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Primul exercițiu practic  
 

Meditația pentru scanarea corpului 

 

INTRODUCERE 

Meditația pentru scanarea corpului este un instrument puternic pentru 
aprofundarea conștientizării asupra propriului corp.      
Meditația pentru scanarea corpului vă va focaliza atenția asupra senzațiilor fizice 
din corp. Practica este completă prin „scanarea” cunoașterii dvs. prin întregul corp 
la nivel micro. Se va acorda atenție fiecărui  centimetru al corpului.  
Meditația pentru scanarea corpului funcționează pe baza unor diverse aspecte ale 
conștientizării, cum ar fi atenția, conștientizarea, întruparea, lăsarea, înclinarea în 
senzații neplăcute, aprecierea, deblocarea. Concentrându-ne conștient pe o 
anumită zonă a corpului, ne antrenăm capacitatea de a fi atenți.    
 
Concentrarea repetată a atenției asupra corpului nostru echilibrează tendința 
noastră de a „trăi în mintea noastră”. Corpul simte mai mult decât gândește, astfel, 
permițând senzațiile corpului să fie simțite, putem atinge o paletă senzorială mai 
completă. Trăind prin trupurile noastre, intrăm într-un mod de percepție care va fi 
mai centrat, mai ancorat și direct conectat la lumea din jurul nostru, și nu prins tot 
timpul în concepte.   
 

GRUPUL ȚINTĂ  

Adulți  

CUVINTE CHEIE  

Conștientizare, percepția corpului, acceptare, atenție, întrupare 

SCOPUL EXERCITIULUI PRACTIC  

Principala intenție a unei scanări corporale este de a duce mintea în sfera 
senzorială - pentru a experimenta cum este „să fie corp”. Scopul acestei practici 



 

126 
 

este de a cultiva abilitatea de a observa ce se întâmplă în corp. Aceasta este o 
practică deosebit de utilă pentru a deprinde conștiința de sine asupra modului în 
care experiența fizică este legată de experiența emoțională. Pentru fiecare emoție 
pe care o experimentăm, există o modalitate prin care această emoție apare în 
corp și, fiind atentă la a observa această informație, persoana poate începe să 
învețe să răspundă mai bine la indiciile fizice și emoționale și la cunoașterea lor 
inter-relaționată.  

MOTIVUL SPECIFC PENTRU CARE ACEST EXERCIȚIU PRACTIC A 
FOST CREAT  

Acest exercițiu a fost creat pentru a ajuta oamenii să-și simtă propriul corp și 
pentru a evita să fie prinși în suprapunerea gândirii critice despre acesta, 
permițând o întreagă viziune asupra corpului și a persoanei pentru o schimbare 
radicală. Scanarea corporală a fost creată cu scopul de a restabili contactul cu 
corpul, pierdut pentru o mulțime de oameni, în viața de zi cu zi. Ideea de a scana 
corpul este pentru a simți și pentru a fi în fiecare parte pe care se concentrează 
respectiva persoană și de a rămâne în acea zonă în prezentul atemporal, pe cât de 
bine va putea.  Mai mult decât atât, acest exercițiu va permite oamenilor să-și 
dezvolte abilitatea de a-și concentra sistematic atenția asupra oricărei părți din 
corpul lor și de a direcționa voit diverse energii, sub formă de acceptare și 
bunătate față de orice senzații care ar putea apărea, în respectiva parte sau părți.  

MATERIALE  

Îmbrăcăminte confortabilă, o suprafață pe care se poate sta întins (un pat sau un 
covor) 

DESCRIERE & INSTRUCȚIUNI  

Descrierea etapei Instrucțiuni 
Faza 1:  

