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SPØRGSMÅL 
& SVAR 

 
 
 

der nørdes med at forstå og perspektivere omkring oplevelser  
med meditation, der enten bare undrer,  
eller har været livstransformerende.  

Der gives ikke nemme svar, men ofte nuanceringer og refleksioner,  
der især vil vække genklang hos erfarne mediterende.  
Der er i udelukkende taget udgangspunkt i konkrete  

kursisters konkrete spørgsmål gennem tiden. 
 

SVAR FORSØGES PÅ SUBJEKTIV VIS GIVEt AF METTE KOLD 
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Bør den meditative forholdemåde 
også være måden, jeg forholder 
mig i de dagligdags aktiviteter? 
Forskellige lærere vil svare forskelligt på 
dette spørgsmål. Mit er bl.a. konkret 
inspireret af Craigh Hamilton og flere 
andre lærere, herunder Dalai Lama, der 
på pragmatisk vis formidler, hvordan den 
vestlige integrering af meditativ praksis 
skal foregå.  
Meditativ praksis handler om at gå bagom sindet i 
alle dets afskygninger; give slip på tanker og 
følelser, give slip på selvet i alle dets 
afskygninger, slippe identitet og identifikationer, 
diskriminationer, analyser, fortolkninger og 
præferencer, slippe tid og rum. Transcendere og 
dermed praktisere mindful væren helhjertet og 
fuldt.  
Men dette skal ikke være den fundamentale 
tilstedeværelsesmåde i det aktivt levede liv. Den 
meditative praksis tjener at kunne gå dybere i sig 
selv, at kunne skifte perspektiv fra det 
kontraherede egocentrerede selv, til det mere 
ekspanderede selv, der er i verden på en givende, 
skabende måde, bevidst om, at vi er del af en 
større helhed. 

Så det aktivt levede liv kalder tværtimod på 
diskriminationsevne, præcis respons, 
præferencer, evne til at gennemskue og se klart, 
på dybere motivation, passion og engagement. 

Så det meditative og det fuldt udfoldede, aktivt 
levede liv er tilsammen 24/7 en spirituel praksis, ja 
forudsætter ligefrem hinanden. Det meditative rum 
er livskilden, hvorfor det ekspansive udfolder sig 
og vokser ind i det aktivt levede liv. 

 
 
 
 

Er der ikke et modsigelses-
forhold mellem meditativt at 
arbejde med ønsker kontra det at 
leve i nuet og leve i tillid? 
Jo, ud fra en todimensionel, rationel 
betragtning er der et 
modsætningsforhold. Men ud fra en mere 
dynamisk forgrund-baggrundsbetragtning, 
forudsætter de to ting hinanden. 
I praksis anbefaler jeg altid kursister at arbejde 
med affirmationer og intentioner i både ord og 
billeder. 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 
ens livsmening og retning; ønsker lægges før og 
efter, fordi når så man går ind i stilheden i 
meditationen, lægges det ud til større 
sammenhængende kræfter at få ønsket til at 
spire. I det aktivt levede liv lægger man 
intentioner, vilje, fokus, retning og handling bag 
ønskerne, så de kan manifesteres. 

En kursist beskriver det ovenfor nævnte 
modsætningsforhold mellem ønsker for fremtiden 
og nuet: »Jeg har i ugen været meget 
opmærksom på at skelne mellem at leve i dette 
nu, lige som det er og uanset, hvad det 
indeholder, og på den anden side at leve i 
forhåbningens verden, altså noget med at glæde 
sig til noget i fremtiden. I al den spirituelle litteratur 
står der meget om at ønske sig noget. Men kan 
det ikke meget let flytte opmærksomheden væk 
fra nuet og ud i fremtiden...?« 

En anden kursist beskriver både åbning og 
tabsfølelse forbundet med at slippe drømme og 
håb: »Jeg oplever at det at slippe forhåbninger på 
mine og andres vegne er sandt men også, at det 
er en slags tab, fordi det tidligere har givet mig en 
slags kick. Men ingen tvivl om, at meditationen 
hjælper mig meget til at få klarhed over den 
drømmeverden, jeg ofte har valgt at leve i.« 

Det er ofte også en konsekvens af den 
følelsesmæssige fordybelsesproces, meditation 
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kan opleves at være: At gamle drømme viser sig 
at være overfladiske og en illusion og derfor 
slippes. Og at der på én gang opstår såvel 
ubehagelig tomhed som behagelig rumlighed og 
klarhed i halen heraf. Der kommer stort et altid 
nye meninger og mål, der så hentes fra et mere 
autentisk sted i den mediterende. Jo dybere fra, 
meninger og mål hentes, jo mere bliver fokus, 
kvaliteten af nærværet i processen, mens målet 
træder mere i baggrund.  

 
Er der noget, man skal være 
særligt opmærksom på, når man 
laver guidninger med kroniske 
smerteramte? 
Når man laver guidninger på smerter, så er der en 
tveæggethed omkring at gøre det. 

1. På den ene side:  

Så skal du og klienten betragte smerterne som 
fuldstændige sande, og der er en god læring og 
relevans for klienten i at 'face the brutal facts'. Det 
bør føre til, at hun i højere grad end tidligere 
indretter sit liv efter den virkelighed, der nu 
engang er, i stedet for at bruge megen mental og 
fysisk krudt på at være i fortrængning med 
virkeligheden. ACCEPT-dimensionen omkring 
smerterne og bestræbelsen BALANCE MELLEM 
KRAV OG RESSOURCER er de to psykologiske 
og overført i handling processer, der gerne skulle 
sættes i gang af øvelsen.  

