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Δραστηριότητα 4 – Χαλάρωση σαρώνοντας το σώμα (Body scan) 

 

Τύπος δραστηριότητας: Ευσυνειδητότητα 

Μαθησιακοί στόχοι: TΟ στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να δώσουμε προσοχή στις 
εσωτερικές μας εμπειρίες. Κι αυτό επειδή, σύμφωνα με τον Rogers (1982), το πρώτο βήμα για να 
μπορέσουμε να αποδεχτούμε τους άλλους και να νοιαστούμε για αυτούς είναι να έχουμε επίγνωση 
των δικών μας εσωτερικών εμπειριών. Αυτό μπορεί να εξασκηθεί μέσα από την εφαρμογή μερικών 
ασκήσεων ενσυνειδητότητας. Οι εκπαιδευόμενοι θα εξασκηθούν στο να διαχειρίζονται την 
επίγνωση των εσωτερικών πνευματικών και σωματικών καταστάσεων στο παρόν και να συνδέονται 
με αυτές.  

Χαρακτηριστικά: Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να υλοποιηθεί είτε ατομικά, είτε σε ομάδα. Και στις 
δύο περιπτώσεις, μετά την εφαρμογή της τεχνικής της ευνσυνειδητότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα 
συζητήσουν σε ομάδα για την εμπειρία τους.  

Διάρκεια: 40 λεπτά 

Υλικά που χρειάζονται: Χαλάρωση με σάρωση σώματος (αρχείο ήχου) 
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Information for the trainer: 

Αρχικά μπορείτε να δώσετε κάποιες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την τεχνική της «σάρωσης 
σώματος» και να επισημάνετε τη σημασία να γίνεται αυτή η άσκηση συχνά, ώστε να αναπτυχθεί η 
ενσυναίσθηση και η σύνδεση με τον εσωτερικό και τον εξωτερικό μας κόσμο.  

Η σάρωση σώματος περιλαμβάνει την προσοχή σε όλα τα μέρη του σώματος και τις αισθήσεις του 
σώματος σε σταδιακή ακολουθία από τα πόδια ως το κεφάλι. Σαρώνοντας νοητικά τον εαυτό μας, 
αποκτούμε επίγνωση κάθε μέρους του σώματός μας, αντιλαμβανόμαστε τους πόνους, την ένταση 
και την γενική αναστάτωσή μας. Ο στόχος αυτής της τεχνικής είναι να συντονιστούμε με το σώμα 
μας, να επανασυνδεθούμε με τον σωματικό μας εαυτό και να αντιληφθούμε κάθε αίσθηση που 
νιώθουμε χωρίς να την κρίνουμε. Ενώ πολλοί άνθρωποι βρίσκουν την τεχνική της σάρωσης σώματος 
χαλαρωτική, η χαλάρωση δεν είναι ο πρωταρχικός της στόχος. Ο στόχος είναι να εξασκήσουμε το 
μυαλό να είναι πιο ανοιχτό, να έχουμε επίγνωση των αισθητικών μας εμπειριών και τελικά να τις 
αποδεχόμαστε. Επομένως, δίνοντας έμφαση στο σώμα και τις αισθήσεις του σώματος είναι μια 
«διέξοδος» σε συμπεριφορές φροντίδας, επιτρέποντάς μας να αντιλαμβανόμαστε ότι κάποιος 
υποφέρει και ότι οι ενέργειές μας μπορεί να κάνουν κάποιον να υποφέρει και με αυτόν τον τρόπο 
μπορούμε να βελτιώσουμε την ενσυναίσθησή μας. 

Όταν οι συμμετέχοντες είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν την άσκηση διαλογισμού, μπορούν να έχουν 
πρόσβαση στο ηχητικό αρχείο που βρίσκεται στην πλατφόρμα ή σε περίπτωση ομαδικής άσκησης, 
μπορεί ο εκπαιδευτής να διαβάσει το σενάριο. Στο τέλος της άσκηση, καλέστε τους εκπαιδευόμενους 
να μοιραστούν την εμπειρία τους.  
 

