
Me dita tion  er at opl eve  bev ids the den .  Me dita tion 
er at dyk ke dyb t ned  i sig  sel v og at stig e op i de 
høj ere  sfæ rer  - at eks pan der e læn ger e ud end 
uni ver set . De t er sål ede s ma n opn år 
lyks ali ghe den  ved  me dita tion . 

My stis k afs pæ nd ing  er fak tisk  de t sam me  som 
me dita tion . Ofte  er bli ver  folk  for virr ede  ove r ord et 
me dita tion , for di det  bli ver  bru gt af så ma nge 
me nne ske r , som  ofte  har  me get  for ske llig e ide er 
om  det .V ed at kal de det  my stis k afs pæ ndi ng 
bli ver  me nin gen  enk el og kla r . 

De t førs te trin  på me dita tion ens  vej  kan  kal des 
kon cen tra tion . De t bet yde r evn en til at styr e vor t 
sin d, som  ofte  er akt ivt me d ell er mo d vor  vilj e. 

Kon cen tra tion  er beg ynd els en til me dita tion . 
Me dita tion  er slu tnin gen  af kon cen tra tion . Nå r 
ma n har  opn ået  fuld  kon cen tra tion  er det  nem t at 
me dit ere . 

Lig eso m han dli ng er nød ven dig , er ogs å ro 
nød ven dig  i live t. Og  som me tide r er ro end da 
me re nød ven dig  en d ha nd lin g. All e 
bes væ rlig hed er sås om  ner vøs e sym pto me r og 
uba lan cer  i sin det  sta mm er fra  ma nge l på ro.  De t 
ma n udf ors ker  i me dita tion  er roe ns ver den . Og 
på sam me  må de,  som  ma n kan  sig e, at ma n har 

ops am let den ne ell er hin  erf ari ng ell er har  opn ået 
en sæ rlig  suc ces  ell er har  tilfø jet et spe cie lt 
asp ekt  til sin  vid en,  kan  ma n sig e at ma n ved 
roe ns me tod e har  opn ået  en sæ rlig  styr ke,  ind re 
lys og  fre d. 

Nå r vi gå r vid ere , kom me r vi til de t asp ekt , som 
kal des  me dita tion . En erf ari ng,  som  fre mb rin ges 
ved  fuld end t kon tro l af sin det  og ved  at hæ ve sig 
ove r sin det s påv irkn ing . De t er en erf ari ng hvo r 
den  ind re sid e af live t beg ynd er at udf old e sig . 

Me nne ske r bur de gør e hve r dag  til en me dita tion . 
Ua nse t hva d ma n er bes kæ ftig et me d ska l ma n 
for tsæ tte me d det , me n sam tidi gt bør  ma n 
me dite re,  så vil ma n kom me  til at for stå  den 
hem me lig e bet ydn ing  af sit arb ejd e, og vil på 
den ne må de æn dre  sit liv fra  et ver dsl igt til et 
spi ritu elt liv . De tte gæ lde r for  all e, ent en ma n 
arb ejd er i en hav e ell er i en fab rik ell er et and et 
ste d. Så sna rt ma n har  fun det  en pas sen de 
me dita tion  til sit arb ejd e, vil ma n udv ikle  sig , og alt 
arb ejd e vil bli ve me dita tion  for  en.  Hvi s ma n opn år 
det te, vil løn nen  ma n opt jen er væ re inte t imo d 
bel ønn ing en som  ma n mo dta ger . 

De r er ma nge  vel sig nel ser  i me dita tion , der  er 
ma nge  vel sig nel ser  i at for ber ede  me dita tion , der 
er ma nge  vel sig nel ser  som  res ulta t af me dita tion , 
me n me dita tion  i sig  sel v er den  stør ste 
vel sig ne lse . 

I løb et af nog le år kan  der  ske  det , at me dita tion 
bli ver  en del  af vor es nat ur , og ude n at vi hæ fter 
os ved  det  for tsæ tter  vor  me dita tion , og det  er den 
rig tige  pro ces . Så for egå r me dita tion  på en 
nat url ig må de.  Så er den  me kan ism e sat  i gan g, 
som   ma n kan  for ven te vil føre  til opf yld els en af 
for må let me d vor t liv . 

