
MEDITACIJA

METULJEV PLES 

 

Umirimo se. Zaprimo oči. Predstavljajmo si, da smo 

postali čudovit metulj. Počasi razpremo naša krila in 

jih občudujemo. Toliko različnih barvnih odtenkov 

imajo. Zavedamo se, kako posebni smo, edinstveni 

in   lepi. 

Povabljeni smo na metuljev ples, kjer se bom srečali 

s   svojimi prijatelji metulji. Veselimo se druženja z 

njimi. Široko odpremo krila, pogledamo visoko proti 

soncu in si v mislih recimo: »Zaupam si.« Nežno 

zaplahutamo s krili in že se dvigujemo nad travniki, 

posejanih s sončnicami, se dvigujemo nad snežne 

gore in nato priletimo nad morje, kjer opazimo ples 

delfinov. 

Pred nami se nenadoma razprostre čudovito 

plesišče. Prispeli smo na metuljev ples. Tam nas že 

čakajo naši prijatelji. Kako lepa in edinstvena krila 

imajo tudi oni. Veselo se objamemo in zaplešemo 

metuljev ples. 

Naša krilca se svetlikajo na sončni svetlobi in 

začutimo, kako smo povezani med seboj. 

 

Vsi drugačni, a vsi združeni v prijateljstvo in 

radost.V naravi se res počutimo odlično. Prijatelji 

metulji  nam dajejo občutek varnosti. Prišel je čas, da 

se poslovimo. 
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V mislih se lahko kadarkoli vrnemo na ta kraj. Zdaj 

ob svojem času, ko smo pripravljeni, razmigamo 

prste  na nogah, prste na rokah. Dobro se 

pretegnemo in počasi odpremo oči. 

 

Sedaj pa zaplešimo metuljev ples in širimo veselje 

naokoli. 

 

Nariši svojega metuljčka ali za začetek pobarvaj tega 

spodaj. 
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SKRINJA  ŽELJA 

 

Umirimo se. Zapremo oči. Z vdihom napnemo celo 

telo, da začutimo, kako so naše mišice močne. Z 

izdihom sprostimo in zmehčamo celo naše telo. 

 

Predstavljamo si, da se pred nami pojavijo stopnice. 

Vodijo nas do skrinje želja. Kako velika skrinja in 

kakšne zanimive oblike je! Od sreče ne moremo 

zadržati nasmeha na ustih. Odpremo skrinjo želja. 

V mislih napišemo na listek našo željo. Vržemo jo v 

skrinjo želja. Ko pade na dno skrinje, se spremeni v 

zlat prah. To nas zelo razveseli in najraje bi 

zavriskali od sreče. Sedaj napišemo še eno željo in jo 

vržemo v skrinjo. In ponovno se spremeni v zlat 

prah. 

Prostora je samo še za eno željo. Skrbno jo izberemo 

in v mislih napišemo na listek. Vržemo jo v skrinjo 

želja in nastane še več zlatega prahu. Ta zlati prah je 

sedaj tudi okoli nas. Žarimo, ker smo obdani z zlato 

barvo. V mislih si govorimo: »Srečen sem/ Srečna 

sem.« Počasi zapremo skrinjo želja in se ji 

zahvalimo.   Zaupamo, da se nam želje uresničijo ob 

pravem času. 

 

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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Srečo lahko delimo z drugimi. 

 

Kaj želiš svoji mamici? 

 

Kaj želiš svojemu tatiju? 

 

Kaj želiš svojemu bratcu/sestrici? 

 

Kaj želiš babici in dedku? 

 

Kaj želiš svojim prijateljčkom? 

 

Kaj želiš svoji domači živali? 

 

Kaj želiš naravi? 

 

Kaj želiš svetu? 

 

Več sreče, ki jo želiš drugemu, več sreče je v tvojem 

srčku. 
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ZAKLAD V NAS 

 

Umirimo se. Zapremo oči. Dihamo globoko v trebuh. 

Z vdihom se trebušček dvigne, z izdihom se spušča. 

Opazimo, da naš trebušček postaja vedno bolj svetel, 

da žari kot sonce. Naše sonce se polni s prijaznimi 

mislimi do sebe. 

 

Zato v mislih sedaj ponovimo: »Pogumen sem/ 

Pogumna sem.« In naš trebušček se še bolj polni s 

sončno energijo. Sijemo. 

 

Ker želimo napolniti svoj trebušček s še večjim 

zakladom, si v mislih ponovimo: »Močen 

sem./Močna sem.« Kako sedaj žarimo! Naši sončni 

žarki napolnijo  celo sobo. Ponovimo sedaj misel: 

»Samozavesten sem/Samozavestna sem.« Sonce v 

nas tako sije, da lahko s svetlobo obsije cel svet. 

 

In to je zaklad v nas. 

 

Zavedamo se, da smo pogumni, močni in 

samozavestni. 

 

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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Zdaj naredi svojo posebno pesmico, ki te bo 

spomnila na to, kako pogumen/na si. zapoj jo vsakič, 

ko potrebuješ  pogum in samozavest. 

 

Zapiši jo. 
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Zdaj pa ena meditacija za odrasle. 

 

Uporabili bomo besedo HA - THA, ki jo bomo 

izgovarjali v mislih. Ko je vdih, v mislih izrecite HA  

in ko je izdih, v mislih izrecite THA. 

 

HA pomeni sonce,  THA pomeni luna. Izvira iz 

sanskrta  in se uporablja za balansiranje energije. V 

vsakemu izmed nas, sta namreč dve nasprotujoči 

energiji, moški in ženski princip, vdih in izdih, 

aktivnost in pasivnost. Ko imamo balansirana oba 

principa, pa smo uravnoteženi. 

 

Zato si vzemite nekaj minut le zase. Sedite s 

pokončno hrbtenico, zaprite oči in umirite dih. 

Počasi dodajate besedi HA, THA in tako preusmerite  

um na koncentracijo teh besed. 

 

Če pridejo, kakšne druge misli, jih zaznate, vendar 

dovolite, da odidejo, nežno preusmerite pozornost 

na izgovarjanje HA, THA. 

 

Tako kot pri vsaki zadevi, je tudi tu pomembna 

redna praksa meditacije.  Umirili se boste, naredili 

mentalni detox in poskrbeli za vaše vsesplošno  

dobro počutje. Morda bodo vaši otroci želeli tudi tak 

način meditacije. Poskusite. 
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