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Velkommen
Når jeg første gang siger til et menneske, at man er i stand til at styre sin TIL-
STAND, kropsligt og mentalt, dels via sin forestillingsevne, dels ved sin evne 
til at slappe dybt af, så bliver jeg ofte mødt med undren og overraskelse. Det er 
endnu ikke særlig alment kendt, at man på lige fod med at ordinere medicin og 
fysioterapi imod f.eks. smerter eller stress, kan lære meditation som “hjælp til 
selvhjælp”. Det er grundigt videnskabeligt dokumenteret, at det virker.

Kroppen undergår ændringer i form af lavere blodtryk, langsommere ånde-
dræt og puls, dybere afspændthed, øget effektivitet i immunsystemet, øget ud-
skillelse af endorfiner (lykkehormoner), en balancering af serotonin i hjernen 
(hormon der har at gøre med oplevelsen af depression og angst), hormonet 
melatonin balanceres (hænger sammen med kvaliteten af søvnen) og der sker 
en reduktion af kortisol (et stresshormon). Nogle af gevinsterne kan således 
være: 

Stressreduktion
 
Bedre søvn 

Øget koncentrationsevne

Mere energi

Øget kreativitet

Bedre humør

De biologiske aldersmarkører påvirkes, så man fremstår  
mere “ung” (blodtryk, hjerterytme, smidighed, hud etc.  
påvirkes af meditation).

Dette skrift om meditation vil fokusere på gevinsterne ved meditation, både 
fysisk, mentalt og sjæleligt. Det vil derudover være konkret og operationelt, så 
du ved, hvad du skal gøre, for at få meditation til at fungere. Du vil blive præsen-
teret for en lang række meditationsteknikker og øvelser, så det bliver muligt at 
vælge de redskaber og metoder, som passer allerbedst til dig.

Bogen lægger ud med at beskrive, hvad meditation er ud fra et sjælsper-
spektiv. Før meditation kom til Vesten, var formålet med at meditere ude-
lukkende (og er det stadig for mange) oplysning. Hele formålet var højere 
bevidsthedstilstande. Det er vigtigt, at vi kender meditationens oprindelse
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og formål, så vi er klædt på til at genkende, når og hvis de højere be-
vidsthedstilstande optræder i meditation. Derfor starter bogen med at 
beskrive et menneskesyn, der har rødder i østens filosofi. I næste del af 
bogen fremlægges vestlig videnskabelig dokumentation for effekter af 
meditation i krop og sind. Den sidste halvdel er praktisk, idet der sys-
tematisk gennemgås en lang række indgange til meditation:  
- med krop og sanser, - med øret, - med åndedrættet, - med hjertet, - med 
mantra, - med chakra, - naturen - og endelig det meditative som allesteds-
nærværende praksis. I hvert afsnit gennemgås, efter en grundig beskri-
velse af den givne indgang, en række specifikke øvelser, så du som læser 
har mulighed for at omsætte det læste til praksis.

Bogen er mest tænkt som en fagbog for mennesker, der allerede  
arbejder med nærvær og meditation, og som ønsker faglig baggrunds-
viden og konkrete inspirationer til deres daglige arbejde. 

Men den kan også bruges som en “gør det selv” manual for mennesker, 
der har et vist kendskab til meditation. 

Jeg vil dog klart anbefale, at du frekventerer en erfaren meditations-
lærer, hvis du for alvor vil til at integrere meditation i dit daglige liv. Det 
er en anden, blidere tilgang til sig selv, der skal tillæres, en tilgang som 
er så modsat den vestlige verden, hvor vi knokler for at lære nyt. Medita-
tion handler mest af alt om at “give slip ind i” – og det kan vi ikke læse os 
til, det skal vi guides ind i, inden vi kan selv.
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En lidt længere forklaring 
Eller med Eckhart Tolles ord: DIN NATURLIGE TILSTAND AF 
FØLT ENHED MED VÆREN. Og han siger videre: “Den er en tilstand 
af at være forbundet med noget umådeligt og uforgængeligt, noget der, 
næsten paradoksalt, essentielt set er både dig og samtidig meget større 
end dig. Den er at finde din sande natur hinsides navn og ydre form.” 
(Tolle. 2004, p. 30).

Næste spørgsmål er så: Hvad er “væren”? Tolle svarer todelt, først 
hvad angår den universelle del af vores sjæl: “Væren er det evige, altid 
nærværende Ene Liv hinsides de myriader af livsformer, der er under-
kastet fødsel og død.” Den anden del er mere konkret og knyttet til den 
individuelle sjæl: Væren er tilgængelig for dig nu, som dit eget dybeste 
selv, din sande natur. Men forsøg ikke at gribe den med sindet. Prøv ikke 
at forstå den. Du kan kun opleve den, når sindet er stille. Når 
du er nærværende, når din opmærksomhed er totalt 
og intenst i Nuet, kan du føle Væren, men du kan 
aldrig forstå den mentalt” (Op.cit., p. 30-31).

Så oplysning har at gøre med nærvær, 
med nu’et, med at være stille i sindet 
og ikke ville forstå mentalt… Kan 
vi komme det lidt nærmere? En 
meditationslærerkollega sagde på 
et tidspunkt, ganske jordbunden 
i sin formulering (Bjarne Nybo): 
Meditation bringer dig til stil-
hedens niveau. Stilheden findes  
i sprækken mellem tankerne.

At stoppe tankerne
De flestes motiv for at ville lære at 
meditere er at slippe for tankemyl-
deret. Hvordan lærer jeg at stoppe tan-
kerne? - er det tilbagevendende spørgsmål, 
jeg bliver stillet. Vi moderne vestlige mennesker 
længes efter stilhed. Det irriterende er imidlertid, 
at det principielt er et forkert stillet spørgsmål; vi kan ikke 
stoppe tankerne, det er lige så svært, som hvis jeg siger til dig, “du må 
ikke tænke på en lyserød elefant”. Du kan ikke lade være. Vi tænker ca. 
50.000 tanker i døgnet. Tanker ér lige så længe, som vi lever. Dét, medi-
tativ praksis går ud på, er med teknikker dels at udstrække tidsrummet 
mellem to tanker, så vi registrerer rummet bagved tankerne, dels opar-
bejde en ikke-involveret, ikke-reagerende attitude over for vores krop, 
tanker og følelser. Hele dette skrift kommer til at handle om, i forhold til 
ovenstående: Hvad, hvorfor, hvordan? 
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“ ”
På sjælens niveau

Jeg mediterer for at huske, hvem jeg er. Meditation er en rejse tilbage  
til ens eget centrum, tilbage til en selv. Når sindet er blevet helt stille, 
kommer ens eget Selv til orde. Man opdager glæden og friheden ved 
blot at være den, man er – fri for alle mentale begrænsninger.  
Jeg opdager, at jeg er tilstrækkelig, som jeg er – jeg er den, jeg er.  
Jeg er ikke noget bestemt, jeg er bare. Hel i mig selv.

               (Trier, 2006, p. 121-122)

Hvad er meditation? Afhængig af indfaldsvinkel 
kan det beskrives på mange forskellige måder. Det 
kan beskrives fra sjælens niveau, på sindets niveau 
og det kan beskrives ud fra effekterne i kroppen. 
Jeg vil starte med at beskrive det fra det mest 
essentielle perspektiv, nemlig på sjælens niveau. 
Beskrivelsen af, hvad meditation er, vil således  
bevæge sig fra relativt abstrakte forklaringer til 
yderst konkrete effekter og eksempler på, hvordan 
det opleves i krop og sind.

I korthed 
Holder man sig til buddhismens formål med 
meditation, så er det OPLYSNING. Det afføder 
spørgsmålet: Hvad er oplysning? Buddhas enkle 
definition er: LIDELSENS OPHØR.

Hvad vil det dog sige, at lidelse ophører? Det er 
ud fra et buddhistisk perspektiv faktisk temmelig 
bogstaveligt, idet man lærer at 
forholde sig helt ander-
ledes til sine følelser, 
end vi gør i 
Vesten. Her 

er vi oftest “i vore følelsers vold”, og vi identificerer 
os med vore følelser og følelsesmæssige tilstande. 
Dalai Lama eksempelvis står som det fineste 
nulevende forbillede på det, man ikke kan over-
sætte passende til dansk, nemlig “compassion” & 
“detached attachment” til enhver situation, der op-
står i livet. Dvs. være nærværende og medfølende, 
selv over for ens såkaldte fjende, men uden at lade 
sig rive med følelsesmæssigt. Tilgivelse er en helt 
central kvalitet; tilgivelse såvel af sig selv som af sin 
næste, hvor man giver slip på alle de destruktive 
tilknytninger, der måtte være – i krop, i sind og på 
sjæls-plan til noget eller nogen.

Vrede, begær og vildfarelse betragtes som de 
tre mest destruktive følelser, der kan “forgifte” 
vores sind i en grad, så vi ikke formår at gå bagom 
sindets aktivitet – og ind i sjælens stilhed, ind i den 
fredfyldte oplyste tilstand.  
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Når den nederste del af timeglasset skal beskrives, 
så finder jeg det temmelig udfordrende, fordi det 
dybest set er en virkelighed, der skal erfares, frem 

for beskrives. Jeg gør alligevel forsøget i næste 
afsnit, såvel psykologfagligt som lyrisk.

You are not body and mind; you are body/mind, psycho/somatic.  
You are both together. So whatever is done with your body reaches  
the mind and whatever is done with the mind reaches the body.  

Body and mind are two ends of the same entity. 
        (Osho, 2004, p. 72)
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Udvidede krop 

Individuel krop

Vital kraft

Emotioner, følelser, ønsker

Idéer, koncepter, overbevisninger, diskriminationsevne

Det konventionelle “jeg”

Frø af ønsker og erindringer

Myter, arketyper, guder og gudinder

Ren potentiale, ånd

Timeglasmodellen
Mennesket i sin helhed

Deepak Chopra har operationaliseret det på fine-
ste vis. Hvis vi tager udgangspunkt i hans model 
for det hele menneske, timeglasmodellen, så er 
de definitioner af meditation, jeg har holdt mig 
til indtil nu, med udgangspunkt i det, han kalder 
den kausale krop, altså hele nederste del af time-
glasset. Den kausale krop er, hvad jeg fremover 
kalder SJÆLS-PERSPEKTIVET. Sjælsdimensio-
nen er tredelt: Universel, kollektiv og personlig. 
I den universelle sjæl, ér oplysning, “det altid 
nærværende Ene Liv”, selve bevidstheden om 
skabelsens udspring. I den kollektive sjælelige 
dimension, finder vi det arketypiske, det fælles-
menneskeligt sjælelige. I den personligt sjælelige 
dimension eksisterer Væren på det individuelle 
plan. Det er disse tre udtryk af stilhed, som vi 
møder i den meditative tilstand. Med henvisning 
til disse lag siger Chopra, at meditation er  
det mest kraftfulde redskab til at genopdage,  
hvem man virkelig er.

Vi er ikke vores krop, sind, intellekt og ego – 
altså hele den øverste halvdel af timeglasset, det 
er kun vores overflade, vi er “et felt af uendelige 
muligheder”, vi er “rent potentiale”, når vi anskuer  
os selv fra et oplyst perspektiv, fra et enheds- 
bevidstheds perspektiv. Vi ér først og fremmest 
den kausale krop. Dette menneskesyn er oprin-
deligt beskrevet i den indiske vedantafilosofi, 
der har sit udspring i den 3000 år gamle vediske 
litteratur. 

Man kan spørge sig selv: Hvad er forskellen 
mellem det universelle og det individuelle – og 
hvordan er forbindelsen mellem det sjælelige 
(nederste del af timeglasset), sindet og den fysiske 
krop (øverste del af timeglasset)? Chopra siger 
det smukt: “Hukommelsens frø er gemt på sindets 
niveau og giver den universelle ånd individualitet” 
(mundtlig overlevering).

Formålet med meditation er at tage opmærk-

somheden fra aktiviteten i sindet til mere og 
mere stille niveauer af tankeprocessen, indtil man 
slipper bagom tankerne ind i åndens stilhed og 
finder ind i sig selv. I nederste del af timeglasset er 
der definitorisk stille. Og i stilheden er klarheden. 
Når man kommer ud af meditationen, bliver man 
i stadig højere grad i stand til at bringe åndens 
kvaliteter med, integrere dem – og leve et mere 
fyldestgørende liv.

Timeglasmodellen repræsenterer forskellige 
eksistensniveauer ud fra en kvantefysisk tænkning.  
Starter vi øverst, så er den fysiske krop lavet af 
masse og energi. Den såkaldt subtile krop inde-
holder den “psykologiske krop”, altså sindet, 
intellektet og ego’et. I den vestlige verden tror vi 
fejlagtigt, at vi kun er en krop og et sind, og at disse 
to lag tilsammen er hele én. Og vi tror fejlagtigt,  
at det er hér, at virkeligheden bliver til. I modellen  
kalder Chopra netop den nederste del for “den 
kausale krop”, fordi det er på energi-niveau, at 
virkeligheden bliver til, det er her, vi prompte kan 
ændre på virkeligheden – hvis vi har bevidsthed 
om energidimensionen vel og mærke. 

I den vestlige verden har vi en tilbøjelighed til 
at holde de niveauer, som er beskrevet i modellen, 
adskilte, men ifølge den vedantiske tradition så er 
de alle “ånd i forskellige forklædninger”. Medita-
tion tillader én at opleve foreningen af alle disse 
eksistensniveauer. Den forstyrrede bevidsthedstil-
stand er sindet og den fysiske verden. Den uforstyr-
rede bevidsthedstilstand er sjælen og ånden. De 
er imidlertid begge dele af det samme felt. Medi-
tation tager én frem og tilbage – fra forstyrret til 
uforstyrret tilstand, fra manifest til umanifest. Via 
meditation opnår man adgang til, med Chopras 
ord, “et uendeligt vidensrum, og genopdager, 
hvem man virkelig er: Ren, ubundet bevidsthed.” 
– Og den indsigt overføres til at opnå en højere 
kvalitet i det praktisk udfoldede og levede liv. 

Timeglasmodellen
“Det hele menneske” ifølge Chopra
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niveau til et transegoistisk udviklingsstade. 
Det bliver kaldt trappe-paradigmet (Washburn 
1994:xiii). Denne udvikling fortsætter, indtil men-
nesket når et fuldkomment niveau, med universel 
enhedsbevidsthed. Bevidsthed og virkelighed 
bliver ét (ibid). Det var bl.a. Ken Wilber, der i 
70’erne og 80’erne introducerede dette paradigme. 
De to paradigmer reflekterer forskellige kulturelle 
perspektiver. Spiral-paradigmet grunder sig i 
vestlig spiritualitet, og trappe-paradigmet grunder 
sig i østlig spiritualitet. 

Hvad angår spiral-paradigmet, forsøger Wash-
burn at vise, hvordan Jungiansk transpersonlig 
psykologi om ego-transcendens grunder sig i 
psykoanalytisk teori om ego-udvikling (om end 
psykoanalysen ikke taler om ego-transcendens). 
Forskellene mellem de to teorier grunder sig i 
en forskellig opfattelse af det ubevidste. Freud så 
det ubevidste som et præ-egoistisk id, som ego’et 
overvinder i ego-udviklingsprocessen. Jung så 
det ubevidste som et trans-egoistisk kollektivt 
ubevidste, i forhold til hvilket ego’et åbner sig i 
ego-transcendens-processen (Washburn 1994:4). 
Washburns interessante projekt er at betragte de 
to teorier ikke som hinandens modsætninger, men 
hinandens forudsætninger. Dvs. han lægger op til 
en paradigme-udvidelse, hvor anerkendte teorier 
ikke behøves forladt og erstattet af noget nyt, men 
snarere suppleret og udvidet.

På samme vis Richard Moss. Med udgangs-
punkt i Jungs ego-transcendens-tænkning benæv-
ner Richard Moss forskellige bevidsthedsniveauer 
i menneskets evolution som ”det første og andet 
mirakel”.

Det første mirakel er udviklingen af den 
grundlæggende ego-struktur, som giver os ople-
velsen af et adskilt eller selvstændigt jeg. Egodan-
nelsen starter tidligt i livet og er forbundet med 
fremkomsten af sprog og symboler til at beskrive 
og relatere til vores omverden. Den pris, vi betaler 
er, at vi bliver iagttagere af naturen, og deri ligger 
en eksistentiel ensomhed eller fremmedgørelse, 
som er selve roden til vores kroniske fornemmelse 
af utryghed eller utilpashed. De fleste mennesker 

er ikke bevidste om dette og projicerer deres 
følelse af utilfredshed over på deres partner, det  
job de aldrig fik osv. Vi er nødt til at konfrontere 
vores eksistentielle ensomhed på et dybt niveau  
og erkende dens rødder i vores grundlæggende 
bevidsthed. Det fører til:

Det andet mirakel, som er egoets erkendelse 
af, at det er en del af den universelle bevidsthed. 
Det andet mirakel starter det øjeblik, hvor bevidst-
heden pludselig begynder at vende tilbage mod 
sig selv for at finde ud af sig selv, for at forstå selve 
roden til jegbevidstheden. Det andet mirakel ligger 
til grund for alle de dybeste åndelige og mystiske 
traditioner, som fortæller os, at vi ikke er adskilte 
fra hinanden. Det er jeg’ets bevægelse fra at være 
en suveræn, adskilt dimension i sin egen tjeneste 
til at blive tjener for den dybere intelligens, som er 
ved at vågne i os – en erkendelse af virkelighedens 
natur på det mest grundlæggende niveau.

Det adskilte ego er af fortidens mystikere blevet 
sammenlignet med et krus vand, der er nedsænket 
i havet. Havet er et billede af den universelle  
bevidsthed eller Selvet, der både opfylder og om-
giver kruset. Men egoet erkender kun det aspekt 
ved vandet, der er inden i kruset, og anser dette  
for at være sig selv. 

Lajoie & Shapiro 1992

»Transpersonal psychology is 
concerned with the study of  
humanity”s highest potential, 
and with the recognition, under-
standing and realization of uni-
tive, spiritual, and transcendent 
states of consciousness« 
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”
“ Det kommende afsnit er årsagen til, at min sundhedspsykologiske ph.d.afhandling i 2001 blev  

betinget afvist. Det var “forbudt stof” i universitetsregi! (Hvilket jeg lige siden har moret mig såre 
over. Det gode ved afvisningen var, at så fik jeg sat en klar retning for min faglige retning fremover. 
At arbejde som spirituel psykolog kan kun foregå i privat-praktiserende regi – og det har jeg nydt lige 
siden!). Jeg fik i en 21 sider lang tilbagemelding, primært videnskabsteoretisk begrundet, at vide, at 
jeg kunne se frem til at få afhandlingen godkendt, hvis jeg fjernede alt om “transpersonlig psykologi”, 
fordi det, dengang, (i Danmark, men ikke i USA, Tyskland, England m.fl.) ikke var en anerkendt 
gren af psykologien. 

Jeg valgte at fjerne det, som for mig var hele kernen, hele rygraden, i afhandlingen – men fik  
afhandlingen godkendt med stor ros og anerkendelse til følge; en temmelig hul fornemmelse...  
Så altså, her er afsnittet, der har ligget som en fraklippet fil lige siden 2001, nu skal den endelig  
frem og bruges på rette sted i rette tid, fordi den bygger broen mellem psykologi og spiritualitet  
– og giver en såvel faglig som lyrisk forståelse for, hvad nederste del af timeglasset er for noget. 

Transpersonlig psykologi 
En bestemt psykoterapeutisk metode bygger som bekendt på en bestemt 
psykologisk teori, og til grund for teorien ligger igen en bestemt filosofisk 
opfattelse, altså et bestemt menneskesyn og en bestemt forståelse af, 
hvad bevidsthed er. Transpersonlig psykologi tager udgangspunkt i 
antagelsen om eksistensen af en transpersonlig realitet, og dermed i en 
filosofisk antropologi og en bevidsthedsontologi, som overskrider de 
personlighedens grænser, som individualpsykologi normalt opererer 
med (Weitemeyer 2000).

To grundlæggende paradigmer er karakteristiske i transpersonlig 
psykologi: 1) Et paradigme med rødder i jungiansk, psykoanalytisk 
og dybdepsykologiske traditioner. Dette paradigme ser menneskelig 
udvikling som følgende en spiral. Ego’et vokser fra psykens dybe kilder; 
ego’et separerer sig så fra dets kilde gennem første halvdel af livet, som 
er tiden for ikke blot ego-udvikling, men også ego-dominans; og ego’et 
returnerer til dets dybe kilder i psyken i anden halvdel af livet for at  
blive integreret med disse kilder på et højere, trans-egoistisk niveau 
(Washburn 1994:xii). Det var Jung, der introducerede spiralteorien, og 
den anvendes af bl.a. Stanislav Grof (2001 – og også i tidligere bøger) 
som basis for at præsentere transpersonlige oplevelser. 2) Det andet 
paradigme har rødder i specielt kognitiv udviklingspsykologi og ser 
udvikling gennem et liv som følgende en bevægelse fra et præ-egoistisk 
stade til et egoistisk 
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om det tabte essensaspekt, som kan blive bevidst 
igennem konfrontation med det tabte. Desuden 
bruger personligheden den ubevidste erindring til 
at udfylde hullet med pseudokvaliteter, der minder 
om essensperspektivet (op.cit., p. 126-128.)

Ved at træne vor sansning, opmærksomhed og 
evne til at være nærværende kan vi samtidig med 
afsløringen af personlighedsdannelsens falske og 
uvirkelige billeder virkeliggøre essensens aspekter. 
Almaas viser, hvordan den gradvise ”fødsel” ind 
i essensens eksistens og væren og den gradvise 
opløsning af personligheden eller ”egodøden”  
ind i væren er hinandens forudsætninger. Den 
psykologiske og den spirituelle udvikling kan ifølge 
Almaas ikke adskilles, men der kan skelnes  
mellem dem (op.cit., kapitel 4). 

At beskrive essensoplevelser er i sagens natur 
ikke dækkende i det intellektuelt beskrivende 
sprog. Det lyriske sprog og et mere metafor-rigt 
sprog er mere dækkende. En af de smukkeste 
skønlitterære beskrivelser, jeg har mødt herom, og 
som samtidig er temmelig jordnær, findes i Anker 
Larsens “De vises sten” fra 1918. Jeg tror, vi alle vil 
kunne genkende eller erindre lignende oplevelser, 
som fra citatet, om end ikke andet, så fra da vi 
var børn, hvor essensperspektivet endnu ikke var 
blevet overdækket af personligheden. Essensper-
spektivet er således ikke noget nyt, der skal tillæres, 
det handler snarere om at åbne sig for en indre rea-
litet, det er muligt at generindre og integrere i dét 
at være et voksent menneske med en nogenlunde 
stabil personlighed. 

Lige paa en gang, saa at sige som følge af en 
intensiv følelse af min egen individualitet, synes 
selve denne individualitet at opløses og svinde 
hen i en væren uden grænser. Og dette er ingen 
forvirret tilstand, men det klareste af alt klart, 
det sikreste af alt sikkert, trodsende alle ord, en 
tilstand, hvor døden var en næsten latterlig umu-
lighed og tabet af personligheden – hvis det var 
det – syntes ikke at være tilintetgørelse, men det 
eneste, sande liv. Jeg skammer mig over min  
 

svage beskrivelse. Har jeg ikke sagt, at tilstanden 
trodser hvert ord? 

Larsen, 1918, p. 155

Larsen beskriver i bogen mangfoldige nuancer af 
essens-oplevelser. Det er en bevægelse af given 
kropsligt slip, ind i en væren, hvor personen som et 
vidne iagttager diverse personlighedskarakteristika 
forsvinde, igennem lys forvandles den forstyrrede 
bevidsthedstilstand til en værens-tilstand, som 
påvirker både krop, følelser og tanker:

Han sad i sofahjørnet med lukkede øjne; aande-
drættet begyndte at blive langsomt og regelmæs-
sigt, bevidstheden syntes at tiltage i skarphed, 
skønt tankerne ligesom lammedes af den dybe 
lede ved alt, hvad der var ham. En efter en viste 
hans egenskaber sig for ham, vakte hans afsky og 
faldt som visne, værdiløse blade til jorden. Tilsidst 
blev de stille, og da havde han en følelse, som om 
han døde bort fra sig selv… Han begyndte også at 
mærke en lykkelig sundhed i sine lemmer lig den, 
der føles, naar en sygdom har mistet sin magt… 
En usigelig godhed vældede som en bølge af lys 
gennem hans væsen, og han kunde ikke skelne 
mellem den og sig selv. Han følte sig baaret af en 
kærlig magt, som bar den hele verden, holdt den 
oppe og ledede den frem, saa tæt forenet med den, 
at det var ikke muligt at skelne mellem livet og 
selve hin mægtige kærlighed… Men – ligesom ved 
hjælp af alt dette lys – saa han, at den mægtige 
kærlighed var til stede overalt. Men at mennesket 
har formaaet at isolere sig fra bevidstheden om 
den ved hjælp af sin selvglæde. 

Larsen, 1918, p. 165

Det er en tanke værd, om transpersonlig psykologi 
burde studeres dybere, også i universitetsregi i 
Danmark – og som det gøres andre steder i verden. 
Weitemeyer kommenterer i Psykolognyt dansk 
forskningstradition således: ”I Danmark er det 
nok sådan, at vi har tradition for at have en meget 
grundig og samvittighedsfuld måde at drive viden-
skab på… Måske er vi lige lovlig forsigtige? 
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Det andet mirakel svarer til erkendelsen af, at det, 
som befinder sig inden i kruset, og det, som be-
finder sig udenfor, er en og samme altomfattende 
virkelighed, den samme grundlæggende enhed.

Der er intet modsætningsforhold mellem 
såkaldte spirituelle oplevelser eller mål og per-
sonlighedens eller egoets modningsproces. Det 
er nødvendigt at foretage et godt og sundt stykke 
arbejde, når det gælder egoets udvikling. Ellers 
ville mulighederne for at bevæge sig videre til det 
andet mirakel og transcendere egoet være meget 
ringe (Moss, 1998).

Det til trods er det tydeligt, at transpersonlige 
fænomener er af en sådan art, at det ikke er for 
meget at sige, at deres eksistens udfordrer det 
bestående paradigme. Eller rettere: Tolkningen af 
disse fænomener som udtryk for en transpersonel 
realitet udfordrer de bestående rammer for psyko-
logien. Og det vækker modstand. Den transper-
sonlige fænomenverden udfordrer de opfattelser, 
som moderne vestlig psykologi hidtil har taget 
deres udgangspunkt i. Selve ordet transpersonlig 
indikerer, at der er tale om oplevelser og tilstande, 
som overskrider personlighedens grænser.

Grof, som har arbejdet i 4 årtier med usæd-
vanlige bevidsthedstilstandes helbredende og 
heuristiske potentialer, kalder det mere præcist 
holotropiske tilstande, som betyder ”bevægen sig 
i retning af helhed”, og hentyder til, at vi i vores 
hverdagsbevidsthed kun identificerer os med en 
lille del af den, vi virkelig er, mens vi i holotropiske 
tilstande kan transcendere krops-egoets snævre 
grænser og genvinde vores fulde identitet (Grof 
2001:20). I ”Fremtidens psykologi. Den moderne 
bevidsthedsforsknings perspektiver” giver han, 
som titlen antyder, konkrete bud på, hvordan 
traditionel psykologi kan arbejde med større dele 
af bevidstheden. 

Der findes inden for transpersonlig psykologi 
forskere og praktikere, der beskæftiger sig med at 
artikulere ”essens” nærmere. Blandt andet A.H. 
Almaas (1997). Ved essens forstås sædvanligvis 
det sande, virkelige eller væsentlige. For Almaas 

er menneskets essens både indbegrebet af og 
manifestationen af den menneskelige eksistens 
og væren, som opleves, når vi er fuldkommen 
tilstede. Den fremtræder som vor direkte ople-
velse af eksistensen som sand væren og med en 
virkelighedskarakter, der overgår vor dagligdags 
opfattelse af virkeligheden. Essensen udfolder alle 
de dybe, universelle dimensioner ved eksistensen, 
som f.eks. sandhed, kærlighed, vilje, styrke, fred, 
medfølelse, nærvær; som det væsentligste af be-
greberne nævner Almaas nærværet (Almaas, 1997, 
kapitel 1).

Dagligdags erfaringskategorier og den logiske, 
mentale bevidsthed er ikke i stand til at opfatte 
essensen. Om end de fleste mennesker i glimt har 
uvante dybdeoplevelser, f.eks. hvor de føler sig 
som ét med naturen eller skabelsen, eller hvor en 
sygdom giver en dyb følelse af mening, og man 
føler fred med den, eller hvor man oplever et barns 
fødsel. Disse oplevelser er en glimtvis kontakt med 
essensen (op.cit., p. 15).

Ved fødslen er vi i kontakt med essensens 
sande væren, om end i en endnu uudviklet form. 
I opdragelsen betinges vi ud af kontakten. Ego’et 
overdækker med tiden essensen, viser Almaas 
vha. objektrelationsteorierne og moderne jeg-
psykologi. Når essensen bliver fordrevet, opstår 
der et tomrum i bevidstheden, hvortil smertefulde 
følelser er knyttet. Hullet søges udfyldt af person-
lighedsdannelsens mentale konstruktioner, hvilket 
imidlertid forstærker adskillelsen fra essensen  
(op.cit., 55-69, samt p. 103-124). 

Den traditionelle psykologi anvendes til 
primært at se personlighedens konflikter, fordrej-
ninger og smertefulde oplevelser som tegn på, at 
personligheden er mangelfuldt udviklet og dys-
funktionel. Terapeutisk er forsøget så at rette op på 
sådanne mangler og fejlfunktioner. Måtte essensen 
og essens-kvaliteter finde vej til bevidstheden, 
bliver de ikke opfattet og værdsat som sådanne, 
hvis man ikke har begreber herfor. Følgelig vil tra-
ditionel psykologi typisk overse essens-kvaliteter. 
Personligheden har oplagret erindring
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På sindets niveau
Deepak Chopra formår mere end nogen at operationalisere meditation, 
og han både stiller de næsten umulige spørgsmål, som vi egentlig er 
nysgerrige efter at kende et svar på, men knap formår at stille – og han 
besvarer dem på en klar måde. Vi skal nu dykke dybere ned i det midter-
ste lag af timeglasmodellen: Den subtile krop. Vi skal klargøre, hvad sin-
det er for en størrelse, hvordan det, qua tanker og følelser besværliggør 
nærvær og den meditative tilstand – og hvad vi kan gøre for at komme 
bagom følelserne og tankerne.

Sindet skaber konstant tanker; det ved vi alle af bitter erfaring. 
Kognitionspsykologien anslår, at vi tænker 50.000 tanker i løbet af en 
dag, langt de fleste er vi ubevidste om, og desto sværere er det at styre 
dem. Det kan forekomme helt umuligt at gøre sig til herre over tankerne, 
endnu mere uoverskueligt virker det at skulle gøre sig tanketom - med 
denne overflod af kaos in mente. Chopra reflekterer på logisk vis:

Mellem hver tanke, er der et lille mellemrum. Her er der stille; hvis 
der ikke var det, var det en ny tanke. Hvad karakteriserer dette rum? 
Det må i sagens natur være et felt af uendelige muligheder, fordi mellem 
denne tanke og den næste er potentialet for enhver anden tanke, princi-
pielt i hvert fald. 

Hvem er i mellemrummet mellem tankerne? Logisk set kan det kun 
være den, som tænker tankerne, generatøren af tankerne; det sande selv, 
sjælen. Derfor må ens sande essentielle natur også være: 1) stille, 2) et 
felt af uendelige muligheder. Hvordan kan det så være, at vi tænker de 
samme tanker igen og igen, at vi fanges i tankefængslet? Hvordan bliver 
vore tankestrukturer egentlig til gennem livet? Kognitionspsykologien 
har en lang række svar herpå, men holder vi os stadig til Chopras model 
og formidling, så kalder han det “den operationelle software” og bruger 
billedet, at: 1) vi gør ting i vores liv, vi handler. Jeg tager eksempelvis en 
portion havregrød til morgenmad. 2) Jeg får et hukommelsesspor om, 
hvordan det smager, og hvad det gør ved min tilstand. 
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Og måske skal vi passe på, at vi ikke sakker bagud internationalt. Viden-
skabelighed består af lige dele grundighed i arbejdet med kendt empiri 
og åbenhed for ny, også den, der risikerer at sprænge grænserne for ens 
tidligere teoretiske og filosofiske udgangspunkter. En indstilling, som 
også salig Freud som bekendt erklærede sig som tilhænger og udøver af ” 
(Weitemeyer 2000).

Jeg har med dette afsnit forsøgt at beskrive nogle karakteristika ved 
transpersonlig psykologi, som jeg finder interessante i forhold til at for-
stå klienter, der har en spirituel tilgang til livet.

Der lægges spædt op til debat om psykologiens fremtidige para-
digme. Personligt er jeg på ingen måde afklaret, men ganske nysgerrig 
efter at studere de beskrevne bevidsthedsfænomener mere dybtgående.

Dette var afsnittet fra 2001. Jeg har lige siden fulgt min nysgerrighed 
– hvilket dette skrift om meditation er det håndgribelige bevis på. 

Drivkraften for at meditere fra  
et sjælsperspektiv 
Beskrivelsen af de sjælelige aspekter i meditation tager sit udgangspunkt 
i min erfaring af og overbevisning om, at den personlige drivkraft for at 
meditere på lang sigt ikke finder sin kilde i, at man holder sygdom fra 
døren, får et lavere blodtryk eller kolesteroltal – eller for den sags skyld, 
at man bliver mere høj-performende i sit liv generelt.

Drivkraften bliver, at man opnår en indre fred og lykkefølelse hin-
sides det sædvanlige dualistiske følelsesrepertoire med lys og skygge. 
Oplevelsen er, at et langt større sjæleligt perspektiv åbner sig. I visdoms-
traditionerne er motivet for meditation simpelt beskrevet: Oplysning. 
Når man har en vis meditationserfaring, er det typisk det motiv, der for 
alvor bærer en regelmæssig meditationspraksis. Hér bliver lykkefølelsen 
en form for absoluthed – der tager sit udspring i, at det personlige ego-
motiv bliver underordnet, ego’et bliver nærmest gennemsigtigt – man 
behøver ikke “hælde benzin på” sit ego konstant for at føle sig glad og 
værdifuld.

Helheden bliver det overordnede. Motivet for meditation er på sjæls–
niveau ikke kun individualistisk – men at blive kanal for kærlighed og at 
tjene menneskeheden i en langt mere overordnet forstand. Man har en så 
direkte erfaring med, at livskraften og energien er allesteds-nærværende, 
så den følelse af overflod, man registrerer som løbende ind i og igennem 
sig, har man en dyb drift efter at kanalisere videre. Flow, kærligheds–
energien i mangfoldige udtryksformer bliver hele meningen med livet. 
Spørgsmålet: Hvordan kan jeg få…? - skifter ubesværet til sin modpol: 
Hvordan kan jeg tjene; hvordan kan jeg give?
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Vi skal nu fortrinsvis beskæftige os med den 
meditative proces på sindets niveau. F.eks. hvis 
jeg er bange for højder og lukkede rum, så lægger 
den angst sig som en snæver ramme omkring mig. 
Jeg elsker måske at stå på ski, men hvis jeg ser et 
billede af en snefyldt lækker piste med en lukket 
gondol lige ved siden af, så tænker jeg ikke det, 
jeg typisk ville tænke, “wauv, lad mig komme på 
skiferie”. Jeg tænker, “uh, har de mon kun lukkede 
lifte i det område. Jeg må hellere blive hjemme”. 
Den første tanke er selvfølgelig allerede en tanke 
betinget af min hukommelse og erfaring og dejlige 
handlinger, der allokerer nye ønsker (karma-
cirklen). Havde jeg aldrig stået på ski, ville jeg 
sikkert blot tænke, “sikke et smukt billede af sne 
på et bjerg”. Pointen med eksemplet er, udover at 
eksemplificere en tankestruktur, at vise, hvordan 
bestemte følelser kan indsnævre tankestrukturerne 
yderligere, så alle nye tanker bliver tilpasset og 
indsnævret i forhold til følelsen af f.eks. angst - der 
således får lov at styre tænkningen i urimelig grad.

Chopra bruger en anden relevant metafor for 
tankestrukturernes opbygning. Han bruger radio-
metaforen; at vores tankestrukturer er som en  
radio med måske 100 kanaler. Vi tænker fortids-
tankerne, fremtidstankerne (man kan aldrig tænke 
tanker om nu”et; i nu”et ér man), vi tænker “jeg 
skal huske” tankerne, tankerne knyttet til relation-
erne, hvor vi strukturelt indtager bestemte roller 
– osv. Når vi for alvor får fat i at være registrerende 
under meditation, bliver vi i stand til at skelne de 
forskellige kanaler fra hinanden, uden at vi nød-
vendigvis identificerer os fuldt og helt med de 
tanker, der foregår på frekvenserne. Vi begynder 
at genkende dem som intet andet end operationel 
software, som vi kan zappe ud og ind af, som vi 
ønsker.  
Så vi bliver mere og mere herrer over, hvilke 
tanker, vi vil tænke. Vi bliver mere selvforvaltende 
omkring at give slip på bestemte former for tanker.

Grundbetingelsen for udvikling af vore  
eksisterende tankestrukturer er sædvanligvis, at 
de, om jeg så må sige, sprænges i stykker. Livets 
udviklingskriser tjener implicit denne funktion. 

Næsten enhver krise i livet giver os et mere  
nuanceret syn på livet. Vore indsnævrede tanke-
struktur bliver eksploderet større og mere nuan-
cerede, når vi kastes ud i det kaos, som en krise er.

Pointen omkring meditation er, at her nedsmel-
tes og blødgøres tankestrukturerne også, endda 
uden lidelsesaspektet, uden krisen. For et vestligt 
menneske, som er vant til at knokle sig frem til 
resultater, og hvor udvikling typisk gør ondt, kan 
dette måske virke provokerende: Kan det virkelig 
være så nemt? Erfaringen fra mediterende er: 
Ja, det kan det! Modstand og friktion er sindets 
konstruktion. På sjælens niveau er der flow og 
sammenhæng.

Læg mærke til, hvordan mange af case-histo-
rierne i denne bog bærer præg af, at personen i 
sagens natur altid er gået fra tankeplanets pinefuld-
hed til sjælens langt mere fredfyldte niveau. Det 
gør, at man dels bliver bedre i stand til at rumme 
uvished, dels lever mere fredfyldt med et tilsy-
neladende kaos i livet. Det hænder også, at man 
“får leveret” billeder, former, farver, sætninger, ord 
– der angiver en klar handleretning på livsområder, 
hvor man ellers har været i tvivl om, hvad man skal 
gøre. 

Vi skal nu med udgangspunkt i begrebet mind-
fulness dykke dybere ned i, hvordan vi kan få lidt 
mere fred i sindet.
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Jeg får eksempelvis en behagelig mæthed, en god fornemmelse i maven, 
energi. 3) Det allokerer et nyt ønske: Det vil jeg også have i morgen! 
Som så afføder en ny handling, der tilsammen bliver til det, han kalder 
karma i en meget konkret forstand. Det kan illustreres således: 

Af denne cirkel ses også, hvordan vaner skabes i vores liv. Vaner og  
strukturer, såvel tankemæssigt som adfærdsmæssigt. Vaner bliver på 
mange måder vores største udfordring, fordi at bryde uhensigtsmæssige 
vaner fordrer, at vi med viljens kraft sprænger denne sammenhæng.  
At vi træder ud af cirklen og spørger os selv: Hvilken form for ny tanke 
- ny medfølgende handling, ønsker jeg at tænke og udføre? Hvilken 
virkelighed vil jeg skabe?

Filosofien inden for meditation er, at netop i det stille rum, i mellem-
rummet mellem tankerne, har vi langt større mulighed for at lytte til 
vort højere Selv og træffe mere konstruktive valg for os selv. Eller rettere: 
Lade sandheden komme til os, mens det, vi gør, er, at vi disponerer os 
for at kunne lytte til, hvad Selvet eller sjælen har at fortælle os.

Og med retning den anden vej: Nye vaner ønskes med udgangspunkt 
fra intellektet, men skabelsen og integreringen af de nye vaner sker på 
energi-niveau. Konkret så lægges frøene ved indgangen og udgangen af 
hver meditation i form af affirmationer (dvs. en kort sætning, som inde-
holder ønsket) – og så overlades det til universet på synkronistisk vis at 
skabe den nye virkelighed. Ud fra devisen, at vi jo blot er en lille brik i 
et langt større felt, men at denne brik selvfølgelig kan påvirke og skabe 
virkelighed. 

Når man bare én gang har oplevet at kunne høre “budskaber fra  
Selvet”, erfarer man, at det er en viden, der forekommer langt mere sand 
og klar, end den, der er en konsekvens af en hjerne på overarbejde, der 
blot allokerer flere og flere gentagelsestvangstanker for at finde en pas-
sende løsning, der alligevel altid er en dualitet, en vægtning af en række 
faktorer og inden for den eksisterende tankestrukturs begrænsninger - 
hvor løsningen, konklusionen ikke nødvendigvis er klarere, blot fordi  
vi har tænkt en masse tanker.

Jeg har ofte hørt fra klienter, “mine tanker kører i ring. Det er som 
en trædemølle, jeg ikke kan stå ud af.” Dette er en tydelig metafor for, 
hvordan tankestrukturerne kan blive et snævert fængsel, man føler sig 
fanget i. 

Hukommelse
Karma (handling) 

Ønske

18



siges at være “barnlig” – men nu skal gøres med  
den voksne hjerne, så alligevel kategorialt er  
noget helt nyt. Det tager tid og træning at  
opbygge denne evne, men når man opdager,  
at man automatisk møder verden åbent og så  
vidt muligt ikke vurderende, vil man opleve,  
at en langt større verden – og en langt større  
forståelse for sammenhænge, åbner sig for én. 

3. Ikke reaktivitet over for den indre 
oplevelse
Ikke reaktivitet betyder, at man tillader tanker  
og følelser at komme og gå uden at give dem  
opmærksomhed eller blive opslugt af dem.

Ikke reaktivitet tager sig forskelligt ud fysisk 
og mentalt. Hvis f.eks. man oplever at blive for-
skrækket ved, at der kommer et stort brag, vil der 
være stor forskel mellem, hvordan kropslige mål 
som puls, hudspænding og åndedrætsvariabilitet 
(som er dem, jeg typisk måler på i et biofeedback-
apparat) flytter sig. Hos den trænede i mindfulness 
vil jeg knap kunne se udsving på kurverne. En 
stresset person vil typisk reagere fysisk på, at tele-
fonen ringer under mindfulness-træningen, i form 
af at trække vejret hurtigere, mere overfladisk - og 
pulsen stiger. Ligeledes med f.eks. indre påvirknin-
ger. Når jeg har eksempelvis kronisk smerteramte 
i træning, hvor kroppen sender diskontinuerte 
smerteimpulser ud, da vil det utrænede menneske 
typisk spænde op i kroppen, blive følelsesmæs-
sigt afmægtig – og de kropslige mål igen afspejle 
en form for stress. Mens det trænede menneske 
forbliver afspændt og fortsat trækker vejret dybt 
og roligt. Drejer det sig udelukkende om negative 
tanker, der kommer og går i bevidstheden, vil det 
ligeledes kunne ses i det fysiske mål. Kedafdethed 
giver et overfladisk og anspændt åndedræt.  
Opgivelse giver et godt nok dybere men ikke 
særligt livgivende åndedrætsbillede. Men igen: 
Hos det trænede menneske, vil det være væsentligt 
sværere at aflæse følelserne i de fysiske mål. 

Når man bringer mindfulness-meditationens 
aftryk med ud i den vågne, aktive bevidsthed,  
så - i stedet for at analysere, fortolke og evt. 

fordømme sit tankeindhold eller andre mennesker 
- så holder man sig stadig til: 

4. At beskrive
Når man omsætter sin indre træning til handling 
ud i livet, når man f.eks. verbaliserer sin oplevelse, 
så anvender man beskrivende ord og ikke følelses-
ladede og fortolkende ordbilleder. Man tager 
ansvar for sine tanker, følelser, sansninger – med 
henblik på ikke-identifikation dermed, så de bliver 
nemmere at give slip på. I kroppen betyder det 
konkret, at puls, blodtryk, åndedræt ikke automa-
tisk ændrer sig, når man oplever bestemte følelser 
og situationer – og heller ikke når man fortæller 
andre om dem efterfølgende.

5. Handle med nærvær
Mindfulness foregår ikke kun som en indre 
proces; tværtimod kan det kaldes en bevidst 
tilstedeværelsesmåde i livet, langt mere end at be-
tragte det som en teknik. “Testing ground” for, om 
mindfulness fungerer, er ens handlinger. En bevidst 
handling er proaktiv, og en ubevidst handling 
er responsiv. I stedet for at praktisere “automat-
pilot”, dikteret af vante tankestrukturer, og f.eks. 
projektion af bestemte følelser og ubalancer ud på 
andre, så bliver man mere bevidst og ansvarlig i sin 
handlen. Man bliver på den måde bedre i stand til 
på det fysiske og mentale plan at ændre på ubalan-
cerede og uhensigtsmæssige tilstande, henimod 
mere konstruktive og opbyggende måder at agere 
i livet på. Det bevidste er styret af viljens kraft, det 
ubevidste er uden for viljens kraft.

Helt konkret så handler mindfulness om at være 
fuldt tilstede i ALT, hvad 
man gør.

Mindfulness
Mindfulness er et engelsk ord, der kan oversættes til bevidst nærvær  
eller bevidst opmærksomhed på det, du gør i nuet. 

Mindfulness har i høj grad vundet indpas i såvel forskningstradi- 
tionen (se næste afsnit om effekter af meditation), som i erhvervslivet.

Man har for at kunne effektdokumentere mindfulness udviklet  
skalaer, der kan måle graden af mindfulness. De elementer (jfr. Baer  
et al., 2007; Baer et al., 2004), man tester, er evnen til:

At iagttage / registrere
Ikke vurderende bevidsthed
Ikke reaktivitet over for den indre oplevelse
At beskrive
At handle med nærvær

1. Iagttage / registrere 
Evnen til bevidst at observere og registrere interne og eksterne stimuli, 
er hele grundlaget for at være mindfull. Det er en dynamisk balance 
mellem at kunne være såvel indad-registrerende, altså mærke sig selv, 
sine sansninger: synsindtryk, lyde, lugte, kropsfornemmelser, følelser 
og tanker separat og i en helhed, som udad-registrende, dvs. fornemme 
andre både i overfladen og i dybden, samt være sig de fysiske omgivelser 
bevidst. Det er en opfattelsesevne, der på én og samme tid er såvel bred 
som fokuseret – hvilket er en evne, der for de flestes vedkommende skal 
optrænes.

2. Ikke vurderende bevidsthed
Ikke vurderende bevidsthed vil sige, at vi bevidst skal afstå fra at evalu-
ere, analysere og fortolke vore sansninger, tanker, følelser. Udelukkende 
bevidne alt, som vi opfatter. Det er ikke umiddelbart naturligt for os. 
Fra vi er nyfødte og til ca. 8-10 måneder gamle, er vi ganske vist ude-
lukkende i stand til at være registrerende og ikke-fortolkende i vores 
måde at opfatte verden på. Men fra vi er ca. 1 år, er vores perception 
sådan sammensat, at vi analyserer, fortolker, konkluderer - og tilsammen 
bliver det vores erfaringskontekst. Vores tankestruktur bygges således 
op gennem et helt liv, på basis af vore oplevelser. Dvs. vores naturlige 
tilbøjelighed er i bund og grund af være vurderende. Kan lide/ikke lide 
er én af de allermest grundlæggende strukturer, vi putter ned over mødet 
med andre mennesker, uden at vi tænker over det. - Så at være ikke  
vurderende i sin måde at opfatte verden på, er en forholdemåde, der må
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Gevinsterne er kæmpestore: Den ro og energi,  
der er forbundet med at være bevidst nærværende 
gør, at man konstant føler livet meget dybere, 
enhver interaktion og handling repræsenterer 
mening og skaber glæde og lykkefølelse. Tid og 
sted forsvinder i de fleste oplevelser, hvor man er  
fuldt sansende. Adgangen til sit hjerte, følelsen  
af kærlighed ligger meget mere lige for.  

Gevinster i oversigt

Man bevarer fokus, koncentration 
og overblik.

Kreativiteten øges.

Den emotionelle og sociale 
intelligens øges.

Ens mentale fleksibilitet øges, dvs. 
man får bedre omstillingsevne.

Man bliver klarere i sine  
prioriteringer.

Livskvalitet og arbejdsglæde øges. 

Stress reduceres.

En forsigtig kritisk refleksion 
Igennem især det sidste årti er begrebet Mindful-
ness blevet et modeord. Mange professionelle 
udbydere af teknikker til udvikling af sindet bruger 
ikke ordet meditation i sig selv –men “mindfulness 
meditation”. Det kommer formentlig af, at man har 
forsøgt at vestliggøre meditation og fjerne den no-
get uhåndterbare dimension omkring det sjælelige 
/ åndelige / spirituelle, så det passer bedre til den 
vestlige menneskeforståelse. 

Nogle vil givetvis være uenige i at fjerne dette 
lag, når man formidler “mindfulness”, fordi de 
føler sig så sikre på det åndeliges eksistens, at en 
fortielse af det faktum, at mindfulness fører bagom 
sindet til sjælen – er udtryk for både reduktio- 
nisme og forførelse. Og når så mindfulness- 
praktiserende mennesker får åndelige oplevelser, 
så har de ikke begreber og strukturel kontekst 

til at forstå, hvad det er, der sker. Dog, så længe 
mindfulness anvendes som en attitude, en til-
stedeværelsesmåde i livet, og så længe man an-
vender konkrete teknikker hertil, så ser jeg ikke 
nogen risiko i at udbrede budskabet vidt og bredt. 
Bevidstheden trænes, nærværet øges; det er kun 
godt! Men når man for alvor entrerer bestemte 
bevidsthedsudvidende meditationsteknikker, så 
mener jeg, at det er nødvendigt også at beskæftige 
sig med at vide, hvad der ligger bagom krop og 
sind. Dét er den forpligtelse, som professionelle in-
struktører har; at undervise de universelle værdier 
bag mindfulness og meditation. 

Fakta 
Det at gøre mindfulness til et sindets redskab har 
vist sig særdeles vellykket, hvad angår at udbrede 
dets brug til “almindelige” mennesker til håndte-
ring af stress, angst, smerte og sygdom i øvrigt.  
Det er ikke mindst Jon Kabat Zinns fortjeneste. 
Han er læge og professor i molekylærbiologi og 
har etableret “Center for Mindfulness in Medicine, 
Health Care, and Society” ved University of Mas-
sachusett’s Medical School (www.umassmed.edu). 
Og han etablerede så langt tilbage som i 1979 
“Stress Reduction Clinic” ved samme universitet, 
hvor han også er professor. Han har etableret 
uddannelse som mindfulness-instruktør og har 
uddannet instruktører world-wide. Derudover har 
han været medskaber af en solid forskningstradi-
tion, der dokumenterer effekter i krop og sind af 
mindfulness meditation.

Vi skal nu gå dybere ind i, hvad der i praksis 
sker i krop og sind under meditation. Og videre 
hvordan man håndterer disse oplevelser, med 
overskrifterne in mente, at man forbliver regi-
strerende, ikke-dømmende, ikke-reaktiv.  
Hvad vil det konkret sige? 
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I relationen til sig selv handler det om nærvær indadtil; give kroppen 
det, den har brug for, for at fungere optimalt – lige fra tilstrækkelig søvn, 
ordentlig mad og drikke til de mere kvalitative ting som f.eks. hvordan 
man vågner og kommer ud af sengen om morgen. Være opmærksom 
på, hvad der foregår i ens sind, altså hvilke tanker, der erobrer den indre 
scene - og hvad det er udtryk for. Iagttage hvilke følelser, der farver 
tankerne. I relationen til andre kunne det være neutralt opmærksom, 
samtidig med, at man er i kontakt og dialog. Det er såvel, hvordan vi 
interagerer i de nære relationer - med vore børn, ægtefælle, venner – som 
hvordan vi fungerer i de arbejdsmæssige relationer. 

Vi træner os selv i at gå bag om følelser, tanker og oplevelser og være 
vidne til det, der udspiller sig i vort liv, vel at mærke uden at slippe at 
være fuldt tilstede i selve handlingen. Vi er på én og samme tid iscene-
sætter, instruktør og aktør i det, vi kan kalde livets mangfoldige teater.

Bjarne Nybo forklarer med en fin metafor – nemlig et brændglas – hvad 
det vil sige at være bevidst villet og styret i sin fokusering. Et brænd-
glas, anvendt med viden og bevidsthed om, hvordan det fungerer, kan 
fokusere solens stråler i en form til en tragt i et meget lille koncentreret 
punkt med meget energi, der kommer til udtryk som varme (ibid, side 
13-14).

Mindfulness er ikke tankekontrol, det er noget langt  
blidere og intentionelt, der foregår... 
Når vi eksempelvis mister fokus, og opmærksomheden bevidstløst van-
drer med tankerne væk fra det, vi foretager os, er den fokuserede energi 
ikke længere så koncentreret. Vi er nødt til at ville fokuseringen – og 
nødt til at styre og justere fokuseringen i forhold til, hvad der sker inden 
i én selv og i omgivelserne. Det er en dynamisk dans, for hvis vi kramp-
agtigt holder fast i fokus, mister vi evnen til nænsomt at justere. Man  
skal hele tiden være opmærksom på vinkel og afstand til det objekt,  
som man ønsker, at lysstrålen rammer. Det er en konstant finjustering  
af at være afslappet og årvågen, af fokus og given slip.

Balancegangen, hvad angår fokusering, er vigtig at holde sig for øje. 
Med brændglasset som redskab, ønsker man blot varme, eller ønsker 
man at sætte ild til objektet? Ilden kan brede sig uhæmmet, så man kan 
altså også stille for skarpt. I samspillet mellem en årvågen afspændt krop 
og et registrerende fokuseret sind, bliver kropsindet til en helhed, hvor 
mindfulness er en form for centrerethed, der indfinder sig af sig selv, 
uden at man skal beslutte sig for at træne det gang på gang. 

Nybo, 2010, p. 10.

»Når vi er fuldt opmærksomme på det, vi gør, når vi 
gør det, vil vi over tid opleve en dybere fornemmelse af 
nærvær og meningsfuldhed i det, vi foretager os.« 
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Følelser
Følelser er indbyggede systemer til håndtering af 
forskellige eksistentielle problemer. Teoretisk gør 
de livet lettere for os. I praksis volder de os store 
problemer, fordi vi trækker fortidige følelsesstruk-
turer med ind i nutidige situationer. I meditation 
registrerer man alle følelser og tanker, såvel “gode” 
som “dårlige”. Man hverken modsætter sig eller 
forfølger følelserne, man er neutralt observerende 
og ikke-dømmende over for dem. Man tilstræber 
ikke at bliver for tæt identificeret med dem, 
omend det kan være hensigtsmæssigt, stadig på en 
registrerende måde, at artsbestemme følelserne.
Nilsonne bruger metaforen, at det minder om at 
artsbestemme fugle under flugt. De føles forskel-
ligt i kroppen, de optræder i forskellige sammen-
hænge, de udløser forskellige handlingsimpulser. 
Så det starter med at registrere kroppen og hvor 
følelserne manifesterer sig. En komplikation er, 
at fordi en følelse typisk trækker andre med sig i 
en lang kæde, kan det være svært at fornemme, 
hvilken der er den mest grundlæggende. Hvilken 
der kom først. En anden komplikation kan være, 
at man bliver overvældet af følelserne. Det kan 
derudover være svært at skelne mellem, hvornår 
man føler stilhed, og hvornår man undertrykker 
eller fortrænger følelser. Alle mediterende vil før 
eller siden opleve, hvordan den ikke-dømmende 
bevidsthed kommer i karambolage med sub-
bevidste indre regler for, hvad man må føle (Nil-
sonne, 2007, p. 43-58). Således kan meditation i 
høj grad anses at være en udfordrende men også 
tryg metode til at udvikle sin følelsesforvaltning.

Søvn
Langt de fleste vil opleve at falde i søvn under 
meditation. I næste afsnit om bevidsthedstilstande 
vil det bliver klargjort, hvor tæt på søvn medita-
tion er. I udgangspunktet bør man ikke falde i søvn 
under meditation, dvs. man skal inden medita-
tionen beslutte sig for, at man ønsker at holde sig 
over søvngrænsen. Men det er en balancegang, for 
hvis man vitterligt er meget træt, når man sætter 
sig til at meditere, nytter det ikke at kæmpe for 

hårdt imod søvnen. Så hvis det alligevel sker, skal 
man blot forsøge, uanset hvornår man vågner, at 
meditere 5 minutter.

Bevidsthedsmæssigt er søvn (det beskrives ikke 
godt på dansk) ”restful dullness” og meditation er 
”restful alertness”, og det er væsentlig nemmere at 
fungere godt efter meditation, end efter søvn.

En velfungerende meditationspraksis vil ofte 
influere søvnen, så man generelt får en højere 
søvnkvalitet. Nogle oplever derudover at have 
brug for mindre søvn.

