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Тема 4. Використання методик 

тілесної терапії з корекційною метою 
 

План 
1. Тілесна терапія. 
2. Основні школи тілесно-орієнтованої психотерапії. 
3. Релаксація. 
4. Робота з диханням та пози тіла. 

 

1. Тілесна терапія 
 

«Посилено пригнічуючи свої негативні почуття і переживання, ми 
не даємо їм тим самим дозволу, ми ховаємо їх «всередину», «в підвал» 
свого тіла. Утворюється «зажим», або «блок», який несе в собі цю 
«заморожену», але не відпущену, не дозволену біль і страждання. Ці 
блоки, накопичуючись, значно блокують природний плин «тілесної 
енергії», і ми приходимо до внутрішніх конфліктів, конфліктів з самим 
собою. Внутрішній конфлікт – це будь-яка ситуація, коли ви не можете 
бути природним. Думаю – одне, почуваю – інше, роблю – третє. Всі 
наші особистісні труднощі і проблеми виходять з щоденної зради сво-
го тіла». (А. Лоуен) 

«Тілесна терапія» – унікальний метод зняття внутрішньої напруги, 
усунення конфліктів з самим собою, досягнення балансу і рівноваги 
думок, почуттів і рухів за допомогою роботи над тілом. Тілесна тера-
пія зручна, проста, вона ідеально підходить сучасній людині, виснаже-
ному гіподинамією повсякденному житті і постійним стриманню своїх 
почуттів. 

У тих, хто відвідав хоча б кілька сеансів тілесної терапії, йде з жит-
тя зайві стрес і хвилювання, збільшується загальний рівень енергії та 
бадьорості, радості й оптимізму. Часто відзначається поліпшення від-
носин і оздоровлення, підвищення імунітету і опіру організму різним 
негативним впливам. 

Основоположником тілесної терапії є австрійський психоаналітик 
Вільгельм Райх. На основі багаторічної роботи, спостережень і експе-
риментів, він створив свою концепцію, яка пояснює виникнення пси-
хологічних і психосоматичних проблем. 

В. Райх вводить в психологію поняття «біологічної енергії». Розви-
ваючи ідеї древніх філософів Платона, Заратустри і погляди індійських 
вчителів йоги, Райх помічає наявність в організмі людини якогось обся-
гу «біологічної енергії». Ця енергія в здоровому стані вільно «тече» у 
нас в тілі – зверху вниз і знизу вгору, через всі органи, м’язи і тканини, 
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через хребет, судини і нервові закінчення. Вона забезпечує не тільки 
здоров’я нашого тіла на гормональному і клітинному рівні, а й впливає 
на стан нашої душі (оскільки тіло і душа нерозривно пов’язані). 

Коли ця енергія тече в тілі безперешкодно – ми відчуваємо в собі 
душевну бадьорість, радість, силу і ентузіазм. Однак іноді її «потік» 
стримується тілесно-емоційними «блоками». Що таке «блок»? Це м’яз 
чи група м’язів, які увійшли в режим хронічного перенапруження вна-
слідок того, що ми переживаємо інтенсивні негативні емоції тривалий 
час, і ніяк не можемо пережити їх до кінця, відпустити і позбутися від 
них. Різні життєві ситуації вводять нас в стан такого підвищеного нер-
вового напруження: 

– Проблеми у відносинах, які ми не можемо дозволити і з якими 
не можемо змиритися. 

– Ситуації тривалого переживання невпевненості: втрата роботи, 
переїзд в інше місто, життєвий «застій». 

– Застарілі образи і образи, які ми несемо в собі, не в силах ні 
простити кривдника, ні помститися йому. 

– Хронічний стрес від нестачі відпочинку, малорухливого способу 
життя, гіподинамії. 

– Пережиті в будь-якому віці психотравматичні події (будь-які 
ситуації, що викликали у вас сильні негативні переживання). 

В. Райх стверджує, що енергія, яка «виділилася» в результаті вище-
описаних ситуацій досить потужна: організм створює надлишкові 
резерви для того, щоб ми могли гідно подолати труднощі. І вона почи-
нає подорож по тілу, прагнучи вирватися назовні, підштовхуючи нас 
до активних дій: крику або плачу, бійці або втечі, активного руху або 
вираження емоцій. Але ми є цивілізованими соціальними істотами, і 
внаслідок суспільних стереотипів, моральних норм і обмежень не мо-
жемо вільно висловлювати свої почуття, тим самим виводячи надмірну 
енергію назовні, «відпрацьовуючи» її. 

Психологічні проблеми по Вільгельму Райху – це наслідок застою в 
організмі «біологічної енергії». Подібний застій призводить до напру-
ження відповідних енергетичних блоків. 

Вільгельм Райх розробив ряд технік, спрямованих на розслаблення 
м’язового панцира в поєднанні з психотерапевтичною роботою. Він 
виявив, що розслаблення м’язового панцира допомагає процесу оду-
жання організму, звільняючи людину не лише від фізичних затисків, а 
й від психологічних комплексів і проблем (страх, злість, туга, невпев-
неність, образа, гнів та ін.) 

