
 

  

 

 

 

 

               

 

Η σωµατική έκφραση είναι µια πρόταση για να γνωρίσουµε καλύτερα 

το σώµα µας και ν’ ανακαλύψουµε τις εκφραστικές του δυνατότητες.  

Είναι η «γλώσσα του σώµατος» µέσα από την οποία ο άνθρωπος εκφράζει 

αισθήσεις, συναισθήµατα και σκέψεις.  

 

Το µέσο για να επιτύχουµε αυτή τη διαδροµή είναι η κίνηση. 

Συνειδητή και ταυτόχρονα αυθόρµητη, χωρίς καλλιτεχνικά στοιχεία 

«κοµψότητας» ή καθωσπρεπισµού.  

Στόχος της είναι να βιώσουµε όλα τα συναισθήµατα που µας κατακλύζουν 

στην καθηµερινή µας ζωή και ν’ ανακαλύψουµε τον τρόπο έκφρασής τους. 

Να εµπλουτίσουµε τη δική µας προσωπικότητα µε συνειδητότητα και µε 

οργάνωση της ευαισθησίας. Να εµπιστευτούµε πρώτα τον εαυτό µας και 

στη συνέχεια τους άλλους. Να µάθουµε τους δικούς µας κώδικες 

επικοινωνίας και να τους εξωτερικεύσουµε. 

  

Με διερευνητικές ασκήσεις που έχουν την εξής θεµατολογία:  

 

Ζέσταµα: Κινείται σε 3 πεδία σωµατικό, προσωπικό, κοινωνικό. 

Ξεµπλοκάρισµα: Συνειδητοποίηση των µηχανισµών άµυνας του εγώ, 

διέγερση του αυθορµητισµού.  

Εµπιστοσύνη: Συνειδητοποίηση των ορίων στη δεκτικότητα και τη 

δοτικότητα στον εαυτό µου και στους άλλους. 

Επικοινωνία: Σωµατικό διάλογο κατά τον οποίο διακινούνται διαφορετικά 

συναισθήµατα και διαφορετικές διαθέσεις. 
 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 
 
 
Στη ζωή όλα έχουν ρυθµό. 
Ό,τι αναπνέει, ό,τι κινείται, ό,τι βλέπουµε, ό,τι ακούµε ό,τι νιώθουµε.  
Όλα έχουν ρυθµό. 
 
  
      Οπότε…έχουµε κι εµείς.  
      Μπορεί να µην έχουµε υποµονή να ακούµε.  
      Μπορεί επίσης να µην πιστεύουµε ότι µπορούµε να χορεύουµε.  
      Καρδιά όµως έχουµε σίγουρα και εκεί είναι ο ρυθµός µας. 
 
 
Σ’ αυτό το µάθηµα θα δουλέψουµε τρεις σηµαντικές ενότητες:  
     

     Γνωριµία σώµατος 

 Με ασκήσεις που θα µας βοηθήσουν να είµαστε πιο κοντά µε το σώµα 
µας, να το σεβόµαστε και να ανακαλύπτουµε τις εκφραστικές του 
δυνατότητες. 
 
     Εξάσκηση της ακοής 

 Με ασκήσεις που θα µας βοηθήσουν να ακούµε µε περισσότερη 
λεπτοµέρεια. 
 
     Σωµατικός διάλογος  
Με ασκήσεις που θα µας βοηθήσουν να βρούµε τις προσωπικές µας 
κινήσεις.  
 

Όταν το σώµα είναι ξύπνιο και η ψυχή παρούσα εδώ και τώρα… 

Όταν αυτό το σώµα επικοινωνεί µε τη µουσική που ακούει… 

Τότε  χορεύει… 

 

 



 

  

 

 

Η Susana Noemí Abigador  γεννήθηκε το 1956 στο Buenos Aires, Αργεντινή. 

Ξεκινώντας µε διαφορετικές τεχνικές γύρω από το χορό (στην 

Βραζιλία) και στο θέατρο, διάλεξε και κατέληξε στην Σωµατική 

Έκφραση σαν τρόπο ζωής και εκπαίδευσης. 

 

Το 1979 συνεχίζει τις σπουδές στην Μαδρίτη, όπου αρχίζει τα 

πρώτα βήµατα στην διδασκαλία της Σωµατικής  Έκφρασης σε σχολές 

θεάτρου και σε εκπαιδευτικούς (δασκάλους και νηπιαγωγούς ). 

Το 1986 έρχεται για να ζήσει στη Αθήνα. Λίγους µήνες αργότερα 

έχει σχηµατίσει την πρώτη οµάδα και µέχρι σήµερα διδάσκει Σωµατική Έκφραση, 

Βιωµατική Μεθοδολογία,  και το σύστηµα Danza Vital  που η  ίδια δηµιούργησε. 

 

Από το 1988 και µέχρι το 2009 εργάστηκε στην ΑΝΙΜΑ (σχολή Καλλιτεχνικής και 

δηµιουργικής επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών ) διδάσκοντας Σωµατική Έκφραση και 

Βιωµατική Μεθοδολογία. 

Από το 2009 συνεργάζεται µε το «Παιχνιδαγωγείο» , µε το «Μουσείο 

Συναισθηµάτων Παιδικής Ηλικίας», το  «Συναισθηµατικό Κόσµο», µε σχολές Χορού, 

Θεάτρου, κ.α. , στην Ελλάδα, Κύπρο και Αργεντινή για επαγγελµατίες στο χώρο της 

εκπαίδευσης, της τέχνης  και της ψυχοθεραπείας. 

Έχει  συνεργαστεί µε θεατρικά σχήµατα όπως  το Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν στην 

χορογραφία της τραγωδίας "Ιφιγένεια εν Αυλίδι" το 1990 και 1999 στη Επίδαυρο, µε 

τα ελευθέρα Θέατρα της Κύπρου  στην τραγωδία "Βάκχες" στο Ηρώδειο, µε το Δήµο 

Ζωγράφου, το θέατρο Φούρνος, κ.α. 

 

Συνεχίζοντας την εκπαίδευσής της, παρακολούθησε ανάµεσα σε άλλα  σεµινάρια  

Χοροθεραπείας  στην Αργεντινή µε το σύστηµα της Maria Fux και στην Αθήνα, 

Πρωτόγονος Χορός µε την καθηγήτρια της Σορβόννης France Sschott-Billmann, 

Ουδέτερη Μάσκα µε τον βέλγο καθηγητή Luc de Smet, κ.α. 

 

Το Δεκέµβριο του 2011, ήρθε το πρώτο βιβλίο της,  «Όταν το σώµα µιλάει», 

Μεθοδολογία και ασκήσεις για την Σωµατική Έκφραση, από τις Εκδόσεις Γιαλός  

    

Όµως η "µεγάλη εκπαίδευση" έρχεται από το πλούτο που προσφέρει η ίδια η 

διδασκαλία, η οποία την φέρνει σε ουσιαστική και άµεση επαφή µε τους ανθρώπους.  

Η συµµετοχή τους και µόνον στα µαθήµατα αποτελεί την πιο σηµαντική πηγή 

έµπνευσης για τον καθένα που έχει κάτι να διδάξει.           

 



 

  

 
http://www.gialosbooks.gr/BOOK%20PAGES/susana/otan_to_soma_milaei_main.html 

 

 
 


