
MEDITACIJA

SUPER  POMOČNIK 

 

Umirimo se. Zapremo oči. Pozornost usmerimo na 

naše telo, ki postaja vedno bolj sproščeno. Dovolim 

našim nogam, da postanejo mehke in sproščene. 

Naše roke naj bodo lahke in sproščene. Naš 

trebušček mehak in sproščen. In naš hrbet je lahek 

in sproščen. Mehak in sproščen je tudi naš vrat. 

Sprostimo obraz. Celo naše telo je vedno bolj in bolj 

sproščeno. V mislih si ponavljamo: »Sproščen/a 

sem.« 

 

Predstavljamo si, da smo na otoku. Obkroženi smo z 

morjem. Ležimo na mehki, prijetno topli mivki. Zvok 

valov nas pomirja in v daljavi slišimo petje galebov. 

Na otoku rastejo palme, ki se nežno zibajo v vetriču. 

Tukaj biva tudi naš Super pomočnik. Kje pa tiči 

danes? O, poglej ga, tamle kuka izza palme. Kakšno 

prikupno pokrivalo ima danes. In kakšen iskriv 

pogled. Opazimo tudi njegova super oblačila. Povabi 

nas na osvežilno pijačo. To je tudi čas, ko lahko 

poklepetamo z njim. Naš Super pomočnik nam 

vedno pomaga, če nas kaj skrbi. Posluša nas in nas 

razume. 

 

Vemo, da mu lahko vse zaupamo. Tudi tokrat napne 

ušesca in zdaj pozorno posluša. Zaupamo mu vse 

naše skrbi. 
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 Nasmehne se nam in odgovori: »Za vsako 

težavo se najde rešitev.« 

 

A tako preprosto je to? Skupaj na glas zapojeta in se 

zavrtita v krogu: »Za vsako težavo se najde rešitev.« 

Zdaj se nasmehnemo tudi mi. Čutimo, kako smo 

pomirjeni. Zahvalimo se našemu Super pomočniku 

in mu obljubimo, da se kmalu vrnemo na obisk. 

Pomahamo mu v slovo. Dobro je vedeti, da imamo 

ob sebi vedno Super pomočnika. Samo pomislimo 

nanj in že je ob nas. 

 

Zdaj ob svojem času, ko smo pripravljeni, 

razmigamo prste na nogah, prste na rokah. Dobro se 

pretegnemo in počasi odpremo oči. 

 

Pesmico za brez skrbi zaupaj tudi svoji družini in 

prijateljčkom. Kako se počutiš, ko veš, da se vedno 

najde rešitev? 

 

Ta vizualizacija se velikokrat uporablja, kot pomoč, 

kadar so otroci na primer v šoli, niso z vami. Doma 

vadite, potem pa je že dovolj, da si v mislih prikliče 

svojega pomočnika in ima tako občutek,  da mu 

nekdo pomaga, kadar je v stiski. 

 

Odgovore oziroma rešitve pa  tako poišče sam. 
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ČUDEŽNI PRIPOMOČKI 

 

Umirimo se. Zapremo oči. Naredimo dvojni vdih čez 

nos in dvojni izdih čez usta. Spomnimo se, katere 

čudežne lastnosti želimo imeti. Najprej želimo 

postati nevidni, zato se ogrnemo s čudežnim 

ogrinjalom nevidnosti. Na njem je naš osebni grb. 

Tako nevidni lahko opazujemo okolico okoli sebe, 

nas pa nihče ne vidi. Popolnoma mirni smo in 

občutimo lahkotnost celega telesa. Zaznamo tišino 

in to nam v tem trenutku zelo ustreza. V mislih si 

ponovimo: »Lahkoten sem/lahkotna sem.« 

 

Pred seboj zagledamo čudežno letečo preprogo. 

Usedemo se nanjo in že letimo, kamorkoli nam srče 

poželi. Začutimo občutek svobode in poguma. V 

mislih ponavljamo: »Jaz zmorem vse.« 

 

Zdaj se pojavi še en čudežni pripomoček. Na glavo si 

poveznemo čudežno krono zaščite. Kako lepo se 

sveti. Posuta je z diamanti. Pokončno hodimo 

naokoli in si v mislih govorimo: »Zaščiten 

sem/zaščitena sem.« 

 

Še dobro, da imamo toliko čarobnih pripomočkov. Z 

njimi lahko izberemo take občutke, kot si jih želimo.  
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In zdaj želimo postati srečni, zato si nadenemo 

čudežna očala sreče. Prav zanimive oblike so in 

okrašena s posebnimi simboli. 

Ko gledamo svet skozi ta očala, opazimo, kako srečni 

smo in kako srečen je svet okoli nas. V mislih si 

govorimo: »Svojo srečo delim z drugimi.« 

 

Pripomočke skrbno pospravimo v posebno škatlo. 