В. Райх спостерігав і експериментально підтвердив, що тільки після 
того, як переважна емоція, заблокована в тілесній напрузі певної групи 
м’язів, знаходить своє вираження і дозвіл, людина може повністю 
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відмовитися від хронічної напруги і м’язового і психологічного, і 
знайти справжній гармонійний стан і здоров’я. 

Тілесно-орієнтована психотерапія – терапевтична практика, що до-
зволяє працювати з проблемами і неврозами пацієнта через процедури 
тілесного контакту, це група методів психотерапії, орієнтованих на 
вивчення тіла, усвідомлення пацієнтом тілесних відчуттів. Останнім 
часом тілесно-орієнтована психотерапія використовується передусім у 
групових формах. Основою розробки методик и підходів тілесної псі-
хотерапії є біопсихосоціальна концепція нервово-психічних и психо-
соматичних розладів. У традиційних підходах тілесно-орієнтованої 
психотерапії існують такі основні поняття, як «енергія», «м’язова бро-
ня» та «ґрунт під ногами». 

Поняття «енергія» має важливе значення для тілесно-орієнтованої 
психотерапії. Учень В. Райха А. Лоуен вивчає тіло з урахуванням його 
енергетичних процесів і описує його як «біоелектричний океан» хіміч-
ного і енергетичного обміну. У розумінні А. Лоуена біоенергетичні 
порушення сприяють невротичним розладам, а їх усунення призводить 
до видужання. 

Розробляючи концепцію «м’язової броні», тілесно-орієнтовані пси-
хотерапевти відмічають, що м’язова напруга пов’язана з різними ситу-
аціями і психологічними травмами, тривогами людини. Прикладом 
такого єднання є намагання маленького хлопчика втриматися від сліз: 
він стискає зуби, затамовує подих і напружує м’язи живота і шиї. Це 
перша стадія при формуванні «броні характеру». Пізніше психотрав-
муючи моменти можуть викликати автоматичне гальмування природ-
них рухових і голосових компонентів відповідних реакцій і воно стає 
несвідомим. 

В понятті «грунт під ногами» мається на увазі не тільки реальна фі-
зична опора, але й метафоричне вираження фрейдівського принципу 
реальності: «Чим сильніше людина відчуває свій контакт з ґрунтом 
(реальністю), тим міцніше вона тримається за нього, тим більше наван-
таження вона може витримати і тим краще керує власними почуттями». 

 

2. Основні школи тілесно-орієнтованої психотерапії 
 

Структурна інтеграція (рольфінг). Метод структурної інтеграції 
(рольфінг) розробила Іда Рольф. Він є прямим фізичним втручанням, 
яке використовується для психологічної модифікації особистості. На 
думку І. Рольф, добре функціонуюче тіло залишається прямим і верти-
кальним з мінімумом витрат енергії, не дивлячись на силу тяжіння, але 
під впливом стресу воно може пристосовуватися до останнього і ви-
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кривлятися. Найбільш сильні зміни проходять у фасції – з’єднувальній 
оболонці, яка вкриває м’язи. 

Структурна інтеграція – це система, яка намагається повернути тілу 
правильне положення і правильні лінії через глибокі і часто болючі 
витягування мускульних фасцій, що супроводжується прямим глибо-
ким впливом. Метою рольфінгу є маніпулювання м’язовою фасцією і її 
розслаблення, для того, щоб оточуюча тканина змогла зайняти прави-
льне положення. В основі рольфінгу лежить масаж за допомогою па-
льців, суглобів пальців і ліктів. Цей масаж може бути дуже болючим. 
Чим сильніше напруження, тим сильнішою є біль і тим більша необ-
хідність у такому маніпулюванні. Внаслідок взаємозв’язку фацій всьо-
го тіла, напруження в одній області завдає виражений функціональний 
компенсаторний вплив на інші області. 

Певні види емоційних проблем часто пов’язані з конкретними об-
ластями тіла. Масаж відповідної ділянки тіла знижує напруження і 
веде до емоційного розрядження. Процедура рольфінгу часто 
пов’язана з болем і можливістю структурних пошкоджень тіла. Метод 
найбільш ефективний у випадках, коли «м’язова броня» і напруження 
досягають значного ступеня. 

Процедура рольфінгу складається з десяти основних занять, під час 
яких проходить реорганізація рухів у суглобах. Основне значення для 
загального здоров’я має таз. Протягом сеансів структурної інтеграції 
зазвичай виконується наступна робота: 

 
Перше заняття охоплює більшу частину тіла, зі спеціальним  

фокусуванням на м’язах грудей і живота, котрі  
керують диханням, а також на зв’язках стегна,  
які керують рухомістю тазу. 

Друге заняття концентрується на ступнях, проводиться робота з 
ногами, литками, вирівнювання ніг з тулубом.  

Третє заняття присвячується переважно витягу боків, особливо  
великих м’язів між тазом і грудною кліткою. 

Четверте, п’яте і 

шосте заняття 

присвячується звільненню таза; вважається однією з 
важливих задач рольфінгу – зробити таз більш  
рухомим і вписаним у інші лінії тіла. 

Сьоме заняття концентрація на шиї і голові, на мускулах обличчя. 

Восьме, дев’яте і 

десяте заняття 

 це в основному, організація і інтеграція тіла в цілому. 

