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Mērķis Materiāli

Sagatavošana

SEVIS IEPAZĪŠANA
• Radošums/ mākslas izpausme
• Dzīves refleksija

• A3 papīra lapa
• krāsas (zīmuļi, krītiņi, marķieri,
   akvareļu krāsas, guašas utt.)
• kāda ierīce, kas ļauj ierakstīt 
   (viedtālrunis, diktafons)

• Sagatavojiet telpu, kur jūs neviens netraucēs.
• Sagatavojiet materiālus.
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M. K. Ešera mākslas darbā “Zīmējošās rokas” ir attēlotas divas rokas, kuras zīmē viena 
otru. To var uztvert kā metaforu, ka mēs paši varam izveidot sevi kādu vēlamies un šī 
doma arī kalpoja kā iedvesma šim uzdevumam.
Ir cilvēki, kas uzskata, ka mūsu dzīvība fiziski tiek reģistrēta mūsu ķermenī, un citi var lasīt 
mūsu likteni mūsu rokās – šāda prakse sastopama hiromantijas okultajā zinātnē, kas 
radusies senajā Indijā. Mēs ierosinām izmēģināt šo praksi, izmantojot simbolisku pieeju. 
Šis vingrinājums ir aicinājums uz aktīvu meditāciju caur novērojumiem un zīmēšanu
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Darbības
1. Paņem parasto zīmuli un lapu. Pievērs savu uzmanību tās 
rokas plaukstai, kura nav tava dominantā. Izpēti to, līdz tavs 
prāts vairs nedomā par ikdienas lietām, kā arī vairs neskatās uz 

plaukstu kā uz plaukstu, bet gan kā uz kaut ko abstraktu. Vai Roka spēj 
tavā izpratnē nebūt roka, bet gan priekšmets ar daudz līnijām? Ko šīs 
līnijas var pastāstīt? Kas tajās ir paslēpts? Uz ko tās var mūs aizvest? 
Aizmirsties savas plaukstas līnijās. Tad bez pārlieku lielas domāšanas sāc 
zīmēt visas līnijas, kuras saredzi, dari to neiegrožojot sevi laika limitos
2. Tagad apskati savu zīmējumu un centies atrast vismaz trīs simbolus 
savā līniju zīmējumā un iezīmē tos ar krāsu. Pieraksti pie katra simbola 
vienu vārdu, kas asociējas ar to simbolu.
3. Padomā par vārdiem, kurus uzrakstīji! Padomā, kurš no 
vārdiem tev reprezentē kādu no trīs galvenajām dzīves 
sastāvdaļām: veselību (rūpes pašam par sevi, laiks pašam 
sev, uzturs, emocionālā un fiziskā veselība), mīlestību 
(ģimeni, draugus un cita veida attiecības), darbu 
(radošums, uzdevumi, pienākumi, atbildības, radīšana). 
Tad pieraksti pie katra vārda atbilstošo dzīves kategoriju.
4. Beidzot uzdevumu, apdomājies un padomā par atklāsmēm, kuras 
atnāca uzdevuma laikā, kā arī par paslēptajiem domu graudiem, kuri 
slēpjas tavā darbā. Šīs pārdomas vari ierakstīt kā balss ziņu sev, lai pēc 
kāda laika vari sev atskaņot un atgādināt.

Refleksija

Komentāri

•  Tu vari noklausītisies ierakstu vai/un apskatīt zīmējumu, katru reizi, 
    kad ir sajūta, ka tu esi mazliet pazaudējies/pazaudējusies.
•  Vari atkārtot šo aktivitāti pēc sešiem mēnešiem vai pēc gada, 
    lai novērotu pārmaiņas sevī.

Jūs varat noklausīties audio ierakstu un apskatīt zīmējumu katru reiz, kad jūs jūtat, ka 
esat mazliet pazaudējušies, lai atcerētos vērtības, kuras apskatījāt šajā uzdevumā.
Uzdevumu var izpildīt atkārtoti pēc kāda noteikta laika, lai pamanītu atšķirības, jo 
pārmaiņas cilvēkos rodas katru dienu.
Apzināti sajūtot savu ķermeni (tā sāpes, pazīmes, jūtamo spriedzi), varam iegūt 
informāciju paši par sevi un saviem mērķiem.
Šo Aktivitāti iedvesmoja grāmata Drawing on the Right Side of the Brain, autors 
Betty Edwards.
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