
Exercițiul nr. 4  

 

 

 

 

       Meditația (pentru profesori) 

Gândiți-vă la un elev pe care încercați  să-l ajutați. Poate se confruntă cu anumite 

dificultăți la școală sau poate că nu se înțelege cu colegii. Dacă sunt mai mulți încercați să vă 

concentrați pe unul singur. Încercați să aduceți în minte imaginea acelui copil. Încercați să vă 

amintiți cât mai multe detalii despre cum arată sau despre cum se îmbracă. După ce vi l-ați 

reamintit, așezați-vă într-o poziție comodă și concentrați-vă atenția asupra respirației. 

Simțiți cum respirația liniștită vă umple plămânii cu aer. Simțiți aerul cald în timp ce expirați. 

În continuare încercați să vă amintiți un anumit moment, o situație în care ați făcut ceva să 

ajutați acel copil. Încercați să vă amințiți detalii despre situația respectivă. Imaginați-vă apoi 

că v-ați întors împreună cu elevul în acea situație și că îl ajutați. Observați cum vă simțiți în 

timp ce îl ajutați. Observați orice senzație corporală. S-ar putea să aveți o senzație de căldură 

sau de culoare. De asemenea, este posibil să aveți senzații diferite în părți diferite ale corpului. 

Acum, timp de câteva minute, scrieți ce s-a întâmplat și cum v-ați simțit. 

Meditația (pentru elevi) 

Gândiți-vă la un profesor care a avut un rol important în viața voastră. Dacă nu vă 

amințiți de un profesor, poate vă aduceți aminte de un adult care v-a susținut și căruia i-a 

păsat de voi. Poate fi un părinte sau o altă rudă. Odată ce v-ați decis în privința persoanei, 

așezați-vă într-o poziție confortabilă cu spatele drept, dar nu rigid, ținând capul ridicat, umerii 

relaxați, iar mâinile stând lejer în poală. Dacă stați pe scaun, picioarele trebuie să atingă cu 

toată talpa podeaua sau o pernă.  

Acum concentrați-vă atenția asupra respirației timp de câteva minute. În timp ce inspirați, 

simțiti cum aerul rece vă pătrunde în nări și vă umple plămânii. Simțiți cum aerul cald iese 

când expirați. 

Acum vă invit să vă îndreptați atenția către amintirea persoanei pe care ați ales-o pentru acest 

exercițiu. Încercați să aduceți în minte o imagine a acelei persoane. Încercați să vă aduceți 



aminte cât mai multe detalii despre cum arăta sau cum era îmbrăcată. Ce culoare avea părul 

lui/ ei? Purta ochelari? Încercați să dați viață acelei amintiri. 

 În continuare, vă invit să rememorați un anumit moment, o situație în care acest profesor (sau 

un alt adult) și-a exprimat grija față de voi și a făcut ceva ca să vă ajute sau ca să vă sprijine în 

vreun fel. Încercați să vă reamintiți detaliile situației. Unde erați? Cu cine? Ce făcea fiecare? 

Încercați să recreați scena în minte. După care imaginați-vă că intrați în acea scenă ca și cum 

ați păși într-un film. 

Acum v-ați întors în acea situație alături de profesor (sau de un alt adult), iar persoana 

respectivă își exprimă grija și vă ajută. Observați cum vă face să vă simțiți acea grijă ajutorul 

și sprijinul acordat. Observați orice senzație pe care o aveți în corp. Ar putea fi o senzație de 

căldură sau o culoare. Puteți avea senzații în anumite părți ale corpului. Explorați cât mai în 

detaliu cum este atunci când cineva are grijă de voi și vă susține. Savurați experiența. Iar 

acum timp de câteva minute, scrieți ce s-a întâmplat și cum v-ați simțit. 
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