 
Первинна терапія Артура Янова. Артур Янов – американський 

психолог, наприкінці 60-х років сформулював основні положення «пе-
рвинної терапії». В основі такої терапії лежать положення про те, що 
травми, пережиті у дитинстві і витіснені в процесі дорослішання, а 
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також ранішні незадоволені потреби ведуть до неврозів і психозів.  
А. Янов називає ці травми первинними. Вони зберігаються в людини у 
вигляді напруження чи трансформуються в механізми психологічного 
захисту. Первинні травми і незадоволенні потреби перешкоджають 
природному проходженню через всі стадії розвитку, котрі переживає 
кожна людина. Напруження, пов’язане з первинними травмами, може 
призвести до психосоматичних хвороб. 

Первинна терапія будується на тому, що людина повинна знову пе-
режити первинну травму, повернутися до ситуації, котра викликала її, і 
звільнитися від неї за допомогою крику. Мета первинної терапії поля-
гає у тім, щоб звільнитися від всього «несправжнього», що змушує 
людину вживати алкоголь, наркотики, курити чи приймати необґрун-
товані, запальні рішення тільки тому, що інакше вона не може подола-
ти постійно наростаюче внутрішнє напруження. Ці регресивні і невро-
тичні реакції примушують людину жити минулим, не змінюючись і не 
змінюючи способу сприйняття світу. Слова і дії такої людини зумов-
лені її неврозом, так як вона не вільна від почуттів, виниклих у якихось 
ситуаціях у минулому. 

Первинна терапія необхідна для того, щоб ідентифікувати почуття і 
відчуття, які викликані ранніми травмами, виразити їх і відчути тера-
певтичні зміни. Терапія використовується для лікування клієнтів різ-
них вікових категорій, як підлітків, так і дорослих. Курс лікування 
дуже інтенсивний – з пацієнтом займаються кожен день до трьох го-
дин на день. По закінченню третього тижня клієнт включається в ро-
боту первинної терапевтичної групи, яка зустрічається 2–3 рази на 
тиждень протягом 8–12 місяців. Ретельно спланований процес первин-
ної терапії починається з обговорення проблем клієнта з кваліфікова-
ним психотерапевтом. Психотерапевт спонукає клієнта до того, щоб 
знову «фізично» пережити минулі образи, визиваючи появу напружен-
ня, психологічного захисту тощо. Клієнти згадують травмуючи випад-
ки ранішнього дитинства, аж до народження. Задача психотерапевта на 
цьому етапі – спрямувати клієнта на пошук саме тих подій, які викли-
кали ці руйнуючі почуття, без вираження яких неможливо зцілення. 

Метод Фельденкрайза. Моше Фельденкрайз вивчав йогу, фрой-
дизм, неврологію, був спеціалістом по дзюдо. За допомогою цього 
методу відбувається процес відновлення природної грації і свободи 
рухів, яку мають малі діти. Техніки Фельденкрайза – це робота з пате-
рнами м’язових рухів, допомагаючи людині знайти найбільш ефектив-
ний спосіб рухів і усунути непотрібні м’язові напруження та неефек-
тивні патерни, котрі увійшли у звичку протягом багатьох років. 

М. Фельденкрайз вказує, що необхідно прийняти велику відповіда-
льність за себе, зрозуміти, як діє тіло, навчитися жити відповідно своїй 
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природній конституції та здібностям. Кожна дія включає м’язову дія-
льність. Вчений підкреслював необхідність навчитися розслаблятися і 
знаходити відповідний ритм, щоб подолати дурні звички у користу-
ванні тілом. Люди повинні звільнитися, грати, експериментувати з 
рухами, щоб навчитися чомусь новому. 

Дихальні вправи є класичними методом тілесно-орієнтованої психо-
терапії. Вони включають затримку дихання, розслаблення чи повне 
дихання, що сприяє розрядженню стриманих почуттів. Учасники груп 
тілесно-орієнтованої психотерапії зазвичай одягають легку спортивну 
одежу, наприклад, шорти. 

У деяких групах схвалюється повне роздягання. Типовою вправою 
є демонстрація власного тіла перед дзеркалом. Потім учасники групи 
описують тіло людини, яка стоїть перед ними. На основі отриманих 
описових характеристик керівник і члени групи можуть зробити ви-
сновки про «броню характеру» кожного учасника, блокуваннях спон-
танної течії енергії, а також співвідносити ці висновки з тими пробле-
мам, які виникли в учасників групи. Таким чином, протягом всіх за-
нять не припиняються намагання співвідношення тілесного стану з 
обговореними психологічними темами. 

Однією з базових фізичних вправ при проведені тілесно-орієнтованої 
психотерапії є брикання. Учасники імітують протестуючі рухи малень-
кої дитини, яка лягає на спину, сучить ніжками, б’ється руками по 
підлозі і крутить головою зі сторони у сторону. Фізичні рухи супрово-
джуються криками «Ні!» чи «Я не буду!», і таким чином пацієнт отри-
мує доступ до заблокованих емоцій гніву і люті. Інші учасники допо-
магають кожному пацієнту визволити вказані емоції. Вони можуть 
активно стимулювати цей процес, наприклад твердженням «Так!», 
якщо учасник говорить «Ні!», чи «Ти будеш!», коли пацієнт кричить 
«Я не буду!». Таким чином, група взаємодіє з головним учасником, 
схвалюючи більш повне визволення емоцій. 

