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Activitatea 4 –Relaxare prin scanare corporală 

Tipul de activitate: Mindfulness/Conștientizare 

Obiectivele de învățare: Scopul acestei activități este de a acorda atenție experiențelor interioare. 
Aceasta, deoarece potrivit lui Rogers (1982) primul pas în a-i putea accepta pe ceilalți și a avea grijă 
de ei, este să fii conștient de propriile experiențe interioare. Acest lucru se poate realiza prin exerciții 
de conștientizare/mindfulness. Cursanții vor exersa reglarea propriei conștientizări față de 
evenimente mentale și fizice interioare din momentul prezent, precum și conectarea cu acestea.  

 

Aspecte specifice: Activitatea poate fi implementată individual sau în grup. În ambele cazuri, după 
aplicarea tehnicii de conștientizare/mindfulness, cursanții vor discuta în grup despre experiența lor. 

Durata: 40 minute 

Materiale necesare: Meditație de scanare a corpului (fișier audio) 
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Informații pentru formator: 

La început puteți să oferiți cursanților câteva informații utile despre tehnica “scanării corpului” și să 
evidențiați importanța practicării regulate a acestui tip de exercițiu, pentru a dezvolta empatia și 
conectarea cu lumile interioară și cea exterioară. 

Scanarea corpului presupune să acorzi atenție părților corpului și senzațiilor corporale, într-o secvență 
graduală de la picioare la cap. Prin scanare mentală aduci conștientizare în fiecare parte a corpului 
tău, observând orice durere, tensiune sau disconfort general. Scopul acestei tehnici este de a te 
conecta cu corpul tău—de a te reconecta cu sinele fizic—de a observa orice senzație pe care o simți, 
fără a judeca. Cu toate că mulți oameni consideră scanarea corporală relaxantă, nu relaxarea este 
scopul principal. Scopul este de a antrena mintea pentru a fi mai deschisă și conștientă de experiențele 
senzoriale- și în cele din urmă mai acceptantă. Deci, a acorda atenție corpului și senzațiilor corporale 
reprezintă “poarta” către un comportament mai grijuliu—permițându-ne să observăm că cineva 
suferă sau că acțiunile noastre rănesc pe cineva și în acest fel ne putem îmbunătăți empatia. 

Când participații sunt gata să înceapă exercițiul de meditație, ei pot avea acces la scenariul acestuia 
prin intermediul platformei sau în cazul meditației de grup le puteți citi dvs scenariul. La finalul 
meditației, invitați toți cursanții să-și împărtășească experiența. 
Instrucțiuni:  

Așezați-vă într-o postură confortabilă și închideți ochii ușor urmând instrucțiunile (din fișierul audio), 
pentru a practica scanarea corporală.  

Scenariu (se va prezenta în format audio cu voce în toate limbile partenerilor)  

1. Așează-te pe pat și găsește o poziție confortabilă, întins pe spate, cu brațele lăsate lejer pe 

lângă corp, și picioarele așezate paralel, fără să se atingă. (pauză 2 secunde) 

2. Închide ochii ușor și relaxează-te  (pauză 2 secunde) 

3. Nu ai de ales. Lasă în urmă ziua care tocmai a trecut și nu te gândi la ziua de mâine. Rămâi în 

momentul “prezent” (pauză) În acest moment îți oferi darul relaxării. Îl meriți. (pauză 2 

secunde) 

Să începem prin a respira adânc, umplându-ți abdomenul cu aer pe măsură ce inspiri (pauză) 

și golindu-l complet pe măsură ce expiri. (pauză)  
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Pe măsură ce număr de la 1 la 4, începe să inspiri adânc. Când ajung la 4 ar trebui să îți umpli 

complet abdomenul cu aer.  Apoi, începe să expiri, pe măsură ce număr de la 1 la 6 și 

golește complet abdomenul până ajung la 6.  

