte 

pe parcurs tensiunea, miscând bărbia (şi ochii) înspre piept, iar degetele de la picioare în 

direcţia genunchilor. Se rămâne în această poziţie zece secunde, timp în care acordăm atenţie 

respiraţiei, iar  în următoarele zece secunde corpul se relaxeaza.  

 

 

Apoi, această mişcare se repetă în direcţia opusă: degetele de la picioare se apasă în jos, 

braţele se întind deasupra capului (cu degetele întinse), iar privirea urmăreşte mişcarea 

braţelor. Bărbia trebuie mişcată în aşa fel încât durerea să fie evitată (mişcare fină pentru a 

proteja regiunea cervicală, vezi imaginea următoare). Ritmul 10/10 secunde se păstrează, iar 

întregul exerciţiu se repetă de trei ori.  

 



6.3.3 Mobilizarea trunchiului 

Poziţia iniţială este aceeaşi ca şi în exerciţiul anterior. Braţele sunt întinse deasupra capului. 

Fiecare braţ va fi întins, unul după celălalt, ca şi cum am încerca să apucăm cu mâna ceva ce 

se află deasupra capului, la oarecare depărtare. Dacă exerciţiul se face în şezut sau stând in 

picioare, întregul trunchi este pus în mişcare, iar greutatea va fi deplasată de pe o parte pe 

cealaltă.  

 

6.3.4 Activarea musculaturii zonelor pelviană şi lombară 

Culcat pe spate, cu picoarele îndoite la 90 de grade şi tălpile aşezate pe sol, se aşează braţele 

pe lângă corp, sau cu mâinile pe abdomen. Pornind de la ombilic, întreaga regiune lombaro-

pelviană va fi mişcată în jos, atingând solul cu coloana şi apăsând uşor. Musculatura 

abdominală de suprafaţă trebuie să rămână relaxată, pentu ca tensiunea să nu fie marită pe 

parcurs. În acelaşi timp se activează diafragma pelvis.
5
 Se păstrează poziţia zece secunde 

(timpul se măreşte în funcţie de tonus), se relaxează, apoi se repetă exerciţiul de cel puţin trei 

ori.      

  

 

 

Exerciţiul se poate face stând în picioare, astfel: cu picioarele depărtate (distanţa dintre 

umeri), genunchii
6
 se rotesc uşor înafară, astfel încât se produce activarea musculaturii 

fesiere, iar bazinul este coborât uşor. Din cel mai jos punct al bazinului se trage o linie 

imaginară, ca un fir, în sus. Dacă este aplicată corect în timpul cântatului la instrument, 

această poziţie susţine stabilitatea sunetului şi naturaleţea respiraţiei.  

                                                           
5
 Skarabis 2005, pag. 64: „Această încordare (activare) a diafragmei pelvis este asemănătoare senzaţiei de a se opune 

în mod activ nevoii de a urina.“ (trad. aut.)  
6
 Stând în picioare, genunchii sunt întotdeauna uşor flexaţi.  



6.3.5 Exerciţiu pentru musculatura zonei cervicale, a umerilor şi a braţelor  

Exerciţiul poate fi făcut în picioare sau şezând. Picioarele sunt depărtate, la distanţă egală cu 

cea dintre umeri, cu întreaga suprafaţă  a tălpilor pe sol (în cazul în care se stă în picioare,  

greutatea este administrată pe întreaga suprafaţă a tălpii). Braţele se întind în linie dreaptă de 

o parte şi de cealaltă a corpului, degetele fiind întinse în prelungirea braţelor. O palmă este 

îndreptată în sus, iar cealaltă în jos. Privirea însoţeşte mişcarea mâinilor, care se întorc lent în 

direcţia opusă. Capul se întoarce prin mişcare fină, iar ochii se îndreaptă spre palma întoarsă 

