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Ваня Дункова и Виолета Спирова

Тялото чувства, сърцето расте

Психомоторни техники за осъзнато 
движение, дишане и релаксация
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Всички деца са създадени така, че да�
могат да изразяват емоциите си, но 
понякога се�случва този процес да 
бъде забраняван от възрастните, 
защото и самите те не знаят какво да 
правят с бурната им изява.�
�
„Когато бях малка не знаех, че всяка 
една емоция има своята функция,�
защото в семейството ми се 
практикуваше нещо друго. Бях лоша 
всеки път, когато си позволявах да 
покажа, че съм ядосана и бях 
наричана�бебе всеки път, когато 
плачех. Затова се научих да крия 
какво усещам. Бях скрила чувствата 
си толкова дълбоко, че самата аз не 
ги виждах и отричах, че ги имам.�
Също така като малка постоянно 
имах проблеми със стомаха и се 
срамувах да ходя до тоалетната,�
защото ми се струваше,�че това е 
нещо ненормално, което само 
най-низшите същества правят!”
В.С.

Както в горния пример, ако емоциите�
бъдат потискани, те непременно ще�
се „запънат” на едно или повече 
места в тялото. Там ще боли, ще 
тръпне, ще създава проблеми и 
емоциите сякаш на инат ще се 
закотвят докато не бъдат изразени. 
Така се появява т.нар. броня, която 
ни пречи да бъдем истински с хората 
около нас и да се свържем дълбоко с 
тях. Бронята ни кара да мислим, че 
нещо е опасно, кара ни да се 
страхуваме от другите или от 
собствените си реакции и мисли. Със 
закотвянето на емоциите в тялото и 
бронирането им без възможност за 
изразяване, се появяват и 
соматичните прояви, които при 
децата виждаме като гризане на 
нокти, напикаване, тикове, заекване и 
много други.�

Да се научим да изразяваме 
емоциите си по полезен за нас и за 
другите начин, означава на първо 
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място, да приемем, че сме способни 
да�изпитваме най-негативните�
чувства�към някого или нещо и да не 
се осъждаме за това.�

Децата�понякога изразяват 
поведение, което възрастните не 
одобряват, за да покажат, че 
задоволяването на някоя тяхна 
потребност е нарушено. Ако 
символично ги хванем за ръка и ги 
преведем по пътя на себепознанието, 
ще можем да ги научим как например 
да споделят с учителката в детската 
градина, че им е трудно да разберат 
урока, вместо да я наричат�грозна.

Осъзнаването е мощен инструмент 
за опознаване на себе си и за 
разбиране на дълбочината на 
преживяванията на децата. Такъв тип 
осъзнаване се случва най-добре�чрез�
телесни практики, защото тялото 
показва безапелационно какво се 
случва с чувствата, и ако�му

помогнем да изрази онова, което 
умът не може да посочи�или устата 
да изрече, тогава застоялата енергия 
от бронята ще бъде разтоварена и ще 
направи дълбокото свързване със 
себе си възможно.

Ето защо събрахме техники, които се 
използват в Психомоторната�
практика, а и не само. Смятаме, че те�
могат да бъдат инструмент за лично 
осъзнаване: както при децата, така и 
при техните родители. Да бъдем 
осъзнати ни помага да разбираме от 
какво се нуждае�най-дълбоката ни 
същност. Щом това е ясно, 
постигането му е близо, а с него и 
изживяването на повече удоволствие 
от това, че сме живи.

УСПЕХ!
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1
ДВИЖЕНИЕ
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Упражнение за активност.
Продължителност: по 10 пъти всеки етап.

Заемаме леко приведена и приклекнала поза с ръце „хванали 
секира”. Поемаме дълбоко въздух. С издишването на въздуха 
започваме да „сечем” с типичните движения за секач на дървета 
като издаваме звук „Ха”.

1.1
ДА НАЦЕПИМ ДЪРВА
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1

1

2

3

2На първи етап ръцете ни са в 
най-горна позиция като да 
сечем най-големите 
цепеници.
Сечем 10 пъти и 10 пъти 
извикваме „Ха”.

Продължаваме да сечем 
„по-дребни цепеници” от 
по-ниска позиция и малко 
по-приклекнали от първия 
път. 10 пъти и 10 пъти 
извикваме „Ха”.

3 Правим трети цикъл от 10 движения, 10 вдишвания и 10 звука 
„Ха” от най-ниска позиция. Така „нацепваме” най-дребните 
съчки. 
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Упражнение за активност.
Продължителност: поне 5 минути.

В изправен стоеж сме, очите ни са затворени. Пускаме си бърза и 
динамична музика. Започваме да сгъваме краката от коленете и да 
тръскаме ръцете от китките заедно със сгъването на краката. 
Тръскаме цялото тяло без да спираме и без да отваряме очите си в 
продължение на 5 минути. 

