
Rainbow 
Mavrica je namenjena otrokom in 
najstnikom iz vseh evropskih držav, ki 
želijo živeti izkušnjo stika z naravo, 
živalmi in rastlinami ter hkrati 
doživljati izkušnjo pozornosti nase. 
Mavrica je še posebej primerna za 
osebke, ki trpijo zaradi motnje 
pozornosti, z ali brez hiperaktivnosti, 
psihomotoričnih motenj, socialno-
čustvenih težav ali zaradi avtističnih 
lastnosti.



Regija Furlanija – Julijska krajina je geografsko 
območje, ki se razprostira od morja do gora. V nekaj več 
kot 100 km razdalje lahko občudujete peščene in 
skalnate obale, reke, Kras, Brda in Alpe. Ustje naravnega 
rezervata reke Soče – Isola della Cona in bližnja okolice 
ponujata otrokom številne možnosti za stik z zaščitenim 
naravnim okoljem in možnost opazovanja živali, 
avtohtonih rastlin, jahanje konj na naravoslovnih izletih, 
lahko pa tudi prevzemajo skrb za pol-divje živali in 
sledijo njihovemu dnevnemu življenjskemu ritmu.  
Znano je, da imajo hiperaktivni ali avtistični otroci in 
mladi dober odnos z živalmi: stik z njimi jim pomaga pri 
dojemanju samega sebe, zaradi česar doživljajo svoj um 
in telo na bolj harmoničen način. Zato Rainbow ponuja 
tem otrokom in najstnikom hipoterapevtski program. 
Program obsega prvi stik s konji in njihovim življenjem, 
pouk jahanja za začetnike in naturalistične izlete na 
konju za bolj izkušene. 

Rainbow

Stik z naravo



Motnje pozornosti ali psihomotorične motnje, 
socialno-čustvene težave, nekatere vrste avtističnih 
lastnosti in hiperaktivnost je mogoče uravnotežiti in 
jih zmanjševati s pomočjo prakse joge. Z ustreznimi 
dihalnimi vajami, ustreznimi položaji telesa in 
nekaterimi meditacijskimi tehnikami lahko 
prečistimo živčevje in pomagamo svojemu umu in 

telesu, da se bolje sporazumevata. Mavrica se zgleduje 
p o p r o g r a m u v e čd i m e n z i o n a l n e t e r a p i j e 
Mednarodnega izobraževalnega centra Sri Aurobindo 
v mestu Pondicherry v Indiji. Mavrični program joge 
ponuja aktivnosti, ki so primerne za udeležence 
različnih starosti in neglede na njihove specifične 
težave. 
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Ritmi in lestvice tradicionalne glasbe temeljijo 
na različnih silah narave in njihovih pojavnostih. 
Razvili so jih na podlagi dogovorov in notranjih 
ritmov človeka in so zato sposobni vplivati nanje 
in jih uskladiti. Sile vesolja obstajajo in živijo v 
vsakem človeku. Pri ljudeh, ki trpijo za 
hiperaktivnostjo, psihomotoričnimi motnjami, 
socio-emotivnimi motnjami ali imajo avtistične 
lastnosti, te sile niso usklajene in to povzroča 
njihovo neharmonično delovanje. Tradicionalna 
glasba ima moč uskladiti te sile. Poslušanje, 
igranje in petje tradicionalne glasbe vodi v 
ponovno uravnoteženje medsebojnih vplivov 
med človeškimi bitji. Rezultat je ublažitev zgoraj 
omenjenih posebnih težav.
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Mavrica ponuja opazovanje oblik in barv 
narave. Otroke in mlade bomo skozi 
neposredno opazovanje usmerjali v dejavnost 
risanja in slikanja narave. Oblike narave so 
h a r m o n ičn e i n h k r a t i m a t e m a t ičn o 
inteligentne. V njihovi očitni popolnosti se 
zrcali usklajenost sil vesolja. Opazovanje in 
reproduciranje teh oblik in barv krepi naša 
zunanja čutila, daje umirjenost vitalni duši, 
spodbuja harmoni jo našega uma in 
vzpostavlja stik z našo najglobljo dušo. V stiku 
z našo dušo se napajata naša volja in 
sposobnost upravljanja našega telesa in uma, 
tako da sledimo naši najgloblji naravi in tako 
dobimo resnično priložnost za aktivno in 
konstruktivno vlogo v naši družbeni skupini in 
v širšem svetu. 
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