2. På den anden side: 

Der er tre vigtige lærdomme også at tage ind i 
forbindelse med øvelsen, og de er lidt mere 
subtile og avancerede. Når det er muligt for 
klienten at skifte mellem at have smerterne i 
baggrund og i forgrund, og de perciperes 
forskelligt alt efter, om de er det ene eller det 
andet, så får hun:  

a) en reel smertehåndteringsmulighed (også til 
hjemmebrug), samt 

b) en indsigt/erfaring omkring, at smerter ér rent 
faktisk perceptuelt mindre, når man 'glemmer 
dem'. Indtil en vis grad altså, jfr. punkt 1, for de 
kan kalde så hårdt på én, at de hverken bør eller 
kan puttes i baggrund - fordi de bør håndteres.  

c) Forhåbentlig erfarer hun også (men det skal 
man ikke love smertepatienterne, blot fortælle er 
en mulig kropslig positiv kædereaktion), at når 
hun slapper virkelig meget af rundt omkring i 
kroppen, så kan hun håbe på at få en regulær 
smertereduktion, dels pga. reduceret 
muskelopspænding, dels og forhåbentlig fordi hun 
aktiverer det parasympatiske nervesystem, der 
initierer smertereduktion. Og under alle 
omstændigheder kan en afspænding være en 
behagelig timeout, hvor hun får et hvil og tanket 
ny energi på. Hvis altså at hun kan holde 
smerterne i baggrund, selvom hun slapper af. 

Jeg vil understrege, at 2b) skal SLET ikke bruges 
til at på forsimplet vis at sige (det forfalder mange 
behandlere desværre til, også psykologer), at 
'smerter er bare indbildning', eller 'smerter kan 
tænkes væk'.  

At lære smertehåndtering som en integreret 
kropslig og mental proces, er en lang og 
avanceret proces. Kun de mest motiverede og 
kropsligt / intellektuelt intelligente går hele vejen. 
Men virkelig meget kan gøres, hvis man laver sit 
hjemmearbejde. 
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Er mine tanker udtryk for, hvem 
jeg er? 
Svaret er i sin korthed: NEJ! Tanker er 
kun tanker. Konstruktioner, konsekvens 
af historien og måden, som man har valgt 
at fortolke den på. Tanker der tænkes 
mange gange, bliver hen ad vejen til 
tankestrukturer, der bliver stadig mere 
faste. Så faste, at man forledes til at tro, 
at de er sandheden... 
Uanset meditativ retning, så vil man blive bedt om 
at meditere PÅ sine tanker, uden at gøre noget 
med dem. Det i sig selv er uvant. Fordi vi er så 
vant til at GÅ MED tankerne. Tro på dem. 
IDENTIFICERE OS med dem. Og HANDLE på 
dem. 

Så egoet vil gøre en brav modstand imod, at vi 
sætter os til at IAGTTAGE dem som det, de kun 
er: Konstruktioner, som konsekvens af vores 
historie. Egoet vil føle at få tæppet revet væk 
under sig, hvis ikke tankerne er der som 
identifikations-objekt nr. 1. Så derfor vil alle, der 
mediterer, også støde på tankemæssig modstand 
mod selve det at meditere. 

En klient, der netop er startet på processen at 
iagttage tankerne beskriver frisættelsen derved: 
»Jeg er meget opmærksom på at forholde mig 
ikke dømmende, registrerende og huske at mine 
tanker er konstruktioner. Det er helt nyt og føles 
frit… Jeg er blevet meget nysgerrig på det med 
tanker. At tanker bare er tanker. Når jeg forholder 
mig sådan, har jeg en fysisk fornemmelse af mere 
lethed og en anelse af kontrol, der slippes. Jeg 
accepterer at alt er som det skal være, og at jeg 
er på vejen.« 

»Det er helt nyt at” iagttage” mine tankemønstre, 
som  er blevet til virkelighed og 
sandhedsbegreber gennem årene, her mener jeg 
tanker som er fremtidsrettede, som jeg er bange 
for og som skaber utryghed. Det er helt uvirkeligt 
og en lettelse at beslutte, at disse ødelæggende 
tanker er konstruktioner, som jeg gerne må slippe, 
fordi det "kun" er tanker. Det er tanker om kontrol 
og at være uafhængig, at kunne stole på etc...«  

En anden kursist reflekterer om sammenhængen 
mellem sansning og tænkning: »Omkring 
sansning tænker jeg på, om ikke den almindelige 
sansning er sådan, at jeg eksempelvis ser noget, 
og så begynder tankerne over det sete. Og er 
formålet med den meditative sansning ikke, at 
man ved blot at registrere netop får bremset 
tankestrømmen? Således bliver man jo ikke 
fanget af sansningerne. Er det korrekt forstået? 
Jeg mærker en frihed i mit daglige liv 
ved indimellem bare at registrere en sansning og 
så ikke gå videre ind i en tankerække.« 

Kursisten har fat i et væsentligt emne derved, at 
formålet i meditation er at forblive kropsligt ikke-
reaktiv over for tankerne. Lidt firkantet sagt, så 
skal der optrænes at kunne skabe et cut mellem 
tanke og krop. F.eks. hvis telefonen ringer, og du 
tror, at det er en ubehagelig samtale, der venter, 
så stiger pulsen, du begynder at svede i 
håndfladerne, du trækker vejret overfladisk osv. 
Formålet, både i selve den meditative praksis, og 
når træningseffekten tages med ud i det aktivt 
levede liv, er at lade kroppen forblive centreret, 
fokuseret og afspændt, uanset at du måtte have 
den tankemæssige hypotese, at det er en 
ubehagelig samtale. 

Det er især vigtig lærdom for smerteramte, 
stressramte eller mennesker, der arbejder under 
stort pres, at kunne beherske denne form for krop-
sind styring. 