4. Să începem: Inspiră : 1, 2, 3, 4. Expiră: 2, 3, 4, 5, 6. 

5. Din nou:  Inspiră  2, 3, 4…. expiră 2, 3, 4, 5, 6 

6. Încă o dată. Inspiră 2, 3, 4 … expiră 2, 3, 4, 5, 6.  

7. Acum, acordă-ți puțin timp pentru a observa senzațiile din corpul tău. (pauză 4 secunde) 

8. Verifică dacă simți disconfort undeva. Ajustează-ți postura în mod corespunzător ...dacă te 

ajută. Compară senzația pe care o simți în punctul disconfortului, comparativ cu senzația 

dintr-un alt punct în care nu există nici o perturbare. (pauză 4 secunde) 

9. Fii atent la zonele unde corpul tău atinge salteaua și vezi cum diferă această senzație de 

senzațiile din restul corpului tău. (pauză 4 secunde) 

10. Acum, mută-ți atenția spre degetele picioarelor și mișcă-le puțin. (pauză 3 secunde) 

11. Simte cum o energie relaxantă se mișcă încet prin ele și spre tălpi, acoperindu-ți complet 

picioarele și mișcându-se mai departe spre glezne, relaxând complet fiecare parte (pauză 2 

secunde) 

12. Simte energia mișcându-se sus prin tibii și gambe relaxându-le (pauză 2 secunde) Acum 

tibiile și gleznele tale sunt complet relaxate. (pauză 2 secunde) 

13. Mută-ți atenția către coapse. Simte cum energia le penetrează și le relaxează pe deplin. 

(pauză 2 secunde) 

14. Acum simte energia cum se mișcă spre talie (pauză 2 secunde) și pelvis. Simte-le cum se 

relaxează.  (pauză 2 secunde) 

15. Relaxează abdomenul și simte organele interne din zona stomacului cum se relaxează 

complet. (pauză 5 secunde)   

16. Simte energia cum se mișcă în sus spre piept. Simte cum pieptul se relaxează complet (pauză 

2 secunde) Relaxează-ți plămânii și simte-ți inima bătând ritmic. (pauză 2 secunde) 

17. Relaxează umerii. (pauză) Simte-ți umerii cum coboară (pauză 3 secunde) 
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18. Simte cum energia se mișcă gradual de la umeri până în vârful degetelor, pătrunzând și 

relaxându-ți complet brațele, antebrațele și mâinile. (pauză 2 secunde) 

19. Focalizează-ți atenția pe gât. Simte cum mușchii gâtului se relaxează. (pauză 2 secunde) 

20. Relaxează-ți maxilarul și limba în gură. (pauză 2 secunde) Relaxează mușchii din jurul gurii, 

lăsând buzele întredeschise. (pauză 2 secunde)  

21. Relaxează nasul, (pauză) obrajii (pauză) și urechile (pauză 2 seconde) 

22. Relaxează zona din jurul ochilor (pauză). Simte pleoapele grele și ochii complet relaxați.  

23. Mută atenția spre frunte. (pauză 2 secunde) Simte cum energia relaxantă subtilă pătrunde 

acolo, netezind fiecare rid, și permite o senzație de relaxare totală în zonă.  (pauză 2 

secunde) 

24. Simte energia mișcându-se spre vârful capului. (pauză) Acordă atenție unei vibrații subtile 

pe care poate o simți acolo.  Simte vârful capului complet relaxat. (pauză 2 secunde) 

25. Acum întregul corpul este complet relaxat. Ești atât de relaxat încât te simți ca și când ai sta 

pe un nor, sau te simți atât de ușor … ca și când nu ai mai avea corp (pauză 2 secunde) 

Bucură-te de această senzație de relaxare absolută pentru o vreme. (pauză 5 secunde) 

26. Acum te poți bucura de un somn odihnitor și liniștit. 

 
 

Întrebări pentru reflecție: 

Cum a fost pentru tine experiența de meditație prin scanarea corpului? 

Ai întâmpinat dificultăți în practicarea ei? 

Te simți diferit după practicarea ei? 

Există sentimente pe care ai dori să le împărtășești cu noi? 

 

 


