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PATRIZIA MANUKIAN

Respirația mea, plămânii mei, 
trauma mea

Faptul de a respira 

Răsuflăm din greu, de spaimă ni se oprește respirația,
considerămcăcevaesteatâtdeemoționant încâtni se taie
respirația,gâfâimdefurie,ne„ventilăm“furiasaunesufocăm
dincauzagrijilornoastre.Cutoțiicunoaștemacesteexpresii,
pecare le folosimîn limbajulnostrucotidian înasocierecu
sentimenteledefrică,bucurie,nesiguranță,durere,pierdere,
dezamăgire și tristețe.Cândsuntemagitați,ni se scurtează
respirația.Respirațianoastrăseaflăîntr‑ostrânsălegăturăcu
vorbireanoastră,deoarecevoceaseformeazăcaurmareaaerului
respirat.Vorbirea esteo expirație sonoră, iarmanifestările
vocale,precumgemutul,sughițul,gâfâitulsauoftatul,constituie
varianteexpresivealerespirației.
Multe limbi străvechi folosescacelași cuvântatâtpentru

respirație,câtșipentrupsihic,sufletsauspirit.Deexemplu,în
limbalatină,cuvântulspirare înseamnă„arespira“,iarspiritus 
înseamnă„spirit“.Spunemcăavem„inspirație“atuncicândne
vineoideespontană.Înlimbagreacă,cuvântulpsyche înseamnă
„suflare“,darși„suflet“.Înînvățăturaindiană,atman reprezintă
fundamentulforțeivitalepropriu‑zise(prana).

corpul meu, trauma mea_2 octombrie2018_BT.indd   253 10/2/2018   10:24:51 PM



FRANZ RUPPERT ȘI HARALD BANZHAF (coord.)

254 Respirațiaesteunprocesritmic,carecuprindedouăetape:
inspirațiașiexpirația.Aceastăalternanțăpermanentăconferă
ritmvieții.Respirațiarapidăaccelereazăbătăileinimiișistimu‑
leazătransportuldeoxigencătreorgane,întimpcerespirația
lentăîncetineștebătăileinimii.Respirațiaarelocînmodinvo‑
luntar.Dacăneținemrespirațiaînmoddeliberatpentrumai
mult timp,ne cuprinde curând fricademoarte.Respirația
înseamnăviață;cândrespirațiaîncetează,seterminășiviața.

Dezvoltarea plămânilor

Înetapaembrionarăexistătreifoițeembrionaredincarese
dezvoltăindividuluman.Dinstratulinterior(endodermul)se
dezvoltătractulgastrointestinalîmpreunăcuorganeledigesti‑
ve,glandatimus,glandatiroidășiglandeleparatiroide,uretra
șitractulrespirator.Dinfoițamijlocie(mezodermul)sedezvoltă
sistemulmuscular,careesteresponsabildemișcărilevolunta‑
realeorganismului.Dinfoițaexternă(ectodermul)sedezvoltă
sistemulnervoscentralșipielea.Aceastapermiteorganismului
săsedelimitezedemediulsăușisăintreîncontactculumea
exterioară.
Plămâniicopiluluiîncepsăsedezvolteînpântecelemamei

abiaînceade‑a30‑azideviață,dinpereteleventralalintesti‑
nuluianterior.Acestaesteresponsabildeformareaepiteliului
(țesutulepitelialșițesutulglandular),carecăptușeștesuprafața
internăaorganelorcavitareșicareconduceaerul.Plămânul
careseformeazăseîmparteîndouăramuri,ramuradreaptă
șiramurastângă,ceeacemaitârziuducelaformareacelordoi
lobipulmonari.Dinsăptămânaa5‑apânăînsăptămânaa17‑a
seformeazăîntregulplămân,pânălaramificațiilebronhiilor
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255șipânălaaciniipulmonari.Începândcuceade‑a13‑asăptă‑
mânădesarcinăceluleleepitelialeciliatesuntvizibile,iarplă‑
mânii începsă‑șidezvolte funcția lorprenatală importantă,
aceeadeaproducezilnicpânăla15mililitridelichidamniotic.
Pânăînceade‑a26‑asăptămânădesarcină,plămâniisematu‑
rizeazăîntr‑atâtîncâtparenchimulpulmonar49estecapabilsă
funcționezedupănaștereacopilului.
Întimpulcelornouălunidesarcinăbebelușulestehrănit

