
MEDITACIJA

Daljša vizualizacija, za prebuditev pozitivne 

samopodobe. Spomnite se, da berete počasi in med 

stavki delate presledke, da si otroci lahko ustvarijo 

slike. 

 

Umirimo se. Zapremo oči in si predstavljamo, da 

ležimo na pravljičnem travniku. Obdani smo z 

živobarvnimi rožami različnih velikosti in dišav. 

Trava pod nami je tako mehka, da nas skoraj 

zaziblje v spanec. Opazujemo naravo in uživamo v 

razgledu.  Nad nami se pojavi mavrica. Sestavljena je 

iz barvnih svetlikajočih kristalčkov. Prevzeti smo 

nad njeno lepoto. 

Zaželimo si, da bi se lahko okopali v teh mavričnih 

barvah. Kot da nas sliši, nas mavrica objame v rdeči 

mavrični prah. Obdani smo z rdečimi kristalčki in 

čutimo, kako smo popolnoma varni. V mislih si 

rečemo: »Varen sem/ Varna sem.« Uživamo v tem 

trenutku. Sedaj nas objame oranžni mavrični prah. 

Obdani smo z oranžnimi kristalčki in čutimo, kako 

smo popolnoma srečni. V mislih si ponavljamo: 

»Srečen sem/ Srečna sem.« Uživamo v tem 

trenutku. 

Zdaj nas objame rumeni mavrični prah. Obdani smo 

z rumenimi kristalčki in čutimo, kako smo 

popolnoma samozavestni. V mislih si ponavljamo: 

»Samozavesten sem/Samozavestna sem.« Uživamo 

v tem trenutku. 
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In že nas objame zeleni mavrični prah. Obdani smo z 

zelenimi kristalčki in čutimo, kako smo popolnoma 

ljubljeni. V mislih si ponavljamo: »Ljubljen 

sem/Ljubljena sem.« Uživajmo v tem trenutku. 

 

Sedaj  nas objame modri mavrični prah. Obdani smo 

z modrimi kristalčki in čutimo, kako smo popolnoma 

svobodni. V mislih si ponavljamo: »Svoboden sem/ 

Svobodna sem.« Uživamo v tem trenutku. 

 

Zdaj nas objame vijolični mavrični prah. Obdani 

smo z vijoličnimi kristalčki in čutimo, kako smo 

popolnoma bistri. V mislih si ponavljamo: »Pameten 

sem/ Pametna sem.« Uživamo v tem trenutku. 

Začutimo, kako smo dobri prijatelji in povezani z 

naravo. Vse barve mavrice se prelivajo v nas in 

vemo, da smo varni, srečni, samozavestni, ljubljeni, 

svobodni, pametni in povezani z naravo. 

 

To mavrico nosimo v sebi. 

 

Zdaj ob svojem času, ko smo pripravljeni, 

razmigamo prste na nogah, prste na rokah. Dobro se 

pretegnemo in počasi odpremo oči. 

 

Narišemo mavrico in jo obesimo na steno, da se 

lahko vedno spominjamo različnih barv mavrice, ki 

jo nosimo v sebi. 
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POLET V VESOLJE 

 

Umirimo se. Zapremo oči. Pripravimo se na polet v 

vesolje. Da bomo poleteli kot izurjeni astronavti, je 

zelo pomembno, da je naše telo čisto pri miru. Zato 

umirimo naše noge, roke, trup in obraz. Nobenega 

premikanja. In sedaj ko smo res čisto pri miru, se 

pred nami pojavi najlepša in najboljša raketa. To je 

naša raketa. 

 

Mirno se ji približamo in jo opazujemo. 

Kakšne barve je? Kakšna je notranjost? Zdaj smo 

pripravljeni na polet v vesolje. Oblečemo se v 

astronavtsko obleko in se usedemo v raketo. 

Spoznamo se z vsemi gumbi, ki nadzirajo hitrost in 

smer letenja. S svojimi mislimi vplivamo na to, s 

kakšno hitrostjo se peljemo, kdaj se ustavimo in 

uživamo v razgledu, morda lebdimo ali pa hitro 

švignemo navzgor. Počutimo se varno, saj mi 

upravljamo z raketo in se lahko kadarkoli želimo 

vrnemo nazaj na zemljo. 3,4 zdaj in že letimo v 

vesolje. Oziramo se naokoli in vidimo oblake. So 

različnih oblik in tako zelo puhasti in mehki. 

Pogumno se dvigujemo višje in že nas obdajajo 

zvezde. 

