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INNLEDNING

Meditasjon er enkelt. Det er en praktisk metode til å komme mentalt i god form.
Det vil si med et sinn preget av overskudd, optimisme, kreativitet, glede, konsentrasjon, disiplin, klarhet og ro. Meditasjon er en form for mental jogging. I
likhet med å løpe er det enkelt, naturlig, krever minimalt med utstyr og resultatene
er garantert ved jevnlig og regelmessig trening.
Teoretisk forståelse er i mindre grad nødvendig for å ha utbytte og glede av
meditasjon. Teori er bare menykartet og en meditasjonspraksis er å selve maten. En
større forståelse av meditasjon er likevel relevant slik kunnskap om musikk ofte vil
berike musikkopplevelsen, eller litteraturforståelse vil gi større utbytte av god
litteratur, eller kunnskaper om skismøring kan gi en bedre skitur.
Slik de færreste leser bruksanvisninger, kan de ivrige hoppe over de teoretiske
delene. De kan gå direkte til den praktiske delen og begynne å meditere med en
gang. Senere er det mulig å gå tilbake og finne ut mer om hva meditasjon er og
etterhvert utvikle en dypere forståelse.
Det er mange grunner til å meditere. Over tid vil ens praksis gå gjennom forandringer med større fordypelse, utvidelse og fylde etterhvert som stadig nye fjelltopper oppdages og erobres i et indre landskap den begynnende ikke ante
eksisterte. Motivene for å meditere vil derfor endres i takt med en langvarig
praksis. Det vil kunne føre til endringer i livskvalitet, verdier, selvoppfatning og gi
et annet perspektiv på livet.
Etterhvert som indre ro, fred, stillhet, glede og varig tilfredshet fyller stadig mer
av sinnet vil også den ytre verden ses fra et annet og mer avslappet og distansert
perspektiv. Kontrasten mellom det indre og ytre er som et hjul. Hastigheten er alltid
størst på overflaten, mens navet alltid er stille. Meditasjon er en praksis av å kunne
vende tilbake til denne stillheten og finne sitt sentrum og faste holdepunkt i et
aktivt og dynamisk liv. Eller enda viktigere å finne ro når livet blir kaotisk og
uoversiktelig. Meditasjon er derfor ingen tilbaketrekning fra livet, snarere tvert i
mot. Det er kun en tilbaketrekning for klarhet, fokus og energi, slik en bueskytter
spenner buen før pilen sendes mot målet.
Det er delte meninger om en teoretisk forståelse av meditasjon overhodet er
nødvendig. Generelt er holdningen blant mediterende og åndelig søkende nærmest
utelukkende opplevelsesorientert. Det søkes ikke etter kunnskap og forståelse, men
opplevelser. Det fører ofte til en anti-teoretisk holdning med en tro på at den
nødvendige kunnskapen vil komme etterhvert som indre opplevelser åpenbarer seg.
Den største svakheten med dette er at det er en oppfordring til å slutte å tenke.
Tenkning oppfattes nærmest som et problem som forhindrer opplevelser. Et syn
krydret med vakre utsagn som å lytte til hjertet, eller at den som snakker vet ikke,
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mens den vise tier. Det er en kjerne av sannhet i dette perspektivet, men jevnt over
er en slik tilsidesettelse av kritisk sans blitt et eldorado for penge-, sex-, og maktglade personer i gurubransjen. Med hodet under armen lar mange seg forføre med
persondyrkelse, underkastelse, maktmisbruk, utnyttelse og sexskandaler kun de
færreste guruer virker forskånet fra.
En slik pedagogisk modell er ofte fordummende, passiviserende og har forvandlet mange åndelig søkende til virkelighetsfjerne utopister på jakt etter
eksotiske opplevelser i en forlengelse av forbrukersamfunnets stadige jakt på nye
former for nytelse og underholdning. Et annet ord for dette tivoliet er åndelig
materialisme. For de fleste er det en blindvei og et villspor og fører for mange til
desillusjonering, frustrasjon og oppgitthet fordi innsatsen gir i det lange løp ikke de
forventede resultatene.