Det der helt konkret praktiseres under meditation, 
er en form for vidne-bevidsthed. Dvs. at tankerne 
får lov at poppe op af sig selv fra bevidstheden 
(det forsøger man ikke styre, for det er alligevel et 
umuligt projekt) på det indre lærred, de får lov at 
komme og gå som de vil - samtidig med, at en del 
af dig, VIDNET, registrerer dem, men ikke går 
med dem. Så en del af dig tænker tanker, en 
anden del af dig bevidner det. Vidnet kan være en 
konkret kropslig iboende dimension, eller det kan 
være en mere abstrakt oplevelse. 

Jfr. også plakaten om definition af Mindfulness, 
med Ruth Baers begreber kaldes det, jfr. det 
tredje punkt, "Ikke reaktivitet over for den indre 
oplevelse". Og det betyder konkret under 
meditation og i dagligdagen: Når der kommer 
tanker indfoldet i stærke følelser, så har vi det 
med at reagere kropsligt stærkt på dem. Helt 
eksplicit trænes nu: At når der kommer tanker, 
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hvor kroppen bliver gidsel i dem, så fastholder du 
splittet, tager ansvar for hvad du KAN tage ansvar 
for: Nemlig at gøre åndedrættet dybere, rundere, 
blive siddende afspændt.  

Næste trin, der enten kan vælges som en teknik, 
eller kommer helt af sig selv, når man tilpas længe 
har siddet og iagttaget tanker, er følgende: I 
stedet for at betragte dem som et stort 
INDHOLDSvirvar, så begynd at ane, hvilken 
STRUKTUR de udspringer fra, hvilke 
"radiokanaler" (tankestrukturer), der er de 
dominerende i din tænkning. Eksempelvis:  

§ "Jeg er uduelig..." 
§ "Jeg skal huske..." 
§ "Jeg er offer for..." 
§ "Jeg er ensom og forladt..."  
§ "Planlægning, struktur, planlægning, 

struktur..."  
§ "Jeg drømmer om...", " 
§ Når bare lige..., så...", 
§ "Han/hun er dum og imod mig og behandler 

mig ikke ordentligt..."  
§ ... osv., osv........  
 
Når du begynder at se dine egne strukturer, så er 
det som om indholdet af sig selv opløser sig på en 
nemmere måde. En tankestruktur mister sin kraft 
og dominans. 

Hvis du måtte tænke, at det her er vel for dem, 
der har lidt mere erfaring med meditation, så kan 
det måske trøste, at jeg føler mig stadig, efter 
mange år som mediterende, som en nybegynder 
udi tankefølelsesforvaltning. Tankerne har en 
meget stærk identitetsskabende funktion og 
strukturholdende funktion for os - så det er fast 
arbejde livet ud at opløse denne struktur! 
Selvuhøjtidelighed er en af de behageligste 
sidegevinster ved denne meditationsform :-) 

En kursist reflekterer om identitet og tanker: »Jeg 
bruger mange tanker på, hvad jeg skal beskæftige 
mig med rent arbejdsmæssigt - og kan mange 
gange føle en utilstrækkelighed i forhold til, at jeg 
pt. ikke har gang i en karriere. Meget af min 
identitet har været bundet op på denne, og jeg har 
virkelig svært ved at finde mig selv uden denne i 
rygsækken...« 

Mit svar til kursisten var: »Jeg synes bestemt ikke 
der er noget mærkeligt i, at du tænker meget; 

også urolige og negative tanker. På den måde 
kan man sige, at det er i en udfordrende periode 
af livet, at du vælger at implementere meditation i 
dit liv. På den anden side er det meget kraftfuldt at 
gøre begge dele på samme tid: Kigge psykologisk 
indad, reflektere og kontemplere - og så have en 
meditativ praksis, hvor du går bagom tanker og 
følelser og bare ér. Måske du først i tilbageblikket 
om et års tid opdager, HVOR store forandringer, 
der skete på det indre plan i denne tid.«  

«En meditation, du måske kunne have glæde af, 
er den i mange kontekster anvendte, at du i al sin 
enkelthed spørger: Hvem er jeg?« 

»Du kan kigge dig i spejlet, mens du stiller 
spørgsmålet - og lader svaret opstå som noget du 
siger, noget du tænker, noget du føler, noget du 
ser i indre billeder. Du kan også vælge at stille 
spørgsmålet i en meditation, nærmest som et 
mantra stille det måske hvert andet minut gennem 
meditationen. Og lade svarene opstå i forskellige 
tilstande. Du vil opleve, at der kommer virkelig 
mange svar, der opstår - og forsvinder. Alt på 
materiens og psykens niveau er kun sandt i en tid. 
Svarene der knytter sig til, hvem du er sjæleligt, 
bliver de lidt mere vedvarende svar. Alle svarene 
er på én og samme tid sande og falske.« 

»En anden ting, du måske virkelig kunne hæfte 
dig ved meditativt, nærmest også som et mantra, 
er: Tillid. Tillid til at du er igang med det rigtige, 
tillid til, at stien nok skal finde dig - og at du ikke 
behøver være så aktiv i forhold til at finde den.« 

»Og hvis alt det her er for svært, så er der et 
simplistisk råd, der kan blive til en overordentlig 
behagelig og powerful meditation, hvad angår at 
stilne tankestrømmen: SÆT DIG TIL AT 
OBSERVERE TANKERNE SOM DE KOMMER 
OG GÅR. BETRAGT DEM SOM DRIVENDE 
SKYER PÅ HIMLEN, GÅ IKKE MED DEM. LAD 
ALLE TANKER VÆRE DER, INGEN HAR 
FORRANG.« 

Jeg har i arbejdsbogen Kom i gang med 
mindfulness og meditation vedrørende temaet 
’forvaltning af tanker og følelser’, lavet en 
indgående introduktion til øvelse 12-15, hvor der 
står meget mere om tanker som fænomen. 
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Findes der en meditationsform, 
der specifikt øger selvværdet? 
Alle former for meditation, som vi gør, 
bidrager implicit eller eksplicit til, at du 
stifter bekendtskab med dybere lag i dig, 
din VÆREN, din ESSENS, det hvilende 
punkt i dig, hvor du bare ER. Og det er 
her selvværdet bor. 
Selvværd er selve retten til at være her i sin helt 
egen ret, uden at performe og have en bestemt 
identitet - dér hvor du erkender, at du er unik, og 
du har en helt egen mission med at være her! Ikke 
på 'se mig' måden, men på en mere hvilende 
måde.  

