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- Mange tror fej lagtigt,  at meditat ion kun er

noget, der foregir siddende. Det er det ikke. Me-

ningen med meditat ion er at f i r  dets kval i teter in-

tegreret i  dagl igl ivet, si  vi  er mere t i l  stede i  nuet

og oplever mere nerver. Er du meget stresset,

kan det fakt isk vare direkte ubehageligt at satte

sig ned og forsoge at meditere. Derfor skal medi-

tat ionens kval i teter med ud i  det akt ive l iv, s6 det

f ir  en effekt i  dagl igdagen, siger hun og giver et

eksempel:
- Nir du hanger vasketl j  op el ler st ir  og laver

mad, kan du enten valge at  forholde dig t i l  det

som noget, der bare skal overst is, el ler du kan

lave 6ndedratsovelser og trane din fOlelse af at

vare t i l  stede samtidig. Al le de steder, hvor vi nor-

malt  overst i r  t ingene, kan vi  t rane mindfulness.

Det vi l  sige at gore t ing med et s6 ibent sind, at

det narmest fOles nyt.

For at kunne bruge teknikkerne i  hverdagen er

det dog nodvendigt forst at lare dem i konkret

meditat ionstraning. Det sker mest effekt ivt med

en personl ig t rener el ler  p5 et  hold,  mener Mette

Kold.  )
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Oget sundhed med meditat ion

Der er mange fordele at  hente i  meditat ionen,

hvrs du gerne vr l  oge drn psykiske og fysiske sund-

hed. En af  de t ing,  Mette Kold f remhaver,  er ,  at

sygdomme og ubalancer i  kroppen reduceres og

ret tes op gennem medrtat ion.

Hvrs du for eksempel er meget stresset og

dermed r  overaktrvr tet ,  s i  kommer du r  en mere

rolrg t i ls tand. Det sker,  fordi  stresshormonet kort-

rsol  fa lder vasent l igt  under meditat ion.  0g er du

depr imeret.  som Jo er en dvalet i ls tand. s i  f i r  me-

di tat ionen dig t r l  at  f0 le mere l iv .

Hun understreger,  at  hvad, den enkel te opn6r

r  meditat ionen, af  hanger af ,  hvi lken t i ls tand man

kommer f ra.  Nar du eksempelvis lavt  b lodtryk,  s i

strger det el ler  omvendt.
-  Balance er det hel t  centrale,  n6r v i  ta ler  om

meditat ionens fordele for  kroppen.

Den balance er et  korrekt  6ndedret  med t i l  at

skabe. Vores andedrat  danner bro imel lem krop-
pen og sindet.  NAr der er kuk i  6ndedrat tet ,  er

det et  symptom pi  ubalance.

Mette Kold oplever t i t  nybegyndere s ige;
'Gud, 1eg trakker 1o ikke vejret . '

-  Du kan p6virke di t  velvare og opni  fo le lsen

af mere plads inde i  d ig selv vra din vejr t rekning.

Det er derfor,  at  mange meditat ions-teknikker

knytter srg t i l  vejr t raknrngen, fork larer hun.

Lindrer smerte

lmmunforsvaret  b l iver ogsd styrket ,  ndr du medi-

terer.  Det kommer t i l  at  f  ungere bedre,  og dermed

kommer de l idelser,  der relaterer s ig t i l  immunsy-

stemet,  i  bedre balance.

Videnskabelige undersogelser viser, at ogs6 de

biologiske aldersmarkgrer p6virkes posi t rvt  gennem

meditat ion.  Det kan eksempelvis ses ved, at  Ojhe,
der normalt ser trette ud, f3r et frrskere udtryk.

Ligesom huden hos nogle bl iver mere fr isk at  se p5.

Meditat ion er ogsi  med t i l  at  l indre konkret

smerte i  kroppen, fordi  bevidsthedst i ls tanden

andres. Det er veldokumenteret ,  at  meditat ion

l indrer l idelser som psor iasis,  f ibromyalgi ,  ledde-
gigt ,  type 2 diabetes og kronrske rygsmerter.

Det skal  l ige med, at  de mange omtal te for-

dele krrever,  at  du mediterer regelmassigt .  Lare-

bogerne siger to gange 30 minutter om dagen,

men det stot ter  Mette Kold ikke.
- Det er svart for de f leste at passe ind i  hver-

dagen, s i  jeg foreslSr f i re gange tyve minutter om

ugen som nybegynder.  Det meditat ive rum mi

ikke bl ive et ' todo'-rum og en pl igt  for  d ig,  for  s6

f i r  du ikke det opt imale ud af  det ,  s iger hun.

