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Bogen dedikeres vores naturlige tilstand – visdom, sandhed og lykke.

Kend dig selv og du ser, at nuet er dit liv! Dette kaldes tidløs visdom.
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Flammen og stearinen
Hvis du tænker på et brændende stearinlys, så er det både yin og yang. 
Yin er substansen, hvilket i dette tilfælde vil sige stearinet. Yang er flam-
men eller ilden, som omsætter substansen eller stearinet til lys. Yin og 
yang er lige vigtige og uden hinanden, dur de ikke. Flammen skal have 
næring fra stearinet, og stearinet behøver ilden for at lyse. Der er altså 
brug for balance. Ilden skal næres, og mængden af stearin skal løbende 
genopbygges.

I den vestlige verden er yang den dominerende kraft. Vi har altid travlt, 
er meget handlende og ikke særligt hvilende og afventende. Yang er en 
god og vigtig kraft, men fører i overdreven form til udmattelse, slid, stress 
og ikke mindst udbrændthed. For uden tilstrækkelig stearin eller substans 
at tære på, er ilden tom varme og ender med at skade i stedet for at 
gavne. En gryde uden indhold, der står på højt blus, tager skade, fordi 
varmen ikke har nogen substans at varme op. 

Omvendt kan yin heller ikke klare sig uden yang, for uden handling er 
yins restitution og passive væren en energiforladt, uinteressant og doven 
substans.

Fordi de fleste af os er rigtig gode til yang power, behøver vi ikke øve 
os på den del. Mange af os behøver derimod mere yin power, som tilfører 
ro og indsigt og evnen til at hvile i os selv. Andre ord for indholdet i yins 
kraft er næring, fylde og sødme. Yin er blandt andet den energi, som vi 
opbygger, når vi plejer kroppen, og når vi lader os nære af tætte forhold 
til andre mennesker.

For megen yang i en travl hverdag svarer til maratonløb. Det vil sige 
krævende aktivitet i lang tid uden pause. Her er ingen balance. Og resul-
tatet af anstrengelserne bliver efterhånden mindre og mindre betydelige, 
fordi du brænder ud og mister din mentale skarphed. Når du tømmer alle 
reserver, behøver du lang tid til at bygge dem op igen, ellers fører det til 
en nedadgående spiral, der ender i udbrændthed. Det er bedre at veksle 
mellem handling og hvile.

Mange af os løber indre maratonløb, hvor vi konstant er i mental han-
dling. Vi driver os selv til på det mentale plan at løbe og løbe uden at 
stoppe, og resultatet bliver i sidste ende en følelse af kronisk rastløshed. 
Gå i stedet efter intervalløb. Giv den fuld gas i kortere tid og hold så 
pause, hvor du henter kræfter. Hold et mentalt frikvarter hver time og 
prioriter balance imellem aktivitet og hvile i din hverdag.

Om yin og yang power
For at forstå virkningen af meditation kan vi tage udgangspunkt i begre-
berne yin og yang, som stammer fra kinesisk filosofi og er kendt af de 
fleste. Yang er den maskuline handlen og kraft, mens yin er den feminine 
væren og ro. Vi kan se dem som to polære kræfter, som skal være i ba-
lance, for at vi kan fungere godt som mennesker. Vi kan ikke undvære 
nogen af dem, og de fungerer ikke adskilt fra hinanden, men i et samspil, 
der giver os to grundlæggende former for energi.

I vores del af verden trækker vi i høj grad på yang power, men har ikke 
så stærk en kontakt med yin power. Yang power gør os handlekraftige og 
sætter kroppen i en anspændt tilstand. Meditation fremkalder derimod 
yin eller væren i os, og når vi aktiverer denne form for energi, føler vi os 
afslappede. Vejrtrækningen bliver rolig og uanstrengt, og vi er til stede i 
nuet.

Yang power giver os:
Evne til at handle   
Maskulinitet 
Evne til at sætte hårdt mod hårdt    
Forbrænding
Aktivitet
Kraft og anstrengelse
Lys    
Kamp og flugt   
Stress   

 
Yin power giver os: 
Evne til at være
Femininitet
Næring og substans
Hvile
Lethed og enkelhed
Mørke
Hvile og fordøjels 
Restitution
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du for en aftale om kun at aflevere den ene halvdel af materialet ved dead-
line. Resten kan du så lave i ro og mag, når den første del er kommet af 
sted uden så megen stress.

Du kan også forestille dig en situation, hvor du kommer træt hjem fra 
arbejde og skal have gæster. Huset ligner Jerusalems ødelæggelse, tiden 
er knap og opgaverne mange. Med yang power kører du på med oprydn-
ing, madlavning og borddækning og er udmattet og klar til at gå i seng, 
når gæsterne ankommer.