Окрім брикання, використовуються інші фізичні вправи, такі, як 
удари по ковдрі чи стільцю. Застосовуються також вправи, які сприя-
ють вираженню негативних емоцій по відношенню до інших учасників 
групових занять. Прояв негативних почуттів, таких як гнів, страх, не-
нависть, майже завжди передують вираженню позитивних емоцій. На 
думку тілесно-орієнтованих психотерапевтів, негативні почуття хова-
ють глибоку потребу у позитивному контакті та заспокоєнні. 

 

3. Релаксація 
 

В основі теорії м’язової релаксації лежить твердження, що розум і 
тіло людини міцно взаємозв’язані. Передбачається, що людина в стані 
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нервового напруження відчуває і м’язову напругу. І навпаки, людина в 
стані м’язової напруги починає випробовувати і розумову напругу. 
Для того, щоб розслабити тіло, потрібно розслабити розум (і навпаки), 
а психічне розслаблення веде до розслаблення фізичного, м’язового. 
Втіленням цього висновку і займається релаксація. 

Релаксація – це розслаблення. Термін походить від латинського 
«relaxatio», що позначає собою зменшення напруги, ослаблення, поле-
гшення, розслаблення. У сучасній психології словом «релаксація» 
зазвичай позначають стан спокою, пов’язане з повним або частковим 
м’язовим розслабленням. Релаксація може бути довготривалою або 
короткочасною, мимовільною або довільною. Мимовільна довготрива-
ла релаксація виникає під час сну, при сп’янінні, під впливом транкві-
лізаторів або снодійних і т. д. Довільна короткочасна релаксація вико-
ристовується для навчання розслабленню. 

Одним із найнадійніших способів навчання релаксації є метод нер-
вово-м’язової релаксації за Джейкобсоном. «Секрет» методу полягає у 
взаємозв’язку між негативними емоціями і напругою м’язів. Негативні 
стресові емоції (страх, тривога, неспокій, паніка, роздратування та ін.) 
завжди викликають м’язову напругу. І цей взаємозв’язок стресу і 
м’язової напруги такий, що якщо Ви навчитеся довільно знижувати 
надлишкову м’язову напругу, Ви тим самим навчитеся ефективно 
управляти своїми емоціями. Нервово-м’язова релаксація – психотера-
певтична методика, заснована на поперемінній напрузі і розслабленні 
різних м’язових груп, до досягнення стану релаксації. При цьому 
м’язове розслаблення призводить до виникнення відчуттів спокою, 
зменшенню нервового напруження або больових відчуттів. 

Релаксація допомагає впоратися зі стресом. Стрес – це напруга (як 
фізіологічна, так і психологічна). Розслаблення, або релаксація, – стан, 
протилежний напрузі. Тому навички швидкого розслаблення дозволя-
ють ефективно знижувати рівень стресу. 

Навчання релаксації проводиться в три етапи. 
На першому (базовому) етапі вчаться цілеспрямовано розслабляти 

всі м’язи в максимально зручних, комфортних умовах, при відсутності 
перешкод. 

Другий етап – навчання диференційованої релаксації під час занят-
тя будь-якою діяльністю: при читанні, розмові і т. п. Вчаться усувати 
надмірну, непотрібну напругу в м’язах у звичайних, повсякденних 
умовах. 

На третьому етапі потрібно буде, уважно спостерігаючи за собою, 
помічати, які м’язи напружуються при хвилюванні, страху, тривозі, 
сумі і потім уявною командою, непомітно для оточуючих, розслабляти 
напружені м’язи. Коли спортсмен навчиться це робити, він зможе сві-
домо і довільно управляти своїм емоційним станом. 
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Розглянемо більш детально метод м’язової релаксації за Джейкоб-
соном. Ця методика, принаймні для початку, рекомендується всім, хто 
зазнає труднощів з розслабленням м’язів. На думку її автора, насущ-
ними проблемами людини, яка живе в цивілізованому світі, стали над-
мірний поспіх, неспокій і надлишок приводів, на які він змушений 
реагувати. У цих умовах фізичні і психологічні навантаження призво-
дять до перенапруження. Воно має властивість накопичуватися. Оскі-
льки наші душа і тіло – єдине ціле, то нервово-м’язове перенапружен-
ня сприяє підвищеній психічній напрузі і дратівливості. Якщо людина, 
перебуваючи в такому стані, намагається розслабитися, він нерідко 
досягає абсолютно протилежного результату. Загальне розслаблення 
(особливо пережите в психічному плані) можливо лише при релаксації 
всіх скелетних м’язів. Вправу слід проводити в положенні лежачи; 
бажано, щоб в процесі занять вас не турбували. Місце для занять має 
бути достатньо широким, таким, щоб можна було вільно покласти 
руки поруч із тілом. При наявності проблем з хребтом підкладайте під 
голову, а в разі необхідності і під поперек, подушечку. Словом, розта-
шовуйтесь таким чином, щоб, лежачи на спині з витягнутими уздовж 
тіла руками, відчувати себе зручно. Ніщо не повинно тиснути на вас. 
Не повинні німіти руки або ноги. Одяг – вільний, не утрудняє рухів. 
Важлива і температура: вам не повинно бути ні жарко, ні холодно. В 
останньому випадку слід було б накритися легким покривалом. 