For  det  me nne ske  som  har  fun det  sit ind re liv , 
ind går  me dita tion  i enh ver  han dli ng.  Hvi s ma n går 
på gad en,  så er det  ens  me dita tion . Hvi s ma n 
arb ejd er som  tøm rer , gul dsm ed ell er i enh ver 
and en pro fes sio n så er det  ens  me dita tion . 

I beg ynd els en udf øre s me dita tion en me kan isk på 
et bes tem t tids pun kt afs at til bøn  og 
kon cen tra tion . På det  næ ste  trin  får  ma n 
ind skyd els en til at me dite re på and re tids pun kte r i 
løb et af dag en.  På det  tre die  trin  for tsæ tter  ma n 

me dita tion en løb end e hen  ove r dag  og nat . Så er 
ma n kom me t til virk eli g me dita tion . Hvi s et 
me nne ske  me dite rer  15 min utte r om  afte nen  og 
der efte r gle mm er alt om  det  res ten  af dag en,  er 
det  som  at gå i kirk e om  søn dag en og gle mm e alt 
om  det  res ten  af uge n. 

Inte lle ktu el træ nin g er ude n tviv l nyt tig for  at opn å 
et ind re liv , me n det  gru ndl æg gen de er me dita tion . 
De t er den  virk eli ge træ nin g. At stu der e i et år er 
lig est ille t me d 1 dag s me dita tion . He r me nes 
nat url igv is den  virk eli ge for m for  me dita tion . Hvi s 
et me nne ske  luk ker  øjn ene  og sid der  ude n at lav e 
nog et, kan  han /hu n lig e så god t læg ge sig  til at 
sov e. Me dita tion  er ikke  blo t en øve lse , der  ska l 
udf øre s. I virk eli g me dita tion  opl ade s sjæ len  me d 
nyt  liv og nyt  lys,  me d ins pir atio n og vita lite t. I 
me dita tion  opn ås all e for me r for  vel sig nel se. 

Me dita tion  kræ ver  tålm odi ghe d. Et me nne ske 
bli ver  træ t for di det  er væ nne t til akt ivit et  hel e 
dag en.  De ts ner ves yste m er tilb øje lig t til at 
for tsæ tte i det  uen del ige  skø nt det  i virk eli ghe den 
ikke  er til ens  for del . Nå r ma n sæ tter  sig  me d 
luk ked e øjn e, føle r ma n sig  ikke  tilp as.  De t 
sky lde s, at sin det , som  har  væ ret  i akt ivit et hel e 
dag en,  bli ver  uro lig t, lig eso m når  en hes t der  har 
væ ret  ude  på en læn ger e løb etu r . 

Sæ rlig  tidl ig mo rge nm edi tati on er væ rdi fuld  til at 
kon sul ter e Gu d og mo dta ge hjæ lp. Gra dvi s vil 
den ne spi ritu ell e for bin del se udv ikle  sig  me d en 
såd an kra ft og til en såd an virk eli ghe d, at den  vil 
for tsæ tte uop hør lig t dag  og nat . For må let me d al 
me dita tion  er bal anc e, og i sel ve bal anc en ska l 
må let find es. 

Hva d kan  vi opn å gen nem  me dita tion ? Op når  vi 
styr ke?  Øn ske r vi at få ins pir atio n? Ne j. V i øns ker 
me st af alt at se vor t san de væ sen , det  vil sig e at 
se vor t ind ers te sel v - ans igt til ans igt. 

De t er Gu d som  vil vise  Sig  for  os,  me n så læn ge 
vi fas tho lde r vor t sin d på alt and et end  Gu d, kan 
Gu d tale  til os,  me n vi hør er det  ikke . Nå r vi hør er 
Gu ds ste mm e  vil al visd om , al styr ing , al 
vej led nin g bli ve vor es.  Alt hva d vi beh øve r vil bli ve 
vor es.  Me d den ne for stå els e kan  ma n stå   imo d 
live ts udf ord rin ger . At ven de strø mm en og 
ove rko mm e for hin dri nge r bli ver  mu lig t. 
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Ge nne m virk eli g me dita tion  bli ver  ma n ste mt mo d 
Gu d og der me d mo d alt lev end e -  ink lus ive 
me nn esk eh ed en . 