Hvis man falder i søvn under hver meditation / 
kæmper for ikke at falde i søvn, er det udtryk for, 
at man sover for lidt og/eller sover for dårligt. Dvs. 
man bør kigge på sin sove-struktur og forsøge at 
ændre på den, så man bliver helt udhvilet igen. Ens 
meditationspraksis vil selvsagt fungere bedre, når 
man ikke har et generelt søvnunderskud 

Stilhed / the gap
Nogle gange gør man kun on/off sin teknik - ganske 
få tanker kommer og går - og pludselig bliver man 
opmærksom på, at der var ingen teknik, ingen 
tanker, man sov ikke, og alligevel er lidt tid gået. 
Chopra kalder det “the gap”. Man kan som  
begynder opleve kun i glimt at være sig the gap 
bevidst, og først opleve sig det bevidst, når man 
ikke længere er der. Dette fordi man oplever be-
vidsthed uden bevidsthedsindhold - og det kræver 
træning at være bevidst i en formløs, selvrefe-
rerende bevidsthedstilstand. Det er her kontakten 
til sjælen er. Det er rent nærvær, ikke opmærksom-
hed på noget bestemt - Hvis man under medita-
tion griber sig i at tænke, at man er i det stille rum 
- så er man straks ude af det. Det er meget subtilt. 
Oftest efterfølges the gap af en følelse af ekspan-
sion og fred. Det er vigtigt ikke at gå efter det stille 
rum, for så kommer det ikke. Det kommer, når 
man giver slip ind i det.

Med tiden opøver man at være så dobbeltret-
tet bevidst, at man mere konsekvent er fuldt 
nærværende, når man er i the gap. Se uddybende 
herom i næste afsnit om bevidsthedstilstande.

25

Oplevelser under meditation
Det er selvfølgelig sådan, at det, man har som mål i meditationen, er 
stilhed. Men man kan som før nævnt lige så lidt sige, “nu skal der være 
tomt for tanker i mit sind”, som man kan sige, “lad være med at tænke på 
en lyserød elefant”. Sindet adlyder ikke en sådan kommando. At stoppe 
med at tænke tanker i stadig længere momenter er noget, man bruger 
redskaber og teknikker til. Fokus er ikke på at stoppe at tænke tanker - 
men teknikkerne hjælper bevidstheden til at blive mere stille, det sker 
bagom viljen, snarere som en “give slip på” proces, frem for en “nu skal 
jeg gøre sådan” proces.

Og så er det i øvrigt ikke sådan, at en meditation kun er “god”, hvis 
man har oplevet lange perioder af stilhed under meditationen. Det er 
vigtigt at starte hver eneste meditation med lige så åbent sind, som var 
det første gang, man skulle gøre det. Så længe, man mediterer let og 
uden anstrengelse, er de oplevelser, man har i meditation, altid de kor-
rekte for én på det pågældende tidspunkt. Der findes altså ikke “gode” 
eller “dårlige” meditationer. Hver meditation er god, fordi den giver fysi-
ologien det, den har brug for i forhold til at komme i en bedre balance.

(Bemærk at i dette afsnit tager jeg kun hul på, hvordan tanker og 
følelser optræder under en meditativ proces – og hvad man skal stille 
op med dem. Der vil blive gået langt mere i dybden hermed i afsnittet 
“Meditation som metode til følelsesforvaltning).

Tanker
Det kan godt være, at man føler, at en meditation er meget forstyrret 
af tanker – at der nærmest er tanke-overload. Tanker er en normal del 
af meditation. Kæmp ikke mod dem. Jo mere, man prøver på at stoppe 
med at tænke, jo mere vil tankerne trænge sig på. Masser af tanker, 
følelser, rastløshed, kedsomhed etc, er tegn på, at stress bliver frigjort. 
Hvis det er svært at vende tilbage til teknikken, så sid blot stille en tid. 
Tanker er et naturligt udtryk for et bevidst sind. Når sindet slippes fri, 
så ingen tanke er forbudt, og man ikke klynger sig til nogen som helst 
tanke, falder tankestrømmen til ro. Med Chopras ord, “Frihed tæmmer 
sindet!” (Chopra, 2005, p. 92).

De fleste tanker har en lyd og et menings-aspekt. Det er meningen, 
som fastholder én på sindets niveau. Den valgte teknik bringer én  
bagom sindet, og bevidstheden finder sig til rette på et mere stille niveau. 
Meditationsprocessen er, jfr. timeglasmodellen, det at bevæge sig frem  
og tilbage mellem de forskellige niveauer – fra forstyrret bevidsthedstil-
stand på sindets niveau til mere stille bevidsthedstilstande på sjælens 
niveau - og tilbage igen.

Der findes  
forenklet sagt 
kun 4 typer af 
oplevelser, man 
kan have under 
meditation:

- tanker 
- følelser 
- søvn
- stilhed
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Kort sagt: 
Oplevelser er tid-rum-oplevelser. 

Men opleveren er tid- og rum-løs. I midten af enhver oplevelse  
er en oplever. I enhver oplevelse er der en tid-løs dimension: 
Opleveren, sjælen erfares når vi har denne oplevelse af Atma 

Darshan. Det er den 4. bevidsthedstilstand.

Man kan sige, at radioen fanger symfonien - men 
hvor er symfonien? Vi kan ikke lokalisere den på 
ét sted i tid og rum. For hvad er symfonien, inden 
radioen lokaliserer den? Information og energi.  
Og hvor er den? Alle steder. Hvis vi har et sofisti-
keret instrument, kan vi omsætte symfonien til  
en tid-rum-oplevelse.

På samme måde er din sjæl ikke-lokal, er 
hverken her eller der. Den er alle steder. Den ån-
delige del af dig er allestedsnærværende, alvidende 
og udødelig. Alt, der var, er og vil blive. Uendelige 
muligheder. Du er ikke-lokal. Rum-løs, tid-løs, 
evig. Totalt dimensionsløs. Det er, hvad sjælen er. 

Vedisk litteratur siger det elegant: ”Når du 
finder ud af, hvem den virkelige dig er, så ved du, 

at ilden kan ikke brænde dig, vand kan ikke gøre 
dig våd, vinden kan ikke udtørre dig. Du er ufødt, 
derfor kan du ikke dø.”

Hvis vi ødelægger radioen, dør symfonien så? 
Nej. Kroppen/nervesystemet er et instrument, der 
giver dit virkelige jeg en tid-rumoplevelse. Hvis 
nervesystemet ødelægges, eller ødelægges lidt, vil 
modtagelsen ikke blive god. Ligesom når du ser 
tv. Billedet er ikke så klart. Du kan ødelægge tv’et, 
men ikke tv-programmet. Vi bruger dette instru-
ment, nervesystemet, for at få en oplevelse af den 
kosmiske soap-opera. Når instrumentet ødelæg-
ges, så har man blot ikke det instrument for at have 
denne oplevelse.

Lad os gennemgå de 7 bevidsthedstilstande mere specifikt:

1. Dyb søvn
På et eller andet niveau er vi bevidste i den allermest primitive del af 
hjernen, i hjernestammen. Det er en sløv bevidsthedstilstand, den mest 
ubevidste af vore bevidsthedstilstande overhovedet.

2. Drømmesøvn
Vi vågner fra dyb søvn, og vi oplever drømme. Farver, tid-rum- 
oplevelser. Vi er en lille smule mere årvågne. Når vi kigger tilbage  
på drømmen, siger vi, at den ikke var ægte, ingen realitet. Den blev  
skabt i fantasien.

3. Vågen bevidsthedstilstand
Når vi vågner til højere bevidsthedstilstande, vil det være som at vågne 
fra en drøm. For uden hjernen ville f.eks. en kuglepen kun være energi-
suppe. En slange vil se den anderledes. Så hvad er den rigtige form af 
kuglepenne? Denne realitet er skabt af hjernen, for forskellige hjerner vil 
opleve forskelligt. Dette instrument giver os en oplevelse af f.eks. “blå 
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Bevidsthedstilstande
Når vi tager på den spirituelle rejse, som meditation er, hvad vil så ske? 
Højere bevidsthedstilstande udfolder sig som en naturlig konsekvens af 
at meditere.

Processen er, at vi oplever mere og mere rolige bevidsthedstilstande. 
Og så, som et resultat heraf, spontant og uden anstrengelse, går vi  
indimellem til the gap. Det er, hvor vidnet=Selvet=sjælen er. Den  
bevidsthedstilstand kaldes på sanskrit ”Atma Darshan”. Atma betyder 
sjæl, og darshan betyder direkte oplevelse. Man har en direkte oplevelse 
af sjælen, af sig selv. Det er oplevelsesmæssigt yderst simpelt. Tanker 
opleves i denne tilstand blot som mental aktivitet, man bevidner uden at 
identificere sig med. De kommer og går ubesværet. Det er, hvad medita-
tion gør; den tager os til et nyt eksistensniveau, et niveau af ikke-lokal 
aktivitet. Alt, vi har oplevet indtil nu, er lokal aktivitet, der foregår i tid 
og rum. Alt, vi kan opleve: En sang, en bog, et andet menneske, den 
fysiske krop, alt dette er tid-rum-oplevelser. Handlinger, som kan loka-
liseres i rum og tid. Dvs. de har en begyndelse, en midte og en ende. Vi 
kan eksempelvis lokalisere kroppen, og den har en begyndelse, en midte 
og en ende. Enhver oplevelse, vi har, eksisterer i tid-rum-sfæren. Hvad 
med tanker og følelser? Tanker begynder, de varer en tid, og de ender. 
Ligeledes med følelser. Vi kan ikke lokalisere tanker, selvom de eksisterer 
i rum og bevidsthed. Men der er forskel mellem den tid-rum oplevelse, 
vi kalder en tanke eller følelse, og den vi kalder et molekyle i kroppen. 
Molekylet kan vi putte under et mikroskop, men tanken er svær at loka-
lisere. Hvor er den? Min krop kan blive våd, men det kan en tanke ikke. 
Den er i bevidstheden, men ikke desto mindre har tanker en begyndelse 
og en ende. Så med meditation går vi altså fra et konkret eksistensniveau, 
til et mere abstrakt niveau, stadig i tid-rum-sfæren.

Hvad med den, der har oplevelsen? Du læser dette skrift. Det eksi-
sterer i tid og rum. Men hvem er den mig, der har denne oplevelse? Og 
hvor er denne mig, der har denne oplevelse? Ifølge timeglasmodellen er 
den, der har oplevelsen, sjælen. Hvor er denne allokatør af tanker? Alle, 
der har prøvet at lokalisere sjælen, er mislykkedes heri. Altså: Du kan 
ikke findes i din krop. Jeg kan ikke findes i min krop. Den ægte mig, den 
der skaber tankerne, sjælen, er ikke i kroppen. Så hvordan får vi egentlig 
en i-kroppen-oplevelse, når vi ikke er her? Når jeg lytter til Beethoven 
i en radio, så kan jeg forsøge at finde ham i radioen, men han er der 
ikke. Musikken er en lokalisering i tid og rum. Du kan være i Calcutta, 
Aalborg eller New York. Hvis du er på den rigtige frekvens, kan du høre 
Beethoven uanset hvor du er i verden. Det ville være absurd at sige,  
at Beethoven er i New York, blot fordi du hører Beethoven i radioen.

Følgende afsnit er  
selvstændig elaborering  
på basis af Deepak Chopra 
foredrag og video om højere 
bevidsthedstilstande.
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- Ja. Da du var baby? - Ja. Har det nærvær ændret sig? - Nej. Sindet,  
kroppen, tankerne har ændret sig. Men den ikke-lokale bevidsthed 
er den tidløse faktor i midten af tid-rum oplevelser. Kan du bære den 
bevidsthed med dig og give den mere opmærksomhed, vil du registrere, 
at den altid har været der. Men du kan kun opleve dette, hvis du giver det 
opmærksomhed. Ofte opdager du først atma darshan, efter du har været 
der. Det er en meget subtil oplevelse. Men når den udvikler sig,  
så vil du mere og mere opleve, at du er bevidst, selv når du er i atma  
darshan. Den simultanitet kaldes: 

5. Kosmisk bevidsthed
Vi bliver i stand til at bære bevidstheden om sjælen med os i enhver  
tid-rum-oplevelse. Hvor den 4. bevidsthedstilstand i sagens natur er en 
indre oplevelse, hører den kosmiske bevidsthed til i den ydre verden. 
Eller rettere: Væren og handlen er samtidig; man er sig sin tidløse væren 
bevidst samtidig med at bevæge sig rundt i tid og rum. Opleveren bliver 
aldrig overskygget af oplevelsen.  
Metaforisk, så oplever vi os selv både som manuskriptforfatter, instruk-
tør, iscenesætter og skuespiller. Når vi tager den bevidsthed med os, 
bliver vi bevidste om de forskellige og mangeartede funktioner, vi har i 
livet. Vi påtager os fuldt alle disse roller og funktioner uden at miste kon-
takten til, at vi er noget større og dybere. Oplevelserne er ikke én selv. 
Opleveren er det evige vidne. Vi er ikke identificeret med alle rollerne i 
livet, vi overvældes ikke af såkaldt gode eller dårlige oplevelser, vi mister 
ikke erindringen om vores inderste væsens kerne.  Dét er essensen af 
kosmisk bevidsthed: Bevidstheden om ens sande selv i midten af alle 
rollerne. Det vil blive denne bevidsthedstilstand, der folder sig ud, når vi 
får en regelmæssig meditationspraksis. Alene ved igen og igen at bevæge 
sig frem og tilbage mellem lokal og ikke-lokal bevidsthed, vil det ske helt 
af sig selv.

6. Guddommelig bevidsthed
Vi bliver bevidste om, at også alle andre er “ånd i forklædning” – og må 
spille et uendeligt antal roller. Vi kan se andre mennesker både i den 
lokale og ikke-lokale dimension. Vi alle spiller forskellige roller; vi alle  
er guddommelige.

7. Forenet bevidsthed
Guddommelighed fusionerer ind i alt omkring én. Vi ser det i enhver 
blomst, ethvert træ, i en stjerne. Skabelsen er allestedsnærværende. Dét 
betragtes som det højest opnåelige, når den menneskelige bevidsthed 
gennemgår evolutionen. Meditation er redskabet, der hjælper os på vej. 
Den oplyste tilstand beskrives i vedaerne som: ”Jeg er universet. Jeg 
manifesterer som form og fænomen, jeg er overalt.” 
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kuglepen”, men det er kun, fordi vi er skabt til at opleve den farve.  
Hvis vi går en tur med hunden, oplever den virkeligheden helt ander-
ledes. Hvad er virkeligheden? Intet andet end en funktion af hjernen. 
Hvad, vi kalder vågen bevidsthedstilstand, er intet andet end en oversæt-
telse af kvante-suppe til tid-rum-oplevelser. Vi har en fælles fortolkning 
af virkeligheden, og hvis nogen ser den anderledes end os, kalder vi dem 
psykotiske eller genier. F.eks. via hypnose har vi adgang til virkeligheder, 
som ikke er del af den vågne bevidsthedstilstand.

Så ud fra et spirituelt perspektiv, så er der ikke væsentlig forskel  
mellem drømmesøvn og vågen bevidsthed. Kun dette, at drømmesøvn 
er en introjiceret oversættelse af tid-rum oplevelser, mens vågen bevidst-
hed er en ud i verden projiceret og subjektiv oversættelse af kvante-
suppen. Og hvert eneste menneskes oplevelse er unik, afhængig af de 
tanke-følestrukturer, vi har. Når vi vågner af denne tilstand, får vi en 
mere direkte oplevelse af... 

4. Transcendent bevidsthed
Atma darshan
.. sjælen, af the gap. Her møder vi, hvem vi virkelig er. Ikke-lokal virkelig-
hedsopfattelse, tid-og rumløs, universel. I den meditative proces skifter 
vi mellem måske let drømmesøvn, vågne tankebilleder – og glider så ind 
i “the gap”. Hvis man via meditation tillader denne bevidsthedstilstand 
ofte at komme tilstede – det er ligesom at trække et tæppe til side og 
opleve “den ægte vare”, så vil det ske, at hukommelsen om den ikke-
lokale bevidsthed bliver ved os; også når vi er midt i en aktivitet, har vi 
oplevelsen af evigt nærvær. Vi begynder at opleve lokal og ikke-lokal  
virkelighed på samme tid.

Din lokale opmærksomhed er lige nu rettet mod læsningen af dette. 
Men vend din opmærksomhed mod den, der læser...

Selv nu, hvor du læser og giver den, der læser, opmærksomhed, så kan du 
samtidig læse og forstå. Dvs. du er dobbeltrettet bevidst. Mærk efter: Var
det nærvær, der kan registrere alt dette der i går? - Selvfølgelig. Sidste år? 
 

Hvad finder du? 
 - Én der læser.
Hvem er det?  
 - Dette nærvær er sjælen. 
Hvor er den der læser? 
 - Forkert stillet spørgsmål, for denne 
               er ikke lokal.       
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Case

Han sagde med autoritet og sikkerhed, at jeg blot skulle sætte mig 
ved siden af og reinforcere hans meditation. Vi mediterede sammen 8 
gange. Til trods for at jeg var såkaldt erfaren mediterende, så følte jeg 
mig særdeles ydmyg, følte at han var lysår “foran” mig i processen at 
kunne slippe krop, tanker og følelser. Langt de fleste nybegyndere be-
høver at meditere med objekt for overhovedet at kunne komme bagom 
den fysiske krop og tankernes dominans. Men han trådte altså direkte 
ind i det lys, som han allerede efter sin første oplevelse dermed, følte sig 
overbevist om’ var det, der ventede ham, når kroppen gav endeligt slip.

Hans kone fortalte, at han fik en fredfyldt død.

En mandlig topleder, draget af nysgerrighed pga. den megen medie-
omtale, som meditation har fået i nogle år, mødte med åbent sind op 
og sagde, at han ville gerne finde ud af, hvad det her meditation var 
for noget. Vi gik meget operationelt til værks. Jeg underviste i hvilke 
dokumentationer der er for meditations effekter kropsligt set. Vi var 
meget konkrete i forhold til at kunne identificere alfa-bølger, og det var 
det primære mål med kurset, vi satte os: At han skulle lære at sætte sig 
og powernappe midt i en yderst travl hverdag for at kunne high per-
forme. Og stadig kunne være en tilstedeværende mand for sin hustru og 
god far for sine børn, når han kom hjem efter 10 intense arbejdstimer. 
Manden var ambitiøs med helheden af sit liv.

Han fik konkrete værktøjer knyttet til sansetræning og brug af 
åndedrættet i styring af den mentale tilstand. Den 4. og sidste gang, 
han var på kurset, hvor jeg ikke behøvede instruere særlig intenst og 
blot satte mig i en meditativ tilstand og synkronicerede med ham, da 
mærkede jeg pludselig, hvordan han fuldstændig slap sit tag i den 
fysiske krop og blev stille i sindet i en meget længere periode, end man 
normalt oplever hos mennesker, der netop er begyndt at meditere. Han 
oplevede, hvordan alt er ét. Han mærkede konkret sin egen og min 
enhed – men også hvordan virksomheden, han var topleder i, var ét. 
Hvordan verden er én stor sammenhængende enhed.

Han lavede efterfølgende humor omkring, at når han lavede pep-
talks, hvordan alle er afhængige af hinanden i en virksomhed, fra lavest 
til højest, da havde det fået en meget større betydning end tidligere. 
Han sagde med humor: “De skulle bare vide, hvor sandt det er, når 
jeg siger, at vi er ét.” Han talte på en helt anden måde fra hjertet – og 
da jeg et års tid senere talte med ham herom, var han slet ikke i tvivl 
om, at regelmæssig meditation havde gjorde ham til en væsentlig bedre 
leder, særligt fordi han var skiftet fra at være hovedstyret til hjertesty-
ret i sin tilgang til sine medarbejdere.
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Hvornår er man »advanced«?
Hvor langt kan et helt almindeligt menneske nå med meditation? Det er 
i virkeligheden et forkert stillet spørgsmål, men nu gør vi det alligevel. 
Svaret på det spørgsmål afhænger af, fra hvilket niveau af virkelighed, 
man anskuer det. Hvis ekspert betyder kontrol over fysiske mål i krop-
pen som puls, blodtryk, hjerneaktivitet, så er der ingen tvivl om, at der 
kræves langvarig træning for de flestes vedkommende. Fuldstændig  
som hvis man skal træne sig op til et marathonløb, er der en række ting, 
der skal trænes igen og igen, før man er i stand til det. Til gengæld kan 
man opnå ekstreme grader af kropskontrol, så som at stilne aktiviteten  
så meget i hjernen, at den ved scanninger er næsten død-lignende.  
Buddhistiske munke har lagt kroppe til en lang række undersøgelser,  
der tilsammen viser en ekstrem form for hjernemæssig og fysisk  
kontrol. Stig Åvall Severinsen, dybhavsdykker, beskriver i sin bog  
“Træk vejret”, hvordan han med yoga og meditation har trænet sig  
op til at kunne stoppe med at trække vejret i næsten 9 minutter. Der  
er foretaget observationer af yogier, der eksempelvis har været begravet 
levende i flere timer, eller de har spist gift uden at blive påvirket deraf. 
Der findes mange ekstreme eksempler på, hvor langt man kan flytte 
kroppen med meditation som det grundlæggende redskab.

Besvares spørgsmålet fra sjælsperspektiv, så er svaret imidlertid  
mere nuanceret – hvilket følgende to cases illustrerer: 

En mand, ca. 50 år, og indtil han var ca. 48 år hårdtarbejdende 
håndværker, fik konstateret asbestlungekræft. Han henvendte sig til 
mig ca. 3 måneder før sin død for at lære at meditere. Hans motiv var, 
at konen havde sagt, at det kunne måske give ham lidt fred i den sidste 
hårde fase af sygdommen. Han forventede ingen mirakelhelbredelse 
med meditationen, kun lindring. Hans lungers kapacitet blev i proces-
sen stadig dårligere, der var meget vand i lungerne, åndedrættet var 
særdeles besværet. Manden var ikke troende, havde aldrig beskæftiget 
sig med spirituelle spørgsmål af nogen art, var helt jordnær og praktisk 
i sit forhold til sin forestående død. Var nogenlunde afklaret med, at nu 
var det sådan, det var. Vi prøvede os lidt frem med, hvilken form for 
meditation, der ville virke bedst for ham. Men allerede anden gang, vi 
sad sammen, og jeg guidede, og han mediterede, da fortalte han, at et 
lys havde åbnet sig. Han brugte metaforer som, at hans achia-chakra 
åbnede sig helt, og at det skubbede til kronechakraet (uden at han som 
sådan kendte til chakraer), og derfra åbnede sig en lystunnel, som han 
fredfyldt kunne kigge ind i. Mens han var i meditationen, var han fuld-
stændig krops-transcendent, dvs. havde en oplevelse af at have forladt 
den fysiske smertekrop og udelukkende var i sin subtile krop, der ikke 
var syg – men blot var vidnet til livets gang.

Case
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Bevægelse hen imod meditation  
                - Meditation i bevægelse

I en bog om meditation kan man godt risikere kun 
at fokusere på selve den stillesiddende medita-
tive praksis. Det er intet mindre end katastrofalt, 
for det svarer til at kun at vise den færdige ret i et 
madlavningsprogram – men glemme at vise, hvilke 
råvarer, man laver maden af. Det er en rigtig dårlig 
idé, især som begynder, men såmænd også for den 
erfarne mediterende at sætte sig ned, begynde 
på sin teknik – og så forvente, at den meditative 
tilstand indfinder sig af sig selv.  Nuvel, med tiden, 
erfaringen og træningen vil tilstanden indfinde sig, 
men man må ikke glemme, at kroppen og sindet 
repræsenterer  den forstyrrede bevidsthedstil-
stand – og vil gøre det livet ud, mens sjælen er den 
uforstyrrede bevidsthedstilstand. Jo mere vi kan 
stilne krop og sind, falder til ro, jo mere vil sjælen 
skinne igennem. Så det vil lifelong være en opgave 
at balancere  kropsindet. 

I kapitlet “meditation som metode til følelses-
forvaltning” beskæftiger jeg mig indgående med 
den indre mentale og følelses-
mæssige give-slip-proces, 
som den kan gå for sig 
under selve medita-
tionen. Men alt det, 
der går forud for 
meditation, er det, 
vi skal beskæftige 
os med nu. Nem-
lig få samlet os de 
rette råvarer, hvis det 
var et måltid, vi skulle 
lave – og når det gælder 
det menneskelige: Få skabt 
de rette betingelser i kropsindet for, at 
den meditative tilstand faciliteres. 

Begin with Catharsis! I never tell people to begin with just sitting.  
Begin from where beginning is easy. 

If you begin with sitting, you will feel much disturbance inside…  
You will become aware of your insane mind and nothing else. 

I begin with your insanity, not with a sitting posture.  
I allow your insanity. If you dance madly, the opposite happens within 

you… you begin to be aware of a silent point within you.  

             (Osho, 2004, p. 37-38)
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Naturlig meditation
Jeg bliver ofte spurgt, om det mon ikke ville have 
samme effekt at sætte sig 20 minutter hver dag i 
sit eget rum uden forstyrrelser og lave ingenting? 
Kan det ikke være lige så godt, som at sætte sig 
med lukkede øjne og lave en konkret og fokuseret 
meditationspraksis.

Svaret herpå er ikke entydigt. I den del af 
spektret, hvor svaret er “nej, du skal have en medi-
tationspraksis”, er argumentet, at når man gør sit 
rum forstyrrelsesfrit og går i en total introversion, 
eventuelt med en teknik, der fungerer for én, så er 
der også mulighed for en langt dybere meditation 
med længere perioder af stilhed i sindet. Sindets 
naturlige tilbøjelighed er at skabe tanker. Medita-
tion er en kategorialt anden bevidsthedstilstand 
end almindelig hvilende bevidsthed. Så det er nød-
vendigt regelmæssigt at tage sig et ægte meditativt 
rum.

Hvis man så argumenterer, at for én selv, er 
det lige så rart at sidde, bare at sidde, som det er 
at meditere, så er det graden af “naturlig mindful-
ness”, der afgør, om man lige så godt kunne “bare 
sidde” som at have en decideret meditationsprak-
sis. De fleste mennesker har svært ved at komme 
ud over vågen bevidsthedstilstand eller søvn – og 
videre til atma darshan og de højere bevidsthed-
stilstande, medmindre de bruger en decideret 
meditations-teknik. Tankerne vil fortsætte uhin-
drede eller med endnu større kraft, nærværet vil 
blive fortrængt på mange måder.

På den anden side kan der selvfølgelig være 
de mennesker, som har et højt naturligt niveau af 
mindfulness. De kan givet have et lige så medita-
tivt rum ved at give sig selv 20 minutter, hvor de 
“bare sidder”. Mit gæt er, at disse mennesker af 
sig selv går i en alfa-tilstand og er registrerende 
og dobbeltrettet bevidste, uden at de træffer en 
bevidst beslutning om, at det er sådan, det skal 
være. Imidlertid tror jeg, at disse mennesker er i 
stærkt mindretal. Langt, langt de fleste mennesker 

er ude af stand til at give sig 20 minutter, der er 
et ægte meditativt rum, hvis ikke der er bevidst 
intention herpå. De forskningsresultater, der har 
kontrolgruppe og undersøger meditation kontra 
“bare at sidde”, understøtter også dette, fordi der er 
væsentlige forskelle i resultaterne på en lang række 
såvel fysiske som mentale mål.

Mennesker, der har en mangeårig meditations-
praksis, får med tiden en nærværende tilgang, 
også i deres vågne, aktive og interagerende liv. Og 
derfor har det relevans at tale om “naturlig medita-
tion” som noget, der kan udvikle sig. Rashani Réa 
siger bl.a. følgende i forbindelse med introduktion 
til kursus herom:

“Typisk tænker vi på meditation som noget, vi 
gør siddende behageligt på vores meditations-sted, 
separat fra vores normale liv. Naturlig meditation 
indtræder af sig selv, når vi giver os selv rum til at 
være nærværende med det, der dukker op. I det 
ubetingede nærvær opdager vi en indre sindsro og 
frihed, som tillader os at få tilgang til den naturlige 
tilstand af åben og ubesværet væren. I denne 
tilstand er vi i stand til at være mere helt med 
emotioner, svære emner, tanker uden at behøve at 
undgå, overdrive eller minimere dem.” (Quantum 
Seminars nyhedsbrev, 2009, min oversættelse fra 
engelsk). 
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Efter den store energieksplosion ynder jeg at lave nogle yoga-asanas  
på en FRI og kreativ måde, så fordybelsen og roen i kroppen hen imod 
den meditative tilstand allerede er på vej. Ofte bliver det meditation i sig 
selv at lave asanas. Så praktiserer jeg efterfølgende en ikke særlig  
lang siddende meditation.  

Det er vigtigt at lege med, hvilken form for give slip proces, der pas-
ser én bedst. Og praktisere den meditation den givne dag, der tjener én 
bedst. 

Legende sex er også en vidunderlig metode til katharsis ;-)

I de gamle traditioner går en række ting forud for selve den meditative 
praksis. I Yoga Sutras, den mest oprindelige tekst om yoga og medita-
tion, nedskrevet af Patanjali for mere end 2000 år siden (og med filo-
sofiske rødder 4000 år tilbage), beskriver han de 8 grene af yoga. De to 
første omhandler det værdimæssige grundlag, man anbefales at leve efter 
i relationen til sig selv og andre. De 2 næste grene omhandler de  fysiske 
øvelser og åndedrætsøvelserne, der betragtes som broen mellem krop og 
sind. Og de sidste 4 den meditative proces hen imod indre stilhed. 

1. Yama - Reglerne for social omgang 
2. Niyama - Reglerne for personlig adfærd 
3. Asana - De fysiske øvelser 
4. Pranayama - Flow og livskraft via åndedrættet 
5. Pratyahara - Tilbagetrækning af sanserne
6. Dharana - Koncentration
7. Dhyana - Meditation
8. Samadhi - Overbevidst tilstand

Patanjali i Yoga Sutras

»YOGA betyder oprindelig “forening”. Dette 
hentyder til foreningen af det individuelle jeg 
med den universelle bevidsthed.« 
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De oprindelige tekster om  
yoga og meditation

At jeg i overskriften leger med ordene – “bevægelse hen imod medita-
tion – meditation i bevægelse” skyldes, at der er en form for forud-
sætningsforhold, måske nærmest et vippeforhold mellem, hvornår man 
oplever katharsis – og hvornår den meditative tilstand indfinder sig på 
basis af bevægelse. Følelsesforløsning via kroppen er en meget dynamisk 
og vekslende oplevelse mellem larm, kaos og stilhed på stadig dybere 
planer. 

Så en give-slip-proces skal ses i et kontinuum af forskellige former 
for fysisk bevægelse, der balancerer krop og sind i en vis grad, før man 
overhovedet sætter sig for at meditere. 

Nogle mennesker ynder at vandre en tur først, eller man kan løbe en 
tur, dyrke hård sport. Prøv at se på dine aktivitetstyper som havende en 
katharsis-dimension i sig; hvilken form for aktivitet skal du så vælge til at 
forudgå din meditationspraksis?

Osho, hvis citater i deres smukke engelske form, kan nydes gennem 
hele bogen her, anvender systemet “dynamisk meditation”, hvor han 
med humor og ikke-identifikation dyrker kaos og den tankemæssige 
“sindssyge”, vel vidende, at tanker blot er sindets affaldsprodukter af 
fortidens betingning – dvs. tankerne tillægges i denne form for proces 
ingen sandhedsværdi; de har udelukkende en energidimension, der 
behøves forløst. 

Processen er f.eks.: Træk vejret kaotisk – for at lade kaos indeni 
komme til overfladen. Eller: Dans sindssygt. Lad AL sindssyge og kaos 
komme til overfladen i bevægelsen. Vær bevidst sindssyg! Uanset hvad 
der kommer op, tillad det at udtrykke sig. Ingen modstand; udelukkende 
frit flow af historiens ophobning af emotioner. 

Og lige på den anden side heraf kommer helt automatisk stilheden. 
Og dermed den meditative tilstand – helt af sig selv.

Personligt bruger jeg dans til vild og voldsom musik og krydrer 
måske med at synge højt for at få et følelsesovertryk i bryst og mave ud. 
Vil du prøve selv, kan det måske føles lidt kunstigt i starten, men du vil 
opleve, at den overenergi, der kommer ud, oftest er overload af ubrugt 
LIV, ubrugt kærlighedspotentiale. Det bliver sjældnere og sjældnere 
mørke spøgelser og dæmoner, der brøler sig ud, er min oplevelse.

If you want to scream, then scream.  
A total scream in which your whole being becomes 

involved, is very therapeutic… Freak out! 
                               (Osho, 1994, p.72-73)
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felt som sådan og beskrive deciderede øvelser og serier af øvelser,  
men jeg vil  beskrive energi-dimensionen i de fysiske øvelser – hvordan 
asanas er et fantastisk redskab til at skabe stilhed i krop og sind.

Dét, som det handler mest grundlæggende om, når man praktiserer 
asanas, er ens bevidsthedsmæssige attitude. Hav AL opmærksomhed 
rettet mod selve øvelsen – og dit forhold til øvelsen. Hvad sker der i 
hovedet, i tankerne? På hvilken måde giver du slip ind i krop-sind-hel-
heden? Betragt aldrig en asana som en besværlig position, du skal udføre 
på almindelige gymnastik-manér. I detaljen, iagttag kroppens medleven 
og modstand. Hvor er der flaskehalse i kroppen? Er de muskulære? 
Eller er det ikke så fysisk, men mere en følelse af modstand? Hvor dybt 
inde sidder modstanden? Registrer, udforsk, vær nysgerrig, årvågen og 
rummelig med dig selv. Inviter nænsomt og omsorgsfuldt dine flaske-
halse til at slippe. Når du støder på følelser i kroppen – rastløshed, vrede, 
smerte, kedafdethed – betragt alle former for følelser som ophobninger 
af energi. Begynd ikke at tænke over følelserne. Vær tilladende i forhold 
til energidimensionen – og fordel den overskydende energi ud i resten 
af kroppen. Få en fornemmelse af kroppens oprindelige tilstand, dvs. en 
fra naturens side stille årvågen bevidsthedstilstand, hvor der ikke holdes 
igen nogen steder, og ingen steder hvor kroppen bliver for slap. 

Åndedrættet anvendes til at arbejde sig dybere ind i stillingen – på 
indånding at hæve energien, på udåndingen at give slip på al unødig 
opspænding i kropsindet. 

Næsten alle asanas udfordrer omkring det modsætningsfyldte:  
At spænde op i bestemte muskelgrupper med mindst mulig anstrengelse 
– samtidig med at give sig hen i udspænding i andre muskelgrupper.  
Den afspændte opspænding er dét, der for alvor giver energien fri,  
skaber flow, løfter livsenergien. 

Mange oplever, at kroppen sænker sit basale spændingsniveau, og 
spændingsbalancerne i muskelkorsettet ændres, når man dyrker yoga. 
Man bliver “bagom” smidig i dele af kroppen, man har genkendt som 
stive og usamarbejdsvillige, måske det meste af voksenlivet. Visionen er 
en mental afspændt nysgerrig årvågen selviagttagelse under udførelsen 
af asanas. og fysisk er formålet bl.a. en smidig og stærk muskulatur  
omkring rygsøjlen lignende det lille barns.
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1. Yama - Reglerne for social omgang
Ahimsa - praktisere ikke-vold. Forvold ikke 
skade i tanke, ord og handling. Find ud af, hvad 
det vil sige for dig – lige fra hvad du vil spise, til 
hvordan du vil behandle dig selv og dine rela-
tioner.

Satya – ærlighed. Ærlighed såvel sam-
fundsmæssigt som i de nære relationer…

Asteya – ikke stjæle. Vi ved alle, at vi ikke 
må stjæle ting. Men overvej, om du stjæler tid / 
opmærksomhed fra andre – eller dig selv? Eller 
ressourcer fra kloden? Tilstræb et frit flow af res-
sourcer på alle planer. 

Brahmacharya - udøve passende sexuel 
kontrol. Egentlig betyder brahmacharya “afhol-
denhed” – men overført til moderne liv handler 
det om at søge relationer, som fremmer gensidig 
udvikling og blomstring.

Aparigraha - være generøs. Det handler om 
kun at tage, købe eller få det nødvendige. Lad ikke 
grådighed styre din adfærd, vær villig til at nøjes 
med det nødvendige og dele og sætte din overflod 
i cirkulation.

Man kan spørge sig selv, at hvad har meditation 
dog med regler for social omgang at gøre? Yoga 
kommer fra sanskrit og betyder: Forening. Fore-
ning af den individuelle sjæl og universets sjæl. 
Når man således tager sit udgangspunkt i enheds-
bevidsthed, så er det vigtigt, at alt levende bidrager 
med det optimale flow af energi til helheden. Hver 
især og tilsammen skal vi således bidrage med 
plus-energi på alle de måder, vi kan. 

Reglerne for personlig adfærd, der er beskrevet 
nedenfor, bæres af den samme grundtese: At man 
bibeholder det frie flow, så man forbliver ét med 
helheden uden ophobning af energi på nogen som 
helst måde.

2. Niyama - Reglerne for personlig  
adfærd
Sauca - renhed. Alt, hvad vi indtager, både fysisk 
og mentalt, er et valg mellem næring og nedbryd-
ning (toxicity). Lyde, fornemmelser, synsindtryk, 

smagsstoffer og dufte bærer den energi og informa-
tion, som vi metaboliserer. Vi skal på alle planer 
holde os til at indtage de ting, der giver os næring. 

Santosa - tilfredshed. Nærvær på det, der er 
nu, uden at fordømme, er essensen af tilfredshed.  
Når man kæmper mod det, der er nu, kæmper man 
metaforisk mod hele universet. På det indre plan 
må man udfordre sig selv på sit behov for kontrol, 
magt og anerkendelse.

Tapas - disciplin. Mennesker med en yogi-
livsstil ser tilsyneladende disciplinerede ud. Men 
fordi deres biologiske rytmer er forbundet med 
naturens rytmer – og de oplever gevinsterne 
ved at harmonisere deres rytmer med naturens, 
opleves det nemt at: Gå tidligt i seng, stå tidligt op, 
meditere, motionere/dyrke yoga, spise sundt og 
balanceret etc.

 Svadhyaya - selvstudie / spirituel udforsk-
ning. Der skelnes mellem “knowledge”- viden og 
“knowingness” – visdom. Med visdom kommer en 
dyb kontakt til ens inderste værdier og “dharma” 
(mål i livet), frem for hvad omgivelserne mener  
er godt for én.

Isvarapranidhana - overgivelse. Kontakt til 
“det ubundne”, det personliggjorte aspekt af det 
uendelige. Overgivelse og nærvær i nu’et. Gøre det 
så godt vi kan, og så overlade resten til en højere 
intelligens.

 
3. Asanas - De fysiske øvelser
Asana betyder stilling og refererer til de fysiske  
øvelser, som for de fleste er det, de forstår ved 
yoga. For Patanjali er de fysiske stillinger et middel 
til at opnå en tilstand af fysisk ubesværethed, så 
man vil kunne sidde i en fuldkommen lotus og 
sidde ubevægelig en god rum tid med lige ryg – 
med det formål at meditere. Arbejdet med krop-
pen har således formålet at blive befriet for ophob-
ninger af energi, spændinger og rastløshed. 

Der findes så mange fantastiske yoga-asanas 
bøger og -videoer på markedet, og der findes  
yoga stort set i ethvert fitnesscenter overalt i  
DK. Så derfor vil jeg ikke begive mig ind på det
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4. Pranayama – Flow og livskraft via åndedrættet
Se kapitlet “med åndedrættet som indgang”, som indgående behandler 
pranayama.

5. Pratyahara - Tilbagetrækning af sanserne
Refererer til at kunne isolere sanserne. Sanserne griber konstant ud i om-
verdenen, så vi er i gang med at tolke, genkende og lokalisere det, sanserne 
er rettet imod. Gennem at sanse bevidst – ydre og indre –lærer vi at arbejde 
med sindet, så vi ikke hele tiden er fortolkende på vore sanseindtryk.

6. Dharana - Koncentration
På dette trin begynder udøveren at være i stand til at kontrollere sine 
tanker. Idet sanserne kan isoleres, vandrer opmærksomheden ikke hid  
og did. I stedet kan udøveren holde sin opmærksomhed rettet mod  
eksempelvis sin næsetip – eller mod f.eks. et tændt stearinlys i mindst  
12 sekunder, uden at der kommer tanker indover og forstyrrer koncen-
trationen. 

7. Dhyana - Meditation
Egentlig meditation. Når et objekt uafbrudt kan fastholdes en vis tid,  
bevæger koncentration sig over i meditation. Grænsen, for hvornår det  
er meditation, er glidende, men hvis man kan sidde ca. 4 minutter uden at 
forbindelsen mellem sindet og objektet brydes af andre tanker, er det  
i hvert fald meditation.

8. Samadhi - Overbevidst tilstand
Et kompleks, der dækker over en række højere bevidsthedstilstande.  
Det indebærer et samspil  mellem en forening af: Seeren (=vidnet,  
Selvet), processen at se og det som ses. Selvet, sindet og objektet.  
Selvet kan komme til at udtrykke sig mere og mere gennem Sindet.  
Jo renere sindet er, desto mere viser Selvet sig gennem det.

Disse begreber er yderst brugbare i forhold til at se meditation som en 
tilstand, der indtræder “af sig selv”, når man arbejder med sindet, kultiverer 
det, og disponerer det for at blive stille. Altså, første trin er at kunne isolere 
sanserne, såvel ydre sanser som de mindre håndgribelige indre sansninger. 
Som det næste bliver det muligt at have en ægte intention og opmærk-
somhed rettet mod noget specifikt, uden konstant at blive forstyrret af 
sindet. Koncentration kan glide over og blive til ubesværet meditation, når 
vi bliver i stand til at være vidne til processen, når vi hviler i ren væren. Og 
indre stilhed er, når selvet, sindet og objektet står i et totalt gennemsigtigt 
forhold til hinanden. Så er individet, personligheden, ego’et – ikke væk, 
men gennemskinnet af det langt, langt større Selv.
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Et eksempel på de mange fokuspunkter under udførelsen af en asana

Spred  
skulderbladene 

ud til siderne, hold 
ryggen lige, dvs hverken svaj 

eller rund nogle steder i  
rygsøjlen. Lad bryst- 

kassen være  
stor

Giv 
slip i nakken, 

slap af i baghovedet, 
lad sikke skuldrene 

kravle op om  
ørerne

Over-
stræk ikke 

albuerne, lad  
albueknoerne  

vende ud  
til siden

Lad 
håndfladerne 
røre afslappet  
men fast ved  
underlaget

Hold 
en “afspændt 

opspænding” i maven, 
så du kan trække vejret 
frit og jævnt helt ned i 

maven

Tilstræb 
billedligt at 

numsen stritter op 
mod loftet – så kroppen 

danner en skarp 90 
graders vinkel

Stræk - men 
overstræk ikke - 

knæhaserne

Tilstræb “an-
defod,” dvs spred 

tæerne afslappet ud til 
siderne. Tilstræb  
at sætte hælene i  

gulvet
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En illustration af, hvordan yoga asanas er be-
vægelse hen imod meditation – meditation i 

bevægelse, gøres smukkest gennem billed-
er. Jeg inviterede en dag to fotografer til  
at “skyde løs” under en yoga-time.  
Tag stemningen ind, så mærker  
du, hvad det er, jeg taler om 
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Case

iværksat over for processens mange op- og nedture, humoristisk og 
medfølende, så vi konstaterede tilbagefald uden at det skulle med-
følges af selvbebrejdelser – og så ledte vi efter løsninger i forhold til at 
komme “op på hesten igen”. At lade en nærværende tilgang til livet på 
mange planer modnes organisk, er nødvendigt. Det kan beskrives ved 
metaforen, at først lægges frø til forandring. Frøene vandes, og nogle af 
dem spirer. Så vokser de, og nogle få af planterne bliver store og stærke. 
Man kan ikke helt styre, hvad der folder sig ud hvornår. Dét, man kan, 
er at være målrettet, vedholdende og tilbagevendende omkring det mål, 
man har: At blive mere mindful.

Stressforløsning via asanas & åndedrætsbevidsthed
En af de mest “high speedede” klienter, jeg har mødt, en supereffektiv 
mandlig sælger, 42 år, der imidlertid henvendte sig, fordi han var ved 
at brænde tør og følte sig stresset, registrerede - ved fælles hjælp - at 
han meget af tiden holdt vejret inde, kneb sammen i solar plexus, holdt 
skuldrene i en årvågenhedstilstand med en moderat spænding i dem, 
havde en moderat spænding i kæberne og kneb øjnene lidt sammen.

Han så hele tiden ud, som om han var parat til at gå til angreb / 
modangreb; det var blevet hans “normale” tilstedeværelsesform, også 
når han havde fri, konstaterede han.  

Når han havde pustet ud, var der ingen åndedrætspause, og han 
nærmest snappede vejret ind igen, som om der var for lidt luft eller ikke 
tid nok til at få en hel indånding.  Kombinationen af ingen åndedræts-
pause efter udåndingen og for hurtigt tempo på indåndingen afspejlede 
den følelsesmæssige tilstand, som han var i og egentlig havde trivedes 
godt med i mange år. 

At en sådan åndedrætsmetode ikke vil holde livet ud, er dog åben-
bart. Manden var udmattet. Han trængte til at hvile. Men han vidste 
ikke hvordan.  I et sådant tilfælde er det uhyre effektivt at arbejde med 
åndedrættet. Det nyttede ikke at sige til ham “gå hjem og slap af”, for 
den kropslige modstand var alt for stor. Han havde glemt, hvad det vil 
sige at hvile i sig selv.  

Til en start arbejdede vi med at give slip på spændingerne i en 
udånding, der viljesbestemt blev gjort 1) langsommere, 2) mere jævn 
og 3) havde lige meget styrke i hele åndedrættets længde.  

Vi brugte forskellige yogastillinger med kroppen skråt nedad, fordi 
når lungerne vendes modsat tyngdekraften, så bliver man automatisk 
væsentlig mere åndedrætsbevidst og er mere villig til at puste helt ud. 
Mest effektiv var trekantstillingen (se billede forrige afsnit) dog, hvor 
jeg bad klienten skifte fokuspunkt og bevidsthed, detalje for detalje.  
Jeg pressede ind i mellem mine flade hænder i højde med lungerne på 
ryggen; især føles det godt under udåndingspausen og hjælper til at 
give mere slip. Mange tror, at de har pustet ud, men i virkeligheden 
ligger 
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Case

Bevægelse hen imod meditation kræver tålmodighed
Jeg havde en stresset klient, en mand midt i 40’erne, adm. direktør for 
flere hundrede medarbejdere, og som ønskede at lære at meditere. Vi 
måtte imidlertid konstatere, at rastløsheden og ubehaget ved at sidde 
stille med lukkede øjne midt i en travl arbejdsdag forhindrede en prak-
sis. Typisk lod det sig kun gøre i weekenden. Vi reflekterede så i højere 
grad over, på hvilken måde han kunne kickstarte en sundere livsstil. 
Han besluttede sig for at begynde at løbe, samt at skære drastisk ned 
på sit sukkerindtag. Han startede i fitnesscenter, hvor han løb på 
løbebånd. Typisk 8 kilomenter, hvor han pressede sig selv hårdt. Han 
konstaterede, at det efterfølgende var meget rart, fordi der så endelig 
faldt ro over såvel krop som tanker – i hvert fald en rum tid.

Vi stillede os en tid tilfredse med disse fremskridt. Men hans krop 
satte en stopper herfor. Han havde lettere forhøjet blodtryk, men det 
steg voldsomt, når han pressede sig selv hårdt. Han fik kraftig næse-
blod, svimmelhed og ubehag. Og han havde også forskellige småskader 
i knæ og ryg, der eskalerede, når han pressede sig selv.

Vi begyndte at tale om, hvor vigtigt det så i stedet ville være at 
forsøge at overføre meditationsprincipperne på sportsudøvelsen. Vi 
oversatte mindfulness til “i flow”, for det var nemt for ham at identifi-
cere – her var han registrerende, fuldt sansende, løb kun ved moderat 
puls (ca. 125-130), som han lærte sig at fornemme ved indre sans-
ning, åndedrættet frit og livgivende, frem for presset til det yderste. 
Han flyttede sit løb ud i naturen, smed efter et stykke tid såvel pulsuret, 
som tids- og kilometerstyringen - og tog mere løbeturen som en indre 
sansningsproces, hvor målet var behag og flow. Han stoppede med at 
presse sig selv og konkurrere med sig selv; løb blev i stedet til en medi-
tativ selvforkælelsesproces uden et specifikt mål.

Han fik som positiv sidegevinst, at også de kraftige skulder- og nak-
kespændinger begyndte at aftage, spændingshovedpinerne blev færre. 
Han fik nemmere ved at styre sin sukkertrang – og gik i en lang periode 
på 0-sukker, der yderligere bidrog til trivsel.

At han derudover fik overskud til at lave flere meta-refleksioner 
omkring sin ledelse – og iværksætte initiativer, hvor han fik delegeret 
mere arbejde til kvalificerede medarbejdere, og at han blev bedre til 
at være lyttende og reflekterende i forhold til medarbejderne, frem for 
frembusende og tenderende til at være aggressiv i sin kommunikations-
form, var sidegevinster, der foldede sig ud, uden at han skulle arbejde 
hårdt for dem.

At grundlæggende forandringer tager tid, er dette et godt eksempel 
på. Hele denne proces tog et par år – med mange tilbagefald. Vaner 
og betingninger, såvel kropsligt som mentalt, holder én fast i de gamle 
mønstre. Dels var fremskridtene stille og rolige, hvor én ny vane blev 
implementeret ad gangen. Dels var den attitude, som vi tilsammen fik 
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dem, skal de ikke bruges. De klassiske stillinger, 
man kan vælge mellem, er: Skrædderstilling, halv 
lotusstilling eller lotusstilling. 

Fordi kroppen associerer det at ligge ned med 
at falde i søvn, anbefales det ikke at ligge ned, med-
mindre kroppen har et fysisk problem.

Prøv altid at have det komfortabelt, når medi-
tationen startes, så  kroppen ikke forstyrrer. Det er 
ok at bevæge sig, hvis man behøver det.

Omgivelser. Man kan meditere hvor som helst. 
Men nogle mennesker kan lide at skabe et specielt 
meditationssted med lys, billeder etc. 

Spil som udgangspunkt ikke musik under  
meditation. Musik bringer typisk opmærksom-
heden udad. Der findes dog specialdesignet musik 
til meditation, der med fordel kan afspilles ved 
lav lydstyrke. Musikken virker som katalysator for 
bevidstheden og hjælper den med at vende indad 
mod sjælens mere stille niveauer.

Det er ok at brænde røgelsespinde af før medi-
tation.

Ritualer faciliterer meditationen, så skab dig 
blot gode vaner og ritualer omkring meditationen, 
uden at det bliver for fastlåst.

Når det er muligt, så skab omgivelserne fri for 
forstyrrelser. Men hvis det ikke kan lade sig gøre, 
er der principielt intet til hinder for at meditere 
midt i et aktivitetsfyldt rum, det er bare mere 
udfordrende. 

Det er sædvanligvis bedst at meditere inde, 
hvor man kan kontrollere omgivelserne. Hvis man 
mediterer udenfor, så gør det i skyggen. 

Hvor meget og hvornår? For maksimalt ud-
bytte: Meditér 2 gange om dagen á ca. 30 minutter.

Hvis det ikke er muligt: Brug mindre tid 2 
gange om dagen. At meditere én gang om dagen 
giver nogen effekt, to gange om dagen maksimalt 
resultat. Det er bedre med to korte meditationer 
end én lang. Den rutinemæssigt gentagne dykken 
ned og kommen ud er meget vigtig mht. at gen-
etablere kontakten med sjælen. 

Meditation skal normalvis ikke overdrives, idet 

det kan give for kraftig spændingsudløsning eller 
en “spaced out” fornemmelse. Kun når man er 
under kyndig vejledning, f.eks. på et retreat, vil det 
være hensigtsmæsigt.

Hvis man er syg, (for kvinder: gravid), eller i 
det hele taget tilbagetrukket fra normalt ansvar, så 
er det ok at meditere ekstra.

Den første meditation gøres bedst, lige efter 
at man er stået op. Og helst efter at have badet og 
være fysisk.

Den anden meditation gøres bedst sent efter-
middag, før middag. 

Visse former for meditation er uhensigtsmæs-
sige lige før sengetid. Søvn er ”restful dullness”, 
mens meditation er ”restful alertness.” At meditere 
før sengetid kan risikere at gøre én for vågen. Og 
hvis man mediterer før sengetid, når man er træt, 
så vil man blot falde i søvn.

Derudover, anvend ikke meditation som et red-
skab til at falde i søvn. Over tid vil man typisk iagt-
tage en normalisering af søvnmønstrene. Bemærk 
dog, at visse former for afspænding, åndedræts- 
øvelser og meditationsteknikker er hensigtsmæs-
sige at anvende som indgang til en rolig og dyb 
søvn. (Under gennemgangen af  teknikker vil der 
blive gjort rede for, hvornår og til hvilke formål de 
givne teknikker er optimale.)   

At spise højner kroppens aktivitet, mens medi-
tation får aktivitetsniveauet til at falde, så det er 
bedst at meditere før morgenmad. Lad 1-2 timer 
gå efter fødeindtag. Indtag ikke stimulanser som 
kaffe, sort the, sukkerholdige produkter lige før 
meditation.

Høj-aktivitets sport som jogging, aerobics etc. 
højner kroppens aktivitet, og udføres derfor oftest 
bedst efter meditation. Men hvis man har dyrket 
sport før meditation, så lad kroppen falde helt ned 
inden meditation. 

Yoga kan gøres før meditation, og det vil blive 
nemmere at sidde 30 minutter uden at få kropslig 
uro.
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der en portion residualluft tilbage nederst i 
lungerne. Denne skiftes automatisk ud, når man 
koncentrerer sig om at puste ud i trekantstil-
lingen. Der anvendes et mentalt billede af, at 
når man puster ud, så flyttes al energi i en jævn 
bevægelse fra halsen og ned til navlen, og når 
man trækker vejret ind, så flyttes energien igen 
i en jævn bevægelse, fra navlen og op til halsen.  
Effekten af dette billede er, at grundspændingen 
i skuldrene udfordres, de bliver mere tilbøjelige 
til at give slip. Kæbespændingerne slipper, der 
bliver ro i ansigtet. Man kan heller ikke fastholde 
solar plexus spændingen, når åndedrættet føres 
dybt ned i navlehøjde. Så spændingen udfordres 
til at slippe nærmest “bagom”. Man tænker ikke 
“slap så af skuldre”, men arbejder med kroppen 
på en sådan måde, at skulderspændingerne bliver 
nødt til at slippe, hvis man skal kunne udføre 
teknikken korrekt. Kroppen inviteres mere til at 
slippe sine spændinger. 

Det næste fokus, vi havde, var at forlænge 
udåndingspausen, med fokus nede lige under 
navlen. Og en mental hensigt om at give slip, give 
sig hen, slappe endnu mere af, bare være.

Det er meget sensitivt at arbejde via ånde-
drættet. I tilfældet her, hvor manden slet ikke var 
vant til at holde vejret ude, blev det efterfulgt af 
dødsangst og meget stor kropslig modstand. Det 
opleves som en form for klaustrofobi, hvorfor jeg 
ganske enkelt kalder fænomenet åndedrætsklaus-
trofobi. Man kan ikke knokle sig ud af en sådan: 
Der skal gives slip ud af den. Man skal opøve 
kropslig hengivelse og afspænding de forskellige 
steder i overkroppen, der nærmest står og dirrer 
og skriger efter hurtig luft. 

Udover at manden fik en mere afspændt krop, 
som han bedre kunne være hvilende i, så oplevede 
han, uden specifikt at tænke over det, at blive 
bedre til i dialoger med andre at kunne lytte mere, 
give den talende mere tid og rum. Han sagde, at 
han følte sig mere seende nu, var blevet bedre til 
at læse andre. Og han gav sig selv mere rum til på 
ægte vis at lytte – og så først næst reflektere over 
sin egen respons.  

Ligesom ved den forrige case konstateres det 
tydeligt, at krop, tanker, følelser og adfærd er ét 
kontinuum. Ændringer ét sted medfører auto-
matisk ændringer et andet sted. 

Jeg er i mange tilfælde blevet benovet over at 
kunne konstatere, hvor mange andre ubalancer 
og udfordringer, der som dominobrikkers falden, 
løser sig selv i halen på at blive mere krops- og 
åndedrætsbevidst og i balance. 

Ubalancen behøver slet ikke kun være alt for 
meget “high speed” og overenergi i det øverste 
af kroppen.  Se billedet for dig af en person med 
næsten sammenfaldet fuglebryst og et åndedræt, 
der fylder fint nede i bughulen. Ingen power og 
gennemslagskraft er den første egenskab, der falder 
vi fleste ind at knytte på en sådan person.    

Eller se billedet af en person, der er så god til at 
hvile i udåndingen, at han helt glemmer at trække 
tilstrækkeligt med ilt ind igen – og dermed ikke 
udnytter den livsenergi, der kunne være ham til 
rådighed. Næsten en for stor nøjsomhed, fordi der 
jo er rigeligt med energi til rådighed til, at ingen 
behøver at mangle ilt –  mangle livsudfoldelses-
rum.

Jeg vil gå så langt som til at påstå, at ens 
grundlæggende forhold til, hvor meget man må 
“fylde i verden” er umiddelbart aflæsbart i frem-
toning og åndedræt.

