
 

JESENSKI GOZD 
 
 

V naši vaji vizualizacije si bomo čim bolj živo predstavljali gozd jeseni. To je lahko gozd, ki 

ga poznaš ali se v njem celo redno sprehajaš, lahko ga poznaš s fotografij ali televizije, lahko 

pa je to povsem domišljijski gozd, ki ga boš zdaj ustvaril/a. 

 

 

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 rob gozda sredi svetlega 

jesenskega jutra. Ponoči je deževalo, zdaj pa je jasen, topel dan. Stojiš na potki in se 

razgleduješ. Kaj vidiš? Kakšna drevesa so pred tabo? Bodi pozoren/a na njihovo velikost, 

barvo listov, razvejanost. Pogled obrni tudi v nebo – vidiš kakšne oblake, kakšnih oblik in 

barve so? … Potem se počasi po potki napoti v gozd. Bodi pozoren/a na to, po kakšni podlagi 

hodiš – so to korenine, odpadli listi, zemlja …? Ali slišiš svoje korake, kako stopajo po tej 

podlagi? Svojo pozornost nato usmeri na ostale zvoke, ki jih lahko slišiš. Je prisotno ptičje 

petje ali glasovi drugih živali, lahko slišiš veter? Ali pa v gozdu ni izrazitih zvokov in je 

prisotna tišina? … Med svojo hojo naprej prideš do majhnega potočka. 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. … Ob potočku opaziš 

tudi majhen storž in ga pobereš. Na 

dlani čutiš njegovo težo in površino. 

Neseš ga k nosu in povohaš. Ima 

kakšen vonj? Ob tem postaneš 

pozoren/a tudi na druge vonje v 

gozdu. Kaj vohaš? … Potem lahko 

storž spustiš na tla in se počasi 

vrneš nazaj po potki. Pozoren/a si 

na občutke v telesu. So prisotni 

prijetni občutki, sproščenost, mir 

…? S temi občutki zapustiš svoj 

domišljijski gozd in se počasi vrneš 

nazaj v to sobo. Pozornost spet 

usmeriš na svoje dihanje. Opazuj 

nekaj svojih vdihov in izdihov. … 

Zavedaj se, kako so tvoja stopala 

trdno na tleh, začutiš stol pod seboj. 

… Rahlo premakni noge in roke ter 

zanihaj z glavo. Ko boš 

pripravljen/a, odpri oči. 
 

 

 
 


