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Indledende meditations øvelser: 
 
A) Indånding-udånding. 
Det vigtigste i meditation er at få en dyb og afslappet vejrtrækning. Det, at 
fokusere på vejrtrækningen, gør netop, at du kommer i kontakt med den 
lodrette akse, da vejrtrækningen jo primært bevæger sig lodret. 
Fokusér på vejrtrækningen, tag en dyb og lang indånding gennem næsen, 
således at maveområdet udvider sig. Imens du gør det, siger du højt og 
langsomt inde i dig selv ”Indånding”. Herefter laver du en dyb og lang 
udånding gennem næsen, mens du inde i dig selv højt og langsomt siger 
”Udånding”. Fortsæt med det så længe du vil. 
 
Meget simpelt og meget effektivt. Ved at koncentrere dit fokus på 
vejrtrækningen og på kun at sige og tænke ”indånding-udånding”, så kan du 
opnå en centrering og indre ro, som kan overføres til din hverdag. Forsøg 
ikke at blive irriteret på alle de andre tanker og sætninger, som kommer ind 
over. Vend tilbage til dit fokus: en dyb vejrtrækning og sætningen ”indånding-
udånding”. 
 
B) Tælle 1-10. 
Følgende er en lidt sværere variant af overstående: Tag en dyb indånding 
gennem næsen og tæl højt inde i dig selv ”et”. På den efterfølgende udånding 
tæller du ”to”. På næste indånding ”tre” og så fremdeles til du når til ”ti” på en 
udånding. Herefter starter du forfra med ”et” på en indånding. Osv. 
 
Igen meget simpelt og effektivt. Du vil formentligt blive overrasket over, hvor 
mange gange du ikke kan huske, hvad du er kommet til i din tælling, eller 
hvor du opdager, at du tæller ”fjorten”. Ja, koncentrationen og fokusset kan 
hurtigt forsvinde, fordi vi har så meget andet i hovedet, vi lige skal have 
ordnet, mens vi sidder der og ”laver ingenting” ☺. 
 
C) Tælle 1-100. 
Endnu en variant af det samme, er at tælle ”et” på den første ind- og 
udånding, ”to” på den næste og så fremdeles ind til du når til hundrede. Hvis 
du glemmer, hvad du er nået til, må du starte forfra.  
 
En endnu strammere version er, at hvis du tænker på andet end din tælling 
undervejs, så skal du starte forfra. Ja, det kan blive en lang meditation ☺. 
 
A)-C) er som skrevet indledende øvelser. Indledende fordi de er gode at lave 
som de første øvelser, hvis du ikke har så megen meditations praksis, men 
også indledende fordi de er gode at lave som indledning, hvis du vil lave en 
anden meditation efterfølgende.  
 