Derfor er kritisk sans, kunnskap og forståelse av denne form for praksis viktig.
Forholdet mellom kunnskap og opplevelser er likevel komplekst. Det vil derfor bli
behandlet i større dybde. At indre opplevelser kan åpenbare kunnskap er ikke
direkte feil, men er oftest først relevant i avanserte stadier av meditasjon hvor den
mediterende er i stand til å transcendere sinnet av ego, følelser og intellekt. De
færreste er der. Teoretisk forståelse og kunnskap om meditasjon er derfor ofte
undervurdert. Oftest er det et helt nødvendig trinn når den begynnende mediterende
ønsker å komme videre.
Presentasjonen av denne kunnskapen er delt i to deler. Den første delen går
tilbake til kildene med opprinnelse i de flere tusen år gamle vedaskriftene, og
særlig den siste delen av dem kalt vedanta. En beslektet kilde er også Yoga
sutraene av Patanjali hvor meditasjon og yogasystemet har en av sine tidlige
beskrivelser. Den andre delen omhandler meditasjons mange anvendelsesmuligheter og effekter. Begge deler er ment å skape inspirasjon, motivasjon og
forståelse. Ikke bare av meditasjon, men også av den mediterende: Deg.
Den tredje delen er praktisk og lærer deg grunnleggende meditasjonsteknikker.
Det er ikke nødvendig å gå på kurs for å lære å meditere. Det er heller ikke
nødvendig å gå på kurs for å lære å jogge. En trener kan likevel gjøre underverker.
Det vil ofte være nødvendig hvis praksisen skal utvikles og en har større ambisjoner enn mosjonstrening.
Det samme gjelder for meditasjon. Det finnes mer avanserte meditasjonsteknikker, men de forutsetter mer avanserte elever. Det er ofte overvurdert. Det har
gått inflasjon i tilbudet fordi meditasjon er blitt en vare og behovet for større
vareutvalg og mer inntjening veier tyngre enn elevenes behov. Et stort utvalg av
teknikker og kompliserte meditasjonsforløp er til liten nytte om det ikke
praktiseres. Det enkle er ofte det beste. Den beste meditasjonsteknikken er den som
praktiseres hvert dag.
Det er også viktig å ta høyde for den enkeltes livssituasjon. Mange mer avanserte
meditasjonsteknikker er opprinnelig beregnet på yogier, munker og andre som har
valgt et liv i tilbaketrekning og en dypere indre reise under veiledning av en lærer.
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Det er for de få. Meditasjonsteknikkene her er for begynnere. De passer for vår tid
og kan tilpasses de flestes behov.
Når eleven er klar, dukker læreren opp. Dette er et kjent utsagn. Kanskje du selv
har erfart hvordan en bok dukker opp, informasjon kommer din vei eller en lærer
kommer inn i livet på det rette tidspunktet for å dekke et brennende behov for
veiledning?
Regelen er at læreren eller kunnskapen finner eleven og ikke omvendt. Meditasjon drevet av et indre ønske om utvikling, fordypelse og mening starter en prosess
og den vil ta hånd om seg selv. Lærere, kurs og nødvendig kunnskap vil dukke opp
underveis. Det viktigste er å meditere. Tenn den indre flammen av stille voksende
klarhet, lys og glede, og hold flammen brennende med en regelmessig praksis.
Her er et forslag: Begynn med meditasjon som et personlig eksperiment. Avsett
en halv time en eller to ganger om dagen hver dag i de neste tre månedene i en fast
og regelmessig praksis. Deretter vurder resultatene i form av mental klarhet,
inspirasjon, kreativitet, overskudd, søvnkvalitet, humør, energinivå, helsetilstand
og generelt velbefinnende. Du vil ikke bli skuffet. Jeg garanterer.
Til refleksjon
Hvar er din motivasjon for å meditere?
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