Praktiske aspekter omkring meditation
Nu er vi ved at nærme os din siddende medita-
tionspraksis. For god ordens skyld skal en række 
praktiske aspekter opridses: 

Siddestillinger. Mediter i udgangspunktet altid 
siddende med øjnene lukkede. 

Hvis det er svært at holde øjnene lukkede, så 
kig ned foran dig uden at fokusere. Og når eller 
hvis øjnene giver slip, lad dem ubesværet falde i.

Sid så behageligt, som det er muligt, så vidt 
muligt med ret ryg, så åndedrættet kan flyde helt 
frit i overkroppen.  

Der findes klassiske yoga-stillinger til medita-
tion, men medmindre man har det rart med
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Fysiske effekter
Der kan argumenteres for, hvorfor det er godt at meditere, ud fra mange 
perspektiver. Nu forlader vi helt at beskrive meditation og gevinster 
herved ud fra et sjælsperspektiv; det kan i sagens natur kun – som det 
er gjort - gøres ud fra et kvalitativt og fænomenologisk perspektiv. I det 
følgende gennemgås i kort overblik central kvantitativ forskning om 
effekterne af meditation – generelt fysisk, specifikt i hjernen og i sindet. 
Hvis man søger på den mest udbredte søgemaskine (primo 2010), hvad 
angår samling af anerkendte forskningsmæssige resultater, PubMed 
(National Library of Medicine), giver hittet “meditation” 1754 forsk-
ningsartikler. Af disse mange forskningsartikler omhandler de 204, hvad 
der specifikt sker i hjernen i forbindelse med udøvelse af meditation i 
forhold til givne sygdomme og tilstande (“meditation brain”). Begrebet 
“mindfulness meditation” giver 365 resultater. Om “meditation and 
brain waves” kommer der 6 hits. Søges der på den meditationsform, der 
for alvor blev populær i USA i 70’erne og spredte sig med centre over 
hele verden, transcendental meditation, kommer der med søgningen 
“meditation transcendental” 281 hits. Søges på “meditation heart rate 
variability” kommer der 26 hits.

Det kan således konkluderes, at der er en overordentlig flittig forsk-
ning verden over, idet det jo skal erindres, at på denne søgemaskine 
accepteres kun artikler fra anerkendte videnskabelige tidsskrifter.

I det følgende henholder jeg mig til et af de nyeste reviews om  
mindfulness meditation (Greeson, 2009). Ikke fordi det er totalt fyl- 
destgørende, men fordi det giver et ganske godt indtryk af, hvilke effek-
ter der med stor sikkerhed er dokumenteret af meditation. Reviewer har 
søgt for årene 2003-2008 og har ladet 52 artikler gå gennem nåleøjet. 
Det siges overordnet, at det at kultivere en mere mindful måde at være 
til stede på, giver fysiske, specifikke hjernemæssige og mentale effekter. 
Hvad angår fysiske effekter, er der efterhånden lavet studier på en meget 
lang række af lidelser. I oversigt er der med temmelig stor sikkerhed 
konstateret lindring for:

Psoreasis (Kabat-Zinn et al, 1998).

Type 2 diabetes (Rosenzweig et al 2007).

Fibromyalgi (Grossman et al, 2007).

Leddegigt (Pradhan et al, 2007).

Kroniske rygsmerter (Morone et al, 2008).

ADHD (hyperaktivitet) (Zylowska et al, 2008).

47

 effekter 
         af meditation

47-48     Fysiske effekter

48 Mentale effekter

49-50 Effekter i hjerne og nervesystem

50-52 Bevidsthedstilstanden kan måles

52-57 Effekter i hjertet 

57-59  Oplevelsens præcision

Stressreduktion

Bedre søvn

Øget koncentrationsevne

Mere energi

Øget kreativitet

Bedre humør

De biologiske aldersmarkører påvirkes, 
så man fremstår mere »ung«

46



Effekter i hjerne og nervesystem
Under meditation er områder af hjernen, der har at gøre med at regulere 
opmærksomhed, nærvær og følelser, influeret (Cahn & Polich, 2006; 
Slagter et al., 2009). Mere nærværende mennesker har en større evne til 
at styre de følelsesmæssige reaktioner i midten af hjernen (amygdala) 
ved at bruge den forreste venstre del af hjernen, som associeres med 
opmærksomhed, koncentration og følelsesregulering (Creswell et al., 
2008; Creswell et al., 2007), se uddybende i afsnittet “Meditation som 
metode til følelsesforvaltning”.

Der er lavet specifikke studier på det at meditere på medfølelse og 
kærlighed. Det aktiverer dele af hjernen, associeret med positive følelser 
for andre mennesker (Hutcherson, 2008. Fostered by: Kabat-Zinn, 
1990; The Dalai Lama, 2001), se uddybende i afsnittet “Med hjertet  
som indgang”.

Meditation ændrer det autonome og neuroendokrine systems funk-
tion (Ditto et al., 2006), konkret ved at aktiviteten i det sympatiske 
nervesystem reduceres, og aktiviteten i det parasympatiske nervesys-
tem øges. Normalt betragter man nervesystemet som uden for viljens 
kontrol, men meditation stabiliserer eksempelvis kroppens “fight / fight” 
reaktioner, så organer og muskler, der relaterer sig til hjerteslag, sved-
produktion, vejrtrækning og fordøjelse, stabiliseres.

Det autonome nervesystem er som nævnt ovenfor inddelt i to dele: 
Det sympatiske og det parasympatiske nervesystem. Det sympatiske 
nervesystem hjælper med at mobilisere kroppen, så den er klar til at 
bevæge sig, mens det parasympatiske nervesystem står for afspænding 
og deaktivering. 

Når en person har stress, aktiveres i for høj grad “fight / fight” reak-
tionen: Hjerterytmen og vejrtrækningen bliver hurtigere, blodkar-
rene bliver smallere (hvilket reducerer blodtilførslen), og musklerne 
strammes. Ved latent stress forbliver kroppen i kamp / flugt position, selv 
når der slet ikke er brug for det. I den balancerede krop afløses den sym-
patiske aktivering af, at det parasympatiske nervesystem laver “rest and 
digest” reaktionen: Hjerteslaget og vejrtrækningen bliver langsommere, 
blodkarrene udvider sig (giver øget blodforsyning), og aktiviteten i dele 
af fordøjelsesområdet indkredses. Kroppens homeostase balanceres, 
hvilket bl.a. har som konsekvens, at temperaturreguleringen stabiliseres; 
er man stresset, skifter man typisk mellem at fryse og svede, men et 
nervesystem i balance regulerer kropstemperaturen, så den hele tiden  
er nogenlunde stabil. 

Ét af de studier, der for alvor har rykket på synet på effekter af medi-
tation, blev publiceret i 2003 af neurologen, Richard Davidson et al. I en 
undersøgelse blandt 48 personer, hvoraf halvdelen mediterede i 8 uger,
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Mentale effekter

Det er dokumenteret i adskillige undersøgelser gennem de seneste 25 år, 
at stresshormonet kortisol falder væsentligt i forbindelse med medita-
tion, hvorfor meditation som behandlingsmetode mod stress må be-
tragtes som et af de vigtigste redskaber overhovedet.

Der er udført en række undersøgelser på specifikke lidelser og 
stressreduktion i forbindelse med meditation, bl.a. cancer, hvor der sker 
såvel en reduktion af kortisol, som en normalisering af immunfunk-
tionen (Carlson et al., 2007; Witek-Janusek et al., 2008).

I en metaanalyse er det vist, at flere forskellige former for krop-
sindteknikker har en positiv effekt på reduktion af hovedpine (Sierpina 
et al., 2007). Og I det hele taget kan mindfulness træning øge smerte-
tærsklen (Kingston, Chadwick, Meron, & Skinner, 2007). 

Overordnet opnås mindre emotionel stress, et mere positivt sind og 
højere livskvalitet. Går vi lidt mere i detaljer med, hvad der sker mentalt, 
så giver træning, der fokuserer på 1) opmærksomhed, 2) nærvær, 3) 
accept, lavere niveauer af psykologisk mistrivsel, bl.a. angst, depression, 
vrede og bekymring (Baer, 2003; Brown, Ryan & Creswell, 2007;  
Greeson & Brantley, 2008; Grossman, Niemann, Schmidt & Walach, 
2004). De fysiske dimensioner af disse mentale effekter er, at hjerne-
aktiviteten stabiliserer sig med flere såkaldte alfa-bølger, det autonome 
nervesystem stabiliseres, stresshormoner reduceres, immunsystemet 
styrkes. På handleplanet bliver sundhedsadfærden styrket.

Mindfulness træning for mennesker med kroniske lidelser alment, 
reducerer stress og negative mentale tilstande og øger livskvaliteten 
(Brown et al., 2007; Grossman et al., 2004; Ludwig & Kabat-Zinn, 
2008).

I oversigtsartiklen bruger man en interessant formulering: At vi 
mennesker – nærmende sig det som et personlighedstræk – har forskel-
lige “natural levels of mindfulness” – og at de, der har et højere niveau, 
uafhængig af, om de mediterer, føler sig mindre stressede, ængstelige og 
deprimerede. Og at de er gladere, mere inspirerede, taknemmelige, vitale 
og tilfredse med deres liv. Derudover er de bedre 
 i stand til at regulere deres sundhed, idet de giver den større opmærk-
somhed og har større forståelse for, hvad korrekt sundhedsadfærd er 
(Baer et al, 2006; Brown and Ryan, 2003; Cardaciotto et al., 2008; 
Walach et al., 2006).
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Oversigten viser, at når vores opmærksomhed er rettet mod den ydre 
verden, er vi typisk i beta-frekvens. Når opmærksomheden er rettet 
indad, danner vi alfa- og theta bølger.

Dette er selvfølgelig et højst simplificeret udtryk, fordi hjernens 20 
billioner neuroner genererer alle elektriske impulser hele tiden. Når 
neuronerne samarbejder og bliver synkrone, jo større amplitude er der. 
Jo hurtigere, de arbejder sammen, jo højere frekvens er der (beskrevet 
ovenfor). 

Når det før blev sagt, at alfa bølger hører til i den indre sanseverden, 
er det kun udtryk for den såkaldt normale ikke trænede hjerne. Opøver 
man at “gå på alfa” når som helst, hvor som helst, er filosofien inden for 
bevidsthedstræningen, at man udover at opøve en bedre balance i nerve-
systemet, laver “high performance træning” – hvor man kan drage nytte 
af den indre sanseverdens direkte impulser og kreative informationer til 
at løse konkrete opgaver “ude i verden”, selv når man forbliver i alfa, eller 
skifter mellem at være i alfa og beta.

Erik Hoffmann bruger formuleringen: “Mens andre metoder forsøger 
at re-programmere dig, vil alfa-træning af-programmere uhensigtsmæs-
sige tillærte vaner. Du lærer at forblive afspændt og fokuseret, selv under 
stress.”
En person med mange alfa-svingninger har en effektiv hjerne og går 
uden anstrengelse fra én opgave til den næste. Energien flyder frit, stress 
akkumuleres ikke.

Beta-bølger anses metaforisk for hjernens “muskler”. Når man 
belaster og udfordrer sin hjerne meget, fastholder man hjernen i en 
for permanent opspændingstilstand. Ligesom lang tids opspænding af 
musklerne giver udmattelse, er det tilfældet, når hjernen fastholdes i 
beta. Hvor man i starten kan holde beta-bølgerne synkronicerede, bliver 
de såvel usynkronicerede som får lav kohærens. Det er udtryk for ringe 
koncentrationsevne og ufokuserethed.

Hvis man er blevet massivt stresset, er det en god ide såvel at lave, til 
en start, alfa-træning og senere i forløbet beta-træning, hvor målet er at 
øge både synkronicitet og kohærens.

Et niveau af aktivitet i hjernen, man indtil for nylig ikke har beskæf-
tiget sig med, er gamma-aktivitet. Frekvensen går fra 30-42 Hz (35-42). 
Det er påvist, at disse frekvenser er associerede med højere niveauer af 
hjerneorganisering, hvor information fra alle sanser sammenknyttes på  
et højere bevidsthedsniveau. Gamma er fortrinsvis knyttet til forreste 
del af hjernen, hvor aktiviteten fra resten af hjernen integreres. Gamma 
associeres på oplevelsesplanet med højt energiniveau, intens fokus og 
viljestyrke. I et forsøg med buddhistiske munke foretog de ubesværet 
skiftet mellem gamma-bølger og alfa-bølger, og såvel kort- som langsig-
tede effekter i hjernen kunne måles (Lutz, Greischar, Rawlings, Davidson 
& Keck, 1994). Såkaldt “almindelige mennesker”, der ikke har trænet 
deres bevidsthed, er typisk ikke i stand til dette overhovedet.
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Bevidsthedstilstanden kan måles

påviste han, at meditation kan medføre vedvarende positive forandringer 
i både hjernen og immunsystemet. Undersøgelsen viste, at meditation 
kan fremkalde vigtige biologiske processer, der forbedrer menneskers 
modstandskraft (Davidson et al., 2003). 

Før denne banebrydende forskning vidste man ikke, at virkningerne 
af meditation kunne være af mere vedvarende karakter. Det er sådan, at 
de nervebaner, der aktiveres, og de dele af hjernen, der forandres – ud 
fra begrebet neuroplasticitet – de forandres altså også i en langt længere 
tidshorisont.

For nuværende vil jeg ikke gå yderligere i dybden med de mange un-
dersøgelser, der er foretaget. Blot konstatere, at også når vi holder os til 
en biomedicinsk model af verden, så er der temmelig sikker evidens for, 
at meditation har overordentlig positive effekter fysisk og mentalt.

Det skal nu konkretiseres, hvordan arbejdet med at skifte bevidsthedstil-
stand tager sig ud på det fysiologiske plan. Det autonome nervesystem 
er i fin balance og fleksibelt hos det sunde menneske. Når personen er i 
aktivitet, er målrettet og fokuseret, dominerer det sympatiske nervesy-
stem, og så genererer hjernen det, man kalder beta-1 bølger (svingnings-
frekvens målt i Herz). Er personen stresset, angst, anspændt, dannes der 
beta-2 bølger. Når der er parasympatisk dominans, bliver hjernebølge-
aktiviteten langsommere og bliver til alfa bølger. Falder personen i 
søvn, og det parasympatiske nervesystem yderligere tager over, danner 
hjernen theta bølger. Dyb søvn er karakteriseret ved delta bølger.

I oversigt ser det således ud:

Delta Theta Alfa SMR Beta-1 Beta-2 Gamma

0,5-4 Hz 4-8 Hz 8-12 Hz 12-15 Hz  12-20 Hz 20-30 Hz 30-42 Hz

Ubevidst  Ubevidst  Ubevidst /Bevidst  Bevidst Bevidst  Bevidst  Bevidst 

Instinkt Emotion Bevidsthed/Mindful Nærvær Koncentration Stress High Performance

Overlevelse

Dyb søvn

Koma

Drifter

Følelser

Trance

Drømme

Kropsbevidsthed

Hvilende årvågenhed

Tænkning

Mental 
aktivitet

Spændt

Angst

Ophidset

Ukoncentreret

Intenst fokus

Høj energi

Ekceptionel  
kombinationsevne

(Hoffmann, 2005)
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hjælp i form af operation og smertelindrende medicin) til en indre  
ansvarspåtagelse i forhold til selv at skifte tilstanden.

Gatchel & Turk (1996) tager et psykosocialt perspektiv: At når 
man udvikler mere effektive håndteringsstrategier og oplever at kunne 
påvirke smertegraden, så er man langt mindre invalideret i udførelsen 
af dagligdags aktiviteter, så de psykosociale konsekvenser af smerter 
mindskes. Man får mere selvkontrol og livskontrol, når smerten ikke er 
så livs-interfererende som tidligere.

Så anvendelse af biofeedback kan igangsætte en positiv udvikling, der 
har konsekvenser bio-psyko-socialt.

Måden, som jeg fagligt bruger biofeedback på, er til procesanalyse; 
at man med de to apparater, som jeg beskriver nedenfor, kan få et mål 
for hvor dybt man mediterer og hvilke teknikker, der virker bedst for én. 
Man kan fysiologisk få bekræftet, hvad man har en fornemmelse af.

Til forskningsbrug har mere avancerede målemetoder vundet indpas 
i dette årti, f.eks. scanninger af hjernen, hvor man får et væsentlig mere 
nuanceret billede af processerne i hjernen.

Hjertekohærensmåling med HeartMath”s EmWave
Hjertet er den mest kraftfulde generator af rytmiske informationsmøn-
stre i kroppen. Ud over blod sendes der med hjerteslagene et komplekst 
mønster af neurologisk, hormonel og elektromagnetisk information til 
hjernen og ud i hele kroppen.

Når hjerterytmens mønstre er kohærente, styrkes den neurale 
information, der sendes til hjernen. Dette ordnede mønster, som Heart-
math Institute kalder for psykofysiologisk kohærens, er et billede på 
en kædereaktion af afstemte kropslige og psykologiske tilstande. Disse 
beror på en høj grad af balance og synkronisering mellem kognitive, 
emotionelle og fysiologiske processer. Dette fænomen opleves ofte  
som forhøjet mental klarhed og kreativitet.

Den psykofysiologiske kohærens formidles fra hjertet til hjernen 
gennem bl.a. hjernestammen (medulla) og derfra videre til thalamus og 
amygdala. Disse områder er tæt forbundne med frontallapperne, hvor 
fornuft og følelser integreres til egentlige valg og beslutninger.

Jeg nævnte tidligere, hvordan amygdala er det hjernecenter, der 
koordinerer adfærd, immunologiske og neuroendokrine responser på 
trussel fra omgivelserne. Det er tilmed hjernens følelseshistoriske lager. 
Amygdala kombinerer indkommende emotionelle signaler med lagrede 
emotionelle erindringer. Hvis der er den mindste lighed mellem f.eks. 
traumeerindringer i amygdalas lager og den udefrakommende percep-
tion, giver amygdala omgående signal til det autonome nervesystem og 
kroppens kamp/flugt respons aktiveres umiddelbart. Hvad der er sær-
deles interessant, er den direkte sammenhæng mellem amygdala og

Denne introduktion til 
HeartMaths hjertekohæ-
rens-måleapparat baserer 
sig fortrinsvis på www.
hearthmath.org, der 
dybtgående fremlægger 
forskningsresultater om 
hjertekohærens og forsøg 
med brug af apparatet.

Psykofysiologisk 
kohærens
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Man kan arbejde målrettet med forskellige typer hjernebølgetræning alt 
efter det individuelle behov, der nøje analyseres ud fra en brainmap, altså 
en fuld afdækning af aktiviteten i hjernen. Ud fra et BFI (BrainFitness-
Index) kategoriseres man som super, normal, dårlig, eller kritisk – og 
herudfra planlægges træningen. Har man eksempelvis megen høj beta 
eller høj theta i vågen tilstand, altså stressniveau 3, er ens bevidstheds–
tilstand så kritisk, at der skal laves megen alfa-træning for at balancere 
bevidstheden.

Det skal understreges, at mental fitness og meditation ikke skal 
sidestilles. I meditation sker der fysiologisk dette skift i bevidsthedstil-
standen, at man danner mange alfa-bølger, og med bestemte teknikker 
også mange gamma-bølger. Det sker automatisk og er ikke et formål i 
sig selv, som det jo er, når man laver hjernebølgetræning. Jeg ser mental 
fitness som en værdifuld “lær din bevidsthed at kende” metode, som 
kan forudgå etableringen af en velfungerende meditationspraksis. Men 
mental fitness kan ikke erstatte meditation, da de højere bevidstheds-
tilstande først udfolder sig, når vi kommer bagom det bevidste sind og 
ind på sjælsplan. I nogle af de øvelser, der præsenteres i sidste halvdel af 
bogen, går man specifikt efter alfa-bølger, mens det er noget, der sker  
bagom og af sig selv med andre teknikker. Alfa-træning kan således 
sagtens praktiseres uden måleapparatur, idet man hurtigt lærer at  
genkende den bevidsthedstilstand, hvor man fortrinsvis danner  
alfa-bølger frem for beta-bølger.

    

Effekter i hjertet
Om biofeedback generelt
Biofeedback har været anvendt som et redskab til afspænding, 
stresshåndtering og smertehåndtering i efterhånden 3 årtier. Der er 
udviklet en lang række forskellige apparater dertil – og der er forsket 
grundigt i brugen af dem. Ved en simpel søgning på PubMed (primo 
2010) kommer der 105 forskningsartikler frem om emnet. I 80’erne og 
90”erne kom der rigtig mange forskningsresultater. Særligt er der blevet 
forsket i at bruge biofeedback til smertehåndtering (Gatchel & Turk, 
2002). Der er f.eks. et studie, der dokumenterer større afspændthed, 
migræne-reduktion og højere smertetærskel ved brug af afspændings-
øvelser og biofeedback. Barkin et al (1996) påpeger, at man får mere 
kontrol, både kropsligt og psykologisk – og slipper dermed nemmere 
spændinger, får lavere stresstærskel og oplever generel smertereduktion.

Det handler ikke kun om smertekontrol som sådan, ens sygdoms-
håndtering skifter fra at have fokus på eksterne hjælpemidler (lægens
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I de videre studier fandt man ud af, at positive og konstruktive følelser 
som venlighed, taknemmelighed, omsorg og kærlighed skaber bløde 
og ordnede mønstre i hjerterytmen (kohærens). På den anden side 
skaber negative emotionelle tilstande som fx vrede, frustration og angst 
uordnede og kaotiske mønstre i hjerterytmen.

De fleste mennesker oplever, at emotioner og følelser opstår og ud-
folder sig, uden at der kan gøres meget fra eller til. Men med computer-
træning kan man komme lidt mere i kontrol.

I år 2000 præsenterede Heartmath Institute “Freeze-Framer” compu-
terprogrammet, der er en “gør-det-selv” løsning for mennesker, der øn-
sker at træne hjertekohærens. Det er løbende videreudviklet og hedder 
i dag EmWave. Det er et af de få udviklede apparater, hvor der ligger en 
solid forskning bag såvel udviklingen af apparatet, såvel som der er  
dokumenteret effekt af at benytte det. Det er et bio-feedback system, 
hvor softwaren i computeren er forbundet med mennesket via en sensor 
på enten en finger eller øreflippen. Sensoren formidler puls og måling 
af det elektromagnetiske signal til computeren, som viser et løbende 
billede af den aktuelle kohærens eller mangel på samme mellem hjertet 
og det autonome nervesystem. Dette vises på skærmen simultant  
med målingen, således at man kan følge sin indre balance og udsving. 
Ubalance afbildes som uordnede, bjergtindeagtige takker, mens kohæ-
rens og balance vises som bløde, sinuskurve agtige bølger. Man ser også 
tre søjler – rød, blå, og grøn – hvor rød er ubalance, grøn er kohærens 
og blå på vej mod kohærens. Man kan på den måde direkte aflæse ens 
fordybelsesbalance, mens man udfører øvelsen og lade sig korrigere,  
når man bliver distraheret og mister fokus fra kontakten til hjertet.  

Oplevelsen af at se effekten af en oparbejdet indre balance spejlet i 
meget konkret form på sin computerskærm kan opleves mærkværdig. 
EmWave er ganske sensitivt og præcist i sin registrering af distraktion 
og manglende fokus. Programmet er især interessant, fordi det er i stand 
til at spejle den hårfine balance mellem fokuseret nærvær og det at blive 
henholdsvis for opspændt i fokusbestræbelsen og for “ufokuseret doven”. 
Bliver man for ivrig og ambitiøs, ses det øjeblikkeligt på skærmen som 
kaotiske mønstre og ubalance. Er man omvendt for henfaldende og 
upræcis i sit fokus omkring hjertet, vil resultatet ligeledes være mangel  
på kohærens. Evnen til at holde et nærværende og skarpt – men samtidig 
blødt fokus – bliver derfor effektivt spejlet på skærmen.      

McCraty et al., 2001

»Vi har fundet ud af, at variationsmønstre i hjerterytmen 
i meget høj grad påvirkes af emotioner, og at hjerterytmer 
tenderer til at være mere ordnede og kohærente i forbin-
delse med positive emotionelle sindstilstande.« 
                                                               

Computer-
træning
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hjerterytmen, idet ”Aktiviteten i amygdalas kerneceller synkroniserer 
med hjertes rytme.” (Childre, 2005) Dvs. med hjertet som indgang har 
vi formentlig den mest direkte vej til at hele en ikke optimalt fungerende 
amygdala! 

Hjertet og hjernen kommunikerer på en række forskellige måder, og 
forskerne på HeartMath beskriver det således: ”Vi har erfaret, at kom-
munikationen mellem hjertet og hjernen faktisk er en dynamisk, kon-
tinuert tovejs-dialog, hvor hvert af organerne vedvarende påvirker det 
andet organs funktion.” (McCraty et al., 2001).

Der er tale om fire hovedveje for denne kommunikation: a) Energe-
tisk via det elektromagnetiske felt, b) neurologisk via nervesystemet, 
c) biokemisk via hormoner og neurotransmittere samt d) biofysisk via 
pulsbølgen i blodbanerne.

Det elektromagnetiske signal fra hjertet ankommer til hjernen om-
gående, mens en række neurale signaler begynder at ankomme efter 8 
millisekunder. Efter ca. 240 millisekunder ankommer blodtryksbølgen, 
som efterfølgende synkroniserer den neurale aktivitet – i særdeleshed i 
forhold til hjernens alpha-bølger.

Hjernen kommunikerer som tidligere nævnt med hjertet gennem 
det autonome nervesystem (ANS), som har to grene: Det sympatiske, 
som forbereder kroppen på aktivitet ved at speede hjerterytmen op, 
og det parasympatiske, som forbereder kroppen på hvile ved at sænke 
hjerterytmen. Det autonome nervesystem regulerer ca. 90% af krop-
pens funktioner. Aktiviteten i de to grene af det autonome nervesystem 
skaber forandringer i hjerterytmen, og det måles som hjerterytme vari-
ation - HRV (Heart Rate Variability). Hjerterytmevariationen skal helst 
være omkring 20 slag. Altså: Når vi trækker vejret ind, har vi et stigende 
pulsinterval, når vi puster ud et faldende pulsinterval. Målet er et  
balanceret samarbejde mellem det sympatiske (den aktiverende del)  
og parasympatiske nervesystem (den beroligende del), der tilsammen 
giver et synkroniceret, velafbalanceret – kohærent – billede af måden, 
hjertet arbejder på. 

Forskerne gennemførte inden udviklingen af apparatet nogle studier 
af forskellige følelsesmæssige tilstande og deres direkte forbindelse  
til hjertet. Dette foregik blandt andet ved at analysere udsving på  
elektrokardiogrammet (EKG), hvor der måltes mindre udslag i forhold 
til kraftige negative følelser. På samme måde blev hjerteslag pr. minut 
undersøgt, men der viste sig ikke nævneværdig sammenhæng til 
følelsesudsving. Da kardiologerne begyndte at analysere forandringerne 
fra hjerteslag til hjerteslag (HRV), skete der imidlertid afgørende  
gennembrud. Man opdagede, at forandringerne i hjerterytmen fra  
slag til slag spejlede forandringer i emotionelle tilstande. 

Forbindelser 
mellem hjertet  
og hjernen

Følelser og  
hjerterytmen
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Biofeedback med HealingRhythms
Jeg benytter i min klinik også et andet biofeedbackapparat, nemlig  
HealingRhythms udviklet af Wild Divine. Det måler også på hjerte- 
rytmevariationen (HRV), vist på en lidt anden måde end på EmWave.
Derudover måles hudspændingen (SCL), hvilket også er et nyttigt mål 
til at sige noget om processen at spænde af. 

Apparatet har den svaghed sammenlignet med EmWave, at der ikke 
kan gemmes en udviklingsrapport, der kan anvendes som dokumenta-
tion for udviklingen i ens evne til kohærens. Derudover viser det ikke 
noget om nervesystemets balance gennem øvelsen. I Emwave kan man 
få vist, hvordan det sympatiske og parasympatiske nervesystem arbejder 
sammen, og det giver en vis klarhed omkring, i hvilken retning man skal 
arbejde med sig selv.

HealingRhythms styrke er imidlertid, er der er en række meget fine 
guidede instruktioner, man kan følge. Man bliver verbalt eller visuelt 
guidet på en behagelig og blød måde. EmWaves eneste instruktion er 
en “vejrtrækningscoach”, der godt kan forekomme noget mekanisk. Så 
hvis jeg har en klient, der har brug for at blive støttet og guidet blødt i sin 
proces hen imod større hjerterytmevariation, så vælger jeg altid Healing-
Rhythms apparat. Det er på den måde et rigtig fint proces-værktøj.

Se også hjemmesiden: www.wilddivine.com/HealingRhythms/

Der eksisterer en del virksomheder i DK, der har specialiseret sig i, at 
man laver “mental fitness” med diverse måleinstrumenter tilknyttet 
kroppen. Og som det ses, benytter jeg også sådanne redskaber til at 
udvikle kropsbevidstheden og teste, hvordan det står til. Der kan være 
nyttige informationer af detailkarakter, hvor man har nogle arbejdspunk-
ter - f.eks. at friheden i åndedrættet kan blive endnu større, målt i form 
af åndedrætsvariabiliteten. Man kan jo godt være sig forskellige detail-
modstande i kroppen ubevidst, som det kan være hensigtsmæssigt at  
få rettet til, så meditationen på sigt fordybes yderligere.

Men når det så er sagt, er jeg af den overbevisning, at der er en risiko 
for at deponere kontrollen uden for sig selv, så man glemmer fordybel–
sen af den indre sansning og nærværet i processen; meditation er jo en 
give slip proces, hvor intellektet skal slås fra. Det kan sammenlignes 
med, hvis man som løber altid tager et pulsur på, kigger på uret gentagne 
gange for at tjekke pulsen, samt har fokus på, hvor hurtigt man løber. I 
sådanne tilfælde er der for meget ydre kontrol og målfokus, så nærværet 

Oplevelsens præcision
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Ved regelmæssig brug af EmWave kan man optræne en generel tilgang 
til en mere kohærent kvalitet. Over tid lærer man nogle af sine indre 
mønstre at kende. Man opdager, hvor lidt der skal til for at en næsten 
maksimal kohærent tilstand forstyrres af en tanke eller følelse, og hvor 
forholdsvis meget arbejde – uforceret og blødt – der skal til for igen at 
oparbejde et kohærent flow.

Omvendt – det at finde ind i en mere sammenhængende kohærent 
tilstand, igangsætter en selvreguleringsmekanisme, så kohærensen 
“breder” sig ud over træningsrummet og kan blive en mere eller mindre 
permanent tilstedeværelsesform i livet. Det er åbenlyst, at det også kan 
gavne ens relationer, at man lever i “det åbne hjerte”.
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overbevisning er det i værste fald ødelæggende for processen. 
Derudover skal man jo huske, at der findes ingen dårlige medita-

tioner, så længe man udfører teknikken korrekt og efter anvisningen. 
Nogle gange vil en meditation opleves som mere forstyrret, men i tillid 
til, at den bibringer fysiologien det, som man har brug for for at komme i 
balance, er “efterfølelsen”, altså konsekvensen af meditationen i 
det aktivt levede liv, den egentlige målestok for, om man fik det udbytte 
af meditationen, som man håbede på. 

I det hele taget at tale om “udbytte” og “mål” er en direkte modsigelse 
af, hvad meditation er, for det er først og fremmest et frirum for langt de 
fleste, der mediterer – så derfor er min grundholdning, at: 1) man ikke 
skal benytte sig af at måle sig selv særlig hyppigt, 2) man skal ikke  
betragte meditation som mental træning – for så går man på tværs af 
hele essensen af, hvad meditation er, og hvorfor man regelmæssigt skal 
bruge tid på det.

Yoga og meditation skal ikke sidestilles med motion og bevægelse i 
øvrigt. Hver ting til sin tid med hver sin funktion for øje.
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i processen, den meditative kvalitet i løbeturen, bliver beskeden.
Med en vis erfaring med meditation bliver man sig yderst bevidst og 

præcis omkring, hvor dybt man når i meditationen. Hver eneste medita-
tion er i princippet ny. Den indre sansningen bliver mere og mere skær-
pet, man fornemmer hver gang nye nuancer af fysiologien, psykologien 
og energien. 

Min personlige indgang til alfa-træning foregik som Silva-Mind  
træning (www.silvamethod.com), da jeg var 20 år gammel. Her benyt-
ter man overhovedet ikke måleapparatur, men træner med simple og 
hurtigtvirkende teknikker bevidstheden til 1) At kunne gå hurtigt på 
alfa (siddende med lukkede øjne). Det behøver blot at tage 15 sekunder. 
Man opøver meget konkret at kunne genkende bevidsthedstilstanden. 
2) At kunne gå på alfa, også når man er i aktivitet. Det er f.eks. en stor 
fordel i situationer, hvor man skal præstere – undervise eller gå til  
eksamen. Man kan gå et skridt videre og opøve: 3) En forbedret  
hukommelse - med konkrete teknikker hvor man opøver at koble  
intellektuel og kreativ tænkning. 4) Det har en positiv bieffekt i form  
af væsentlig forøget læsehastighed.

Specielt mennesker, der synes at meditation kan forekomme uhånd-
gribeligt og lidt diffust at begynde at praktisere, vil have glæde af at starte 
ud med såkaldt mental fitness, dvs. konkrete krop-sind teknikker og 
mentale teknikker. Man lærer nuancer er bevidsthedens styrke, spænd-
vidde og fleksibilitet at kende, man ikke tidligere kendte til. Man oplever, 
hvordan kontakten til og kontrollen over bevidsthedens mange nuancer 
og kroppen i øvrigt, udvider ens muligheder i livet radikalt. Når man for 
alvor bliver indre sansnings-bevidst, samtidig med at kunne holde fokus 
på det ydre, udvikles den intuitive evne og klarhed til et niveau hinsides, 
hvad man normalt tror muligt.

Forståelsen af bevidsthedens enorme potentiale – og udviklingen af 
bevidstheden ser jeg som én af psykologiens fornemste opgaver over-
hovedet i dette århundrede at initiere. Hvor salig Freud talte om det 
ubevidste som et mørkt, driftfyldt urhav, da ser de østlige filosofier og 
transpersonlig psykologi det ubevidste som et kæmpe indre og i høj grad 
uudnyttet ressourcekammer. Med arven fra Freud oplever jeg stadig ofte 
klienter, der er bange for, hvad de mon møder “derinde i skyggen”. At 
man derinde møder nye og atter nye muligheder, ressourcer, indsigter, 
enhedsbevidsthed osv., er dén rejse, jeg kunne ønske for alle i perioder af 
livet at fokusere intenst på. Det er livstransformerende for altid.

Et helt andet parameter er, at det energifelt, der bliver talt om flere 
steder i skriftet – det er tvivlsomt, om det overhovedet kan måles. Det 
er svært at sige, om og hvordan det manifesterer sig i de fysiske mål, når 
man eksempelvis oplever, at der rettes op på energierne i chakraerne. Og 
hvordan kan kvaliteten af en oplevelse overhovedet måles? - Efter min
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Forvaltningsmåder
Vi har alle en tendens til at projicere mentalt underskud ud i omgivel-
serne. Er man presset, så stiger tilbøjeligheden til at skælde ud på f.eks. 
børnene eller manden og ikke se dem klart. Ingen bryder sig om, når vi 
gør dem til gidsler i vore ubalancer. Så kærligheden til ens kære er klart 
den største konkrete motivation for at tage ansvar for sin egen følelses-
mæssige balance. Meditation udgør en introvert forvaltningsform. 

Projektionsmekanismen
Projektion er, som psykologisk begreb, den mekanisme, hvor man 
ubevidst tillægger andre nogle af de egenskaber, som man selv har, og 
som man ikke vil være ved. Noget der ofte sker i forbindelse med de 
skyggesider eller den maske, man har tillagt sig i forhold til omverdenen. 
Reagerer vi kun instinktmæssigt og impulsivt i vore relationer, så ved vi 
ikke, hvad vi gør, og vi bliver utilregnelige både for os selv og for omgi-
velserne. Den følelsesmæssige voldtægt og overraskelsesdimensionen, 
når forskellige gamle og måske endda forgiftede følelser “skyder sig ud”  
er ganske enkelt uværdig og overgreb på omgivelserne. 

Ekstrovert forvaltning 
At frekventere en psykolog, en coach eller at reflektere sammen med en 
ven eller kollega er selvfølgelig i mange tilfælde godt, måske endda nød-
vendigt, når vi skal blive kloge på vores følelsesliv. Via samtalen bliver vi 
spejlet og antispejlet, vi optræner dermed vores refleksive evne – som er 
aldeles afgørende for, at vi kan forvalte følelserne. Ved refleksionen, ved 
processen at skabe en fortælling om sit liv, slipper følelsens dominans i 
os, historiens betydning mindskes. Fortællingen og dialogen er symp-
tomlindring og i nogle tilfælde måske endda forløsning.

Psykologisk ekstrovert bearbejdning er en vigtig parallel til medita-
tion. Det kan betragtes som den mentale renselsesproces – en oprydning 
i tanker og følelser. De to processer, ekstrovert og introvert forvaltning 
af følelser, er anvendt hensigtsmæssigt komplementære til hinanden og 
bevirker, at personligheden udvider sit sædvanlige psykologiske reper-
toire. En sideløbende mental “oprydning” gør, at det bliver nemmere i 
meditationen at gå udover tankernes støj til en tilstand, der momentant 
er stille, fredfyldt og hel.
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»Your living is determined not so much by what life brings to you as by the 
attitude you bring to life; not so much by what happens to you as by the 

way your mind looks at what happens.«                                                                
Kahlil Gibran
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Frygt
Angst, bange, bekymret, beklemt, bævende, 
chokeret, frygtsom, nervøs, opskræmt, panisk, 
ræd, skrækslagen, skræmt, urolig, usikker, utryg, 
ængstelig.

Overraskelse
Befippet, bestyrtet, forbavset, forbløffet, forundret, 
himmelfalden, konfus, lamslået, målløs, overras-
ket, overrumplet, paf, perpleks.

Skam
Flov, forlegen, genert, pinligt berørt, skamfuld.

Skyld
Brødebetynget, skyldig, syndig, dårlig samvit-
tighed.

Afsky
Afsky, antipati, aversion, lede, misfornøjelse, 
mishag, modvilje, væmmelse, frastødt.

Seksualitet
Gejl, liderlig, ophidset, tændt.

Kombinationer af to eller flere af grund-
følelserne er eksempelvis

Jalousi - vrede, sorg og frygt.

Skuffelse - vrede og sorg.

Følelserne kan lægge sig sideordnede men er ofte 
rangordnede, så én følelse er mere grundlæggende 
end de andre, der følger efter som konsekvens 
af den første følelse. At komme i kontakt med et 
følelseskompleks kan næppe rummes af intellek-
tet, der overvældes og går i kaos-tilstand. Specielt 
når vi følelsesmæssigt er spændt ud i en eller 
anden form for ambivalens, kan det være svært at 
magte at identificere følelserne. Hvis den ene pol 
af følelserne benægtes og fortrænges, er det, at 
risikoen for en uhensigtsmæssig projektion ud i 
omgivelserne, bliver konsekvensen. Helt konkret, 
så er jalousi én af de mest ubærlige kombinations-
følelser, fordi den energimæssigt består af 3 vidt 
forskellige følelser, der lægger en form for mental 
spændetrøje ned over én, uden man måske er sig 
bevidst, at det er disse 3 følelser hver især, der 
er på spil. Det er også netop jalousi, der kan få 
mennesker ud i at gøre impulsive ting, hverken de 
selv eller omgivelserne troede ham eller hende i 
stand til.

Pålæggelse af skyld- og skam anvendes i vores 
kultur i høj grad som moralsk retningsudstikker, i 
praksis pålægges skylden som et beskyttende låg 
over andre mere uhåndterbare følelser. Imidlertid 
fungerer det ikke, for følelsen bag forsvinder ikke, 
tværtimod tager den sit eget liv og kommer ud, 
presser sig ud i mange livssituationer, hvor den 
egentlig slet ikke hører til.
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Dét arbejde, jeg både personligt og som terapeut 
har haft de mest markante oplevelser med at  
anvende, er skyggearbejde. Oprindeligt var det 
Jung, der indgående skrev om skyggen. Mange  
terapeuter har siden arbejdet hermed. En af dem, 
der bedst konkretiserer arbejdet hermed, er  
Debbie Ford (www.debbieford.com).

En kommunikationsform, der kaldes Giraf-
sprog, eller ikke-voldelig kommunikation (Non-
violent Communication, NVC), udviklet af 
Marshall Rosenberg (født 1934, er en amerikansk 
jødisk psykolog, der har skabt begrebet “Nonvio-
lent Communication. Han har stiftet “Center for 
Nonviolent Communication”, www.cnvc.org, en 
international, non-profit organisation) er særde-
les hensigtsmæssig til at afdække og skrælle lag 
af på en empatisk og registrerende måde, både i 
terapeutisk regi og i vore almindelige relationer. 
Rosenberg siger, at NVC i sin essens er en måde at 
relatere til os selv og andre, moment for moment, 
fri for fortidens betingninger. Ved at lære at iden-
tificere vore behov og udtrykke dem direkte, lige 
såvel som at skabe forståelse for andres behov,  
kan vi forblive forbundet til dét, som er i nu’et  
- og således leve et mere helt og givende liv.

Man kan også anvende mindfulness som  
terapeutisk indfaldsvinkel, og der er udviklet  
en sådan gennem de sidste 2 årtier.

 

Alle de 3 introducerede tilgangsvinker, skygge-
arbejde, ikkevoldelig kommunikation og mindful-
ness som terapeutisk teknik, vil bliver uddybende 
beskrevet i min næste bog. Nu blot introduceret, 
fordi jeg vil understrege, at jeg er af den holdning, 
at introvert forvaltning ikke bør forblive alene-
stående som en måde at bearbejde sine   
følelser på.

Introvert forvaltning
Med det forbehold in mente, at der er mange lag  
af følelser hvad angår, hvor bevidste vi er og kan 
blive omkring dem, både hvad angår at genkende  
dem, og hvad angår at kunne styre dem, skal det  
i det følgende uddybes, hvad jeg mener er trinene  
i følelsesforvaltning på det indre plan, med medi-
tation som det grundlæggende redskab. Skal vi  
gå lidt dybere i emotionernes natur, så har en  
emotion følgende karakteristika: Den har to  
komponenter. 1) en tanke – som knytter an til:  
2) en sansning i kroppen – som afstedkommer:  
3) følelser. Altså: tanke – sansning – følelse hænger 
tæt sammen.

Grundlæggende skal vi kunne identificere  
emotionen eller komplekset af emotioner. Der  
eksisterer jo ofte flere følelser på samme tid. Her 
blot i oversigt (og ikke en komplet oversigt) nogle 
af de vigtigste, det kan være hensigtsmæssigt at 
kunne identificere:
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Følelses-oversigt
Glæde
Begejstret, ellevild af glæde, fornøjet, frydefuld, 
glædestrålende, godt tilpas, henrykt, håbefuld, 
i godt lune, lykkelig, lyksalig, munter, opløftet, 
opmuntret, optimistisk, tilfreds.

Vrede
Aggressiv, arrig, bitter, fjendtlig, forbitret, fortør-
net, gal, galsindet, gnaven, hadefuld, hadsk, harm, 
harmdirrende, hidsig, irritabel, irriteret, knotten, 

kolerisk, misfornøjet, mopset, muggen, ondsindet, 
rasende, stiktosset, sur, voldelig, vred.

Sorg
Bedrøvet, beklemt, bekymret, deprimeret, elendig, 
forpint, forstemt, fortvivlet, grædefærdig, håbløs, 
ked af det, knust, mismodig, mistrøstig, modløs, 
nedbøjet, nedtrykt, pessimistisk, sorgfuld, sort 
i sindet, sønderknust, sørgmodig, traurig, trist, 
trøstesløs, ulykkelig.



Raseriet har sikkert engang tidligere i livet tjent en funktion omkring 
grænsesætninger og at vinde sig magt. Så personen har en tavs, næsten 
ubevidst, overenskomst med sig selv om at lade raseriet få sin vilje. Det 
er velkendt, og paradoksalt nok trygt. Så motivationen for forandring er 
ikke tilstrækkelig stærk. Hvis vi af to onder mest af alt – ubevidst - fryg-
ter forandring, kan det, der på overfladen ligner ønsket om forandring i 
virkeligheden på det dybereliggende plan være det præcist modsatte.
Med vort bevidste sind har vi typisk én af tre følgende håndterings-
måder: Manipulation. Kontrol. Fornægtelse. Disse adfærdsformer er 
imidlertid dømt til at ødelægge relationer; de prøver at bevise “det 
umulige”.  
Forstået på den måde, at manipulation prøver at bevise, at man kan få 
enhver til at gøre, hvad man vil. Kontrol prøver at bevise, at ingen kan 
afvise én. Fornægtelse prøver at bevise, at dårlige ting forsvinder, hvis 
man ikke kigger på dem. (Ibid). Alle tre håndteringsmåder er livsløgne, 
der blot skaber endnu dårligere relationer.

Alle disse håndteringsmåder har derudover en temmelig irriterende 
bivirkning. Samskaraerne / rillerne i sindet er ikke tavse; de har en 
stemme; vi hører deres gentagne budskaber som ord i vores hoved. Og 
vi tror på det, de fortæller os, fordi det nu engang er det rum, vi bevæger 
os i som den såkaldte “virkelighed”. Illusionen, at vore tanker er sand- 
heden og virkeligheden, er én af de rigtig store hurdler, specielt for 
begyndere udi meditation. Tankeoverload er typisk ét af tegnene på, 
at sindet kæmper hårdt for at bevise, at tankerne er virkeligheden. Og 
sindet kan også overbevise os om, at virkeligheden opgiver man jo ikke 
sådan bare, for hvad skulle komme i stedet? Et faretruende tomt rum, 
man ikke kan navigere i måske? På den måde kan den meditative tilgang 
ses som en stor provokation for egoet og sindet, der forsøger at holde 
fast i det, det kender. Og blot skaber endnu flere tanker og forhindrer 
stilheden i sindet.

Vi skal derfor nu dykke lidt dybere ned i, hvordan man giver slip og 
forbliver i det bevidsthedsmæssige rum, hvor de gamle mønstre endelig 
slipper sit tag i én.
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Sindet er sin egen lænke
At lægge fortiden bag sig i forhold til gamle 
følelser, er en af de største udfordringer, vi som 
mennesker møder. Det er i forrige afsnit om ef-
fekter af meditation gennemgået, hvordan følelser 
også er del af ens fysiologi. I dette afsnit holder vi 
fokus på det psykologiske; for nu blot konstaterin-
gen af, at det at ændre en tanke-følestruktur også 
implicerer det kropslige – og for de flestes ved-
kommende er det et langvarigt og vedholdende 
arbejde med at bryde både kropslige, tankemæs-
sige og adfærdsmæssige vaner. Det kræver foku- 
sering – og det kræver tid.

Uhensigtsmæssige mønstre har det med at 
fordybes gennem livet, såvel i tankestrukturerne 
som manifesteret i adfærd. Det indre smertelige 
paradoks er imidlertid, at vi ofte forsøger at 
løbe stadig hurtigere i samme retning, i håb om 
at slippe fra skyggen, mønstret – og måden der 
holder os fast i livet. Man bliver musen i hjulet, i 
trædemøllen, der løber stadig hurtigere. Til sidst 
løber man så hurtigt, som om, man indhenter sin 
skygge, så den både bæres foran og bagpå kroppen. 
Den bliver allestedsnærværende. Og sluttelig kører 
man træt, meget træt.

De fleste oplever gennem livet mere end én ud-
viklingskrise. Det kendetegnende er netop, at man 
ikke længere orker at løbe stærkere og stærkere. 
Man giver måske op, resignerer. Er der overhove-
det mere at opleve i livet? Er hver dag ikke bare en 
gentagelse af i går? Resignationen og trætheden er 
det, der tvinger én i en ny retning.

Chopra bruger præcise begreber herfor, hentet 
fra yogapsykologi. Han siger, at sindet er sin egen 
lænke. Begrebet “samskara” defineres som “præg-
ninger i sindet, som har deres eget liv”. Ens per-
sonlige samskaraer er opbygget af erindringer fra 
fortiden og tvinger én til at reagere på den samme 
begrænsede måde igen og igen og stjæler det frie 
valgs mulighed.

Han giver et eksempel med “rase-holikere”, dvs. 
mennesker, der er tilbøjelige til at få raserianfald.

»Vredesimpulsen er en “den”, der kontrollerer personen fra det, der kan 
opleves som et “hemmeligt magtfuldt sted”. Det ukontrollable udbrud udfolder 
sig trinvis. Først er der et fysisk symptom, pres i brystet, anspændt vejrtræk–
ning. Derfra vokser impulsen. Vreden bygger sig op som vand bag en dæmning. 
Presset er både fysisk og følelsesmæssigt; kroppen ønsker sit ubehag bort, sindet 
ønsker at give slip på ophobede følelser. Vedkommende leder efter en undskyld-
ning for at komme med et fuldt udviklet angreb. Undskyldningen kan findes i 
en mindre krænkelse – en opgave børnene ikke har udført, en medarbejder der 
forekommer doven… Så kommer raserianfaldet, og først efter at være faldet til 
ro, indser vedkommende, hvilken ødelæggelse han har skabt. Cyklussen ender 
med samvittighedsnag og et løfte om aldrig at få et anfald igen.  
Indtil næste gang det hober sig op.«                                                                                                     (Chopra, 2005, p. 99-100)
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Igen kan en metafor beskrive det: Er en mælkebøtte ukrudt eller er den 
kraftfuld livfuldhed? Ja, hvis “det rigtige” er den tætte grønne græsplæne, 
så er den gule blomst, der stikker op, jo forkert. Den må fjernes, den 
må forgiftes. Men hvad nu hvis den gule blomst sætter græsplænens 
regelrethed i perspektiv – at den grønne rolige flade faktisk bliver endnu 
smukkere, når den gule blomst danner kontrasten dertil, bare for en 
stund, inden jeg fjerner den med tak for dens fine arbejde – ja så bliver 
livet større. Så er blomsten ikke bare irriterende ukrudt, der skal fjernes. 
Så er den med til at udvide mit oplevelsesfelt, så nærer den min sjæl.  
Nuvel, den fjernes, men med en vis ærbødighed, en anden bevidstheds-
tilstand. Det meste i livet bliver til en mulighed frem for en begrænsning.

Processen er altså, at der qua nye tanke- og adfærdsmønstre skabes 
nye mere hensigtsmæssige riller, hvor man i stedet for at skade sine om-
givelser med sine destruktive følelser, der dræner alle for energi, bidrager 
med overskud og et roligt sind, der er livgivende og opbyggende.

Man opøver en dobbeltrettet bevidsthed, hvor man på én og samme 
tid lader følelsen erobre sig helt, men man lader sig ikke opsluge, man 
identificerer sig ikke med følelsen, og når den indre storm har lagt sig, er 
man langt bedre i stand til at handle adækvat.

Nogen vil måske sige, at så forsvinder spontaniteten i livet da, hvis 
man sætter sig til at meditere alle følelser væk, inden man reagerer? Nej, 
slet ikke. Tværtimod. Følelsesforvaltnings-processen bliver for det første 
automatiseret med tiden, så tingene kan gå hurtigt. For det andet gør 
man jo ikke dette med de positive følelser, der både kommer én selv 
og omgivelserne til gode. De får lov at boble spontant – og med langt 
større kraft, fordi de ikke holdes nede af gamle automatiske destruktive 
følelser og et indre panser. Så mere konstruktive følelser, baserede på en 
ren kærlighedsenergi, bliver sat i flow. Og bliver til rigdom for såvel den 
mediterende som omgivelserne, der mærker dette overskud som men-
neskelig varme og nærvær.

Erkendelsesmæssigt 
Når først man har siddet tilstrækkelig længe og registreret tilstanden, så 
kommer opdagelsen: Det er følelsesaffald. Meget få følelser har deres 
rod i nutiden. De er et produkt af hændelser i fortiden og er slet og ret 
blevet en dårlig vane.

Konkret væren med 
Med den dybe ansvarspåtagelse at ville træde helt ind i dybet af sig selv 
og bevidne og kortlægge, hvad der sker i én, kommer automatisk, at der 
skal afsættes tid til at være med det, der er - hver dag. Bevidne, registrere  
- stillesiddende, lukkede øjne. Gennemgå sans for sans: Hvordan 
mærkes f.eks. aggressivitet visuelt? Hvordan lyder den; hvorfra i kroppen 
skærer min 

Der er flere trin 
i det at give slip
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Give-slip-processen
Pointen omkring meditation som håndteringsstrategi i forhold til  
larmende fortidige stemmer er: MAN MÅ FRIGØRE SIG FRA  
BESLUTNINGER. Stemmen i hovedet dør hen, når tankerne sættes 
fri, og man blot lader dem komme og gå, uden at handle på dem, uden 
psykologisk og fysisk at lade sig berøre af dem. Så når ingen tanker er 
forbudte i meditation, når alt er tilladt, som små krusninger eller større 
bølger på havets overflade, slipper de med tiden deres tag i én. Har man 
bestemte følelser, man et liv langt har lagt låg på, kan det føles meget 
hårdt at slippe tanke-følelsen fri. Jeg har to metaforer herfor, der tilsam-
men repræsenterer, hvordan det kan opleves at sidde og iagttage heftigt 
tankemylder:

Se dragen i øjnene. Lad den brænde dig op om nødvendigt, i stedet for 
at flygte. Mærk, at det, der brændte i dig, var et identitetslag, men DU 
består. Og fra gang til gang, fra meditation til meditation opdager du, at 
du stadig står, men nu som et mere frit menneske.

Følelser opfører sig som en orkan. Er du ude i periferien af den, så  
bliver du suget ind og hvirvlet rundt i kaos’et. Jo længere ude i kanten, jo 
større radius svinges du rundt i. Men kommer du ind i orkanens øje, så 
er der helt stille. Centrummet er “kraftens balancepunkt”. Kommer du 
først ind i dét centrum, så forstår du intuitivt din følelses opståen, dens 
skygge, dens dominans, dens tilstedeværelsesformer. Og herfra kan der 
gives slip.

Give-slip-processen opleves både fysisk, mentalt og sjæleligt. Fysisk 
finder kroppen simpelthen ind i en helt anden grundspændingstilstand, 
langt mere afspændt og centreret. Det kan være, at latente nakkespæn-
dinger giver sig. Kæbespændinger giver slip. Eller balleopspændinger. 
Man kan på ubevidst vis gå rundt med de mest pudsige kropslige spæn-
dinger, man måske bilder sig ind er medfødte. De er i princippet helt 
overflødige, og de har deres årsag i et følelsesmæssigt forsvar, en bestemt 
følelse, der har taget bo i kroppen, selvom den hører fortiden til.

Mentalt kan man blive “underlig” i hovedet efter at have givet slip på 
en struktur, fordi den vanlige struktur ikke længere holder ens oplevel-
sesmæssige felt fast. Verden bliver mere flydende, uden at det kan sam-
menlignes med en psykose. Man bliver en overgang mere tvivlende om 
rigtig og forkert, fordi der ikke er en tankestruktur, der har alle svarene 
på forhånd. Men finder ud af, at verden er ikke sort/hvid, rigtig/forkert 
– nej der opstår en regnbuefarvet nuancering af nye muligheder for at se 
verden i det nye lys. Se det meste af det, der sker, som livets mirakel.
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En oplevelse med  
“give-slip-processen”

Oplevelsen 
Mandag morgen. Har for første gang længe en 
hel dag til min bog. Har haft fuld skrue på længe, 
har haft meget administrativt, når der var huller, 
men i dag er dagen, hvor rummet er helt åbent! 
Men åh nej, en tyngde så stor lægger sig omkring 
mig. Jeg kunne også.. jeg har også lyst til.. En 
masse løse ender dukker op i mit hoved. En sit-
rende tyngde lægger sig om hele min krop og min 
tankestruktur. Jeg formår ikke at gøre noget som 
helst! Drikker en kop kaffe. Koffeinen gør intet 
ved mig, som den ellers for det meste gør – giver 
et kick, åbner noget i hjernen, så jeg kan gå i en 
aktiv fokustilstand. Jeg går lidt udenfor og rækker 
mod himlen, trækker vejret dybt ind, puster ud 
og lader mig falde forover. Det føles godt med lidt 
ekstra ilt til hovedet. Men i samme øjeblik, jeg 
går ind, omkranser tyngden mig igen. Er det selve 
arbejdsopgaven – min drømmearbejdsopgave,  
der dræner mig for energi?

Med åndedrættet som indgang går jeg bagom 
overfladen af den fysiske krop. Tømmer hver gang 
lungerne, men opdager, at selvom jeg puster så 
meget ud, som jeg kan, så kan jeg ikke puste helt 
ud. Opdager, at der er en lille vibreren i mine 
“celler”, en opspænding, jeg ikke kan komme ind 
bag ved. En form for rastløs, urolig vibreren. Den 

ligesom ligger i hele min energi. Jeg fremkalder et 
konkret indre billede af cellen, spørger den:  
Hvorfor står du dér og vibrerer på den uhensigts-
mæssige måde?

