
IZVAJANJE TEHNIKE VIZUALIZACIJE POMIRJUJOČEGA KRAJA 

 

Izvajanje tehnike traja okoli 10 minut, lahko pa tudi dlje, če ti ustreza. Bolje je vaditi v 
mirnem, nehrupnem prostoru. Priporočljiva so udobna oblačila in udoben položaj. 
Tehniko vizualizacije lahko izvajaš samostojno ali s pomočjo vodenja druge 
osebe (enega od staršev ali sorojencev, ki ti bere besedilo). Namen je, da si v mislih 
ustvariš podobo pomirjujočega dogodka oz. kraja. Vizualizacijo lahko izvajaš po 
spodnjem besedilu: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MORSKA OBALA 
V naši vaji vizualizacije si bomo čim bolj živo predstavljali morsko obalo oz. 
plažo. To je lahko obala, ki jo poznaš in si na njej že bil/a, lahko jo poznaš 
s fotografij ali televizije, lahko pa je to povsem domišljijska obala, ki jo boš 
zdaj ustvaril/a. Besedilo: 
Dihaj v svojem ritmu in za začetek samo opazuj, kako zrak vstopi v tvoje 
telo med vdihom in kako ga med izdihom zapusti. … Potem poskušaj malo 
poglobiti vdih in izdih, da postane dihanje mirno in enakomerno. Z mislimi se 
počasi preseli na morsko obalo na začetku poletja. Je še zgodnje jutro, zrak 
je svež in topel. Na svoji koži čutiš rahel veter. Stojiš ob morju in se najprej 
zaveš, kakšna tla so pod tvojimi nogami – pesek, skala, kamenčki? … Potem 
se razgleduješ naokoli. Kaj vidiš? Kakšno je morje, je čisto mirno ali opaziš 
kakšne valove? Kakšne barve je? … Počasi se sprehodi ob njem. Ali slišiš 
svoje korake, kako stopajo po obali? Svojo pozornost nato usmeri na ostale 
zvoke, ki jih lahko slišiš. So prisotni glasovi galebov ali drugi glasovi, lahko slišiš 
morje, veter? … Postaneš pozoren/a tudi na vonje, ki jih lahko zaznaš. Kaj 
vohaš? … Skloni se in v dlan zajemi vodo. Začuti osvežilen hlad na roki, 
vidiš, da je voda bistra. Par kapljic poskusi z jezikom. Kakšen je njen okus? 
Pusti, da ti voda steče med prsti. … Potem poberi majhen kamen. Na 
dlani čutiš njegovo težo in gladko površino. Opazuješ, kakšne barve in oblike 
je. Ko si si ga ogledal/a, ga lahko vržeš v morje in spremljaš, kako za njim 
ostajajo krogi na površini. … Počasi se vrneš nazaj na izhodiščno točko. Pozoren/a 
si na občutke v telesu. So prisotni prijetni občutki, sproščenost, mir …? 
S temi občutki zapusti svojo domišljijsko obalo in se počasi vrni nazaj v to 
sobo. Pozornost spet usmeri na svoje dihanje. Opazuj nekaj svojih vdihov 
in izdihov. … Zavedaj se, kako so tvoja stopala trdno na tleh, začuti stol 
pod seboj. … Rahlo premakni noge in roke ter zanihaj z glavo. Ko boš 
pripravljen/a, odpri oči. 


