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Generelt om meditation  
 
Meditation har en lidt underlig placering i mange menneskers bevidsthed. 
Som noget ekstra ophøjet og fint, som ”man” bør lave. Eller, i modsatte grøft, 
som noget mærkeligt kun hellige fanatikere og asketer udøver.  
Samtidigt er der mange, som har prøvet at meditere, som efter et par forsøg 
fastslår, at de ikke kan finde ud af at meditere! Hvis man overførte det til 
andre områder af livet, så ville der ikke være mange, der ville lære at gå, 
stave, stå på ski eller andet.  
Meditation er for mig et meget fint redskab til at komme i kontakt med en 
dybere bevidsthed og visdom i sig selv. Samtidigt er det med hensyn til det 
ydre simpelt; det kræver kun, at man sætter sig ned og lukker øjnene. På den 
måde er det et meget lige til redskab, som alle kan have glæde af. Men det 
gør det ikke til et hverken bedre eller mere nødvendigt redskab end andre. Vi 
har alle vores forskellige tilgange til en bedre indre og ydre balance, og om 
meditation er en af dine tilgange er ikke så vigtigt; det vigtige er kun, at du 
finder de rigtige tilgange for dig. Omvendt er det naturligvis vigtigt, at du 
overvejer, om du har en usund modstand mod meditation. Netop fordi den 
udadtil virker passiv, kan den være meget modsat den såkaldte effektivitet, 
handlekraft og resultat orientering, vi normalt priser i vores hverdag.  
Meditation handler jo meget om at komme i kontakt med den lodrette akse, 
jeg har beskrevet i anden artikel . At komme i kontakt med den indre krop og 
indre bevidsthed og dermed skabe balance i forhold til den kraftige 
fokusering, vi har på det ydre i vores hverdag. 
 
Når du mediterer, skal du finde et stille og fredeligt sted. Det kan være en 
fordel at benytte det samme sted fra gang til gang, da du dermed er med til at 
opbygge en energi på stedet, som gør, at du får lettere og hurtigere ved at 
finde ind i energien næste gang. 
Sørg for at omgivelserne er hyggelige, tænd f.eks. nogle stearinlys. 
Der findes mange forskellige måder, som du kan sidde på, men det mest 
afgørende er, at du sidder behageligt og har en ret og fri rygsøjle. Sid altså 
lidt fremme på stolen, hav begge fødder godt placeret i gulvet, så du får støtte 
fra gulvet og vær ret i rygsøjlen. Det er okay at have støtte i ryggen i form af 
ryglæn, pude eller andet, men du skal ikke læne dig bagover. Armene er 
afslappet og hænderne er placeret på lårene med håndfladerne opad. 
Der er som sagt andre specielle anvisninger til, hvordan man kan sidde bedst 
for at opnå, at energien flyder mest frit. Ofte kræver de en vis form for 
smidighed og tilvænning. Der er også specielle stole og bænke, som 
understøtter en god meditations siddestilling. Alt sammen fint, men det er ikke 
afgørende for at kunne meditere.  
Hvis du ikke har mediteret før, så kan det være en god idé at starte med de 
indledende øvelser. Lav den samme øvelse f.eks. en måned i træk, således 
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at du vænner dit system til at arbejde på denne måde. Undervejs vil du ofte 
opleve, at tankerne popper op og fylder dit hoved. Det er helt almindeligt. 
Forsøg bare at observere at det er sådan uden at gøre noget. Betragt 
tankerne som skyer. Lad vær med at følge dem, lad dem passerer forbi på 
himlen. Giv ikke op, hav tålmodighed og humor i stedet for; ligesom alt andet 
kræver meditation øvelse og disciplin. Måske kan du efter et stykke tid 
opleve, at du rejser dig efter en meditation og føler dig mæt og behagelig 
inden i, ligesom hvis du rejser dig efter et sundt og nærende måltid. 
Det kan være godt at meditere i 15-20 minutter, gerne længere, men igen er 
det ikke afgørende. 5 minutters venden fokus indad kan være meget vigtigt 
og healende i en travl hverdag. 
 
Der findes mange gode meditations øvelser. Du kan læse om forskellige 
forslag på min hjemmeside. Husk ved alle øvelser at komme langsomt ud af 
øvelsen: bevæg hænder og fødder stille og roligt, lav små rulninger med 
skuldre og nakke, stræk kroppen og åbn langsomt øjnene. 
 
 


