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P R O C E S I R A N J E  S T R A H U  
( I N E L I A  B E N Z )

Vajo lahko izvedete kadarkoli. Za dobro izvedbo je pomembno,
da ste v tihem, varnem okolju ter da si pred vajo napišete

seznam vsega, kar v vas prebuja strah. Namestite se v udoben
sedeč ali ležeč položaj. 

Vidihnite počasi in globoko s trebuhom, izdihnite hitro skozi
nosnice - če ste noseča pazite, da trebuha ne napnete preveč.

Ponovite še dvakrat nato dihajte v svojem ritmu dalje.

Poskeniraj svoje telo od prstov na nogi do glave. Poišči od kje
izvira tvoj strah. 

Išči kje je. Če ga ne moreš najti, poglej na svoj seznam stvari,
ki se jih bojite. Ga zdaj lažje najdeš?

Ko enkrat najdeš strah v svojem telesu, ga enostavno poglej.
Ne analiziraj, le opazuj. 

Dovoli mu, da je tam.
Dovoli mu, da obstaja.

Dovoli mu, da zraste in da je.

Lahko ga začutiš kot fizično bolečino, kot vozlič, neprijetnost
ali pa le kot čustvo.



Le poglej ga.
Opazuj ga.
Začuti ga.

Naj bo tukaj s teboj.
In reci: "Strah, dobrodošel si tukaj."

Dobrodošel si.
Sprejmi strah in dovoli mu da raste.

Naj raste in raste.
Kolikor le želi....

Naj se ti prikaže v takšni obliki kot želi. 
Ne analiziraj tega kar začutiš. 

Dovoli, da k tebi pride tisto kar želi. Bodi odprta.
Če so to besede, misli, spomini,...

Sledi temu toku in preveri kaj se v telesu prebudi -
katero čustvo začutiš ali pa kje v telesu čutiš

nelagodje.
Kakorkoli že bo - sprejmi to novo čutenje.

"Dobrodošel si, spomin... dobrodošla si, misel...
dobrodošlo si, čustvo..."

Tukaj si dobrodošel.
Poglej ga. Opazuj ga. Pošlji mu ljubezen in ga tesno

objemi. 
Zahvali se mu za nalogo, ki jo je opravil; za

spremembo, ki jo je prinesel. 
Zdaj pa ga z izdihom spusti, naj gre. Naj se vrne nazaj

v naravo. Ti ga ne potrebuješ več.

Dihaj globoko. Z vsakim vdihom v svoje telo, misli,
srce povabiš ljubezen in luč. Ko izdihneš, naj ta luč in

ljubezen zapolnita prostor, kjer je prej bival strah.

Ponovno skeniraj svoje telo od prstov na nogah do
vrha glave. Poišči, če se v kakšnem kotičku še skriva

strah. Če se, ponovi vajo. Če se ne, pa lahko ponoviš s
kakšnim drugim strahcem iz seznama. Ponavljaj,

dokler strah ne izgine popolnoma.


