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Empatia, tehtävä 4 – Body Scan -meditaatio 

Tehtävän tyyppi: Mindfulness 

Oppimistavoitteet: Tämän tehtävän tarkoituksena on kiinnittää huomiota sisäisiin kokemuksiin. 
Rogersin (1982) mukaan ensimmäinen askel voidakseen hyväksyä muut ja huolehtia heistä, on olla 
tietoinen omista sisäisistä kokemuksistaan. Tätä voidaan harjoitella suorittamalla mindfulness-
harjoituksia. Osallistujat harjoittelevat oman tietoisuuden säätelyä nykyhetken sisäisistä henkisistä ja 
fyysisistä tapahtumista ja yhteyden saamista niihin. 

Erityispiirteet: Tehtävä voidaan toteuttaa joko yksin tai ryhmässä. Molemmissa tapauksissa 
mindfulness-tekniikan jälkeen harjoittelijat keskustelevat ryhmässä kokemuksistaan. 

Kesto: 40 minuuttia 

Tarvittava materiaali: Body Scan -meditaatio (äänitiedosto) 
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Hyödyllistä tietoa kouluttajalle: 

Aluksi voit antaa osallistujille hyödyllistä tietoa "kehon skannauksen" tekniikasta ja korostaa 
tämänkaltaisen harjoituksen säännöllisen harjoittamisen tärkeyttä empatian ja yhteyden 
kehittämiseksi sisäiseen ja ulkoiseen maailmaan. 

Kehon skannaus sisältää huomion kiinnittämisen kehon osiin ja kehon tuntemuksiin asteittain jaloista 
päähän. Tutkimalla itseäsi henkisesti, tuot tietoisuuden jokaiseen kehosi osaan ja huomaat 
tuntemuksia, kipuja, jännitystä tai yleistä epämukavuutta. Tämän tekniikan tarkoituksena on virittyä 
kehoosi – muodostaa uudelleen yhteys fyysiseen itseesi – ja havaita tuntemukset ilman 
tuomitsemista. Vaikka monet ihmiset pitävät kehon skannausta rentouttavana, rentoutuminen ei ole 
ensisijainen tavoite. Tavoitteena on kouluttaa mieli olemaan avoimempi ja tietoisempi 
aistikokemuksista - ja viime kädessä hyväksyvämpi. Eli huomion kiinnittäminen kehoon ja kehollisiin 
tuntemuksiin on "portti" välittävämpään käytökseen – jolloin voimme huomata jonkun kärsivän tai 
toimintamme loukkaavan jotakuta ja tällä tavoin parantaa empatiakykyämme. 

Kun osallistujat ovat valmiita aloittamaan meditaatioharjoituksen, he voivat päästä käsiksi sen 
käsikirjoitukseen alustan kautta tai ryhmämeditaatiossa voit lukea heille käsikirjoituksen. Pyydä 
meditaation lopussa kaikkia harjoittelijoita jakamaan kokemuksensa. 
 

 

 

Ohjeet: 

Tee olosi mukavaksi ja sulje silmäsi varovasti noudattamalla ohjeita (äänitiedostossa) 

harjoitellaksesi kehon skannausta. 

Käsikirjoitus (esitettävä äänimuodossa äänellä kaikilla kumppanikielillä) 

1. Asetu makuulle sängyllesi ja löydä mukava asento selällesi, kädet löysästi sivuilla ja jalat 

samansuuntaisina koskettamatta toisiaan. (tauko 2 sekuntia) 

2. Sulje silmäsi rauhallisesti ja rentoudu (tauko 2 sekuntia) 

3. Sinulla ei tarvitse mennä minnekään. Jätä taaksesi juuri kulunut päivä äläkä ajattele 

huomista. Pysy "nykyhetkessä" (tauko) Tässä hetkessä tarjoat itsellesi rentoutumisen lahjan. 

Ansaitset sen. (tauko 2 sekuntia) 
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Aloita hengittämällä syvään ja täyttämällä vatsasi ilmalla sisäänhengitettäessä (tauko) ja 

tyhjentämällä se kokonaan uloshengittäessäsi. (tauko) 

Kun lasken yhdestä neljään, aloita hengittäminen hitaasti. Kun saavutan numeron 4, 

sinun olisi pitänyt täyttää vatsasi kokonaan ilmalla. Aloita seuraavaksi uloshengitys, kun 

lasken yhdestä kuuteen, ja tyhjennä vatsasi kokonaan, kun saavutan numeron 6. 

