
ČARANJE IZ VODE 
  
V daljni deželi so nekoč živeli posebni ljudje, 

starci, ki so znali čarati iz vode. Iz vode so čarali 

obraze, lahko so pričarali ljudi in tisoč drugih 

stvari. Čarali so smeh, veselje… samo dobre 

stvari. Take, da so bili ljudje srečni in veseli. 

Čarati so znali tudi očetje in mamice. Morda 

malce slabše. Otroci pa niso znali čarati. Ko so 

bili še majhni so jih očetje in mamice učile kako 

se klešejo kipi iz snega in ledu. Saj veste, ko se 

voda shladi, zamrzne v led ali v snežinke. Iz ledu in snega so zato otroci delali 

snežene može. Toda to niso bili navadni sneženi možje. Imeli so tako lepe 

nosove, da so izgledali kot da so pravi. Niso imeli nekih neumnih korenjev 

namesto nosu. Tudi ušesa so imeli lepo izklesana. Bili so tako dobro narejeni, 

da si včasih mislil, da so pravi ljudje. Nekateri so iz ledu naredili čudovite ptice. 

Toda ti izdelki še niso bili čarovnija. 

Voda čarovnije pa ni navadna voda, to je SANJSKA voda. To vodo ustvarjajo 

čustva. Ko imamo nekaj radi in to čutimo ustvarimo nekaj kapljic te posebne 

vode. 

Če si vesel in si zaželiš, da je tvoja mamica srečna pričaraš par kapljic vode 

zanjo. Radi imamo mamico, ki nam je dala življenje, in očka, ki je mamici dal 

semena iz katerih smo nastali. Če si zaželiš, da je tvoj očka srečen, pričaraš par 

kapljic vode zanj. Takrat postane očka srečen. Če mamica pije to tvojo vodo 

postane vesela in srečna. Kapljice vode lahko pričaraš svojim prijateljem, 

ljudem, ki jih imaš rad(a). 

Če veliko ljudi čara kapljice vode, če je teh kapljic veliko, lahko iz te vode 

pričaraš človeka. Pričaraš SANJSKEGA človeka. Človeka, ki je srečen, lep in 

pameten. Kapljice vode pa lahko pričaraš tudi zase. Reci si: "Lep(a) sem, rad(a) 

se imam". In če boš to čutil boš pričaral par kapljic vode zase.  
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