Klarhed og fokus

Mange mennesker forbinder meditatron med

mental  ro og klarhed. Det er ogsi  sandt.  Medr-

tatron skaber mere klarhed og frrskhed r  h lernen.
Os ro halance fokrrs os koncentrat ion er natur-

l ige konsekvenser af  k larhed, understreger Mette

Kold.
-  At  fa fokus er mot ivat ionen for mange, nir

de begynder at  meditere.  Og du bl iver mere ef-

fekt iv,  fordi  du er mere fokuseret  og koncentreret
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ogsi  p i  de t idspunkter i  lsbet af  dagen, hvor du

typisk braender ud. I  det  hele taget prasterer du

bedre og bl iver mere kreat iv ef ter  meditat ion,

srger hun.

En anden gevrnst  ved at  meditere er en styrket

evne t i l  at  forval te srne folelser og opni  dybere og

r igere relatroner t r l  s ine narmeste.

For at  du kan tage ansvar for  drne fglelser,  er

du nodt t r l  at  v ide,  hvem du selv er.  Og meditat ion

er en rejse,  der genforbinder os med, hvem vr vrr

kel ig er.  Det er spandende at  meditere,  fordi  det

er en ny oplevelse hver gang. Du ved aldrrg,  hvad

Tilmeld dig et hold eller fA din egen per-
sonlige trener, sA du fAr teknikkerne lart
rigtigt fra begyndelsen. Mette Kold anbe-
faler egen trener, fordi du f6r teknikker,
der virker for dig og i dit liv.

Du kan Bodt begynde med en guidet
meditation fra CD eller download, hvis du
gerne vil forsoge lidt pA egen hand fsrst.
Mette Kold har udgivet tre forskellige
visualiseringer, som du kan ksbe via
www.cdbaby.com - KROPPEN, afspending
og kropsscanning. AwpEpnreTTTEl ner-
ver pe det normale Andedrat, HJERTET,
hjertemeditation.

"Det giver os et legitimt
og afgrenset rum, hvor
vi bare er,"

Du kan ogse henvende dig direkte til Mette
Kold: mettekold,timeZbe@gmail,com

NAr du mediterer hjemme, sA skab for-
udsigelige rammer. Det oger sandsynlighe-
den for, at din nye'vane'med at meditere
bliver succesfuldt integreret i dit liv.

Du kan eksempelvis velge et fast sted,
hvor du mediterer. MAske en bestemt stol
og stilling, som du bruger hver Bang,Tend
ogse gerne et stearinlys og meske noget
stille baggrundsmusik.

Hold ud i mindst 20-30 dage, s& du kan
begynde at se gevinsterne. Stopper du
tidligere. f&r du ikke udbytte af din indsats.
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der dukker op. Din opgave er blot at vare si narvarende i processen,

som du overhovedet kan.

- Dine relationer bliver bedre, fordi du er i stand til at vare langt

mere narvarende frem for at vare optaget af dig selv og dit eget hele

t iden, siger Mette Kold.

Meditation som selvomsorg

Langt de fleste af os er dagen igennem optaget af alverdens goremSl

uden plads t i l  bare at vare. Det modvirker meditat ion.

- Meditation er selvomsorg, fordi det giver os et legitimt og afgranset

rum, hvor vi bare er. Hvor vi kan fi ryddet op i sindet, og tingene falder

pi plads i  de r igt ige kasser, samtidig med at kroppen bl iver mindre urol ig

og mere tilpas og afslappet.

Meditation kan ogsi hjalpe en fortravlet hjerne med at prioritere.

- Mange mennesker zapper sig igennem dagens mange gAremll

uden klarhed over, hvad der er vigtigt, og hvad der ikke er. I meditationen

bliver det naturligt, hvad der er vigtigt. Pi den mide er det meditative

rum et rum, hvor du f ir  samlet dig selv igen, siger hun.

I stand til at give

Et andet og knap s6 vestligt fokus p6 meditation er at meditere for at

kunne bidrage t i l  hinanden og t i l  fal lesskabet. Dalai Lama er citeret for

at sige: 'Du mediterer for at blive lykkelig og i stand til at give.'

- Googler du meditation og mindfulness, si er gevinsten noget for

dig. Du f ir  mere balance, mere energi,  overskud osv. Men i  den oprin-

del ige tradit ion mediterer du for din evne t i l  at indg6 i  sammenhange.

Flowet stopper ikke hos dig. Du mediterer for at kunne give af et rent

hjerte, si dine relationer bliver bedre og din prastation i livet bliver

bedre til gavn for helheden, siger Mette Kold.

- Jeg kunne godt tanke mig, at vi begyndte at f6 det syn p6 medita-

t ion herhjemme, t i l fojer hun.

Hun oplever, at mange med erfaringen fller en stdrre forbundethed

pt et niveau, hvor vi normalt ikke anser os for at vare forbundne.

- Du f6ler dig forbundet med naturen, helheden, dyr; menneskeracen.

Du oplever dig selv som et l i l lebit te sandkorn i  en dynamisk helhed, og

dit ego trader i baggrunden. Det sker, fordi det er en mere naturlig til-

stand at vare i end sindets stoj. Det er en folelse af at synke hinsides

kroppen og sindet - som ned under et oprort hav af tanker, larm og stoj.

Ned i dyb stilhed, siger Mette Kold. o