Me dita tion  ... er træ nin g af sin det  - ikke  til 
akt ivit et, me n til pas sivi tet.  T ræ nin g af sin det  til at 
mo dta ge ins pir atio n, kra ft ell er vel sig nel se 
ind elf ra. 

Me dita tion  bet yde r ikke  blo t at sæ tte sig  me d 
luk ked e øjn e. Alle  kan  luk ke øjn ene  og sæ tte sig . 
Ma n kan  sid de i tim evi s ell er i hel e liv og sta dig 
ikke  vid e om  der  kom  nog et ud af det . De t er at 
væ re opm ær kso m på,  hva d der  duk ker  op,  ikke 
blo t hol de øje  me d det , me n for ber ede  sig  på at 
skæ rpe  sin e san ser , ved  at gør e kro p og sin d 
mo dta gel ig for  vib rat ion er . 

Nå r førs t san sei ndt ryk ken e luk kes  ude  ved  hjæ lp 
af me dita tion , kan  sjæ len , som  er væ nne t til at 
ræ kke  uda d, beg ynd e at ven de sig  ind ad.  På 
sam me  må de som  ma n får  erf ari nge r og kra ft fra 
den  ydr e ver den , får  ma n nu erf ari nge r og kra ft fra 
den  ind re ver den . Og  sål ede s kan  sjæ len  ræ kke 
læn ger e og læn ger e ind , ind til den  når  ind  til den 
opr ind eli ge kild e og det  er Gu ds Ånd . 

De t er nød ven dig t at ren se og feje  vor e sin d på 
sam me  må de som  vi ren ser  og feje r vor e bol ige r . 
De tte gør  vi me d me dita tion  og kon cen tra tion , 
som  feje r all e uny ttig e ind tryk  af vej en. 

Ma nge  me nne ske r i den  ves tlig e ver den  har  sag t: 
"De t er me get  svæ rt for  os at lev e et me dita tivt liv 
i den ne ver den s tra vlh ed.  V i har  så ma nge 
ans var som råd er og så ma nge  for eha ven der ." 
Me n mit  sva r er , at net op af dis se gru nde  har  de 

bru g for  me re me dita tion . Så sig er per son en 
må ske : "Je g har  så tra vlt.  Hvo rle des  kan  jeg  så 
gå ind  i et me dita tivt liv?  Jeg  har  sva ghe der  der 
ska l ove rvin des ". Sva ret  er , at må den  at 
ove rko mm e sva ghe der ne på er at gå ind  i 
me dita tion . Nå r der  er ma nge  ting , ma n er 
ans var lig  for  i live t, sig er for nuf ten  en,  at det  er 
bed re at me dite re og der me d gør e ans var et 
lett ere . Bek ym rin ger  ove r ens  ans var som råd e 
hjæ lpe r ikke . Ma n må  væ re ans var lig  og sam tidi gt 
væ re stæ rk nok  til at løft e sit ans var . 

Al me dita tion  og kon cen tra tion  har  til hen sig t at 
dæ mp e sin det s akt ivit et og ren se ånd en for  alt, 
der  øde læg ger  det s ren hed . 

At opd rag e et bar n, at pas se det , at opl ær e det  og 
at hen giv e sig  til at giv e det  alt det  har  bru g for , er 
et lig eså  god t arb ejd e, som  det  en erf are n dis cip el 
gør . En mo der  gle mm er sig  sel v ved  at giv e sit liv 
til bar net , en erf are n dis cip el gle mm er sig  sel v 
gen nem  me dita tion . 

Et me nne ske , som  ved var end e for tsæ tter  me d at 
sna kke  og han dle , og for  en tid ikke  me dite rer , og 
som  ikke  hol der  hvi l, kan  ikke  kon tro lle re og hol de 
sit ner ves yste m i ord en. 

Jo me re træ t og uda set  sin det  er , jo me re 
nød ven dig t er det  at me dite re. 