prinintermediulplacenteișialcordonuluiombilicalcutoate
substanțelenutritiveimportante,decișicuoxigen.Plămânii
începsăsemișteîncădinuter:bebelușulinspirășiexpirălichi‑
dulamniotic,făcându‑lsăcircule.Chiarșidupănaștereali‑
mentareacuoxigencontinuăsăaibă loc,pentruscurt timp,
prinintermediulcordonuluiombilical.Dacănou‑născutuluiși
mameisaleliseacordăsuficienttimppentruacreaonouăcone‑
xiuneexternă,trecereadelarespirațiaplacentarălarespirația
pulmonarăsepoatefaceîntr‑unmodfoartenaturalșiblând
(Strauss,2014).Nou‑născutulselinișteștetreptatdupăstresul
nașterii,iarplămâniiîncepsăsemișteușorînsusșiînjos,alve‑
olelepulmonareseumplutreptat,pentruprimaoară,cuoxigen,
pânăcândajungsăfuncționezepedeplin.Cândaceastăcapaci‑
tatecompletădefuncționareesteatinsă,alimentareaprininter‑
mediulcordonuluiombilicalîncetează,acestanumaipulsează
șiintrăîncolaps.Acumplacentapoatefiexpulzată,iarcordonul
ombilicalpoatefităiat.Dinacestmoment,nou‑născutulrespi‑
răsingur.Plămâniidobândescfuncțialordemenținereavieții.
MoașașiasistentamedicalăelvețianăBrigitteRenateMeisner

(2011)descriecomplicațiilecareapardupănaștereaprincezari‑
ană,careafecteazășiplămânii.Întimpuluneinașterinaturale,
copilulestepresatîncanaluldenaștere.Înfelulacesta,lichidul
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256 amnioticestestorsdinplămâni.Înschimb,încazuloperației
decezariană,dincauza„excesuluidelichiddinplămâni“,exis‑
tăunrisccrescutdeadezvoltaproblemerespiratorii.Șișocul
emoționalprovocatdedeschidereabruscăasaculuiamnio‑
tic,scoatereacuforțadinuterșităiereaimediatăacordonu‑
luiombilicalpotduce,dincauzascăderiibrușteapresiunii,la
oprirearespirațieinou‑născutuluișilaaparițiauneisenzațiide
sufocaresaudeînecare,deoareceplămâniipotfiîncăplinicu
lichidamniotic.

