
Čuječna imaginacija tehtnice

Zaprite oči in si predstavljajte, da imate v tem trenutku pred seboj tehtnico, ki meri

vaše ravnotežje med skrbjo zase in skrbjo za vaše kliente. Vaša predstava naj bo čim

bolj živa in podrobna, kot bi v resnici bila tehtnica pred vami.

 

Zdaj si to – vašo tehtnico – v miru poglejte. Kakšna je? Kakšne oblike? Kakšne barve?

Kako je velika? Iz česa je narejena? Ali stoji ali visi? Kam je postavljena? 

… 

Zdaj poglejte na desno stran tehtnice, na podlago, kjer so odložene „uteži“ vaše skrbi

za kliente. Kaj vidite tukaj? Koliko „uteži“ je položenih na tej strani? Kakšne so? Veli-

ke, majhne? Ali na njih kaj piše?

…

Zdaj poglejte na levo stran tehtnice, kjer so odložene „uteži“ vaše skrbi zase. Kaj vidi-

te? Kaj je tam? Koliko „uteži“ se nahaja na tem delu? Jih je veliko ali morebiti malo?

Kakšne velikosti so? Morda tudi na teh kaj piše?

…

Zdaj se nekoliko odmaknite in skušajte pogledati tehtnico v celoti. Vaš pogled naj za-

jame vse dele vaše tehtnice. Kaj opazite? Kako je tehtnica naravnana? Je v vodoravni

legi, je morebiti nagnjena? V katero smer je nagnjena? 

Ko tako opazujete svojo tehtnico, poskušajte opaziti, kaj čutite v sebi. Kakšne misli

prihajajo? Kakšna čustva? Ali so prisotni kakšni občutki v telesu? Kje to zaznate? 

…

Zdaj spet poglejte tehtnico in pomislite, ali vam kaj sporoča. Če bi na njej bil prostor

za napis, kaj bi pisalo? Kaj je to? 

Poskušajte zaznati, kako vam je ob tem. Opazujte svoje lastno doživljanje, kar koli je.

Si morda kaj želite v zvezi z vašo tehtnico? Bi želeli kaj spremeniti? Kaj bi želeli nare-

diti?

Nekaj časa samo opazujte vse, kar koli doživljate. Nato zaključite vajo.
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