
MEDITACIJA

V naslednjih 10 dneh, bomo malce bolj podrobno 

spoznali meditacijo za otroke. 

Meditacija je seveda prilagojena otrokom in 

spominja bolj na vizualizacijo. Starejši, kot so otroci, 

bolj jih lahko usmerjamo  v umiritev uma in 

pozornost na dih. Najprej se bomo posvetili mlajšim 

otrokom, kjer bomo krepili njihovo domišljijo, 

kreativnost in koncentracijo. 

 

Meditacija: 

 

- omogoča, da otroci usmerijo pozornost 

navznoter 

- omogoča, da se povežejo s svojim dihom 

in ozavestijo pravilen dih, globoko v trebuh 

- omogoča, da se sprostijo in umirijo 

- omogoča krepitev pozitivne samopodobe 

- sidra pozitivne občutke 

- vzpodbuja kreativnost in domišljijo 

- vzpodbuja ljubeč odnos do sebe in sveta 

- je pripomoček pri opuščanju stresa in 

napetosti 

- omogoča večje zdravje uma in telesa 

- omogoča, da se otroci lažje soočajo z 

življenjskimi izzivi in je dobra popotnica za 

odraslo obdobje 

- otroke nauči, da imajo vse potrebe vire za 

srečo, mir in ljubezen, v sebi. 
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MEDITACIJA

Otroci so naravno nadarjeni za meditacijo. Pri tem 

uživajo in po mojih izkušnjah komaj čakajo na Mini 

meditacije. 

 

Nekaj namigov: 

 

- skupaj izberite katero meditacijo jim boste 

pripovedovali 

- otrokom bodite vzor in meditirajte tudi sami 

- pomembno je, da ste tudi vi umirjeni in sproščeni 

- otroci lahko meditirajo leže ali sede 

- dovolite jim, da kdaj pokukajo k vam ali vam celo 

kaj zašepetajo 

- v ozadju lahko igra nežna glasba 

- pripovedujte počasi in tiho. Med stavki delajte 

daljše premore. 

- po meditaciji se pogovorite. To je čas, da jim 

poveste, kako radi jih imate in vam lahko zaupajo, če 

jih kaj skrbi 

- po meditaciji lahko narišejo tisto kar so videli, 

zaigrajo kar so slišali, zapojejo in zaplešejo. 

 

Bodite kreativni. 

 

Še 1, 2, 3, 4, 5 in potem poletimo v domišljijski svet. 
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MEDITACIJA

Triki za najbolj super mini meditacijo: 

 

1. Pripravite si miren in prijeten kotiček. 

 

2. Namestite se tako, da vam je udobno. 

 

3. Nekajkrat, skupaj, zadihajte globoko v 

trebuh. 

 

4. Otroci naj zaprejo oči in umirijo gibanje. 

 

5. Globok vdih in začnite s pripovedovanjem. 

 

Preden pa začnete s  pripovedovanjem..dragi odrasli 

za vas je meditacija malce drugačna. Z meditacijo 

želimo umiriti miselne procese in usmeriti pozornost 

navznoter. 

 

Najlažji način je tak, da sedite s pokončno hrbtenico. 

Ko je vdih, v mislih izrecite vdih, ko je izdih, v mislih 

izrecite izdih. Dokler tudi ta misel ne izgine. Na 

začetku se lahko srečate z malce več izziva, vendar 

vaja dela mojstra, če mojster dela vajo.  Če vam je 

blizu mantra, lahko v mislih izgovarjate mantro 

AUM ali preprosto LJUBEZEN.  Poskusite, za začetek 

vsaj neka minut. 

 

Zdaj, pa smo pripravljeni. Začnimo. 
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MEDITACIJA

MEHURČKI LJUBEZNI 

 

Umirimo se. Zapremo oči in globoko vdihnemo skozi 

nos. Izdihnemo skozi usta. Predstavljamo si, da je 

okoli nas velik mehurček ljubezni. Navdušeni smo 

nad svetlikajočimi barvami mehurčka. Tako prijetno 

se počutimo, ko nas obkroža. 

 

Prisluhnimo sedaj nežnemu utripu svojega srca.

Poje  nam pesmico ljubezni. Če res dobro

prisluhnemo, jo   slišimo. Ponovimo jo v mislih.

»Ljubljen/a sem. Moje    srce je polno ljubezni.«  

 

Večkrat ko to ponovimo, bolj  začutimo ljubezen.

Zdaj vdihnemo ljubezen in  izdihnemo ljubezen.  

 

Opazimo, da z vsakim izdihom  postaja mehurček

ljubezni okoli nas še večji. Zato   vdihnimo in

izdihnimo ljubezen. To je največji   mehurček ljubezni

na svetu. Vanj povabimo vse, ki jih   imamo radi.  

Naš mehurček ljubezni je sedaj tako  velik, da

objame cel svet. 

 

Zdaj ob svojem času, ko smo pripravljeni,

razmigamo   prste na nogah, prste na rokah. Dobro se

pretegnemo in počasi odpremo oči. 
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MEDITACIJA

Nariši,  kdo je v tvojem srčku ljubezni. 
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MEDITACIJA

SKRITI KOTIČEK 

 

Umirimo se. Zapremo oči. Dlani položimo na naš 

trebušček. Vdihnemo in čutimo, kako se naš 

trebušček dviga. Izdihnemo in čutimo, kako se naš 

trebušček spušča. Ponovno vdihnemo, zadržimo dih 

in počasi izdihnemo. 

 

Nenadoma se pred nami pojavijo vrata. Na njih je 

napis: Skriti kotiček. Odpremo jih in znajdemo se v 

prostoru, ki je namenjeno samo nam. Tako prijetno 

se počutimo in tukaj se lahko umirimo. Razvajamo 

se in poležavamo na velikih mehkih blazinah. Naše 

telo je mehko in sproščeno. Svoj skriti kotiček 

pobarvamo z najljubšo barvo. Posadimo dišeče 

rožice in s seboj pripeljemo najljubšo živalico, ki jo 

lahko objemamo in božamo. Oh, kako nas to 

pomirja. 

 

Prisluhnemo umirjeni glasbi in si v mislih govorimo: 

»Miren sem/Mirna sem.« Kako prijeten občutek je, 

ko smo tako mirni. Čas je, da se vrnemo nazaj. 

Vemo, da se lahko v svoj skriti kotiček vrnemo 

vedno, kadar si želimo občutiti mir. 

 

Zdaj  ob svojem času, ko smo pripravljeni, 

razmigamo prste na nogah, prste na rokah. Dobro se 

pretegnemo in počasi odpremo oči. 
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MEDITACIJA

Obkroži, kdo/kaj je  v tvojem skritem kotičku. In še 

kaj nariši. 
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