Svaret kommer “jeg skal lige nå…, jeg skal lige 
nå…, jeg skal lige nå… “ Cellerne står nærmest 
som en fiskemund, der åbner og lukker sig, hvor 
det er, som om der ikke er balance. Jeg fastholder 
billedet af cellen i bevidstheden, som for at have 
et anker af en slags. Jeg beordrer mig selv at give 
slip på “skal lige…” Det er, som om den fysiske 
krop forsvinder fra mit åsyn nu. Min opmærk-
somhed rettes mod, at rummet inde i hovedet 
åbner sig, rummet breder sig ud over den fysiske 
grænse, den energimæssige hjerne strækker sig ud 
i en radius på godt en meter omkring mig. Nu er 
der noget, der slipper sit tag inde midt i hjernen, 
og et lilla lys og en stille summen fylder rum-
met. Og pludselig stopper cellen med at vibrere 
på den der irriterende måde. Den er endelig helt 
stille, samtidig med, at energien i den vokser. Den 
begynder at vibrere på en anden måde. En mere 
lysende måde. Det er ganske enkelt en helt anden 
forbrændingsform, jeg går over på. Hvor den 
første virker som at være begrænset af en lav-fy-
siskheds naturlov, så går jeg i en forbrændingstil-
stand, hvor frekvensen føles som meget højere.

The body has its own electrical sources. If you hammer them with more
breathing and more oxygen, they begin to flow. And if you become really

alive, then you are no longer a body. The more alive you become, the
more energy flows in your system and the less you will feel yourself

physically. You will feel more like energy and less like matter.
                                      (Osho, 2007, p. 72-73)
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stemme sig ud, når jeg går amok? Hvordan holder jeg min mund, mit 
ansigt? Hvordan bliver anspændtheden til en latent tilstedeværelse i min 
hud, min muskulatur, ja nærmest til en bestemt modus helt ind i min 
knoglemarv? Hvordan smager det i min mund? Hvordan er min lugt, 
når jeg er i den tilstand? Hvordan trækker jeg vejret? Hvad er min puls? 
Alle sanserne, alt i kroppen afspejler vreden. Når der intra-psykisk skal 
gives slip på en destruktiv følelse, så skal man altså gennemgå hele krop-
pen, detalje for detalje. Først genkende den destruktive følelse, og næst 
erstatte den med f.eks. affirmationen “glæde og taknemmelighed” (eller 
hvilken anden kvalitet, man betragter som den direkte modgift til den 
destruktive følelse).

Stilheden kommer 
At forblive i den registrerende bevidsthed, indtil følelsen-tanken-sensa-
tionen mister sit tag i én, faciliterer at entrere “the gap”, mellemrummet 
mellem tankerne – dér hvor man er mediterende. Når man entrerer 
“the gap”, brydes refleksen mellem stimulus og respons. Emotionen 
mister simpelthen sin kraft med tiden, helt uden anstrengelse. Den 
oplevelsesmæssige struktur opløses. Det er som en lampe, hvis ledning 
bliver trukket ud af kontakten. Når der ikke bliver ført kraft til den, så 
lyser den ikke. Det betyder ikke, at følelsen ikke er en mulighed. Enhver 
følelse vil hele resten af livet være en mulighed, men den skal have kraft 
og næring for at løbe af med os. Vi vil også blive ved med at reagere 
i forhold til vort eget selv, dvs. vi er i en vis grad stadig forudsigelige, 
vores grundlæggende personlighedsstruktur skifter jo ikke bare sådan. 
Men går vi oftere og oftere ind i mellemrummet mellem tankerne, tager 
vi kraften ud af vore indgroede strukturer – og helt nye muligheder og 
et langt større rollerådighedsfelt åbner sig op. Livet bliver simpelthen 
sjovere, når følelserne ikke længere blindt styrer os.

Metoden er således simpel: At forblive i en registrerende ikke- 
vælgende bevidsthed. En fri bevidsthed, hvor genvinsten er, at man  
genvinder sin ret til at leve uden grænser.

Det betyder ikke, at man ikke vælger, når man er i verden. Det  
betyder, at valgmulighederne bliver flere, valg bliver mere et flow, hvor 
man forholder sig til nu”et, uden bagagen og affald til at diktere valget.

Man kan beskrive det med følgende metafor: Som mediterende er 
man som en arkæolog, der med største omhyggelighed graver sig  
gennem jordlag efter jordlag og bringer de indlejrede gamle sager  
frem i lyset, børster dem af, benævner dem, tidsfæster dem. Ikke for  
at sige, at det var dog et irriterende, primitivt eller mærkeligt redskab. 
Nej, der er det, der er. Evnen til at bevidne er hele forudsætningen for,  
at en forgiftet følelse kan slippe sit tag i os.

68



Mens i vestlig kultur holder vi os til en entydig model af, at kroppen  
begynder at forfalde fra vi er ca. 25 år gamle. Antallet af hjerneceller 
falder, indlæringsevnen falder, en topidrætsmand når sin absolutte top 
omkring de 25. Vi lever i overbevisningen, at herfra går det så kun ned 
ad bakke. Midtlivskrisen i 40’erne ser kun forfaldet: Det grå hår, ryn-
kerne, det svigtende glimt i øjnene. Vores perspektiv er, at dødsdriften 
begynder at fylde mere end livsdriften (Freuds begreber for det; nær-
mest efter vægtstangsprincippet, at nu kipper vægten til den ene side, 
dødsdriften overtager scenen).

  Ligesom grønlænderne har et nuanceret forhold til sne – og har 
derfor mange nuancer af ord for det, så har japanerne i årtusinder arbej-
det med ki”en og har utallige ord herfor. Skal vi for alvor i vestlig kultur 
udvide vores forståelse af det at blive ældre, få fokus på den rigdom, der 
er forbundet med at blive ældre, må vi således på den ene side skue ud 
over vores egen kulturs grænser for at få ord for livsenergien, livskraften. 
Studere det, forstå det intellektuelt. På den anden side behøver vi især at 
rejse indadtil. Synke dybere ind i os selv, hinsides fysikkens grænse – og 
udforske den der svært begribbare “kraft” inden i os selv. Når f.eks. tyng-
den en morgen erobrer os, så - i stedet for at være resignerende og gribe 
endnu en kop kaffe og opkvikkende pille af en slags - med åndedrættet 
som indgang, gå på opdagelse i, hvad det er, der forhindrer livskraften i 
at strømme frit.

 
Oplevelsen - fortsat
Mens jeg sidder her og skriver om livskraften, opdager jeg, at den 
strømmer stadig fuldstændig uhæmmet frit gennem mig. Har sat en 
“random” til at spille på Itunes, mens jeg skriver. Britney Spears “baby 
one more time” strømmer ud af højttalerne. Popmusik er lige, hvad 
jeg behøver. Jeg rejser mig, vipper lidt med hofterne, ryster skuldrene. 
Danser lidt rundt. Jo, der er helt frit flow. Går derefter ud i haven, der 
er kun 10 grader, men jeg træder med de bare tæer på det fugtige græs. 
Tager 15 englehop, pulsen stiger noget, blodet bruser igennem mig.  
I brystet mærker jeg hjertet som en helt egen kraft. En dump eksplosion 
inde i hjertet, jeg engang var bange for kunne være en forløber for et 
hjerteanfald, er blot mit hjertes tegn på, sprog for, at det flyder over  
af en diffus lykkefølelse. Den kommer tit den der lykkefølelse, der 
næsten blæser mig omkuld.

  Jeg bliver også lykkelig ved bevidstheden om, at jeg får mere og 
mere lys på nøglen til Livskraften. Jeg gribes af driften efter at forsøge 
at formidle det, så flere kan få øje på, at DE ER DERES EGEN  
NØGLE…
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Refleksioner oven på oplevelsen
Jeg rejser mig, prøver på at sætte ord på, hvad jeg oplevede…

Har først behov for en begrebsrefleksion. I vestlige termer siger vi: 
Han eller hun  har stor UDSTRÅLING eller KARISMA. På vestligt 
orienterede kurser som f.eks. Tony Robbins kurser (som mere end én 
million mennesker har været på!) skifter man hele tiden, bevidst og 
intentionelt, tilstand for at for kickstartet en “HIGHEST POTEN- 
TIALITY” tilstand.

 I ayurveda tales om, at når vores metaboliseringsevne, vores agni, 
er i top, så vi kan eliminere affaldsprodukter optimalt, så producerer vi 
subtile essenser kaldet OJAS. “Oja is the essence, which gives strength  
to the body, improves immunity power and takes care of well being of 
the body. It is present all through the body like ghee exists in the milk  
or honey exists in the flower.” (Chopra, 1999).

Inden for yoga-traditionen arbejder man med åndedrættet som  
nøglen til livsenergien. Ojjayi-åndedrættet er ét af redskaberne.

Inden for kinesisk medicin arbejder man specifik med Chi eller Qi. 
Der er flere forskellige forklaringer på Chi eller Qi. Det er normalt at be-
tragte Chi som livsenergi. Man kan lære at cirkulere sin Chi, forøge den 
eller kanalisere energien i sig selv. Man kan også forfine den, så bliver 
den til Ching-Chi. Man kan oparbejde sin chi ved at meditere, med 
Qigong eller tai chi.

Etymologisk betyder tegnet, i sin traditionelle form “damp fra ris der 
koges”; der knyttes med andre ord an til åndedrættet. Det knytter også 
an til maskulin-feminin balancen; nyrerne er vand, hjertet er ild. Når 
vand og ild mødes balanceret, bliver det til damp.

På japansk svarer qi til kanji”en - Ki. Det japanske sprog indeholder 
utallige måder, hvor “ki” bruges. I sammenhæng kan det betyde sind, 
hjerte, følelse, atmosfære eller smag. Ki eksisterer ligeledes inden for 
japanske kampdiscipliner, f.eks kiai.

Så uanset hvor man retter blikket kulturelt, har man enten få  
eller mange ord og nuancer for det, jeg lige nu simplificeret vil kalde 
LIVSENERGI.

Forskellen mellem vestlig og østlig kultur er, så vidt jeg kan se, at i 
vesten, hvor vi holder os til, at der kun eksisterer en krop og et sind, tror 
vi slet ikke på dette “tredje” og “usynlige”, der i mine øjne er hele es-
sensen for vores trivsel; en form for bindeled mellem krop, sind og sjæl.

At vi mangler ord for “limen”, “bindeleddet” eller hvad vi måtte føle 
for at kalde det, har også stor betydning for vores syn på at blive ældre. 
I kinesisk kultur anskuer man det som at chi”en kan vokse gennem hele 
livet, dvs. en 75-årig kan i sagens natur have en væsentlig stærkere chi 
end en 30-årig, selvfølgelig kun hvis vedkommende har oparbejdet den. 
Men pointen er, at alder er ud fra den betragtning en fordel.
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Visionær respons
Den visionære respons er, at man for alvor formår at “sætte sig op  
i helikopteren” og se såvel ens egen som den andens kommunikative 
 facon i større perspektiv, ser og anerkender sjælen bag rollespillet.  
Være rummende, intuitiv og kreativ i kommunikationen, og hvor  
resultatet er, at begge parter er løftet et bevidsthedsniveau op i en  
fælles sjælsgenkendelse.

Hellig respons
Dette niveau af kommunikation er den oplyste persons tilgang til  
medmennesket: Jesus, Buddha, Dalai Lama er arketyper for denne  
kommunikationsform. Såvel kommunikationen som relationen er  
aldeles ego-transcendent; tilstanden spreder sig umiddelbart til  
mennesker i personens nærhed.

Denne kommunikations-gensvars-oversigt er den model, jeg har brugt 
allermest flittigt både i relation til klienter, undervisningsmæssigt og i 
forhold til mig selv, når jeg forsøger at forstå min egen andel og  
mulighed i kommunikationen med et andet menneske.

Jeg har tidligere brugt eksempler på, at vi bliver gidsler i andre men-
neskers følelsesmæssige ubalance (som er et af de temaer, der fylder 
meget for rigtig mange mennesker). Men dybest set er gidsel-følelsen 
jo udtryk for vor egen manglende evne til at komme ud over offer- eller 
martyrstadiet. Når vi ikke har kunnet hive os selv videre end til at være 
bekæmp-flygt agtig eller reaktiv i vores kommunikation. Bevares, det 
ville være skønt, hvis hele vores omverden var kreativ, visionær eller hel-
lig i deres kommunikation. Men når det nu ikke er tilfældet, så er valget 
og ansvaret hver især vores: Forbliver vi på et lavere niveau af kommu-
nikation, forbliver vi kriger, offer eller gidsel. Lader vi os ikke fange ind, 
holder vores integritet og tager ansvar for vores egen følelsesmæssige 
balance - og forsøger at lade den smitte, så er det bevis på, at vi formår at 
benytte os af én eller flere af de højere kommunikationsformer. Vi bliver 
skabere af den virkelighed, vi ønsker.
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Nye muligheder 
for at kommunikere

Helt konkret, hvis vi kombinerer introvert og ekstrovert følelsesfor-
valtning, hvordan udvikler vore kommunikationsmåder sig så egentlig? 
Jeg vil her blot anslå, hvor stort udviklingspotentiale, vi har. Deepak 
Chopra har en nyttig oversigt:

Bekæmp – flygt
Her oplever vi umiddelbart den andens kommunikation i forhold til os 
konkret og pålydende. Har ikke overblik til at forholde os til årsag og 
kontekst. Angribes vi verbalt, kan vi enten angribe tilbage, eller vi kan 
flygte fra den, der forsøger at kommunikere f.eks. aggressivt over for os.

Reaktiv (tilbagetrukken, indifferent, upålidelig)
Hvis nogen kommunikerer til os på en uhensigtsmæssig måde, og vi ikke 
som sådan har aktier i den andens følelser, kan vi vælge at trække os, 
tildække hvad afsenderen gjorde ved os. Blive lige så upålidelig som den, 
der læssede følelsesaffald ud over os.

Rolig/fredfyldt opmærksomhed
Når vi kan diskriminere os selv fra kommunikatøren – han/hun er ek-
sempelvis aggressiv, men det er jeg ikke - så vil det lykkes at fastholde sin 
egen balance og følelsesmæssige tilpashed. Man lader det synke ind – og 
sive igennem sig uden at lade sig blive gidsel.

Intuitiv respons
Nu går man skridtet videre og formidler, hvad man intuitivt fornemmer, 
at den anden forsøger at formidle. Hvilken følelse bag følelsen, man med 
større tydelighed end afsenderen ser, der ligger til grund for den følelses-
mættede, f.eks. aggressive kommunikation. Man rummer uden at lade 
sig fange.

Kreativ respons
Skridtet videre igen er – proaktivt og måske humoristisk og med en skæv 
og kreativ vinkel ind i kommunikationen, så afsenderen af det aggressive 
budskab hjælpes til at have lys på sig selv uden at blive fordømt – at finde 
en ny kommunikationsvej og nye handlemuligheder.

Deepak Chopra

»Can you be the change you want to see?«                                                                
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Øget sundhed
Forskningen viser, at meditation giver større fysisk og mental sundhed, 
bl.a. at det giver: Mindre stress, bedre søvn, øget koncentrationsevne, 
øget kreativitet, dårlige vaner reduceres, den biologiske alder reduceres, 
og endelig reduceres sygdomme og ubalancer, f.eks. sænkes blodtrykket, 
kolesteroltallet forbedres, immunsystemet forbedres, eventuelle smerter 
reduceres, søvnkvalitet forbedres.

Højere effektivitet
Man kan anlægge en effektivitetssynsvinkel: Man bliver mere fokuseret 
og mere koncentreret. Og har dermed mere energi at give af, også på de 
tidspunkter af dagen, hvor man sædvanligvis brænder ud.

Det er et fysisk behov – og sund fornuft
Effektivitetsbetragtningen fører hen til det næste argument: Common 
sense er der dyb logik i at tage 1-2 powernap om dagen, og naturligt 
lade det glide over i meditation. Bevidstheden er sådan indrettet, at den 
skifter tilstand adskillige gange i løbet af en dag. Fra at være i såkaldt 
beta-aktivitet – hvor man er bevidst, vågen, analyserende og aktiv – til at 
gå ned i en alfa-tilstand og bare mærke behovet for at dvæle og være. Det 
skift sker ca. hver time gennem alle vore vågne timer, måske kun nogle 
minutter ad gangen og op til 10-15 minutter ad gangen. Når man er i 
alfa, har man trang til at lukke øjnene og måske lige glide ned og røre ved 
søvngrænsen. Det kan ligne en dagdrømmertilstand, hvor alting flyder 
i én. Man er let i kroppen, hjernen er næsten ekstra-sensorisk, flydende 
og let. Det er meget fredeligt og behageligt - hvis man ellers kan få lov. 
Og det er modsat næsten pinefuldt at holde sig vågen, hvis man sidder til 
et foredrag eller møde, hvor man må undertrykke sin gaben og trangen 
til at lukke øjnene. Bevidsthedens naturlige flow er, at vi en del gange i 
løbet af en dag synker ned i en introvert hvilende bevidsthedstilstand, 
indimellem det udadvendte og aktive liv. Når ordet introvert bruges, er 
det faktisk ikke helt korrekt. For man kan sagtens have perioder i alfa, 
hvor man kan have en frit flydende opmærksomhed, hvor man både er 
indadvendt sansende og fuldt bevidst og sansende i forhold til omgiv-
elserne. Det kan være en hypersansende bevidsthedstilstand, hvor man 
sanser langt klarere, end i normal vågen bevidsthedstilstand. Man er 
dobbelrettet bevidst.

I vores kultur trodser man i høj grad dette behov for pauser for hjernen 
og resten af kroppen. De hører ikke til i det moderne effektive menne-
skes hverdag. På en arbejdsplads vil det være uhørt at lægge sig i et 
hjørne af kontoret i f.eks. 15 minutter og powernappe, dagdrømmer- 
bevidsthed hører ikke til her. Men denne modstand mod den naturlige 
hvile i løbet af en dag er dybt ulogisk, fordi hjernens og resten af kroppens 
behov undertrykkes. Hvad gør vi så egentlig i vores kultur? Vi rejser os
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opsummering: 

   hvorfor meditere 
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Min personlige drivkraft
Det er rart at kunne holde sig i balance og effektiv dagen igennem – med 
naturligt indlagte pauser. Føle sig godt tilpas i livet – relationerne, krop-
pen, sindet, uden konstant at “presse citronen” – hverken i sig selv eller i 
relationerne.

Intellektuelt føler jeg, at jeg går fra at være middelmådig til at være 
høj-performende. Jeg får simpelthen en skarphed og klarhed i min måde 
at angribe arbejdet på, som jeg ikke kan erhverve mig ad nogen anden 
vej. Specielt hvis jeg skal skrive eller skabe fra bunden, så er en “renvas-
ket” tavle absolut nødvendig.

Skal jeg forsøge yderligere at personliggøre svaret, så er hele es-
sensen af det at meditere, det der driver mig til at gøre det hver dag, 
en kombination af ovenstående argumenter: Fysisk, psykisk, mentalt, 
energimæssigt og relationelt. Allervigtigst er utvivlsomt, at jeg føler mig 
nærmest afhængig af den måde, som energien skifter på. Jeg går fra at 
opleve mig selv som et fysisk afgrænset og begrænset individuelt væsen, 
til at fornemme mig selv som del af en større enhed, hvor jeg påtager mig 
et ansvar for at udfylde min plads så godt, det er mig muligt. Jeg sjusker 
mindre med livet, ved godt, at “når bare lige..så..” argumenterne aldrig 
holder; der er dybest set kun dette nu. Jeg opnår ikke den grad af nærvær 
ad andre veje end gennem meditation.

Et overordentligt væsentligt argument for mig er, at meditation giver 
mig mere overskud til følelsesforvaltning. Det er min grundlæggende 
holdning, at ethvert menneske har pligt til at tage det fulde ansvar for 
sine emotioner, både i relation til os selv og til dem, vi holder af og omgås  
i det daglige. I værste fald bruger vi andre som skraldespand for vore ure-
flekterede følelser og den potentielle “forurening”, de udsætter andre for.

gionsteoretikere vil sikkert hævde, at det er at være lige lovlig reduktio-
nistisk.) Et liv i lys vil for mig sige at vokse ind i at udleve den højest 
mulige version af sig selv, hvor meningen med eksistensen bæres med 
igennem alle ens gøremål.

The important thing is that you are watchful, that you have not forgotten 
to watch, that you are watching… watching. And slowly, slowly, as the 

watcher becomes more and more solid, stabil, unwawering, a transformation 
happens. The things that you are watching disappear. 

For the first time the watcher itself becomes the watched, the observer  
itself becomes the observed. You have come home. 

 
                                                (Osho, side 19)

77

og snakker lidt, vi drikker lidt kaffe, spiser lidt sukker og får ad den vej 
et kick. Paradokset er dog, at kroppen begynder – uden at vi opdager 
det – at producere stresshormoner (bl.a. kortisol), uden at vi som sådan 
føler os stressede. Det gør kroppen for at tilpasse sig situationen, den 
skal tvinges op i et gear og i et performanceniveau, der ikke følger den 
naturlige rytme. Fortsætter vi dette mønster med at undertrykke krop-
pens naturlige flow i det lange løb, så bliver vi fysisk stressede, også selv-
om der ikke som sådan er ting i vores liv, der skulle indikere, at vi er det 
eller bør være det. Vi mister toppen af vores performance-evne, bliver 
dårligere til at koncentrere os og fokusere, bliver dårlige til at være ægte 
nærværende i relationen til andre.

Ud fra denne common sense betragtning er powernap absolut logik 
og sund fornuft. Springet fra at powernappe til at meditere er glidende.

Følelsesforvaltning og mødet med sig selv
Et tredje argument er, at man bliver bedre til at forvalte sin følelser. 
At møde sig selv, at genopdage, hvem jeg er, er essentielt og helt 
grundlæggende for, at jeg kan tage ansvar for mine følelser. Vi bruger 
en stor del af vores liv på at lede uden for os selv, spejler og anti-spejler 
os i andre, retter ind eller bryder ud, performer og sejrer, men det er en 
skrøbelig identitet, vi får bygget op.

Den eneste måde, hvorpå vi for alvor lærer os selv at kende, at ved at 
rejse indad, forblive i værenstilstanden i perioder i løbet af dagen. Medi-
tation er en rejse, der gen-forbinder os med, hvem vi virkelig er.

Man kan spørge, om det ikke er skræmmende, måske endda kedeligt, 
at være med sig selv, lære sig selv at kende? Kommer der noget op, som 
vi ikke vil kendes ved? Er der bare tomt derinde, så alt det særlige, man 
går og lader som om udadtil, bare dækker over en tom skal? - Min ople-
velse er, at det at meditere er det sikreste sted, vi kan være, for det er som 
at komme hjem i en meget tryg havn. Og samtidig er det spændende, for 
meditationsoplevelsen er ny hver evig eneste gang, man rejser ind i sig 
selv. Man ved aldrig, hvad der dukker op – så der er kun én opgave: Være 
så nærværende i processen som overhovedet muligt.

Et liv i lys
Et sidste argument kan være af mere spirituel karakter. Er man åndeligt 
søgende, så har alle traditioner og religioner world wide det tilfælles, at 
kontakt med det guddommelige, oplysning eller hvad man nu kalder det, 
kun kan ske gennem ritualer og naturen. Gennem at være til stede i an-
dre bevidsthedstilstande end såkaldt normal vågen bevidsthedstilstand, 
opnår man kontakt med sit højere selv, chi, prana, essensen… begrebet 
afhænger af kulturkontekst. Det er min opfattelse, at det, man søger hen 
imod, på oplevelsesplanet og bevidsthedsmæssigt er det samme men 
formuleret forskelligt afhængig af filosofi eller religiøs anskuelse. (Reli-
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”

Halsen har rum, hjertehulen foldet ud, skulderbladene så fint nede, at 
“vingerne folder sig ud” igen. God kontakt til hele underlivet og bæk-
kenbunden. Lænden, balderne – varme, blodcirkulation, benene i ro. 

Jeg har i glimt fået klarhed over, hvad der er vigtigt at beskæftige sig 
med, efter at jeg kommer tilbage i aktiv dagligdag. Hvor prioriterings-
rækkefølgen før kunne være svær at overskue, så ved jeg, hvad der er 
allervigtigst at springe på, når jeg kommer ud.

Den helt frit flydende meditation “i lyset” er det tætteste, jeg kan 
komme på at føle mig fuldt nærværende. Stilheden i krop og sind 
opleves som en finfrekventiel og meget høj energi. Daler frekvensen i 
form af en tanke, der opstår, er det blot som en bølge, jeg registrerer 
– der næst lægger sig, falder til ro. Frekvensen stiger igen til en blidt 
summende, lysende energi. Indtil en ny bølge opstår; tankebølger vil 
altid komme og gå. Og jeg registrerer dem uden at blive grebet af dem, 
hænge fast i dem. Vender tilbage til den rene energi.

Ofte glider mit fokus af sig selv op i ajna-chakra”et. Her er en 
lysende violet farve, der har engleform. Den/det har en egen puls, der 
ikke er min – men mere fornemmes som Livskraften – så formen vokser 
og falder i en takt, der ligner et åndedrag, der går lige så langsomt som 
en lav hvilepuls.

Er det en dag med mange tanker og uro i kroppen, eller en dag, 
hvor jeg er meget træt, må jeg bruge en teknik, et eller andet objekt, der 
holder mig på sporet – eller holder mig over søvngrænsen, fordi den 
naturlige tilbøjelighed ville være at glide direkte ned i søvnen.

Er det en af de dage, hvor kroppen er i balance, og sindet af sig selv 
trækker mod stilhed, så kommer den meditative tilstand helt af sig selv, 
uden noget behov for en teknik. 

Dagsbevidstheden er optaget af de ting, vi oplever 
gennem vore sanser. Indadtil er vi optaget af tanker 
og følelser og måske indre psykiske oplevelser. 
Den meditative tilstand er derimod mere tom for 
indtryk og mere fyldt af bevidsthed i sig selv, af 
ro og overblik. Ved at vende sindet mod opgaven, 
og fastholde det der, da overvindes de småting, 
der begraver os. Før selve meditationstilstanden 
indtræder, opleves en tilstand af koncentration, 

der skal fastholdes, således at de forskellige dele 
fastholder sindet uafbrudt. Trinvis går man dybere 
og dybere, så vi til sidst oplever de fine tilstande. 
Rigtig meditation er at drage nytte af sindets 
smukke kræfter til at erkende og føle modsæt- 
ningernes par, og søge kilden i vort indre. Da  
begynder vi at meditere og forstærke vore vibra-
tioner, indtil det øjeblik, hvor vi opsamler medita-
tionens frugter.

Jeg vil slutte dette afsnit om “hvorfor meditere” med en opsummering  
af en af mine lærere, Verner Bekker:
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I bedste fald giver vi vore medmennesker et boost 
af glæde og energimæssigt overskud. Hvis vi ikke 
ved, hvad vi gør, står det skidt til, for uanset om 
vi vil det eller ej, så smitter vi andre med vores 
tilstand ved vor blotte tilstedeværelse. Følelsesfor-
valtning er en sundhedsopgave på lige fod med det 
at motionere og spise sundt. Meditation er ét af de 
nødvendige redskaber hertil.

På fysisk plan føles det næsten som en drift, en 
vane, der er vokset frem i kroppen, på lige fod med 
sult, træthed, trangen til at gå i et forfriskende bad. 
Èt er at genkende trangen til afslapning i krop-
pen, tage sig et kort hvil, noget andet er at lære at 
identificere hjernens naturlige flow af mangfoldige 
nuancer af bevidsthedstilstande. Jo mere man 
efterlever det naturlige flow, jo mere lærer man at 
genkende og anerkende hver bevidsthedstilstand 
i sin egenret. Det er ikke sådan, at jeg kun værdi-
sætter den effektive bevidsthedstilstand som den 
bedste. De bedste ideer opstår som regel, hvor 
der er et mere frit flow, dvs. ved indgangen eller 
udgangen af meditationen. Og det er jo heller 
ikke sådan, at man bliver et bedre menneske af at 
være i handle-modus hele tiden. Væren-modus”et 
har for mig mindst lige så stor værdisætning. For 

i en værens-tilstand bevidner man sig selv og 
livet omkring sig med langt større klarhed. Jeg vil 
f.eks. ikke kunne se mit barn i dets egenret, hvis 
jeg er syltet ind i mine egne tanker og alt det, jeg 
skal have lavet. Jeg bliver nødt til at blive stille og 
hvilende, i tanke og i krop, for at jeg kan sanse ham 
eller hende helt klart. Så en vis rum tid hver dag i 
værens-modus er forudsætning for overhovedet at 
være i relationer af en vis kvalitet og dybde. 

Men det er mere end det, på et både abstrakt og 
helt konkret plan “kalder” den meditative tilstand 
dagligt på mig. Hvis ikke jeg allerede har medita-
tionen sat i tidsmæssigt system, så er det som om, 
at på et eller andet tidspunkt i løbet af formid-
dagen (og hvis den fuldstændig undertrykkes på 
grund af andre gøremål, så hen ved halvfem tiden), 
at der opstår en mellemting mellem: Dvaskhed, 
kriblen-krablen, tyngdefornemmelse, energimæs-
sig indespærrethed i kroppen og mentalt. Dét er 
tegnet på, at den energimæssige stagnation, der 
er konsekvens af det aktive, udadvendte liv, skal 
forløses. Der skal skabes et frit flow i krop og sind 
igen – via at synke indad og give slip.

Oplevelser med meditation 
Ofte sætter eller lægger jeg mig bare og glider dybere og dybere ned i en 
lethed og et lys, der omkranser og flyder ind i kroppen. Det er som om, 
at selve det at skifte sin bevidsthed fra at være i fokus til at være regi- 
strerende giver den energi, der er til stede i universet, adgang til at flyde 
frit gennem mig. Den tommelskrueagtige vrangforestilling, som jeg har 
fået skabt af indbildt vigtighed - og den medfølgende følelses-mæssige 
tilstand, jeg har fået konstrueret... Alt, simpelthen alt, slipper sit tag i 
mig, og jeg bliver et med den omgivende energi. 

Følelsen i krop og sind bagefter er mere behagelig, end jeg over-
hovedet havde fantasi til at forestille mig inden meditationen. Roen 
er helende. Hele kroppen er, om jeg så må sige, kommet “på plads”. 
Skuldrene nede igen, ansigtet afslappet, ingen folder i ansigtet som 
konsekvens af en sindstilstand, der ligesom har erobret ansigtet. 
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When you try the right method, it clicks immediately… 
You try them. 

Just PLAY with them. Go home and try.  

                                  (Osho, 2004, p. 30)
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Jeg overleverer en universel viden, som gør det enkelte menneske i stand 
til på sin helt egen måde at foretage en bevidsthedsmæssig transforma-
tionsproces, hvor bevidstheden ekspanderes, og egoet transcenderes. 
Jeg foretrækker at afholde meditationskurser på individuel basis, fordi 
der så er mulighed for tilpasning til den enkeltes behov og præferencer. 
Formen tilpasses mennesket – og ikke omvendt. Man skal altid huske 
på, at meditationsformen ikke er et mål i sig selv, den er udelukkende et 
redskab, som katalyserer, at man opnår en meditativ tilstand. 

Hvilken indgang, man foretrækker, kan også forandre sig over tid 
så at have et antal velfungerede redskaber til sin rådighed, er efter min 
mening det optimale. Jeg skelner mellem og vælger redskaber inden for 
følgende kategorier:

Med et mantra som indgang

Med krop og sanser som indgang

Med øret som indgang

Med åndedrættet som indgang

Med hjertet som indgang

Med chakraer som indgang

Med naturen som indgang

Allestedsnærværende praksis - mindfulness
Jeg finder det særdeles vigtigt, at meditationens kvaliteter integreres i 
dagliglivet; at det aktivt levede liv bliver mere og mere nærværende. I  
det sidste kapitel af bogen reflekteres der over udfordringer i forbindelse 
hermed, og der gives en række ideer til, hvordan det bedst gøres. 

I oversigt

One day you have to drop the method. And the sooner you drop it,  
the better. The moment you attain, the moment awareness is released  

in you, immediately drop the method.   
                                   (Osho, 2004, p. 31)
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Hvilken meditationsform  
bør DU vælge

Hvis man får chance for at stifte bekendtskab med flere forskellige typer 
af meditation, vil man opdage, at hver sin type indgang til den medita-
tive proces har sine muligheder og begrænsninger. Nogle metoder passer 
bedre til én end andre metoder. Men det kan også afhænge af formålet 
med meditationen, hvilken indgang, der er at foretrække. Endelig kan 
det være tilstandsafhængigt, hvilken indgang man ønsker at benytte. 
Dette taler for at lære flere forskellige teknikker og indgange til meditation.

Samtidig er det vigtigt, at man ikke forhaster sig, hvad angår at lære 
nye meditationsteknikker. I princippet fører de alle samme sted hen: 
Nemlig til mellemrummet mellem tankerne – ind i sjælen. Så tek-
nikkerne tjener at være katalysator - og er ikke et mål i sig selv. 

Desuden er det vigtigt at blive meget familiær med én teknik, før man 
lærer den næste. De fleste teknikker skal anvendes blidt og ubesværet – 
og dertil når man først, når en teknik er blevet meget velkendt for én.

Dette for at understrege, at når du i det følgende begynder at læse om 
de mange forskellige teknikker, så und dig selv at koncentrere dig om 
én ad gangen. Betragt ikke det skrevne som et tag-selv-bord, der hurtigt 
skal konsumeres og fordøjes – men snarere som en inspirations- og 
fordybelseskilde, som du kan vende tilbage til igen og igen, for hver gang 
du fornemmer, at noget i dig transformeres, så du er klar til at lære og 
fordybe dig i nyt.

De fleste oplever med tiden at blive mindre afhængige af at meditere 
med objekt. Brug af et objekt kan opleves lidt som en spændetrøje, og 
så er det helt naturligt at lægge sin lærte meditationsform lidt på hylden. 
Selve dette at sætte sig i sin foretrukne meditationsstilling, er tegnet til 
krop og sind om at hengive sig til den meditative proces. Med erfarin-
gen bliver det muligt at optræne “nærværsmusklen”, så man kan forblive 
nærværende uden at have noget at støtte sig til. Så kaldes det at meditere 
uden objekt. Man skal dog være opmærksom på ikke at falde i dagdrøm-
meri, som ganske vist er behageligt, men er en ubevidst bevidsthedstil-
stand og dermed ikke meditation.

Når man vælger en meditationsform, så skal man i udgangspunktet 
vælge en skole / en lærer, som man har tillid til. Som meditationslærer 
betragter jeg mig som formidleren af en tradition, en teknik og en  
tilgang til livet, hvor eleven får en værdifuld gave i hænderne, som  
vedkommende selv individualiserer og får til at gro. 
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Definition
Et mantra er et lydord, der benyttes som redskab 
til at stilne sindet og skabe indre fordybelse. Brug 
af et mantra er en af de mest udbredte medita-
tionsformer, hvorfor den indgang til meditation 
nævnes først. Mantraer kan anvendes med vejr-
trækningen eller uafhængig af vejrtrækningen.  
De kan anvendes mentalt/ indvendigt, eller 
siges højt, reciteres syngende. De kan være uden 
meningsindhold, eller de kan have mening, f.eks. 
religiøs betydning. Inden for alle religioner an- 
vender man mantrarecitation som middel til at 
løfte bevidstheden og forbinde sig med Gud.  
Flere meditationsskoler, der anvender mantraer,  
er dog a-religiøse, dvs. anvender mantraer, der 
udelukkende anvendes for den lydlige virkning 

(Trier, 2007, p. 20-21).
I afsnittet “med åndedrættet som indgang” 

er beskrevet en mantra-meditation med lyden  
SO-HAM, åndedrættets egen lyd.

Et af de mest kendte mantraer er stavelsen 
OM, der betragtes som den oprindelige vibration, 
hvorudfra alle andre mantraer udspringer, dvs. 
selve skabelsens urlyd. OM bruges typisk i kombi-
nation med andre stavelser.

Allersmukkest oplever jeg brugen af mantra’er, 
når man i gruppe chanter. Energien bliver meget 
høj, samværet med de øvrige er på én og samme 
tid apersonlig, ego-transcendent - og meget intenst 
og rent.

Et historisk tilbageblik  
- og en introduktion til  
min vej ind i meditation
Transcendental Meditation™ er en enkel form for 
mantra-meditation, som blev meget udbredt i den 
vestlige verden i 70’erne. TM-bevægelsen blev 
grundlagt i 1957 i Indien af Maharishi Mahesh 
Yogi (1918-1998) - også kendt som The Beatles’ 
guru. The Beatles brød imidlertid med organisa-
tionen allerede sidst i 60’erne, men var med til  
at gøre TM kendt over hele verden.  

I Danmark vandt TM særlig udbredelse fra 
starten af 70’erne - med Svend Trier i spidsen. TM-
bevægelsen, specielt i USA, var dengang pioner 
med hensyn til forskning i meditationens fysiolo-
giske og psykologiske virkninger. Man opnåede 
en vis udbredelse i akademiske kredse, bl.a. takket 
være forskningsresultater som indikerer, at medi-

tationsudøvelsen har forskellige gavnlige effekter 
på krop og sind. Siden har meditationsforskningen 
i mere bred forstand taget fart, og man har fundet 
tilsvarende effekter af andre former for meditation 
og afspænding som f.eks. mindfulness meditation. 

Også Deepak Chopra var i en årrække knyttet 
til TM-bevægelsen, men både han og Svend Trier 
sagde af forskellige grunde endegyldigt farvel til 
bevægelsen i begyndelsen af 90’erne. De ønskede 
- hver på deres måde - at formidle meditation på et 
mere udogmatisk grundlag - med en forståelse og 
accept af, at forskellige mennesker har forskellige 
behov, og at der dybest set er lige så mange veje, 
som der er søgende. 
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: Mantra meditation på OM   7.01

øvelser  &  meditationer

OM   
soham   AMEN   

HAM SAH   ah hum   
ma om   kyrie eleison krist 
eleison   LÁ ILLÁH ÍL ALLAH    
om mani padme hum   OM 

SHANTI OM   om  
namah shivaya   
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Om “primordial” og det specifikt  
anvendte mantra
Primordial betyder, grundlæggende eller essens. Primordiale lyde er 
de mest essentielle lyde i naturen. Vi omgives af primordiale lyde som 
vinden, bølgerne, børns latter. 

Det kan således være et redskab, et mantra i sig selv, hvis vi f.eks. 
mediterer til lyden af hav, en rislende bæk eller vindens susen i træerne. 
Vi ved typisk hver især, hvilket element vi føler os mest tiltrukket af. 
Primordiale lyde fra dette element vil ofte være gode at meditere til. 

I PSM bruger man konkret mantraer til at lede sindet fra aktivitet til 
stilhed, til at lede sindet fra det individuelle til det universelle. Lydene i 
PSM har ingen bestemt mening og bruges derfor udelukkende for deres 
lyd og vibration. De er som en “velafprøvet sti” fra aktivitet til stilhed. 
Fordi lydene ingen mening har, er der intet, der holder én på sindets 
niveau, og derfor slipper man nemmere ned i mellemrum-
met mellem tankerne. 

Det konkrete PSM mantra består af 3 del-
lyde. Første og sidste lyd er ens for alle, mens 
lyden i midten er individuel. Den beregnes 
med udgangspunkt i ens fødselssted og 
–tidspunkt. Det er en beregning, baseret 
på månecyklussen. Lyden afhænger 
derimod af månestillingen på fødsels-
tidspunktet. Lyden i universet skifter  
4 gange i døgnet. Dvs. der findes i alt  
4 x 28 = 112 individuelle lyde. Man kan 
således godt have samme lyd som mange 
andre mennesker. 

Filosofien bag valget af det personlige man-
tra er, at man ved selve fødslen går fra at være ét 
med moderen og eksistere i nirvana-tilstand til at blive 
et separat levende menneske med egen separat opmærksom-
hed. Man kommer fra umanifest ånd til manifest opmærksomhed. Op-
mærksomheden kommer om jeg så må sige, gennem “the gap”. Når man 
inkorporerer universets lyd ved fødslen i mantraet, vil opmærksomheden 
nemmere bevæge sig mod the gap, mod det umanifeste, mod ren ånd.

Mantraet betragtes som et frø plantet i vores bevidsthed, og ligesom 
man ikke graver et sået frø op og kigger på det, er det bedst at beholde 
mantraet privat – og kun anvende det i ens meditationspraksis. Når det 
holdes privat, personliggøres det, bliver unikt og gror sammen med én.

Langt de fleste, der ikke tidligere har mediteret, har stor glæde af at 
meditere med objekt i form af et mantra, idet det meget konkret udfor-
drer tankemylderet og dermed stilner sindet.

PSM er den  
meditationsform,  
jeg har en egentlig  
læreruddannelse med. 

Primordial Sound Meditation
Primordial Sound Meditation er “i familie med” TM, idet det er en form 
for mantrameditation, og teknikken kommer fra den gamle indiske, 
vediske tradition. Mantraerne er dog forskellige fra TM.  Meditations-
formen, pædagogikken og sproget omkring overleveringen er tilpasset 
moderne tider. Chopra introducerede denne meditationsform i Vesten i 
1994, da han startede sig eget center. Jeg blev tiltrukket af hans udogma-
tiske, usekteriske og a-religiøse tilgang til meditation, der kobler det bed-
ste fra den oprindelige vediske tradition, med vestlig viden og tilgang til 
hvilken funktion, meditation skal tjene for den enkelte. Han tilstræber, 
at det at lære at meditere skal være betalbart for hvem som helst, og det 
skal  være nemt tilgængeligt at lære hvor som helst på kloden. Vi er her i 
år 2010 mere end 800 instruktører, der recertificeres med jævne mellem-
rum, underviser efter samme grundmanual, men har al mulig frihed til at 
formidle, hvordan vi ønsker det, med skyldig hensyn til den kultur hvori 
vi lever. Vi supportes med telefonkonferencer, netværk, nyhedsbreve etc. 
Denne indgang til meditation er så tilpas kvalitetssikret – og samtidig 
selvstændig, at jeg føler mig godt tilpas ved at have den som én blandt 
flere muligheder, når jeg underviser i meditation.
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Jeg lærte Svend Trier at kende i starten af 90’erne, 
netop som han havde brudt med TM, og han 
var og er den dag i dag min lærer og mentor udi 
meditation. Han underviser i flere forskellige typer 
meditation og har siden dengang ikke haft en 
specifik skoletilknytning (www.quantumseminars.
dk). Han afholder regelmæssigt meditationskurser, 
har netop startet en 2-årig meditationslæreruddan-
nelse, har regelmæssige meditationsgrupper og er 
efter min mening en af Danmarks største kapaci-
teter udi meditation.

Deepak Chopra (www.chopra.com samt hans 
personlige hjemmeside: www.deepakchopra.com) 
er ligeledes en væsentlig lærer for mig. Han grund-
lagde Chopra Center for Well-Being i San Diego i 
1994. Jeg tog uddannelsen hos ham i årene, 1996-
1998 og har praktiseret / praktiserer at undervise i 
Primordial Sound Meditation (PSM) lige siden.

Et lille kuriosum er, at jeg ganske vist havde medi-
teret on/off, siden jeg var ca. 18 år gammel, men 
alle de skoler, jeg havde stiftet bekendtskab med, 
holdt sig regelret til helt bestemte siddestillinger  
– lotusstilling, bestemte mudra’er etc., meget 
faste regler. Jeg opdagede i tilbageblikket, at alle 
disse regler gjorde, at jeg mere eller mindre antog 
meditation for at være en mental praksis – og 
således forblev på sindets niveau. Da jeg som ca. 
30-årig stiftede bekendtskab med Trier og Chopra, 
fik jeg en aha-oplevelse: At meditation handlede 
om STILHED, om mødet med sin egen sjæl, om 
egenomsorg, om at være rummelig og blid med sig 
selv, om at være registrerende og ikke-dømmende. 
Meditation blev fra det øjeblik et frirum, som jeg 
har nydt at have i mit liv lige siden. Jeg holder p.t. 
15 års jubilæum som regelmæssigt mediterende.



   Øvelse 
6.01:

OM er den enkle stavelse, som hele kosmos vibrerer til. Det symboliserer 
den universelle ånd i yoga-traditionen. 

Når den gentages højlydt, siges lyden OM at være det tætteste den  
menneskelige stemme kan komme på lyden af den universelle vibration. 

Der er 4 lyde i udtalelsen “a” “u”, “m” og m’ets nasale brummelyde. De har 
relation til 4 bevidsthedstilstande: A: vågen. U: drømmende. M: drømmeløs 
søvn. M’ets nasale brummelyd: den transcendente tilstand. 

Sanskrittegnet for OM ser således ud:

  

De 4 dele dele er repræsenterede i formen. Den øverste kurve er vågen til-
stand. Den nederste den drømmende tilstand. Bølgeformen med udgangs-
punkt fra centret repræsenterer dyb søvn. Prikken er den transcendente 
tilstand. Halvmånen under prikken repræsenterer maya – illusion. 

Ved at messe OM i begyndelsen af meditationen får man en opmærk-
somhed på vibrationen i kroppen. Lad hver gentagelse starte ved navlen og 
bevæge sig op mod panden. Ved at holde den brummende M-lyd til sidst i 
længst tid kan man mærke det vibrere i kraniet. 

I den efterfølgende stilhed skal man prøve på at mærke den fortsatte 
vibration i kroppen. 

Lyt også i dagsbevidstheden efter OM-lyden i dit finere legeme. Stille 
meditation på OM fremmer den sande lyd at tage mere og mere plads i 
energilegemet. 

Mantra meditation på “OM”

Udførelse 
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Med et mantra som indgang... 
 

meditation
6.01 :    Mantra meditation på “OM”:
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Afspænding og sansning
Hvorfor dog lægge sig til at at tænke afspænding af de 
forskellige delelementer i kroppen kan nogen måske 
tænke? Er det ikke tilstrækkeligt blot at lægge sig og 
tage en lille lur? For det første: Tanke skaber virke-
lighed. Intention skaber retning. Så hvis vi vil have 
kroppen til at flytte sig fra a til b, må og skal det starte 
med en intention.

Vi er sådan indrettede, at vi bygger ubevidste 
spændinger op gennem hele livet i kroppen. Det kan 
skyldes uhensigtsmæssige siddestillinger og bevæge-
mønstre, kompensationsbevægelser for muskeluba-
lancer i kroppen – altså fysiske årsager. Men der 
kan også være psykologiske årsager. En chokerende 
oplevelse kan sætte sig i kroppen. Ked-af-det-hed, 
stress, vrede eller andre negative følelser kan ligeledes 
tage bo i kroppen. 

Kroppen giver ikke slip på disse spændinger,  
bare fordi vi lægger os til at hvile eller sove. Så vejen 
hen imod at få færre spændinger i krop og sind – få 
et lavere grundspændingsniveau - kræver et bevidst 
arbejde, hvor man er villig til at rejse som en detektiv 
ind i krop og sind, skrælle lag efter lag af. Kroppen  
kan ikke tvinges til at slappe af, den skal inviteres  
ind i en give-slip-proces.

Min absolutte favoritmåde at arbejde med af-
spænding og kropsbevidsthed i det hele taget er via 
de fysiske asanas og åndedrætsteknikker i YOGA. I 
dette kapitel holder vi os til mentale teknikker, dvs. 
øvelser som vi kan gøre stillesiddende / -liggende.

En anden indfaldsvinkel er at arbejde kropste-
rapeutisk med sig selv. Det er en udpræget erfaring, 
at forskellige dele af kroppen afspejler forskellige 
følelsesmæssige tilstande og blokeringer. Så f.eks. 
tilbagevendende myoser i skuldrene betyder ofte 
noget bestemt for det enkelte menneske.

I en afspænding som dén, der gennemgås i dette 
materiale, starter afspændingen som en intention, 
som en tanke. Nogle gange vil kroppen velvilligt give 
slip ned i dybere afspændte tilstande. Andre gange 
møder man modstand – i musklerne, i organerne, i 
åndedrættet eller mere energimæssigt. 

Med tiden vil kroppen mere og mere velvilligt reagere 
på intentionen om at spænde af hurtigt og nemt. Den 
skaber nemlig hurtigt vaner; når man har lavet en 
afspænding mere end 20 gange, så er vanen så småt 
ved at blive indlejret i  nervesystemet. 

En anden grund til at lave fokuseret afspænding er, 
at for mange menneskers vedkommende sker der det, 
når de lægger sig, at tankerne vælter op. Tankeover-
flod giver i sig selv opspænding i kroppen – så man 
nærmest oplever det modsatte af det, intentionen var, 
da man lagde sig. Ved at rette sit fokus mod, at man 
skal noget bestemt i kroppen, skubbes de dagligdags 
tanker i baggrund – og man har nemmere adgang til 
at nå sit mål: Dyb afspændthed i krop og sind – med 
konsekvensen at man får energi og lethed i krop og 
sind til at klare de mange gøremål, som ens liv nu 
engang indeholder. 

Gennem at sanse bevidst – ydre og indre – lærer 
man at arbejde med sindet, så man ikke hele tiden er 
fortolkende på sanseindtrykkene. Derudover skærpes 
ens helsansning, dvs. evnen til at kombinere det, man 
registrerer, til et klart input om den situation, man er 
i. Når helsansningen eksempelvis rettes mod os selv, 
udvikles en særlig tilstand i bevidstheden, hvor vi 
midt i en oplevelse, følelse eller tankerække, samtidig 
kan iagttage os selv i klart overblik. Der sker samtidig 
en vitalisering af hele sanseapparatet. Når vi sanser 
mere intenst, føler vi os mere levende: og føler vi os 
mere levende, sanser vi mere intenst.  

Hele grundforudsætningen for at kunne praktisere 
mental træning, afspænding og visualisering er, 1) at 
man viljesbestemt er i stand til at danne indre billeder 
svarende til hver af vore sanser, 2) og være bevidst om 
dem. 3) At man kan være registrerende på hele det  
indre – lige fra det mest konkret fysiske til det følel-
sesmæssige og til det energimæssige. Hvad betyder 
det så i praksis? Vi ser med vores indre øje. Vi kan 
”høre” med vores indre øre. Vi kan genkalde og 
forestille os lugt og smag. Vi kan skabe kinetiske 
forestillinger; f.eks. genkalde os komplekse kropslige 
fænomener som følelser af træthed, velbehag osv. 
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   Øvelse 
7.01:

På tallene 1-5 gå til en stadig dybere afspændt tilstand, hvor du på 5 når den 
dybeste afspændthed, hvor din hjernesvingningsfrekvens er så langsom, at 
du oplever dig selv næsten svævende. 

Afspænding (selvhypnose)

Udførelse

Body scan
1) - mærk dine fødder blive tunge og afslappede, 
dine underben, dine knæ, lår, hofter, underliv, 
baller, lænd, navleområde, solar plexus, ryg, 
brystområde, øvre ryg, skuldre, overarme, albuer, 
underarme, hænder, nakke, midten af halsen, for-
siden af halsen, hage, kinder, ører, tindinger, øjne, 
området mellem øjenbrynene, panden, bagho-
vedet, toppen af hovedet.

 
Åndedrættet
2) - registrer at kroppen trækker vejret. Det har 
4 faser. Du trækker vejret ind, får ilt og styrke, du 
holder vejret, du puster ud, kuldioxid og affalds-
stoffer pustes ud, du holder en pause, hvor krop-
pen har mulighed for at give slip på alle spæn-
dinger.

 
Komplementære tilstande
3) - lad kroppen synke endnu dybere ned i under-
laget, føl tyngde. Lad dig blive helt tung. Giv nu 
så meget slip på kroppen, på tankerne, på sensa-
tionerne, på følelserne. Giv så meget slip, at du 
bliver svævende let. Lethed – og endnu dybere 
afspændthed. Mærk kulde, en forfriskende kulde, 
indeni og udenpå. Dernæst varme, en beroligende 
helende varme. 

Hjernesvingningsfrekvensen
4) - fornem aktiviteten i din hjerne – om du er 
nået i “alfa”, eller du behøver glide yderligere ned. 

Dybest nede
5) - du er nu på det niveau af dyb afspændthed, 
hvor du har givet helt slip. Ingen kropslige fornem-
melser. Kun stilhed. Giv helt slip. Lig så længe du 
føler behov for det.

 
Ud igen
Og tæl dig selv ud. Det kan faktisk gøres ganske 
hurtigt, f.eks. med følgende instruktion:
Indstil dig nu på langsomt at vågne op igen. 
4) - aktiviteten i din hjerne bliver en lille smule 
hurtigere.
3) - brug dit åndedræt til at blive lidt mere vågen, 
et dybere åndedrag, et hurtigere åndedrag… hvad 
der skal til for at vågne op på en rar måde.
2) - mærk kroppen, lad kroppen blive aktivt årvå-
gen, parat til at bevæge sig igen. Mærk fødderne, 
benene, hofter, mave etc.
1) - du er nu klar til at vende opmærksomheden 
helt ud igen. Lyt til lydene i omgivelserne, mærk 
hvordan kroppen helst vil bevæge sig. Åbn øjnene, 
kom op at sidde, når du er parat. 

Med krop og sanser som indgang... 

øvelser 
     og 

meditationer
7.01 :    Afspænding (selvhypnose)

7.02 :    Sansetræning (5 sanser)

7.03 :    Tratak (visuel træning)

:
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Smag 
Ydre smagssans: Mærk hele din mund. Din smagssans sidder placeret rundt 
på tungen. 

sødt forrest

salt på siden af tungen 

surt på siden af tungen lidt længere tilbage

bittersmagssansen bagerst midterst på tungen

umami allerbagerst, midt på tungen (kaldes populært “kødsmagen”, er 

også den smagssans, der kan smage vins mange nuancer) 

Fornem smagen i din mund. Med fokus forrest på tungen kan du blive 
bevidst om, om der er en sød smag i munden. Med det bagerste af tungen, 
om der er en bitter smag. Hvor er centrum for din fornemmen smagssansen 
lige nu: Forrest, bagerst, langs siderne? Kommer der lugte nede fra din hals, 
der påvirker smagen i munden? Fra noget af det sidste, du har spist? Eller 
en “ældre lugt”? Eller er det lugten i rummet, der styrer, hvilken smag du 
fornemmer i munden? 

Fornemmer du, at din smagssans er blevet dårligere med tiden, er det 
korrekt. Små børn kan have smagsløg i ganen, i kinderne, på strubehovedet 
og i svælget, da papillernes antal og størrelse ikke er reduceret endnu. 
Smagssansen kan dog blive bedre med bevidst træning som det, vi gør lige nu.
Indre smagssans: Du kan allerforrest smage sødt. Forestil dig at tage din 
yndlings sød smag i munden og forrest få fornemmelsen af den. Vælg helst 
nogenlunde sunde madvarer, idet du af øvelsen her utvivlsomt får vækket en 
lyst efter det, du forestiller dig! Forestil dig noget salt, du godt kan lide og 
registrer, hvordan du kan smage salt på siderne af tungens forreste halvdel. 
Forestil dig en frisk lime- eller citronsmag, som du specifikt kan smage på 
siderne af den bagerste del af tungen. Og sluttelig forestil dig en bitter smag, 
f.eks. mørk chokolade, hvis du kan lide det, bagerst midterst på tungen. Være 
tydelig omkring, hvor de forskellige smagsevner ligger på tungen. 

Fremkald nu den smag i munden, du fornemmer kan give dig allermest 
lige nu. Er det en frisk smag? En beroligende smag? Eller en kombination af 
ting. Husk denne smag til næste gang, du skal spise. Måske din krop giver 
dig et hint om, hvad den har brug for. 

Lytning
Ydre høresans. Mærk begge ørers beliggenhed på hver sin side af hovedet. 
Mærk deres ydre form. Fornem øre-indgangen, hvor lyden kommer ind, 
nærmest som indad en tragt, mærk dér hvor lyden som en frekvens rammer 
hørenerven. Registrer de lyde, der er i omgivelserne; små såvel som store 
lyde. Registrer, hvordan de såvel enkeltstående som et summeret frekvens-
felt rammer hørenerven og i din hjerne omsættes til et auditivt indtryk. Lad 
det sive ind og igennem dig. Hørenerven ligger lige op ad dine følecentre
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Jeg bruger på en del kurser at indlede med at lave en sansetræningsøvelse, 
hvor vi skifter mellem ydre og indre sansning. Dette for, for det første, at 
“vække sanserne” og registreringsevnen, men også for at gøre kursisterne 
bevidste om, at vores sansning har en form for ottetals-sløjfe, dvs. vi skifter 
hele tiden mellem at være “derude” og “herinde”. At der er en kategorial 
forskel mellem det, og alligevel hører de to former for sansning ubønhørligt 
sammen. Og den ydre sansning farves af den indre tilstand. Ved at pille sans-
ningen i småstykker, lærer man delene bedre at kende – og det giver i sidste 
ende større evne til at vælge frit.  

Læg dig på ryggen, luk øjnene. Mærk hele kroppen synke ned i underlaget. 
Vi starter med lugtesansen: 
 
Lugt
Ydre lugtesans: Først, fornem hvilken lugt der er i rummet. Er den frisk, 
gammel, tung, let, kommer fra tingene i rummet, fra menneskene i rummet, 
eller er der nogle planter eller blomster, der influerer på den samlede lugt? 
Fornem lugten af dig selv. Kategoriser essensen af din egen lugt som sød, 
sur, frisk, neutral eller hvad, du nu registrerer. 

Vær bevidst om, hvor lugtesansen sidder. Når du trækker luften ind af 
næseborene, er den  ca. 20 grader varm. Fornem rummet lige uden for næse-
borene. Fornem den luft, du trækker ind. Luften rammer næseborene, hvor 
der sidder lugt-receptorer. Hvor langt tilbage i svælget fornemmer du faktisk 
lugt? Mærk det som det fysisk faktisk foregår: At luftpartikler rammer sanse-
celler i din næse hele vejen op til, hvor næsen overgår i svælg og luftrør. 