Anatomia plămânilor

Lobulpulmonarstângșiceldreptsuntconstituițidintr‑un
țesutspongios.Dincauzapresiuniicarecreșteîncavitateapleu‑
ralăceseparăfoițelepleuraleatuncicândaerulintrăînplămâni,
aceștiaseumflă.Plămâniiseîntindînsuspânălaodistanță
decâțivacentimetrideasupraclaviculei,dedesubtsesprijinăpe
diafragmă,iardejurîmprejursuntprotejațidecoaste.Gurași
nasulsuntceledouăcăiprincareaerulintrăînplămâni.Aerul
inspiratpegurășipenastreceprinfaringe.Datoritălaringe‑
luișiepiglotei, traheeaesteprotejată împotrivapătrunderii
substanțelorcarenuseaflăînstaregazoasă.Traheeaconduce
aerulinhalatsprebronhiișiapoi,maideparte,înjos,sprecei
doiplămânișispreramificațiilebronhicetotmaifine,adicăspre
alveolelepulmonare.Suprafațainterioarăaplămânilorare(dacă
arfiîntinsă)odimensiunedepânăla70–80demetripătrați.
Princomparație,suprafațapieliinoastreareodimensiunede
doarunmetrușijumătatepânăladoimetripătrați.Deaceea,
plămâniiconstituiecelmaimareorganalcorpuluinostrucare
intrăîncontactculumeaexterioară.
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257Plămâniisuntacoperițicudouăstraturidețesuturi:pleura
viscerală,situatăîninterior,șipleuraparietală,situatăînexte‑
rior.Întreacesteadouăexistăunspațiuintermediaracoperitcu
unstratfoartesubțiredemucus,carelipeștelaolaltăceledouă
straturidețesutșiatașeazăplămâniidepleuraparietală.Acest
lucruserveștelamenținereaexpansiuniipulmonare.Cândplă‑
mâniisedilatășisecontractăîntimpulinspirațieișiexpirației
normale,presiuneadinplămâniscadeșicrește,iarceledouă
foițepleurale(pleuravisceralășiceaparietală)alunecăușoruna
pelângăcealaltă.Dacăînacestspațiuintermediarintrăaer,plă‑
mâniicolapsează.

Plămânii și respirația

Plămânulesteorganulcarerealizeazăschimbuldeoxigenși
dedioxiddecarbonîntreorganismșimediulexteriorșiesteres‑
ponsabildemenținereaunuinivelconstantdeoxigenșidioxid
decarbonînsânge.Ambelegazepotdevenitoxice.Oxigenul
estetoxic,deoarecepoateaveaunefectcoroziv,iardioxidulde
carbonestetoxic,deoarecemodificăaciditateasângelui,pecare
îlfacesădevinăalcalin.Defiecaredatăcândrespirămabsorbim
înplămâniinoștriunanumitamestecformatdinaproximativ
21%oxigen,0,03%dioxiddecarbon,78%azotși1%gazenobile.
Respirațiaîncepeodatăcuinspirația:cutiatoracicăseridi‑

că,iardiafragmacoboară.Atuncicândrespirămmaiprofund
mușchiiintercostalisecontractă,determinândocreșteresupli‑
mentarăavolumuluicutieitoracice.Expirațiaesteunproces
pasiv,careserealizeazăprinrelaxareamusculaturii.Întim‑
pulexpirației,aerulbogat îndioxiddecarbonesteeliminat
dinplămâni.Centrulprincipaldecontrolalactivitățiinoastre
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258 respiratoriiseaflălanivelulbulbuluirahidian,constândîntr‑un
centruceregleazăinspirațiașiexpirația. Înaceastăregiune,
celulelenervoasespecificecontroleazărespirațiagrațiediferite‑
lormesajerecepționate.Unuldintremesajesereferălagradul
de dilatare a alveolelor pulmonare, care sunt dotate cu recep‑
tori.Ceilalțidoifactorisuntchemoreceptorii,care,pede‑oparte,
măsoarăcompoziția lichiduluirahidianși,pedealtăparte,
înregistreazăpresiuneaoxigenuluișidioxiduluidecarbondin
zonarespiratorie.Acest lucruduce la reglareacontracțiilor
diafragmei.
Respirațiaestereglatășidesistemulnervosvegetativ,împre‑

unăcuceledouăcomponentealeacestuia:prinîngustareatra‑
heiișiprincontracțiamușchilorbronhici,sistemulnervospara‑
simpaticproduceostaredelinișteșiderelaxarefizicăsporită.
Înschimb,sistemulnervossimpaticpermitedilatareatraheiiși
destindereamușchilorbronhici,lucrucefacecaextensibilitatea
bronhiilorsăcrească,iarinspirațiasădevinămaiprofundă.