Odpremo jo kadarkoli želimo in morda dodamo še 

kakšen čudežen pripomoček tudi sami. 

 

Zdaj ob svojem času, ko smo pripravljeni, 

razmigamo prste na nogah, prste na rokah. Dobro se 

pretegnemo in počasi odpremo oči. 

 

Nariši svoje čudežne pripomočke. 
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ZASIJMO 

 

Ležimo na hrbtu in zapremo oči. Predstavljamo si, 

da na naš trebuh prileti belo pero. Tako lahko je, da 

moramo ostati čisto pri miru, da ne odleti daleč 

stran. Ko se umirimo, se pero dvigne in pristane na 

naši desni nogi. Čisto pri miru ostanimo in umirimo 

desno nogo. Belo pero se dvigne in pristane na naši 

levi nogi. Umirimo jo in sprostimo. Začutimo, kako 

obe nogi postaneta mirni in lahki. Belo pero nato 

pristane na naši desni roki. Umirimo gibanje prstov 

na dlani. Še malo počaka, da je naša roka čisto mirna 

in potem poleti na našo levo roko. Umirimo gibanje 

prstov na roki. Začutimo, kako obe roki postaneta 

mirni in lahki. Obe nogi in roki sta tako mirni in 

lahki, da začutimo, kako se dvigujemo od podlage. 

Da bomo popolnoma lahkotni, belo pero poleti še na 

naš obraz. Sprostimo oči, usta, cel obraz. 

 

Zdaj je celo naše telo tako sproščeno in lahko, da 

lebdimo nad tlemi. Lahkotno kot pero sledimo 

belemu peresu, da nas odpelje na potovanje. 

 

Dvigujemo se višje in višje,  in odhajamo proti nebu. 

Pogledamo navzdol in vidimo pokrajino pod nami, 

hiše, ljudi, ki se sprehajajo. 
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Odpremo roke in dovolimo, da nas vetrič pozibava 

in nosi vse višje in višje. Tiho plujemo med oblaki in 

v sebi čutimo mir. 

 

Izberemo najbolj puhast oblaček in se uležemo nanj. 

Popolnoma se predamo mehkobi in udobju oblaka. 

Varni in zaščiteni smo. Naše telo se pogreza globlje v 

mehak oblak. Varno se je popolnoma predati. 

 

Uživamo v tišini in se povežemo z našim dihom. Z 

vdihom napolnimo trebušček in oblak se dvigne 

višje. Z izdihom praznimo trebušček in pogrezamo 

se še globlje v udoben oblak. Štejemo od 10 nazaj. 

Ves čas umirjeno dihamo. Zdaj smo res visoko na 

nebu in obsijani smo s prijetno toplo sončno 

svetlobo. 

 

Svetloba posije na naš obraz, naše roke, noge. Obsije 

celo telo. V mislih si ponovimo: »Jaz sem svetloba.« 

 

Naša svetloba je tako močna, da lahko z njo 

obsijemo tudi druge. Spomnimo se naše družine. 

Obsijmo jih s svetlobo. Opazimo, kako njihovi obrazi 

žarijo in so srečni. 

 

Spomnimo se svojih prijateljev. Obsijmo jih s 

svetlobo. Opazimo, kako njihovi obrazi žarijo in so 

srečni.  
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Spomnimo se živali in narave. Obsijmo jih s 

svetlobo. Opazimo, kako se spremeni energija in 

celoten svet objame svetloba in občutek sreče. 

 

Spomnimo se, da ta svetloba prihaja iz nas. Veseli 

smo, da lahko tako pomagamo vsem živim bitjem. Z 

njimi delimo svojo svetlobo, srečo in ljubezen. 

Počasi se začne naš oblak spuščati navzdol. Ko smo 

varno nad tlemi, se nežno spustimo na prostor, kjer 

ležimo. 

 

Napolnimo sobo s svetlobo, ki je v nas. 

 

Začutimo celo naše telo in ga začnemo počasi 

prebujati. Pomigamo s prsti na nogah, prsti na rokah 

in se dobro pretegnemo. Počivamo toliko časa kot 

nam ustreza, nato počasi odpremo oči. 

 

Naša svetloba sije vsak dan. 

 

Ali opaziš razliko, ko si sproščen/a? Je tvoje telo bolj 

lahkotno? Je tvoj dih umirjen? Si boljše volje? 

Kako pa je takrat, ko si nesproščen/a? kakšno je 

tvoje telo? Kakšen je tvoj dih? kakšne volje si? 

Zakaj misliš, da je tako? 

 

Te daljše vizualizacije so bolj primerne za malce 

starejše otroke. 
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