Lugtesansen er den eneste af vore sanser, der samarbejder med en anden 
sans, nemlig smagssansen. Fornem hvordan smagssansen beliggende rundt 
omkring på din tunge forstærker, at du overhovedet kan lugte noget. 

Lugtesansen har en så stor tilpasningsevne, at hvis du om morgenen 
putter en kraftig parfume på, så kan du knap ane den selv 10 minutter senere. 

Indre lugtesans: Forestil dig din yndlingsparfume, lige sprøjtet ud i 
rummet, inhalér den, fornem dens forskellige nuancer af friskhed, dybde etc. 

Forestil dig nu lugten på en fiskerihavn. En ram lugt af rådden fisk og salt. 
Mærk hvordan lugten nærmest rammer dig i panden.

Forestil dig nu en frisk citrus-duft. Skift til at forestille dig en rund 
vaniljeduft. 

Forestil dig en rød rose, der i den kølige morgen med duggen endnu 
på bladene afgiver en på samme tid kraftig og frisk duft. Mærk hvad den 
behagelige duft af rose gør ved dig. Mærk, hvordan den nærer velbehags-
følelsen og energien i hele kroppen.   

   Øvelse 
7.02:Sansetræning (5 sanser)

Udbytte

Udførelse
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kende til overfladen af din krop, få en fornemmelse af disse millioner 
af følereceptorer på hele overfladen af din krop. På bagsiden af krop-
pen, fornem trykket fra underlaget og op på hele din ryg. Mærk hvor 
trykket er størst, og hvor det er mindst. Er der steder på ryggen, der 
helt slipper underlaget, så du snarere fornemmer luft omkring dette 
sted. Mærk tøjets tryk på din krop, hvor det føles behageligt og hvor det 
måske trykker lidt. Fornem temperaturen omkring hele din krop. Der er 
formentlig varmere nede omkring mave og ben, end der er ved ansigtet, 
som rammes af ca. 20 grader. Fornem på dit ansigt rummets temperatur.  

Indre berørings-sans: Forestil dig nu at blive aet, strøget, berørt på 
et af de steder på kroppen, du allerbedst kan lide det. Måske i nakken, 
på kinden, omkring navlen, på armen. Det er ligegyldigt, hvilket sted du 
vælger, bare det er et af dine favoritsteder. Hvis du har et indre billede 
af din favorit-person til at berøre dig, så fremkald også denne person 
for dig, blot perifert. Mærk hvad det gør ved dig at blive berørt. Mærk 
hvordan varmen strømmer gennem kroppen, mærk hvordan den måske 
næsten sitrer af behag. Mærk hvordan du kan give dig hen og blive lidt 
mere afspændt. 

Syn
Indre sansning. Luk øjnene. Mærk dit øjenlåg, mærk indersiden af dit 
øjenlåg. Mærk den bløde fugtige hud. Fornem at du faktisk kigger ind på 
bagsiden af dit øjenlåg. Hvilken farve ser du? Fornemmer du noget lys, 
der kommer gennem øjenlåget? Få nu en fornemmelse af nogle indre 
billeder. Hos nogle mennesker ruller de straks frem, hos andre skal de 
bevidst kontaktes. Billederne er jo i virkeligheden tanke-føle billeder. Så 
de er en repræsentation af dine tanker. Kig på dem, som om de var en 
film, uden at du involverer dig. Billeder der kommer og går. Fremkald  
nu et billede af noget eller nogen, du virkelig holder af at kigge på. En  
elskedes ansigt. En udsigt. En smuk blomst. Hvad som helst, der kom-
mer til dig. Mærk hvordan en følelse af behag spreder sig i din krop. 
Forbliv i billedet af det behagelige en rum tid – og lad dig nære.

Ydre sansning. Det er nu tid at åbne øjnene ganske lidt på klem.  
Åbn dem så lidt, at du kan mærke en lille lysstribe komme ind. Når du 
langsomt åbner øjnene lidt mere, så kig på farver, former, strukturer 
som det, de er. Kig på det tomme rum. Begynd så vidt muligt ikke at 
analysere og fortolke på det, du ser. Bare sans, registrer de rene former, 
farver, strukturer, som de rammer øjet – som om det er første gang, du 
ser. Ser HELT. Ser ALT.

Afslut øvelsen langsomt. Fornem på vej ud i almindelig vågen tilstand 
dig selv som helsansende væsen, hvor dine 5 sanser spiller så fint sam-
men, så kombinationen af dem tilsammen er langt større end summen 
af sanserne hver især. Fornem denne helsansning som en ekstraordinær 
stærk sans.
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og der er cross-talk, så fornem, hvordan lyden måske trigger bestemte 
former for følelser i dig. Men forbliv samtidig i den ydre lytning. 
Se nu for dig, hvordan lytning er et liggende 8-tals formet. Lige nu 
holder du din bevidsthed i den ene cirkel af 8-tallet. Udelukkende ydre 
fokus på en stille årvågen måde.

Indre høresans. Flyt nu opmærksomheden til den anden side af 
otte-tallet. Altså lyt indadtil. Din bevidsthed allokerer mere eller min-
dre konstant nye tanker, nye følelser. Lyt til din tænkning. Fornem på 
samme vis som med den ydre lytning dine tanker blot som et frekvens-
felt, en form for bølge. Tanken rejser sig - og glider ud. Du registrerer 
tankernes kommen og gåen uden at hænge dig fast i én bestem bølge. 
Måske der kommer lyde fra kroppen, som du registrerer med både en 
indre og ydre lytning. Maven siger en lyd? Kan du indeni høre din puls? 
Er der en fast tone i øret, en form for summen? 

Berøring
Følesansen (taktil sans) er din første og største sans.  Ordet taktil 
betyder noget, der vedrører berøring eller det at føle. Berøringssansen 
udvikles i 6. fosteruge og ender med at omgive alle de andre sanser. Det 
er din første færdigudviklede sans og dit første udtryksmiddel. Det er 
den vigtigste sans for det lille barn, da det er igennem den, at barnet 
oplever verden og finder tryghed. Det er derfor vigtigt, at den fungerer 
optimalt for at give den bedst mulige sociale interaktion med andre.  Når 
du bliver over 50 år begynder følesansen at dæmpes, så du blandt andet 
får problemer med at mærke kulde og varme. Det skyldes den nedsatte 
blodcirkulation i kroppen. Vi skal nu vække din følesans til endnu større 
intensitet, end den er i dag.

Ydre berørings-sans: Følesansen registrerer ved hjælp af receptorer, 
der sidder i huden, indvoldene og slimhinderne. De er placeret tættest på 
fingerspidserne, på kønsorganerne og omkring munden. Følereceptorer 
kan opfatte træk, tryk, bevægelse, varme og kulde, der i en indre sans- 
ning oversættes til følelser af forskellige ting. Hold dig lige nu udeluk- 
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   Øvelse 
7.03:

Denne øvelse er en klassisk fokuserings- og koncentrationsøvelse. Du træner 
at være i fokus på en afspændt måde. Mange bruger for meget energi på at 
se; øvelsen går imod denne tendens, og lader dig forblive afspændt helt ind i 
midten af hovedet, også selvom du skal holde fokus på noget ydre. 

Den del af øvelsen som har at gøre med at fastholde det indre billede, når 
lyset er slukket, skærper koncentrationsevnen, både helt konkret og sub-
tilt. Det kan ikke lade sig gøre at fastholde billedet, medmindre du er helt 
afspændt og tankestrømmen forbliver i baggrund. Tilsammen skærpes den 
indre og den ydre visuelle sansning. 

Kig på et tændt lys i 10 minutter. Slap så meget af som muligt i øjne og  
ansigt. Hold fokus på en afspændt måde.

Sluk derefter lyset og luk øjnene. Hold fast i efterbilledet så længe, det er 
dig muligt. Når det hopper eller glider ud til siderne, slap endnu mere af i 
ansigtet og øjnene og forsøg at bringe det tilbage så mange gange, det er dig 
muligt. Efterbilledet vil skifte udtryk flere gange, indtil det helt forsvinder. 

 

Tratak (visuel træning)

Udbytte

Udførelse
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25). Variablerne kan øges eller sænkes af musikken på en forudsigelig 
måde, idet musik kan klassificeres som afspændende, aktiverende eller 
stabiliserende. 

Musik kan påvirke hormonspejlet på tilsvarende måde. Rolig musik 
kan give en signifikant reduktion af ACTH og andre stresshormoner 
(Escher, 1993, p. 1354-1360).

Musik kan stimulere immunfunktionen, målt som øget serum-niveau 
af immunologiske markører som immunoglobuliner og endorfiner 
(McKinney, 1997, p. 85-99). 

EEG-registreringer har vist, at musik kan sænke hjernens bioelek-
triske aktivitet fra dominans af hjernebølger i beta-niveau til bølger i  
alfa- og thetaniveau – noget som kan have konsekvens for reduktion af 
angst, spændinger og søvnløshed (Shaw, 1999, p. 151-155).

Musik influerer også på det psykologiske plan. En artikel dokumen-
terer udover smertereduktion reduceret grad af depression. Artiklen 
fremhæver det individuelle, subjektive element i brug af musik, idet den 
viser, at den selv-administrerede brug af musik er bedst virkende.  Man 
skal således, når man som terapeut giver musik til klienterne, være op-
mærksom på alder, køn, kulturel baggrund og musikpræferencer i øvrigt. 
Forskellige slags musik har med andre ord forskellige effekter på forskel-
lige mennesker på forskellige tidspunkter (Siedliecki, 2006).

MusiCure musik har stressreducerende effect, specifikt afprøvet på 
hjerteopererede mennesker. Blot det at blive udsat for 30 minutters 
musik efter operativt indgreb, havde en significant stressreducerede 
effekt målt ved: Serum kortisol, puls, respirationsfrekvens, blodtryk, 
smerte- og angstniveau (www.musicure.dk), (Nilsson, 2009).

Metamusik er udviklet af The Monroe Institute og baserer sig på ca. 
40 års undersøgelse af lydens påvirkning af den menneskelige bevidst-
hed. Hemi-Sync teknologien bruger “Binaural Beats” – lydbølger – til 
at afbalancere venstre og højre side af hjernen. Effekten af hemisfærisk 
synkronisering er specifikke hjernebølger. Alt afhængig af formålet med 
det enkelte produkt, vil lydmønstrene skabe det ønskede hjernebølge 
niveau.

Dokumentation for hemisync”s effekt, bl.a. Kliempt et al., 1999).  
Resultaterne var, at de, der skulle opereres, og som lyttede til Hemi-
Sync, behøvede væsentlig mindre bedøvelse end de, der lyttede til  
klassisk musik eller slet ingen musik.

To udbydere laver metamusik: www.metatone.dk og www.hemi- 
sync.dk.
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Dokumentation for  
musiks indflydelse

Moderens hjertelyd er den første rytme, vi oplever - en basal urlyd. Modernes  
hjerte slår med ca. 60 slag i minuttet. Koblingen mellem langsom hjerterytme  
og trygheden i livmoderen bevares gennem livet, sådan at musik med ca. 60  
takter i minuttet gør os rolige og giver tryghed.

Alle mennesker reagerer kraftigt på lyde og musik. Det viser forsknings-
resultater. Men det VED vi alle også – for det mærker vi mange gange 
hver dag, hvad enten vi hører lyde, der føles ubehagelige, eller vi lytter til 
musik, som vi kan lide. 

Det spændende ved evnen til at lytte, øret, er at det sidder meget 
tæt på hjernestammen, som rummer alle vigtige centre, der igen styrer 
hjernens bevidsthedsniveauer – om vi er vågne, sovende eller døsende. 
Hjernen har et “musikcenter”, der sidder tæt på følecentret. Der er “cross 
talk” mellem følelserne og musikken. Dvs. med øret som indgang har 
man mulighed for via hjernen at påvirke både følelserne og bevidstheds-
niveauet med musik. F.eks. musik som underlægning til en guidet visu-
alisering bruges til smertelindring, afspænding og forbedring af søvn. 

Der er grundlæggende to retninger  
inden for brug af musik
1. Musik-terapi som forudsætter og er koncentreret om relationen 
terapeut og klient, dvs. med betoningen af kommunikationsaspektet 
psykoterapi med og ved hjælp af musik. Musik er værktøj til at udtrykke 
klientens følelser. Teknikken “Guided Imagery” har i musik fået en stærk 
position i musikterapeutiske miljøer.
2. Musik-medicin, der er forskning, der udforsker musikkens evne til at 
påvirke fysiologiske og psykologiske variabler. Musik kan her også være 
“egenterapi” med henblik på ønskede biologiske virkninger som eksem-
pelvis muskulær afspænding. Musikmedicinsk forskning udspringer af 
hospitalsmiljøer med alvorligt syge og ofte afkræftede patienter. Samlet 
set siger eksisterende forskningslitteratur kun i ringe grad noget om 
musiks specifikke kurative egenskaber. Imidlertid har musik en række 
fysiologiske virkninger med klinisk relevans. I kort oversigt:

Musik generelt har indvirkning på centrale fysiologiske variabler 
som blodtryk, puls, respirationsfrekvens, hjernebølgemønstre målt ved 
EEG, kropstemperatur og galvanisk hudrespons (Snyder, 1999, p. 13-
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Musikken til cd”en “Chakra” er komponeret med særlig hensyn til de 
enkelte centres grundtoner for at åbne de åndelige porte. Med udgangs- 
punkt i det nederste center er frekvenserne i de syv hovedcentre hen-
holdsvis 256Hz, 288Hz, 320Hz, 341Hz, 384Hz, 427Hz, 480Hz og 
512Hz. Når vi på denne måde skaber kontakt til de fundamentale 
kræfter i de enkelte centre og lader dem op, opnår vi et fantastisk 
hjælpemiddel til at genoprette eller bevare balancen i de psykiske centre. 
Dermed kan der skabes forbindelse til de universelle energier, hvis 
helbredende egenskaber har været kendt igennem tiderne. På den måde 
kan vi modtage den betydningsfulde livskraft, der kan modvirke angst, 
sløvhed, nedtrykthed, stress og paranoia og som fremmer velvære,  
følsomhed og styrke.

Vi spiller selv på vore instrumenter i studiet, hvor vi indspiller og 
bearbejder vores musik med særligt udstyr og gør cd`en helt klar til 
trykning.

Hvilken form for musik, guidning, lyde, man vil benytte, er i udgangs-
punktet smag og behag – og derfor helt op til den enkelte. Det vigtigste 
er, at man kan lide det; at man føler sig godt tilpas, når man lytter til det! 
Man skal aldrig tvinge sig selv, fordi nogen siger, at det er godt. 

Det er min holdning, at det kan være hensigtsmæssigt at anvende 
musik til at styre sin bevidsthedstilstand i den ønskede retning, når man 
visualiserer, laver afspænding eller åndedrætsøvelser. Jeg deler til dette 
formål musik op i 4 kategorier:

New age musik
Musik med naturlyde 
(primordiale lyde)
Metamusik
Klassisk musik

CD’er til afspænding, 
visualisering og meditation
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Når vi komponerer vores musik, arbejder vi udelukkende efter naturens 
love, som danner grundmodellen. Musikkens struktur er enkel og bygger 
på sfærernes harmoni og på de enkelte planeters toner. Dem sammen-
holder vi med kroppens psykiske centre. Musikalsk bygger musikken på 
den gyldne fordeling, ligesom vi kender det fra det gyldne snit” i arkitek-
turen og kunsten. 

Slægtskabet mellem organismens funktioner og svingninger i 
følelserne benytter vi også, f.eks. som de forskellige påvirkninger 
vi oplever, når vi bliver forelskede eller modtager en dårlig nyhed. 
Musikkens toner svinger ligeledes i følelserne, og derfor er det muligt 
at komponere musik til at skabe en ensidig positiv livskraft, der mobi-
liserer kroppens helbredende kræfter. Det får sindet til at blive et med  
musikkens vibration og leder til samklang med kroppens egen rytme.  
Dermed bliver det muligt at afbalancere sindet og opnå den vigtige vek-
selvirkning mellem sjæl og krop således, at vi opnår den rigtige orden på 
livsstrømme i kroppens psykiske centre. På den måde udvikles kroppens 
sundhed og sjælens evner og giver mulighed for at kontakte dybere lag i 
bevidstheden, hvor det er muligt frit og uden besvær at dybdemeditere 
med det ønskede indhold eller bare opleve stilheden, som samtidig har 
en afslappende og healende effekt.

Med meditationsmusik er det muligt at skabe nogle ganske særlige 
vibrationer, hvormed vi i meditation kan opleve det intime forhold, der 
er mellem skalaens tolv toner og naturen. Det skaber genklang fra vort 
indre harmoniske melodiske element, som kan kontaktes direkte ved at 
koncentrere på lyden og lade alt andet glide i baggrunden.

Når vi lader sindet opfatte lyden i vort indre univers, og vi lytter til 
lyden bag ved den første, så opstår forskellige lyde, der giver udtryk for 
kosmiske harmoniske toner. Det er samme harmoni, vi finder i akkorder, 
der overholder kvintcirklen, hvor svingningstallet af de respektive toner 
forholder sig som den gyldne fordeling.

Når meditationsmusikken komponeres i overensstemmelse med de 
kosmiske love, reagerer de indre sanser, hvormed vi har mulighed for at 
lytte til de ikke fysiske toner. Når de indre toner tager til i styrke, hjælper 
de med til, at vi kan slippe alt det ydre og søge mod det indre univers.

Hvert af de psykiske centre har sin egen tone, som gengiver Uni-
versets oprindelige lyd. Som helhed danner centrene en hel symfoni af 
frekvenser. I stedet for kammertonen, som almindeligvis i vor tid er på 
440Hz, benytter Metatone normalt 432Hz for at ramme sfærernes har-
moni. Dermed skabes harmoni mellem intellekt og intuition og mellem 
krop og følelse og baner vejen for dybdemeditation.

Metamusik
Jeg har spurgt Verner 
Bekker, ejer af Metatone 
Studiet i Aalborg (www.
metatone.dk), hvordan  
deres musik bliver til.
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 Jeg vågnede godt nok op midt om natten, men den nat havde jeg 
pludselig sovet 3 – 4 timer i træk!!! Det var helt og aldeles vildt at 
opleve! 

Var det så musik eller var det lyde, jeg blev påvirket af?
Personligt oplevede jeg det som en behagelig, blid musik, der gav 

mig en hel vifte af billeder på nethinden. Interessant nok var disse visu-
aliseringer identiske fra gang til gang.

- Jeg befandt mig på toppen af en klit, på den jyske vestkyst, tæt ved 
Hvide Sande. Jeg kunne se Vesterhavet, jeg kunne høre bølgerne, dufte 
det salte vand og jeg kunne mærke sandet mellem mine tæer. Det sted 
gav mig et vidunderligt velbehag, en form for tryghed; her var rigtig 
rart at være! 

Gennem hele min barndom har jeg tilbragt mange, mange dage og 
ferier ved Vesterhavet hver eneste sommer, idet mine forældre havde et 
sommerhus, der lå mellem Nymindegab og Hvide Sande.

Det sted, jeg “opholdt mig” i min visualisering, var ikke lige præcis 
der, hvor sommerhuset lå. Men det var et sted tæt derpå. Stedet havde 
de samme elementer af det, jeg gennem årevis havde oplevet i som-
merhuset i form af nærhed, tryghed, varme, intenst familieliv med min 
mor, min far og min storebror. Der var vild natur, barsk natur og der 
var smuk natur. Der var stille solnedgange helt alene – på toppen af en 
klit, skuende ud over Vesterhavet.

Lige præcis dér havde jeg fundet min helle, når jeg skulle falde i 
søvn. Der var så smukt og fredfyldt!

Musik til Katharsis
En af de store yogamestre, Osho, taler for at bruge musik på en helt  
tredje måde. Han siger, at typisk er det vestlige menneske så grund-
læggende ude af balance, at det ikke er muligt at sætte sig ned og medi-
tere, uanset hvor effektiv en teknik, man anvender. Man skal i stedet 
bruge musik til bevægelse og dans for at balancere kroppens energier. 
Når man så på katharsis-agtig vis har balanceret energierne og givet slip 
på blokeringer – så kommer den meditative tilstand næsten af sig selv, 
når man sætter sig.  
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Case

New age musik er (meget generelt beskrevet) karakteriseret ved at 
være yderst blødt, har et pulsslag under 60, bruger bløde instrumenter. 
Musikken mixer typisk klassisk musik, tilsætter naturlyde og arbejder i 
det hele taget i bløde harmoniske tonearter.

Der findes cd”er, der udelukkede består af naturlyde. Hvis man f.eks. 
er mest til havlyde, kan det være skønt at sætte på, når man skal lave af-
spænding. De primordiale lyde fører en blidt ind i den ønskede tilstand. 

Metamusikken, der specifikt går efter at påvirke hjernebølgerne, 
synes jeg er fremragende at anvende til f.eks. smertehåndtering, 
stresshåndtering eller til indsovning. Der findes også metamusik, der er 
udviklet, så det er velegnet til meditation.

Klassisk musik er typisk karakteriseret ved, at det er væsentlig mere 
nuanceret end new age. Det skifter tempo, toneleje og stemning. Når 
man udvælger sig klassisk musik til afspændingsformål, skal man være 
yderst selektiv og måske kun anvende dele af et stykke. For hvis eksem-
pelvis der kommer et tempomæssigt højdepunkt samtidig med, at man 
egentlig ønskede sig dybest i afspændingen, så vil musikken selvsagt ikke 
fungere. Jeg anvender mest klassisk musik til yoga og til fornøjelse – og 
ikke så ofte til egentlige afspændingsformål.

Personligt bliver jeg væsentlig hurtigere træt af new-age musik, end af 
klassisk musik, netop pga. musikkens fordel: at den er monoton. Så brug 
af forskellige former for musik skal heller ikke overdrives.

Under meditation skal man være yderst selektiv, om der skal sættes 
musik på. Det er en grundregel ved de fleste former for meditation, at 
man gør sit rum så forstyrrelsesfrit som muligt, hvilket taler for slet ikke 
at sætte musik på. Man går jo under meditation efter stilhed i sind og 
krop. Idet langt de fleste typer musik er associations- og billedskabende 
– hvilket er det modsatte af hensigten – foretrækker jeg at holde det 
meditative rum stille.

Metamusik til at falde i søvn med
Hanne siger: Som endometriosepatient og ramt af kroniske underlivs-
smerter oplever man gennem år at søge i øst og vest for en behandling, 
der kan give en den tiltrængte lindring. Brug af afspænding og visuali-
sering blev min helle… 

Jeg har brugt CD´en “Into the Deep” fra HemiSync mindst én gang 
dagligt, somme tider oftere. Efter en god uges tid hvor jeg afspillede 
CD´en, når jeg lå i sengen for at falde i søvn, oplevede jeg for første 
gang at springe én af mine mange vågne perioder over.
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   Øvelse 
8.01:

Dette er min nuværende ynglingsøvelse, hvad angår at arbejde med lytte-
sansen. I forhold til yogaens 8 ben, så trænes især punkt 5. Pratyahara – 
indre sansning, og punkt 6. Dharana – opmærksomhed og intention i denne 
øvelse - dvs.:

...at vi bliver bedre til at koncentrere os – fordi selve det  
bevidst at gøre én ting og blive ved med at gøre det, har  
en fokuseringseffekt.

...at vi bliver mere stille i sindet. 

...at vi træner den registrerende bevidsthed. 
 

Gennem øvelsen opdager du, at sindet springer og skifter i ét væk. Men ved
det at bruge opmærksomheden til en stille årvågen lytning, kommer du 
bagom sindet og i kontakt med vidnet. 

Sæt dig eller læg dig behageligt på ryggen og gør det komfortabelt for dig 
selv. Lyt nu til alle lydene omkring dig, som om de var et lydtæppe. Hav 
ingen præference. Lyt som om du var en lydreceptor. Ingen vurdering, ingen 
fortolkning. Dit sind vil naturligvis igen og igen tænke tanker, føle følelser, 
kroppen skaber input, men i det omfang, du kan give slip og vende tilbage til 
det at lytte, skærpes din fokuseringsevne. 

Gør det i ca. 10 min. Derefter, finde én lyd at holde fast i. Registrerer,  
bliv ved med at lytte 2-5 minutter. 

 
Dette kan tilføjes
Sæt noget musik på, du ved har en positiv beroligende effekt på dig. Lyt 
fokuseret til det i f.eks. 10 min. 

Afslut øvelsen ved at mærke dig selv, registrere dit åndedræt. Brug god 
tid til at komme ud.

Lytning & fokusering 

Udbytte

Udførelse
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Med øret som indgang... 

øvelser 
     og 

meditationer
8.01 :    Lytning & fokusering

8.02 :    The ear is a door: It allows

:
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Kilde: OSHO: Meditation 109

Denne øvelse kan knap kaldes en øvelse, snarere er det en plakat, der er 
en kontemplation over, hvad lytning er og medfører. Den er en essens af 
tekststykker om selve det at lytte fra Osho”s klassiske bog “Meditation”. Vi 
kan ikke virkelig lytte og tænke på samme tid. Så når vi bringer opmærksom-
heden tilbage til at lytte, stilnes aktiviteten i tankestrømmen pr. automatik. 
Når plakaten kaldes en kontemplativ øvelse, er det fordi jeg vil bede dig tage 
vibrationen af sætningerne ind med “følehjernen”. Eller snarere: Slå hjernen 
fra. Kobl sansningen til. Dvæl ved den. Og mærk hvordan du bliver lidt mere 
stille, lidt mere ægte årvågent lyttende, når du langsomt tager sætningerne ind.

   Øvelse 
8.02:The ear is a door: It allows

”
“ Oplevelser med lytteøvelsen: 

Gitte siger: Jeg er en af dem, der ikke mediterer regelmæssigt, men jeg 
har haft muligheden for at meditere med Mette nogle gange – og hver 
gang har været ny. Jeg har oplevet ro, glæde, at være ked af det, blive 
rundtosset, bange, forvirret – ja rigtig mange facetter.

 
Men der er især en meditation som jeg husker som ganske speciel!

 
Det var en ”lytte-meditation”.

 
De andre gange, vi har mediteret, har jeg haft mit ”helt specielle stille 
rum” i et punkt inde midt i mit hoved – ligesom orkanens øje. Denne 
gang oplevede jeg at komme til at fylde hele rummet ud, som vi sad 
i – og jeg kunne ”høre” livet, der startede på fødegangen, rejsende fra 
banegården, døden på Hospice, kærester der skændtes og livet på  
gangene i huset, hvor vi mediterede. Jeg blev allestedsnærværende.  
Og ja, jeg kunne høre hele livet fra start til slut.

Jeg følte mig fyldt op, rolig, fortrøstningsfuld og glad, da meditationen 
sluttede. 
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THE EAREAR IS A DDDOOOOOORRR IT: IT AAALLLLLLOOOWWWSSS 

 

SIT SILENTLY, and with sound there are something very special.  

Whenever there are sounds, YOU YOU AREARE   THETHE   CENTERCENTER .. 

All the sounds come to you from all directions. With sights, with eyes, this is not so.  

SIGHT IS LINEAR. I see you, then there is a line toward you. SOUND IS CIRCULAR.  

FOR SOUNDS, YOU ARE ALWAYS “GOD,” THE CENTER OF THE WHOLE UNIVERS. 

 

BATHE IN THE CENTER BATHE IN THE CENTER OF SOUND.OF SOUND.     

CLOSE YOUR EYES AND FEEL THE WHOLE UNIVERSE filled with sound.  

 

Why this emphasis on feeling that you are in the center?   

BBBEEECCCAAAUUUSSSEEE   IIINNN   TTTHHHEEE   CCCEEENNNTTTEEERRR   TTTHHHEEERRREEE   IIISSS   NNNOOO   SSSOOOUUUNNNDDD...      

The center is ABSOLUTE SILENCE.    

That is why you can hear sounds entering you,  

COMING TO YOU, PENETRATING YOU, ENCIRCLING YOU. 

 

FIND OUT WHERE THE CENTER IS, where in you the field is to which every sound is coming,  

SUDDENLY SOUNDS WILL DISAPPEAR AND YOU WILL ENTER INTO SOUNDLESSNESS.  

If you can feel a center where every sound is being heard,  

there is A SUDDEN TRANSFERENCE OF CONSCIOUSNESS.  

 

One moment you will be hearing THE WHOLE WORLD FILLED WITH SOUNDS,  

and another moment YOUR AWARENESS WILL SUDDENLY TURN IN  

and you will hear THETHE   SOUNDSOUND   OFOF   SOUNDLESSNESSSOUNDLESSNESS , the center of life. 

 

The 
SSSOOOUUUNNNDDD   AAALLLWWWAAAYYYSSS   HHHIIITTTSSS   AAATTT   TTTHHHEEE   BBBEEELLLLLLYYY,,,

 at the navel, never in the head. 

IF IT HITS IN THE HEAD, you can understand well that is not sound: IT IS WORDS.  

Then you have started THINKING about the sound. THEN THE PURITY IS LOST. 

To listen you will have to DDDRRROOOPPP   YYYOOOUUURRR   TTTHHHIIINNNKKKIIINNNGGG.  

WITH THOUGHTS, LISTENING IS NOT POSSIBLE.  

Because you are closer to yourself than to me, YOUR THOUGHTS WILL BE CLOSER TO YOU;  

they will make A RING AROUND YOU and they WILL NOT ALLOW MY WORDS TO ENTER.  

They will allow only those ideas that are in tune with them, they will not allow anything that is  

STRANGE, UNFAMILIAR, UNKNOWN. 

 

Then it is NOT WORTH LISTENING because you are simply listening to your own thoughts. 

And it is DANGEROUS, because you will think that you have heard me. 

RIGHT LISTENING MEANS TO BE IN A TOTALLY RECEPTIVE, SILENT MOOD. 

(Osho, 2007) 

 



»Dit liv leves mellem to åndedrag 
               - din første indånding og din sidste udånding«

Stig Åvall Severinsen, 2009
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”

hurtigere, skarpere og mere tilbageholdt åndedræt. 
Glæde – og især latter giver et fuldkomment 
åndedræt, hvor man fylder lungerne helt – 
og puster helt ud. Især når man er næsten 
grådkvalt af latter, trækker bughulen 
sig ind og lungerne tømmes helt. 
En sovende person har et dybere 
åndedræt med en let hvislen  
i svælget. Man kan aflæse, hvor 
dybt personen sover ved blot at 
lytte til åndedrættet. Når sindet 
er meget aktivt, og tankerne fa-
rer af sted, vil åndedrættet sætte 
tempoet op og visa versa. 

De fleste iagttager åndedræts-
ændringer i meditation. Som regel 
imod et langsommere åndedræt, 
men hvis megen stress frigives, kan 
hastigheden blive forøget. Oplever man, 
at kroppen pludselig trækker vejret dybt 
ind efter at åndedrættet har været stoppet to-
talt i en rum tid, er det udtryk for, at man har været 
i ”the gap”. Så udviklingen af bevidstheden om åndedræt-
tet, og udviklingen af åndedrættet er en af de vigtigste nøgler til en 
fordybet meditationspraksis. Derudover findes der en række meditations- 
teknikker, der tager sit udgangspunkt i åndedrættet. Nogle af disse gennem-
gås sidst i dette afsnit. 

“ Du har altid dit åndedræt med dig, og udover, at det holder dig i live, så er det 
også det bedste redskab, du nogensinde kommer til at eje for at kunne regulere 
din krop og dine tanker. 

                      (Severinsen, 2009, p. 51)
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Åndedrættet er hele 
vort fundament

På mange sprog er ordet for ånd og åndedræt det samme (sanskrit prana, 
hebraisk ruach, græsk pneuma, latin spiritus). Oprindelige amerikanske 
indianere er blandt mange andre kulturer overbeviste om, at livet træder ind 
i kroppen med det første åndedrag og ikke ved undfangelsen, ej heller i selve 
fødselsøjeblikket. Barnet trækker jo først vejret efter et halvt til ét minut 
efter fødslen. I den forstand er et foster en form for vegetativ liv, ikke fyldt af 
ånd, før åndedrætscyklussen begynder.

Hele meningen med et velfungerende og normalt åndedræt er i al sin 
enkelhed: En optimal udnyttelse af den ilt, vi får tilført i indåndingen, og en 
optimal udskillelse af kuldioxid i udåndingen.

Normal vejrtrækning er noget, som små børn og dyr pr. automatik gør. 
Men hos mange unge og voksne er det ikke fungerende. Spændinger, stress, 
latente ubalancerede følelsesmæssige tilstande “sidder” i kroppen og kan 
risikere at begrænse vort åndedræt på en måde, så vi sjældent trækker  
vejret normalt. Derfor kan det være nødvendigt at øve normal vejrtrækning 
bevidst, for at kunne vende tilbage til det som vane i kroppen.

Det fuldkomne åndedræt er vigtigt at gøre et antal gange hver dag.  
Hvis ikke det sker af sig selv, er det vigtigt bevidst at gøre det som en  
decideret øvelse. 

Vi kan gøre en række ting for at udvikle vores vejrtrækning, og det kan 
opdeles i trænet, udholdende, styrkende, helbredende eller lindrende vejr-
trækning. Vi skal se på, hvad der karakteriserer de fem typer vejrtrækning, 
og hvilke øvelser, man kan gøre. Endelig kan specifikke åndedrætsteknikker 
anvendes kropsterapeutisk til følelsesforløsning. 

Man kan spørge: Hvad har dette med meditation at gøre? Åndedræts- 
teknikker hjælper til at fokusere mentalt, og er i yogatraditionen en væsentlig 
forberedelse og hjælp til udøvelse af meditation, jfr. Yoga Sutras, pkt. 4, 
Pranayama. Åndedrættet er vores allertydeligste forbindelsespunkt mellem 
krop og sind. Åndedrættet spejler sindets aktivitet; enhver følelse og bevidst-
hedstilstand afspejles i åndedrættet. F.eks. angst sætter sig straks som et 
tilbageholdt åndedræt, hvor det ikke er muligt at puste ud. Vrede giver et  

Hver dag trækker 
du vejret mellem 
20.000 og 30.000 
gange. På et år  
svarer det til godt 
10 millioner vejr-
trækninger, og på  
et menneskeliv 
bliver det til  
omkring en  
milliard.

»Breathing is the bridge between mind and body, 
                    the connection between consciousness and 
           unconsciousness, the movement of spirit in matter.« 
                                                               

James Chappell
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Hjernens betydning
Centralt i hjernen findes et “kontroltårn”, der sørger 
for, at vi trækker vejret – også når vi sover. Imidlertid 
påvirkes dette center ubevidst, hvis vi er stressede. 
Her sendes der nemlig nerveimpulser, der hæmmer 
vejrtrækningen, så vi kun udnytter ca. halvdelen af 
lungernes kapacitet. Skal vi ændre på den stressende 
situation, er det nødvendigt bevidst at ændre på 
rytme og dybde i åndedrættet – hen imod det nor-
male, frigjorte åndedræt.

Vagusnerven 
Vagusnerven er den mest komplekse af alle vore 
nerver. Vagusnerven løber fra hjernestammen og 
forbinder hjernen med resten af kroppen, hvor 
den har særlig stor indflydelse på hjerte og lunger. 
Treenigheden hjerne-hjerte-lunger hersker tilsam-
men over kroppen og regulerer sindet, og altså med 
vagusnerven som det konkrete forbindelsesled, idet 
den er nøglen til det beroligende parasympatiske 
nervesystem. Blot en  enkel indånding, hvor man 
holder vejret et kort øjeblik og derefter puster lang-
somt ud, stimulerer vagusnerven og beroliger os 
prompte via denne nerve. Arbejdet via vagusnøglen 
er en vigtig indgang, når vi laver åndedrætsteknikker. 

Udvikling af åndedrættet
Når vi skal udvikle vores åndedræt, starter det hele 
med at registrere åndedrætsprocessen. Når vi kender 
os selv godt, så kan vi tage hånd om identificerede 
ubalancer og begynde at kontrollere åndedrættet 
på forskellige måder. Fysisk er mellemgulvet hele 
omdrejningspunktet i udviklingen af åndedrættet. 
Det kan betragtes som ét stort stempel, der kan 
bruges til at ændre trykket i såvel bryst- som bughule 
og dermed påvirke samtlige organer i området. Det 
har desuden en enorm betydning for cirkulationen 
af blod og lymfe i hele kroppen. Mange åndedræts-
teknikker omhandler styrkelse af mellemgulvet. Er 
vi blevet forpustede, så bevæger mellemgulvet sig 
særlig intensivt op og ned. Når vi således trækker  
vejret effektivt, øges trykket, og der sker en styr-
kende massage af bughulens organet: Lever, 
milt, mavesæk, bugspytkirtel og tarme – hvorved 
fordøjelsen fremmes, som så igen fremmer udskil-
lelsen af forskellige enzymer og hormoner. Dette i 
sig selv har en opkvikkende, rensende og slankende 
virkning.

Udholdende åndedræt
For nogle  
udvikler det  
at kunne holde 
vejret, eksempelvis 
under vand, sig  
til en blanding 
af en sport og en 
kunstart. 

Jeg har nævnt Stig Åvall Severinsen, der har skrevet “Træk vejret”. Han  
havde i 2007 verdensrekorden i at kunne holde vejret under vand:  
8 minutter og 40 sekunder. Verdensrekorderne i skrivende  
stund (2009) er i statisk (STA) 11 minutter og 35 sekunder (Stéphan  
Mifsud, Frankrig), i dynamisk uden finner (DNF) er den 213 meter  
(delt mellem Dave Mullins, New Zealand, og Tom Sietas, Tyskland)  
og i dynamisk med finner (DYN) er rekorden 250 meter (Alexey  
Molchanov, Rusland).
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Det normale åndedræt
Den fysiske proces 
Åndedrættet eller respirationen er den proces, hvorved vi optager ilt fra 
luften ved at lade atmosfærisk luft passere ind og ud af lungerne. Ved indånd-
ingen fyldes lungerne med luft, ved udåndingen slippes den ud igen. Den 
normale indånding starter med, at lungernes rumfang udvides. Det sker ved 
at mellemgulvsmusklen trækker sig sammen, hvorved bughulens indhold 
trykkes lidt sammen. Samtidig trækkes lungerne nedefter og udvides. Samti-
dig vinkler ribbensmusklerne brystkassen lidt opad og udad, så lungerne ud-
vides yderligere. Herved falder lungernes indre lufttryk til et lavere niveau, 
end den omgivende luft, der derfor presses i lungerne. Her diffunderer ilt 
fra luften til blodet, og kultveilte fra blodet til lungerne. Udåndingen er en 
passiv proces, fordi musklerne slapper her af, så mellemgulvet og brystkas-
sen falder på plads. Det gør trykket i lungerne større end den omgivende 
luft, hvorfor lungerne tømmes igen. Med hvert åndedræt passerer ca. ½ liter 
luft ind og ud af lungerne. Normalt kan lungerne max. indeholde 6 liter luft. 
Ca. 1 ½ liter er  “dead space”, et volumen der sjældent tømmes helt for luft.  
Dvs. ca. 4 ½ liter luft skiftes maksimalt ved hvert åndedrag. Vi trækker i gen-
nemsnit vejret 12-18 gange i minuttet (=respirationsfrekvensen), men der er 
store individuelle forskelle. I normal hvile, jo bedre form og jo mere trænet 
åndedræt, jo langsommere frekvens. Vi skal så vidt muligt altid trække vejret 
ind gennem næsen, primært fordi luften her opvarmes og renses. Desuden 
kan man bedre styre indåndingsprocessen. Munden er overordnet til at 
spise med, næsen til at lugte med og trække vejret igennem. Derudover ilter 
næseånding blodet 10-15% mere end mundånding (op.cit., p. 191).

Ubalancer
Åndedrættet kan blive anspændt på både indånding og 

udånding: Hvis man hiver luften unødigt hurtigt ind, 
kan der opstå spændinger i brystkasse, skuldre 

og hals. Hvis man er nervøs eller stresset, kan 
man risikere også at gøre udåndingen aktiv 

– og dermed bruge unødig muskelkraft på 
noget, der ikke bør bruges kræfter på. Så 
selve de muskulære op- og afspændinger 
i åndedrættetsprocessen er det væsentligt 
at arbejde med, når vi vil normalisere eller 
udvikle vort åndedræt.

Det normale  
åndedræt er så  
normal en ting,  
at langt de fleste  
ikke ved, hvad det 
faktisk er.  
(Læs evt. en mere uddybende  
beskrivelse end denne hos  
Severinsen, 2009, p. 59-71.)



Styrkende vejrtrækning
Vi bevæger os nu så meget over i et felt, der knapt 
hører til i et skrift om meditation, at jeg kun lige vil 
anslå temaet. For interesserede kan der henvises 
til Severinsen, 2009, side 153-181 om styrkende 
vejrtrækning. Man kan lave målrettet træning af 
lungerne. De kan trænes større, så de får større volu-
men, såvel som man kan øge kvaliteten af den luft, 
som trækkes ned i lungerne. Lungernes elasticitet og 
evne til at trække sig sammen er vigtige i åndedræts-
processen. Dykkere og svømmere øger derudover 
den normale maksimale kapacitet gennem “pak-
ning”. Er man vant til at dyrke konditionskrævende 
sport, har man et veludviklet hjerte og rigt forgrenet 
karsystem. Med de voldsomme åndedrætsøvelser 
opnår man samme effekt. Man kan oparbejde den 
såkaldte “dykkerrespons”. Fysisk betyder det, at 

man oparbejder mængden af myoglobin i blodet – 
hvilket kræver temmelig ekstreme praksisser. Det 
kan eksempelvis gøres ved at udsætte musklerne 
for meget lave iltmængder over en længere periode. 
Eksempelvis dykke med tomme lunger i meget koldt 
vandt. Sportsfolk fra vidt forskellige sportsgrene 
kobler forskellige typer fysiske øvelser med mentale 
øvelser. En positiv, fokuseret og afslappet holdning 
i alle former for aktivitet, også åndedrætstræning, 
øger vores performanceevne radikalt, er den erfaring, 
mange topidrætsfolk har gjort. Dette er givetvis  
forklaringen på, hvorfor mange topidrætsudøvere 
efter karrieren slår sig ned som coaches i erhvervs-
livet: De er levende eksempler på, at “det umulige  
er muligt” – og de kan vise os andre vejen at gå.

Helbredende vejrtrækning

I dansk kultur er der en vis legitimitet omkring  
“retten” til at leve usundt, ikke motionere tilstræk-
keligt, oparbejde stress. Vi er en kultur, hvor man 
- når først mennesker er blevet syge - symptombe-  
handler frem for at tage fat om nældens rod - der 
som oftest er en nonchalant livsstil, både fysisk og 
hvad angår at tage ansvar for at forbedre den men-
tale tilstand. Inden for yoga-traditionen anser man 
åndedrætsøvelser som værende så essentielle for 
sundheden, at man siger “ved korrekt udførelse af 
pranayama kan alle sygdomme blive eliminerede. 
Gennem ukorrekt udførelse kan alle sygdomme 

opstå.” (Hatha Yoga Pradipika). Måske en for ensidig 
forståelse af sygdom, men ikke desto mindre må 
der siges også at være forskningsmæssig belæg for, 
at der er meget stor sundhedsgevinst forbundet 
med at have et velfungerende åndedræt. Severinsen 
argumenterer i sin bog for, at luftvejssygdomme som 
astma, bronchitis, lungebetrændelse, KOL, søvn-ap-
nø og lungekræft alle er sygdomme, der ville kunne 
afhjælpes eller lindres væsentligt med åndedræts-
teknikker. Anvendelse af åndedrætsteknikker til at 
forebygge sygdom og højne energien, blodcirkula-
tionen og mental tilstand, er selvfølgelig det ideelle.

»De som ikke tager sig tid til at være raske,  
                           må i sidste ende tage sig tid til at være syge.« 
                                                               

James Chappell
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Dette for blot at perspektivere, hvor stort det menneskelige potentiale er.  
Et menneske, der ikke har trænet i at holde vejret, kan typisk holde vejret 
i ca. 1 minut. Jeg har ikke selv erfaring i at udvikle evnen til at holde vejret 
udover 2 minutter, hvorfor jeg ikke vil gøre andet her end fra sidelinjen at 
slå et slag for, hvorfor man kan vælge at begynde at lege med at holde vejret. 
Der er mange dimensioner i det, kropsligt og sjælelig, som Severinsen meget 
smukt udtrykker det her:

Er du som læser interesseret i at udvikle udholdende åndedræt, kan du 
med rette begynde at træne nogle af de teknikker, der nævnes i dette skrift, 
og du kan begynde at meditere og på den måde lære krop og sindforbin-
delsen bedre at kende. Yogaens klassiske pranayamaer (åndedrætsøvelser), 
henholdsvis beroligende og vitaliserende åndedrætsteknikker, udvider 
spændvidden i åndedrættet. Men selvfølgelig bør du udover selvtræning 
frekventere en fridykkerklub og instruktører, som selv har erfaring i at træne 
og udvikle evnen.

I mit daglige virke anvender jeg samme øvelser som Severinsen i forhold til 
klienter til henholdsvis smertehåndtering og stresshåndtering. Jeg bruger 
dem også regelmæssigt i min egen yogapraksis til at få energi, koncentra-
tion, beroligelse, udholdenhed og centrering. Man kan således betragte de 
klassiske åndedrætsteknikker som generelt sundhedsfremmende og anven-
delige til mange forskellige formål. Jeg har valgt de mest effektive åndedræts-
teknikker og for overblikkets skyld samlet dem sidst i dette kapitel.  

”“ Fornemmelsen af at kunne opløse eller forlade min krop, tidløsheden, det varme flow, den 
indre sprudlende energi, det ekstreme velvære og glædesfornemmelsen. Disse dyk gav mig 
en følelse af mission og dybere mening med min eksistens, samtidig med, at de også gav mig 
evnen til at kunne fokusere 100% på meget kort tid. Man kan sige, at dykkene blev min 
højeste form for sammensmeltning mellem afslapning, koncentration og meditation  
– en progression i resultater gennem hvert dyk over tid og en regression til mine inderste 
instinkter og sjæleværdier. Ligesom i yoga er sidste fase i fridykning også mere åndelig  

– man ønsker at smelte i ét med sine omgivelser… at blive et helt menneske. 

                                         (Severinsen, 2009, p. 133)
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Den virker her og nu på alle, blot man anvender 
teknikken korrekt. 

Det er næsten for nemt og godt til at være sandt, at vi har et så virknings-
fuldt redskab lige ved hånden –  hvorfor man må undres des mere over 
hvorfor vi ikke alle får uddannelse og opdragelse i at anvende det, fra 
vi er ganske små. Min ønsketænkning er, at ligesom tai chi i Kina er en 
del af kulturkonteksten at lære, fra man er helt ung, lige så vel skulle 
åndedrætsteknikker være noget, alle danskere lærte fra den dag, de satte 
benene i børnehaven.  At vi ikke udnytter brug af åndedrættet til at “styre 
os selv”, skyldes givetvis flere ting: Vi er ofte vant til at finde løsninger og 
hjælp til problemløsning uden for os selv. At lægen eller andre behand-
lere har løsningen på vores problemer med en pille eller et specifikt 
mirakelmiddel eller en særlig håndspålæggelse, sætter vi fleste vores lid 
til. Selvforvaltning er ikke kulturnormen, når vi er syge. 
De kronisk smerteramte klienter, som jeg har haft i smertehåndterings-
forløb, og som er begyndt at benytte åndedrætsteknikker, har mest af alt 
været skeptiske over for muligheden for at gå fra at være hjælpsøgende 
til netop at være selvforvaltende; de har i første omgang ikke troet sig 
i stand til med så lidt at ændre så meget på deres smerter, som det rent 
faktisk har været tilfældet, at de var. En anden dimension er givetvis, at 
fordi åndedrættet foregår ubevidst det meste af tiden, så glemmer vi i 
mange af de situationer, hvor det virkelig kunne være nyttigt at bruge et 
viljesbestemt åndedræt, rent faktisk at benytte det. En tredje faktor er, at 
der kræves kendskab til mangfoldigheden af nuancer i åndedrættet, og 
der kræves grundlæggende og grundig træning af åndedrætsteknikkerne, 
hvis man for alvor skal have glæde af dem. Dvs. der skal sættes tid af til 
såvel introspektion og træning. Og ydermere, så er de åndedræts-tek-
nikker, man kan have allermest glæde af, typisk også dem, man bryder 
sig mindst om. F.eks. er den åndedrætsteknik, jeg bryder mig mindst 
om – vekselåndedrættet – også en af de øvelser, der har mest positiv 
effekt på mig. Er jeg bare lidt ude af balance, så giver den mig ubehag, 
nærmest en form for åndedrætsklaustrofobi, mangel på luft og rum, min 
brystkasse sitrer, når jeg udfører den. Ubalancen bliver således forstørret 
og spejlet upfront, når jeg tvinger mig til at lave øvelsen. Når jeg får givet 
slip i mine mere eller mindre latente (ubevidste) spændinger i brystkas-
sen, så fungerer teknikken til gengæld supergodt, og jeg får efterfølgende 
en dybere form for afspændthed og energi. Den “tvinger” mig med 
andre ord til at give slip ind i en mere balanceret tilstand. Det kræver 
således en vis målrettethed og disciplin for at få åndedrætsteknikker til at 
fungere optimalt for én. 
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Når man taler om lindring, så menes der oftest lindring for smerter eller 
unødige opspændinger, der er knyttet til fysisk eller psykisk stress. Der 
findes mange måder, hvorpå man kan trække sig fra den opspændte be-
vidsthedstilstand ind i en mere afspændt og hvilende bevidsthedstilstand. 
Efter min overbevisning og erfaring findes der ikke en mere effektiv indgang 
til lindring end brug af åndedrætsteknikker. Det skyldes, at åndedrætsmåden 
afspejler bevidsthedstilstanden, og omvendt. Dvs. man kan ikke trække 
vejret på en bestemt måde, uden at bevidsthedstilstanden følger med. Det 
kan f.eks. ikke lade sig gøre at trække vejret, som man normalt gør i let 
sovende tilstand, uden at man bliver døsig og næsten føler sig let sovende – 
selvom man stadig er vågen, fordi man jo ikke sover, men bevidst praktiserer 
en teknik. På det følelsesmæssige plan kan man typisk ikke skifte en følelse 
blot på basis af tanken. Er man afsindigt vred og siger til sig selv “slap så 
af ”, sker der ikke særlig meget. Men fokuserer man på at gøre sit åndedræt 
dybt, langsomt og afspændt, så vil følelserne slippe sit tag i én. Rent fysisk 
er åndedrættet knyttet til såvel det autonome nervesystem som til den del af 
nervesystemet, som vi kan styre, altså det motoriske nervesystem. Dvs. ikke 
blot er åndedrættet broen mellem krop og sind, det er også broen mellem to 
dele af nervesystemet, så vi prompte med ændring af åndedrættet påvirker 
vores fysiologi. Denne cirkulære sammenhæng i åndedrættet: At det både er 
helt uden for viljens kontrol, fordi det anvendes automatisk og ubevidst, og 
at det kan være inden for viljens kontrol, så vi kan påvirke først den fysiske 
og dernæst den psykiske tilstand, er dét, der gør det intet mindre end genialt 
at benytte åndedrætsteknikker. Når man først mestrer forskellige typer ånde-
drætsteknikker, så vil man blive i stand til på ganske få sekunder såvel at 
slappe af som at kunne koncentrere sig, næsten uanset graden af belastning.

 
Det er ukompliceret og tilgængeligt for alle hvert eneste 
øjeblik, man måtte have en målrettethed herom. 

Langt de fleste åndedrætsteknikker er metodemæssigt 
nemme at lære.  

Der kræves ingen redskaber, og der er ingen udgifter 
forbundet med brug heraf. 

Ved korrekt anvendelse har ingen af teknikkerne uhen-
sigtsmæssige bivirkninger. 

Lindrende vejrtrækning

Tænk engang
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14 dage senere: Siden i mandags har jeg ved indsovning faktisk kunnet 
få åndedrættet til at fungere med blot “at registrere” det – helt efter din 
anvisning!

Som om jeg nu kan “gå helt, helt dybt ind i mig selv” og lukke ver-
den ude? – Jeg bliver meget afslappet, og det sker, uden at jeg starter 
med processen nede fra tåspidserne og systematik går op gennem krop-
pen. Jeg har ikke nogen klar tidsfornemmelse, men falder i søvn!

Jeg må yderligere konstatere, at jeg de seneste nætter faktisk også 
har sovet bedre, og det virker, som om det har været en lidt tungere 
søvn. 

1 uge senere: Mht. åndedrættet har jeg konstateret, 
at det såmænd også kan virke smerte-
lindrende! – forudsat smerterne 
ikke er for voldsomme. Er de 
det, har jeg svært ved at få  
teknikken etableret or-
dentligt. Men jeg må 
jo bare øve videre!
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Case

Smertelindring
Dette caseeksempel er om en kvinde, Hanne, der grundet en under-
livssygdom er kronisk smerteramt, da hun starter i sit forløb hos mig.  
Det lykkes for hende, med en række forskellige teknikker, at smertelin-
dre sig væsentligt. Omkring brug af åndedrætsteknikker støder hun 
på store udfordringer, men da vi overgår til en mere blød tilgang til 
åndedrættet, begynder det at fungere for hende. Det vigtige er, at man 
finder sine personlige favoritmåder at arbejde med teknikker på ved at 
prøve sig frem og drage erfaringer heraf. 

Mit oplæg: “… At jeg så gerne vil have dig til at arbejde med ånde-
drættet – men hvor du så vil kunne vælge at gøre det mere frit og løs-
sluppent og i mange forskellige situationer – er, som jeg nævnte, at det 
er en meget direkte teknik til at blive bevidst om sig selv – og vigtigst: 
Til at skifte tilstand med. Så måske du mere frit skulle arbejde med 
åndedrætsbevidsthed - ikke mere end det, ikke påvirke det, ikke styre 
det, blot registrere det? - bl.a. dér om natten, hvor du alligevel ligger  
og keder dig bravt. Eller når du motionerer. Eller når du står midt  
i en krævende opgave på job.

Kan du stadig ikke herefter slappe af i åndedrættet, så må vi kigge 
mere dybtgående på de mekanismer, der holder det fast.”

 
Hanne praktiserer og svarer efter en uge: Først og fremmest føles det 
faktisk som en befrielse at kunne nøjes med blot at “iagttage” ånde-
drættet og få lov at slippe for al det tekniske, som jeg øjensynlig kløjs i. 

På en måde har åndedrættet den forgangne uge bevæget sig fra at 
være noget meget mekanisk, jeg ubevidst muligvis helst har villet holde 
afstand på, til, at jeg nu bedre kan betragte åndedrættet som et næsten 
kærkomment hjælpemiddel til at kunne slappe af, -synke ned i stolen, 
-synke ned i madrassen, -få renset ud, -en facon at få tilført kroppen 
energi, -gøre noget basalt, -noget livsvigtigt der KUN er for mig - og så 
endda virkelig NYDE bare at gøre det. 

Anyway… efter et stykke tid slipper tankerne også sit greb; det er 
tiltrængt lige for tiden!

120



Denne øvelse handler om på blideste vis at lære det normale åndedræt at 
kende; hver eneste lille detalje. Jo bedre du kender det, jo nemmere vil det 
være at vende tilbage til det, hvis det er gledet dig af hænde. Og som det 
næste vil du kunne blive i stand til at udvikle det.

Det vil sikkert opleves som en udfordring at trække vejret, som du plejer, 
når du begynder at observere det. Det er slet ikke unormalt at begynde at 
spænde og næsten ikke kunne trække vejret, når du starter med at observere 
dig selv. Det kan også være udfordrende at beholde sin normale rytme og 
dybde; tilbøjeligheden vil være at gøre åndedrættet dybere.

Frit flydende registrering af åndedrættet 
Læg dig på ryggen, gør det behageligt for dig, dvs. gør rummet nogenlunde  
stille, tag et tæppe over dig, hvis du har behov, dæmp lyset. Mærk, om krop-
pen holder igen nogen steder. Registrer så kroppens helt naturlige ånde-
drætsrytme, bestående af 4 faser: 

- den trækker vejret ind, og iltes, 

- der er en kort naturlig pause med en let opspænding i kroppen, 

- den puster ud, hvorved den renses for kuldioxid, 

- den holder en lille pause efter udåndingen, hvor kroppen giver   
  slip ned i total afspændthed.

Konkret opmærksom på åndedrættet
Hvordan føles det, når luften trækkes ind gennem næsen? Læg mærke til, at 
temperaturen lige uden for næsen er rumtemperatur, når du trækker vejret 
ind, mens den er ca. kropstemperatur, når du puster ud. Er luften tør? Hvor 
rammer den i næsen? Kan du mærke næsehårene bevæge sig? Hvordan føles 
det i halsen, når luften bevæger sig derigennem? Er der plads nok? Lyt til 
lyden af dit åndedræt. Hvor kommer lyden fra? Er den forskellig ved ind- og 
udånding? Hvad føles nemmest og behageligst, ind- eller udånding? Hvor 
langt ned i kroppen bevæger åndedrættet sig? – Registrer skuldre, bryst-
kasse, solar plexus og mave, når du trækker vejret. Er der nogle deciderede 
flaskehalse i din krop, når du trækker vejret? – Det kan være hals, øvre bryst, 
hjerteområdet eller solar plexus. Trækker du mest vejret på forsiden eller 
bagsiden af kroppen, eller lader du det fylde hele overkroppen ud?

