
MEDITACIJA

Odrasli zagotovo potrebujemo sprostitev in 

umiritev. Zato si bomo danes vzeli čas samo za nas 

osebno. 

 

Spomnite se, da le polna čaša lahko daje. Če ste 

utrujeni, izčrpani in preobremenjeni, se to kaže na 

vseh področjih vašega življenja. Predvsem pa 

nehate uživati, ne zabavate se več. Dnevi tečejo kot 

po tekočem traku.  

Ampak, vi ste pomembni. Zelo ste pomembni. Ste 

vzor otrokom, ki se učijo, kako pomembno je 

poskrbeti za lastno dobro počutje. Tako bodo odrasli 

v zdrave in vitalne odrasle.  

 

Spodaj  je napisanih nekaj primerov, ki jih izvajate 

poljubno dolgo. Včasih je dovolj le pet minut in ste 

prerojeni.  

 

Velikokrat je namreč izgovor, da ni dovolj časa. 

Verjamem, da kakšen dan res zmanjka nekaj več 

časa. Potem pa gre tudi za prioritete. 

 

Dajete svoj čas, denar in energijo stvarem, ki vas 

izpopolnjujejo, osrečujejo in ste zaradi tega boljše 

volje, ste bolj zdravi in spočiti? Potem ste na dobri 

poti. 

V nasprotnem primeru..začnite se imeti radi.  Vredni 

ste pozornosti in ljubezni. 
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OZEMLJITEV IN PRETAKAJOČA SE ENERGIJA 

 

Z zravnanim hrbtom se udobno namestite na stolu 

ali na tleh. Zaprite oči, dihajte globoko in počasi, 

štejte nazaj od deset do ena, dokler ne dosežete 

popolne sproščenosti. 

 

Predstavljajte si, da je na spodnji del vaše hrbtenice 

pritrjena dolga vrv, ki se skozi tla podaljšuje v 

zemljo. Če želite, si jo lahko zamislite kot drevesno 

korenino, ki sega globoko v zemljo. Imenuje se 

ozemljitvena vrv. 

 

Zdaj si predstavljajte, da priteka po vrvi navzgor 

zemeljska energija, ki steče skozi vse dele vašega 

telesa, nato pa skozi teme ven. Vizualizirajte si jo, 

dokler ne začutite, da je pretok zares vzpostavljen. 

 

Zdaj pa si zamislite, da vam skozi teme doteka 

kozmična energija, se razširi po telesu, nato pa steče 

navzdol po ozemljitveni vrvi in skozi noge v zemljo. 

Občutite oba tokova, ki tečeta v nasprotni smeri in 

se vam v telesu skladno mešata. 

 

To vizualizacijo izvajate, kadar ste utrujeni, nimate 

fokusa in želite ponovno vzpostaviti stik z lastno 

energijo.  Ko želite prebuditi občutek varnosti, 

stabilnosti in  prizemljenosti. 
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ODPIRANJE ENERGIJSKIH SREDIŠČ 

 

Predstavljajte si, da vam teme obdaja sijoča krogla 

zlate svetlobe. Petkrat globoko in počasi vdihnite in 

izdihnite, medtem pa se popolnoma osredotočite na 

svetlobno kroglo in občutite, kako izžareva iz vašega 

temena. 

 

 Pomaknite pozornost navzdol na grlo. Spet si 

zamislite zlato kroglo svetlobe, ki seva iz vašega grla. 

Petkrat počasi vdihnite in izdihnite, medtem, ko se 

osredotočate na svetlobo. 

 

Pomaknite pozornost na sredo prsnega koša. Spet si 

zamislite  zlato svetlobo, ki izžareva iz vašega 

prsnega koša. Petkrat vdihnite in izdihnite in čutite, 

kako se energija čedalje bolj širi. 

 

Nato pomaknite pozornost na sončni pletež ali 

predel okoli popka, vizualizirajte kroglo zlate 

svetlobe okoli pasu. Petkrat počasi vdihnite in 

izdihnite vanjo. 

 

Zdaj vizualizirajte svetlobo, ki žari v medenici in 

okoli nje. Spet petkrat globoko vdihnite in izdihnite 

in čutite kako se svetloba širi in žari. Nazadnje 

vizualizirajte žarečo kroglo svetlobe okoli nog in 

petkrat zadihajte vanjo. 
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 Predstavljajte si, kako vseh šest svetlobnih krogel 

žari in sije, tako da je vaše telo kot niz draguljev, ki 

izžarevajo energijo. 

 

Globoko vdihnite in si med izdihavanjem zamislite, 

da se energija pretaka vzdolž ene strani telesa 

navzdol od temena do stopal. Ko vdihavate si 

zamislite, da teče navzgor vzdolž druge strani telesa 

do temena. Trikrat obkrožite telo z njo. 

 

 Zdaj pa si predstavljajte, da se energija zbira ob 

vaših stopalih in dopustite ji, da počasi steče navzgor 

od stopal skozi središče telesa do temena, kjer naj 

žari kot vrelec svetlobe, nato pa steče nazaj navzdol 

zunaj vašega telesa do stopal. 

