
MEDITACIJA

FIZIČNA SPROSTITEV 

 

Naši mini monkinčki res uživajo v gibanju.  In o 

različnih asanah ( telesnih položajih ) in igrah bomo 

govorili še kasneje v poglavju  joga. 

 

Vseeno pa omenimo nekaj izjemno učinkovitih in 

hitrih tehnik za sprostitev in umiritev. 

 

1.  LIMONADA 

 

Objemi svoja kolena in čim bolj stisni celo telo 

skupaj, tudi tvoj obraz se nakremži v najmanjšo 

možno limono. Ponovi večkrat, nato pa se sprosti na 

hrbtu.  Vdihneš, ko si kot limona in izdihneš, ko se 

sprostiš na hrbtu. 

 

Ta vaja še posebej sprosti napetost v trebuščku. 

Masira trebušne organe. 

 

2.  MANDALA  

 

Usedite se v krog in  se objemite. Nežno se zibate 

levo in desno, malce raztegnete. Ali celo zmasirajte 

soseda. Lahko pripravite poseben sproščujoč ples, ki 

je uvod v popoldanski počitek 
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3.KAMEN/"ŠTUMF" 

 

Najprej močno stisni pesti, da so trdne kot skala. 

Tja zberi vso napetost, jezo, vse močne občutke. 

Rečeš: "Stisni, stisni, stisni." 

Nato sprostiš celo telo in se upogneš, v trupu, kot 

mlahav štumf ( nogavica ). Vse napetosti se tako 

sprostijo.  

Ponovite, po potrebi, dokler niso otroci čisto 

sproščeni. Na vajo se bodo tako navadili, da 

naslednjič rečete, kar mimogrede, kamen/štumf 

in tako otroci hitreje sprostijo odvečno energijo. 

Po vaji se lahko pogovorite, kakšne občutke ima, 

v telesu, ko je kot kamen in takrat, ko je kot 

štumf. 
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 4.  PIHANJE ŽOGICE 

 

Ta vaja je povezana z gibanjem in prakso 

podaljšanega izdiha. 

Ležijo na trebuhu in imajo pred seboj mini žogice. 

Medtem ko se plazijo po tleh, pihajo žogico na drugo 

stran sobe.  Tako bodo vadili izdih skozi igro. 

Ponovite nekajkrat in opazili boste, da se bodo otroci 

kar hitro umirili. 

 

5. PIHANJE PERESA 

 

Otroci stojijo in pihajo pero visoko v zrak. Cilj je, da 

se ne dotakne njihovega telesa ali pade na tla. Če 

želite narediti vajo bolj zahtevno, pa naj otroci to 

izvajajo sede ali celo leže. Tudi tu je poudarek na 

izdihu in v urjenju koncentracije . 
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6. MOKER KUŽA 

 

Najprej se za trenutek ustavi in preveri, kje v telesu 

čutiš kakšno napetost. 

Nato prilepi tačke na tla. Sedaj oponašaj kužka, ki 

želi otresti mokro dlako.  Dobro otresi najprej eno 

tačko ( nogo ), potem drugo tačko, še sprednjo tačko ( 

roko ) in ta drugo sprednjo tačko. Stresi vse tačke 

hkrati. O, to pa je zabavno. Stresi, stresi, stresi.. 

Sedaj stresi svoj repek, levo in desno, na vse strani.. 

Pa celo telo, stresi, stresi, stresi.. 

Predstavljaj si, kako iz tvojih mokrih dlak odpadajo 

vse napetosti. Otresi se, kot moker kuža. 

Ponovi poljubno. Nato se uleži na tla in se sprosti, 

kot se znajo sprostiti le kužki. Vse štiri tačke od sebe. 

Globoko vdihni in izdihni..biti moker kužek je res 

zabavno in sproščujoče. 
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Zdaj ste  tudi v praksi spoznali, zakaj je meditacija 

tako priljubljena med otroci. Otrokom je meditacija 

res nekaj naravnega in opazijo, da se po različnih 

vajah bolje počutijo. 