Rytme og puls
Sæt nu konkret fokus på, hvad din åndedrætsfrekvens er – altså hvor mange 
hele åndedrag, du foretager pr. minut. Jo færre, jo bedre. Omvendt, så kan du 

Det normale åndedræt

Udbytte

Udførelse

   Øvelse 
9.01:
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Med åndedrættet som indgang... 

øvelser 
     og 

meditationer
9.01 :    Det normale åndedræt

9.02 :    Låsene

9.03 :    Pauserne i åndedrættet

9.04 :    Yoga-ånding (fuldkomment åndedræt)

9.05 :    Vekselåndedræt (nadi sodhana)

9.06 :    Ujjayi (det sejrende åndedræt)

9.07 :    Hjernevaskeren (kapalabhati)

9.08 :    Blæsebælgen (bhastrika)

9.09 :    Stemplet

9.10 :    Mantrameditation med »so-ham« 
                           (åndedrættets egen lyd)

9.11 :    Mindfulness meditation med fokus på åndedrættet

:
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Der findes tre væsentlige låse i yoga’en, man skal kunne skelne mellem, hvis 
man ønsker at træne sit åndedræt optimalt. 
 

Hals (jalandhara bandha)
Udføres ved at løfte brystet og føre hagen nedad og 
indad, mens man holder vejret.

Effekt 
Koncentrerer kroppens energi i nedadgående ret-
ning.
 
Bug (uddiyana bandha)
Udføres ved at spænde og løfte mavemusklerne opad 
og indad efter at have udåndet fuldkomment.

Effekt 
Masserer de indre organer. Driver energien op i 
kroppen.
 
Rod (mula bandha)
Man spænder og trækker bækkenbundsmuskula-
turen for at trække mellemkødet sammen, op og ind 
i kroppen.

Effekt 
Påvirker det parasympatiske nervesystem, dvs.  
beroliger kroppen.

Det store segl (maha bandha)...
- er at alle 3 låse udføres sammen.

Gentag deløvelserne og/eller hele øvelsen 3-5 gange. 

Den samlede øvelse er sublim til at massere de indre 
organer i bughulen, forbedrer fordøjelsen og styrker 
mellemgulvet. Også hjertet får massage ved øvelsen. 
Man får stærkt forøget og balanceret energi. Øvelsen 
bruges også, når man holder vejret, fordi den lige-
som låser luften inde i lungerne.

Låsene
   Øvelse 

9.02:

Samlet
udbytte

ikke forcere en lav frekvens igennem, for så vil din puls stige. Fornem din 
puls. Man kan godt lære at fornemme den i kroppen – i øret, på halsen, i 
lysken: uden at skulle holde hånden på, men hvis du ikke kan fornemme 
den, så prøv at tage din puls, så du konkret ved, hvad der er din hvilepuls. 
Registrer, hvordan pulsen straks reagerer på ændringer i dit åndedræt. Få 
forbindelsen åndedrætsrytme og puls til at være en harmonisk enhed.
 
Det velfungerende normale åndedræt
Prøv nu, ganske blidt at tilstræbe et jævnt, roligt, dybt åndedræt med ca. lige 
lange ind- og udåndingsbølger. Intet pres på hverken ind- eller udånding.  
En blød top og en blød bund, der signalerer den lille pause mellem bølgerne. 
Nogenlunde regelmæssighed. Mærk de positive konsekvenser i krop og 
sind, mens du lader det normale åndedræt stedfæste sig og blive det frem-
herskende igen.

Ved øvelserne gælder det helt grundlæggende, at det er vigtigt at 
være sig krop-sind-energi hver for sig og sammen bevidst. 

Det vil sige, at pranayama aldrig bliver gymnastiske 
automatiske øvelser, men teknikker, der gøres 

med fuldt nærvær og nærmest meditativt.

Generelle forholdsregler:

1. Gå gradvist til værks generelt med 

åndedrætsøvelser, i særdeleshed 

med vejrholdning.

2. Oplever du ubehag under 

udførelsen af en øvelse, så hold en 

pause, inden du genoptager den.

3. Er du psykisk ude af balance, 

bør du generelt ikke udføre ånde-

drætsøvelser, medmindre du er 

under kyndig vejledning.

4. Generelt er åndedrætsøvelser  

meget kraftfulde, og det er derfor  

hensigtsmæssigt at indlære og udvikle dem 

under kyndig vejledning.
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Denne øvelse har sin pendant med 
hensyn til de andre sanser

Synet 
Prøv at kigge rundt, hvor du udelukkende kigger på rummet mellem tingene 
i rummet. Kigger på den del af væggen, hvor der ikke hænger noget. Eller 
endnu bedre: Gå udenfor og kig op i himlen. Kig ikke på skyerne som sådan, 
men på rummet mellem dig og skyerne. Forestil dig rummet over skyerne. 

Hørelsen 
Lyt til mellemrummene mellem ordene hos en person, der taler. Eller lyt til 
pauserne i musikken. 

Følesansen 
Mærk rummet mellem din hud og tøjet, der er ovenpå huden. Mærk  
rummet, der omkranser dig. Mærk luften, der “rører” ved din ansigtshud.

Generelt morer jeg mig med at vende sansningen lidt på hovedet, som man 
gør i denne øvelse. Har man arbejdet alle sanserne igennem på denne måde, 
kan man perceptuelt føle sig nærmest  helt skæv bagefter. Det er virkelig en 
legende måde at bryde sin sædvanlige opfattelsesstruktur på. 
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Øvelsen er fysisk set yderst simpel at udføre, for du skal blot fortsætte med 
at trække vejret næsten normalt – men med fokus på at holde en lille pause 
efter såvel ind- som udånding. Lad dit fokus være på pauserne og ikke på 
selve ind- og udåndingerne. 

Når du holder en indåndingspause, selvom vejret i bogstavelig forstand 
holdes, så er hele filosofien bag at kunne holde en (evt. lang) pause, sådan 
at åndedrættet ophører og står stille af sig selv, uden at det opleves som en 
anstrengende proces. At “holde vejret” er anstrengt, at “lade være” er pas-
sivt og ubesværet. Det er konsekvent det sidste, du skal forsøge at gøre. Når 
du oplever modstand og spændinger forskellige steder i krop og sind, så hav 
hensigten “at give slip”. 

Når du holder udåndingspause, er der allerstørst potentiale for at sænke 
dit grundspændingsniveau. Giv slip i skuldre, øvre brystkasse og øvre ryg, 
giv slip inde bag hjertet, i solar plexus, ned mod navlen. Hengiv dig til det 
åbne rum, stilheden. Hold pausen så længe det er rart, og lad kroppen ube-
sværet nærmest suge luften ind af sig selv, når det føles naturligt.

Det er den mentale tilgang til åndedrættet, der er essensen af øvelsen. For 
når man holder en pause, falder sindet til ro, og såvel tanker som tid opløses. 
Det opleves som en meditativ proces – og det udvikler din meditative prak-
sis, når du opøver denne ubesværethed omkring pausene i åndedrættet. 
 

Pauserne i åndedrættet

Udførelse 

Udbytte

   Øvelse 
9.03:
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 Indånding  Vejrholdning Udånding Vejrholdning Forhold 
  (fulde lunger)   (tomme lunger)

1. måned 4 sek. 0 8 sek. 0 1:0:2:0

2. måned 4 sek. 4 sek. 8 sek. 0 1:1:2:0

3. måned 4 sek. 4 sek. 8 sek. 4 sek- 1:1:2:1

4. måned 4 sek. 8 sek. 8 sek. 4 sek. 1:2:2:1

5. måned   4 sek. 8 sek. 8 sek. 8 sek. 1:2:2:2

Sodhana betyder “den der renser”, og nadis er de fine energikanaler.  
Så øvelsen bruges til at rense de mange energikanaler.

Sæt dig i en behagelig, lige opret stilling. Læg højre hånds pegefinger og 
langemand op midt mellem øjenbrynene. Lad tommeltot sidde,  
så den er parat til at lukke højre næsebor. Sæt ringfinger, støttet af lillefinger, 
så den kan lukke venstre næsebor. Pas på, at du ikke spænder i skuldrene.

Overordnet set ånder man skiftevis ind af det ene og ud af det andet 
næsebor. Trækker vejret ind af det samme næsebor, og skifter, når man har 
trukket vejret ind.

I detaljer: Luk højre næsebor og ånd ind af det venstre næsebor. Slip 
højre næsebor og luk det venstre, samtidig med du ånder ud gennem højre 
næsebor. Hold venstre næsebor lukket og ånd ind gennem højre næsebor. 
Slip venstre næsebor, luk det højre og ånd ud gennem venstre næsebor. 
Dette udgør én runde. Læg mærke til, hvordan luften følger et stort omvendt 
stående V. Lav 5-10 runder.  

Du kan også vælge at lave øvelsen med ujjayi åndedrættet. Det giver en 
anden oplevelse, end hvis du laver øvelsen med det normale åndedræt, så 
eksperimenter med det, så du mærker, hvad der virker bedst for dig.

Struktur for længde af åndedræt
Det kan føles, som om der ikke er nok luft til rådighed, når man kun trækker 
vejret gennem det ene næsebor. Derfor er det meget vigtigt at være tålmodig 
med sig selv. Man må nemlig ikke bliver forpustet, snappe efter vejret eller 
have et støjende åndedræt. Det skal være lydløst og så vidt muligt ubesværet. 
Man kan selvfølgelig lave øvelsen ustruktureret og intuitivt, men er man 
ambitiøs omkring at udvikle sit åndedræt, kan man vælge at følge strukturen 
i skemaet:

   Øvelse 
9.05:    

Vekselåndedræt (nadi sodhana)

Udbytte

Udførelse 
Der er 3 steder i kroppen, hvori åndedrættet kan være “placeret”:

Det overfladiske – kravebensåndedrættet. 

Det mellemdybe – ribbensåndedrættet. 

Det dybe - mellemgulvsåndedrættet. 

Yoga-ånding kombinerer alle tre former for åndedræt. 
Først, læg den ene hånd på maven, og den anden på brystkassen. Begynd 
din indånding ved at trække vejret dybt ned i maven, så du kan mærke, at 
hånden løfter sig. Hånden på brystet skal ikke kunne mærke åndingen end-
nu, slap af i ryg og skuldre. Pust ud. Dette blot for at sikre, at du har kontakt 
med, hvor langt ned i kroppen åndedrættet skal.

I næste indånding udfører du hele åndedrættet. Fylder først maven – og 
dernæst brystkassen / ribbenene, så du nu også kan mærke den anden hånd 
løfte sig. Sikr dig også, at ribbenene skubber sig lidt udad, evt. læg begge 
hænder på ribbenene og lad luften skubbe hænderne udad. Sidste del af 
åndedrættet udføres ved, at du løfter den øverste del af brystkassen, så krave-
benene løftes lidt. Dog uden at du begynder at spænde i skuldre og hals.

Når du skal puste ud, foregår det passivt ved, at du lader luften suse jævnt 
ud fra top til bund. Nyd udåndingspausen, inden kroppen spontant trækker 
vejret ind igen. 

Udfordringen ved øvelsen er at få den maksimale mængde luft ind ved 
mindst mulig anstrengelse.

Gentager du dette åndedræt ofte, vil kroppen af sig selv begynde at bruge 
det mere og mere, og styrkelsen af nervesystem – krop, sind og ånd kommer 
helt af sig selv.

Yoga-ånding 
(fuldkomment åndedræt)

Udførelse 

Udbytte

   Øvelse 
9.04:
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Til stress- og smertehåndtering: I forbindelse med smertehånd-
tering anvender jeg at lære den smerteramte ujjayi åndedrættet, men i en så 
nedtonet form, med så lidt spænding i halsen, så blidt udført, at det minder 
om den lyd, som et sovende barn afgiver. Inden for yogatraditionen anven-
des denne åndedrætsform typisk sammen med mantra’et for åndedrættets 
egen lyd som én form for meditationsteknik, hvilket også tilbydes den 
smerteramte som mulighed at lære at praktisere. Men ujjayi kan altså også 
anvendes alenestående. Konsekvensen i kroppen er en abrupt ro; det er  
som at give sig selv en hurtigvirkende søvndyssende injektion. Det para-
sympatiske nervesystem aktiveres via vagusnerven, når kroppen trækker 
vejret meget lig, hvad den gør, når man ligger på ryggen og sover. 

Jeg har så gode erfaringer hermed, at i et lille forskningsprojekt afkryd-
sede deltagerne, at deres smerte på en skala fra 1-10 (10 er ulidelige smer-
ter) var faldet fra ca. 7 til 3,4 efter brug af teknikkerne i ca. 4 måneder. Og 
netop denne åndedrætsteknik var en af de absolut foretrukne at anvende. 
Virkningen holdt sig også ved gentest ½ og 1 år efter. De fleste angav, at de 
fortsat anvendte teknikkerne.  
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   Øvelse 
9.06:

Ujjayi betyder det sejrende og består i et energetisk løft af prana (livskraft) 
via den centrale energivej (shushumna nadi) til området omkring det tredje 
øje (se kapitel om chakraer, startende side 150). Dette er den esoteriske 
forklaring. I mere vestlig forklaringskontekst, så forstærkes ens evne til at 
optage energi med dette åndedræt, samtidig med, at det parasympatiske 
nervesystem påvirkes, hvorfor man på én og samme tid føler sig mere afslap-
pet og centreret både under og efter udførelsen af åndedrættet. 

Åndedrættet lyder som en grødet strubelyd. Man ånder dybt og langsomt 
ind og ånder langsomt og afspændt ud.

Lav en let muskelsammentrækning bagerst i halsen – ligesom når du  
synker. Træk vejret gennem næsen med munden lukket. Åndedrættet skal 
være langt, dybt og kontrolleret.

Bøj evt. tungen let tilbage, så tungespidsen peger bagud og berører den 
bløde del af ganen og hviler der. Når du trækker vejret ind, skal du sige 
“saaaaa”, og når du puster ud, siger du “haaaa”. 

Idet du trækker vejret, samtidig med at musklerne bagerst i halsen er let 
spændte, frembringes en hviskende lyd som en let snorkelyd.

Ind- og udånding skal være lige lang og være afslappet og jævn.  
Åndedrættet er kontinuert og uden fluktuationer.

Vær opmærksom på, hvis dit sind begynder at vandre, når du øver  
dig i dette åndedræt. Flyt din opmærksomhed tilbage på åndedrættet. 

Ved udførelse af asanas (yoga-stillinger): Under udførelsen af et 
klassisk ashtangayoga-program anvender man ujjayi åndedrættet hele tiden. 
Fordybelsen af og effekten af øvelserne bliver mange gange større, når man 
fastholder åndedrættet. I forbindelse med øvrige typer yogaprogrammer 
anbefales man også at anvende ujjayi, men man er knap så fokuseret på at 
anvende det hele programmet igennem.
I løbet af dagen: Mangler man centrering og energi i løbet af en dag, kan 
det anbefales at anvende åndedrættet i måske blot 5 minutter. Man kan sætte 
sig med lukkede øjne og lave en decideret centrering, men man kan også 
blot fortsætte sine normale gøremål, for energien vil komme uanset hvad.

Ujjayi (det sejrende åndedræt)

Udbytte

Udførelse

Anvendelse



   Øvelse 
9.08:

Øvelsen minder om hjernevaskeren, og med samme udbytte, men den er 
endnu mere kraftfuld, så mave, tarme, de indre organer og lungerne renses 
og styrkes.
 
Brug ujjayi åndedrættet. Tøm lungerne. Tag en dyb og hurtig indånding 
uden ujjayi. Brug mellemgulvet, når du laver udåndingen, som skal være 
hurtig og kraftfuld. Vær sikker på, at maven går indad og opad. 

Både ind- og udånding er aktive og lige kraftige. 
Lav 3 runder á 10-15 gentagelser. Hold ca. 1 minuts pause mellem hver 

runde. 
Når du er trænet, kan du lave ca. 60 åndedrag i minuttet.

Begge øvelser er en kraftig hyperventilering, hvor store mængder kuldioxid 
føres ud af kroppen. Vær opmærksom på, at hvis du bliver svimmel eller er 
lige ved at besvime, skal du gå langsommere frem. 

Blæsebælgen (bhastrika)

Udførelse 

Udbytte
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Kapala betyder skål, skal eller kranium, og bhati skinnende. Kapala-bhati er 
en øvelse, som giver dig et skinnende, rent og klart hoved. “Den der renser 
hjernen”, plejer jeg at kalde den. Den styrker hjernens funktioner, hukom-
melsen og viljestyrke.
 
Sid i skrædderstilling eller stå med bøjede ben, hænderne hvilende på lårene, 
så du kan slappe af i mave/lænd. Tøm lunger mest muligt. Træk herefter så 
meget luft som muligt ned i lungerne. Pust luften ud ved hjælp af “maven” i 
et hurtigt stød, lidt som når du pudser næse, blot hurtigere. Slip herefter den 
lille spænding i mavemusklerne og mellemgulvet og lad luften blive trukket 
ind passivt ved hjælp af trykforskellen. Det går hurtigt, mindre end 1 sekund 
tager det. Gentag det hurtigt og mange gange efter hinanden. Tjek at maven 
går indad/opad og ikke udad, når du puster ud.

Stik modsat det normale åndedræt, er indånding passiv og udånding 
aktiv.

Lav 3 runder á 10-15 gentagelser. Hold ca. 1 minuts pause mellem hver 
runde. 

Når du er trænet, kan du lave 60-120 gentagelser på et minut.

   Øvelse 
9.07:Hjernevaskeren (kapalabhati)

Udbytte

Udførelse 
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“Hør” åndedrættets egen lyd: Hør på indåndingen SO stige op til halsen.  
Og hør på udåndingen HAM dale ned til navlen. En blid lyd og rolig og jævn 
bevægelse. 

 Teknikken er simpel men kræver lidt træning at få til at fungere: Du kan 
evt. bruge denne øvelse efter “stemplet”. Det er stadig den samme bevægelse  
i åndedrættet, men der er dog en subtil forskel mellem at forestille sig stem-
plet op og ned og at høre lyden. Bliv ved i f.eks. 20 minutter.  

Øvelsen kan udføres i kombination med ujjayi-åndedrættet.

Afslutning 
Når du afslutter øvelsen, er det vigtigt at gøre det roligt, give dig god tid, 
nærmest som når man bevæger sig op af vandet efter en svømmetur, hvor 
man langsomt går fra dybt vand til lavt vand på en sandbund. Denne lang-
sommelighed er vigtig, fordi du ellers kan blive lidt konfus, få en lettere 
hovedpine – og fordi du jo gerne skulle bringe noget af den ro og energi, 
som du oplevede, med ud i aktiv vågen bevidsthedstilstand.

Stilhed i krop og sind!

   Øvelse 
9.10:        

Mantrameditation med  
“so-ham” (åndedrættets egen lyd)

Udførelse

Udbytte
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Forestil dig en slags stempel inde midt i kroppen (eller på forsiden af krop-
pen, hvis det føles mere naturligt). Ved indånding lader du opmærksom-
heden glide op til halsen. Hold vejret kort. Ånd derefter afslappet ud, idet 
opmærksomheden synker ned til navlen. Hold fokus på navle-området, så 
længe det føles behageligt at holde vejret ude. Registrer åndedrættet som 
havende 4 faser. Fortsæt i 5-10 min.

Øvelsen kan udføres i kombination med ujjayi-åndrdrættet.

Øvelsen er ganske simpel at udføre, men meget kraftfuld, fordi:
Åndedrætsvariabiliteten vokser prompte – fordi selve det mentale billede af 
at trække vejret ned til navlen automatisk gør åndedrættet dybere, og fordi 
man forfølger et billede af en jævn bevægelse ned i kroppen, bliver ånde-
drættet også straks automatisk mere jævnt.

Teknikken anvendes til at bryde et mentalt-fysisk mønster. Det indre 
billede af at følge energien op og ned i kroppen, er det modsatte af det 
fysiske i åndedrættet. Dvs. hvis man begynder at tænke åndedrætsteknikken 
rationelt, kan man ikke udføre den. Men til gengæld, når man følger ener-
gien, så laver man en næsten selvhypnotisk beroligelse energimæssigt set – 
der straks forplanter sig i krop og sind.

Denne teknik er sammen med ujjayi åndedrættet de åndedræts–
teknikker, jeg har anvendt mest i forhold til smertehåndtering.  
De er overordentlig nemt tilgængelige, og de har straks-virkning  
i forhold til at reducere smerter og skabe fysisk afspændthed.

Udførelse 

Udbytte

   Øvelse 
9.09:Stemplet
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med   hjertet
      som indgang 
                               - om hjertets intelligens

139-140 Sorg lammer hjertet

140-142 Hjernen i hjertet

142-143 Destruktive følelser udfordrer

: Forbind dig til hjertet (Quick Coherence)   10.01

: Hjerte-sutraer   10.02

: Det medfølende hjerte (the compassionate heart)   10.03

: Meditation på taknemmelighed   10.04

øvelser  &  meditationer
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   Øvelse 
9.11:

Dette er en simpel meditationsteknik, den af alle de præsenterede åndedræts-
øvelser, hvor du skal gøre mindst - men så vidt muligt forholde dig regi-
strerende. Den skaber en dyb afspændt tilstand i din krop og dit sind. Når 
sindet gør sig stille men forbliver vågen, så vil du opleve dybere, mere stille 
niveauer af opmærksomhed. 

 
Det anbefales, at du for optimal effekt praktiserer denne procedure 15 min. 
to gange om dagen, morgen og aften. Du kan også anvende teknikken nogle 
få minutter i løbet af dagen, hvis du føler dig stresset. Det vil hjælpe dig til at 
blive re-centreret i dig selv. Luk dine øjne.

 Blidt, lad din opmærksomhed rettes mod åndedrættet. Observer ånde-
drættet, når du ånder ud og ind.

Vær opmærksom på hele åndedrættet. Prøv ikke på at intervenere på en 
bevidst måde. 

Når du observerer åndedrættet, iagttager du måske, at det ændrer sig.  
I hastighed, rytme eller dybde. Der er måske lejligheder, hvor det tilsyne- 
ladende stopper. Uanset hvad der sker med det, så iagttag det, uden mod-
stand eller forsøg på at forandre det.

Hvis du bliver opmærksom på, at opmærksomheden flyder væk fra  
åndedrættet og til en tanke i sindet, en følelse eller fornemmelse i krop-
pen eller en lyd i omgivelserne, registrer det neutralt - og bring så blidt din 
opmærksomhed tilbage til åndedrættet.

Forsøg gennem denne opmærksomhedsmeditation at give slip på de 
forventninger, du måtte have til praksis’en. Til tider vil du registrere, at en 
følelse eller tilstand er dominerende i din opmærksomhed. Hvis du fokuse-
rer på en følelse, en tilstand eller forventning, behandle den som enhver 
anden tanke, dvs. lad den passere, og bring blidt opmærksomheden tilbage 
til åndedrættet.

 Gør praksis’en i ca. 15-20 min. Når du kommer ud, så gør det langsomt. 
Slip alle former for fokusering.

 Registrerer om processen var behagelig og iagttag, hvad du har taget med 
ud i din dagligdagsbevidsthed.

Mindfulness-meditation     
med fokus på åndedræt

Udbytte

Udførelse
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Sorg lammer hjertet
Det er min oplevelse, såvel professionelt som 
personligt, at én af de største forhindringer for det 
frie flow af kærlighedsenergi er sorg i forskellige 
iklædninger. Sorg sætter sig om noget som mørke 
i ens hjerte og omkring én, så kærlighedsenergien 
ikke kan flyde frit. 

I en periode af mit liv, hvor jeg var ude for 
en stor eksistentiel rystelse medførende en dyb 
sorgfølelse, der forfulgte mig døgnet rundt i nogle 
måneder som en følelse af “et blødende hjerte”, 
der slog urolige slag ind imellem, og andre gange 
nærmest gik i stå, fornemmede jeg, at hjertet på en 
måde “havde sit eget liv”. Jeg kunne nemlig godt 
sætte mig og få en fredfyldt meditation, hvor min 
puls, hudspænding, hjernesvingningsfrekvens og 
åndedrætsvariabilitet stabiliseredes og indikerede 
“meditation”. Men mit hjerte forblev blødende. 

Jeg kunne også varetage mit arbejde, undervise 
engageret, lytte til klienter. Det var i en rum tid ikke  
 

“stress” i den forstand, at mit per-
formance-niveau faldt væsentligt. 
Jeg kunne virkelig zappe ud og ind 
af det. Være velfungerende men 
med en slags beskyttende ring om 
hjertet, der ikke helt blev sat i spil. 
Selvfølgelig ville det vågne øje have 
konstateret, at der var noget galt, men 
ud fra dagligdags termer, så var jeg hverken 
stresset, deprimeret eller lavt performende. 

Indtil da havde jeg troet, at krop, sind og energi 
altid interagerede prompte med hinanden – men 
at der faktisk kan være en subtil adskilthed – i hvert 
fald i en periode af livet - var altså det, jeg gik dér og 
konstaterede og mærkede. Også omkring sundhed: 
Objektivt var jeg “sund”: I god form, spiste sundt, 
sov tilstrækkeligt, havde ingen sygdomme. Intet 
fysisk mål ville formentlig kunnet have afsløret 
noget som helst. Det var virkelig subtilt.

kraftigt. Når man, uanset kvaliteten af den enkelte 
relation, har en passion for at hjælpe eller forstå  
en anden eller andre, så oplever man compassion. 
Det ord, der på dansk kommer tættest på, er barm-
hjertighed.

Man ser barmhjertighed arketypisk repræsen-
teret ved Mother Theresa. Noget brænder i hjertet,  
giver én trang til, uden blik for egne behov og 
eventuel belønning, at give omsorg f.eks. til sul- 
tende børn. Det er slet ikke usædvanligt, at ny- 
bagte mødre får stor trang til at gå ind i børne-
hjælpsarbejde, samtidig med at de er tilstede-
værende mødre for deres eget barn. 

Vejen hen imod at føle ægte compassion er 
belagt med ego-skabte “fælder”. F.eks. hvis man 
brænder ud, eller man bliver fanget i at føle sig  
som martyr, fordi man ikke får anerkendelse for 
sine bestræbelser, som ego’et ønsker det. 

At forblive grounded i sin egen balance uden 
at lade sig dræne af negative følelser, uden at lade 

sig devitalisere – samtidig med at kunne være ægte 
omsorgsfuld, er ægte compassion. Respekten for 
den anden og respekten for én selv balancerer, så 
man giver uden at miste sig selv.  

Hvis man føler sig vred, forvirret eller trådt på 
af et andet menneske, er ægte compassion at vende 
sit fokus mod sit hjerte, indånde kærlighed og 
medfølelse – først for sig selv – og dernæst for den, 
der i sin tilstand af følelsesmæssig forvrængning 
har trådt på én.

For at kunne dette, er det nødvendigt at gå i 
en vidne-tilstand, at blive registrerende i forhold 
til, hvilke følelser der siver gennem én, lade dem 
flyde indtil de slipper dominansen i én – for igen at 
træde ind i en fra hjertet dybfølt og omsiggribende 
kærlighedsenergi.

Inden øvelserne og meditationerne med 
udgangspunkt i hjertet, så skal vi se på hjertets 
psykologi, fysiologi og forbindelse med hjernen  
og resten af kroppen. 
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Det er blevet anslået flere gange i bogen efter-
hånden, at meditation kan være hjerteåbnende. 
Meditation får ofte automatisk noget frem i én, så 
det bliver naturligt at være givende og eksistere i 
en form for, hvad man kan kalde kærlighedsenergi-
flow.

Men hvad er det for en kærlighedsenergi, der 
tales om? Kærlighed i denne forståelse har ikke et 
bestemt objekt; dvs. det er ikke ens børn, kæreste 
eller veninde, der specifikt tales om, at man elsker. 
Det er en grundlæggende forholdemåde til alt 
levende, der menes. Kærlighed i denne forstand er 
med udgangspunkt i, at vi alle er ét – så selv den, 
der gør én ondt, er man i stand til at føle med-
følelse for. 

Eller hvis vi skal blive endnu mere præcise med 
begreberne. De danske ord “medlidenhed med” 
eller “medfølelse for” rækker ikke. Empati, som er 
det mest præcise faglige begreb, betyder: Evnen til 
at genkende og forstå andres følelser.  Det er evnen 
til at sætte sig i andres sted (ikke at forveksle med 
sympati, som er evnen til at dele en følelse med 
en person, dvs. at man selv oplever samme følelse 
som personen). I empatien føler man sig ind i den 
anden, i sympatien føler man med den anden.

Når man i buddhistisk (Dalai Lama) forstand 
taler om medfølelse, “tsewa”, så omfatter det både 
medfølelse med én selv og andre. I sin essens er 
medfølelse mere end blot følelse for en anden; 
det er interesseret dybfølt omsorg. Bibetydningen 
er: Må jeg blive fri for lidelse og fri for kilderne til 

lidelse. At én selv og den anden sidestilles er ud fra 
menneskesynet, at vi alle er ét.  

På tilsvarende vis omkring definitionen på de-
struktive følelser. Destruktive følelser er ud fra en 
almen betragtning de følelser, som er skadelige for 
en selv og andre. I vesten tæller en følelses positive 
eller negative karakter i form af behag eller ubehag 
med i spørgsmålet om, hvorvidt det er en destruk-
tiv følelse. Dvs. en negativ følelse fører til mindre 
lykke, mindre velbehag, mindre klarhed og frihed 
– for én selv.

I den østlige forståelse af destruktive følelser er 
spørgsmålet ikke kun, om en følelse fører til åben-
lys skade, men om den er årsag til en mere subtil 
negativ virkning, nemlig den, at vores opfattelse af, 
hvad der er virkeligt, forvrænges. Dvs. en følelse, 
der er med til at forhindre sindet i at få indsigt i 
virkeligheden, som den er. Denne anderledes  
fokusering skyldes, at man i buddhismen har et  
endeligt mål i tilværelsen – oplysning, dvs. at 
sindet får fuldstændig indsigt i sin egen og virke-
lighedens natur.  

Så altså: Kærlighedsenergiflow har også at gøre 
med empati og medfølelse, blot man erindrer, 
at begreberne forstås forskelligt alt afhængig af 
kultur. 

Et ord på engelsk, som endnu mere nærmer sig, 
hvad der menes, når “hjertet åbner sig” og kær-
lighedsenergien flyder frit, er “compassion”.

Compassion er care + passion. Passion er en 
stærk følelse, der får omsorgstrangen til at vokse 

LOVE, THE FRAGRANCE OF MEDITATION
If you meditate, sooner or later you will come upon love.  

If you meditate deeply, sooner or later you will start feeling  
a tremendous love arising in you that you have never known before  

- a new quality to your being, a new door opening.  
You have become a new flame and now you want to share    

                                          (Osho, 2004, p. 13)
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Men hjertet nøjes ikke med at lade sig styre af centralnervesystemet. Det 
sender op til kraniets nederste del  nervefibre, som på deres side kontrol-
lerer hjernens aktivitet. Så den “lille hjerne” kan altså indvirke på den 
emotionelle hjerne gennem direkte nerveforbindelse. 

Selvstændigheden var virkelig en ny erkendelse for mig: Hjertets 
hjerne er altså et selvstændigt netværk af forskellige typer af neuroner, 
neurotransmittere og proteiner mv. Dette udfoldede netværk gør hjertet 
i stand til at handle uafhængigt af kranie-hjernen og selvstændigt at sanse 
og føle, lære og huske.

Men selvfølgelig vil det være sådan, at når hjertet kommer i uorden, 
trækker det før eller siden den emotionelle hjerne med.

Det autonome nervesystem spiller den vigtige rolle, at den sympa-
tiske del accelererer hjertet og aktiverer den emotionelle hjerne, og den 
parasympatiske del fungerer som bremse på både hjerte og hjerne. En 
normalvis fin balance. 

Den direkte afspejling af denne vekselvirkning mellem den emo-
tionelle hjerne og hjertet er hjerteslagenes normale variabilitet. Man kan 
f.eks. godt have en gennemsnitlig puls på 62, mens intervallet mellem de 
enkelte hjerteslag kan skifte, alt afhængig af, om man føler behag eller ej, 
er presset eller ej. 

Jeg prøvede i processen et såkaldt hjertekohærens-apparat (se under 
“effekter af meditation”) og opdagede til min glæde – og lidt gru – at 
her var der et apparat, der kunne registrere mit urolige og sorgfyldte 
hjerte, hinsides min tilsyneladende balance. Apparatet viste henholds-
vis kaos og kohærens. Kaos når jeg gik ind i sorgen og vreden. Slap jeg 
de negative følelser, så viste apparatet lidt bedre tal, men ikke decideret 
kohærens. Det skete faktisk kun, hvis jeg mediterede med udgangspunkt 
fra hjertet. Jeg registrerede, at når jeg lagde ordene “fred, harmoni, lat-
ter, kærlighed” som frø i hjertet, så skete der endelig - men til gengæld 
prompte - noget med kurverne: De blev kohærente. Ligeledes hvis jeg 
mediterede på følelserne “tilgivelse, medfølelse og taknemmelighed” – 
rettede kurverne sig. Alt andet virkede i den periode kun modererende 
på kurverne. Det gode var selvfølgelig, at jeg overhovedet kunne gå så 
rent ind i følelserne, at jeg kunne flytte på kurverne. Det vil givetvis falde 
en utrænet person svært. Det dårlige var, at min grundtilstand var så 
ikke-kohærent. Det fik mig til at konstatere, at jeg måtte handle, hvis ikke 
jeg skulle gå til grunde.

Min oplevelse går fuldstændig i tråd med, at jeg på samme tid læste (se 
afsnittet om “effekter af meditation”), at hjerneaktiviteten på forsøgs- 
personer, der mediterer på medfølelse, er specielt forøget i den venstre  
præfrontale lap, et område af hjernen som er associeret med positive 
følelser. Medfølelse og omsorg for andres velvære er relateret til andre po-
sitive følelser såsom glæde og entusiasme. Endvidere er den del af hjernen, 
som er involveret i planlægning af bevægelser samt følelser af moderlig 
kærlighed, ligeledes stærkt stimuleret af denne type af meditation.  
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Det fik mig til at interessere mig særskilt for 
hjertet. Ét er, at vi jo er mange, der har læst “Den 
lille prins” og godt ved, at “Man ser kun klart med 
hjertet. Det vigtigste er usynligt for øjnene”. Så 
psykologisk vidste jeg bestemt godt, at mit hjertes 
tilstand afspejlede noget, som jeg ikke vidste 
hvordan jeg skulle løse, en ægte og dybfølt sorg. 
Jeg troede bare ikke, at det var så fysisk.

Jeg gav mig til at læse om hjertets fysiologi. 
Hjertet råder over sit eget netværk af semi-
autonome neuroner. Det er derudover en lille 
hormonmaskine (indtil da havde jeg troet, at alle 
hormoner var styret centralt fra hjerne og havde 
konsekvenser ned i kroppen via nervesystemet). 
Det udskiller sin egen adrenalinbeholdning, som 
det frigiver til blodbanerne, når det skal fungere på 
højtryk. Det udskiller og kontrollerer også afgivel-
sen af hormonet ANF, der regulerer blodtrykket. 
Det udskiller sin egen beholdning af ocytocin, 
kærlighedshormonet. Det sendes ud i blodet, når 
en mor ammer sit barn, eller når to personer gør 
kur til hinanden – og under en orgasme. (Sum-
mering i Servan-Schreiber, 2008, p. 37. Vil du vide 

mere, se Carter, 1998 eller Uvnäs-Moberg, 1998). 
Disse hormoner indvirker direkte på hjernen. 
Hjertet lader kort sagt hele organismen få del i de 
variationer i det udstrakte elektro-magnetiske felt, 
som man kan måle flere meter borte fra krop-
pen – men som videnskaben endnu ikke kender 
betydningen af (om end de spirituelle traditioner 
i flere tusinde år har sat ord herpå, se nedenfor om 
chakraerne). Med andre ord: Hjertet sanser og 
føler. Og når det udtrykker sig, påvirker det hele 
organismens fysiologi.

Pointen er, at forbindelsen mellem den emo-
tionelle hjerne og hjertets “lille hjerne” er en af 
nøglerne til følelsernes intelligens. Lærer vi at gå 
ind i vores hjerte og “kontrollere” det, påvirker 
vi også vores emotionelle hjerne – og vice versa. 
Det skyldes, at den stærkeste forbindelse mellem 
hjertet og den emotionelle hjerne er den, der er 
oprettet af det autonome perifere nervesystem – 
det vil sige den del af nervesystemet, der regulerer 
alle vore organers funktion, og som unddrager sig 
vores vilje og bevidsthed.

Hjernen i hjertet

Indtil et punkt, hvor følgende oplevelse fik mig til 
at handle på det. Jeg var ved at lægge 2 af mine 3 
unger til at sove. Jeg havde for hyggens skyld, som 
så ofte før, lagt mig mellem dem; vi lå i en kærlig 
omfavnelse. Den mindste til venstre, hovedet på 
min brystkasse, den største liggende på ryggen, 
forbundet til min energi, som så mange gange før. 
I mange år har den liggestund været noget helt 
særligt, for det er virkelig dér, vi forbinder, bliver  
ét og bare sender uforbeholden kærlighedsenergi 
til hinanden. Men uden at jeg tænkte over det, 
sank jeg, som så mange gange før i den periode, 
ind i at mærke hjertet, der ligesom bare blødte, 
følte mig ligesom “halvdød” indeni. Pludselig fór 
begge børn op næsten som på tælling og sagde: 

“Mor, er du død?” De kunne tydeligt mærke det, 
jeg følte dybt indeni. De reagerede konkret ved, 
at jeg efter en udånding ikke havde trukket vejret 
ind i ét minuts tid. Der kom ikke det sædvanlige 
LIV fra mig. Fysiologisk karakteriserer en for stor 
udåndingspause, at det parasympatiske nerve- 
system dominerer. Træthed, uoplagthed og energi-
løshed er konsekvensen heraf. De satte ord på, at 
de kunne mærke, at mit hjerte bare lå dér, nærmest 
som om det var gået i hi, helt stille. Børnene fik 
vist mig, hvordan jeg i mere end én forstand  
havde opgivet noget i mig selv.
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være meget aggressive (Davidson et al., 2005). Amygdala er sædvan-
ligvis særlig aktiv, når man oplever negative følelser – og forandrer sig 
altså mere permanent ved “overforbrug”. Dvs. der skal “et langt sejt træk” 
til, før den – hvis overhovedet – kan blive normalt fungerende igen.

Begær
I næsten alle former for begær, der har med tvangsbetonet afhængighed 
og betingning at gøre, er der forøgede mængder at stoffet dopamin  i 
kroppen. Dette uanset, om det er begær efter et narkotisk stof, om det er 
ludomani, eller det er erhvervslederens overdrevne og ensidige “jeg vil 
ha” – tilgang til tilværelsen. 

Man kan skelne mellem de nervebaner i hjernen, som forbindes med 
at kunne li’ – altså nydelse – og de nervebaner, der er forbundet med at 
ønske. Når de to følges ad, så ønsker vi det, vi kan li’. Ved tvangsbetonet 
begær virker det, som om de nervebaner, der er forbundet med at ønske, 
bliver styrket, og de nervebaner, der er forbundet med at kunne li’ noget, 
bliver svækket (Dalai Lama & Goleman, 2003). Dvs. det vi ønsker, synes 
vi mindre og mindre om – men vi har brug for mere for i samme grad at 
kunne glæde os over det. Dette er det store problem ved tvangsbetonet 
begær – uanset hvad vi måtte begære. 

Vildfarelse
Lidelsesvoldende følelser tilslører vores evne til at se verden klart (Dalai 
Lama & Goleman, 2003, p. 268). Vildfarelse indebærer, at hjernens 
følelsesmæssige nervebaner påvirker de nervebaner, der har ansvaret for 
sansernes opfattelse af tingene eller vores forståelse af verden, og også 
de nervebaner, der har med tænkning at gøre. Amygdala har udløbere 
tilbage til det oprindelige område af hjernen, hvor synsindtrykkene 
kommer ind. Så vore negative følelser kan påvirke vores opfattelse af de 
synsindtryk, vi får. Så at “vrede gør blind”, er mere sandt end som så. 

Modgiften
Den mest effektive modgift mod disse tre former for følelser er, såvel når 
man holder sig til en buddhistisk tænkning som understøttet af moderne 
neuropsykologisk forskning, systematisk træning af sindet. Intet redskab 
er mere effektfuldt end meditation hertil. KÆRLIGHED og MED-
FØLELSE er de direkte 180 grader komplementære følelser; det kan 
ikke lade sig gøre at føle begge typer følelser, konstruktive og destruk-
tive, på én gang. Det bevidste daglige tilvalg af positive følelser er således 
efter min overbevisning det eneste valg, vi har! Med Dalai Lamas ord 
(2009): “…at opdyrke evnen til glæde, den ægte indre forvandling gen-
nem bevidst udvælgelse af og fokusering på positive mentale tilstande, 
samtidig med, at man bekæmper negative mentale tilstande er mulig i 
kraft af selve hjernens struktur og funktion. Nervebanerne i vores hjerne 
er ikke statiske, ikke uigenkaldeligt fastlagte. Også hjernen er tilpas-
ningsdygtig.”
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Egentlig er det jo ikke en overraskelse, for jeg har masser af gange erfaret, 
at medfølelse skaber en indstilling af fuldstændig åbenhed og modtage-
lighed, som med lethed overføres til handling. Det er også smukt – og 
i tråd med megen anden psykologisk forskning - at de mennesker, der 
finder dyb livsmening i at være noget for andre, også er dem, der er 
lykkeligst – og lever længst.

Neurologen Richard Davidson bruger begrebet “neuroplasitcitet” 
om det faktum, at hvis vi tilstrækkelig mange gange gentager at meditere 
på medfølelse, så ændrer hjernebanerne sig langsomt – sådan at sindsro, 
medfølelse og andre konstruktive og positive følelser bliver en faktisk 
realitet i hjernens struktur også. Hjernen kan altså omstrukturere sig 
selv, og forandringen gør os hen ad vejen til et andet menneske med et 
andet temperament. 

Det kræver imidlertid målrettethed: At vide med sig selv, at man VIL 
være et mere medfølende menneske. Det kræver, at man praktiserer 
medfølende meditation, igen og igen – dagligt, og i en længere periode 
bevidst tilvælger tiden og rummet dertil. Det vil til sidst medføre varige 
ændringer i både hjerne og sind. Man bliver transparant, så sjælen kan 
udfolde sig i en mere ren form. 

Jeg oplever imidlertid også, at det med at forblive i “det åbne hjerte” er 
en kæmpe udfordring. Den vanemæssige tænkning har det med at over-
tage scenen igen og igen. I mere overordnet forstand kan man reflektere 
over, hvad der er de største forhindringer for en udvikling af positive 
følelser med udgangspunkt fra hjertet. Inden for buddhismen taler man 
om “de tre gifte”: Vrede. Begær. Vildfarelse. 

Vrede 
Vrede kan rettes indad, kan rettes udad, kan være knyttet til bedrøvelse – 
og hvor mest konstruktiv kan den forvandles til en konstruktiv impuls til 
at fjerne en forhindring. Indadrettet vrede viser sig i hjernen som højre-
sidig aktivering i pandelappen, som også forbindes med andre negative 
følelser. Og der sker en aktivering af amygdala. Mens såkaldt konstruktiv 
vrede viser sig som venstresidig frontal aktivering. Man kan kalde den 
første form for vrede for den destruktive, fordi der sker en forvrængning 
af virkeligheden, en skævhed i sanseopfattelsen, der overdriver de nega-
tive egenskaber ved tingene. Den onde cirkel, man kan blive fanget i ved 
ikke at kunne styre raseri, er, at man kan være ude af stand til at forudse 
de negative konsekvenser; impulskontrollen er nedsat. En undersøgelse 
viser, at amygdala er indskrumpet hos mennesker, der er kendt for at

Destruktive følelser udfordrer
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   Øvelse 
10.01:

På HeartMath Institute har man udviklet nogle simple selvudviklings-
teknikker inspirerede fra forskellige spirituelle traditioner. Et eksempel er 
“Quick Coherence”, som har til formål at lære mennesker, hvordan det er 
muligt selvvalgt og aktivt at træne opbygningen af ordnede mønstre i hjerte-
rytmen. Derved opnås en afspændt indre tilstand med emotionel balance og 
større mental klarhed.

  
Hjertefokus: Flyt din opmærksomhed til hjerteområdet. Fokuser på om-
rådet i centrum af dit bryst. 
Hjerteåndedrættet: Forestil dig, at dit åndedræt flyder ind og ud gen-
nem dit hjerteområde. Træk vejret langsomt og blødt. Find en naturlig indre 
rytme, som føles behagelig.   
Hjertefølelse: Fortsæt med at trække vejret gennem hjerteområdet. 
Genkald en positiv følelse (for eksempel værdsættelse eller omsorg) og 
genoplev den. Mærk følelsen og oprethold den.     

                                             (Citeret fra HeartMath-manualen)

Jeg ynder at bruge lidt blødere og varme vendinger, når jeg guider mig selv 
eller andre. Anvend eventuelt nedenstående formulering, der har samme 
formål som den ovenfor citerede:

Sæt dig komfortabelt og gør hele øvelsen som en indre visualisering.  
- Eller læg dig og placer begge hænder på dit bryst.

Mærk dit hjerte. Forestil dig som om du trækker vejret gennem dit 
hjertechakra. Forbind dig til hjertets kvaliteter: Kærlighed, taknemmelighed. 
– Eller hvilke kvaliteter i dit hjerte, du har allermest brug for at forbinde dig 
med lige nu. 

Forbliv med disse kvaliteter blot 5-10 minutter. Når du går ud af medita-
tionen, så gør dig bevidst, at du trækker tilstanden så vidt muligt med ud i 
vågen bevidsthed.

 

Du vil opleve, hvordan det vil falde dig nemmere at gå ud i dine relationer og 
være langt mere rolig, fredfyldt og givende. 

Forbind dig til hjertet      
                              (Quick Coherence)

Udførelse

Udbytte
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Med hjertet som indgang...

øvelser 
     og 

meditationer
10.01 :    Forbind dig til hjertet (Quick Coherence)

10.02 :    Hjerte-sutraer

10.03 :    Det medfølende hjerte (the compassionate heart)

10.04 :    Meditation på taknemmelighed 

:
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   Øvelse 
10.03:

I sædvanlig vestlig “tænk positivt” psykologi instruerer man typisk således:
“Når du puster ud, giv slip på al negativitet og smerte. Når du trækker 

vejret ind, gør det gennem hjertet, indånd kærlighed og glæde…”
Osho understreger, at det har intet med compassion at gøre. Meditatio-

nen skal gøres lige præcis modsat. Han refererer til “Atishas hjertemedita-
tion” (Atisha var en stor buddhistisk mester).

  
Når du trækker vejret ind, lyt – og indånd al den smerte, du kan mærke om-
kring dig. Indånd al lidelsen, sorgen, vreden. Lad det hele blive absorberet i 
dit hjerte. 

Når du puster ud, så spred al den glæde, kærlighed, taknemmelighed, 
som du har i overflod i dig. Lad dit overskud komme i flow. 
 
Med sædvanlig lyrisk sans siger Osho (2004, p. 115): 

          Drink in all the suffering and 
                            pour out all the blessings.

Man skal ikke være bekymret for, 
om man tager skade af den form 
for meditation, for hjertet har 
en transformativ kapacitet i 
sig. Uanset kvaliteten af de 
følelser, man tager ind – 
selv de mest smertefulde 
- omformes de til ren 
og skær energi, når de 
tages ind i hjertet.    

Det medfølende hjerte      
                (the compassionate heart)

Udførelse 

Udbytte

   Øvelse 
10.02:

I næste kapitel om chakraer vil du blive instrueret i en fuldstændig chakra-
meditation med nogle bestemte affirmationer, også kaldet “sutraer” knyttede 
til hvert chakra. Derved lægger man metaforisk et frø og danner basis for 
vækst for lige netop den kvalitet og tilstand, der tilhører chakraet, og som 
man ønsker balancering og udvikling af. Man går hinsides viljen og tænknin-
gen, i tillid til, at ens energilegeme er grundlaget for udviklingen. Via energi-
legemet vokser kvaliteten ind i det mentale og manifesteres fysisk. 

Det er en god idé indimellem at koncentrere sig om hjertechakraet og lægge 
frøene for de grundlæggende kvaliteter, der forudsætter, at vi kan indgå i 
givende og modtagende kærlighedsrelationer til os selv og andre mennesker. 

Eller hvis du kan mærke, at dit hjerte ikke er kohærent, at du er vred, 
bitter, har været ude for modstand og føler dig uretfærdigt behandlet – så er 
hjertesutraerne meget kraftfulde til at vende energien.

Læg frøene på følgende måde: Først, bring så vidt muligt stilhed i 
tankestrømmen. Dernæst, læg ordet “fred” – hold 15 sekunders pause - så 
“harmoni” – hold 15 sekunders pause – så “latter” – 15 sekunders pause – 
så “kærlighed” – 15 sekunders pause. 

I pausen gør du dig virkelig bevidst, at frekvensen af frøet skal have lov  
at sprede sig ud fra dit hjerte, ud i hele kroppen, i energilegemet, ud  
omkring dig. 

Gentag 3 runder mere,  4 runder i alt.

Selve hjertesutra-meditationen tager blot 5 minutter. Så den kan med fordel 
kombineres med næsten en hvilken som helst anden meditationsform.

Hjerte-sutraer

Udbytte

Udførelse
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føle taknemmelighed for nogle af de vanskeligheder og udfordringer, 
tilværelsen har givet dig, og som faktisk har hjulpet dig til at gro og 
udvikle dig. 

Ret nu din følelse af taknemmelighed mod det faktum, at du over-
hovedet er i live, at du trækker vejret. Ret opmærksomheden mod din 
vejrtrækning og din krop. Tag nogle dybe vejtrækninger og oplev dig  
selv som en levende pulserende organisme i vekselvirkning med dine 
omgivelser. Føl din vejrtrækning og vær taknemmelig for hvert ånde-
drag, du tager, vær taknemmelig for den luft, du ånder ind og for din 
forbundethed med hele eksistensen. Reflekter over hvordan alting i  
universet er forbundet med alt andet i et uendeligt dynamisk samspil. 
Du er en del af en større helhed, og du bliver båret af det uendelige.  
Ret din taknemmelighed mod hele universet, mod kilden til din  
eksistens. Overgiv dig til det uendelige. Lad nu bare bevidstheden  
hvile i den rene følelse af taknemmelighed, uden noget objekt for 
taknemmeligheden, bare den rene følelse. 

Giv slip på fortiden, giv slip på fremtiden, overgiv dig til selve dette 
øjeblik, til nuet.
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   Øvelse 
10.04:

Ofte har vi en tendens til at fokusere på de områder, hvor der mangler 
noget, hvor vi ikke er tilfredse. Vi glemmer at sætte pris på de ting, der 
fungerer. Hvis du virkelig sætter dig ned og tænker over det, er der 
sikkert adskillige ting i din tilværelse, som du har  grund til at glæde dig 
over, som du er taknemmelig for. Du har sandsynligvis en seng at sove 
i hver dag, mad på bordet. Der er forskellige personlige relationer, der 
beriger dit liv. Du lever i et relativt fredeligt og velordnet samfund, med 
frihed og store udfoldelsesmuligheder, sammenlignet med mange andre 
steder på kloden, hvor hver dag er en kamp for overlevelse. Tænk desu-
den på alle de små ting i dagligdagen, som er kilde til glæde og inspira-
tion, den daglige menneskelige kontakt, naturen, blomsterne, træerne. 
Gode inspirerende bøger, opløftende musik. Tænk på alle de positive 
ting, du kan komme i tanker om. 

Sid nu bekvemt med lukkede øjne og bring opmærksomheden til 
området omkring hjertet. Hold din opmærksomhed her under hele 
meditationen. Start med at have en fornemmelse af at du trækker vejret 
blødt ind og ud gennem hjertecentret. Ret nu din opmærksom mod alt 
det, der giver anledning til taknemmelighed i dit liv. Fremkald et indre 
billede eller følelse af de mennesker, ting, omstændigheder, der vækker 
en følelse af taknemmelighed i dig. 

Genkald dig nu nogle af de succeser, du har opnået i dit liv. Situatio-
ner hvor du virkelig har bidraget med noget positivt og gjort en forskel. 

Reflekter nu også over nogle af de vanskeligheder, udfordringer eller 
såkaldte fiaskoer, du er gået igennem. Så længe, du befandt dig midt i 
krisen, havde du måske svært ved at se noget som helst positivt ved  
situationen, men i tilbageblikket kan du se, at du lærte noget af dine  
vanskeligheder, at de viste sig at være en hjælp på din vej mod større 
indre styrke og åndelig modenhed. Prøv at se på at du muligvis har lært 
af dine vanskeligheder, hvordan de måske har været med til at åbne dit 
hjerte eller styrke dine åndelige muskler. Hav medfølelse med dig selv 
for alt det du har gået igennem eller står midt i. 

Når du begynder at opleve livets omstændigheder fra et højere 
perspektiv, fra sjælens perspektiv snarere end fra egoets perspektiv, vil 
du være i stand til at uddrage noget værdifuldt af alle situationer i din 
tilværelse. Prøv at se om du kan finde juvelen i krisen, og måske endda 

Udførelse

Tekst af Svend Trier  
- fra cd, der følger med  
hans bog, 2007.

Meditation på 
taknemmelighed



Kroppens energicentre

Jeg har på en temmelig abstrakt og selvfølgelig 
måde indtil nu talt om “energier”. Det skal nu  
konkretiseres ved hjælp af en gennemgang af 
chakra-systemet. Chakraerne er kroppens 7  
hovedenergicentre. Ifølge filosofien, med for-
klaringskontekst fra kvantefysikken, er den fysiske 
krop intet andet end fortættet energi. Bag det 
fysiske legeme eksisterer der et såkaldt energi-
legeme, auraen. I dette energilegeme findes en 
række centre eller energihvirvler, der fungerer som 
transformatorer og fordelere af energi og som døre 
mellem forskellige bevidsthedsdimensioner. Hvert 
chakra forbindes desuden med en bestemt farve og 
lydvibration (mantra) (Trier, 2007, p. 41).

Jeg vil ikke i denne fremstilling gå nærmere  
ind i vore forskellige energilegemer, primært fordi 
jeg ikke selv har kompetence udi en direkte erken-
delse af disse. 

 Vore forskellige energilegemer kommunike-
rer med den fysiske krop igennem centrene, der 
påvirker kroppen ved at stimulere hver sin hor-
monkirtel. Hormonkirtlerne stimulerer hinanden 
og vores nervesystem. Systemet virker også den 
anden vej, så de påvirkninger, vi får udefra, formid-

les indad med centrene som bindeled mellem den 
ydre verden og vore energicentre.

Den energi, der findes i centrene, er individuel 
for hvert menneske, da den er et sammensurium 
af de ting, vi har været ude for i løbet af vores liv, 
samt hvilke former for energier, vi er født med. Alt, 
hvad vi kommer ud for igennem livet, oplagres i 
centrene og i legemerne. Det er de oplagrede erfa-
ringer i vores indre sjælelige verden, vi trækker på, 
når vi reagerer og opfører os, som vi gør.

Cirkulationen i et chakra skaber en farve, jo 
klarere farven er, desto bedre er funktionen i cen-
tret. Hvert center har sin egen vibration og derfor 
sin egen farve. Centrene er forbundet med hin-
anden ved rygraden. Når der kommer en impuls, 
modtager de alle den samme information, men 
de reagerer forskelligt på den i forhold til deres 
forskellige opgaver. 

På de næste 7 sider gennemgås de 7 chakraer 
i oversigtsform. (Det hele er baseret på materiale 
fra Chopra-centret og her oversat og struktureret 
af mig). Bagerst i materialet er der en oversigt, der 
samler flest mulige elementer i sig.   

Chakraerne eksisterer i den subtile krop, energilegemet. Chakra-arbejde har til formål  
at bygge en mere direkte forbindelse mellem krop sind og energi. Metaforisk er chakra–
erne transformatorer og energifordelere. Det at fokusere på de korresponderende fysiske 
punkter, skaber en forbindelse mellem energilegemet og det fysiske legeme.

Krone (sahasrara)
Pande (ajna)
Hals (vishudhi)
Hjerte (anahata)
Solar plexus (manipura)
Hara (swadhistana)
Rod (muladhara)
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Adrenalin og noradrenalin er korttidsstresshormoner. Et liv i lyst, positiv 
spænding, sanselighed og glæde vil tænde for adrenalinets og noradrena-
linets livgivende egenskaber. Et liv i angst, bekymring, frygt og afmagt vil 
bringe stresshormonerne ud af balance.

Kortisol er magtens eller afmagtens hormon. Frygt for at konfrontere 
problemerne får mængden af kortisol ud af balance. 

Androgen og østrogen er kønshormoner, der afspejler den 
maskuline/feminine balance. I vore kønskirtler produceres store 
mængder kønshormoner. I binyrerne dannes kun små mængder, men 
vi har brug for dem, efterhånden som vi bliver ældre. Hvis vi skal ændre 
binyrernes udskillelse, skal vi på det psykologiske plan arbejde med 
maskulin/feminin balancen. 