1.2
СВОБОДНО ТРЪСКАНЕ
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1.3
ВЪРТЕЛЕЖКА

1 В изправена поза сме. 
Започваме свободно и без 
контрол да въртим ръцете 
си наляво и надясно от 
раменете. Въртим докато 
броим на глас или на ум до 
20-30-40 или 50. 
(Според възрастта и 
възможностите на детето). 
После бавно оставяме 
тялото само да затихне и 
спре.



10

На втори етап се навеждаме от кръста и залюляваме цялото 
тялото наляво и надясно като оставяме гравитацията да ни 
дърпа надолу сякаш сме привлечени от магнит. Отново 
броим до колкото ни е приятно. После бавно се изправяме 
като парцалени кукли до изправена поза.

2
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2
ДИШАНЕ
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Упражнение за освобождаване от мислите.
Повторение: колкото пъти ни е приятно.

Т. нар. квадратно дишане 
4х4х4х4 помага на ума 
да се освободи от мислите 
и/или фантазиите, които 
препускат в главите на 
децата и води до 
отдалечаване от 
ескалиралите им емоции.

1

2

3

4

2.1
ДА НАДУЕМ И СПАДНЕМ БАЛОНА
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3
4

От изправена поза 
започваме бавно да 
вдишваме като си 
представяме, че пълним 
тялото с въздух, подобно 
на надуването на балон и 
го пълним от коремчето до 
раменете. Броим до четири.

На втори етап задържаме 
въздуха в себе си докато 
отново броим до четири. 
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3
4
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2
3
4

3 4На трети етап започваме 
бавно да „спускаме балона” 
като броим до четири и 
издишаме целия въздух. 

Накрая задържаме като 
броим до четири преди да 
поемем отново въздух.
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1

2

2

От изправен стоеж събираме 
ръце, сякаш държим чаша с 
горещ шоколад. Вдишваме 
дълбоко през носа вкусния 
аромат на горещия шоколад, 
докато броим бавно до 5. 

Издишваме бавно през 
устата тънка струя въздух, 
за да охладим парещия 
шоколад, отново броейки 
до 5.

Повторение: 
колкото пъти ни е 
приятно.

2.2
ГОРЕЩ ШОКОЛАД
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ДА СЪРФИРАМЕ С ПРИЯТЕЛ

Упражнение за успокояване.
Повторение: поне 10 пъти.

1 2Лягаме по гръб и поставяме 
възглавничка или плюшена 
играчка на корема си. 
Вдишваме дълбоко, така че да 
издуем корема и да издигнем 
приятелчето си възможно 
най-високо.

После издишваме бавно 
като се стремим да свалим 
възглавничката или 
играчката на най-ниското 
възможно ниво. Така 
„сърфираме” като по 
морска вълна.

2.3
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Вдишваме Издишваме 1 2
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САПУНЕНИ БАЛОНИ

1

Рецепта за сапунени балони: https://5pod5.com/sapuneni-baloni/

съдче за 
течността

препарат 
за балони

рингче с 
дръжка

2.4

https://5pod5.com/sapuneni-baloni/
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3

1 3Взимаме инструмент и 
течност за правене на 
сапунени балони.

2

2

Поемаме дълбоко
въздух, докато усетим 
корема ни да се издуе.

Издухваме тънка струя 
въздух през устата, за да 
можем с един дъх да 
направим възможно 
най-много балони. 
Издишането ни е слабо, за 
да запазим течността на 
мястото й. 
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2.5
ДИШАМЕ САМО С ЕДНА НОЗДРА

Дишането само през лявата 
ноздра води до бърз ефект на 
успокоение и релаксация.
Продължение: 5 минути. 

Вземаме памуче и го правим на 
малка топчица.

Слагаме го в дясната ноздра 
с помощта на мама или тате.

Седим така 5 минути като дишаме 
само с лявата, свободна ноздра. 

1

2

3



21

3
РЕЛАКСАЦИЯ
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Упражнение, което помага на детето да се почувства 
сигурно и защитено.
Продължение: колкото е приятно.

Намираме си мек шал, топло одеялце или чаршаф и се сгушваме в 
него с кръстосани пред гърдите ръце и свити в коленете крака, 
както правят малките бебенца. Може да помолим мама или татко 
да ни залюлеят леко или да постоят до нас.
Ембрионалната поза помага на детето да се почувства сигурно и 
защитено като в майчината утроба и дори без допълнително 
движение това спомага за бързо успокояване. Допълнението от 
увиване с одеяло или с мек и достатъчно голям шал, който да го 
обгърне цялото, усилва ефекта на успокояването.

3.1
ДА ПОИГРАЕМ НА МАЛКИ 
БЕБЕНЦА
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Тази техника стимулира лимфата, освобождава напрежението 
и създава усещане за контакт със собственото тяло, който е 
важен за разгневените деца. 