Релаксація м’язів рук. 
Вправа 1. Приблизно п’ять хвилин спокійно лежите у вихідній по-

зиції. Потім зігніть ліву руку в зап’ясті так, щоб долоня встала верти-
кально, утримуйте її в такому положенні кілька хвилин; передпліччя 
залишається нерухомим. Слідкуйте за відчуттям напруженості в м’язах 
передпліччя. Розслабте руку. Протягом декількох хвилин стежте за 
відчуттям розслабленості в кисті і передпліччя. Повторіть цю вправу 
ще раз. Потім проведіть півгодини у стані спокою. Найголовніше – 
навчитися розпізнавати відчуття напруженості й розслабленості. 

Вправа 2. Наступного дня повторіть попередню вправу. Після дру-
гої релаксації руки зігніть її в зап’ясті в напрямку від себе (тобто інак-
ше, ніж раніше) пальцями вниз. 

Вправа 3. Сьогодні ви відпочиваєте. Займайтеся тільки розслаблен-
ням, при цьому стежите за відчуттями в лівій руці (вона розслаблена 
або час від часу ви відчуваєте в ній напруженість?). 

Вправа 4. Ліву руку зігніть у лікті під кутом 30 градусів, тобто під-
німіть її від покривала. Повторіть цю операцію тричі протягом приб-
лизно 2-х хвилин з подальшими релаксаціями протягом декількох 
хвилин. Залишок години розслабляйтеся. 
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Вправа 5. Повторіть всі попередні вправи. Потім будемо тренувати 
трицепс. Ви досягнете напруги у цій зоні, якщо, поклавши під перед-
пліччя стопку книг, будете вольовим зусиллям тиснути на них рукою. 
Тричі чергуйте напругу і розслаблення (для релаксації відведіть руку 
від корпусу, за книги, використовувані вами як допоміжний засіб). 
Залишок години розслабляйтеся. 

Вправа 6. Година повторення. Займіться відомими вам чотирма 
вправами для лівої руки. 

Вправа 7. Ця вправа покаже вам наскільки успішно ви оволоділи 
всіма попередніми. Ваше завдання – лежати спокійно, витягнувши 
руки вздовж тіла. Приблизно півхвилини зосереджуйтеся на напрузі, 
потім переведіть його в розслаблення. Повторіть це кілька разів. Зали-
шок години знову ж розслабляйтеся. Надалі те ж саме виконайте з 
правою рукою (тобто всього сім вправ). 

Релаксація м’язів очей. 
Вправа 1. Напруга в області чола – досягається зрушенням шкіри на 

лобі в зморшки. 
Вправа 2. Напруга м’язів століття – рухаємо бровами, очі щільно 

закриті. 
Вправа 3. Напруга окорухових м’язів – при цьому ми відчуваємо 

напругу в очному яблуці. При закритих очах дивимося вправо, вліво, 
вгору, вниз. Тренуємося до тих пір, поки не розслабляться ці м’язи. 

Вправа 4. Напруга окорухових м’язів – оволодівши попередньою 
вправою, відкрийте очі і стежте за тим, що відбувається, коли ви пере-
водите погляд зі стелі на підлогу і навпаки. Відчуйте напругу і розсла-
блення. 

Релаксація м’язів обличчя. 
Вправа 1. Зціпивши зуби, простежте у всіх деталях за супутньою 

цьому напругою. Розслабтесь. Повторіть вправу кілька разів. 
Вправа 2. Відкрийте рот. Які м’язи напружилися при цьому? Ви по-

винні відчути напругу перед вушними раковинами, але тільки більш 
глибоко. 

Вправа 3. Розкрийте рота, стежте за напругою в щоках. Розслабтеся. 
Вправа 4. Округліть рот, ніби говорячи «ох!». Відчуйте напругу, 

потім розслабте губи. 
Вправа 5. Відсунувши язик назад, стежте за напругою, розслабтесь. 

Релаксація розумової діяльності. 
Через чверть години після повної релаксації уявіть (з закритими 

очима), що бачите стелю та підлогу приміщення, в якому перебуваєте. 
Якщо уявне вами результативно, ви відчуєте ту ж м’язову напругу, яку 
відчули б при виконанні цього завдання «наяву». Розслабтеся на п’ять-
десять хвилин. Потім уявіть собі стіну зліва від вас і справа. Мета – 
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вироблення вміння викликати інтенсивний уявний образ, а тим самим і 
напругу у відповідних групах м’язів. 

 

4. Робота з диханням та пози тіла 
 

Дихальна терапія – це унікальний по своїй простоті й ефективності 
метод профілактики і лікування безлічі захворювань і їх ускладнень, 
метод поліпшення самопочуття і особистих відносин. Дихальна те-
рапія складається з комплексу вправ з використанням усвідомленого 
природного, форсованого і зміненого дихання. 

Дихальна терапія (дихальні вправи і техніки) здатна вивільняти поту-
жні сили і зцілюють енергії розуму і тіла. Це може прискорити розвиток і 
зцілення на багатьох рівнях: фізичному, емоційному, психологічному, 
духовному і поведінковому. Медики погоджуються з тим, що усвідомлене 
і контрольоване дихання здатне поліпшити ваше загальне самопочуття і 
допомогти запобігти, а також вилікувати багато захворювань. 

