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Hjertefokus 
Sid bekvemt med lukkede øjne og rank ryg. Bring 
opmærksomheden til hjertecentret eller området 
omkring hjertet og hold opmærksomheden blidt 
her under hele meditationen. For nogle kan det 
være en hjælp at starte med at placere hånden på 
hjertet og mærke vejrtrækningen i hjerteregionen.  
 
Taknemmelighed i relation til et objekt 
(naturen eller et andet menneske) 
Prøv nu at genkalde dig en situation, hvor du har 
følt dig dybt rørt eller taknemmelig. Det kan være 
en oplevelse i naturen – f.eks. synet af en 
tindrende stjernehimmel eller en smuk solopgang. 
Eller udsigten fra en bjergtop eller synet af en flok 
fugle, der flyver synkront hen over himmelen. Det 
kan også være mødet med et andet menneske, 
hvor du har oplevet en dyb sjælelig resonans og 
forbundethed – f.eks. en spirituel lærer eller en 
god ven. Prøv om du kan genkalde dig noget af 
den følelse, der opstod i situationen – f.eks. 
følelsen af at være forbundet med noget større, 
en følelse af ydmyghed, taknemmelighed eller 
hengivelse osv.  
 
Taknemmelighed for det at være levende 
Ret herefter din taknemmelighed mod det faktum, 
at du overhovedet er i live, og at du trækker vejret. 
Ret opmærksomheden mod din krop og din 
vejrtrækning og oplev dig selv som en levende, 
pulserende organisme i vekselvirkning med dine 
omgivelser. Føl din vejrtrækning og vær 
taknemmelig for hvert åndedrag du tager. Vær 
taknemmelig for den luft, du ånder ind, og for din 
forbundethed med hele eksistensen.  

 
Taknemmelighed for at være del af en større 
helhed 
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 uendeligheden. Ret din 
taknemmelighedsfølelse til hele universet, til det 
guddommelige, kilden til din eksistens. Overgiv 
dig til uendeligheden. 
 
Taknemmelighed uden noget objekt 
Til sidst lader du bevidstheden hvile i den rene 
følelse af taknemmelighed uden noget objekt. Slip 
fortid og fremtid. Hengiv dig til øjeblikket, som det 
er. Sid med den følelse af taknemmelighed uden 
objekt i nogle minutter endnu, inden du bringes ud 
af meditationen. 
 
Afslutning 
Og nu, slip praksissen, og sid en rum tid og mærk 
eftertrykket af praksissen i krop og sind.  
 
Mærk herefter, hvad kroppen har brug for på 
broen ud i aktivitet igen. Har den brug for at 
strække sig, vride sig? Har du brug for at kugle 
dig eller lægge dig i barnets stilling eller haren, så 
gør lige det, inden du går i gang med 
dagligdagens virke igen. 
 
 
Tekst adapteret fra Svend Trier (2021; fra kapitel 
3: Bhakti Yoga (hengivelsens vej)) 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hver gang man laver en tekst til en guidet 
meditation, går der forud mange overvejelser om 
den rette brug af ordene og opbygningen af 
meditationen. Da jeg udgav bogen ’Meditation’ i 
2012 præsenteredes en Meditation på 
taknemmelighed (øvelse 10.4., side 148-149). 
Teksten fra meditationsbogen er vist på de næste 
to sider. Også dengang havde jeg fået stillet en 
tekst til rådighed af Svend Trier, fra hans bog 
’Meditation – en rejse tilbage til dig selv’ fra 2007. 
Ved gennemlæsning med nutidens øjne synes jeg 

imidlertid ikke, at en taknemmelighedsmeditation 
behøver indeholde fokus på såvel livets oplevede 
successer som fiaskoer, og den behøver heller 
ikke indeholde henvisning til såkaldt lavere eller 
højere bevidsthedsperspektiver. Svend og jeg er 
enige heri, hvorfor hans 2021 tekst sætter mere 
fokus på naturen som objekt for taknemmelighed, 
ligesom at guidningen går mere direkte på selve 
den følelse af taknemmelighed.  



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 omgiv-
elser. Føl din vejrtrækning og vær taknemmelig for hvert ånde-drag, du 
tager, vær taknemmelig for den luft, du ånder ind og for din forbunde-
thed 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 ek-
sistens. Overgiv dig til det uendelige. Lad nu bare bevidstheden hvile i 
den rene følelse af taknemmelighed, uden noget objekt for taknemme-
ligheden, 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. Situati-
oner 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 situ-
ationen, men i tilbageblikket kan du se, at du lærte noget af dine van-
skeligheder, 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 el-
ler 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 
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