Întindeți-vă într-un loc cald și intim, pe un covor, pe podea 
sau pe pat, îmbrăcat în haine lejere și confortabile într-un 
moment în care nu veți fi întrerupt.                                        
Închideți ușor ochii și lăsați brațele pe lângă corp, 
picioarele depărtate și concentrați-vă, încet, atenția 
asupra faptului că respirați. Încercați să nu vă controlați 
respirația în niciun fel, ci pur și simplu simțiți cum aerul 
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intră și iese din corpul dvs. Observați senzația de ridicare și 
lăsare a abdomenului cu fiecare inspirație și expirație,  
„călărind valurile" respirației, fiind pe deplini conștient de 
durata  fiecărei inspirații și de durata fiecărei expirații. 
Urmăriți  mișcarea ritmică a fiecărei respirații, ridicarea 
abdomenului când inspirați și lăsarea lui odată cu 
expirația, lăsându-vă corpul greu, pe măsură ce se 
relaxează. Fiți foarte atenți la fiecare respirație în fiecare 
moment.  
Luați-vă câteva clipe pentru a vă simți corpul ca întreg, din 
cap până la picioare, observând senzațiile asociate 
atingerii în locurile în care sunteți în contact cu podeaua 
sau cu patul. 
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Faza 2: Acum concentrați-vă atenția pe picioarele dvs., devenind 
conștienți de fiecare senzație. Dacă simțiți un gol pe 
măsură ce vă regăsiți, atunci nu mai experimentați nimic. 
În timp ce respirați, imaginați-vă că respirația se mișcă 
până la picioare, apoi când ajungeți la picioare, expirați 
aerul prin tot corpul, pe nas. Ca să respirați pe nas și să 
expirați de la nivelul picioarelor. Iar când sunteți gata, 
lăsați-vă picioarele să se dizolve în minte. Deveniși 
conștienți de mușchii gambelor și fluierul piciorului și de 
senzațiile din partea inferioară a picioarelor,  nu doar pe 
suprafață, ci chiar în jos în oase, experimentând și 
acceptând ceea ce simțiți aici și respirați, inspirând și 
expirând. Ulterior, dați drumul părții inferioare a 
picioarelor, relaxându-vă în pat sau pe covor. Treceți acum 
la coapse și observați dacă există vreo tensiune. Respirați 
și expirați în zona coapselor. Ulterior, lăsați coapsele să se 
înmoaie și să se relaxeze. Mutați-vă acum atenția în zona 
pelvisului. De la un șold la altul. Observați fesele în contact 
cu patul sau cu covorul și senzațiile de contact și de 
greutate. Fiți conștienți de zona genitală și de senzațiile 
sau lipsa de senzații pe care o experimentați. Îndreptați-vă 
respirația spre pelvis, respirând cu tot pelvisul. Iar când 
respirați, treceți respirația înapoi prin tot corpul și expirați 
pe nas, lăsând pelvisul să se înmoaie și eliberați toată 
tensiunea pe măsură ce vă scufundați și mai adânc într-o 
stare de conștientizare relaxată și de liniște. Rămâneți 
prezent în fiecare moment, mulțumit doar că sunteți, că 
sunteți aici, așa ca acum. Îndreptați-vă atenția acum spre 
zona inferioară a spatelui dvs. și simțiți-vă spatele așa cum 
este. Lăsați-vă respirația să pătrundă și să se miște în 
fiecare parte a spatelui dvs. când inspirați și când expirați, 
lăsați orice tensiune, orice blocaj, orice vă ține, să curgă, 
iar, ulterior, relaxați partea inferioară a spatelui. Treceți 
acum la partea superioară a spatelui și pur si simplu simțiți 
senzațiile din partea superioară a spatelui. Vă veți putea 
simți cutia toracică, atât în spate cât și în față, extindeți 
când inspirați și orice senzație de greutate, de oboseală și 
de disconfort în această parte a corpului, lăsați-o să se 
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ducă și expirați ca și cum renunțați la ea pe măsură ce vă 
liniștiți și vă relaxați. Ulterior, îndreptați-vă atenția spre 
abdomen din nou și simțiți cum se ridică și se coboară 
când respirați, simțind cum se extinde cutia toracică atunci 
când inspirați și cum se lasă când expirați. Dacă puteți, fiți 
atenți la bătăile ritmice ale inimii dvs. în piept, simțind-o 
dacă puteți. Simțiți-vă pur și pieptul, abdomenul, stând 
culcat, mușchii din regiunea toracică, pieptul, întreaga 
parte frontală a corpului. Iar acum lăsați această zonă să se 
relaxeze și ea.  

