
 
 
 
 
 

Dragi učenci! 

Prazniki so za nami in čas je za nove izzive. Tokrat vam pošiljam nekaj 

vaj, ki jih še nismo izvajali na tak način, kot boste videli v poslanem. 

Vsak dan vas čaka ena vaja. Nastavite si ogledalo in se pošteno zazrite v 

osebo pred vami.  

Naše besede so vibracije, ki nam prinašajo v življenje točno to kar 

izrekamo, zato pazite na vaše misli😊 

Vaje, ki so tokrat pred vami v mesecu maju ponavljajte in jih 

kombinirajte z vajami, ki sem vam jih poslala v mesecu aprilu. 

Srčno upam, da se v letošnjem šolskem letu še kaj vidimo v živo in tole 

skupaj preizkusimo. Vem, da vam je tako lažje in bolj zanimivo.   

Ostanite pozitivni 

 

Lep pozdrav 

Andreja Založnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

PONEDELJEK 

 

 

POZITIVNA AFIRMACIJA 

(nas opomni, da govorimo resnico in smo pošteni) 

VAJA

Ogledalo 

Zapri oči in si predstavljaj, da gledaš v ogledalo. Predstavljaj si, da 

vidiš sebe v ogledalu še boljšega. Vidiš se, kako si srečen in nasmejan. 

Vidiš se kako si poln veselja in izgledaš fenomenalno. Sedaj stopi 

proti ogledalu in si predstavljaj, da si ta sijajna oseba, ki je  notri. 

Uživaj nekaj trenutkov v svoji notranjosti. Vedno bolj se zavedaš, 

kako neverjeten si. Sedaj stisneš skupaj palec in kazalec in si misliš 

kako čudovito se počutiš. Ko boš pripravljen, stopi korak nazaj in 

odpri oči. Kadarkoli se počutiš slabo in se hočeš opomniti,  kako 

poseben si, se samo poglej v ogledalo in stisni palec in kazalec v znak 

odlično. 

NASVET DNEVA 

Pohvala 

Vzemite si čas, da pohvalite nekoga  

in ga opomnite v čem je neizmerno dober in kako ste  

ponosni nanj. Pohvalite in opomnite tudi samega sebe . 

 

 



 
 
 
 
 

TOREK 

 

POZITIVNA AFIRMACIJA 

(pomaga, da si dovolimo biti svobodni) 

VAJA

Pero v vetru  

Predstavljaj si, da si kot pero, ki lebdi v vetru. Občuti, kako 

postajaš vse lažji, tako lahek, da lahko občutiš, kako te veter 

nosi naokoli. Uživaj v občutku lahkote in svobode. 

Predstavljaj si, da te odnaša višje in višje v zrak. Občuti, kako 

ti veter pomaga leteti.  

 

 

NASVET DNEVA 

Majhna mehka žogica  

Ko si pod stresom ali le nemiren, vzami majhno mehko 

žogico, takšno, da jo objameš v svojo dlanjo in jo nežno 

stiskaj. Lahko ob tem tudi prisluhneš sproščujoči glasbi ali 

glasbi, ki jo rad poslušaš.  To bo pregnalo stres in nemir.  

 



 
 
 
 
 

SREDA 

 

POZITIVNA AFIRMACIJA  

  (pomaga okrepiti občutek moči in osredotočenosti) 

 

 

 

 

 

VAJA 

Kristalčki 

Predstavljaj si, da v roki držiš gladek kristal poln čarobne enargije 

miru. Občuti to čarobno energijo, hlad in mir, ki se iz rok širi po 

tvojem celem telesu. 

NASVET DNEVA 

Poslušajte sproščujočo glasbo.  

Ta pomaga ustvariti občutek miru. 

 

 

 



 
 
 
 
 

ČETRTEK 

POZITIVNA AFIRMACIJA 

(nas spomni, koliko lepih stvari je v življenju okoli nas in nas opomni, 

kakšno srečo imamo v življenju) 

 

                                  

                                               VAJA 

                                          Dlančkanje 

Podrgni roki eno ob drugo, da ju zagreješ – okoli 15.sekund. Vsako 

roko skrčiš v obliko skodelice in z vsako pokriješ eno oko. To pozo 

držiš 30 sekund do 2 minuti. Lahko komolce nasloniš na mizo, če ti je 

pretežko. Bolj kot se sprostiš, bolj črna bo tema, ko imaš oči zaprte. S 

to vajo oči počivajo in se sproščajo. 

                                 NASVET DNEVA 

                                            Smeh! 

Poskrbite za to, da se boste veliko in na glas smejali. To je en izmed 

krasnih načinov sprostitve. Lahko ustvarite risbo na kateri so 

nasmeški vaših družinskih članov, prijateljev, sorodnikov, sosedov… 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

PETEK 

 

 

POZITIVNA AFIRMACIJA 

(nas opomni, da moramo ostati nežni in prijazni do drugih) 

DANES BOM NEŽEN KOT ČMRLJ 

 

VAJA 

Metuljčkovo dihanje 

Predstavljaj si, da je na tvoji konici nosu metuljček. Čutiš ga, 

kako sedi na nosu, medtem, ko vdihneš in izdihneš. Sedaj je 

na tvojih prsih in ti spet vdihneš in nato izdihneš. In sedaj je 

na tvojem trebuhu in ti spet vdihneš in nato izdihneš. Lahko 

ga pošlješ še na druge dele tvojega telesa. In spet vdihneš in 

nato izdihneš. 

 

NASVET DNEVA 

Minuta molka 

Preživi nekaj časa v popolni tišini, nekaj sekund, minuto, 

dve,…ali več. Izvedeš lahko tudi minuto molka za vse težave, 

od katerih si se pravkar poslovil. 

 

Prirejeno po:  



 
 
 
 
 

- http://www.helenavlaj.si/2017/03/17/afirmacije/ 

- https://skupnost.sio.si/Delo  

 

http://www.helenavlaj.si/2017/03/17/afirmacije/
https://skupnost.sio.si/Delo

