
MEDITACIJA

MANTRA 

 

Sestavljena je iz dveh besed, MAN pomeni um, 

TRAY pa svobodo. S petjem manter tako umirimo 

um, osvobodimo odvečnih misli in usmerimo 

pozornost navznoter.  Je kot notranji tuš,  ki nas 

osveži napetosti dneva. Mantre lahko izgovarjamo 

tudi v mislih in so odličen pripomoček za meditacijo. 

 

Mantre izhajajo iz sanskrta, ki je sveti jezik in je 

orodje, ki lahko zdravi na različnih področjih. 

 

1. Mantre so energijske vibracije v obliki zvoka, ki 

vplivajo na fizično in subtilno telo. 

 

2. Mantre direktno vplivajo na naše energetsko telo  

čakre ). 

 

3. Mantra v kombinaciji z namenom vpliva, poveča, 

fizično in duhovno rast. Namen + mantra = vibracija 

kreira učinek ( bistvo mantre ). 

 

4. Mantra krepi prano ( življenjsko energijo ), z 

vizualizacijo in določeno mantro lahko zdravimo 

telo. 

 

5. Mantre so popolnoma varne. 
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MEDITACIJA

Najbolj znana je mantra AUM. AUM je zvok 

univerzuma. Je prva vibracija, ki je nastala v 

vesolju. Predstavlja cikel življenja - rojstvo, življenje 

in smrt. 

 

Tako je tudi v naravi. Drevo zraste, obrodi sadove, ti 

odpadejo in ponovno se rodi novo življenje. 

 

Naj otroci naštejejo še druge primere. 
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MEDITACIJA

Ko pojemo ta zvok se povežemo z vibracijo vesolja, 

ki je 432 Hrtz. To je tudi energija srca. 

 

Kako mantramo: 

 

Sedimo s pokončno hrbtenico, zapremo oči in 

umirimo dih. Pri otrocih pojemo najprej posamezno 

črke.  

 Naredimo globok vdih in z izdihom, na glas, 

zapojemo črko A. Ponovimo trikrat. 

 

Naredimo globok vdih in z izdihom , na glas, 

zapojemo črko U. Ponovimo trikrat. 

 

Naredimo globok vdih in z izdihom , na glas, 

zapojemo črko M. Ponovimo trikrat. 

 

Nato vse črke zapojemo naenkrat. Črko A in  U  malce 

"pohrustamo" in zapojemo zvok OM. 

 

Če imate tibetansko posodo, pa  jih lahko spremljate, 

ko pojejo. 

 

Pogovorite se, kakšen občutek je, ko pojejo 

posamezne črke. Ali čutijo kakšne mravljince, 

toploto in v katerem delu telesa. 

Te črke lahko pojete tudi brez posebne razlage, 

energija tako  sama po sebi pomirja.
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