Mutați-vă acum atenția la vârful degetelor  de la mâini și la 
ambele mâini împreună, devenind conștienți de senzațiile 
din vârful degetelor și al degetului mare, unde puteți simți 
unele pulsații ale fluxului sanguin, o umiditate sau o 
căldură sau orice altceva. Simțiți-vă pur și simplu degetele 
și treceți la palmele mânii și dosul acestora precum și la 
încheieturi. Deveniți conștienți și de antebrațe și de coate 
și de toate senzațiile indiferent de acestea. Permiteți 
câmpului conștientizării dvs./ să includă acum brațele până 
la umeri. Simțiți-vă pur și simplu umerii și dacă există 
tensiuni, respirați în umerii și brațele dvs., lăsând această 
tensiune să iasă în timp ce expirați. Lăsați tensiunea să iasă 
și lăsați-vă brațele moi de la vârful degetelor până la 
umeri. Pe măsură ce vă scufundați tot mai adânc într-o 
stare de conștiință relaxată, fiți prezent în fiecare moment, 
lăsați să treacă orice gând vă vine sau orice impuls de a vă 
mișca și pur și simplu simțiți-vă corpul în acest moment.  

Iar acum concentrați-vă atenția asupra gâtului și simțiți 
această parte a corpului, experimentând ce simțiți ca 
atunci când înghițiți și când respirați. Și apoi lăsați-o să 
plece. Lăsați-o să se relaxeze și să se dizolve în ochii minții 
dvs. Fiți conștient de fața dvs. acum. Concentrați-vă pe 
maxilar și pe bărbie, simțiți-le așa cum sunt. 

Fiți conștient de buzele și de gura dvs. Deveniți conștient 
de obraji acum… și de nas, simțiți respirația cum intră și 
iese prin nas. Și fiți conștient de ochii dvs. și de toată zona 
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din jur, precum și de pleoape. Iar dacă există vreo 
tensiune, lăsați-o să iasă odată cu respirația. Și acum 
fruntea, lăsând-o să se înmoaie ca să renunțe la emoțiile 
memorate. Și tâmplele. Și dacă simțiți orice emoție 
asociată cu tensiune sau sentimente pe față, doar fiți 
conștient de asta. Respirați și lăsați fața să se relaxeze. 
Acum deveniți conștienți de urechile dvs. și de spatele și 
vârful capului. Acum, lăsați-vă toată fața și capul să se 
relaxeze. Pentru moment lăsați-le așa: nemișcate și 
neutre. Relaxate și în liniște. Acum, lăsați respirația să se 
miște prin tot corpul, cum vă simți natural, pe întreaga 
lungime a corpului. Toți mușchii se află într-o stare 
profundă de relaxare. Și mintea dvs. pur și simplu e 
conștientă de această energie, de acest flux al respirației. 
Simțiți-vă întregul corp cum respiră. Adâncindu-se tot mai 
mult într-o stare de nemișcare și de relaxare profundă. 
Permiteți-vă să vă simțiți întreg. În conexiune cu eul dvs. 
profund, în liniște, nemișcare și pace. Văzând că această 
nemișcare este în sine vindecătoare. Și permițând lumii să 
fie așa cum este dincolo de fricile și de preocupările dvs. 
personale. Dincolo de tendințele minții dvs. care dorește 
ca totul să fie într-un anumit mod. Văzându-vă complet așa 
cum sunteți. Total conștient, acum.  

Faza 3: Odată ce exercițiul se încheie, fiți din nou conștient de 
corpul dvs., simțindu-l întreg. Poate doriți să vă mișcați 
degetele de la picioare și de la mâini. Permiteți această 
stare de calm și de centru să rămână cu dvs. când vă 
mișcați. Felicitați-vă că v-ați dat timp pentru a vă hrăni 
astfel. Și rețineți că această stare de relaxare și de claritate 
vă este accesibilă prin simpla atenție față de respirația dvs. 
în orice moment, indiferent de ce se întâmplă în viața dvs. 
Lăsați ca respirația dvs. să fie pentru dvs. o sursă de putere 
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constantă și de energie.  