Дихальна терапія дозволяє отримати доступ до самих потаєних ку-
точків вашої психіки. Все це дозволяє вивести з підсвідомості негатив-
ні програми, блоки, затиски і т. д. Усвідомлене дихання розвиває духо-
вну свідомість. Звернення до дихання подібно зверненням до вашої 
життєвої сили, часто іменованої духом. Дихальна терапія – це мистец-
тво руху духовної енергії в тілі. 

Коли ви злитеся або чимось засмучені, дихання стає нерівним, гуч-
ним, прискореним. Все, що потрібно зробити для того, щоб заспокої-
тися треба врегулювати дихання, зробити його більш глибоким, пові-
льним, спокійним і рівним. Дихальна терапія дозволяє задіяти резервні 
можливості організму до самовідновлення – позитивний вплив усвідо-
мленого дихання на нервову, ендокринну та імунну системи багатора-
зово доведено в клінічному досвіді як російських, так і зарубіжних 
дослідників. Виконання дихальних вправ призводить до: 

– поліпшення капілярного кровопостачання; 
– ефективного видалення продуктів обміну речовин; 
– більш ефективного збагачення крові киснем; 
– стимулювання відновлювальних процесів в організмі; 
– нормалізує обмін речовин, ендокринну регуляцію; 
– заспокоює нервову систему; 
– оптимізує діяльність шлунково-кишкового тракту. 
Дихання ефективно допомагає: 
– зняти стрес; 
– знизити вагу; 
– запобігти частим інфекційним захворюванням; 
– покращує роботу шлунково-кишкового тракту. 
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Найбільш ефективно дихальної терапії піддаються: 
– тривожні і депресивні розлади; 
– проблеми з потенцією; 
– погана пам’ять; 
– знижена здатність до навчання і концентрації на роботі; 
– різні страхи; 
– хронічні головні болі і болі в спині. 
Більше 2000 років дихальні практики були також засобом психогі-

гієни – постійне їх виконання (близько 20 хвилин в день) призводить 
до «очищення» розуму від депресивних думок, почуттів. Таким чином, 
дихальна терапія є не тільки засобом, вона безпосередньо поліпшує 
стан внутрішніх органів і шкірних покривів. 

Умови, необхідні для проведення дихальних вправ. 
Для дихальних вправ важливо вибрати такий час, коли вам ніхто не 

заважає. У приміщенні для проведення вправ повинно бути спокійно, 
тепло і комфортно. Одяг повинен бути зручним, не стягувати і не здав-
лювати. Рекомендується розстебнути ремінь і розв’язати краватку. 
Оптимальне положення тіла – це «поза швачки». Якщо це положення 
неможливо, то рекомендується сісти на стілець, випрямивши спину. 

Прості допоміжні засоби. 
Експериментуючи, користуємося соломинкою, яку кладемо в рот 

перед початком видиху. Потім дуже повільно видихаємо повітря через 
соломинку, перед закінченням видиху прибираємо соломинку з рота, а 
залишки повітря видихаємо через ніс. Використовуючи цей простий 
допоміжний засіб, набагато легше сконцентрувати увагу на своєму 
диханні. Подібної концентрації уваги також можна досягти, якщо три-
мати долоню перед своїм ротом і м’яко на неї дути, випускаючи повіт-
ря (немов здуваючи невагому пушинку з долоні). При зміні положення 
тіла і при русі, дихання змінюється. 

Наведемо кілька прикладів дихальних вправ. 
Ха-дихання – скидання негативної енергії (глибокий вдих і різкий 

видих з одночасним рубаючим рухом рук). Вдихніть повним подихом 
(спочатку заповнення живота – нижнє дихання, потім заповнення гру-
дної клітки – верхнє дихання). Під час вдиху повільно піднімайте руки 
над головою. Затримайте дихання і в цей момент уявіть, що у вас у 
руках посудина з усіма вашими неприємностями, з вашим занепокоєн-
ням і тривогою. Ви стоїте на високій горі. Нахиліться вперед і киньте 
уявну посудину вниз, роблячи різкий видих через рот так, щоб вийшов 
звук «ха» без голосу. Одночасно подумки уявіть, як посудина скочу-
ється з гори, розбивається і її вміст зникає. З повільним вдихом підні-
майте руки над головою, розпрямляйтеся і з повільним видихом через 
ніс опускайте руки вниз. Вправа повторюється 2 рази. 
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Заспокійливе дихання – повільне, із глибоким видихом і затримкою 
подиху. 

Тонізуюче дихання (глибокий вдих з поповненням енергії і непоміт-
ним поверхневим видихом). 

«Сходження». Уявіть себе «повітряною кулею», яка піднімається й 
опускається в ритмі дихання. На вдиху куля стає дедалі втрачає вагу і 
злітає вгору, на видиху – набирає ваги й опускається все нижче і ниж-
че. З кожним вдихом потрібно прагнути підніматися усе вище, а на 
видиху – залишатися на досягнутому рівні. При цьому потрібно ніби 
не помічати видих, роблячи його повільно й обережно. Завдяки цьому 
формується активне «ранкове дихання» – з довгим виразним вдихом і 
коротким непомітним видихом. 