Сядаме удобно на килима или на мек под. Започваме да се 
пляскаме с цели разперени длани навсякъде по тялото - по 
краката, ръцете, дупето, лицето.

Може да се направи и във вариант, в който детето лежи, а 
възрастният го пляска навсякъде – по-силно по ръцете и краката и 
по-леко по лицето – само като потупване. Това освен че 
забавлява, добавя и усещане за съпричастност и връзка с 
родителите.

3.2
ПЛЯСКАНЕ НА ЦЯЛОТО ТЯЛО
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Упражнение с гушкане на играчка за успокояване на чувствата.
Продължение: колкото е приятно.

Децата използват плюшените играчки като обект, върху който 
проектират своите чувства. Когато ги насърчаваме да се държат 
спрямо играчката така, както искат някой да се държи с тях – мило 
и успокояващо, самите те се успокояват по-бързо и по-лесно. 
Това е добър начин да бъдеш с някого, ако си сам и не можеш да 
говориш и да изразиш чувствата си с мама или близък. 

3.3
ДА УСПОКОИМ ИГРАЧКАТА
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1 2Взимаме любимата си 
плюшена играчка, 
поглеждаме я в очите. 
Вдигаме я нагоре и надолу 
бавно и внимателно.

След това я гушкаме и 
започваме да й говорим. 
Казваме й „Всичко ще бъде 
наред, ти си в сигурни 
ръце, държа те”.
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4
ЗВУЦИ
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Упражнение за бързо успокоение на детето.
Продължителност: колкото е приятно.

Лъвът е царят на животните не защото е най-голям или най-бърз. 
Неговият глас не е писклив като на мишле. Той реве, издувайки 
целия си корем, защото само така може да накара цялото 
животинско царство да го слуша: от най-малкия паяк до 
най-големите бозайници.
Използването на гласа е мощно средство за освобождаване на 
стреса при децата. Когато те реват като лъвове със звук, идващ от 
корема, това ангажира цялото им тяло и го отпуска. Ако децата 
имат време и място за свободно крещене поне веднъж на ден, това 
също би имало голям ефект за справяне с предизвикателните 
напрягащи задачи от ежедневието.

4.1
РЕВЕМ КАТО ЛЪВОВЕ
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1

1

2

2
Заставаме на четири опори.

Поемаме дълбоко въздух.

3 Издаваме звук от корема
и ревем като лъвове.

3
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Продължителност: три пъти по десет 
вдишвания и издишвания.

От изправена поза навеждаме максимално врата надолу като 
опираме брадичката в шията си, после започваме да дишаме като 
присвиваме силно гърлото отвътре и се опитваме да издадем 
свиркащ звук, докато поемаме и издишаме въздуха.

4.2
ДА СВИРНЕМ С ГЪРЛО
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ПРИСВИВАМЕ 
ГЪРЛОТО !

1 Вдишваме със свиркащ
звук, като присвиваме
гърлото отвътре.

2 Издишваме, отново със
свиркаш звук.



33

Т.нар. вагусов нерв преминава през цялото тяло, започвайки 
от мозъка и при стресово събитие може да се увие и затегне, 
твърди Питър Ливайн, основател на  Somatic Experiencing® 
trauma recovery. Отпускането на нерва води до незабавна 
телесна и умствена релаксация.

Навеждаме главата максимално напред (брадичката да е до 
гърдите). Поемаме дълбоко дъх, като да напълним цялото тяло и 
после шумно го изпускаме със звука „УУУУУ”.
С тази техника вагусовият нерв се стимулира веднъж като го 
напрягаме максимално (с привеждането на главата) и втори път 
чрез дишането. Така го караме да работи за справяне с гневни 
напрежения и други емоционални предизвикателства.

4.3
УУУУУУ КАТО ПРИЗРАК
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1 Със свита надолу брадичка,
поемаме дълбоко дъх,
като да напълним цялото 
тяло.

2 Шумно изпускаме въздуха,
докато издаваме звук 
“Уууууу!”
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Българска асоциация за развитие на Психомоториката е сдружение в обществена 
полза с основна цел устойчивото развитие на Психомоториката в България, 

разбирана като базиран на тялото и играта метод за психосоциално и 
социоемоционално развитие и превръщането ѝ в рутинна, хуманна, етично 

издържана професионална практика на разположение на родители и широк кръг 
спeциалисти (педагози, възпитатели,  медицински специалисти, психолози, 

терапевти и др.) 
Контакти: bapmt.com, office@bapmt.com

В партньорство с Ели Мантовска, създател на Сладки думи, курс за родители: 
5pod5.com

Илюстрации: Яна Крачунова  

https://bapmt.com/
mailto:office%40bapmt.com?subject=
https://5pod5.com/
https://www.instagram.com/daydream_imaginarium/