„Bolile pulmonare“

ÎnUniuneaEuropeană,„bolilepulmonare“suntconsiderate
ca fiind responsabile pentru o optime (12,5%) din totalul
cazurilor de deces și pentru cel puțin șase milioane de
spitalizări.50Așadar,înUE,600000deoamenimor,înfiecare
an, de o „boală pulmonară“.Maimult de jumătate dintre
aceste decese sunt puse pe seama „cancerului pulmonar“ sau a 
„BPOC“(bronhopenumopatie obstructivă cronică)—caredeobicei
suntasociatecuconsumuldenicotină.
Ce‑idrept,medicinamodernărecunoaștefaptulcă,încazul

bolilorpulmonareexistășifactorideriscce‑șiauorigineaîn
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259copilăria timpurie, cumar finealăptarea, administrareade
paracetamolîntimpulsarciniișicomplicațiileapărutelanaștere.
Însăeanuîncearcăsăafledeceseîntâmplăacestlucrușice
producacestetraumeînpsihiculșiîncorpulnou‑născutului
saualcopiluluimic.Deasemenea,șifumatulesteostrategiede
supraviețuireînurmatraumelor,deciacestobiceipoateficau‑
zatdeotraumătimpurie.

Ritmul respirator și terapiile respirației

Observarea ritmului nostru respirator și a simptomelor
noastre pulmonare ne poate ajuta să obținem informații
importante cu privire la psihicul și la emoțiile noastre
(Morschitzky și Sator, 2016).Cândplângem,diafragma se
mișcăsacadat,permițândastfelorganelorinternesăserelaxeze.
Expirația careurmeazădupăaceeaneajută săneeliberăm
mâhnirea.Lafelse întâmplășiatuncicândrâdem.Dacăun
omnumaipoateplângesaurâde,elnu‑șimaipoateexprima
emoțiile.Elnupoatesăeliberezeemoțiile,săspună„nu“sausă
acceptecevace‑iplace.Apardificultățiderespirație,aparboli
respiratorii,caresuntasociateșicuproblemeintestinale,cum
arficonstipațiașislăbiciuneaveziciiurinare.Persoananumai
arecurajulsăsedestindă,săseeliberezedeautocontrolulstrict.
Încercăriledeamodificarespirațiaaudusladezvoltareamul‑

tortehnicișiformedeterapie:dinIndiaprovin,deexemplu,kun‑
dalini yoga șihatha yoga,încare„respirațiacirculară(continuă)“
joacăunrolcentral.WilhelmReichși‑aîntemeiatterapiasacorpo‑
ralăperespirație,iarulteriorauapărutabordăriterapeuticebio‑
energeticeșibiodinamice(Lowen,1979).Respirațiaesteutilizată
îndiverseforme,cuscopuldeaaducelasuprafațăexperiențele
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260 emoționaledincopilărie.Caexemple,menționăm„respirația
holotropică“sau„respirațiapsihoenergetică“.Ambeletehnici
provindinmetodaRebirthing.Încazulacesteimetodeesteutili‑
zatăhiperventilația,carefacecapersoanasăsecufunde,încalita‑
tedeadult,înexperiențanașteriisale(DahlkeșiNeumann,2000).
ȘiEvaMiddendorfacontribuitsemnificativ,prinintermediul
terapieirespiratoriidezvoltatedeea,laoînțelegeremaiprofun‑
dăarespirației(MarlockșiWeiss,2006).Totuși,trebuieamintit
faptulcămodulîncarerespirămpoatefioreacțielatraumele
pecarele‑amsuferit.Într‑unasemeneacaznuarerostsălucrăm
doarasuprasimptomului,dacănuesteanalizatăînacelașitimp
șitraumacareseaflăînspateleacestuia.Oterapiecentratăpe
respirațiecarenuiaînconsiderareșitraumavafiorientatădoar
spresimptom,șinusprecauză.

