
ČUJEČNOST

PRIJAZNOST V PRAKSI 

 

Prijaznost izvira iz empatije. Raziskave kažejo, da se 

del možganov, ki se aktivira ob empatiji enaka, kot 

pri meditaciji za čuječnost. Imenuje se insularni 

korteks.  

Zrcalni nevroni so celice v možganih, ki posnemajo 

vedenje. V otroški dobi je to še bolj aktivno. Zato se 

otrokom zasidra določeno vedenje za celo življenje. 

Mi imamo možnost, da preoblikujemo določeno 

vedenje oziroma vzpodbudimo k določenem 

vedenju. 

 

VAJE PRIJAZNOSTI: 

 

POŠLJITE LEPE MISLI, v mislih pošljite lepe misli 

različnim ljudem. Zaželite jim: Naj bo srečen. Naj bo 

zdrav. Naj bo varen. 

 

To je budistična meditacija, ki jo prakticirajo  tudi  

odrasli. 

 

POŠLJITE LEPE MISLI SEBI 

 

Lahko na isti način, kot pri meditaciji zgoraj. Torej v 

mislih rečete: Naj bom srečen. Naj bom zdrav. Naj 

bom varen. 
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ČUJEČNOST

DELITE ZGODBE O PRIJAZNOSTI 

 

Iz lastnih izkušenj ali pa si jo izmislite skupaj. Tako 

bo otrok aktivno sodeloval in spoznal, kako  lahko 

prijaznost spreminja svet. 

 

"Prijaznost je pomembna na vseh ravneh 

izobraževanja, saj se več naučimo v ozračju topline 

in pozornosti kot v ozračju brezbrižnosti in represije. 

Otrok vzgajan z nežnostjo, se bo bolj zdravo razvijal; 

učenec, ki bo deležen spoštovanja in pozornosti, bo 

bolje napredoval. prijaznost je nujna sestavina 

zdravljenja. pacienti, ki so obravnavni s sočutjem in 

skrbnostjo, manj trpijo in hitreje ozdravijo." 

Dalajlama 

 

 

SMEJTE SE  Z NJIMI 

 

To je vaja, ki sicer pride bolj do izraza, če se jo 

igramo v skupini. Je zelo učinkovita, da se otroci 

hitro sprostijo in razbremenijo. 

Sedite v krogu in vsak naslednji dodaja nov ha. Prva 

oseba reče ha, druga reče ha, ha in tretja ha, ha, 

ha..itd. Dokler se cela skupina  ne začne smejati. 

Morda jim daste izziv, da skušajo čim dlje zadržati 

glasen smeh.  Dobra volja je zagotovljena. 
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ČUJEČNOST

IGRA KOMPLIMENTOV 

 

Tudi ta je bolj izrazita  v skupini. Ampak zakaj pa ne 

začeli dan s komplimentom?  Bo šlo? Najprej 

podarite kompliment sebi in nato še ostalim v 

družini. Jutro bo potekalo čisto drugače, kot 

navadno. 

 

Izjemni ste. Res sem hvaležna, da čuječnosti učite 

otroke in tako vplivate na boljše razumevanje med 

vsemi nami. Vi delate spremembo, vi ste 

sprememba.  

 

V skupini pa vaja poteka tako, da  po krogu mečete 

žogico. Tistemu, ki jo vržete, namenite čudovit 

kompliment.  Vsak se za kompliment zahvali  in nato 

deli žogico dalje. 

 

Kako bodo otroci žareli. Res so hvaležni, ko jim 

namenimo prijazno misel in pozornost. 

 

Saj, enako velja tudi za nas, kajne? 

 

Mečem vam žogico. Pošiljam vam prijazne misli in 

res čutim, kako srčni ste. Ste sonce in svetloba, ki jo 

širite med otroke.  Koliko sreče in ljubezni je v vas. 

Takrat vam oči žarijo in obraz razjasni.  

Delite žogico naprej? 
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ČUJEČNOST

PRIJAZNOST KAR TAKO 

 

Ali mora biti res poseben razlog, da smo prijazni? Ne, 

ker je to naravno stanje zadovoljne in srečne osebe.  

Delajmo stvari, ker si to želimo, ne ker je to 

potrebno. Ker vsako dobro dejanje, obogati 

predvsem naše  srce.  

 

Vaja poteka v skupini,  kjer iz klobuka/posode/ 

vrečke izžrebamo osebo, za  katero naredimo nekaj 

prijaznega.  

Predlagam, da gre za anonimnost in tako veliko 

presenečenje, ker ne vedo, kdo jih bo presenetil. 

Lahko  gre za enkraten dogodek ali pa se to izvaja 

kar cel teden. 

Seveda so to lahko čisto preprosta prijazna dejanja.  

Na  primer: nekdo prinese malico na mizo,  pošlje lepo 

sporočilce, pospravi copate, prinese bonbonček..nič 

posebnega, a vseeno neprecenljivo. 

 

Otroci se bodo naučili, kako nesebična dejanja 

razveselijo druge ljudi. Ugotovili bodo, da z majhno 

pozornostjo razveseliš vsako srce. 

 

To lahko seveda izvajate tudi v družinskem krogu.  

 

Bodite prijazni kar tako. Ker je to lepo. 
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