Οδηγίες:  

Καθίστε σε μια θέση ώστε να νιώθετε άνετα και κλείστε τα μάτια σας ακολουθώντας τις οδηγίες 
(ηχητικό αρχείο) για την άσκηση της σάρωσης σώματος (body-scan -Beuningen, 2011).  

Σενάριο (παρουσιάζεται σε μορφή αρχείου ήχου σε όλες τις γλώσσες των εταίρων) 

1. Αφού ξαπλώσεις στο κρεβάτι σου, βρες μία άνετη στάση ανάσκελα, με τα χέρια σου χαλαρά 

τοποθετημένα στο πλάι και τα πόδια παράλληλα, χωρίς να ακουμπούν το ένα το άλλο. 

(παύση 2 δευτερόλεπτα) 

2. Κλείσε απαλά τα μάτια σου και χαλάρωσε. (παύση 2 δευτερόλεπτα)                                                          
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3. Δεν έχεις κάπου να πας. Άφησε πίσω σου τη μέρα που πέρασε και μη φέρνεις στο νου το 

αύριο.  Μείνε στο “τώρα”. (παύση) Αυτή τη στιγμή προσφέρεις στον εαυτό σου το δώρο της 

χαλάρωσης. Σου αξίζει. (παύση 2 δευτερόλεπτα) 

Ας αρχίσουμε, παίρνοντας μια βαθιά ανάσα γεμίζοντας την κοιλιά με αέρα εισπνέοντας, 

(παύση) και αδειάζοντας την κοιλιά εντελώς, εκπνέοντας. (παύση) Καθώς μετράω από το 1 

μέχρι το 4, ξεκίνα να εισπνέεις αργά. Όταν φτάσω στο 4 πρέπει να έχεις ολοκληρώσει την 

εισπνοή γεμίζοντας πλήρως την κοιλιά σου με αέρα. Στη συνέχεια, ξεκίνα να εκπνέεις καθώς 

μετράω από 1 μέχρι το 6, και αδειάζοντας εντελώς την κοιλιά από τον αέρα φτάνοντας στο 

6. 

4. Ας αρχίσουμε: Εισπνοή: 1, 2, 3, 4. Εκπνοή: 2, 3, 4, 5, 6.                                                        

5. Ξανά: Εισπνοή  2, 3, 4…. εκπνοή 2, 3, 4, 5, 6                                                                                               

6. Μία τελευταία φορά. Εισπνοή 2, 3, 4 … εκπνοή 2, 3, 4, 5, 6.  

7. Τώρα, δώσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου να παρατηρήσει τις αισθήσεις στο σώμα σου.  

(παύση 4 δευτερόλεπτα)  

8. Έλεγξε αν αισθάνεσαι ενόχληση σε κάποιο σημείο. Προσάρμοσε τη στάση σου ανάλογα... αν 

βοηθάει. Σύγκρινε την αίσθηση στο σημείο ενόχλησης με αυτή σε   κάποιο άλλο σημείο όπου 

δεν υπάρχει ενόχληση. (παύση 4 δευτερόλεπτα) 

9. Στρέψε την προσοχή σου, στα σημεία που το σώμα σου εφάπτεται με το στρώμα και δες πώς 

διαφέρει αυτή η αίσθηση, σε σχέση με εκείνη στο υπόλοιπο σώμα. (παύση 4 δευτερόλεπτα)  

10. Τώρα, στρέψε την προσοχή σου στα δάχτυλα των ποδιών σου και κούνησέ τα ελαφρά. 

(παύση 3 δευτερόλεπτα) 

11. Νιώσε να τα διαπερνά μια χαλαρωτική ενέργεια η οποία κινείται αργά προς  τα πέλματα, 

καλύπτει όλο πάνω και το κάτω μέρος τους και συνεχίζει προς τους αστραγάλους 

χαλαρώνοντας εντελώς κάθε σημείο από το οποίο περνά. (παύση 2 δευτερόλεπτα) 

12. Νιώσε την ενέργεια να ανεβαίνει προς τις κνήμες και τις γάμπες σου, χαλαρώνοντάς τα.  