Як приклад рухових вправ можна навести гру «Щит і меч». 
Вправа. «Щит і меч». Цю гру можна запропонувати дошкільникам. 

Ведучий тримає щит, діти б’ють по ньому мечами (можна довгими 
повітряними кульками, гумовими м’ячами, подушками тощо). Мета – 
вихід емоційного напруження, агресії. 

Дорослі люди теж потребують безпечних способів фізичної розряд-
ки для того, щоб дати вихід накопиченому психоемоційному напру-
женню. Для цього пропонуємо таку вправу. 

Вправа. «Фізична розрядка». Станьте біля ліжка або дивана, підні-
міть руки над головою, стисніть кулаки і зігніть спину. Почніть коло-
тити руками по ліжку. Збільшуйте силу та інтенсивність ударів. Підні-
міть шум – мукайте, стогніть, плачте. Якщо вам захочеться вимовити 
якісь слова, вимовляйте їх голосно. Пронизливо кричіть! Викладайтесь 
до кінця. Не треба носити в собі негативні емоції і соромитися їх про-
яву. Краще безпечно для себе й оточуючих відреагувати їх. 

Коли ви втомитесь або відчуєте полегшення, ляжте на спину і при-
слухайтесь до свого тіла та до своїх почуттів. Присвятіть цьому деякий 
час. Що цікавого ви помітили? 

Для фізичної розрядки психічного напруження психолог може по-
радити також активно займатися спортивними вправами: бігом, стриб-
ками, плаванням, іграми з м’ячем тощо. 

Корисним буде й спостереження за різними позами, положеннями 
тіла та аналізом емоційних станів, які супроводжують тілесні прояви. 
Так, психолог може запропонувати школярам набрати позу упевненої 
в собі, веселої і життєрадісної людини або сумної, боязкої, яка відчу-
ває сильне хвилювання. Зверніть при цьому увагу на поставу, дрібні 
рухи рук, вираз обличчя тощо і запропонуйте виконавцям оцінити, що 
вони відчувають у цей момент. Подамо кілька подібних вправ. 

Вправа. «Образ психологічного стану». Перед дзеркалом «зліпіть» 
із самого себе скульптуру, назва якої «Бадьорість, упевненість, сила, 
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життєрадісність». Запам’ятайте позу, міміку і почуття, які ви відчули 
при цьому. «Одягайте і носіть» цю позу три рази в день. 

Вправа. «Атлет». Уявіть себе атлетом, який виступає на конкурсі 
перед численними глядачами. Ви на яскраво освітленій сцені демон-
струєте свої потужні і красиві м’язи, набираючи різних поз. «Затри-
майте» цей стан – піднесення, упевненість, гордість – 10–15 секунд і 
запам’ятайте його. 

Вправа. «Зміна станів». Уявіть себе в ліжку перед сном. Вживіться 
в образ людини, що засинає, згадавши свій стан перед тим, як заснути. 
Відчуйте як приємна лінь, знемога наповнює тіло і немов оповиває 
його. Побудьте в цьому стані дві-три хвилини і ви відчуєте приємну 
сонливість. Якщо захочеться позіхнути, то зробіть це зі смаком і насо-
лодою. А тепер уявіть себе стрільцем із луку. Подумки візьміть ратище 
луку в ліву руку, а правою натягайте тятиву разом зі стрілою, реально 
роблячи при цьому довгий повільний вдих через ніс і намагаючись 
відчути, як сильно напружуються м’язи плечового поясу, тулуба й 
особливо правої руки. «Натягнувши» тятиву до краю, наяву затримай-
те подих, відчуйте, як тіло наповнюється пружною силою, яку все 
важче стримувати. Потримайте трохи цей стан і одночасно з реальним 
сильним і коротким видихом крізь щільно стиснуті губи «випустіть» 
стрілу, уявляючи себе на її місці. Якщо у вас з’явилося відчуття свіжо-
сті, бадьорості й бажання підхопитися й рухатись – зробіть кілька ене-
ргійних рухів. 

Вправа. «Перемога!» Уявіть, ніби ви тільки-но забили переможний 
гол у відповідальному футбольному матчі або виграли вирішальний 
спринтерський забіг. Наберіть позу радості і тріумфу: підкиньте руки 
вгору, закиньте голову і широко усміхніться. Можна навіть високо 
підстрибнути і різко «рубонути» рукою повітря, як це часто роблять 
футболісти, забиваючи гол. Ефект буде сильнішим, якщо позу чи 
стрибок супроводжувати радісними вигуками. Якщо не дозволяють 
умови, «кричіть» подумки. 