Lag bliver skrællet af, når vi mediterer 
regelmæssigt. 

Selvtillid er alt det, du gør, hvor du har performet 
og kan 'spare op' på din 'TO DO konto', frem for 
din 'TO BE' konto. 

Vi kan også arbejde med affirmationer for at øge 
både selvtillid og selvværd. Min erfaring er dog, at 
der er mere power i, når vi nærmer os essensen 
uden ord og begreber. Fordi vi bliver overvældede 
over, HVOR STORE vi er i vores essens. Så alle 
former for begreber vi sætter på os, er en 
reduktion af, hvem vi virkelig er.  

 

Hvad menes med, at meditativ 
praksis ikke fjerner smerten i 
livet men mindsker lidelsen? 
Mange tror, at når de begynder at 
meditere, så vil al lidelse være en saga 
blot. Ofte er ønsket, når en person 
begynder at meditere, at "blive fri for 
tanker". Men så nemt går det ikke...  
Man kan lige så godt erkende det, før man 
begynder en meditativ praksis. Tankestrømmen 
stopper ikke, når man mediterer! Der kommer 
højst flere mellemrum mellem tankerne. 

Målet er i stedet, at det er forholdemåden til 
tankerne, der ændrer sig. At man begynder at 
evne ikke at lade tankerne erobre en, at man 
evner et registrere dem som et vidne. Men vejen 
hen imod tanke- og følelsesforvaltning indebærer, 
at vi tør tage livtag med det, jeg med inspiration 
fra Eckhart Tolle kalder smertekroppen.  

Det er meget sandsynligt, at den første tids 
meditationer udover at være rare, rolige og 
fordybende, også vil have en dimension af 
"bundvending" eller udrensning over sig. At man 
oplever kropslige impulser og tanker / følelser, der 
forekommer at være "gammelt slam". Det sker 
næsten altid, når man øger mængden af 
meditation. 

Tolle taler decideret om smertekroppen som en 
muskulær, cellulær, kognitiv, energetisk m.m. 
størrelse, vi konkret kan mærke og bør forholde 
os bevidst til ind imellem. 

Man kan før sin meditative praksis lave en 
forløsende og lidt morsom øvelse foran spejlet. 
Kigge sig i spejlet og bevidst finde ét 
lidelsesmodus i jeres ansigt. Og ét mere. Og ét 
mere. Såret. Vred. Angst. Martyr... etc... 

Se den side af sig selv, genkende den, tage 
ejerskab over den, sende medfølelse til den - og 
giv slip på den! Man vil skulle give slip rigtig 
mange gange, før én dimension af smertekroppen 
slipper sit tag i én - men når først 
genkendelsesprocessen er startet, så kan det 
faktisk blive en humoristisk rejse. Det er en 
bevidst rejse ned i Skyggerne - for at kunne tage 
større ejerskab over Lyset i sig.  
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Her en kursists refleksion og efterfølgende 
spørgsmål: »Et er at kunne vælge sine følelser, 
som der bliver lagt op til i kropscanning-øvelsen. 
Men det er jo ikke altid, man oplever dette valg, 
indimellem kan vi føle os fanget af følelser. Hvad 
gør man så? Og jeg tænker også, at når vi føler 
os i stand til selv at vælge følelser, vil vi vel f.eks. 
vælge glæde frem for smerte. Så hvad er 
gevinsten ved at vælge smertefølelsen?« 

Begrebet "gevinst" er nok overdrevet. Men 
funktionen af at vælge at fokusere på 
smertekroppen fra tid til anden er, at den er der 
altså alligevel! Og den siver ind i tanker, følelser, 
krop, adfærd. 

Men ved at give den lys, fokus, accept - så slipper 
den også over tid sit fundamentale tag i os. 
Smertekroppen kan hænde at blive den iboende 
selvopfyldende profeti, fordi man udsender det til 
verden, som man ser den som - og får bekræftet 
sine eventuelle smertefyldte forestillinger om 
sammenhængene. Så at ændre mønster handler 
om at begynde i det små at stille spørgsmålstegn 
ved, om det man tænker og føler nu også er hele 
sandheden? Og når man oplever, at en kategorial 
anden forholdemåde også afstedkommer nye 
gensvar, begynder nye mønstre at tegne sig. 

