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Visdomsbog 1 "Solen der lyser – Så du kan se" lærer barnet at fylde sig 
med healingsenergi og bruge denne som et redskab til forvandling. Øvelsen 
er enkel og består af at anvende solen som redskab.

Solen repræsenterer vores ånd, hvilket skal forstås som en højere del af os 
selv og den del, hvor viljen til det gode kommer fra. Når solen trækkes ind i 
vores hjerter, skabes der en essentiel forvandling helt inde i barnets indre 
kerne, som et frø af "viljen til det gode", der vil gro i samklang med, at barnet 
vokser op. Det vil hjælpe barnet til at anskue situationer i et større 
perspektiv. Derved vil livets svære situationer synes lettere. 

I toppen af hovedet ligger vores kronechakra. Dette center er et 
energicenter, der har mange funktioner. Blandt andet modtager vi 
inspiration, får næring til livet, bliver lysende væsner og har mulighed for 
kontakt til en ren og klar tankestrøm. Dette chakra er yderst vigtigt at kende i 
arbejdet med meditation. 

Når vi har forbindelse til vores indre sol, lyser vi. Andre vil gerne være i 
selskab med os, for omgivelserne mærker, at her er en person, der stråler. 
Når vi stråler, har vi det godt med os selv og sender kærlighed ud til 
omgivelserne. Det mærker omgivelserne og stråler tilbage. 

Et gammelt ordsprog beskriver dette som følgende: ”Smil til verden og 
verden smiler til dig”. 



Når barnet laver denne meditation, vil det lære at stråle og se tingene på en 
anden måde. Barnet vil have lettere ved at anskue tingene på en positiv 
måde. 

Det er naturligt for os at sende lys og kærlighed til de mennesker vi holder 
af, men det kræver træning og vilje at sende lys og kærlighed til personer, vi 
ikke bryder os om. I visdomsbog 1 vil barnet lære konflikthåndtering. I stedet 
for at tryk avler modtryk, lærer barnet at sende lys. Når barnet ikke laver 
modtryk, opløses problematikkerne. Barnet får gennem visdomsbog 1 et 
redskab til selv at klare problemerne – ved at sende lys! 
Når meditationerne gentages, bliver det gradvis lettere for barnet at 
visualisere billederne og lade det ”at sende lys” blive et naturligt redskab - 
en integreret del af barnet.



Solen der lyser - Så du kan se 

Trin 1

Du ligger eller sidder helt stille med lukkede øjne 

 

Du slapper af i kroppen 

Du mærker, at dine fødder og dine ben slapper af 

Du mærker, at din ryg, mave og brystkasse slapper af 

Du mærker, at dine arme og dine hænder slapper af 

Du mærker, at din nakke, hals og dit hoved slapper af 

Hele kroppen er nu fuldstændig afslappet 

 

 

 

 

Du sidder eller ligger på et dejligt sted 

Du bestemmer helt selv, hvor dit dejlige sted er 

Det kan være på dit værelse, på en dejlig strand 

eller på et lyst og rart sted i skoven 

Du bestemmer helt selv, hvor dit dejlige sted er 