Med yin power stopper du op og slapper lidt af. Du finder på at invol-
vere dine børn, som påtager sig at rydde op og køre en tur med støvsug-
eren, mens du selv med langt større ro og glæde går i gang i køkkenet. 
Eller du ringer til gæsterne og foreslår dem at komme en time senere. De 
siger, at det passer dem strålende, for de er også presset på tiden, og du 
har således løst dit problem uden at udmatte dig selv.

Meditation centrerer mig, så jeg kan vurdere sagen mere objek-
tivt. Jeg får et større perspektiv, mere overskud og en optimistisk 
tilgang til at løse problemer.

Tine Willumsen, 40 år, virksomhedsejer

Den stille venten
I kampsport er man meget optaget af yin power. Man udnytter den blandt 
andet til at lade modstanderens angreb fare forbi og derpå udnytte hans 
kræfter ved at vende dem mod ham selv uden at tære på egne reserver. 
Ved ikke at gå direkte ind i kampen og modstanden, men i stedet lade 
modstanderen skade og udmatte sig selv, vinder man ubesværet gennem 
kreativ yin power.

Du kan løse enhver opgave med yang power eller yin power og få 
vidt forskellige resultater, som begge kan give mening. Du kan også gå 
ind i enhver form for aktivitet med enten en yin eller en yang holdning. 
Tænker vi på en løbetur, så kan vi med yang holdning fokusere på alt det 
ydre omkring løbet. Har jeg de rigtige sko? Hvor mange kilometer skal jeg 
løbe? Hvor hurtigt skal jeg løbe? Her har vi en konkret præstation for øje 
og forventer af kroppen, at den skal følge os.

ØVELSE - HVORDAN VAR DIN DAG?

•	 Sæt dig en aften og vurder, hvordan balancen mellem yin og 
yang har været i din dag.

•	 Noter al aktivitet og al hvile i to kolonner og sammenlign.

•	 Se på balancen.

•	 Hvad har du mest af? Aktivitet eller hvile? Yin eller yang?

•	 Hvor mange pauser fik du?

•	 Hvor mange bolde havde du i luften på samme tid?

•	 Lav samme øvelse en uge i træk og se på balancen i din uge.

•	 Hvad har du mest af? Aktivitet eller hvile? Yin eller yang?

Skift fra kamp til elastik
Hvis du tænker dig, at du har et konkret problem, kan du med yang løse 
det gennem aktiv handling og direkte kraft, men det er ikke altid, at denne 
strategi nytter. Sommetider er løsningen at anvende kraften fra yin og ikke 
gribe ind, men snarere acceptere, afvente og lede efter løsninger, som du 
ikke før har givet dig ro til at overveje. Yin sætter ikke hårdt mod hårdt, 
men giver efter som en elastik og fører os til andre ofte mere kreative 
løsninger.

Hvis du for eksempel har en krævende deadline forude og arbejder 
igennem via yang power, kører du på uden pauser og arbejder ud over 
dine fysiske og mentale grænser for at nå alt til tiden. Du udtrætter dig 
selv og falder udmattet om, når du er i mål. Fortsætter du kort tid efter 
til nye udfordringer, starter du på dem med et næsten tomt energidepot.

Hvis du derimod sætter yin power i spil, stopper du op fra selve ar-
bejdet. Du slapper lidt af og bruger tid på at se på situationen udefra. Du 
vurderer, om der er muligheder, som du har overset, og du finder intuitivt 
frem til en mere intelligent og mindre opslidende løsning. Måske sørger 
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tage lang tid. Jeg skal jo grundlæggende slippe det, jeg altid har 
været overbevist om.

Soulaima Gourani, 35 år, foredragsholder og forfatter. Gift, to små børn

Nerver i balance
På det fysiske plan aktiverer meditation det såkaldte parasympatiske ner-
vesystem, hvis opgave er at sørge for fordøjelse, hvile og restitution på 
alle planer. Dets modsætning er det sympatiske nervesystem, som er ak-
tivt, når du er handlende, og ikke mindst, når du er stresset og presset.

På mange måder svarer disse to nervesystemer til yin og yang. De 
skal som yin og yang være i indbyrdes balance og i evig vekselvirkning, 
hvis vi skal have det godt. Begge har opgaver i kroppen og sindet og har 
brug for hinanden for at virke. Er vi for længe i den ene del, fungerer vi 
ikke længere godt og kan blive syge. De fleste af os har tendens til for høj 
aktivitet i det sympatiske nervesystem. Vi dæmper det og kalder på det 
restituerende parasympatiske nervesystem, når vi mediterer.