En anden kursist siger i starten af et kursusforløb 
siger: »Jeg oplever for det meste ro og fred i mine 
meditationer, men har også haft nogle dage, hvor 
jeg har haft svært ved at finde ro. Jeg oplever 
ustabilitet, uro og tanker - og det skal der også 
være plads til... Jeg kan godt mærke, at jeg er på 
en “rejse” og nogle gange har jeg bare lyst til at 
komme tilbage til min “gamle” tilværelse og 
vaner. Samtidig med er jeg meget taknemmelig 
for den rejse jeg er på nu - men kan også blive lidt 
frusteret når jeg føler den går i står eller ikke 
udvikler sig...« 

Senere i forløbet udfolder hun en anden gevinst 
ved det, at kroppen bliver registreret, nemlig at 
bagom smertekroppen 
eksisterer visdomskroppen: »Det er en vigtig 
faktor for mig at arbejde med det, der også gør 
ondt - og turde være i det.... Jeg har kunnet 
mærke, at "ting" er kommet til overfladen.... en lidt 
hård proces, hvor koncentrationen flyver lidt 
væk... Men når jeg så bliver i det, så er jeg er 
overrasket over, hvordan og hvor meget jeg kan 

lytte indad i kroppen og opdage, hvad den kan 
fortælle mig...« 

Denne sidste erfaring er vigtig i forhold til, hvorfor 
overhovedet at sidde og "være med det der er". 
Det gør man simpelthen fordi kroppen udfolder og 
afslører ALT, den bærer på en dybere intelligens 
end sindet. Alle svar findes i kroppen; 
visdommens kilde er i kroppen. Og nok så vigtigt: 
Kroppen kan ikke give et både/og svar, ligesom 
sindet kan, når man snakker med sig selv om en 
udfordring. Kroppen kommer med ét klart svar og 
én klar retning, når sindet er stilnet og sat i 
baggrund. 
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Hvorfor kan jeg ikke puste ud og 
dvæle på bunden af en 
udånding? 
Når man har givne udfordringer og 
flaskehalse omkring at få meditation til at 
fungere, så er svaret stort set altid at 
finde i kroppens gensvar på livshistorien. 
Det kan være voldsomme og konkrete 
udfordringer og oplevelser, der har sat 
sig. Men det kan også være oplevelser, 
hvor det kræver detektivagtig tålmodig-
hed og sensitivitet at forstå de uransage-
lige veje, som livets oplevelser kan tage 
bo i kroppen. Læs nedenfor dette eksem-
pel på en kvindes besvær omkring at 
ånde ud.  
Kvinden, der bestilte kurset, havde to år tidligere 
havde mistet sin mand – af kræft, et meget 
galopperende sygeforløb. 

Denne kvinde lærte mig noget meget væsentligt 
om åndedrættet og hvordan det afspejler vores 
tilstand. Indlæringen af hendes meditation var en 
meget stor udfordring, for hun kunne ikke nå ind i 
den tilstand af hengivelse og overgivelse, som 
den meditative tilstand både fordrer og som den i 
og for sig ér. Hun kæmpede uden at finde ro. 
Imidlertid gjorde hun i sine ihærdige anstrengelser 
en markant observation af sig selv - der viste sig 
at indeholde nøglen til at få det til at fungere for 
hende. 

Hun pustede aldrig helt ud! Dvs.: Hun trak vejret 
ind, hold vejret, pustede 70% ud – og skyndte sig 
at trække vejret ind igen… 

I tiden efter mandens død havde hun, udover at 
være i en dyb sorgproces over at blive enke i 
30’erne, erhvervet sig stress og en 
stofskiftesygdom. Sidstnævnte sygdom var 
egentlig uforståelig, fordi hendes konstitution og 
alder slet ikke typisk førte hertil. 

Stressen – og efter min vurdering en post 
traumatisk stress lignende reaktion (udover 
sorgprocessen) - var forståelig, fordi hun havde i 
en meget langt periode været: Mor til 2 små børn, 
sygepasser for en døende mand, varetaget 

praktiske funktioner i hjemmet, været økonomisk 
ansvar for en familie og fungeret i en lederfunktion 
på en arbejdsplads uden andet sygefravær end 
det relateret til sygeplejerfunktionen for sin 
døende mand. 

Når jeg på individuel basis har en person på 
meditationskursus, mærker jeg meget efter, hvad 
det er for et menneske, og ikke mindst, hvilken 
tilgang til meditation, der lige præcis vil tjene dette 
menneske bedst. Jeg sad sammen med kvinden 
her og blev helt stakåndet. Spejlingen i hende 
afstedkom et markant aftryk i min krop. 
Stakåndetheden. Pludselig under instrueringen af 
en meditation konstaterede jeg: Hun puster aldrig 
ud! 

Jeg konfronterede hende med denne 
konstatering. Hun røg abrupt tilbage i en helt 
bestemt periode af sit liv: De sidste to døgn af 
mandens liv. Hun havde siddet ved hans side og 
ventet på den sidste udånding. 

Et menneske dør på en udånding. Det er sikkert 
og vist. Så længe man trækker vejret ind, så sker 
det ikke. Puster man ikke helt ud, så sker det 
heller ikke. 

At dø fordrer at puste helt ud.Så længe hun ikke 
pustede ud, forhindrede hun dødens komme, 
besluttede hun sig ubevidst for. I løbet af de to 
døgn blev en ubevidst vane lagt i hendes krop: 
Den ukomplette udånding. Lige så længe hun ikke 
pustede ud, lige så længe kunne døden 
udskydes. 

Samtidig med at det faktisk var en lettelse, da det 
skete, for hun vidste jo, at det ville ske inden for 
kort tid. Når døden er uafvendelig, så kan man 
faktisk – hvor grusomt det end kan lyde – såvel 
pårørende som den døende selv, længes efter, at 
den indtræder. 

Paradokset sad meget dybt i kvindens krop. Det 
var det, vi ved fælles hjælp aflæste i åndedrættet. 
Da først hun, små skridt ad gangen, begyndte 
at give slip ind i udåndingen, begyndte roen – 
også kun spædt i starten, men senere med større 
konsekvens – at indfinde sig. Intet blev forceret. 
Nænsomt. Omsorgsfuldt. 

Efter en tid begyndte roen at komme. Hun 
begyndte at nyde at meditere. Og roen spredte sig 
også til forældreskabet og arbejdslivet... 
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Kan det passe, at jeg kan høre og 
mærke min egen puls under 
meditation? 
JA, det kan passe! 