Слід зазначити, що східні оздоровчі системи (йога, цигун, ушу та 
ін.) дозволяють за допомогою фізичних вправ і самонавіювання впли-
вати на психіку людини. Наприклад, мета хатха-йоги – розтягування та 
укріплення м’язів, регулювання дихання й прани (життєвої енергії), 
концентрація свідомості. Висока зосередженість на внутрішніх проце-
сах приводить до стану медитації та відчуття «внутрішнього Я». У 
перекладі «йога» означає «поєднання» або «союз». Ідеться про союз з 
«внутрішнім Я». Вправи з системи хатха-йоги можна з успіхом (і інте-
ресом) застосовувати у практиці психокорекції. Наведемо приклади 
деяких із них. Виконувати ці фізичні вправи треба в поєднанні з при-
йомами спрямованої уяви та дихання. 
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Вправа. «Скеля» (поєднання зі своєю внутрішньою силою, зосере-
дження). Станьте прямо, поставивши ступні ніг паралельно, на відста-
ні 10 см одна від одної. Шия, голова, плечі випрямлені, але не напру-
жені. Покачайтеся з носка на п’яту, плавно притискаючи п’яти до під-
логи, поки не відчуєте легке напруження в ікрах. Постійте кілька се-
кунд, напружуючи м’язи ніг, живота і грудей. Відчуйте себе міцним і 
нерухомим, як скеля. Нехай партнер м’яко штовхне вас у плече. На-
пружтеся, опираючись поштовху. Розслабтеся і пройдіться. Зверніть 
увагу на зміни у своїх відчуттях. Ви відчуваєте зрослу впевненість у 
своїх силах, збільшену стійкість. 

Вправа. «Дерево» (розвиток рівноваги, зосередженості, удоскона-
лення координації рук і зору). Станьте прямо. Зосередьтеся на будь-
якій точці прямо перед собою, на рівні очей. Ваші руки – гілки дерева, 
дуже міцні й сильні. Підніміть руки вгору, склавши долоні разом, і 
заведіть за голову так, щоб між кистями рук і маківкою залишалася 
відстань у десять сантиметрів. Уявіть, що ви тягнетесь угору, до неба. 
Зосередьтеся на цьому відчутті. Підніміть і поставте ліву ногу на праве 
стегно вище коліна. Потримайте її так 30 секунд. Відчуйте, як натягнуті 
м’язи стегна. Повільно опустіть ліву ногу на підлогу, потім зробіть те саме 
правою ногою. Тримайте голову прямо і звільняйтеся від будь-якого на-
пруження. Повільно опустіть праву ногу на підлогу і станьте прямо. 

Вправа. «Лев» (викид негативної енергії, поліпшення самопочуття, 
зняття стресу). Станьте на коліна, руки на пояс. Уявіть, що ви в джунг-
лях і перетворюєтесь на царя звірів – лева. Підніміть руки, почавши 
рух із плечей. Ви – нападаючий лев. Широко відкрийте рот і заричіть, 
як лев, одним махом опускаючись на землю. Повторіть рик і напад 
лева три рази. 

Як ми зазначали вище, в практиці психокорекції найчастіше засто-
совується комплексне використання методів і технік психотерапевтич-
них напрямків для того, щоб більш ефективно досягти усвідомлення і 
розв’язання психологічних проблем особистості. Наведемо приклад 
поєднання технік тілесної, гештальт та зображувальної терапії. 

Вправа. «Дві пози» (вправа проводиться з особами підліткового віку 
і старшими). 

1. З учасниками проводиться бесіда або будь-яка інша вправа, під 
час якої вони сидять на підлозі. Психолог говорить до учасників: «Зве-
рніть увагу на ту позу, в якій ви зараз знаходитесь. Добре чи погано 
вам дихається, похилена голова або ж ви тримаєте її прямо, у якому 
положенні знаходяться спина, руки, ноги. Спробуйте усвідомити, що 
саме виражає (передає) ваша поза, як ви в ній почуваєтесь. Назвіть або 
опишіть її. Наприклад, «боязкий заєць», «тигр, готовий до стрибка», 
«павук у павутинні», «ластівка на дроті» або «віслюк, навантажений 
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поклажею» і т. д. Затримайтесь у цій позі на деякий час і знайдіть для 
неї відповідне визначення (пауза). 

2. Тепер оберіть зовсім протилежну позу. Якщо, наприклад, ноги 
були зігнуті, можна їх витягнути. А протилежною до «зігнутого під 
тягарем вантажу Віслюка», буде – «людина з розкинутими в сторони і 
вгору руками». Усвідомте свою нову позу, яка вона, що виражає. 
Знайдіть їй назву (пауза). 

3. Тепер намалюйте символічне зображення цих двох поз. На ма-
люнку вас не має бути. Малюнок може бути абстрактним або зображу-
вати персонажа, тварину, предмет тощо, але обов’язково повинен пе-
редавати ваше відчуття, отримане від кожної пози. 

Ця вправа спрямована на усвідомлення свого психологічного стану 
(цьому допомагає ототожнення з якимось об’єктом). А потім входжен-
ня в інший, визначений стан, зумовлений протилежною позою. 
 

Контрольні питання: 
1. Хто є основоположником тілесної терапії? 
2. Розкрийте суть тілесної терапії. 
3. Назвіть основні школи та представників тілесно-орієнтованої психотерапії. 
4. Дайте характеристику методу структурної інтеграції (рольфінгу). 
5. Охарактеризуйте суть первинної терапії А. Янова. 
6. Яка роль в психотерапії та суть методу М. Фельденкрайза? 
7. Розкрийте зміст та роль релаксації. 
8. Назвіть основні вправи для релаксації основних групп мязів. 
9. В чому полягає зміст дихальної терапії? 
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