 

REZULTATELE EXERCIȚIULUI PRACTIC  

Persoanele care practică scanarea corporală au raportat o abilitate mai profundă 
de a observa și de a accepta senzațiile corpului, capacitatea de a muta 
conștientizarea în fiecare moment pe diferite părți ale corpului, trăind respirația și 
corpul. Exercițiul produce, de obicei, un sentiment de relaxare a minții și a 
corpului. Practicând regulat exercițiul, persoana dezvoltă o înțelegere mai 
profundă și o percepție a corpului, observând modul în care corpul se schimbă în 
mod constant și va putea identifica mai bine senzațiile din corp.  

ÎNTREBĂRI ȘI CONSIDERAȚII 

Pe măsură ce ne mișcăm în senzațiile corpului, putem descoperi sentimente care 
nu ne plac. Disconfortul și durerea, iritarea și plictiseala, tristețea și amorțeala sunt 
toate experiențe comune pentru persoanele care practică o scanare corporală. 
Modul nostru obișnuit de a face față acestor senzații este de a scăpa de neplăcerea 
cauzată de acestea distrăgându-ne atenția de la ruminarea acestora sau de la a 
lupta împotriva lor.   

Cu toate acestea, uneori, nu putem face nimic pentru a le face să dispară la cerere. 
Deci, decât să ne exacerbăm nefericirea chinuind-ne cu ea, scanarea corporală ne 
învață cum să ne lăsăm ușor în disconfort. Deși acest lucru pare contra-intuitiv, 
reduce puterea senzațiilor nedorite de a ne deraia. Atunci când abordăm cu interes 
ceea ce simțim, deși simțim chiar senzații neplăcute, ne diminuăm și atașamentul 
față de gândurile și reacțiile stresante care sunt, de obicei, poziționate peste 
acestea.  

Atunci când acordăm atenție conștientă, ajungem să observăm și să simțim 
realitatea că totul se schimbă mereu. Observăm cum apare stresul atunci când 
încercăm să păstrăm senzațiile plăcute și / sau să le respingem pe cele dureroase și 
vedem cum senzațiile se mișcă, se mută, se ridică și coboară în permanență. S-ar 
putea chiar să vedem cum nu mai suntem captați în sinele nostru atunci când 
renunțăm la sentimentul identității noastre fixe ("Mă doare piciorul!") și începem 
să avem o conștientizare a aspectelor și proceselor experienței ("Există o durere 
acum și un gând despre acea durere"). Deblocarea din unele presupuneri greșite 
despre cum stau lucrurile - și cum suntem noi - poate începe să aducă o ușurare. 
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Este important să nu uitați să nu va impuneți să vă relaxați, deoarece acest gând va 

crea doar tensiuni suplimentare. Ceea ce veți face în schimb, veți di conștient de 

fiecare moment care trece și doar veți accepta ceea ce se întâmplă în interiorul 

dvs., văzându-l așa cum este. Renunțați la tendința de a dori ca lucrurile să fie altfel 

decât sunt acum și permiteți lucrurilor să fie exact așa cum sunt. Urmăriți-vă 

activitatea minții, renunțați la gândurile critice atunci când apar și faceți pur și 

simplu ceea ce vă ghidează exercițiul, cât de bine puteți. 

CONCLUZII 

Scanarea corporală ajută oamenii să se împrietenească cu corpurile lor, să le 
îngrijească cu atenția adecvată și înțeleaptă și să trăiască vieți mai conștiente de 
corpurile lor. 

Fiind mai bine armonizați cu corpul, oamenii își pot detecta mai bine expresiile 
corporale ale emoțiilor lor, reducând astfel tendința de a mânca ce reprezintă 
răspuns de adaptare la emoții neplăcute, cum ar fi stresul, tristețea sau plictisirea. 

Practicând conștientizarea, oamenii își pot schimba obiceiurile emoționale care le-
au sabotat  obiceiurile alimentare în trecut și își pot recâștiga controlul atât asupra 
hranei cât și asupra sentimentelor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