Når vi, f.eks. i forbindelse med Kropsscanningen 
"mærker os selv", så bliver den indre sanseevne 
skærpet. Vi kan høre en lille summelyd i øret, der 
er vores egen grundtone. Vi kan registrere puls 
forskellige steder i kroppen. Mærke hjerteslaget 
inde i hjerterummet. Vi kan fornemme de 
forskellige organers beliggenhed og deres 
funktionsevne. Vi kan få en fornemmelse af øjets 
fysiologi og indefra løsne sædvanligvis ubevidste 
ansigtsspændinger og dermed lindre hovedpine.  

Eksempler fra kursister: Kvinder med sygdommen 
endometriose beskriver, hvor og hvordan 
sygdommen eller arvævet er placeret - og senere 
bekræftet ved laparoskopi. Præcisionen af indre 
sansningen hjælper dem til mere præcis 
smertehåndtering. 

En kvinde med brystkræft beskriver en ny 
kræftknudens placering og farlighedsgrad - som 
hun senere fik bekræftet i en undersøgelse og 
efterfølgende operation. 

En maratonløber, der sædvanligvis havde 
bestemte flaskehalse i sine løb, overførte sine 
indre sanseskærpelse til løbet, så han kunne 
praktisere mere effektive opspændings- og 
afspændingsbalancer i muskulaturen gennem 
løbet, samt han kunne nedregulere pulsen mere 
effektivt, når det behøvedes gennem løbet. Det 
gav samlet set et væsentlig bedre løb, både i tid 
og oplevelsesmæssigt, idet følelsen af 
egenkontrol blev øget. 

Den indre sanseevne-skærpelse kan ikke 
sammenlignes med andet i livet, for det er lidt 
ligesom at lære et nyt sprog eller opdage en ny 
farve i regnbuen. Få tror på det, når de får det 
forklaret, men egen-erfaringen er svær at 
tilbagevise. 

 

 

Kan det passe, at ældgamle 
følelser "sidder fast" forskellige 
steder i kroppen? 
Når man som mediterende går på 
detektivrejse ned og indad i kroppen, så 
udfoldes mange nuancer af både behag 
på et ekstatisk levende niveau og 
nuancer af ubehag, man troede hørte 
gamle oplevelser og dermed fortiden til... 
Fordi: KROPPEN HUSKER. Det kan opleves 
muskulært, følelsesmæssigt eller endnu mere 
abstrakt nærmest som en form for energi-struktur, 
der bærer på bestemte følelsesmæssige 
historikker. En kursist beskriver det sådan her: 

»Den sorg-smerte-utryghed kan stadig ramme 
mig som en fastlåsning i brystet, hjertebanken og 
øget puls. Den sidder som en klump i halsen og 
det gør vitterligt ondt at synke. Åndedrættet 
ændres. Jeg oplever det under meditationerne 
med hjertet. Det er kendte følelser som sorg-frygt-
skuffelse og afsky. Denne smerte i kroppen 
hænger i mig. Jeg har brugt hjertemeditation i 
forskellige former og fundet frem til, at det der er 
fantastisk for mig er, når jeg lægger min hænder 
på hjertet. Den energi jeg, via mine hænder, giver 
til mig selv falder tungt ned i mig som et skjold— 
det er ligesom mit åndedrag bliver meget stille. 
Jeg falder til ro, og der er stille. - Der sidder altså 
noget langt derinde i hjertet.« 

Fordi krop, tanker og følelser hænger så nært 
sammen, så er temaet: Meditation som metode til 
følelsesforvaltning helt essentielt. Det handler i sin 
essens om at blive mere sansemæssigt 
registrerende i relationen til andre og mindre 
styret af sine sædvanlige tanke- og følestrukturer 
og de vaner, de skaber for respons. Det betyder, 
at vi begynder at gensvare på en mere udviklet 
måde i vore relationer, fordi vi i stadig højere grad 
befinder os i højere bevidsthedstilstande. 
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Kan jeg "være vidne" til mig selv 
på flere måder? 
Når man i meditation arbejder med at 
oparbejde dobbeltrettet bevidsthed, så 
identifikationen med tankerne mindskes, 
så opstår mange spændende 
oplevelser... 
En kursist reflekterede meget præcist 
herom: »Pludselig opdager jeg, at der faktisk er 
en stor forskel på at være observerende på tanker 
og følelser og være observerende på den, der 
tænker og føler og være observerende på den, 
der observerer? I den sidste måde at observere 
på er det som om, jeg kommer endnu mere 
bagom sindet og får skabt distance.« 

Jeg besvarer hendes refleksion således: »Det er 
avanceret meditation, du dér bedriver. Fordi du 
også kommer bagom vidnet nu :-) Det er ikke 
instruktioner, jeg plejer at bruge, fordi de fleste har 
rigeligt at gøre med at få fat i vidnet - og skifte 
mellem at være i tankerne og være i vidnet. Men 
det du opdager, når du også kommer bagom 
vidnet, så VED du / så ERFARER du, at tankerne 
er ren og skær konstruktion! Man kan sige, at du 
går fra at have en enten / eller oplevelse, en to-
dimensionel oplevelse af sind henholdsvis sjæl, 
så i starten ser du altså kun sjælen fra én vinkel 
(du skulle jo gerne kunne genkende den og ikke 
miste balancen). Når så du har lært at genkende 
den, får du lov til at få flere perspektiver på den, 
du får en multidimensionel oplevelse.«  

»Så nu spørger du sikkert som det næste: Hvor 
mange lag er der? Hvis du bruger diamant-
metaforen (jfr. billedet jeg bruger ifm den højeste 
bevidsthedstilstand på de 8 sutra's-plakaten), så 
kan du placere dig i uendelig mange positioner, 
hvorfra du bevidner tankerne, bevidner vidnet, 
bevidner kroppen - OG bevidner de andre og for 
den sags skyld naturen! Sammenlign det med, at 
du tager ikke blot 3-dimensionelle briller på, men 
MULTI-dimensionelle briller på. Når du først er 
sluppet bagom sjælen, så kan det blive rigtig 
sjovt, hvad du oplever!«  

»Og så kommer i øvrigt næste udfordring: Vær 
ydmyg. Forvent det ikke. Vær ikke grådig. Lad det 
komme - eller ikke komme.«  

Kan man se på et menneske, om 
vedkommende mediterer? 
Det korte, måske provokerende, svar er: 
Ja, det kan man! 
Og hvorfor så det? Klangbunden under det at 
meditere er en grundlæggende forholdemåde af 
KÆRLIG VENLIGHED. 

