
Din Indre Sol

 

Guidet lydmeditation kyndelmisse 2020. Forfattet af BirgitteHelena Winther, 
indehaver af Kraftsang. 

Formålet med denne lydmeditation er at styrke kontakten til din indre sol og din 
indre ild. Din indre sol residerer i dit solar plexus og repræsenterer kvaliteter som 
gennemslagskraft, varme, passion og energiniveau. Måske kan du selv tilføje et 
par øvrige kvaliteter. Ved at styrke din indre sol vil du måske opleve mere energi, 
mere glæde og en forstærket lyst til at igangsætte nye projekter.  I denne 
meditation er det lyden fra din stemme, der ændrer på energien i solar plexus, 
som er der, vi arbejder. Det er helt fint, hvis du er ny i intuitiv kraftsang og 
stemmearbejde - det gælder altid om at lade den lyd, der er, komme ud uden at 
dømme den som god eller dårlig. 



Trin 1 
Vælg det sted, du vil meditere og sæt rammerne. Det kan f.eks. være ved dit alter 
hvis du har sådan et. Sørg for at vælge et sted, hvor du kan være uforstyrret de 
næste ca. 20 minutter. Tænd et lys og lad det repræsentere Solen og Lyset som 
vender tilbage. Du kan vælge at sidde eller stå under meditationen. Hvis du 
sidder, så sørg for at sidde godt og med lige rygsøjle. 

Trin 2 
Kom i ro og kom ind i en dyb, langsom vejrtrækning.  
Læg hånden på dit solar plexus område - øverste del af maven og forestil dig, at 
du trækker vejret ind i området og puster ud derfra. Sådan skaber du den første, 
lidt dybere kontakt.  
Kald nu et billede frem af solen i dit solar plexus. Din indre sol. Mærk den og se 
den for dig, hvis du er i stand til det. Fornem om den er svag eller stærk.  

Trin 3 
Forestil dig nu den ydre sol på himlen. Se den for dig stor, gul og skinnende i sin 
fulde kraft og lad den stråle ind i dit solar plexus og oplade din egen, indre sol. 
Lad energien strømme af sig selv og sæt din intuitive lyd på oplevelsen. Lad det 
gå stille og roligt og giv hele tiden lyd til processen. Syng din kraftsang i ca. 10 
minutter - du kan evt. sætte en alarm eller fornem selv hvornår, lyden dør ud og 
din indre sol er balanceret og opladet. 

Trin 4 
Sid herefter i stilhed og lad lyden lande og integreres i dit solar plexus og hele 
din krop. Lad din indre sol skinne og vibrere og nyd følelsen.  
Du vil måske modtage indsigt i denne stilhedsperiode eller indsigter kan komme 
i dagene efter meditationen. Når du føler dig færdig, lægger du hånden på solar 
plexus igen for at runde meditationen af.  
Tak for det, der blev dig givet og vend langsomt tilbage til normalbevidsthed. 