Smo v breztežnostnem prostoru in naše telo je tako 

lahko, da lebdimo znotraj naše rakete. 
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Kako čudovito sijejo zvezde okrog nas. Poimenujmo 

najlepšo zvezdo in ta bo samo naša. Ko jo bomo 

opazovali z Zemlje, bomo vedeli, da sije samo za nas. 

Približali smo se planetom. Kako zanimivih barv so. 

Tam vidim Jupiter, Venero in ostale planete. In 

poglej, poglej, mimo nas švigne komet. Hitro si 

zaželimo željo. Komet nam pomežikne in že ga ni 

več. 

 

Pristanemo na planetu, ki nas je najbolj pritegnil. 

Stopimo iz rakete in nekajkrat poskočimo. Tako 

lahkotno se počutimo, ko poskakujemo gor in dol po 

planetu. Razpremo roke in rečemo: »Jaz sem poln/a 

energije. Jaz sijem od zdravja.« 

 

Na planetu pustimo zastavico s svojim imenom in se 

odpravimo nazaj k raketi. Vrnemo se nazaj na 

zemljo in v svojo sobo. 

 

Zdaj ob svojem času, ko smo pripravljeni, 

razmigamo prste na nogah, prste na rokah. Dobro se 

pretegnemo in počasi odpremo oči. 

 

Zvečer poglejmo v zvezde in pomahajmo svoji. 

 

Zasijala bo samo za nas. 
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POT OKOLI SVETA 

 

Umirimo se. Zapremo oči. Vdihnemo do 4 ( 1,2,3,4 ) in 

izdihnemo do 6 ( 1,2,3,4,5,6, ). Tako postanemo zelo 

sproščeni. Odločimo se, da gremo na pot okoli sveta. 

Ogledali si bomo vse lepote, ki nas obdajajo. Pred 

nami se pojavi globus. Zavrtimo ga in s prstom 

zaustavimo na Afriki. Skoraj v hipu smo tam in okoli 

nas se sprehajajo zebre, levi in sloni z velikimi ušesi 

in dolgimi rilci. Vroče je in kamorkoli se ozremo, 

vidimo zanimive živali in najveličastnejšo savano. 

Kako lep je ta svet. Ponovno zavrtimo globus in naš 

prst se ustavi na Aziji. Znajdemo se v nasadu riža in 

v daljavi vidimo ljubke pande, ki žvečijo bambus. 

Prav simpatične so. Tudi tukaj nam je zelo všeč, 

vendar časje, da ponovno zavrtimo globus. 

 

Zdaj odhajamo v Avstralijo. Mimo nas priskaklja 

kenguru. In kaj skriva tam v svoji vreči na trebuhu? 

Majhne kengurujčke. Zvedavo gledajo v svet. 

Spomniti se moramo, da tudi ostalim povemo, kako 

lep je ta svet. 

 

Naša radovedna narava nas vodi naprej v 

raziskovanje. 

Zavrtimo globus in tokrat izberemo Evropo. Tako 

raznolika je. Vidimo gorovje, čudovita jezera, morje 

in celo podzemne jame. 
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Naša narava dela umetnine tudi pod zemljo, v obliki 

kapnikov. Navdušeni smo nad tem, kar vidimo. Pa 

pojdimo zdaj še v malce bolj v mrzle kraje. 

 

Odhajamo na Antarktiko. Zadrsamo se po ledu in 

poglej, poglej, ob nas je družina pingvinov. Med hojo 

se pozibavajo in kažejo nam, naj pogledamo v 

daljavo.  Tam lenarijo polarni medvedi. Njihov kožuh 

je restopel, nas pa že malo zebe. Zato je čas, da se 

poslovimo. 

 

Zadnje potovanje bo v Ameriko. Znajdemo 

se pri Niagarskih slapovih. Mogočna voda nas 

poškropi. Nasmehnemo se. Ponovno pogledamo 

globus. Zdaj vemo, kako lep je ta svet. In kamorkoli 

gremo, nas obkroža lepota. Skrbimo za ta planet. 

 

V mislih ponovimo: »Lepota v meni odkriva lepote 

sveta.« Zdaj ob svojem času, ko smo pripravljeni, 

razmigajmo prste na nogah, prste na rokah. Dobro 

se  pretegnemo in počasi odpremo oči. 

 

S prijatelji naredimo načrt, kako bomo skrbeli, da bo 

naš svet ostal čist in lep. 

 

Pogovorite se, kako lahko pomagate ohraniti Zemljo 

čisto.  
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