Seveda jim bomo najbolje pomagali, če bomo 

izvajali sprostitvene tehnike tudi mi sami. Jim bomo 

inspiracija in bodo še bolj motivirani 

 

Pa povzemimo, zakaj meditirajo po celem svetu in 

kako pozitivno meditacija vpliva na nas in otrokovo 

počutje. 

 

1. VEČJA ODPORNOST NA STRES 

 

Dokazano je, da se otroci lažje soočajo s stresnimi in 

konfliktnimi situacijami. To jim posebno  pride prav, 

tako v šoli, kot na športnem področju  ali v življenju 

na sploh.  Lažje najdejo svoj notranji mir in se 

zavedajo, da lahko tudi sami vplivajo na svoj um, 

občutke in vedenje. 

 

2. IZBOLJŠANJE IMUNSKEGA SISTEMA 

 

Seveda, če smo manj dovzetni na stresne situacije, 

tudi naše telo ne reagira tako močno.  Velik vpliv ima 

na zmanjšanje vpliva in nastanek psihosomatskih 

bolezni oziroma stanj. 

 

 

Mini Monkini yoga



MEDITACIJA

3. NOTRANJA STABILNOST IN POVEZANOST S 

ČUSTVI 

 

Otroci se naučijo spopadati z različnimi občutki. 

Spoznajo, da vse mine in da so različne možnosti in 

tehnike, kako se z njimi soočiti. Torej imajo neko 

rešitev. Znajo jih izraziti na pozitiven način. To 

prinaša neko notranjo stabilnost in umirjenost.  

 

4.  ZDRAVA SAMOPODOBA 

 

Spoznali bodo , da so edinstveni, saj bodo spoznali 

svoje vrline in veščine. Vzljubili bodo sebe, takega 

kot so. Edinstveni. Tako tudi kasneje ne bodo slepo 

sledili "trendom", ampak spoznali notranjo vrednost 

in samospoštovanje. Sledili bodo svoji poti in ciljem. 

 

5. BOLJŠE DELOVANJE MOŽGANOV 

 

Meditacija dokazano vpliva na izboljšanje delovanja 

možganov, večjo osredotočenost in ustvarjalnost. 

Poleg tega se veča IQ  in zmožnost reševanja 

problemov.  Posledično to vpliva na boljše učne 

uspehe  in hitrejše učenje. 

Z meditacijo se deli možganov umirijo in tako 

zaustavijo preobremenjenost z informacijami, 

zunanjimi zaznavami.  Umirja amigdalo in stimulira 

center za empatijo.

Mini Monkini yoga



MEDITACIJA

6.  MEDITACIJA OSREČUJE 

 

Saj spodbuja  pozitivna čustva. Lajša posledice 

anksioznosti, stresa, napetosti, ADHD in celo 

depresije. 

 

7.  ODPRTOST 

 

Ker smo bolj v stiku s sabo, se zavedamo o svojih 

vrlin  in  se sprejemamo v celoti. Tako razumemo, da 

je vsak izmed nas edinstven, a druži nas posebna 

energija ljubezni. Ni važno, kakšne barve kože 

imamo, barvo las ali kateri jezik govorimo. 

Meditacija nas poveže na višji, duhovni ravni. 

Začutimo vez z vsem in vsakim. Spoštujemo razlike 

in se srečamo v miru. 

 

8.   POČUTJE 

 

Meditacija dokazano izboljša oziroma zmanjša vpliv 

bolečine. Zmanjšuje vnetja v telesu. Hitreje se 

pozdravimo in ozdravimo. Želite to klicati placebo 

učinek? Lahko. Tudi ta ima, dokazano, velikokrat 

izjemen efekt na počutje posameznika. 

 

9. ČAS ZASE 

 

Ker to vsi potrebujemo in si to zaslužimo. 
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