„Astmul“ și lipsa contactului

Cauzaprofundăaașa‑numitului„astm“îșiareorigineaîn
lipsaatingerii,acontactuluișiarelațiilorinterpersonale;lafel,
poateprovenidinteamadeastabilirelații.„Astmul“esteo
boalăcaresemanifestăprintr‑oblocareaexpirației.Expirația
poatefivăzutăcaorelaxareșioeliberare,capeonăzuințăa
persoaneideasedeschidecătrecineva.Însă,atuncicândne
tememdeopersoană,nuputemniciexpirarelaxațiînprezența
eișisimțimnevoiadeaneferideeașideaneînchideînnoi.
Întimpullucruluicuconstelațiileamobservatfaptulcă,în

ceeacepriveștedinamicaastmului,poatefivorbașidespreo
îngrădireșioapropieresufocantă.Întimpulinspirațieiexistăși
pericolulcapersoanarespectivăsăabsoarbăenergiatraumatică
auneialtepersoane.Încazulcopiilormicideobiceiestevorba

corpul meu, trauma mea_2 octombrie2018_BT.indd   260 10/2/2018   10:24:51 PM



Corpul meu, trauma mea, eul meu § Respirația mea, plămânii mei, trauma mea

261despreenergiiletraumaticealeproprieimame,acărorforțăîi
poatesufoca.
Iatăunexemplureferitorlaactivitateaterapeuticăpecaream

efectuat‑ocuunclient:
IntențialuiGiovanniesteaceeadeaafladecesuferăîncădin

copilăriedecrizedeastmcroniceșidece,înfiecareprimăvară,
esteafectatderinitaalergică.Întimpulconstelațieiieselaivea‑
lăprocesulnașteriisaleșidinamicarelațieicumamasa:els‑a
născutlașapteluni,împreunăcusorasageamănă,caremurise
dejaînceade‑acincealunădesarcină.Naștereaafostfoartetra‑
umatizantă,iarclientulafostnevoitsăpetreacăprimeletreiluni
înincubator.Mamaluiafostșieatraumatizatăși,caurmarea
nașteriifiiceisalemoarte,decarenuștiusenimicpânăatunci,a
intratîntr‑ostaredeșoc.Afăcutfebrămare,însăabiadupăpatru
zileaprimituntratamentîmpotrivainfecțieipostnatale.Înaceas‑
tăperioadăGiovanninuaavutniciunfeldecontactcumamasa.
Întimpulconstelației,experiențatraumaticăamameisales‑a

doveditafiopartecares‑aașezatcutoatăgreutateașicutoată
durereapierderiipeumeriinou‑născutului,aproapesufocân‑
du‑l.Abiadupăceopartesănătoasăaclientuluil‑aeliberatpe
nou‑născutdemamasa,clientulapututrespira,însfârșit,șia
pututieșidinstareadeșoc.

Pneumonia și deprivarea de relația de atașament

Pneumoniaesteadeseaexpresiauneidisperăriadânci,care
poateducelapierdereavoințeideatrăi,deoarecepersoanarespec‑
tivăsesimteabandonatădeopersoanăiubită(Rainville,2010).
Roberto, învârstăde48deani,avenit lacabinetulmeu

punându‑șiîntrebareadecelavârstade36deaniafăcut,de
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262 douăoriîntr‑untimpfoartescurt,opneumoniegravă.Deatunci,
elsuferăfrecventdeinfecțiirespiratorii.Clientulalegemaiîntâi
unreprezentantpentrucuvântulPNEUMONIE.Acestasimte
căaredificultățiderespirație,darnuareniciorelațiedirectăcu
clientul.Laîntrebarea„Cețis‑aîntâmplatînainteateîmbolnă‑
vi?“,clientularăspunscășefulsăui‑acomunicatcupuțintimp
înaintecăadouazivatrebuisăsemuteîntr‑unaltdepartament.
Astfel,după15aniîncareacolaboratcuaceiașicolegi,îlaștepta
unmediucompletnoucuangajaținoi.Înziuaurmătoare,ela
avutprimelesimptomedepneumoniecucrizeviolentedetuse.
Astatdouăluniînconcediumedical,timpîncareși‑arevenit
dupăaceastăspaimășidupăsentimentuldeneputințăpecare
le‑adobânditdupăceaaflatdetransferulsău.
ApoielaalesreprezentanțipentruEUșipentrusintagmaDE