 

Vizualizacije lahko vedno izvajate leže ali sede. 

Predlagam vam, da si jo posnamete in  nato 

poslušate in sledite navodilom. Ali pa prosite 

prijatelja/ico, da vam jo prebere. 

 

Ta vodena vizualizacija je  primerna, kadar se 

počutite šibke, utrujene in celo bolne. S pozornostjo 

na vse energetske centre, boste poskrbeli, da se 

energija balansira. Lahko jo izvajate tudi pred 

spanjem, da vas zaziba v prijeten spanec. 

 

Mini Monkini yoga



MEDITACIJA

MEDITACIJA IZOBILJA 

 

Zamislite si, da se nahajate v lepem naravnem 

okolju – mogoče na zelenem prostranem travniku 

ob čistem potoku ali na beli peščeni obali morja. 

Vzemite si čas in si predstavljajte vse čudovite 

podrobnosti, glejte se, kako ste hvaležni in kako 

polno uživate v okolju, ki vas obdaja. Nato se 

odpravite na pot in odkrijte povsem drugačno 

okolje, morebiti se boste odločili za valujoče polje 

zlate pšenice ali za plavanje v jezeru. Pohajkujte 

naprej in raziskujte – odkrivajte čedalje več izjemno 

lepih, različnih naravnih okolij – gore, gozdove, 

puščave, kar najbolj ustreza vaši fantaziji. Vzemite 

se čas za vsako posebej.. 

Zdaj si predstavljajte, da se vrnete domov. Zamislite 

si, da vas obdaja ljubeča družina, prijatelji, skupnost. 

Vizualizirajte si, da opravljate delo, ki ga imate radi, 

in se ustvarjalno izražate na načine, ki so pravi za 

vas. Z občutkom notranjega zadovoljstva, s 

spoštovanjem drugih in tudi denarno ste bogato 

poplačani za svoje napore. Zamislite si, da ste 

izpolnjeni in uživate v življenju. 

 

Odmaknite se za korak in ugotovite, ali si lahko 

zamislite svet, naseljen z ljudmi, ki živijo preprosto, 

a v izobilju in v harmoniji drug z drugim in z zemljo. 
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V mislih izgovarjajte afirmacije.   

 

Afirmacije za odnos samim seboj: Vredna sem 

ljubezni. Prijazna sem in ljubeča in veliko lahko dam 

drugim. Nadarjena sem, inteligentna in ustvarjalna. 

Zaslužim si najboljše v življenju. Veliko lahko 

ponudim in vsi mi to priznavajo. Ljubim svet in svet 

ljubi mene. Pripravljena sem biti srečna in uspešna. 

 

Afirmacije za zdravje: Ljubim in zdravim se na vseh 

ravneh – duhovni, umski, čustveni in telesni. 

Zadovoljujem svoje potrebe, ne da bi zbolela. Učim 

se dobro skrbeti zase. Ljubim in polno sprejemam 

svoje telo. Dobra sem do svojega telesa in moje telo 

je dobro z mano. Zaslužim si zdravje in dobro 

počutje. Rešila sem se vseh bolezenskih vzorcev. 

Svobodna sem in zdrava. Moje telo je uravnovešeno, 

v popolni harmoniji z zemljo in univerzumom. Sem 

polna energije in vitalen. Zahvaljujem se za čedalje 

boljše zdravje, lepoto in vitalnost. Dobro počutje je 

nekaj naravnega. 

 

Afirmacija z odnos z drugimi: Učim se iz vseh svojih 

odnosov. Moji odnosi mi pomagajo ozdraviti in se 

ljubiti. Pripravljena sem sprejeti srečen, izpolnjujoč 

odnos. Ljubim se in v svoje življenje naravno 

privlačim  ljubeče odnose.  
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Afirmacije ustvarjalnosti: Sem odprt kanal za 

ustvarjalno energijo. Vsak da dobivam ustvarjalne 

ideje in navdih. Sem stvarnik svojega življenja. 

Ustvarjam si natanko takšno življenje, kakršno si 

želim. Vodi me notranja modrost. Svetloba v  meni 

tukaj in sedaj ustvarja čudeže v mojem telesu, umu 

in poslovnih zadevah. 

 

Zamenjajte ali dodajte svoje afirmacije. Naj bo 

navdih za kreiranje vašega življenja. Takega, kot si 

ga želite živeti. 

 

Moč misli in naše naravnanosti dela čudeže. Pa res 

ne želim dati besede čudež v narekovaje. Ko 

spremenimo naš notranji svet, se namreč 

preoblikuje naše zaznavanje zunanjega sveta. 

 

Seveda to ne pomeni, da potem nismo nikoli slabe 

volje ali nam vse uspe v prvo. Je pa zagotovo 

kvaliteta življenja večja in boljša. 

 

Na zemlji smo zato, da smo srečni in morda osrečimo 

še koga. In če to pomeni, da vizualiziramo prijazne 

misli, podobe in ideje, potem kreirajmo najlepši svet. 

 

Spomnimo se, da smo kreatorji prav mi sami. 

Vzemite čopič v roke in slikajte. Slikajte ljubezen, 

radost in mir. 
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