4. Aloitetaan: Hengitä sisään: 1, 2, 3, 4. Hengitä ulos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

5. Jälleen: Hengitä sisään 1, 2, 3, 4…. hengitä ulos 1, 2, 3, 4, 5, 6 

6. Viimeisen kerran. Hengitä sisään 1, 2, 3, 4 … hengitä ulos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

7. Anna nyt itsellesi aikaa tarkkailla kehosi tuntemuksia. (tauko 4 sekuntia) 

8. Tarkista, tunnetko epämukavuutta missään. Säädä asentosi sopivaksi...jos se auttaa. Vertaa 

tunnetta, jota tunnet epämukavuuden kohdassa, tuntemukseen toisessa kohdassa, jossa ei 

ole häiriötä. (tauko 4 sekuntia) 

9. Kiinnitä huomiota paikkoihin, joissa kehosi koskettaa patjaa, ja katso, kuinka tämä tunne 

eroaa muun kehon tuntemuksiin. (tauko 4 sekuntia) 

10. Kiinnitä nyt huomiosi varpaihisi ja heiluta niitä hieman. (tauko 3 sekuntia) 

 

11. Tunne rentouttavan energian liikkuvan hitaasti niiden läpi ja jalkapohjia kohti, peittäen 

jalkasi kokonaan ja siirtyen kohti nilkkojasi rentoutuen täysin joka osassa (tauko 2 sekuntia) 

12. Tunne energian liikkuvan ylös sääriisi ja pohkeiden läpi rentouttaen niitä (tauko 2 sekuntia) 

Nyt sääret ja pohkeet ovat täysin rentoutuneet. (tauko 2 sekuntia) 

13. Kiinnitä huomio reisiisi. Tunne energian tunkeutuvan niihin ja rentouttavan ne täysin. (tauko 

2 sekuntia) 

14. Nyt tunne energian liikkuvan vyötäröllesi (tauko 2 sekuntia) ja lantioon. Tunne niiden 

rentoutuvan. (tauko 2 sekuntia) 

15. Rentouta vatsasi ja tunne vatsan sisäelinten rentoutuvan täysin. (tauko 5 sekuntia) 

16. Tunne energian liikkuvan ylöspäin kohti rintaasi. Tunne rintasi rentoutuvan täysin (tauko 2 

sekuntia) Rentouta keuhkojasi ja tunne sydämesi lyövän rytmissä. (tauko 2 sekuntia) 

17. Rentouta hartiat. (tauko) Tunne olkapäidesi painuvan alas (tauko 3 sekuntia) 
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18. Tunne energian siirtyvän vähitellen olkapäiltäsi sormenpäihisi, tunkeutuen ja rentouttavan 

täysin olkavartesi, käsivartesi, ja kämmenesi. (tauko 2 sekuntia) 

19. Keskity kurkkuusi. Tunne kurkkulihasten rentoutuvan.. (tauko 2 sekuntia) 

20. Rentouta leukasi ja kielesi. (tauko 2 sekuntia) Rentouta suun ympärillä olevia lihaksia jättäen 

huulesi puoliksi auki. (tauko 2 sekuntia) 

21. Rentouta nenäsi, (tauko) posket (tauko) ja korvasi (tauko 2 sekuntia) 

22. Rentouta silmien ympärillä olevaa aluetta (tauko). Tunne silmäluomesi raskaina ja silmäsi 

täysin rentoutuneina. 

23. Kiinnitä huomiosi otsaasi. (tauko 2 sekuntia) Tunne hienovaraisen rentouttavan energian 

tunkeutuvan siihen, tasoittaen jokaista ryppyä ja antaen alueelle täydellisen rentoutumisen 

tunteen. (tauko 2 sekuntia) 

 

 

24. Tunne energian liikkuvan pään yläosaan. (tauko) Kiinnitä huomiota hienovaraiseen 

värähtelyyn, jonka voit ehkä tuntea siellä. Tunne pään yläosa täysin rentoutuneena. (tauko 2 

sekuntia) 

25. Nyt koko kehosi on täysin rento. Olet niin rento, että sinusta tuntuu kuin makaisit pilven 

päällä tai ehkä niin kevyesti… kuin sinulla ei olisi kehoa (tauko 2 sekuntia) Nauti hetken tästä 

täydellisen rentoutumisen tunteesta. (tauko 5 sekuntia) 

26. Nyt voit antaa itsellesi mahdollisuuden nauttia rauhallisista unista. 

  

Reflektiokysymykset: 

Millainen oli kokemuksesi body scan -meditaatiosta? 

Oliko sinulla mitään hankaluuksia tässä harjoitteessa? 

Tuntuuko sinusta erilaiselta harjoitteen jälkeen? 

Onko sinulla tunteita, jotka haluat jakaa kanssamme? 