DHEA er metaforisk hormonet for evigt liv. Det har betydning for 
hjernens udvikling, idet det stimulerer bevidsthedens udvikling – og 
dermed den personlige udvikling. DHEA-mængden øges, når vi ud-
sættes for udfordringer, der kræver øget bevidsthed eller udvikling af 
adfærd. 

Aldosteron er afhængighedens og forbundethedens hormon. At 
forbinde sig med mennesker og tilværelsen, at forbinde sig positivt til 
livet, giver tryghed og en normal produktion af aldosteron. At flygte fra 
sig selv, distancere sig fra andre, isolere sig og leve med ulyst og utilfreds-
hed sænker aldosteronproduktionen.

Balance opnås 
...når man føler sig accepteret og elsket af sig selv, af familie og venner. 
Balance vedligeholdes, når man opbygger selvværd og selvtillid, følger 
sine behov og er uafhængig af andres eventuelle domme i sine valg. Det 
er vigtigt at sørge for balance mellem de maskuline og feminine sider. 
Man kan sige, at binyrerne er overordnet knyttede til psykisk overlevelse.

Nøgleord for Rodchakra
- stabilitet
- rodfæstethed
- tryghed
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Rodcentret har at gøre med det fysiske menneske, vores krop, bolig, 
arbejde og alt det materielle, vi omgiver os med. Det er centret for jord-
forbindelsen og dermed stedet for vores evne til at stå på egne ben.

Som børn skal vi have vores sikkerhedsbehov opfyldt, vi skal føle, 
at verden er et sikkert sted at leve. Får vi ikke opfyldt dette behov, vil 
vi livet igennem føle os usikre på og bange for verden. Vi vil forsøge at 
skaffe sikkerhed gennem det ydre, f.eks. ved penge og statussymboler. 
Den tryghed, vi mangler i det indre, forsøger vi at skaffe gennem ydre 
sikkerhed.

Harmonisk funktion 
En oplevelse af en dyb forbundethed med jorden og alle skabninger, en 
følelse af indre succes. Man er i forbindelse med sig selv og livet, har let 
ved at virkeliggøre sine mål i tilværelsen og føler, at jorden er et sikkert 
sted at være. Man er tilfreds med økonomi, bolig, arbejde og livet ge-
nerelt. 

Disharmonisk funktion 
Er der disharmoni i rodcentrets funktion, kredser tanker og handlinger 
om materiel vinding og sikkerhed samt sanselige nydelser som mad, 
alkohol og sex.  Adfærden er fortrinsvis rettet mod at opfylde egne 
behov, og andres behov overses. Man har en indre følelse af fiasko uanset 
de ydre forhold; bliver måske nærig, materialistisk, ødsel eller har rund-
save på albuerne.

Sygdomme
Rodcentret påvirker fødder, ben, binyrer, alle faste dele så som hvirvel-
søjlen, knogler, tænder og negle, blod og celleopbygning. Nogle af de 
sygdomme, der kan opstå, er lave lændesmerter, åreknuder, hæmorrider, 
endetarmsproblemer, fedme, forstoppelse, bulimi eller anoreksi. 

Binyrerne
...skal fremhæves. De laver en lang række forskellige hormoner, bl.a.  
kortisol, androgen, østrogen, aldosteron, DHEA, adrenalin og noradre-
nalin. Overordnet bliver binyrerne styret af hypofysen og hypothala-
muskirtlen. Hormonerne fra binyrerne er som dag og nat - enten styres 
de af lyst og glæde, eller de styres af angst og ulyst; det giver forskellige 
konsekvenser i kroppen:

Rodchakra (muladhara)
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Kønskirtlerne 
...skal fremhæves. De omfatter kvindens æggestokke og mandens te-
stikler. Hormonerne er tæt forbundet med vores instinkter, og derfor 
fundamentet i vores personlighed. Kønskirtlerne er styret af hypotha-
lamus og hypofysen. Både mænd og kvinder har begge kønshormoner 
(østrogen og testosteron) og kan i øvrigt omdanne det ene hormon til 
det andet. Det kvindelige kønshormon er østrogen. Mangelsymptomer 
kommer typisk i overgangsalderen og medfører hedeture, skedetørhed, 
urinvejs- og underlivsinfektioner, irritabilitet, hukommelsesbesvær, ulyst 
til sex, ledproblemer mm. Ved øget østrogenproduktion ses aggressiv 
adfærd, livmoderkræft, brystkræft, væskeophobninger, brystspændinger, 
pletblødning, hovedpine.

Østrogen har betydning for feminine aggressioner, der er rettet mod 
følelsesmæssig magt, psykisk dominans og følelsesmæssig tryghed.

Det mandlige kønshormon er testosteron, der er ansvarlig for 
kropsbehåring, basstemme, kønsdrift, muskelmasse og højde. For meget 
testosteron medfører fedtet hud, leverskader, aggression, øget kønsdrift. 
For lidt testosteron medfører underudviklede muskler, nedsat kønsdrift, 
impotens, ufrugtbarhed, træthed.

Mandlig aggression er rettet mod fysisk magt, erobring, materiel 
kontrol og fysisk tryghed.

Balance opnås 
...når vi er trygge og kan drage omsorg for os selv og hinanden, såvel 
fysisk som psykisk. Psykisk sådan, at vi kan lytte til de indre signaler, 
og giver os selv beskyttelse, næring og liv. Fysisk  omhandler det søvn, 
mad, drikke, toiletbesøg og motion. Det feminine aspekt drejer sig først 
og fremmest om den emotionelle tryghed, bl.a. om socialt fællesskab og 
fysisk kontakt med andre, det maskuline om den fysiske basale tryghed. 
Idet harachakraet også er centret for seksualiteten, hænger balance sam-
men med, når seksualkraften har mulighed for at strømme frit, forstået 
både fysisk og følelsesmæssigt.

Nøgleord for Harachakra
- flydende
- nærende
- legende

155

Hara-centret styrer vore kønskirtler (æggestokke, testikler, prostata). 
Det har at gøre med seksualitet og kontrol over følelser i form af at 
kunne bestemme, om man ønsker at udtrykke en bestemt følelse. Det er 
det centrum, der styrer spontanitet, lyst, livsglæde og vrede. Tryghed er 
et nøgleord for det harmoniske udtryk.

For at kunne udvikle et velfungerende center, skal vi som børn lære 
at dele og at respektere andre mennesker. Vi skal gennem kærtegn og 
ømhed føle, at vi er elskede og værdige til kærlighed. Mangler man disse 
erfaringer, vil man som voksen ønske at besidde andre mennesker og/el-
ler penge. Ofte opstår der også ubalance i puberteten, hvor den spirende 
seksualitet støder imod gængse normer, forældre, samfundet osv. 

Harmonisk funktion
Man strømmer med livet og følelserne. Man er åben og naturlig i sin om-
gang med andre mennesker, især over for det modsatte køn. Man føler 
skabelsens strøm gennem sin krop, psyke og tanker. Man har lyst til og 
glæde ved seksualitet. Man har en indre ro selv i pressede situationer.

Disharmonisk funktion
Man har en manglende evne til at styre følelserne, ofte med under-
trykkelse til følge – og med manglende spontanitet og hengivelse til 
følge. De undertrykte følelser kan risikere at hobe sig op indeni og 
eksplodere på en ukontrollabel måde, når overtrykket er for stort. 

Blokeringer kan også medføre seksuelle problemer. I den ene ende af 
spektret i form af voldsomme fantasier, sex som narkotika, undertrykt 
begær, der kommer til pludselig voldsom udløsning. I den anden ende 
af spektret som frigiditet / impotens. Den psykologiske pendant til dette 
er, at man kan blive vred på andre mennesker, der følger deres lyst i ste-
det for at følge pligten.

Sygdomme
Med placeringen i underlivet giver abdominal-centret energi til benene, 
de nedre tarme, lændehvirvlerne, bækkenområdet, blindtarmen, køns-
organerne, blæren, binyrerne, nyrerne og kønskirtlerne. De sygdomme, 
der typisk optræder, er menstruationsproblemer, barnløshed, underlivs-
infektioner, impotens, prostataproblemer, lændesmerter, diskusprolaps  
i lænden, blære- og urinvejsinfektioner.

Harachakra (swadhisthana)

154



Hvis man nægter at anerkende de følelser, man har, vendes de indad. Det 
giver problemer i første omgang med selvhad, manglende selvtillid eller 
angst. Det kan også give sig udslag i fysiske sygdomme.

Sygdomme
De mest almindelige sygdomme ved ubalance i solar plexus er gigt, 
mavesår, mave-tarmproblemer, diabetes, betændelse og cancer i bugspyt- 
kirtlen, nyreproblemer, leverproblemer, galdesten, sygdomme i biny-
rerne, forstoppelse, anoreksi, bulimi og kvalme.

Balance opnås
...når man står helt ved, hvem man er, hviler i sig selv. Dvs. tør “lyse” i 
livet, præcis som man er, står ved sin unikhed – og anerkender andres 
unikhed. Man står ved sine følelser, mærker dem, anerkender dem –  
og handler konstruktivt på dem.

Nøgleord for Solar plexus chakra
- intention
- manifestation
- transformation
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Dette center er “solen i vores liv”, det er gult, sidder lidt over navlen og 
indeholder egentlig flere mindre centre, som betragtes som et. Centret 
hersker over den nederste del af ryggen, bughulen, fordøjelsessystemet, 
mave, lever, milt, galdeblære og det vegetative nervesystem.

For at udvikle et sundt og velfungerende solar plexus må barnet lære 
noget om selvtillid, selvrespekt og tro på sig selv.

I mødet med andre mennesker bruger vi fortrinsvis solar plexus cen-
tret; vi sender en føler ud, og vi får et intuitivt indtryk af, hvad vi synes 
om den person, vi møder. Solar plexus centret er sædet for den person-
lige vilje, og det er herigennem, vi danner vore sociale relationer. 

Centrets funktion er derudover at rense de lavere centres drifter og 
ønsker. At omdanne den mere instinktprægede energi til en mere kul-
tiveret og socialt acceptabel energi.

Det er centrets lysmængde, der bestemmer vores almene stem-
ningsleje. Meget lys giver energi og glæde, lidt lys gør os langsomme og 
deprimerede. Vi kender alle følelsen af suget i maven eller en knugende 
fornemmelse, når vi er nervøse - det er solar plexus, der trækker sig  
sammen. 

Harmonisk funktion
Man formidler en følelse af fred og harmoni. Man accepterer sig selv og 
andre fuldstændig, som de er. Alle handlinger er i harmoni med de indre 
og ydre love. Man handler spontant rigtigt hver gang. Man er fyldt med 
lys og energi og er naturligt beskyttet mod negative påvirkninger.

Har man et harmonisk fungerende centrum betyder det, at man har 
god kontakt til sine følelser. Man ved, hvad man føler. Man kan sige til og 
fra alt efter, hvad situationen kræver. Man tør stå ved sig selv og stå frem 
over for andre.

Disharmonisk funktion 
Man er manipulerende, kontrollerende og magtbegærlig. Der er indre 
uro og generel utilfredshed. Det kan skyldes lavt selvværd – så man for-
søger at få verden til at give sig den tilfredshed og bekræftelse, man selv 
mangler. Emotionerne er blokerede men bryder til tider igennem som 
små ukontrollable udbrud i form af vrede eller angst. Man ved ikke, hvad 
man føler, eller hvis man gør, accepterer man det ikke. Måske omformes 
følelserne til noget andet. Idet solar plexus er knyttet til følelsen af at 
være herre i sit eget liv, kan ubalance afstedkomme, at man føler sig som 
offer. Man bliver vred på andre eller tilværelsen i al almindelighed, man 
føler sig handlingslammet og magtesløs.

Solar plexus chakra (manipura)
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modløs. Er hjertecentret helt lukket, reagerer man med ligegyldighed og 
hjerteløshed over for andre mennesker.

Sygdomme 
Hjertecentret giver energi til hjerte, skuldre, arme, hænder, ribben, 
brystkasse, bryster, mellemgulv, spiserør, kredsløb og åndedrætsorganer.

De sygdomme, der kan skyldes ubalance i hjertecentret, er hjerte-
anfald, forstørret hjerte, depression, astma, allergier, lungeproblemer, 
bronchitis, lungebetændelse, kredsløbsforstyrrelser, problemer i øvre 
ryg og skulderbæltet. 

Balance opnås 
...når man lever i “det åbne hjerte” – såvel i relation til sig selv som til 
andre.

Nøgleord for Hjertechakra
- medfølelse
- kærlighed
- taknemmelighed
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Hjertechakraet er stedet for kærlighed, sorg og glæde. Det er her, de 
højere kærlighedsfølelser bor, den uselviske kærlighed. Det er her, vi 
føler tillid, accept, tilgivelse og fred. Her er vi ligeværdige. 

Hjertecentret er også det midterste af centrene og det, der forbinder 
de tre fysisk-følelsesmæssige nedre centre med de tre åndeligt-spirituelle 
øverste centre.

For at udvikle et velfungerende hjertecenter har vi som børn brug 
for at lære at give og modtage kærlighed og at have omtanke for andre 
mennesker. Vi skal også lære at elske os selv, såvel som livet. Hvis vi ikke 
lærer dette som børn, vil vi hele livet søge efter mennesker, som kan 
fylde vores liv med kærlighed, men vi finder dem aldrig helt. Selv om de 
giver os masser af kærlighed, er det aldrig helt nok. Vi vil stadig føle os 
uelskede.

Det er i os selv, vi skal finde kærligheden. Uden kærlighed føler vi os 
angste og vrede og bange for livet. Hjertecentret føler vi, når vi får et stik 
i hjertet ved sorg eller svigt. Livet igennem udsættes vi for lidelse, der 
potentielt kan være med til at åbne og blødgøre vores hjertecenter. Vi 
skal turde rumme lidelsen og forløse den. Kan vi ikke det, men lukker af 
og fortrænger lidelsen, lukker vi hjertecentret. I hjertet findes de to sider 
af livet, kærlighed og sorg, vi skal kunne rumme dem begge for at have et 
godt og harmonisk liv.

Det er gennem hjertecentret, vi kan komme i forbindelse med den 
guddommelige gnist i os selv.

Harmonisk funktion
Et åbent hjertecenter virker spontant helbredende på andre mennesker. 
Man er en kanal for guddommelig kærlighed. Man udstråler naturlig 
varme, hjertelighed og glæde. Man gør andre mennesker glade og 
vækker deres tillid. Man er medfølende og hjælpsom uden at forvente 
gengæld.

Disharmonisk funktion 
Når hjertecentret fungerer dårligt, bliver vi deprimerede og selv- 
medlidende. Vi gør gode gerninger med den bagtanke, at andre så  
skylder os en lignende gerning. 

Man søger bekræftelse gennem andres taknemmelighed, hvilket  
virker manipulerende. Man er let at såre og afhængig af andres kærlighed 
og omsorg. Når man en sjælden gang åbner sig og bliver såret, trækker 
man hurtigt følehornene til sig og trækker sig ind i sig selv og bliver

Hjertechakra (anahata)
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lerne, mund, hals, tænder, tandkød, kæber og ører. De sygdomme, der 
kan opstå, er bl.a. ondt i halsen, paradentose, hold i nakken, hovedpine, 
hævede kirtler og stofskifteproblemer.

Skjoldbruskkirtlen 
...står i forbindelse med halscentret; den producerer kroppens stofskifte-
hormoner, som er bestemmende for kroppens temperaturregulering og 
energiomsætningen i cellerne. Når energien i halscentret undertrykkes 
eller overstimuleres, opstår der ubalance. Undertrykkelse af stofskifte-
hormonerne medfører for lavt stofskifte med symptomer som bl.a.: 
Sløvhed, bleghed, kuldskærhed, hårtab, langsom puls, forstoppelse, 
uregelmæssige menstruationer og fedme. Overreaktion af stofskiftehor-
monerne medfører for højt stofskifte med symptomer som bl.a.: Øget 
temperatur, fugtig hud, hurtig puls, træthed, åndenød, indre uro, rys-
tende hænder, vægttab, diarré.

Balance opnås 
...ved reel handling. I stedet for at flygte ind i passivitet eller udadrettet 
overaktivitet skal problemerne tages op og løses. Virkeligheden behøves 
konfronteret; der skal ryddes op i livet. Konkret ved at starte med små 
projekter, som man kan overskue, og som man formår at afslutte, in-
den man igangsætter nye. Såvel helt konkret praktiske projekter, som 
problemer knyttede til relationerne. Frigivet energi mærkes direkte som 
løsnelse i halsen.

Nøgleord for Halschakra
- kreativitet
- inspiration
- ubundethed
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Halschakraet bestemmer over vores evne til at udtrykke os både fysisk, 
psykisk, mentalt og sjæleligt. Det sorterer vore indre impulser og bestem-
mer, hvilke der skal komme til udtryk. Vi kender alle fornemmelsen af ord, 
der bliver siddende i halsen og ikke vil ud. Når vi gennem lang tid under-
trykker udtryk, dannes der en blokering i halscentret. Halscentret formid-
ler også vore kreative udtryk som sang, musik, dans, billedkunst osv.

Hvis vores halscenter skal udvikles normalt, har vi som børn brug 
for at lære, at vi er ansvarlige for vore handlinger, og at de har en kon-
sekvens. Hvis man har overbeskyttende forældre, der forsøger at beskyt-
te én mod verden, vil man udvikle en ubalance i halscentret. Vi har brug 
for medbestemmelse i alt, hvad der vedrører os selv.

Halscentret er med sin placering, midt mellem hoved og krop 
(fornuft og følelser), området for mange indre konflikter. Vores fornuft 
ønsker et, men vore følelser vil noget helt andet. Det er denne konflikt, 
halscentret skal mægle i. Det er igennem udviklingen af halscentret, vi 
kan lære at høre vores egen indre stemme og komme i forbindelse med 
vores højere Selv.

Når halscentret fungerer godt, har vi også let ved at snakke med men-
nesker, og vi er gode til at gøre os forståelige. Man kan høre på stemmen, 
om halscentret fungerer godt. 

Harmonisk funktion
Med et afbalanceret halscenter udtrykker man sig åbent uden frygt for 
sine følelser, tanker og indre erkendelser, er ærlig overfor sig selv og 
omverdenen, har evnen til at udtrykke sig kreativt.

Man har også en evne til at lytte til andre og forstå dem både med 
fornuft og hjerte. Møder man modstand, formår man at forblive tro mod 
sig selv. Åbenheden udad gør også én åben indad. Man er modtagelig for 
impulser fra det indre, lader sig lede af intuitionen. 

Disharmonisk funktion
Når forbindelsen mellem følelser og fornuft er blokeret, kan det resultere 
i to forskellige reaktioner. Enten en manglende evne til refleksion over 
egne handlinger, der fører til uoverlagte handlinger. Eller et indkapslet 
intellekt, der fornægter følelsernes visdom. Man vil for enhver pris ikke 
virke svag men forsøger konstant at være den stærke, og det fører til 
magtkampe eller forsøg på at manipulere omgivelserne.

Sygdomme
Halscentret styrer skjoldbruskkirtlen, luftrøret, spiserøret, nakkehvirv–

Halschakra (vishudhi)
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Prolaktin er vort omsorgshormon. Det styrer kvindens evne til at danne 
mælk, men det styrer også den sociale og kærlige binding til barnet. Det 
styrer vores omsorg for os selv. Er der for lidt hormon, vil vi ikke drage 
omsorg hverken for os selv eller andre.

Binyrebarkstimulerende hormon (ACTH) styrer stressniveau og 
hjernes produktion af serotonin (“lykkefølelse-stof ”). Det styrer også 
binyrernes produktion af kortisol.

Stofskiftestimulerende hormon (TSH) styrer vores handlekraft. For 
meget TSH giver en overaktiv skjoldbruskkirtel og for lidt en underaktiv 
skjoldbruskkirtel. 

Kønshormonregulerende hormoner (LH/FSH) er vore seksuelle 
handlingshormoner. Balancen mellem de to hormoner styrer balan-
cen mellem vore hjernehalvdele og bestemmer derfor, om det er den 
maskuline eller den feminine del af vores personlighed, der dominerer. 
Tanker, følelser og oplevelser har indflydelse på mængden af hormon i 
blodet, ligesom det er tilfældet ved de fleste af de øvrige hypofysehor-
moner. 

Balance opnås 
...ved at rydde op, såvel helt konkret fysisk som i livshistorien. Hypo-
fysen er underbevidsthedens fysiske manifestation. Den er fyldt med 
fortidens konklusioner af livets erfaringer. Den styrer vores liv igen-
nem de skjulte mønstre, vi har indprogrammeret. Vi kan ikke huske de 
oplevelser og erfaringer, der har skabt vores handlemønster. Vi handler 
blot, som vi har lært. For at få en velfungerende hypofyse er det derfor 
nødvendigt at rette bevidstheden mod sindets mørke og uklare sider. 
Tilgivelse – af sig selv, og af andre – er essentiel for at genvinde hypo-
fysebalance.

Nøgleord for Pandechakra
- intuition
- indsigt
- indre lys
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Pandechakraet korresponderer med hypofysen, som er en lille kirtel, 1 
cm i diameter, placeret ca. midt i vores hjerne. Pandecentret er stedet for 
intelligens, forståelse, intuition, klarsyn og retning i livet. Det er også det 
centrum, der kaldes det tredje øje. 

For at få balance i pandecentret skal vi som børn lære at se ind i os 
selv og stole på vores intuition. Barnet er fra starten udforskende og 
nysgerrigt og ønsker svar på alt mellem himmel og jord. Hvis det bliver 
afvist eller overset i sin spørgen, lærer det med tiden at undertrykke 
lysten til at søge efter svar.

Harmonisk funktion 
En god kontakt til pandecentret giver en fornemmelse af hvilken retning 
man skal tage i livet. Intuitionen fører en på rette vej, og sindet vil være 
let. Man er vågen, har en aktiv forstand og åndelige evner. Man har en 
veludviklet evne til at visualisere og har evne for at opfatte sammen-
hænge intuitivt. En hypofyse og et pandecenter i balance kan modstå 
store omvæltninger i tilværelsen.

Disharmonisk funktion
Et pandecenter, der er ude af balance, gør os forvirrede og retningsløse, 
hvorfor vi har svært ved at tage beslutninger. Man har intet indre over-
blik og kommunikerer utydeligt. Sindet er ofte tungt og mørkt. Man 
forsøger ved hjælp af fornuften at få lidt orden i tilværelsen, men der 
mangler et klartseende helhedssyn.

Sygdomme
Pandecentret styrer øjne, næse, pinealkirtlen og hypofysen. Det styrer 
også udviklingen af intelligens og indlæringsevne. Ubalance kan give 
nervesystem-sygdomme, blindhed, migræne, gigt, pandehulebetæn-
delse, nervøsitet, tungsind, skizofreni, indlæringsvanskeligheder, søvn-
forstyrrelser.

Hypofysen 
...skal fremhæves. Den er med til at regulere det meste af hormonsy-
stemet. Den siges at være “hormonsystemets kommandocentral”, der 
modtager og videregiver ordrer til de andre kirtler. Den styrer vækst-, 
stofskifte-, binyrebark-, køns- og mælkekirtelhormoner.

Væksthormon styrer cellernes vækst. Har vi nok hormon, er vi vitale, 
ungdommelige og virile i krop og sind. Har vi for lidt af hormonet, er vi 
slaskede og mangler livsenergi.

Pandechakra (ajna)
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Ubalancer i pinealkirtlen påvirker personligheden. Ubalancer kan frem-
stå som umodenhed eller overmodenhed. Umodenhed hvor man ikke 
har forbindelse til indre kvaliteter som etik, samvittighed og ansvar. Man 
ser ikke, hvilke konsekvenser ens handlinger har, og man lærer ikke af 
sine fejltagelser. Man føler ofte en tomhed, som man forsøger at lindre 
gennem misbrug af spil, alkohol, narkotika eller mad. 

Overmodenhed kan modsat medføre overdreven ansvarlighed, 
samvittighed, skyldfølelse og seriøsitet. Man påtager sig ansvar for, at alle 
andre mennesker har det godt, og glemmer derved sig selv. Man magter 
ikke at tage imod kærlighed og omsorg fra andre, føler sig ensom, er 
plaget af tungsind, depression og afmagt.

Balance opnås 
...ved på det fysiske plan at passe vores sengetid og have god søvnkva-
litet, psykisk fokusere på  kærlighed, tryghed, ro, harmoni og glæde. 
Fokusere på de positive sider ved andre mennesker i stedet for at se det 
negative. 
Ligesom dagslyset påvirker pinealkirtlen, så påvirker vore egne indre lyse 
og mørke tanker og følelser også kirtlen. Den mørke bevidsthed dæmper 
produktionen af melatonin og øger produktionen af stress-hormoner. 
Vores bevidsthed bliver sovende, og vi sanser ikke længere virkeligheden 
omkring os klart. Hvis vi ser lyst på tilværelsen, er vores bevidsthed også 
vågen, og vi møder livet med tillid og nysgerrighed, og vi sover godt om 
natten.

Nøgleord for Kronechakra
- uendelighed
- evighed
- transcendens
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Kronechakraet er placeret på toppen af hovedet og har med vores ånde-
lige aspekt at gøre. Når det er åbent, mærker vi vores universelle natur, 
oplever os selv og andre som ren bevidsthed. Kronecentrets udvikling er 
afhængig af de seks nedre centres udvikling. 

Harmonisk funktion
Der kan ikke være blokeringer i kronecentret; det kan kun være mere 
eller mindre udviklet. Kronecentrets formål er at skabe sammenhæng 
og helhed mellem alle dele af mennesket, at give en følelse af helhed og 
mening. Når det begynder at åbne sig, vil man føle øjeblikke, hvor ens 
indre væren og det ydre liv smelter sammen. Det er en følelse af at være 
et med alt. Hvad, vi tidligere har forstået intellektuelt og intuitivt, bliver 
i kronecentret til fuldstændig forståelse. Vi oplever glimtvis “lyset” i 
form af aha-oplevelser, hvor vi pludselig forstår den dybere mening med 
tingene.

Delvis lukket kronecenter
Et delvist lukket kronecenter kan give en følelse af at leve et meningsløst 
liv i én lang trædemølle. Der vil være en følelse af at være adskilt fra ver-
den, hvilket kan give angst og ensomhedsfølelse.

Sygdomme
Nervesygdomme, lammelser, genetiske sygdomme, knogleproblemer, 
dissemineret sclerose.

Pinealkirtlen 
...skal fremhæves. Denne kirtel regulerer overordnet funktionen i alle 
de andre kirtler gennem hormonet melatonin. Melatoninproduktionen 
varierer over døgnet og er meget afhængig af solen. Der produceres mest 
melatonin om natten og mindst om dagen. Melatonin er et søvnhormon, 
der hjælper os med at slå dagsbevidstheden fra, så vi om natten kan sove 
og drømme og dermed få bearbejdet de oplevelser, vi har haft om dagen. 
Melatonin skruer også ned for de andre hormonkirtlers funktion, så 
stofskifte og stress mindskes.

Forskning viser, at melatonin har en kræfthindrende virkning. Endvi-
dere har det en positiv virkning på immunforsvaret og modvirker i øvrigt 
aldersrelaterede sygdomme som forkalkning og Alzheimers. I USA 
sælges melatonin i håndkøb og bruges næsten som en “livseliksir”.

Kronechakra (sahasrara)
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Med chakraerne som indgang... 

øvelser og 

meditationer

11.01 :    Skab ro

11.02 :    Sutra-meditation på chakraerne

11.03 :    Yoga Nidra (uddrag)

                   Chakra- og sutraoversigt

:
Hvor åndedrættet er broen mellem krop og sind, skaber 
chakra-øvelser en bedre forbindelse mellem det fysiske 
legeme og energilegemet.

Derfor kan det ikke overraske, at der er utallige 
måder at arbejde med at få “elektricitets-systemet” til at 
fungere optimalt i én. Udover at man kan arbejde med 
chakraerne i meditation, så arbejdes der med dem inden 
for massage og healing. Det skal understreges, at det at 
arbejde direkte på chakraerne kan opleves transforme-
rende, idet der kan ske energimæssige kvantespring. 
Man skal dog ikke forledes til at tro, at man kan løse 
alle problemer via energiarbejdet. Man bliver også nødt 
til at arbejde med de dybereliggende overbevisninger, 
tankestrukturer og adfærdsmønstre, hvis mere blivende 
transformationer skal ske i én.

Jeg har valgt at præsentere 4 måder at arbejde med 
chakraåbning og – afbalancering på.

Den første øvelse blev præsenteret i kapitlet “med 

hjertet som indgang”, øvelse 10.2.: Hjertesutraer.
I dette kapitel præsenteres 3 vidt forskellige øvelser:
Den første, “Skab ro”, er en yderst simpel og behage-

lig øvelse, der kan bruges i mange forskellige situationer.  
Specielt til natten synes jeg, at den er god.

Den næste er en avanceret meditationsform, “Sutra- 
meditation”, som er meget dybtgående og effektfuld, 
hvad angår at åbne chakraerne og skabe balance. Der skal 
afsættes i hvert fald 40 minutter til det samlede forløb, 
hvorfor den er noget tidskrævende, men det energi- 
mæssige kvantespring, man kan foretage med øvelsen,  
er uforligneligt.

Den sidste øvelse er en klassisk liggende visualise-
ring, hvor man detaljeret guides igennem krop, sind,  
energi og sluttelig knytter forbindelsen ud i omgivelser-
ne. Energiskiftet i kroppen i forbindelse med øvelsen er 
så dybtgående, at man får et konkret og præcist forhold 
til, hvad chakra-systemet er for en størrelse og gør for én.
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Vores basale behov og overlevelse er i centrum. Vi lærer at gå, spise, 
sidde, kravle, tale og gå i skole.

Vi bliver bevidste om vore egne behov og tænker på vor videre vej frem i 
livet. En begyndende seksualitet udvikles.

Vores selvværd udvikles, og der er stort fokus på vort forhold til andre. 
Vi får kærester og gør seksuelle erfaringer, indgår i grupper og omgås 
andre i forskellige sammenhænge.

Vi overvejer, om vi valgte rigtigt i forhold til uddannelse, partner og job. 
Vi er nu ansvarlige for os selv, og mange stifter familie.

Vi begynder i højere grad at lytte til den indre stemme: Har vi gjort det, 
vi helst ville? Mange forhold, både kærligheds- og jobmæssige brydes 
op; vi begynder måske på en ny kreativ hobby.

Vi går dybere med tingene og ser virkelig indad. Mange oplever en krise 
omkring 40 års alderen, hvor livet tages op til revision.

Vi er nu blevet rigtigt “voksne” og har gennemlevet markante ændringer 
i livet. Ofte har vi nu en større indre ro og følelse af at have fundet vores 
plads i livet. 

Chakraernes udviklingscyklus

Rod: 0-7 år

Hara: 7-14 år

Solar plexus:   
14-21 år

Hjerte: 21-28 år

Hals: 28-35 år

Pineal: 35-42 år

Krone: 42-49 år 

Linda, PSM teacher

»Sometimes when I meditate, I feel like I am down- 
loading whatever God or the universe wants me to  
know for the day. It’s as if my Ego can be quiet long  
enough to hear, and even though no words come to  
me, it’s like recharging a battery«                                                                
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Dén form for meditation, der har gjort den allerstørste forskel for mig 
gennem årene, er en chakra-meditation – med nogle bestemte affirma-
tioner, også kaldet “sutraer” knyttede til hvert chakra. Derved lægger 
man metaforisk et frø og danner basis for vækst for lige netop den kva-
litet og tilstand, der tilhører chakraet, og som man ønsker balancering 
og udvikling af. Man går hinsides viljen og tænkningen, i tillid til, at ens 
energilegeme er grundlaget for udviklingen. Via energilegemet vokser 
kvaliteten ind i det mentale og manifesteres fysisk.

Det anbefales så absolut med denne type meditation, at man går på et 
kursus med en erfaren lærer og tager sig god tid til at få den lært på den 
bedst mulige måde. Jeg var selv på et ugekursus, “Seduction of Spirit” på 
Chopra Center for Wellbeing. Her arbejder man ét chakra igennem pr. 
dag igennem flere timers meditation om dagen. Meget roligt og dybt-
gående. 

Omvendt sker der ikke noget ved, at man selv blidt forsøger sig frem 
med sutraerne. I værste fald sker der blot ingenting, fordi ordene blander 
sig så meget med de almindelige tanker, at de ikke får nogen særlig be-
tydning for én.

Se metaforisk for dig, at hvis en lille sten smides i et oprørt hav med 
mange bølger, registrerer man ikke engang, at den ramte havoverfladen. 
Men på den blikstille overflade vil man kunne se, hvordan ringene spre-
der sig ud fra, hvor den havnede. Således er også et sutra: Det spreder 
en vibration i det pågældende chakra, vel at mærke, hvis “døren er åben”, 
dvs. sindet er stille.

Mediter først i 20 minutter med en teknik, der gør dig helt stille i krop 
og sind.

Start i rodchakra og arbejd dig opefter. Sig det første sutra – hold 15 
sekunders pause – så nr. 2, 3, 4, altså alle 4 sutraer for det pågældende 
chakra, 15 sek pause mellem hver, hvor vibrationen manifesterer sig. 
Gentag, så du udfører to runder.

Flyt opmærksomheden til 2., 3. osv chakra og lav samme procedure. 
Tidsforbrug pr. chakra: Ca. 2 minutter, 15 minutter i alt. Vil du lave 

en længere meditation, kan du gentage sutraerne op til 4 gange i hvert 
chakra. 

Det anbefales  
så absolut med 
denne type  
meditation, at  
man går på et  
kursus med en  
erfaren lærer

Udførelse 

   Øvelse 
11.02:Sutra meditation  

på chakraerne
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   Øvelse 
11.01:

For at skabe ro via chakraerne kan man i siddende eller liggende position 
anbringe hænderne et par minutter på centrene i denne rækkefølge:

En hånd på hara- og den anden på halscentret 

En hånd på solar plexus og den anden på  
hjertecentret 

En hånd på panden og den anden på  
hjertecentret

Skab ro

Udførelse
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Den mest omfattende guidede dybdeafspænding, som jeg kender  
til, er instrueret på en cd af Swami Janakananda, Skandinavisk Yoga-  
og Meditationsskole. Den hedder Yoga Nidra. Den arbejder sig  
dybtgående ind i krop, sind og energistruktur med en grundig  
gennemgang af chakraerne. CD’en kan varmt anbefales. Her bringes  
et transkriperet uddrag af den del af yoga nidra, der har med chakraerne 
at gøre. 

Chakraer
Nu til de psykiske chakraer. De steder i kroppen, hvor krop, sind og 
energi mødes.  

Første: Vi begynder med det fundamentale rodcenter, der ligger 
mellem kønsdelene og endetarmen, over mellemkødet lidt op i kroppen. 
Muladhara chakra. Føl området over mellemkødet mellem kønsde lene 
og endetarmen. Muladhara chakra. 

Andet: Næste chakra er hara chakraet, 3 cm. under navlen. Det  
kaldes for swadhisthana  chakra.

Tredje: Mærk nu solar plexus, mellem ribbens-kant og navle.  
Manipura chakra.  

Fjerde: Gå op til hjerteområdet. Mærk området foran hjertet,  
brystet. Derfra bevæger du dig bagud til et mindre område i rygsøjlen, 
bag hjertet. Den ubrudte lyds chakra eller anahata chakra. 

Femte: Mærk halsen og mærk et mindre område i rygmarven i 
halsen. Vishudhi chakra. Renselseschakraet eller transformations-
chakraet. 

Sjette: Så gå op til øjenbrynscentret. Mærk stedet mellem de to øjen-
bryn. Derfra bevæger du dig lige bagud, ind midt i hovedet. Der finder 
du ajna chakra. Kontrolchakraet, også kaldet guruchakraet, eller det 
tredie øje. Føl området midt i hovedet.  

Syvende: Og til sidst hele toppen af hovedet, hjernen, kraniet, håret 
og en smule ovenover. Det hele. Kaldet sahasrara chakraet, den tusind-
bladede lotusblomst. Sahasra.
 

   Øvelse 
11.03:Yoga Nidra

Guidet  
afspænding  
med særlig 
fokus på  
chakraerne

Udførelse
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Elementære sutraer
1. Fleksibilitet
2. Transformation
3. Sammenhæng
4. Stabilitet

Rensende og styrkende sutraer
5. Renhed
6. Næring
7. Tiltrækning
8. Sammensmeltning

Manuskript eller livssutraer
9.   Ønske
10. Intention 
11. Vilje
12. Skæbne

Hjertesutraer
13. Fred
14. Harmoni
15. Latter
16. Kærlighed

Udtryks- og manifestationssutraer
17. Kreativitet
18. Velstand
19. Overflod
20. Skelneevne

Indsigtssutraer
21. Integration
22. Sandhed
23. Grænseløshed
24. Visdom

Illuminations- og befrielsessutraer
25. Uendelighed
26. Udødelighed 
27. Helhed
28. Oplysning

Rod

Hara

Solar Plexus

Hjerte

Hals

Øje 

Krone
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Vi vil nu gå op gennem disse chakraer (nedefra og op, oppefra og ned - gentages 2 gange). 
Muladhara chakra ved mellemkødet.
Svadhisthana chakra, lige under navlen. 
Manipura chakra ved solar plexus. 
Anahata chakra bag hjertet.
Vishudhi ved halsen.
Ajna chakra midt i hovedet eller øjenbrynscentret. 
Sahasrara chakra. Hele toppen af hovedet. Sahasrara (mærk musikkens toner højre om hovedet.) 
Ajna midt i hovedet. 
Vishudhi ved halsen. 
Anahata chakra bag hjertet.
Manipura chakra ved solar plexus.
Svadhisthana chakra, lige under navlen. 
Muladhara ved mellemkødet.
- Gentages én gang mere.

Mantraerne for disse chacraer
Muladhara chakra er lam - lam. 
Og nu går vi op til svadhistana chakra, lige under navlen -  vam - vam. 
Og vi går op til solar plexus, manipura chakra - ram - ram. 
Og vi går op til anahata chakra ved hjertet - yam- yam. 
Og vi går op til vishuddhi chakra ved halsen - ham- ham. 
Og vi går op til midt i hovedet, og der finder du mantraet sham. 
Toppen af hovedet – om. 
Nu går vi ned gennem chakraerne igen kun ved hjælp af mantraerne. 
Om. Sham. Ham. Yam. Ram. Vam. Lam.

Psykiske symboler
Også psykiske symboler kan bringe dig i forbindelse med de psykiske chakraer. 
Første: Symbolet for muladhara chakra er en rød trekant med en spids nedad. Inden i denne trekant er 
en oval form, hvorom en lille levende slange er snoet. Tre og en halv omgang. 
Anden: Ved swadhistana lige under navlen er det en tilstand af bevidstløshed. Af selvforglemmelse. 
Tredje: Ved solar plexus er det en strålende gylden lotusblomst eller åkande. 
Fjerde: Ved hjertet, ved anahata, er det en lille flamme som brænder fra et stearinlys i et stort rum. 
Femte: Ved halsen, vishudhi, er det nektar-dråber og en oplevelse af kulde. 
Sjette: Og i midten af hovedet, ajna chakraet, er det en tilstand af opslugthed. En tilstand af meditation. 
Et gyldent æg.
Syvende: Og på toppen af hovedet er det en tusindbladet lotus, som dækker hele den øverste  del af 
hovedet ovenover. Mærk eller se denne blomst deroppe. Forestil dig en uendelig stor blomst på toppen 
af dit hoved. Tusindvis af kronblade. En rød blomst. En tusindbladet rød lotus.

ILLUMINATIONS- & BEFRIELSESSUTRAER
25. Uendelighed. Etableret i en tilstand af: uendelighed.
26. Udødelighed. … opmærksomhed, hvor der er spontan 
 viden om sjælens evige eksistens.
27. Helhed. … at det hellige i alt er kendt og genkendt.
28. Oplysning. … spontan viden om Ånd i alt. 

INDSIGTSSUTRAER
21. Integration. ... af : forenetheden af kroppen,  
 sindet & sjælen. 
22. Sandhed. .. . at kende den skjulte mening bag 
 alle begivenheder.
23. Grænseløshed. … frihed fra fortidens styring.
24. Visdom. … alvidenheden, der afføder spontant 
 korrekt adfærd uden at skulle tænke på det.

UDTRYKS- OG MANIFESTATIONSSUTRAER
17. Kreativitet. …uendelig forestillingen om det  
 kosmiske sind.
18. Velstand. … hvor alt godt ubesværet flyder.
19. Overflod. … hvor alle ønsker spontant opfyldes; 
 rigelighed af materielle ting.
20. Skelneevne. … spontane korrekt trufne valg.

HJERTESUTRAER
13. Fred … ikke-vold. 
14. Harmoni. Etableret i den kosmiske dans 
 (sutra for synkronicitet). 
15. Latter. Etableret i livets paradoks (ligegyldigt hvad 
 er det modsatte der også altid. Der er altid plads til 
 at skifte perspektiv).
16. Kærlighed. Etableret i enhedsbevidsthed. 

MANUSKRIPT OG STYRKENDE SUTRAER
9. Ønske …nærvær, hvor fokus spontant er i retning 
 af evolution. 
10. Intention. …nærvær, evolutionære impulser 
 spontant aktiveres. 
11. Vilje. … commitment til evolutionære mål. 
 Èn retning, ingen vej tilbage, ligesom når et barn 
 ikke kan vende tilbage i livmoderen.
12. Skæbne. … opmærksomhed hvor der er fuld virkeliggørelse  
  og manifestation af ens mening med livet (Dharma).

RENSENDE OG STYRKENDE SUTRAER
5. Renhed. …nærvær, hvor alle toksiner effektivt 
 neutraliseres og elimineres.
6. Næring. …nærvær, hvor essensen af energien (ojas) 
 styrker krop og sind.
7. Tiltrækning. …nærvær, hvor essensen af energien (ojas) 
 magnetiserer og tiltrækker kærlige forhold i alle 
 typer relationer.
8. Sammensmeltning. …nærvær, hvor essensen af 
 energien (ojas) søger enhed med den spirituelle 
 kerne af alle levende væsener.

ELEMENTÆRE SUTRAER
1. Fleksibilitet. … perfekt tilpasning til 
 udefrakommende kræfter (rum & luft). 
2.  Transformation. …nærvær, hvor alle problemer 
 omdannes til kreative muligheder (ild).
3.  Sammenhæng. … forenede mål (vand).
4.  Stabilitet. …centreret opmærksomhed 
 i uforudsigeligheden (jord).

KRONE: Uendelige muligheder  
Placering: Toppen af hovedet.
Farve: Lilla.
Element: Tanken/viljen.
Funktioner: Vitaliserer den øverste del af hjernen.
Kvaliteter & lektioner: Enhed mellem det højere selv og det  
menneskelige potentiale. Enhedsbevidsthed. Spirituel vilje,  
inspiration, harmoni, visdom og forståelse. Idealisme, uselviskhed.  
Opfattelse hinsides tid og rum. Udvikling af bevidsthed.

PANDE: Viden om Væren 
Placering: Centrum af hovedet, mellem øjenbrynene. 
Farve: Indigo.
Element: Lys.
Funktioner: Vitaliserer den nederste del af hjernen  
og central nervesystemet. Styrer synet. 
Kvaliteter & lektioner: Sjæls-indsigt, intuition, fantasi  
og forestillingsevne. Clairvoyance, koncentration og fred  
i sindet. Visdom, hengivelse, perception hinsides dualitet.  

HALS: Kreativitetens udtryk 
Placering: Området ved halsen.
Farve: Blå.
Element: Æter.
Funktioner: Tale, lyd, vibration og kommunikation.
Kvaliteter & lektioner: Styrken af det talte ord. Sand kommunikation.  
Kreativt udtryk af det talte ord, skrivning og kunst. Integration, fred,  
sandhed, erfaring, visdom, loyalitet, oprigtighed, pålidelighed,  
kærlighed og venlighed.

HJERTE: Healing og barmhjertighed
Placering: Centrum af brystet.
Farve: Grøn, den sekundære farve er pink.
Element: Luft.
Funktioner: Forankrer livskraften fra det højere selv. Styrker blodet og den  
fysiske krop med livskraften (åndedrættet) og regulerer blodcirkulationen.
Kvaliteter & lektioner: Ubetinget kærlighed. Tilgivelse, medfølelse,  
barmhjertighed, balance, gruppebevidsthed, harmoni med livet.  Accept,  
fred, åbenhed, harmoni og tilfredshed.

SOLAR PLEXUS: Transformation af Væren
Placering: Over navlen, under brystet.
Farve: Gul.
Element: Ild.
Funktioner: Vitaliserer det autonome nervesystem, fordøjelsesprocessen,  
metabolisering og følelser.
Kvaliteter & lektioner: Vilje, personlig styrke, autoritet, energi, beherskelse  
af ønsker, selvkontrol. Udstråling, varme, transformation, humor og latter. 

HARA: Bosted for Selvet
Placering: Det nedre underliv op til navleområdet.
Farve: Orange.
Element: Vand.
Funktioner: Formering, optagelse af mad, psykisk styrke  
og vitalitet, seksualitet.
Kvaliteter & lektioner: At give og modtage, stærke følelser, lyst,  
seksualitet/lidenskab, forandring, manifestation af nye ideer. Godt  
helbred, tolerance, overgivelse. Harmonisk og kreativ samarbejdsevne.

ROD: Bevidsthedens grundlag
Placering: Slutningen af rygraden.
Farve: Blod rød, den sekundære farve er sort.
Element: Jord.
Funktioner: Giver vitalitet til den fysiske krop. Livskraft, fysisk  
selv-varetagelse, instinkter.
Kvaliteter & lektioner: Temaer der relaterer til den materielle verden. 
Succes. Beherskelse af den fysiske krop, jordforbindelse, individualitet,  
stabilitet, sikkerhed, sundhed, mod, tålmodighed.
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Meditation i naturen
Vort højteknologiske samfund giver os stadig flere valgmuligheder, og vi 
udsættes dagligt for en vedvarende strøm af informationer, som konkur-
rerer om vor opmærksomhed. Dette kan bringe os væk fra os selv, væk 
fra nuet og fra vore egne værdier, og mange oplever et voksende behov 
for indre ro og stilhed. Mangel på tid opleves som et stigende problem 
af mange mennesker, og det på trods af – eller måske i virkeligheden på 
grund af – al vores ”tidsbesparende” teknologi som internet og mobil-
telefoner. 

Hvornår er der egentlig tid til fordybelse og nærvær? Hvornår giver vi 
os selv lov til bare at være uden hele tiden at skulle ”være på”, være på vej 
eller være noget bestemt? 

Nyere dansk forskning viser, at jo oftere mennesker besøger grønne 
områder og jo længere tid, de tilbringer der, des mindre stressede er de. 
Naturen kan derfor spille en afgørende rolle i en tid, hvor stress er blevet 
en folkesygdom med store menneskelige og samfundsøkonomiske kon-
sekvenser til følge. 

I det følgende får du en introduktion til fem enkle opmærksomheds-
øvelser, som kan hjælpe dig til at stresse af i naturen og herigennem få 
overskud i hverdagen. Når du udfører disse øvelser, gør du det ikke for 
at opnå, opleve eller præstere noget bestemt. Det handler snarere om at 
lære at være til stede i nuet og for en stund bare tillade øjeblikket at være, 
som det er. De enkelte øvelser tager kun 5-10 minutter og er med til, at 
du bliver mere afslappet, eventuelle muskelspændinger mindskes, og  
det kan måles, at antallet af stresshormoner falder. Efter øvelserne vil  
du typisk opleve en tilstand af afslappethed og overskud. 

Selvom du føler, du har travlt, så er der næsten altid lidt tid i over-
skud. Det er nemmere, end du tror, og du behøver ikke at være hverken 
spirituel eller religiøs for at få glæde af øvelserne. Det kræver blot, at du 
afsætter en smule tid midt i dit travle liv. Hvis du føler, at du ikke har tid, 
har du faktisk særlig meget brug for det. Som du kan læse af de følgende 
øvelsesvejledninger, så kan du f.eks. sagtens meditere, mens du står og 
venter ved busstoppestedet eller går på vej til arbejde. Sørg naturligvis 
altid for at være klædt på til årstiden og vejret. 

At udføre øvelserne i grønne områder giver dig en yderligere følelse 
af ro og harmoni, som kan hjælpe dig til at få mere overblik og per-
spektiv i din travle tilværelse - og overskud til at møde de udfordringer, 
som hverdagen rummer.
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De følgende fem medita-
tioner, alle beregnet til  
at blive udført i naturen,  
er formuleret af medita-
tionslærer Svend Trier  
i forbindelse med et  
projekt for Park &  
Natur i Odense  
Kommune, som  
ønskede at give  
deres borgere  
redskaber til  
at stresse af  
i naturen.

med   naturen
      som indgang 

175 Meditation i naturen

: Afslapning gennem naturens lyde   12.01

: Fokuseringsøvelse   12.02

: Gående meditation   12.03

: Meditation ved solopgang eller solnedgang   12.04

: Meditation på uendeligheden   12.05

øvelser  &  meditationer
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   Øvelse 
12.01:

Find et sted i naturen, i en park eller i en have, hvor du kan sidde så uforstyr-
ret som muligt. Gerne et sted med en smuk udsigt eller ved en bæk eller 
et vandløb. Sæt dig f.eks. ved foden af et træ eller på en bænk, og husk at 
slukke for mobiltelefonen. Sid bekvemt og afslappet men opret. Du kan 
udføre denne øvelse med lukkede eller åbne øjne, som du har lyst til. Prøv at 
eksperimentere med begge dele, og mærk forskellen.

Ret nu opmærksomheden mod lydene omkring dig: vindens susen i 
træerne, fuglenes sang, måske lyden af regndråber eller insekternes summen. 
Hengiv dig fuldstændigt til at lytte, og lyt uden at analysere eller vurdere, 
som om det er første gang, du hører disse lyde. Du vil blive opmærksom på 
alle mulige naturlyde, som du ellers ikke lægger mærke til. Bare ved at lytte 
bliver du mere nærværende, slipper dagligdagens spekulationer og er fuldt 
til stede i nuet. 

Du forsøger ikke at holde nogen lyde ude. Lad bevidstheden og sanserne 
være fuldt åbne, og inkludér selv de fjerneste lyde. Måske er der en svag 
summen af trafikken inde fra byen, mennesker der taler sammen i det fjerne 
og så videre. Lad livet folde sig ud i sin helhed. Måske bliver du opmærksom 
på noget, som er større end lydene - et rum af stilhed, hvor lydene opstår og 
forsvinder. Lydene skifter hele tiden, mens det underliggende rum af stilhed 
varer ved. 

Drop alle tanker og spekulationer og vær opmærksom på stilheden i na-
turen. Det er en stilhed, som du ikke kan forstå eller fremkalde med tanken 
- den er bare.  

Afslapning gennem 
naturens lyde

Udførelse 
Varighed: 5-10 min
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Med naturen som indgang... 

øvelser 
     og 

meditationer
12.01 :    Afslapning gennem naturens lyde

12.02 :    Fokuseringsøvelse

12.03 :    Gående meditation

12.04 :    Meditation ved solopgang eller solnedgang

12.05 :    Meditation på uendeligheden

:
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Når vi går en tur gennem parken eller i naturen, er vores sind ofte beskæfti-
get med alle mulige tanker om ting, der skete tidligere på dagen, eller noget 
vi skal foretage os senere. Derfor lægger vi knapt nok mærke til alle lydene, 
duftene og farverne omkring os.

 Som bymennesker vænner vi os til at leve en stor del af tiden ”oppe i 
hovedet”, og derved mister vi nærværet og den umiddelbare sanselighed. 
Det er, som om vi altid er på vej et eller andet sted hen. Som om vi altid er 
lidt foran os selv. Vi har så travlt med at nå vores mål, at vi helt glemmer at 
nyde selve rejsen. Som om kroppen er ét sted, og sindet et helt andet sted. 

 Næste gang, du går en tur, så øv dig i at være fuldt nærværende og 
opmærksom, mens du bevæger dig. Start med at være opmærksom på din 
egen krop, der bevæger sig, og på hvert eneste skridt, du tager. Lad sind og 
krop være helt det samme sted. Mærk også din forbindelse med jorden, du 
går på. Bevæg dig i et roligt tempo, og vær fuldt tilstede med hver eneste lille 
bevægelse, du foretager dig. 

 Husk også vejtrækningen indimellem. Giv dig selv lov til at mærke 
vejtrækningen og den friske luft, du ånder ind. Efter nogen tid retter du 
opmærksomheden mod lydene, duftene og farverne omkring dig. Åbn 
dine sanser og giv dig selv lov til at opleve alle ting uden at analysere. Oplev 
naturen, som om det er første gang, du ser blomsterne eller hører ænderne 
skræppe - uden erindringens eller tankernes filter, som en ren sansende til-
stedeværelse. En vågen opmærksomhed i nuet som inkluderer alt.

   Øvelse 
12.03:Gående meditation

Udførelse 
Varighed: 5-10 min
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Med denne øvelse opøver du din evne til være fokuseret og nærværende, så 
du kan gøre én ting ad gangen med fuld opmærksomhed på den forhånden-
værende opgave uden at bekymre dig om fremtiden eller gruble over for-
tiden. 

Stress er i virkeligheden et udtryk for mangel på nærvær eller en mang-
lende evne til at være fuldt tilstede i nuet og acceptere øjeblikket, som det er. 
Med denne enkle fokuseringsøvelse træner du din ”nærværsmuskel”, og øver 
dig i at være fuldt tilstede.

Find en genstand i naturen, som du kan fokusere på. Gerne noget smukt og 
behageligt som f.eks. en smuk blomst, en sten, det rislende vand i en bæk 
eller et stort gammelt egetræ. Placér dig selv i en passende afstand fra dit 
”meditationsobjekt” og ret dit fokus mod den valgte genstand. Fasthold 
opmærksomheden på objektet på en måde, hvor du ikke anstrenger dig. Du 
er fokuseret og afslappet på samme tid. Vær opmærksom på, at øjnene er 
afslappede (det er tilladt at blinke). Giv dig selv lov til at opleve og forbinde 
dig med dit objekts kvaliteter og farver, uden at du analyserer eller prøver at 
forstå dem. Når du vender opmærksomheden mod en sten, en blomst eller 
et træ, betyder det ikke, at du skal tænke over det. Du skal bare betragte det 
og mærke, hvordan det virker på dig.

 Når du opdager, at tankerne pludselig er beskæftigede med noget andet, 
bringer du roligt opmærksomheden tilbage til dit objekt og til nuet. Efter 
fem til syv minutter lukker du øjnene og prøver at genkalde objektet som 
et indre billede. Se det for dig og prøv at holde opmærksomheden på dette 
billede i yderligere nogle minutter uden at anstrenge dig. Til sidst giver du 
bare slip på det hele og sidder et par minutter og lader sind og krop hvile og 
slappe af. 

Udbytte

Udførelse 
Varighed: 5-10 min

   Øvelse 
12.02:Fokuseringsøvelse
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Sæt dig et sted i naturen, hvor du har et stort udsyn – f.eks. ved havet, ved 
en sø eller på en bakketop. Undgå at sidde sådan, at solen skinner direkte på 
dig. Start med at lukke øjnene, tag nogle få dybe vejrtrækninger, og giv slip 
på alle dagligdagens spekulationer, gøremål og bekymringer.

Når du er faldet til ro, åbner du langsomt øjnene og kigger mod himlen 
eller horisonten. Fokusér ikke på noget bestemt punkt, men lad bevidstheden 
åbne sig for den ubegrænsede blå himmel. Det er, som om det indre og det 
ydre smelter sammen, og du vil føle dig som ét med rummet og himlen.

Lad blot tankerne komme og gå uden at involvere dig med dem. Giv 
slip, overlad alle processer til sig selv, og lad alting være, som det er. Til sidst 
lukker du øjnene igen, sidder nogle minutter i stilhed og lader bevidstheden 
hvile i nuet.

Du kan foretage en tilsvarende meditation om natten. Her retter du på 
samme måde din opmærksomhed mod stjernehimlen og mærker, hvordan 
du er en del af uendeligheden.

Eckhart Tolle

»Vi er ikke kun afhængige af naturen for vores fysiske over-
levelse. Vi behøver også naturen til at vise os vejen hjem, 
vejen ud af vores eget sinds fængsel…Vi har glemt, hvad 
klipper, planter og dyr stadig ved. Vi har glemt, hvad det 
vil sige at være – at være stille, at være os selv, at være, hvor 
livet er: her og nu.« 
                                                               

Udførelse 
Varighed: 5-10 min

   Øvelse 
12.05:Meditation på  

uendeligheden
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   Øvelse 
12.04:

Til alle tider har mennesker mediteret ved solopgang og solnedgang for på 
denne måde at opleve naturen stå op og gå til ro. Som travle bymennesker 
mister vi let fornemmelsen for døgnets naturlige rytmer. 

Du kan genvinde denne fornemmelse ved at stå op sammen med naturen 
ved solopgang og opleve, hvordan alt liv i naturen vågner. Eller du kan falde 
til ro efter en lang dags aktiviteter, når solen går ned, og naturen går til ro.

Både daggry og tiden omkring solnedgang er gode tidspunkter at medi-
tere på. I disse overgangsperioder føles det, som om man har en dybere 
adgang til naturens mysterium. 

Start meditationen, kort tid før solen står op, eller når den er ved at gå 
ned. Sæt dig et sted, hvor du har et godt udsyn, og start med at lukke øjnene 
og tage nogle få dybe vejrtrækninger. Giv slip på alle dagligdagens spekula-
tioner, gøremål og bekymringer. 

