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Meditasjon blir ofte assosiert med

bilder av munker eller asketer som

ofrer all sin tid til kontemplasjon.

Frem til nå har meditasjon ofte

vært assosiert med en praksis

forbeholdt få mennesker. Det har

vært lite tilgjengelig som en

hverdagslig praksis. 

Mindfulness, slik den utøves av

mange i i vesten, er en sekularisert

versjon av Buddhistisk meditasjon.

Den har til hensikt å gi oss innsikt i

våre autopiloter, uvaner og vårt

konstante tankekjør. Det handler

ikke om å slutte å tenke - men å

snu og rette oppmerksomheten

tilbake til øyeblikket. Trene på

oppmerksomt nærvær til det som

skjer her og nå.  Bli klar over og

anerkjenne de følelsene og

tankene som finnes i øyeblikket -

uten å flykte, dømme eller kritisere.

For meg har meditasjon vært en

anledning til å vende oppmerk-

somheten fra det ytre, som ofte

krever mye av min energi og

kapasitet, til mine indre ressurser

og styrker.  

Hva er
meditasjon? 

Noen av de mest kjente
formene i vesten er:

Innsiktsmeditasjon / Vipassana:

Her står oppmeksomhet på pusten

sentralt. 

Kroppsorientert meditasjon: 

Yoga Nidra, Kroppsskanning,

Mindful Yoga, gående meditasjon

Transendentalmeditasjon:

Transcendental Meditasjon er en

mental teknikk basert på indiske

tradisjoner introdusert av

Maharishi Mahesh Yogi

ACEM meditasjon: 

Acem-meditasjon er en

ledighetsteknikk, hvor hensikten er

å slippe til sinnets spontanitet,

løsne kontrollen.

Mantra-meditasjon:

Meditasjonsmantraer er ord eller

uttrykk som hjelper oss med å

innta en holdning med større

konsentrasjon og fokus.

Zen og Tibetansk Buddhistisk

Mindfulness meditasjon: 

Versjoner av de mer opprinnelige

Mindfulnessmetodene



01
Økt selvfølelse

Meditasjon gir deg muligheten til å
bli kjent med dine grunnleggende

behov. Som resultat får du et naturlig
behov til å være mer deg selv, ha

handlekraft og motstandsdyktighet.
En dyp aksept for deg selv og det livet

du lever i og menneskene du lever
med.

02
Mindre stress

Når du vender oppmerksomheten inn
mot det som skjer i kroppen som
fysiske fornemmelser, tanker og
følelser skjer det en reaksjon i

nervesystemet som iverksetter det
parasympatiske nervesystemet

(avspenning) og demper
stresshormonene. 

03
Selvinnsikt

Mye av tiden går hjernen på autopilot
og tankene preges av å være i ett nivå

av stress. Her går ofte tanker og
følelser i en løkke - de samme

bekymringene, de samme problemene
styrer sinnet. Gjennom meditasjonen

blir du oppmerksom på disse og
trener sinnet til å respondere og ta

nye og bedre valg i livet.

04
Økt egenomsorg

Det er ikke før du virkelig blir intim
med din indre dialog er at du forstår
hvordan du møter gleder og sorger.

Tydelig se du når du flykter, avviker
og forteller historier som definerer

hvem du er og hva du er verdt. I
meditasjon vil du spontant oppleve
hvordan det er å møte vanskelige

følelser og tanker. Kjærlighet endrer
alt. 
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DET ER MANGE ÅRSAKER TIL AT MAN BØR MEDITERE 

ALT FRA FYSIOLOGISKE TIL PSYKOLOGISKE

Hvorfor bør du meditere?
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Sittende med bena i kryss på

krakk eller pute (Burmesisk)

Sittende på knærne med krakk

eller pute (Seiza)

Sittende på stol

I meditasjon er egenomsorg en

viktig faktor . Det er derfor viktig å

finne en meditasjonsstilling som

passer for din kropp og dine behov. 

Sittende meditasjon
Det er vanlig å sitte på gulvet når

man mediterer. Det gjør det lettere

å holde seg våken og til stede.

Følgende stillinger anbefales:

1.

2.

3.

Meditasjons-
stillinger

Felles for alle sittende stillinger er å

ha hoftene høyere enn knærne for

å avlaste ryggen og hoftene. Det

gjør det også enklere å puste. Å

sitte på gulvet krever styrke og

fleksibilitet. Noe man opparbeider

seg over tid. Om du sitter på stol er

det viktig å ha god støtte under

føttene uten å lene ryggen for mye

bakover.

Liggende meditasjon
I noen tilfeller så er ikke noen

sittende stillinger tilgjengelige. Da

er et godt alternativ å ligge på

gulvet slik at du har det behagelig

nok til å kunne være våkent til-

stede (i seng er det lett å sovne).

