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MIRNO SPANJE 

 

Mirno spanje in lahko noč..a kaj, ko ravno pred 

spanjem pridejo na plano vse pošastke in strahovi. 

Ko se naše telo  in um začneta umirjati, se soočimo  z 

"vsemi" nepredelanimi stvarmi,  ki smo se jim 

"uspešno" izognili preko dneva.  Poleg tega ima lahko 

otrok čustveno stisko, ker spi sam v sobi in se morda 

na to še navadil.  

 

 S pogovorom, dihalnimi tehnikami in vizualizacijo, 

smo zagotovo na pol poti do sladkega spanca. 

 

Zagotovo  pa se odsvetuje gledanje televizije pred 

spanjem, igranje igric, glasna glasba in glasni 

pogovori. Cel dom, otroci in starši naj se v tem času 

umirijo. Če boste mirni tudi vi, boste zagotovo 

pripomogli k sprostitvi in umiritvi otroka. 

 

Znižamo ton glasu, govorimo bolj počasi in z daljšimi 

presledki . Če berete pravljico za lahko noč, je 

pomembno, da ostanete v umirjeni energiji in da je 

sporočilo pravljice pozitivno.  

 

Otrokova domišljija je tako velika in bolje je, da  jih 

vzpodbudimo k prijaznim in srčnim mislim.  
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Balonček  varnosti 

 

Ta vizualizacija otroku omogoči, da se sprosti in 

počuti bolj varno. 

 

1. Otroku razložite, da bo sedaj kreiral balonček, 

oziroma prostor, kjer se bo  počutil varno. 

 

2. Naj si predstavlja, da je okoli njega velik balon. 

Objema celo njegovo telo. Morda pokažite z roko, kje 

vse naokoli je balon. 

 

3.  Vprašajte jih, kakšne barve želijo, da je njihov 

balon. Morda je moder, zelen, rumen, pisan, svetleč, 

brezbarven..naj odloči otrok sam. 

 

4.  Povejte jim, da je to balonček ljubezni, 

umirjenosti sproščenosti.. Znotraj tega balončka, 

občutimo le prijetne občutke. Je tako zelo močan, da 

ne pride notri prav nič takega, kar ne želimo. Notri 

tako ne morejo priti neprijetne misli in občutki, 

strahci.. Mimogrede, morda bo barva balončka vsak 

dan drugačna, glede na to, kako se bodo počutili. 

Pozanimajte se, kako se počutijo ob določeni barvi in 

kateri občutek jim predstavlja. Ne omejujte se na 

splošne predstave, da je zelena npr. barva zdravja, 

morda pa njim predstavlja srečo. In naj ostane tako. 
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5. Svoj balonček naj poljubno okrasi. Okrasi 

zunanjost balončka in notranjost balončka. Naj se 

razvija kreativnost, sproščena energija in seveda 

tudi smeh. Zabavajte se, preden odidete v varen in 

miren spanec. 

 

 

Naredite ta balonček tudi okoli sebe. To je izjemna 

tehnika vizualizacije, ki ohranja vašo energijo in k 

sebi tako povabite le pozitivno naravnane osebe, 

dogodke. S to energetsko zaščito,  pa lažje začnete 

tudi dan. Lahko kreirate druge občutke, zagotovo pa 

se naravnate na določen fokus, ki vas lažje usmerja 

preko izzivov dneva. Morda si celo predstavljate, da 

se vse negativno odbije stran od vašega balončka. 

 

Balonček lahko, z otrokom, tudi narišete in 

pobarvate. 
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Odpihni  napetost stran/ Dihaj kot burja 

 

1.  Vajo lahko izvajate sede ali leže. Poudarek bo na  

daljšem izdihu in vizualizaciji. 

 

2. Najprej naj otrok občuti, kje v telesu občuti 

napetost. Razložite mu, da bo z izdihom to napetost 

lažje sprostil. 

 

3. Vdihnemo skozi nos, izdihnemo skozi usta - dolg 

izdih, kot da želimo nekaj odpihniti stran. 

 

4. Nato naj  razmisli ali ima kakšne misli, ki niso 

vzpodbudne. Morda ga je česa strah, ga nekaj skrbi... 

To naj si zamisli in z močnim izdihom naj odpihne 

stran. Morda boste morali to narediti večkrat. 

 

5. Potem naj preveri ali je kakšno neprijetno čustvo.  

Naj ga ozavesti in nato z močnim izdihom, kot burja, 

odpihne stran.  

 

6. Nadaljujte, dokler ne opazite, da se je res sprostil 

ali pa vam to zaupa tudi sam.  

 

Za večje težave je seveda priporočljiv pogovor, to pa 

je odlična tehnika, da se otrok sprosti in umiri.  

Podaljšan izdih tako uporabljamo, ko želimo 

sprostiti  naše telo. 
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Posesaj  svoj dan 

 

Otroci se bodo pravemu sesanju raje izognili, ta 

vizualizacija pa jim je prav pri srcu. 

 

1. Vajo lahko izvajajo sede ali leže. V mislih naj si 

kreirajo svoj sesalec.  Ta je prav posebne barve in 

posebnih moči. 

 

3. Sprehodijo naj se  po svojem telesu in posesajo vse 

napetosti, bolečine, strahove, vse neprijetne 

občutke. 

 

4. Ko je vreča v sesalcu polna, naj jo spraznijo tako, 

da vsebino vrečke odvržejo  proti nebu. Proti 

zvezdam. Tam se razgradijo v nič in nimajo prav 

nobene moči več. Vse se spremeni v svetlobo zvezd, 

celotno ozračje se umiri. Tudi sam je  sedaj obsijan s 

svetlobo zvezd. 

 

5. Naj še preveri, kako se počuti sedaj in nato zaspi. 

V sanjah odhaja proti zvezdicam, ki ga obsipajo s 

čarobnim zvezdnim prahom sproščenosti 
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