(παύση 2 δευτερόλεπτα) Τώρα οι κνήμες και οι γάμπες σου είναι εντελώς χαλαρά. (παύση 2 

δευτερόλεπτα)  
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13. Στρέψε την προσοχή σου στους μηρούς σου. Νιώστε την ενέργεια να τους διαπερνά  και να 

χαλαρώνουν απόλυτα.  (παύση 2 δευτερόλεπτα) 

14. Τώρα, νιώσε την ενέργεια να ανεβαίνει προς τη λεκάνη (παύση 2 δευτερόλεπτα) και τη μέση 

σου. (παύση 2 δευτερόλεπτα) Νιώσε τα να χαλαρώνουν.  (παύση 2 δευτερόλεπτα)   

15. Χαλάρωσε την κοιλιά σου και νιώσε όλα τα εσωτερικά όργανα στην περιοχή της κοιλιάς να 

χαλαρώνουν απόλυτα. (παύση 5 δευτερόλεπτα)   

 
Νιώσε την ενέργεια να ανεβαίνει προς το στήθος σου. Νιώσε το στήθος σου να χαλαρώνει 

εντελώς. (παύση 2 δευτερόλεπτα) Χαλάρωσε τους πνεύμονες και νιώσε την 

16. καρδιά σου να χτυπά ρυθμικά, γεμάτη υγεία. (παύση 2 δευτερόλεπτα) 

17. Χαλάρωσε τους ώμους σου. (παύση) Νιώσε τους ώμους σου να βυθίζονται αργά προς τα 

κάτω. (παύση 3 δευτερόλεπτα) 

18. Νιώσε την ενέργεια να κατεβαίνει σταδιακά από τους ώμους προς τις άκρες των δαχτύλων 

σου, διαπερνώντας και χαλαρώνοντας απόλυτα  τα χέρια σου σε όλο το μήκος τους. (παύση 

2 δευτερόλεπτα)  

19. Εστίασε στο λαιμό σου. Νιώσε τους μύες του λαιμού να χαλαρώνουν απόλυτα. (παύση 2 

δευτερόλεπτα) 

20. Χαλάρωσε το σαγόνι και τη γλώσσα μέσα στο στόμα σου. (παύση 2 δευτερόλεπτα) 

Χαλάρωσε  τους μύες γύρω από το στόμα σου αφήνοντας τα χείλη σου να  μισανοίξουν.  

21. Χαλάρωσε τη μύτη, (παύση) τα μάγουλα (παύση) και τα αυτιά σου. 

22. Χαλάρωσε την περιοχή γύρω από τα μάτια.. (παύση) Νιώσε τα  βλέφαρά σου βαριά και τα 

μάτια σου εντελώς χαλαρωμένα. 

23. Στρέψε την προσοχή σου στο μέτωπό σου. (παύση 2 δευτερόλεπτα) Νιώσε την λεπτή 

ενέργεια της απόλυτης χαλάρωσης να το διαπερνά, λειαίνοντας κάθε ρυτίδα και αφήνοντας 

ένα  αίσθημα απόλυτης χαλαρότητας στην περιοχή. (παύση 2 δευτερόλεπτα)  
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24. Νιώσε την ενέργεια να ανεβαίνει στην κορυφή του κεφαλιού σου. Πρόσεξε μία ανεπαίσθητη 

δόνηση που ίσως υπάρχει εκεί και νιώσε το σημείο αυτό να χαλαρώνει απόλυτα. (παύση 2 

δευτερόλεπτα) 

25. Τώρα, ολόκληρο το σώμα σου είναι εντελώς χαλαρό. Τόσο, που νιώθεις σαν να είσαι 

ξαπλωμένος /η  πάνω σ’ ένα σύννεφο ή ίσως ...σαν να μην έχεις σώμα. Απόλαυσε αυτή την  

αίσθηση της απόλυτης χαλάρωσης για λίγο. (παύση 5 δευτερόλεπτα) 

26. Τώρα, μπορείς να απολαύσεις έναν ξεκούραστο και ήρεμο ύπνο. 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

Πώς ήταν η εμπειρία σας με την σάρωση σώματος; 

Είχατε κάποια δυσκολία στην εφαρμογή της; 

Νιώθετε διαφορετικά μετά την εφαρμογή της; 

Υπάρχουν κάποια άλλα συναισθήματα που θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας; 

 