Husk pute under hode og støtte

under knærne om man har ubehag

i korsryggen. Sørg for at du er varm

nok. 



Hvor mye & lenge?
Når du starter med ny trening er

det viktig å begynne rolig for å

bygge opp et godt fundament. Ved

oppmerksomhets-trening er det

lurt å starte ca. med 5-10 min

daglig. Gi deg selv tid til å venne

deg til å være til stedet både fysisk

og mentalt. I begynnelsen er det

ofte mye å forholde seg til. Tanker,

følelser og fysiske fornemmelser.

Sinnet som reiser av gårde i tid og

rom. Kroppen må også bli vant til å

sitte stille i en kanskje uvant fysisk

stilling. Etter et par uker kan du

begynne å utvide tiden med opp

mot 20 - 45 min. 

Let go of the battle.
Breathe quietly and let
it be. Let your body
relax and your heart
soften. Open to
whatever you
experience without
fighting.

 
-Jack Kornfield
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Når?
Du kan meditere når som helst på

dagen. Men om du er ny til

meditasjon kan det være lurt å

sette av en fast tid. 

Meditasjon om morgenen har

mange fordeler. Du oppretter en

kontakt med deg selv som gjør det

enklere å "koble deg på" utover

dagen. Følge dine behov i stedet

for å leve på autopilot.

Kvelden er også et godt tidspunkt,

spesielt før du skal sove. Det gir

deg muligheten til å roe ned  og gi

slipp på og fristille deg fra dagens

hendelser.  

Det kan være fint å gi seg selv

noen minutters meditasjon i løpet

av dagen når du opplever stress

eller uro. Å anerkjenne hva som

skjer i øyeblikket roer et urolig sinn.

Det kan gi deg støtte til å ta bedre

valg i stressede situasjoner.

NB! Jo mer du mediterer når du er

rolig, dess bedre vil meditasjon

fungere når du er urolig.

Når? Hvor mye?
& Hvor lenge? 



Finne en behagelig meditasjonsstilling

Vend oppmerksomheten til fornemmelsene av pusten i kroppen

Velg et punkt eller område hvor det er lett (nøytralt eller
behagelig) å kjenne pusten. Ankeret for din oppmerksomhet

La en vennlig oppmerksomhet hvile der - både på innpust og
utpust

Når (ikke hvis) tankene reiser avgårde til fortid eller fremtid
kan du anerkjenne dette og med vennlighet føre
oppmerksomheten tilbake til ditt anker i kroppen.

Fortsette med å være tilstede for pusten med nysgjerrighet for
alle fornemmelser, følelser og tanker. Uten å analysere eller
kristisere..

Fortsett i 5-10 min. Husk å bruke en timer.
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PUSTEN ER ANKERET FOR DIN OPPMEKSOMHET I  ØYEBLIKKET

 
DETTE ER EN OPPSKRIFT PÅ EN AV DE MEST GRUNNLEGGENDE

MEDITASJONENE I  MINDFULNESS

Oppmerksomhet på pusten



Skaff deg en god meditasjonspute
eller krakk. Sørge for at du ikke sitter

for hardt - legge gjerne et mykt teppe

under bena.

Sørg for at du er varm nok. Det kan

være fint å dekke skuldrene med et

sjal eller teppe. Varme sokker kan

være deilig.

Sørg for at du har det behagelig. Ta

på noen myke klær som ikke

strammer noen sted.

Bruk en logg eller en dagbok til å

skrive ned det som er viktig for deg

før eller etter meditasjonen (ikke

underveis). Kan hende du får en viktig

innsikt eller god idé under

meditasjonen.

Bruk en timer. Det finnes gode

timere du kan laste ned på

smarttelefonen, f.eks. "Insight Timer".

Uten timer blir du tittende på klokken

- det forstyrrer.

Sett mobilen på flymodus. 

Si fra til dine omgivelser at du

ønsker å være uforstyrret mens du

mediterer.

Til støtte til din
meditasjon 



"Wherever You Go, There You Are" -
Jon KabatZinn
"Radical Acceptance" - Tara Brach
"Full Catastrophe Living" - Jon
Kabat-Zinn
"The Power of Now "- Eckhart Tolle
"When Things Fall Appart" - Pema
Chödron

"www.balanserthverdag.no" -
Mindfulnessbasert nettsamfunn
med Elise Jansen
Diverse onlinekurs - Mindful yoga
og meditasjon www.elisejansen.no

Insight Timer (søk etter Elise
Jansen)
Headspace
Mindfulness.com

Tara Brack
Dharma Ocean
Meditation in the City

Bøker

Online 

Apper

Apper

Et utvalg ressurser
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