Hvilket i øvrigt står i modsætningsforhold til alt, 
hvad vi i vores kultur opøver, fra vi er helt små. Vi 
lærer at være analyserende, fortolkende, 
strukturerende og ikke mindst dømmende. Vi 
dømmer os selv hårdt på det, vi ikke præsterer og 
opnår. Vi dømmer andre for det de siger, gør, 
mener og ser ud som. Selv psykologien har med 
sin diagnosticerings-kultur været med til at skabe 
et filter af fejl og mangler - frem for muligheder og 
potentialer - hvorigennem vi kigger på os selv og 
andre. 

Når så man starter en praksis af IKKE-
DØMMENDE bevidsthed, så er det som om noget 
smelter inden i én. Den hårde rynke mellem 
øjenbrynene slipper. Det forpinte udtryk i øjnene 
erstattes ind imellem af ren og skær åben 
livsglæde. SELV- og OMVERDENS TILGIVELSE 
er den stærkeste kraft i forhold til at lade pansre 
falde, lade historiens prægning og formning af 
tanker, følelser og fysisk udtryk lette. 

Så UDTRYKKET i sig selv hos et menneske, der 
har en velfungerende meditationspraksis, bliver 
mildere og rundere; det er som om lyset og freden 
skinner stærkere indefra og ud.   

I det konkrete møde med andre sker der også 
noget. Dels bliver der færre "sorte huller" af ting 
og bekræftelser, som andre skal fylde ud. Dels, 
i stedet for at betragte andre som modstandere, 
man skal vinde over, bliver de del af én og samme 
energi og verdenssamfund, hvorfor der er langt 
større logik i at fokusere på, hvad man selv kan 
give og få til at vokse og gro, frem for hvad man 
kan få ud af mødet med den anden. Mediterendes 
grundholdning er en tydelig inkluderende 
forholdemåde, frem for en ekskluderende 
forholdemåde til andre. Så mennesker med en 
meditativ praksis er ofte behagelige, fredfyldte og 
dermed tryghedsgivende at omgås.  
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Skal jeg fortsætte en meditativ 
praksis, selv om jeg er i tvivl om, 
om det har de ønskede effekter? 
"Effekt" er et af de drilske temaer omkring 
meditativ praksis. Fordi 
grundforholdemåden i meditation er: Start 
enhver meditation uden forventning, 
mediter med samme åbenhed, som var 
det første gang... 
På den anden side, så er der næppe nogen 
vestlige mennesker, der holder ved en 
regelmæssig praksis, uanset om det er 
meditation, motion, sund kost eller gode søvn-
vaner, uden at det har en eller anden form for 
positiv konsekvens. Det er de positive resultater, 
der MOTIVERER os til at kunne holde ved de nye 
gode vaner.  

Så hvad er effekt? Der er lavet et særskilt 
faneblad, der beskriver effekter ved specifikke 
lidelser, som det måles i den vestlige 
videnskabelige tilgang. Men "effekt" i den 
traditionelle østlige betydning, er 
TRANSCENDENS og OPLYSNING. Og hvordan 
er det lige, at det måles?... Eller rettere: Det kan - 
og behøves - ikke blive målt. 

Medmindre man går efter deciderede resultater 
som smertereduktion, søvnforbedring eller 
stressreduktion, så skal man måske erstatte det 
lidt firkantede begreb "effekt" med "udbytte" og 
"forandringsmekanismer", der smager af noget lidt 
mere kvalitativt. Jfr. også her på platformen 
fanebladet Måling af forandringsmekanismer, der 
beskriver psykologiske og kognitive forandringer 
inden for emnerne: Mindfulness, decentrering, 
psykologisk fleksibilitet, værdier, 
emotionsregulering, self-compassion, spiritualitet, 
ændringer i hjernen og ændringer i 
opmærksomhed og arbejdshukommelse. 

Er man mere udviklingsorienteret i sin tilgang til 
meditation, så opdager man først ofte bagefter, at 
der er sket noget. Dette "noget" er 
væsensforskelligt, alt afhængig af, om vi taler om 
UDVIKLING eller TRANSFORMATION.  

Udvikling foregår på det psykologiske plan. I 
forhold til dette kan man være vælgende og 

bevidst. Når man udvikler sig, så er det 3 skridt 
frem og 2 skridt tilbage, nogle gange endda 3 eller 
4 skridt tilbage, inden man får taget tyren ved 
hornene og igen bevæger sig frem mod sine 
udviklingsmål. 

En transformation er et kvantespring i ens 
bevidsthed, hvor der ikke er nogen vej tilbage til 
de gamle mønstre, ingen tilbagespringsmulighed; 
det er et point of no return. En fødsel er sket. 

