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Meditation – en åbning til den lodrette akse . 
 
Vores liv kan beskrives som et kors. Det har både den vandrette og den 
lodrette akse.  
Den vandrette akse er vores hverdagsliv. Langt det meste, af det vi foretager 
os i vores hverdag, foregår i et vandret perspektiv. Rent praktisk går vi f.eks. 
på vandrette flader, bilen kører hen ad en vandret vej, vores bord er vandret 
osv. Naturligvis, ellers ville vores hverdag være mere besværlig. Vores 
handlinger foregår også meget i et vandret perspektiv: vi gør noget, som har 
en konsekvens i fremtiden; vi sår et frø, som skal passes, og som så på et 
tidspunkt vil spire og blomstre. Vi bevæger os fra venstre mod højre på 
tidslinien, fra fortid mod fremtid.  
 
Den lodrette akse er ikke så fremtrædende i vores liv. Mange kommer kun i 
kontakt med den, når de oplever store begivenheder som fødsel, ulykke og 
død. Så mærker de, at en større virkelighed åbner sig op og viser, at de ikke 
bare bevæger sig fra venstre til højre på tidslinien. Den lodrette akse er også 
en del af deres liv. For nogen er det en byrde af et tungt kors, som gør, at de 
ikke kan kontrollere livet, men må acceptere livets uforudsigelighed. For 
andre kan det være en åbning til noget større, som giver livet mening og 
fylde.  
 
Der, hvor den vandrette og lodrette akse mødes, er nuet.  
Den vandrette akse er i tid, hvilket kan være nødvendigt og praktisk for at få 
ting til at glide lettere i hverdagen. Det er det, som forfatteren Eckhart Tolle 
kalder ”urets tid”. Men udover at tiden har et formål i praktiske henseender, 
så har vi mennesker også en tendens til at blive fanget i tid. ”Psykologisk tid” 
kalder Eckhart Tolle det, hvor vores sind identificerer sig med fortiden og 
konstant tvangspræget laver en projektion ind i fremtiden. I ”psykologisk tid” 
er vi aldrig til stede i nuet. Den (”urets”) tid, som kan være en fin hjælp til at 
føre os hen mod et mål, er nu blevet en psykologisk størrelse, som fører os 
væk fra noget, væk fra nuet. Vores tanker forsøger ofte at føre os væk fra 
der, hvor vi er, hen mod fortiden, hvor alt var rosenrødt og perfekt eller 
omvendt, hvor der skete noget imod os, således at vi har det så skidt nu, at vi 
ikke har lyst til at være i det nu. Eller vores tanker bevæger sig mod 
fremtiden, hvor alt vil blive godt, bare vi kommer væk fra dette nu, hvor vi ikke 
har lyst til at være. 
 
Den lodrette akse er udenfor tid. Her åbnes op til evigheden. Ikke evighed 
forstået som al fremtid, men evighed forstået som udenfor tid. Men selv 
begrebet evig er blevet fanget i tid; oftest kan høres vendingen ”det tager en 
evighed” forstået som, at det tager lang tid. Men ved at åbne op for den 
lodrette akse vil vi netop åbne op for en dimension, hvor vi ikke tænker på, 
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om det er kort eller lang tid, for tid eksisterer slet ikke i den lodrette akse, vi 
tænker slet ikke i tid.  
Jeg observerer det nogle gange, når jeg behandler: ved at klienten kommer i 
kontakt med deres dybere selv, oplever jeg, at klienten åbner op for den 
lodrette akse. Der kommer en meget dyb stilhed i rummet (en engel går 
igennem stuen), øjeæblet bevæger sig hurtigt frem og tilbage under de 
lukkede øjenlåg (REM (rapid eyes movement) tilstanden, som vi også er i, 
når vi drømmer), og vejrtrækningen bliver nærmest ikke eksisterende men 
samtidigt meget dyb, som om et kæmpe rum åbner sig op inde i personen. 
Hvilket jo også er sandt, da de har åbnet op til evigheden. 
Når personen så efterfølgende skal rejse sig og komme tilbage til hverdagen 
og den vandrette akse, så er de oftest fortumlet, forvirret og samtidigt meget 
klare. De tænker, at der er gået lang tid, og at det samtidigt er gået meget 
hurtigt, netop fordi at tiden har været ”ude af drift”.  
 
Korset kan symbolisere mange ting bl.a. et menneske, som står med samlet 
ben og armene spredt ud til siden. Og det er også netop menneskeligt at 
være spændt ud imellem evigheden og timeligheden – den lodrette og den 
vandrette akse. På den ene side mener jeg, at vi er sat på jorden for at være 
jordiske, tage os af dagligdagen og nyde de (materielle) ting som livet 
skænker os - uden at forfalde til overdreven materialisme eller blive fanget i 
sindets angstfyldte tids tyranni. På den anden side mener jeg, at vi er 
universets børn, som naturligt kan sanse hele universet og suge næring fra 
det, som er udover vores forstand – uden at forfalde til verdensfjernhed eller 
fanatisme. At finde vores vej i dette menneskelige dilemma handler om at 
kunne have vores balance i midten af korset, i nuet. 
 
Den vandrette akse fylder meget i vores liv. Meditation kan være en måde at 
kontakte den lodrette akse. Andre måder kan f.eks. være at betragte himlen 
og skyerne, at lytte til eller udøve dyb, afslappende musik, at ligge ned, at 
læse bøger som bringer dig i kontakt med selvet, at dyrke yoga, qigong, tai 
chi, at huske dine drømme, at være til stede med små børn, at være i en 
kirke, at opsøge spirituelle steder eller oplevelser, at føre dybe samtaler, at 
være stille og til stede. 
 