CE.EULsăudezvoltăimediatsentimenteneplăcutefațădeDE
CE.Pentruel,acestDECEreprezintăopersoanăînfricoșătoare.
Robertospunecăarputeafitatălsău,darnuareorelațieefecti‑
văcuel.DECEsimtecăesteunbărbatautoritar,carerespinge
oricesentimentdevină.Elsimtecăesteundirectordeșcoală.
Robertoîncepeacumsă‑șiaminteascăpovesteavieții tatălui
său:lasfârșitulrăzboiului,cândtatălsăuaveavârstadecinci
luni,tatălacestuiaafostucisînfațacaseișiînfațamameisale,
într‑unataccubombă.Lavârstadezeceani,tatălsăuaajunssă
locuiascăîntr‑uninternat.
PentruEUacesteinformațiisunteliberatoare,iarelstabilește,

însfârșit,orelațiecuRoberto.Devineclarfaptulcăpneumonia
exprimăocomplicațiesimbioticăcuspaimatrăitădetatălsău.
Moarteaviolentăabuniculuisăui‑aprovocattatăluiluiRoberto
odurerenesfârșită,maialescăîntreagafamilieaintratbrusc
într‑ostaredeșoc.Intrarealainternati‑aluatbăiatuluicarese
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263îmbolnăveafrecventdeplămânișiultimasperanțăcăarputea
stabiliuncontactcufamiliasa.Mutareaîntr‑unaltdepartament
areactivatrelațiacomplicatăinconștientăaclientuluicusenti‑
menteletatăluisău.Odatăcupneumoniasa,elarecreatînmod
inconștientosituațiedeneputințășideabandon.

„De ce eu mă înec cu propria-mi salivă?“

Cucevatimpînurmăeuînsămiamfăcutoconstelațieîn
careamformulaturmătoareaintenție:„Deceeumăîneccu
propria‑misalivă?“EULmeuaintrat imediat încontactcu
traumameaprenatală.Zăceapepodea,încovoindu‑seșires‑
pirânddingreu,tușindșigâfâind.Îșițineamâinilepeombilic
șibâiguia:„Măsufoc.Corpulmeueinvadatdeotravă.Sunt
pemoarte...“Laaceavreme,cucâtdatanașteriimeleseapro‑
piamaimult,cuatâtniveluldeanxietateșidestresalmamei
melecreșteamaimult.Euamfostceade‑acinceasarcinăaei
șiprimapecareareușitsăoducăpânălacapăt.Dupădouă
avorturispontaneșidoicopiinăscuțimorți,teamamameimele
deanudanaștereunuialtcopilmorteradenedescris.Frica
provoacăeliberareadeadrenalină,care,larândulei,ducela
îngustareavaselorsanguineșilaîncordareatuturormușchilor.
Înfelulacestami‑afostdiminuatătotmaimultalimentareacu
hranășicuoxigen.Înplus,mamameaaprimitsedative,care
mi‑ausporitsuferințaîntr‑unmodnelimitat.Suferințamea
prenatalăi‑adeterminatpemedicisăefectuezeapoiocezaria‑
nădeurgență,ointervențieprematurăcarene‑aprovocat,mie
șimamei,unaltșoc.
Momentele cumplite în caremă înecam și aproapemă

învinețeamlafațăaudevenitdeatuncitotmairare.Înprezent,
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264 atuncicândîntraheemaipătrundeuneorisalivă,potfacefață
situațieimultmaibineșimairepede.
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