Åbn nu langsomt øjnene og ret opmærksomheden i retning mod den 
opstigende eller nedgående sol, uanset om der er skyer for eller ej. Åbn  
bevidstheden og sanserne for den forvandling, der sker for øjnene af dig. 
Betragt de skiftende farver på himlen og lad både farverne og solens stråler 
nære dig mentalt og fysisk. Oplev samhørigheden med naturen.

Hvis det er solopgang, så forestil dig, at du fyldes med ny energi og nyt 
liv gennem solens stråler, mens du ved solnedgang mediterer på fred og 
stilhed for dig selv og andre.

Forholdsregel: Undgå naturligvis at kigge for længe direkte på solen. 

Meditation ved sol-
nedgang eller solopgang

Udbytte

Udførelse 
Varighed: 5-10 min
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Fra privat frirum til det 
udadvendte liv

Meditation er for de fleste en yderst behagelig oplevelse. Så medita-
tion kan i sig selv opleves som et behageligt frirum i hverdagens mange 
gøremål. Men man må ikke glemme, at hovedformålet med meditation 
er at berige det aktive, daglige liv. Så groft sagt skal en meditation aldrig 
dømmes på oplevelserne under den. Hvis man vil vide, om meditation 
virker, så må man kigge på eventuelle ændringer i det aktivt levede liv. 
Målet er, at gennem jævnlig kontakt med den åndelige dimension via 
meditationen, vil man begynde at opleve både stilhedens kvaliteter og 
mange flere muligheder i det aktivt levede liv.

Derudover skulle der gerne helt af sig selv opstå en række sundheds-
gevinster. Dyb hvile er et essentielt aspekt af helbredelse og sundhed, så 
meditation spiller en vigtig rolle i at genoplive den indre healer.

At gå fra aktiv vågen bevidsthed til meditativ tilstand og ud igen skal 
helst foregå blødt, f.eks. således:

Sætte sig til rette, komme til stede fysisk og mentalt 

Et flow fra aktiv bevidsthed til afspændthed, fra beta  
til alfa 

Selve meditationen     

Flow fra meditation til almindelig vågen tilstand, hvor 
meditationens kvaliteter tages med ud       

Grundene til at være blid med dette flow er, at dels giver sindet væsentlig 
bedre slip ind i den meditative proces, når processen foregår organisk 
frem for forceret, dels og især, at hvis meditationens kvaliteter skal 
integreres ordentligt i dagliglivet, så er det meget vigtigt at tage aftrykket 
af den stilhed og ro, man ofte har oplevet i meditationen, med ud i det 
levede liv. Det gør livet meget større, og med tiden og erfaringen bliver 
man mere og mere nærværende, også i enhver aktivitet.

3 min

5 min

20 min

5 min
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meditationens kvaliteter 
                   skal integreres i det 
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Med en mentor og en god venindes hjælp, blev jeg mig bevidst, at jeg 
selv måtte forsøge at tage kvaliteterne fra dén større version af “mig”, 
jeg mødte i det meditative rum og i mor-rummet, med ud i privatlivets 
voksenrelationer og i arbejdslivet. 

Dét er noget, jeg øver mig meget på den dag i dag – og selvfølgelig 
falder jeg ofte tilbage i det gamle mønster. Ikke mindst fordi jeg også kan 
støde på modstand hos dem, der kender mig som “pæne” Mette. Man vil 
miste relationer, når man udvikler sig, det er prisen – men dog ikke en 
dyrere pris, end at de resterende og nye relationer bliver dybere og mere 
levende.

Det kan ikke understreges nok, at meningen med meditation er, at 
meditationens kvaliteter skal integreres i dagliglivet. Det er fint nok, at 
meditation er et personligt frirum – men det må ikke stoppe dermed.

Hvorfor er det lige, at man skal stræbe efter at være nærværende, ikke 
blot i selve den meditative praksis, i værensrummet – men i alle ak-
tiviteter? Hvad er guleroden? Hvis man ser på udbuddet af bøger om 
LYKKE og udbuddet af bøger om NÆRVÆR, så er der en nær sammen-
hæng mellem de to ting. 

Echart Tolle er én af de absolut bedst sælgende på verdensplan med 
først “Nu’ets kraft” og næst “En ny jord”. Mennesker i tusindtal, incl. jeg 
selv, har læst hans bøger igen og igen, har været på hans seminarer, hvor 
budskabet er yderst enkelt: Kom tilstede i nu’et. Giv slip på fortid og 
fremtid. Bare VÆR! Vær, i enhver aktivitet. Og i selvsamme sekund, du 
formår at være dér, forsvinder al smerte, og livet bare ER i al sin storhed. 
Det kræver ingen meditationspraksis’er, intet andet end BESLUTNIN-
GEN om at komme helt tilstede i nu’et. Han formulerer det på mangfol-
dige måder, men én af de rammende og præcise formuleringer er i hans 
nyhedsbrev, 20.11.2009:

The shift in consciousness happens the moment you say “yes” to what  
is, because the entire structure of the egoic mind-made self lives on 
resistance and opposition and on making the now into an enemy.  
The beautiful thing is that we can step out of thousands of years of  
collective conditioning, without needing more time to step out of it.

Nærvær i alle aktiviteter...
hvorfor?
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Egen oplevelse  
Lige netop dette har været ét af mine største arbejdspunkter gennem 
tiden. Jeg har altid haft nemt ved at glide i et blødt flow ind i meditatio-
nen - men integreringen af meditationens kvaliteter i det praktisk levede 
liv fungerede i mange år slet ikke for mig. Jeg kom fra en uspirituel 
baggrund, hvor ord som chakra, ånd, yoga, energifelt var fremmedord. 
Som vågen bevidst levede jeg livet fuldt på den materielle virkeligheds 
præmisser, ud fra de normer, jeg var født ind i. Jeg viste mig i alle former 
for kontekster “kun” som min fysiske identitet og den begribelige og 
forudsigelige personlighed, samt de genkendelige roller, jeg havde fået 
tildelt eller tillært mig.

Den spirituelle verden var tildækket i relationerne, fordi jeg lavede en 
falsk beskyttelse af såvel relationerne som af mit frirum. Det var nemlig, 
hvad yoga og meditation i sin essens var for mig de første 10-15 år, hvor 

jeg praktiserede det; mit helt personlige, private frirum, hvor jeg 
ikke engang havde lyst – eller mod - til at invitere mine 

nærmeste med ind i. Jeg tiltog mig i relationerne 
kun et forudsigeligt og ikke særlig stort rolle-

rådighedsrum. 
Når jeg siger “falsk beskyttelse”, 

betyder det, at jeg snød såvel dem, jeg 
holder af, som mig selv for at være en 

langt større og mere ægte version af 
mig selv. 

Dét, som midt i livet tvang en 
ændring igennem af  det mønster, 
var, at jeg begyndte, i begyndelsen 
snigende men efterhånden næsten 
hele tiden i stort set alle former 

for relationer, såvel arbejdsmæssigt 
som privat, at føle mig ufri og ikke-

levende. Drænet og tørlagt. Jeg kedede 
mig, fordi såvel jeg selv som de andre 

var forudsigelige. Ingen af os sprængte 
rolleråderummet og rammerne for samvær. 

Kun sammen med mine børn følte jeg mig helt 
levende; det var ikke tilfældigt, fordi her  levede jeg det 

spirituelle. De fik lov at se en mangfoldig kvinde: sprudlende, 
dansende, grinende, kokkererende, råbende, blid, hysterisk, egoistisk, 
selvtilsidesættende kvinde. I voksen-relationerne tilstræbte jeg mest at 
være dygtig, god og korrekt.  

Det var et sært paradoks, der undrede mig i en rum tid, for jeg 
betragter mig egentlig som god til og endda afhængig af dybe og nære 
relationer. 
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 2)  Det engagerede liv er karakteriseret ved, 
  at man involverer sig, fordyber sig, 
  opsluges i såvel arbejde som nære 
  relationer, i fritidsaktiviteter, i verden 
  omkring sig. Vi er i flow, er ét med de 
  opgaver, som livet udfolder. 
 3)  Det meningsfulde liv er, hvor man 
  engagerer sig i noget, der er større end 
  en selv og overskrider ens lille ego. Det 
  kan være politik, musik, Vorherre, 
  sandheden – sagen er sådan set under-
  ordnet, det centrale er følelsen af selv-
  overskridelse; at glæde handler om at  
  række ud over sig selv. (Gengivet af 
  Nørretranders 2007, p. 24-25).

Dét, som er den kæmpestore udfordring, når vi 
taler om at opleve glæde og lykkefølelse, er, at  
forskning viser, at den oplevede grad af lykke er 
forbløffende uafhængig af, hvad der hænder én. 
(Men det behøver ikke betyde, at vi skal  være 
ligeglade med, hvad der hænder os). Alle former 
for glæder, der tilstøder én, vænner man sig så 
hurtigt til, at glædesfølelsen derved falder hurtigt. 
Så glæde er ikke noget, man kan betale sig fra og 
handle sig til som sådan. Hvordan øver man sig så 
på at være glad og mærke positive følelser?

Nørretranders (2007, p. 50) gengiver følgende 
veldokumenterede punkter opstillet af psykologen 
Sonja Lyubomirsky. Det er små rituelle punkter, 
der skal udføres helst dagligt:

1. Tæl dine velsignelser.
2. Gør gode gerninger.
3. Nyd livets glæder.
4. Tak én, der har hjulpet dig.
5. Lær at tilgive.
6. Brug tid på venner og familie. 
 (Nære relationer er dem, der er af størst 
 betydning for følelsen af lykke).
7. Tag dig af din krop.
8. Lær at tackle modgang og stress. 

Nørretranders fremfører en interessant hønen-og- 
ægget refleksion: Der er en sammenhæng mellem 
lykke og succes. Er det så, fordi succes gør men-
nesker lykkelige? Det troede man tidligere, men 
lykke-forskningen indikerer en modsat sammen-
hæng: Det er snarere sådan, at det er lykkefølelse, 
der giver succes. Fordi gode følelser gør folk mere 
fleksible, kreative og samarbejdsdygtige. Så derfor 
vil lykkelige mennesker være bedre til det meste - 
og følgelig få succes.

Lykkefølelse og fysiologi
Lykkefølelse kan også knyttes til hjernens hor-
monbalance. Dopamin er det signalstof, der styrer 
hjernens belønningscenter – og altså indirekte 
glædesfølelsen. 

De dopamin-producerende celler findes i en del 
af midthjernen, som er en slags forlænget rygmarv. 
Man kan ikke bare sådan få kroppen til at danne 
dopamin. Den mest direkte handlingsprægede 
måde til at danne dopamin er ved at udføre mo-
dige, nysgerrige handlinger, hvor man ikke har 
kontrol over, hvad der præcist kommer til at ske. 
Men dopamin kan desværre også aktiveres, uden 
at vi som sådan gør den handlingsprægede indsats. 
Effektive stoffer til at fremkalde dopamindan-
nelse er nemlig narkotika, alkohol og cigaretter. 
Dvs. vores selvdestruktive afhængighedsskabende 
adfærd kan forklares ud fra, at vi får en dopamin-
belønning. Nørretranders laver en spændende 
parallel-forskydning til en anden form for kidnap-
ning af dopamin-systemet: Ideer! Ideer kan tage 
magten over livsvigtige funktioner, og folk kan 
blive afhængige af mange forskellige og sære ting: 
Lige fra ludomanen, der hellere vil spille poker 
end redde sit i øvrigt velfungerende ægteskab, til 
teenageren, der hellere vil spille computerspil end 
spise mad og jagte ungdomsforelskelser på stribe. 

Eller for den sags skyld den stærkt overvægtige 
overspiser, der ikke kan lade være med liiige at  
gå op om natten og tømme slikskabet. Det er alt 
sammen ubevidst trangen til dopamin-beløn- 
ningen – men bestemt ikke argument for bare  
at lade stå til.
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Tolle er ganske lavpraktisk forstået på den måde, at han ser kroppen 
– og bestemt ikke det tænkende sind, der grundlæggende lukker for 
alle former for nærvær - som døren ind til nærværet. Det tænkende 
sind er et instrument - men hvis instrumentet overtager os, har vi et 
problem. Tolle siger i nyhedsbrev fra den 27.11.2009: 

The aliveness in the body is an intelligent aliveness, and the  
wonderful thing is that when you direct attention there, it  
removes attention away from thinking. You cannot feel the  
aliveness of the inner body and think a lot, because consciousness is 
taken out of thinking and moves into the body. Feel that, just feel...

Men hvad er det så, vi opnår? Svaret er: Glæde! Lykkefølelse! Inten-
sitet! Livskvalitet! Flow!

Martin Seligman var én af pionererne inden for psykologiske 
kredse, der forskede i forskellige former for positive følelser. Psyko-
logien har ikke haft tradition for at beskæftige sig med de følelser, 
der lå over “nulpunktsstregen”, dvs. fokus har næsten udelukkende 
været på de mere destruktive og negative følelser. Seligmans forsk-
ning startede for alvor i midten af 90’erne, mere præcis i 1996, hvor 
han blev valgt som præsident for den amerikanske psykologforen-
ing APA. Han brugte (heldigvis) sin store indflydelse til at skabe en 
verdensomspændende bevægelse for positiv psykologi. 

Tor Nørretranders, der forstår at gøre videnskabelige emner  
jordnære og spændende, har skrevet en fin bog: “Glæd dig. Det 
glæder mig”, hvor han går en grundig runde omkring glædes- 
begrebet: Lyrisk, videnskabeligt, hverdagslivsmæssigt og visdoms-
mæssigt. Den danner den væsentligste inspiration for de næste  
siders indføring i, hvad glæde og lykke er for nogle størrelser.

Den traditionelle psykologi har 3 lagdelinger, når den beskriver 
glæde og lykke: 1) Den kortsigtede glæde som en umiddelbar 
sanselig og målbar følelse af glæde og behag (joy). 2) En mere 
reflekteret og sammenfattende vurdering af hele stemningen som 
velbefindende eller tilfredshed (wellbeing, satisfaction). 3) En form 
for livskvalitet, følelsen af at realisere sig selv. (Inddeling af Daniel 
Nettle, gengivet af Nørretranders, 2007, p. 23).

Seligman peger næsten tilsvarende på 3 dimensioner af  lykke: 
 
 1)  Det behagelige liv – der handler om     
  tilfredshed, nydelse, opfyldelse, ro, 
  taknemmelighed. Disse følelser udgør 
  et værn mod nedture. 
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Så hvad er det, man konkret gør på det indre 
plan under meditation? Man træner at være 
forventningsløs. Forventningsløsheden er hele 
essensen i at få meditation til at fungere. At være 
i dét, der er, uden at holde fast i nogen som helst 
form for kontrol. Ikke forvente et bestemt udkom-
me af meditationen. Lade tankerne komme – og 
ikke mindst gå. Lade Selvet folde sig ud. Lade den 
indre sanseverden folde sig ud. Lade dét komme, 
der vil komme, uden kontrol. Hver meditation er 
på den måde helt ny, aldrig en gentagelse. Kontrol 
og forudsigelighed ødelægger muligheden for 
glæde. Så denne optræning af forventningsløshed 
faciliterer glædesfølelsen både under selve medita-
tionen og bagefter. 

Det skal understreges, at den forventnings-
løshed, jeg taler om, er den registrerende bevidst-
hed, der grundigt er beskrevet under “Mindful-
ness”. Det er ikke er at forveksle med målløshed 
og bestemt heller ikke opgivelse af at ønske sig 
og forvente noget af livet. Det er snarere at lægge 
livet mere åbent, så dét kan folde sig ud i sit fulde 
potentiale, frem for at man kun skaber, genskaber 
og gentager den virkelighed, der eksisterer inden 
for den rationelle tænknings snævre ramme.

Meditation på taknemmelighed og kærlighed 
er i særlig grad noget, der opøver vores evne til 
lykkefølelse og evne til at åbne op og give.

Nørretranders skriver om nærvær og sansning, 
altså den meditative tilgang til at være i naturen. 
Sansning af himlen, sansning af solnedgangen, der 
altid er unik og ny. Men som han skriver, det sker 
ikke bare af sig selv: 

“Man skal kigge efter! Nok sløves vore sanser 
og bedøves vor nysgerrighed og forvænnes vor 
oplevelsestrang, men vi bliver bedre og bedre 
til at se den rigdom, der udfolder sig over vores 
hoveder. Hvis vi gider gå en tur og se på skyer. 

Hvis vi gider sætte os på en bænk og stirre på sol-
strejf. Hvis vi gider opdage, at der findes 117 slags 
regnvejr… Himle er fantastiske, fordi de ændrer 
sig, altid er uforudsigelige og aldrig svarer til, hvad 
man forventede.” (Nørretranders 2007, p. 111)

De anviste sansetræningsøvelser i bogen her 
understøtter, hvad han skriver. At blive fuldt 
sansende giver lykkefølelse.

Omsat til lavpraktik; Nørretranders (p. 120-
122) taler om: Madglæde! Glæden ved mad og 
glæden ved mæthed kan regulere mængden, man 
spiser. Man skal elske sin mad, holde sig til det, 
ens krop kan forstå og kan håndtere. Selvsamme 
sekund, at man kontrollerer sig selv med hensyn 
til mad, forsvinder krop og sansning. Madglæde er 
ikke-kontrol, det er krop og følelse. Spørg dig selv, 
når du skal spise: Hvad har jeg LYST til? Krydr din 
mad på nye, overraskende måder, brug alverdens 
køkkener som inspiration.

Vi kan generelt overføre det til alle planer af 
livet: Når du tager et bad, er du så i slåskamp med 
dig selv, fordi du skal skynde dig at få det over-
stået? Eller stimulerer du den mest omfangsrige af 
dine sanser: Hudsansen; der udskilles endorfiner, 
når vi berøres; det gælder også selv-berøringen.  
Så massér dig måske ind i varm olie inden badet. 
Leg med vandets temperatur – skift mellem varme 
og iskolde bade. Udover at det er sundt, stimulerer 
det oplevelsen af at være levende og fleksibel på. 
Brug god tid på at give dig selv hovedbundsmas-
sage, når du vasker hår. Eller hvad der måtte falde 
dig ind! Brug din kreativitet. Gør ikke det samme 
to dage i træk; lad ikke bestemte vaner  
tage bo i dig, så hvert bad er en kopi af badet i går. 
Når du gør nyt, stimulerer du kropsglæden! 

Når du skal sove; jo, det er godt at have hyg–
gelige ritualer til natten. Men udover at der er  
stor forskel på at gå i seng på de 4 årstider, så kan 

Omsat til praksis
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Når jeg ovenfor bruger ordet “indirekte”, så er det 
for at understrege, at dopamin ikke direkte dannes 
som følge af glædesdannende aktiviteter. Det er 
snarere et “tampen brænder” stof. Dvs. det er et 
signalstof, det er en nøgle, der kan lukke en lås op, 
men det, der er bag den oplåste dør, afgøres ikke af 
nøglen, men af den, der låste døren. Det handler 
altså ikke om glæde som sådan, men om for-
ventning om noget der glæder. Det er med andre 
ord en kompleks proces, hvor også sindet, de tan-
ker og forventninger, man har til noget, er stærkt 
indblandede i, om dopaminen frigives. Dopamin 
frigives helt præcist, når organismen får noget, den 
ikke havde forventet. Når der er mere, end den 
troede. Og der udsendes mindre, når organismen 
skuffes. Så man kan sige, at glæde fremkaldes, når 
vi oplever en forventningsfejl. Dopamin pumpes 
ud, når vi oplever en god ting, som er udover, hvad 
vi forventede.

Det går selvfølgelig godt, så længe vi kan søge 
nye eventyr og får nye overraskelser i vore relatio-
ner. Men det ryger let af sporet, som eksemplerne 
ovenfor viser.

Men også fordi vi som mennesker helt 
grundlæggende gerne vil have kontrol. Nørre-
tranders siger med måske lige lovlig stor  præci-
sion (for så simpelt er det jo netop ikke helt, men 
formlen fremmer forståelsen), at jo mere kontrol, 
jo mindre glæde – og omvendt. 

Glæde x kontrol ≤ 1
Prisen for at få det gode er med andre ord, at vi 
ikke føler os sikre på at få det. Man kan kun få det 
gode, hvis man giver slip på kontrollen!

Forklaringen på dette knytter sig til vort 
perceptuelle apparat: Vi oplever ikke som sådan 
verden, vi oplever afvigelserne fra vor forudsigelse 
af verden. Er der ingen afvigelse, oplever vi ingen-
ting. Det betyder f.eks. konkret, at hvis man er vant 
til rigdom, så forventer man rigdom og oplever 
kun udsvingene i rigdommen, ikke rigdommen i 
sig selv. Den form for funktionsmåde er nøglen til 
at forstå, hvorfor den positive psykologi fungerer. 

Ens indre computer kører bedre, når man gør 
enkle ting, gode ting, overraskende ting. For både 
én selv og omgivelserne. Når man gør sine indre 
beregninger i relationer så enkle som muligt, bliver 
der mere overskud til de skæve positive vinkler. 
Kan man leve i fred med sig selv, kan man også 
leve i fred med andre. (Nørretranders 2007, p. 80- 
102). Med andre ord: Lykke kommer ikke udefra, 
den skabes indefra. Kreativitet og en barnlig ind-
faldsvinkel er grundlæggende betingelser, for der 
kræves noget nyt og overraskende, før dopamin 
frigives.

Intet kan gøre én så lykkelig som samværet 
med et lille barn. Eller så fortvivlet og frustreret. 
Hvorfor? Fordi med børn får man hele tiden noget 
nyt og overraskende. Nørretranders (2007, p. 103) 
siger smukt: 

Det er én lang forventningsfejl, en gigantisk  
reward prediction error. Deraf gror glæde. 
Og smerte. Liv, med andre ord.

Mens med voksne er det “som at spille på et klaver, 
der mangler begge ender af klaviaturet: både de 
dybe og høje toner.” (ibid).

Hvordan har dette sammenhæng med medita-
tion? Der er et dansk studie (Kjaer et al., 2002) der 
indikerer, at under udførelse af yoga nidra medi-
tation (instruktion hertil side 171, eller cd m/ 
Swami Janakananda, Skandinavisk Yoga og Medi-
tationsskole) stiger dopamin-mængden. Så rent 
fysiologisk lader det til, at vi med de rette indre 
teknikker kan påvirke vor hormon-balance, så vi 
føler os mere glade og tilfredse – endda siddende 
med lukkede øjne og ikke som sådan i aktion. Det 
virker lige så godt at gøre det på det indre plan 
med andre ord. Og vi kan på det indre plan skabe 
bedre betingelser for, at dopamin frigives i det 
aktivt levede liv.

188



Ukuelighed
I 1994, efter endt Cand. Psych. Studie, var jeg gået i en desperations-
tilstand over, hvor tungt man så på “det menneskelige”. Studiet havde 
næsten ensidigt haft fokus på det mørke i mennesket, dét der lå under 
plus-linjen. Hvor var alt det om livskraft? 

Jeg levede heldigvis mit “dobbeltliv”, fordi jeg gik på diverse selvud-
viklingskurser i yoga og meditation ud fra en spirituel forståelse af 
mennesket. Jeg oplevede overskudslivet i mine nære relationer og især i 
moderskabet. Men der var langt fra den tunge teoretiske uddannelse til 
det i sindet lette virkelige liv.

Jeg fik kort efter studiets afslutning tilbud om at lave en ph.d. om-
kring “sygdomscoping”. Jeg var først tøvende, men kom så til at tænke på, 
at i en gren af eksistenspsykologien havde jeg stødt på noget, som tændte 
mig. Et begreb havde sat sig fast i mig: Ukuelighed. Det var Victor Frankl, 
en jøde, der havde mødt den værst tænkelige modstand, et menneske 
kan møde, der beskæftigede sig med ukuelighed. Hans korte men dybt 
berørende bog: Psykologi og eksistens (seneste oplag 1996) var en helt 
særlig fortælling om, hvordan han havde overlevet flere år i koncentra-
tionslejr under 2. verdenskrig. Han er overbevist om, at det er muligt for 
alle mennesker at finde en mening, uanset situationen. Livet har nemlig 
altid karakter af opgave og tilværelsen samtidig karakter af ansvar. Derfor 
er det egentlig ikke mennesket, der skal stille spørgsmålet om livets me-
ning, men snarere omvendt: Det er mennesket der får spørgsmålet stillet 
af livet. Det er mennesket, der skal svare – ved handling i den konkrete 
situation.

Det gælder om, at det svar, som mennesket finder, er i overensstem-
melse med dets åndelige dyb, betoner Frankl. Det åndelige dyb kan ikke 
iagttages direkte, men det kan udtrykke sig i samvittighedens intuition. 

Han taler endvidere om supramening. Hvor mennesket ikke kan se 
noget rationelt svar på spørgsmålet om mening, når det f.eks. hjælpeløst 
må gennemgå håbløs lidelse, kan begrebet supramening (= overmening) 
dukke op. Derved fastholdes en tillid til en sidste mening, som ikke 
er tilgængelig for intellektet, men netop kun for troen. Den mulighed 
holdes åben, at der findes en uendelig mening, der ikke kan fattes af et 
endeligt væsen.

Jeg tænkte, at det blev jeg nødt til at se beviser på i virkeligheden 
anno (næsten) 2000. I mit ph.d. projekt fulgte jeg altså som nævnt de 
13 “dødsdømte” kræftramte, der havde overlevet væsentlig længere, end 
hvad de var blevet prognosticerede til. Det, jeg mødte, var helt kon-
sekvent: ALLE 13 havde en eller anden form for åndelighed i deres liv. 
Natur-religiøsitet, shamanisme, kristendom, eller “blot” troen på det 
guddommelige i det menneskelige – de var alle konkrete mennesker 
med a-teoretiske men meget virkningsfulde tilgange til at overleve og 
leve fuldt på trods af en sygdom, der teoretisk set burde have taget livet 
af dem for længst. 
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Et vægtigt argument, som nogen sikkert vil 
fremføre imod alt det her “mindfulness-pladder”, 
er: Jamen, livet byder jo på en masse lidelse! Man 
kan da ikke bare blive stille i hovedet, hvis man er 
deprimeret, stresset, er i sorg, har massive smerter 
i kroppen.

Jeg har fulgt så mange fantastiske forbilleder, 
der beviser, at: JO! det kan lade sig gøre at gå hin-
sides enhver form for smerte.

Første gang, jeg erfarede det, var i 1994-1996, 
hvor jeg til belysning af begrebet ukuelighed fulgte 
13 kræftramte, der havde fået en lægeudstukket 
dødsdom, de såkaldt mirakuløst havde overlevet. 
Nedenfor er gengivet én case, der beskriver det 
præcist og smukt (en uddybning af vedkom-
mendes historie samt de øvriges historie kan læses  
 

i min ph.d.-afhandling: Døden er ikke en fiasko 
her i livet.) 

Jeg har fulgt adskillige kronisk smerteramte, der 
har lært at gå hinsides smertekroppen. Én af disse 
iagttagelser er blevet til en 50 siders beretning, 
som du kan læse i min kommende bog om Smerte-
håndtering.

Og i min næste bog, der er under udarbejdelse, 
vil du kunne læse case-stories om mennesker, 
der overkommer og vokser af at håndtere angst, 
depression og sjælens dybe mørke.

Vil du læse om en kvinde, der magter at insi-
stere på livsmening på trods af at miste sin 18-årige 
datter, der bliver knivdræbt af sin ex-kæreste, kan 
du læse den på nettet netop udkomne bog af Lisa 
Næblerød, redigeret af mig: Findes der en mening 
i meningsløsheden? 

Fysisk og mental smerte er ikke 
hindring for nærvær

behovet fra dag til dag også skifte. Er du tung og 
dvask inden natten en mørk vinteraften, er det 
måske en god idé på de bare tæer at gå ud i den 
mørke aften og kigge op i himlen, lade den be-
hagelige kulde sive ind gennem fodsålerne. Ilte 
kroppen godt, mærke månens tiltrækningskraft. 
Mens du en sommeraften måske modsat skal  
lukke lyset ude, forpuppe dig lidt i en mørk krog  
af huset, kontemplere over og lade dagen synke 
ned, for at blive klar til den gode nats søvn. 

Jeg bruger ofte at tage et koldt bad inden nat-
ten, for at “rense mig” for dagens oplevelser; det 
er, som om det skyller alting af, og gør mig stille 
indeni, når det kolde vand har gjort sit arbejde.

Nørretranders’ måde at italesætte nærværs-ople-
velser af alle slags, herunder også det nærværende 
liv og meditationsoplevelser på, er smuk:

“Flow, mystisk oplevelse, transcendens – kende-
tegnende er, at man overskrider grænsen mellem 
sig selv og omverdenen. Man mister kontrollen, 
går i et med processen, er så meget til stede, at 
man er helt væk. Lille og uendelig stor på én og 
samme tid . På den måde er den mystiske oplev-
else glæde for fuld udblæsning, glæde uden årsag 
og uden oplever. Bare glæde” (Nørretranders 
2007, p. 149).
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jo rundt og slasker med deres liv. Det mener jeg virkelig... Ødsler det til 
højre og venstre på fuldstændig ligegyldige ting. Og det har jeg da selv 
gjort til fulde. Det er jo så det, man bliver tvunget til lige pludselig at 
lade være med. Det kan til en vis grad opfattes som afkald, ting man 
er forhindret i. Det er det samme, når folk lige pludselig skal lave deres 
kost om, og man gør det af pligt, så oplever man, ikke fordi jeg er fana-
tisk med kosten, men så oplever man, at øv, så må jeg ikke det. I stedet 
for at opleve at man faktisk får noget, der er sundt. At det man får er 
godt... .”

Krop og psyke
Ena tog hånd om sin sygdom ved at fokusere på de psykiske aspekter 
af, hvorfor hun havde fået den, og hvordan hun bedst kunne tage ansvar 
for den herfra. Hun gik på et intensivt selvudviklingskursus i håb om at 
skrælle lag af sig selv og turde blive mere sig selv og ikke mindst blive 
mindre intellektualiserende og mere ”i kroppen”. Væsentlige redskaber 
var energiøvelser og meditation:

”Jeg begyndte at gå på selvudviklingskurser og begyndte at inter-
essere mig for meditation, som jeg kunne mærke gav mig virkelig meget. 
Det var en langvarig proces, men jeg kunne mærke, at jeg mere og 
mere nærmede mig der, hvor jeg turde være mig selv... Det var med til 
at åbne op for, hvad jeg egentlig selv mente om situationen. Det vidste 
jeg ikke før. Jeg var meget hoved og meget lidt krop. Der var så mange 
ting, jeg ikke turde høre på, og som jeg havde lukket af for tidligere…
Sygdommen er med til, ad åre, at der ikke er mange ting i mig selv, som 
jeg ikke tør give mig i kast med… Det har givet mig en eller anden stor 
tryghed i, at alt er i orden... også meget det med at give plads til nogle 
ting. Det skaber forvandlingen. Uanset om det er et grimt monster, 
man har fået øje på. Acceptere det for det, det er. 

Ena taler med største naturlighed om sundhed og sygdom, såvel ud 
fra kropslige begreber som psykologiske og åndelige begreber. De udgør 
ét for hende. I første del af citatet nedenfor fokuserer hun på betydnin-
gen af at være nærværende og betydningen af at relatere, i psykologisk 
forstand. Forudsætning for at nå til en tilstand af større nærvær er at 
”rydde op” i psykologisk forstand. Jo større nærvær jo tættere er man 
på det, hun i fysisk forstand kalder ”køreplanen”. Hun har det kropssyn, 
at kroppen fra starten er perfekt, men at denne perfektion rykkes ud af 
balance hos nogle mennesker, og at den ubalance kan udtrykke sig som 
kræft. Ena har et klart billede af, hvornår hun ikke bliver mere syg eller 
oven i købet bliver mere rask, nemlig når krop, psyke og ånd er i en ba-
lance, hvor hun fornemmer køreplanen. 

”Det er jo klart, det at få ryddet op i sådan en ”rygsæk” er vigtigt. 
Når man har de der ting, som man ikke har konfronteret, så forhindrer 
de jo én i at gribe om det, og være i det, man er i. Det er det, som 
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Dén form for livskraft, de hver især var forbillede for, var essensen af det 
nærvær, som Tolle taler om. Det var ukuelighed i praksis. 

Det kan selvfølgelig forekomme letkøbt at sige, at vi bare skal have 
en eller anden form for åndelighed i vores liv, så er alt godt, men det, det 
i sin essens handler om, at vi skal øve os i, er samlet ganske fint i Tolles 
nyhedsbrev 14.1.2010:

What grace to see that the very thing that looked so heavy in the world 
of form, the very thing that seemed to be limiting me on all sides, that 
very thing is the doorway into the formless and into who I am beyond 
form. What grace to see that ultimately they are one. Form is empti-
ness; emptiness is form. They are one.

Men det kan også siges meget jordnært med én af mine informanter  
fra kræftundersøgelsen; en af dem, jeg allertydeligst synes satte ord på, 
hvad ukuelighed i praksis betyder. Læn dig tilbage og nyd hendes måde 
at formulere sine erfaringer på. (“I” står for, at jeg stiller et spørgsmål. 
Hendes svar er skrevet med kursiv. Hendes pseudonym er Ena; hun 
havde ikke noget imod at fremstå ved navns nævnelse, men principielt 
anonymiserede jeg alle i afhandlingen. Ind imellem samler jeg for læse-
venlighedens skyld op på, hvad hun siger).

I: ”Sygdommen - er den allestedsnærværende, eller glemmer du den ind 
imellem?”

“I perioder gør jeg. Den er ikke allestedsnærværende, men den er... jo 
en del af mig. Den er en del af min energi, den er en del af min fysik, 
den er en del af mit tankemønster, så den er en del af mig. Jeg oplever 
den meget som en skygge. Jeg oplever den som mangel på lys. Der er 
noget, der stadigvæk mangler at få lys. Og når jeg så pludselig er i 
nærværet, så er der lys. Og så er det, at jeg ved, at lige nu og her bliver 
jeg ikke sygere. Tværtimod. Men den er en del af mig, men jeg synes 
også, jeg har lært at acceptere den…Normalt fylder den ikke mere, 
end at der er utrolig megen glæde i min hverdag. Jeg bobler og er i godt 
humør. Og jeg har overskud til andre. Mere fylder den ikke, men den er 
med. Og den er med sådan, at jeg godt ved, at.....jeg kan ikke beskrive 
den som en begrænsning, for det er den ikke. For i virkeligheden er det 
noget med, at man er tvunget til at holde sig til nogle kvaliteter.”

I: ”En retningsgiver?”

“Ja, for hvis jeg ikke gør det, så vokser det fra mig. Hvis du forstår, 
hvad jeg mener. Jeg kan mærke, at - der er nogen, der siger balancere 
på en knivsæg - men jeg synes, det er et forkert billede. Det er en ba-
lance, men det er for negativt et billede. Folk i al almindelighed, de går 
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være i. Hun svarer, at hun ikke kan styre den; den 
er faktisk det modsatte af kontrol, men hun kan 
gå den i møde bl.a. vha. meditation ved at give 
slip. Hun fremhæver, at den altid er en potentiel 
mulighed; den forsvinder ikke. Det særlige ved 
dén bevidsthedsmæssige og kropslige tilstand er, 
at der er plads til alting; hendes rummelighed både 
over for sig selv og andre er total - intet behøves 
fortrængt. Hun eksemplificerer ved at beskrive, at 
smerte og glæde er to sider af samme sag, således 
at smerten i dén tilstand ubesværet lader sig 
konvertere til glæden. Tilstanden opstår jævnligt, 
både når hun er alene, og når hun er sammen med 
andre:

I: ”Den kommer spontant, den åbenhed?”

”Nej, det gør den ikke mere.. Jeg kan meget ofte 
efterhånden – samle den op eller slappe af. Give 
en eller anden tilladelse til den.”

I: ”Den er der hele tiden, men du skal have vin-
duesviskerne på?”

”Ja, men den er der hele tiden. Spørgsmålet er, 
om jeg giver den tilladelse til at være i mig. Og 
den tilladelse bliver jeg mere og mere i stand til 
at give. Det er ikke noget, jeg tænker. Det er bare 
noget, jeg ved. Jeg kan mærke, at nu hoppede 
jeg ind i nogle gamle mønstre. Nu slap jeg lige 
forbindelsen. Kan du godt fornemme, hvad det 
er, jeg mener?” (”Ja.”) Og det bliver jeg egentlig 
bedre og bedre til. Og jeg er tit god til det i situ-
ationer, hvor jeg sidder og snakker med andre. 
Lige pludselig. Hov, her er egentlig plads til 
alting. Det er egentlig et meget pudsigt sted, for 
uanset om der er smerte, eller der er glæde, så 
har det sådan en eller anden kvalitet over sig 
og er i orden. Der sker også det, jeg kan huske 
engang, hvor jeg prøvede at gå ind i nogle ting, 
jeg oplevede - det var nogle problemer, der føltes 
som en hård æggeskal - der var meget smerte, 
men jo dybere jeg gik ind i den, når jeg kom ind i 
kernen af den, så forvandlede den sig til den mest 
flydende, vidunderlige glæde, der bare piblede ud. 

Det var egentlig det, der var inde i smerten. Det 
var glæden.”

Det ser ud til, at jo dybere Ena når ned i en 
følelsesmæssig tilstand, jo mere bliver følelser, der 
overfladisk set er modsatte, ét.

At stræbe efter mening
Jeg ønsker afklaret, i hvor høj grad det dybtgående 
bevidsthedsmæssige arbejde er en konsekvens af at 
have kræft. Ena siger, at dybden ikke var kommet 
uden kræften. Et eksistentielt spørgsmål som det 
at værdsætte sig selv, finde sig værdig at være til, 
har trængt sig på i mange år, at hun blev tvunget 
til at se det i øjnene vha. kræften. Dét at tillade sig 
selv rum at være til er forudsætning for, at kræften 
ikke får overtaget. På den måde giver hun kræften 
mening ud fra  en eksistentiel betragtning. Hun 
betragter det som en slags opvågnen: 

I: ”Du har turdet gå dybt. ( Ja). Du sagde, det var 
en proces, der var i gang. Tror du, det var sket uden 
kræften?”

”Der må jeg nok sige desværre nej. Måske, men 
jeg tror det egentlig ikke. Også fordi jeg har fået 
sådanne sygdomme i venstre side af kroppen, som 
ifølge nogle er modersiden, den kvindelige side. 
Først fik jeg fjernet den ene æggeleder, så halv-
delen af skjoldbruskkirtlen og så brystet bagefter. 
Jeg tror, der skulle noget meget voldsomt til, før 
alvoren... eller før jeg vågnede tilstrækkeligt op. 
Også fordi jeg tror, at jeg dybest set aldrig har 
værdsat mig selv. Jeg tror nok, at hvis jeg var gået 
dybt nok på et tidspunkt, så havde jeg ikke syntes, 
at jeg var værdig nok til at være til. Jeg spillede 
en helt anden rolle, og det var helt klart, bl.a. den 
manglende kærlighed, evnen til kærlighed fra min 
mors side, fordi hun var syg, (der påvirkede mig). 
Hun gjorde, hvad hun kunne, men det var ikke 
nok. Det var ikke nok til, at jeg kunne finde min 
egen identitet.”
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jeg synes, er så vigtigt. I det at have kræft, og i det at leve i det hele 
taget er jo netop for den enkelte at komme frem til det at kunne være 
nærværende. Uanset hvem vi er, og hvad vi hedder, så er det der, vi 
er til og kan mærke os selv og kan mærke andre. Jeg tror på, at fra 
start af, er vi udstyret med en eller anden køreplan, rent fysiologisk og 
cellemæssigt, som cellerne egentlig gerne vil rette sig efter. Så kan der 
komme forskellige forhindringer på vejen. Mudder på forruden og alt 
muligt, som gør, at nu kan cellen og energien bare ikke se køreplanen 
mere. Jeg tror på, at kroppen egentlig har et ønske om at opføre sig 
ordentligt. Og jeg synes ikke, den opfører sig helt ordentligt, når den 
får kræft. Ikke for at gøre det negativt, men den følger ikke den oprin-
delige køreplan. Og det tror jeg dybest set, den har et ønske om at gøre. 
Så det jeg egentlig kan gøre i forhold til det at have kræft, det er at 
forsøge at komme så tæt på den der køreplan som muligt. Vi ved, der 
er en køreplan foran os…Og jeg har det sådan, at meget tit så har jeg 
den fornemmelse, at jeg er et sted. Når jeg er her lige nu, så bliver jeg i 
hvert fald ikke mere syg. Det er, når jeg er i meget nærvær.” 

Det åndelige
Koblingen fra krop og psyke til den åndelige dimension hænger tæt sam-
men med nærværet, som Ena omtaler ovenfor. Umiddelbart efter at have 
talt om nærværet begynder hun at tale om spiritualitet og religiøsitet.

“Der er jo også kommet en form for spiritualitet og religiøsitet ind 
i det, som har sit helt eget udtryk for mig. Det hører ikke til nogen 
steder, men det er mit. Og når jeg føler kontakt til det, så ved jeg, at så 
er køreplanen der. Og i det øjeblik, den åbning er til stede - desværre 
er jeg kun et menneske - men hvis jeg nu kunne være i den der åbning 
konstant, så tror jeg, at jeg blev fuldstændig rask. Det er jeg faktisk 
overbevist om, at jeg ville. Men det er ikke sikkert, at det er sådan, det 
skal være.”

Ena uddyber, at hun tror på, at der er et eller andet, der vil den har-
moniske udvikling, som man kan give sig hen til:

”Der er en eller anden – sådan oplever jeg det – kærlig energi til 
stede, som man kan overgive sig til. Og der er nogle skabende kræfter, 
som egentlig bare er ude på, at det hele udvikler sig harmonisk.”

Samtidig med, at hun har et håb om at blive rask og arbejder for at 
være nærværende og realistisk i forhold til sygdommen, så rummer hun 
den næsten komplementære følelse på én og samme tid. Hun har en 
tillid til, at der sker det, der skal ske. Det ses af den sidste sætning i for-
rige citat, hvor hun – ikke med resignation – men med tillid siger ”men 
det er ikke sikkert, at det er sådan, det skal være.” 

Med hensyn til den åbenhed eller åbning, hun taler om, spørger jeg, 
om det er en åbning, hun selv har kontrol over at kunne frekventere og 
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Affirmationen fungerer i praksis sådan, at jeg har skrevet den på et stykke 
papir med ganske stor skrift. Jeg kigger på den i måske 15 sekunder lige 
inden jeg lukker øjnene og gør klar til at meditere. Jeg kigger igen ganske 
kort på den, når jeg efter meditationen åbner øjnene igen.

I de perioder, hvor jeg “bokser” meget i mine relationer, da har jeg 
følgende affirmation, der minder mig om, at jeg selv er medskaber af og 
aldrig offer for, hvad andre udsætter mig for. Enten er jeg spejl for dem, 
eller de spejler i mig kvaliteter eller skyggekvaliteter, jeg måske ikke er 
mig bevidst: 

Der er ingen del af livet, der ikke indeholder lektioner. Hvis du er i live, 
er der  lektioner, der venter på at blive lært. Lektionerne kommer altid 
i et tempo, som er tilpasset dig.  
  
Alle andre er mere eller mindre et spejl af dig selv. Du kan ikke elske 
eller hade noget ved en anden person, med mindre det reflekterer noget, 
du elsker eller hader i dig selv.  

Vi mennesker er forskellige alt efter hvilken form, der passer bedst til os, 
når noget skal lejre sig. Jeg er ord-elsker. Specielt engelske formuleringer, 
der langt mere præcist end danske rummer følelsesmæssige nuancer og 
kan spille med rytmen i en essens, tiltaler mig. 

Eksempler på billede-affirmationer
En anden ting, jeg over årene har overgivet mig til, er billeder. De ram-
mer flere sanser på én gang; de går bag om tænkningen og direkte ind 
på føle-plan. De anslår straks en frekvens i én, så man kommer tilbage til 
kernen af sig selv, til essensen af meningen. 

Jeg vil vise tre vidt forskellige eksempler på visuelle affirmationer, 
som jeg har brugt god tid på at lave. Forhåbentlig kan de inspirere dig til 
at lave dine egne affirmative power-billeder… - Jo mere personliggjorte, 
jo mere kraft indeholder de, er min erfaring.

Vision Board
Jeg deltog på et tidspunkt i en dejlig  workshop, hvor jeg arbejdede med 
mine visioner fortrinsvis i billeder og kun få rammende ord. Det blev 
til dette billede, hvor forskellige zoner i billedet repræsenterer bl.a.: Mit 
værdigrundlag, min jordforbindelse, tillid til en dybfølt mening. Forskel-
lige relationsområder er repræsenterede: Børn, parforhold, storfamilien, 
venner, veninder. Den arbejdsmæssige mission –  klientarbejdet, kurser, 
forfatterskab er visualiseret. Derudover fritid, sundhed, krop og sjæl. 
Billedet står ved siden af mit skrivebord sammen med englene, krystal-
lerne, de smukke blomster. Jeg kigger på billedet en kort rum tid, inden 
jeg mediterer. 
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Hun har et konkret billede af, hvad døden er – og mere end de fleste har 
hun erfaringer at tale ud fra, for hun har klinisk set været tæt på døden 
flere gange: 

”Det er noget med noget lys. Det er noget med at blive ét med noget 
lys. Det er noget med det at blive ét med det, der er essensen af det hele. 
At blive ét med det, jeg kan mærke, når jeg pludselig er dér. I sammen-
hæng med det, jeg kalder Gud. Når jeg er der, så er jeg sikker på, at 
der er jeg også på et eller andet plan, når jeg er død... der er en kærlig 
energi, og den tror jeg, man bliver en del af. Og det giver mig ro.”

En måde at bygge bro mellem dagliglivet og det meditative rum er, enten 
fast eller med jævne mellemrum, at bruge indgangen og udgangen af 
meditationen til at sætte fokus på éns livsmening og retning. Det kan 
gøres på mange måder. 

En affirmation er en positiv bekræftelse, der hjælper en med at ændre 
tankerne i retning af ens mål og drømme. En affirmation er altid i jeg-
form og nutid.

Eksempler på ord-affirmationer 
Èn af de affirmationer, der har fulgt mig længst og dybest, er formuleret 
af Deepak Chopra og handler om ansvarlighed i relationer:

Today I do the following commitments:
1. I will not criticize, condemn or complain.
2. Every decision I make today will be a choice between  
 grievance and miracles.
3. I am responsible for what I see. I choose the feelings  
 I experience.
4. I set the goals I will achieve and everything that seems to  
 happen to me, I asked for and receive as I have asked.
5. I ask for: Physically… Emotional… In my relationships…  
 Spiritual… (fyld selv ud) 

Affirmationer og intentioner  
i ord og billeder
Det er vigtigt 
at anvende 
affirmationer, 
som føles helt 
rigtige for én! 
Lad dig kun 
inspirere af 
andre, person-
liggør dine 
affirmationer, 
tag ejerskab 
over dem.
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Sommerstemninger
Vi har i vort hjem et stort rum med meget lys i, som er en blanding mel-
lem et gennemgangsrum og et værensrum. Det står uden farver af nogen 
karakter. Da efteråret 2009 var ved at gå på hæld, tænkte jeg, at jeg blev 
nødt til hver dag at have en påmindelse om sommer, lys og livfuldhed, 
hvis jeg skulle kunne stå igennem vinterens mørke. Hvad der ikke er “der-
ude”, må vi nordboer lære os at skabe indeni. 

Derudover var det vigtigt, at billedet indeholdt alle elementerne: Jord, 
vand, ild, luft – så alle, der kigger på billedet, kan lade øjnene fæstne ved 
det, der nærer dem bedst. Billedet blev komponeret af egne fotos, 
som alle havde en særlig betydning for mig.

Omdrejningspunktet var en flaske hyldeblomstsaft. Der 
var blevet taget et billede af den, mens den blev holdt 
op mod solen, så lyset skinnede så smukt gennem saf-
ten. Bundfaldet var blevet næsten levende. Billedet 
blev taget den sommerdag, hvor Finn Byrum (fo-
tograf og kompositeur af mine gale indfald) og 
jeg morede os med at brainstorme om billedet. 
Hyldeblomstsaft – plukningen af blomsterne, 
skabelsen af saften, drikningen af den - er i 
vores familie essensen af sommer og fælles-
skab (elementerne vand og jord). 

Der er et billede af et bål fra et skønt høj-
skoleophold (elementet ild). Findes der noget 
hyggeligere end at samles om bål og bålmad? 
Findes der noget mere meditativt, beroligende 
eller måske forførende end at sidde og kigge ind 
i et bål en sen sommeraften?

Billedet af valmuen indeholder mange symbo-
ler for mig. Valmuen er let-forgængelig med bløde 
skrøbelige blade. Den blomstrer frodigt i sit bed, men 
dør efter få dages intens blomstring. Den formerer sig  
flittigt og spreder sig vidt omkring ved frølægning, så  
hvad den ikke har i robusthed, har den dels i ydre ynde, dels i 
dens overflodsagtige mangfoldiggørelsesevne. Valmuer dufter ikke  
af noget særligt; det har faktisk altid undret mig.

Disse karakteristika tilsammen minder mig om at gøre det vigtige NU, 
for om et øjeblik er momentet overstået, blomstringssæsonen forbi. Den 
er et skønt billede på ægte kærligheds natur: Overflodsagtig, spreder sig 
udover individets grænser, ud over gruppens grænser. Valmuen minder 
mig også om at lade både mennesker, planter og dyr eksistere og blom-
stre i deres rette element; et valmuebed er harmonisk og overdådigt i hele 
blomstringsperioden, men plukker man valmuen ind, har den smidt bla-
dene inden 5 timer.  
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Familieportræt
Da børnene var ved at blive så store, at de meget skabte deres eget liv, og 
min mand og jeg udviklede os, fik jeg et stort behov for at visualisere i et 
portræt, at vi – trods al vor forskellighed, selvstændighed og frigørelses-
processerne – er en organisk enhed, et system, der på energiplanet altid 
- i verdenen uden tid og rum – er og vil være ét. Dette samtidig med at 
jeg på det fysiske plan, med billedet som reminder, er mig tidens ubøn-
hørlighed bevidst. Ingen tid at spilde. Jeg mindes om det momentane 
mirakel, en familie er i livets kæmpestore puslespil, i flowet af skabelse 

og nedbrydning. Et aftryk i ét langt ubrudt bånd af 
slægt, der følger slægt.  

Et helt univers - og et uendeligt 
lille sandkorn på én og 

samme tid. - Er, hvad 
billedet dagligt fodrer 

mig med.
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Nyd livet med dem, du holder af. 

 

Mit private 
tema-affirmations-katalog
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Husk at feste!
 

Lavendlerne er næsten modsatte på alle måder. De formeres ved stiklin-
ger, der skal passes godt. De blomstrer meget længe, er robuste og hårde 
i såvel grenene som blomsterne. Blomsterne kan tages ind, tørres og læg-
ges mellem tøjet. Så lavendelen kan i forskellig form spredes ud
til at vare hele året. Jeg har et overdådigt bed, som jeg elsker at følge gen-
nem hele den lange blomstringstid gennem hele sommersæsonen. De to 
blomstertyper repræsenterer begge elementet jord. 

Vand-elementet er repræsenteret som is. Billedet af isen er taget en 
særdeles magisk vinterdag i 1994, hvor 3-årige Sebastian og jeg gik rundt 
på Buresø, der var isdækkeet gennem det meste af vinteren. (Selvom der 
kun er is på selve billedet, så er Sebastian symbolsk repræsenteret i bille-
det, når jeg kigger på det). Der kom en dag lidt tø, og dagen efter havde 
frosten lavet de mest fantastiske kompositioner. Flere af dem optræder 
andre steder i bogen. Vi begge kunne slet ikke kigge os mætte den under-
fulde dag for mange år siden. 

(Der mangler desværre vand i formen damp på billedet. Skulle jeg 
lave billedet i dag, ville også dampen blive repræsenteret. Fordi det 
repræsenterer fleksibilitet. Og det repræsenterer sammensmeltningen – 
synergien – mellem det maskuline og det feminine – mellem ild (hjerte) 
og vand (nyrer), ifølge kinesisk menneskesyn.)

Endelig er der et stykke himmel allerøverst. Luftelementet. Ikke så 
voldsomt repræsenteret på billedet, men rummet billedet hænger i, har 
meget luft i sig, så derfor balancerer det med rummet. 

To mennesker (Kathrine og Clara – og dermed alle 3 børn ugen-
kendt / symbolsk med på billedet) sidder på kælk og rutcher ned ad 
et sandbjerg. Den orange farve repræsenterer Liv og Livskraft. At de 
rutcher symboliserer at turde kaste sig ud i livets store eventyr. 

Frihed er som indre grundbetingelse en absolut nødvendighed for 
mig, så derfor måtte ordet med på billedet som eneste ord overhovedet.

På de næste sider inviteres du med på en lille rejse rundt i mit private 
yndlings-affirmations-katalog inden for forskellige kategorier. Jeg knyt-
ter bevidst kun få ord på, så du kan få lejlighed til at danne dig dine egne 
associationer og indre følgebilleder, hvis du skulle få trang til at lade dig 
inspirere i dine meditationer.

Men husk igen, snyd ikke dig selv for at skabe et affirmationskatalog 
af dine egne private fotos, for selve den proces er med til at fordybe dine 
affirmationer og intentioner.
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Følg din sti 
  - også selvom den ind imellem glider dig af hænde.

Der er altid lys for enden  
af tunnelen.

  Gå efter lyset.
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Is, sne, vand, damp. 
Flydende, rislende, springende… 

Grundbetingelse for liv. 

Flow, essens, energi, synergi... 
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Blomstring og livfuldhed.

         
          Genkend det guddommelige 
                  i alt levende. 
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Edens Have findes. 

Men det er op til dig at skabe den.

Uendelighed!
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Tak til
Klienter og kursister, der har stillet sig til rådighed 
med deres erfaringer og oplevelser.

Medlæsere af manuskriptet: Svend Trier,  
Benthe Rask, Verner Bekker, Else Jensen, 
Gitte Bitsch og Lisa Næblerød.

Grafisk ansvarlig Claus Gamborg.

Finn Byrum (www.fbyrum.dk) er billed- 
ansvarlig og har optimeret kvaliteten og bearbejdet 
farvetoningen af billederne, hvor det har været 
nødvendigt. Han har desuden taget billederne side 
62, 67, 113, 121, 124, 127, 131, 134, 135 (to fotos 
lagt sammen), 136, 146, 147, 149. De to private 
billeder, Familieportrættet, side 198, og Som-
merstemninger, side 199, er ligeledes Finns værk. 
Forsidefoto er et luftfoto af Vadehavet, taget af 
Finn 2010. 

Anette Damsgård Pedersen (www.visualias.dk 
samt www.anettedamsgaardpedersen.com) har 
på basis af egne fotos lavet de 7 metaforer for de 
højere bevidsthedstilstande, side 27, 28, 29 samt 
de 7 metaforer for forskellige kommunikations-
muligheder, side 72, 73. Derudover er det på en 
workshop arrangeret af Anette, at jeg lavede  
Vision Board’et, side 198.

Palle Kruse og Tony Engelund (www.kruseenge-
lund.dk) har taget billederne side 40,41, 90, 93, 
140, 182, 184.

Resterende billeder er købt i 2001 på www.photos.
com (siderne 7, 8, 38, 99, 114, 143) og 2010 på 
www.istock.com (siderne 81, 89, 107) og www.
shutterphotos.com (siderne 66, 150, 151, 173).
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MEDITATION er tænkt som en fagbog for mennesker, der allerede arbejder med meditation, 
men kan også anvendes som ’gør det selv’ manual for de, der kender lidt til meditation i forve-
jen. Bogen belyser, hvordan meditation kan blive mere integreret i det dagligt levede liv og give 
større nærvær og livsglæde samt mere ægte og dybe relationer.

Gennem hele bogen strøs cases og personlige fortællinger fra kursister og klienter, der le-
vendegør og præcist identificerer nogle af de udfordringer og gevinster, der er ved at integrere 
meditation i sit liv. 

Bogen giver en grundig teoretisk gennemgang af, hvad meditation er, samt hvilke effekter 
meditation giver fysiologisk, psykologisk og sjæleligt. Den gennemgår systematisk en række 
øvelser og teknikker, så læseren får praktiske anvisninger til en række vidt forskellige måder at 
m e d - itere på.

METTE KOLD (1965). Cand psych., ph.d.  i sundheds-psykologi.  

Grundlægger af Time2be, privat praksis med speciale i meditation og 
mindfulness. Se www.time2be.net. Skriv til Mette på: info@time2be.net

Mette er uddannet Primordial Sound Meditation (PSM) instruktør fra 
The Chopra Center, San Diego, USA (i 1998 og recertificeret senest i 
2009). Har løbende videreuddannet og specialiseret sig inden for feltet 
i ind- og udland. 

Tidligere bøger: Tid til nærvær (2005). Fra pige til kvinde (2009).  
Teenagedreng - bliv den bedste version af dig selv (2010). 

                Med sin baggrund både i vestlig psykologi og østens meditative traditioner har Mette Kold skrevet en 
sober og udogmatisk indføring i meditationens verden. Her kan du finde værdifuld inspiration til din medita-
tionspraksis og enkle, praktiske værktøjer til at komme i gang og opøve din evne til at leve med større nærvær og 
opmærksomhed. 

                                                Svend Trier, meditationslærer, forfatter og leder af Quantum Seminars” 
“ 