Ro  er hem me lig hed en bag  al kon tem pla tion  og 
me dita tion , hem me lig hed en ved  at kom me  i 
kon tak t me d den  sid e af live t, som  er ess ens en af 
alt.  Nå r ma n ikke  er van t til at søg e ro,  ved  ma n 
ikke , hva d der  bef ind er sig  i ens  ind re væ sen . 

For må let me d kon cen tra tion , kon tem pla tion  og 
me dita tion , hvi lke t sam let set  er ess ens en af 
rel igi on,  my stic ism e og filo sof i, er inte t and et end : 
at opn å den  dyb de,  der  er rod en i vor t liv . 

Mu rsh id (læ rer en)  bet one r me get  me re sin 
mu ree d's (el ev's ) livs føre lse  end  ved kom me nde s 
reg elm æs sig hed  i me dita tion . Ha n lær er , at det  er 
me ge t vig tige re at for fine  eg en ska be r som 
ven lig hed , mil dhe d og kæ rlig hed . 

I suf ism e und erv ise s ma n ikke  kun  i kon cen tra tion 
og me dita tion , som  fre mm er en een sid ig 
udv ikli ng,  me n ogs å i Gu ds kæ rlig hed , som  er  en 
udv ide lse : åbn ing  af hje rte t mo d all e væ sen ers 

hje rte r . De t er Kri stu s' vej  og sym bol ise ret  ved 
kor set . 

Må let for  al me dita tion , kon cen tra tion  og 
kon tem pla tion  er blo t at åbn e vor t hje rte , at 
fok use re vor t sin d og at und ers øge  hvi lke t for må l 
vi har  me d vor t liv . Så sna rt vi ser  det  som  vor t 
end em ål, vil vor t livs  hen sig t og lykk e, vor 
ege ntli ge sun dhe d og vel tilp ash ed og vor 
nat url ige  rig dom  lig ge i opf yld els en af vor t for må l. 
Så vil ret nin gen  af vor t liv æn dre  sig . 

Hva d opn år vi ved  at stu der e filo sof i og 
my stic ism e og ved  at pra ktis ere  kon cen tra tion  og 
me dita tion ? At sæ tte os i sta nd til at tjen e vor e 
me dm enn esk er bed re. 

For må let me d me dita tion  er at hæ ve sjæ len  ove r 
kro p og sin d. De t er som  at åbn e sig  sel v , som  at 
åbn e til rum me lig hed en,  san ser ne og for ske llig e 
usy nli ge ege nsk abe r i sin det . Som  at åbn e de 
abs tra kte  ege nsk abe r , som  lig ger  udo ver  ove r de 
ken dte  ege nsk abe r . De nne  rum me lig hed  åbn es 
ved  hjæ lp af me dita tion  og sjæ len  kan  nu arb ejd e 
gen nem  all e del e, syn lig e og usy nli ge,  i ste det  for 
kun  gen nem  en del  af ens  væ sen . 

Re lig ion , bøn  ell er me dita tion  er all e me tod er , 
som  åbn er til me nne ske ts ind re glæ de,  der  er 
det s gud dom me lig e arv . 

Nå r et me nne ske  sid der  i afs lap pet  tils tan d og ved 
hjæ lp af me dita tion  bri nge r sit sin d i hvi leti lsta nd, 
er det  som  at træ kke  et ur op.  Ef fek ten  vil for tsa t 
kun ne mæ rke s, for di sin det s hvi leti lsta nd ble v 
fun de t. 

I vor t hve rda gsl iv bør  vi føre  ess ens en her af ud i 
han dli ng i alt hva d vi for eta ger  os ude  ell er 
hje mm e. V i må  ben ytte  den  ved var end e kra ft og 
ins pir atio n, som  er fre mb rag t af vor e me dita tion er . 
V i bør  gør e bru g af det . V ed at øve  os i at bru ge 
det , vil vi dra ge for del  her af for  os sel v og for 
and re i alt hva d vi for eta ger  os. 

Nå r et me nne ske  for stå r sit sel v gen nem  den 
rig tige  for m for  kon cen tra tion , kon tem pla tion  og 
me dita tion , har  det  for stå et ess ens en af all e 
rel igi one r . Re lig ion ern e er kun  for ske llig e vej e, der 
føre r til een  san dhe d, og den ne san dhe d er at 
rea lise re sit sel v . 
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