Nuvel, skyggerne viser sig selvfølgelig stadig, 
men man evner at fastholde en mere klartseende 
bevidsthed herpå, så tilbagefaldene ikke er af en 
karakter, som man tidligere i livet kendte til. En 
transformation kan man ikke som sådan styre at 
få. Det er en gave, en belønning, der ligesom 
kommer bagom, når det nødvendige forarbejde er 
gjort. Der sker et såkaldt diskontinuert spring fra 
noget gammelt til noget kategorialt nyt. Vi mærker 
typisk transformationer meget stærkt. Vi kan 
sætte dato og fortælling på livets transformationer 
i tilbageblikket, for de har karakter af at føles som 
en fødsel. Men vi kan ikke forudskikke dem; vi kan 
ikke planlægge dem. Det skal understreges, at 
transformation betyder ikke, at livets mange 
udfordringer er slut. Men at man håndterer dem 
på en ny måde – og at udfordringerne viser sig i 
nye forklædninger, igen og igen. Det skal ikke 
ændre på, at vi fleste føler os taknemmelige, når 
en transformation sker – og det er vigtigt at holde 
fast i lærdommen i den, uanset hvordan ens 
tilstand fluktuerer fremadrettet. 

Lige præcis transformationer har gjort mig meget 
ydmyg i mit job. Ind imellem får jeg lov at være 
vidne til transformationer. Andre gange får jeg en 
mail et halvt år efter afslutning på et forløb, at en 
person har fundet sig selv og sin livsmening på et 
helt nyt niveau, hvor tilbagevenden til ’det gamle 
liv’ er en umulighed, fordi en pludselig 
transformation satte ind måske 2 måneder efter 
terapiens afslutning. Klienten anerkender, at 
terapien var frøsætningen for transformationen, 
og har en trang til at formidle det til mig. Andre 
gange er det svært at sige, hvad der førte til 
transformationen, men typisk er man så 
begejstret, så man bare må fortælle verden om 
den! 
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Terapi og meditation: 
Modsætning eller samklang? 
Den følelsesmæssige mangfoldighed er ethvert 
menneskes lod. Følelserne – hvad enten det er 
glæde, lykke, vrede, sorg eller andet – tager sig 
for os ud som forskellige frekvenser i sindet. Jeg 
ser på det enkelte menneskes aktuelle 
sindsstemning nærmest som et stykke musik. 
Dur, mol, harmoni, disharmoni, rytme, tempo, 
højde, dybde. Næsten spontant kigger jeg efter 
mangfoldigheden af mulige musikstykker, der 
folder sig ud, snarere end at fokusere på, om én 
melodi er mere rigtig eller forkert end andre. 
Samvær bliver her først og fremmest et 
spørgsmål om nærvær i forhold til det, der ér – 
lige her og nu, og at mærke og iagttage, hvor 
frekvensen og mulighederne bevæger sig hen.  

’Udvikling’ bliver her et omsonst begreb. Selve det 
at jagte målet ’udvikling’ i en overlagt søgen efter 
’det højere’, ’det rigtige’, ’mit sande jeg’ etc. 
bunder i en specifik fortolkning af fortiden og 
nutiden og peger væk, ud imod en drømmeagtig 
og idylliseret fremtid. Vi er født fuldkomne, er min 
holdning. Den fuldkommenhed kan genfindes. 
Eller mest af alt: (Gen)opleves.   

De fleste mennesker bruger ubevidst meget 
energi på at undgå bestemte følelser, tænke de 
samme tanker igen og igen og i det hele taget 
opretholde sig selv efter en fastlagt ide om, 
hvordan vi tror, vi er og skal være.  

Det er altid et vist fremskridt at få sat klare ord på 
sin tilstand, hvis noget i os er ude af balance. Her 
kan dét at få stillet en diagnose være en stor 
lettelse – ’depressiv’, ’angstneurotiker’, ’kronisk 
smertepatient’ etc. Men den store overvindelse, 
der kan ligge i at se nøgternt på sig selv og forstå 
sin tilstand, efterlader mange gange en tendens 
til, at vi ligefrem holder fast i denne vores nye 
identitet, som her bliver vores nye ’melodi’.  

Her kan et terapeutisk forløb afhjælpe mange 
basale problemer, men menneskelig udvikling er 
mere end terapi. Jeg tror således ikke særlig 
meget på samtale alene stående som terapeutisk 
metoderedskab. Der skal noget andet og mere til. 

Udvikling (hvis vi endelig skal bruge det ord) bliver 
metaforisk set på den måde et spørgsmål om at 
give slip, for at finde og genfinde sig selv. 

Udvikling handler ikke om at blive ny og 
anderledes men at opleve, at vi allerede er langt 
mere end det, vi går og tror om os selv. 

Det er overraskende, hvor stort et potentiale der 
ligger i bare det at være stille. Ikke bare inaktiv 
men stille og årvågen. Her møder vi vores essens, 
vores jeg uden alle hverdagens masker, roller og 
fastlåste ideer. Her ’er vi bare’, og i dette stille rum 
kan alt, hvad der insisterer på at være der, ses og 
rummes, og alt hvad der ingen substans har, 
ophører med at være. 

Ved at lytte til sine tanker og mærke sine følelser, 
ved at være til stede i sin krop, iagttage og lytte til 
naturen og til verden, ved at sanse så 
nærværende og intenst som muligt, indfinder sig 
altid et større rum og med det også en mere 
rummelig opfattelse af hvem og hvad jeg og du er.  

Når man i terapien skaber dette rum til at mærke, 
hvad input, eller output indefra gør ved én, så 
opløses fastlåstheden.  

Man opdager mellemrummet mellem tankerne. 
Man opdager, at man ikke er tankerne, man 
skifter til at være vidne til tankerne, til følelserne, 
til sansningen. Og slipper dermed identifikationen 
til det fastlåste. Frekvensen skifter blidt. Man 
kommer ’hjem’ til sig selv. Fokuserer skarpere. 
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