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Διαλογισμός του Ηλιακού Φωτός 
 
Το ίδιο το ανθρώπινο σώμα είναι μια ένωση φυσικών ενεργειών όπως το φως του 

ήλιου, το νερό, ο αέρας και η τροφή. Μπαίνουν στο σώμα και παράγουν μια ήπια 
θερμοκρασία, διατηρώντας τη ζωτικότητά μας ακόμα και σε αυτήν τη στιγμή. 

Μέσω διαλογισμού όπως ο Διαλογισμός του Ηλιακού Φωτός παρακάτω, ανανεωθείτε 
με την ηλιακή ενέργεια και βιώστε μια αίσθηση φύσης και ζωής να ξυπνά μέσα σας. 

 
Εάν περπατήσετε για κάποια ώρα καθώς μαζεύετε ηλιακό φως, θα νιώσετε τον 

θορυβώδη διάλογο των σκέψεων σας στο κεφάλι σας σταδιακά να σωπαίνει. 
Μετά το περπάτημα, κοιτάξτε τον Ήλιο και καθίστε με την οσφυική περιοχή της 

σπονδυλικής σας στήλης ίσια. Τοποθετήστε τα χέρια σας στα γόνατά σας, τις παλάμες προς 
τα πάνω και χαλαρώστε το στήθος και τους ώμους σας. Κλείστε τα μάτια σας και 
χαμογελάστε ελαφρώς. 

Απολαύστε το φως του ήλιου που πέφτει σαν καταρράκτης σε ολόκληρο το σώμα 
σας. Φανταστείτε το σώμα σας σαν να είναι ένα ηλιακό πάνελ, οραματιστείτε ότι λαμβάνετε 
και φορτίζεστε με ενέργεια. Μετακινήστε την αντίληψή σας με φορά προς τα κάτω στο σώμα 
σας - από το πρόσωπο στους ώμους, τα χέρια, το στήθος, τη κοιλιά και τα πόδια - 
φανταζόμενοι το ζεστό ηλιακό φως να λιώνει κάθε σημείο του κορμιού σας. 

 
Σηκώνοντας ελαφρώς το κεφάλι σας, ελάτε σε επαφή με την ηλιακή ενέργεια που 

λάμπει στο πρόσωπό σας. Καθώς γυρίζετε αργά το κεφάλι σας από πλευρά σε πλευρά, 
προσπαθήστε να νιώσετε τα χρώματα του φωτός να αλλάζουν μπροστά στα κλειστά μάτια 
σας. Όταν αντικρίζετε τον ήλιο, θα αισθανθείτε ένα έντονο χρυσό φως και όταν στρίψετε 
ελαφρώς προς το πλάι θα αντιληφθείτε το πορτοκαλί και το κόκκινο. Επικοινωνήστε σε 
βάθος με την ηλιακή ενέργεια στα χρώματα. 

 
Σταματήστε να κουνάτε το κεφάλι σας και λάβετε την ηλιακή ενέργεια που έρχεται 

στο πρόσωπό σας, στέλνοντας το σε ολόκληρο το σώμα σας. Αποθηκεύστε τη στο ηλιακό  
σας πλέγμα- στο "κέντρο ενέργειάς" σας. Συνεχίστε να το οραματίζεστε καθώς αισθάνεστε 
ότι το ηλιακό πλέγμα σας ζεσταίνεται. Τερματίστε την άσκηση όταν αισθανθείτε ότι 
ολόκληρο το σώμα σας, συμπεριλαμβανομένων των δακτύλων και των ποδιών, έχει ζεσταθεί 
αρκετά. 

 
Μετά από αυτόν τον διαλογισμό με τον Ήλιο, θα νιώσετε τη ζεστή αγάπη της 

εσωτερικής σας φύσης.  
 
 
 
 
Προσοχή 
Η έκθεση σε πολύ έντονο ηλιακό φως για πολλή ώρα μπορεί να βλάψει το σώμα σας λόγω 
του έντονου υπεριώδους φωτός. Το καλοκαίρι, θα μπορούσαν να είναι αρκετά πέντε λεπτά. 
Αποφύγετε το πιο έντονο ηλιακό φως, κατά το μεσημέρι. 
 