în sus.
7
 În timp ce mâinile sunt întoarse în sus, respectiv în jos, capul se mişcă de la dreapta 

spre stânga. Atenţie în mod special la 

poziţia capului, care trebuie să 

rămână îndreptat dinspre creştet în 

sus, ca prelungire a coloanei 

vertebrale ;  prin urmare să nu se 

aplece în faţă (bărbia se mişcă paralel 

faţă de sol). Exerciţiul se repetă de 

10-15 ori.  Respiraţia poate fi 

integrată astfel:    

 Privirea spre palma întoarsă în 

sus – inspiraţie 

 Întoarcerea palmelor cu 

mişcarea lentă a capului spre partea opusă – expiraţie 

 Privirea spre palma – inspiraţie  

 

6.4 Stretching (întinderea lentă a musculaturii) 

Stretchingul este deosebit de folositor, dacă urmează activităţii/încordării musculare. Corpul 

ar trebui să fie încălzit  atunci când musculatura se întinde, în caz contrar muşchii au tendinţa 

de a reacţiona prin contracţie, repectiv scurtare.  
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 Ochii pot privi şi spre palma întoarsă în jos. Skarabis propune această variantă, în timp ce Weiss o propune pe cea 

descrisă. Comp. Skarabis 2005, pag. 77 si Weiss 2010, pag. 114 (ambele în limba germana, nota aut.) 



6.4.1 Musculatura spatelui, a bazinului şi a coapselor 

Acest exerciţiu ajută la întinderea musculaturii spatelui şi a coapselor, activând în acelaşi 

timp musculatura cervicală, abdominală, a 

umerilor şi a braţelor. 

Execuţie: stând pe spate, picioarele se 

îndoiesc şi genunchii se aduc înspre piept. 

Mâinile cuprind genunchii (la bază, vezi 

imaginea) şi îi trag mai aproape de piept, 

capul ridicându-se în acelaşi timp înspre 

genunchi. Se menţine tensiunea timp de 

cateva secunde, apoi se relaxează braţele şi se coboară din nou (lent) capul pe sol. Se repetă 

de trei până la cinci ori, observând respiraţia pe întreaga durată a exerciţiului.  

 

6.4.2 Musculatura cervicală 

Capul este cuprins cu ajutorul braţelor şi mâinilor aşezate la 

baza cefei , cu degetele orientate în jos, astfel creându-se 

întinderea musculară prin tragerea capului cu bărbia înspre 

piept. O uşoară contra-tensiune se creează dispre cap înspre 

mâini. Se rămâne în poziţie 20-40 de secunde, timp în care 

atenţia este îndreptată asupra respiraţiei, iar mai apoi se 

relaxează. Exerciţiul se repetă de trei ori.  

Dacă întinderea este resimţită în mod neplăcut, este 

recomandat să se înceapă cu un timp mai scurt de streching, 

care va fi mărit după o perioadă în care exerciţiul s-a repetat 

în mod regulat.   

 

6.4.3 Musculatura regiunii laterale a gâtului şi a regiunii posterioare a trunchiului  

Acest exerciţiu este important pentru flautişti (şi alţi instrumentişti care ţin instrumentul într-o 

parte), având rolul de întindere a muşchilor gâtului scurtaţi sau tensionaţi şi ameliorarea durerilor, 

mobilizând totodată coloana vertebrală cervicală.  

 



I. În poziţia şezând cu spatele drept, degetele mâinii drepte apucă partea exterioară a scaunului, 

sub suprafaţa de şezut, după care bărbia este coborâtă înspre piept, apoi se aduce spre stanga,  în 

poziţia în care ochii pot privi spre tavan (urechea stângă coboară 

spre umăr, fără a-l ridica). Braţul stâng cuprinde capul , mâna 

aşeazându-se pe ureche. Această poziţie este păstrată zece secunde, 

timp în care, respirând adânc, se trage cu ajutorul mâinii drepte 

puternic de sub şezut  în sus, acţiune pentru care se foloseşte 

întreaga musculatură a braţului. Se eliberează tensiunea, degetele 

continuând să ţină şezutul scaunului, dând o uşoară contra-

tensiune. Se întinde acum musculatura laterală, arcuind trunchiul 

dinspre mijloc înspre direcţia opusă mâinii în acţiune. Atenţie: 

greutatea rămâne în centrul corpului, nu se deplasează pe o parte, 

iar capul nu se apleacă în faţă, ci rămâne poziţionat pe axa verticală 

(ca prelungire a coloanei vertebrale 

în sus). Se rămâne în poziţia de 

streching 40 de secunde, respirând atent, apoi se relaxează. Se 

repetă de trei ori pe fiecare parte.  

II. O altă variantă, pentru aceleaşi grupe de muşchi: întinzând 

braţele în jos pe lângă corp, respectiv întregul trunchi în sus, se 

coboară capul într-o parte, şi se păstrează poziţia timp de 40 de 

secunde, repetându-se de câte trei ori pe fiecare parte.  

 

6.4.4 Musculatura umerilor şi a pieptului  

Stând în picioare în cadrul unei uşi deschise, se pot întinde braţele în trei poziţii diferite: 

 lateral sus în unghi de 45°  faţă de umeri ; 

 în linie dreaptă faţă de umeri (unghi de 90° faţă de axa verticală) ; 

 lateral jos în unghi de 45° faţă de şolduri. Corpul se va flexa înspre exterior în timp 

ce braţele rămân fixate pe cadrul uşii (daca e nevoie, mâinile pot susţine poziţia). Se 

va avea grijă ca în timpul întinderii, capul să nu fie aplecat în faţă (se păstrează axa 

verticală).  

 



6.4.5 Musculatura laterală a trunchiului şi umerilor 

Stând în picioare, antebraţul drept se duce în spatele capului, 

palma ajungând aproape de umărul stâng. Mâna stângă 

cuprinde cotul drept şi îl trage uşor înspre stânga, curbând în 

acelaşi timp uşor trunchiul, până când întinderea este 

percepută pe întreaga parte dreaptă. Se rămâne în poziţia 

descrisă 20-40 de secunde, apoi se reia pe partea opusă, 

repetându-se pe fiecare parte de trei ori.   

 

6.5 Exerciţiu al ochilor pentru relaxarea musculaturii 

profunde a gâtului  

Acest exerciţiu acţionează mai eficient şi relaxant, dacă este 

făcut în poziţia culcat sau şezând.  

Se repetă următoarele mişcări diagonale ale ochilor de câte trei ori:  

 ochii privesc spre dreapta sus – inspiraţie  

 stânga jos – expiraţie  

 ochii privesc spre stânga sus – inspiraţie    

 dreapta jos – expiraţie  

Atenţie: doar ochii se mişcă. Capul rămâne drept şi în mijloc, fără a fi înclinat. Întregul 

exerciţiu se repetă de 3 ori (trei secvenţe a câte 6 mişcări).  

 

 



6.6 Optul culcat
8
 

În picioare sau şezând, braţele se întind în faţă, degetele se împreunează, cele mari aflându-

se unul lângă altul, întinse în faţă (ele nu se împreunează ca şi celălalte). Aceste degete 

alăturate descriu un opt mare astfel: dinspre stânga sus se coboară prin mijloc (punctul 

corespondent sternului) înspre dreapta jos, apoi se urcă spre dreapta sus şi se completează 

optul în direcţia opusă. Punctele de ridicare, respectiv coborâre maximă a mâinilor sunt la 

înălţimea ochilor şi nu mai jos de ombilic. Atenţie:  în timpul mişcării, capul rămâne drept, 

iar umerii sunt relaxaţi (nu se ridică). Doar ochii (privirea îndreptată spre vârfurile degetelor 

mari) însoţesc mişcarea mâinilor. Se respiră liniştit iar mişcările braţelor sunt lente, 

repetându-se  de mai multe ori.  

 

∞ 
 

                                                           
8
 Skarabis 2005, pag. 17: „Îmbunătăţirea colaborării emisferelor dreaptă şi stângă, exerciţiu de coordonare“ (trad. 

aut. din limba germana).  