Det sympatiske nervesystem
•	 Forbereder kroppen til handling  
•	 Indstiller øjet mod det fjerne    
•	 Hæver puls og blodtryk
•	 Nedsætter fordøjelse
•	 Sætter fokus på fare

Det parasympatiske nervesystem
•	 Sørger for restitution
•	 Er forbundet med en afslappet fornemmelse
•	 Giver oplevelse af frygt
•	 Indstiller øjet mod det nære
•	 Sænker puls og blodtryk
•	 Aktiverer fordøjelse
•	 Giver ro til at se nye perspektiver og  løsninger

Går vi ind til en løbetur med en yin holdning, er vores fokus på den 
indre tilstand. Præstationen er ikke vigtig i sig selv. Oplevelsen af bev-
ægelsen, vejrtrækningen og samarbejdet med kroppen fylder opmærk-
somheden, og det samme gør kontakten til naturen og omgivelserne. 
Oplevelsen retter sig mod at etablere en grundlæggende følelse af væren 
og af flow. Vi nyder i stedet for indædt at kæmpe mod os selv og mærker, 
at vi spontant kan yde mere på det ydre plan, mens vi anstrenger os min-
dre på det indre.

Vi kan altså forholde os med yin eller yang energi til ethvert problem. 
Yang går lige på med handling og tænker enten eller og nu eller aldrig. Yin 
er fleksibel og ser mange forskellige muligheder, som alle kan have vær-
di. Yin er ikke opgiven eller afmagt, men snarere en stille venten på det 
rigtige tidspunkt, hvor succesen så nærmest dumper ind af sig selv. Når 
du bruger yin, sparer du på dine kræfter, eller du opbygger dem ligefrem. 
Du sørger for ny stearin til din flamme. Overdriver du brugen af yang, 
trætter du krop og sind og forbruger stearin uden at føje nyt til. Derfor 
skal du altid opsøge yin efter at have været i yang. Når du mediterer oven 
på en hård arbejdsdag, opbygger du din reserve af stearin efter at have 
forbrugt hele dagen. 

Det optimale er en fortsat vekslen mellem yin og yang, aktivitet og 
hvile. Hverken yin eller yang er gode uden hinanden. Har vi for lidt yang, 
er vi for passive eller ligefrem handlingslammede, eller vi har tendens til 
at fortabe os i planlægning af projekter, som vi aldrig fører ud i livet. Så 
skal vi øve os i at sætte handling bag vores drømme og føre vores planer 
ud i livet gennem struktur og massiv handling. Har vi for lidt yin, er vi 
udbrændte af handling, lider af kronisk rastløshed og skal sørge for hvile 
og opladning. 

Jeg har ikke tendens til overspringshandlinger, for jeg er meget 
disciplineret, men det er sket, at jeg har forladt computeren, når 
jeg er gået i stå med en tekst, og har sat mig for at sy en knap 
i en vest i stedet. Og jeg har bemærket, at det netop er, når jeg 
holder op med at presse mig selv, at svaret pludselig kommer 
til mig.

Jeg øver mig i at gå den vej nu. Jeg øver mig i ikke at forcere, 
men at flyde mere med. Det er en stor indre ændring, som vil 
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Jeg øver mig i at gå den vej nu. Jeg øver mig i ikke at forcere, 
men at flyde mere med. Det er en stor indre ændring, som vil 



2524

Det betyder, at vi forsømmer at rydde op i det indre, fordi vi tror, at velvæ-
ret kommer af sig selv, så snart vi rydder op i det ydre. Men vi bliver ved 
med at møde udfordringer igennem hele livet, og hvis vi skal vente med at 
opnå indre ro, til alle problemerne er væk, kommer vi til at vente for evigt. 
Det nytter altså ikke at tænke på denne måde:

Stresset i dag og glad i morgen
•	 Jeg arbejder igennem mandag til fredag og hviler ud i 

weekenden, når jeg har tid.
•	 I morgen er det overstået, så får jeg det godt og kan lave 

noget hyggeligt med min familie.
•	 Jeg ved godt, at jeg er lidt stresset, men giver den en skalle 

mere gennem de næste sure par måneder, og så tager jeg 
ferie.

•	 Jeg skal lige have klaret den her opgave, så er det slemme 
overstået.

•	 Jeg har hverken tid til at se min bedste ven eller til at 
motionere i denne uge, men det bliver nok snart bedre.

Udsættelse af nærvær
Her er tale om vaner i sindet, som får os til at udsætte det tidspunkt, 
hvor vi vil være nærværende. Vi udsætter at være til stede i det eneste, 
som reelt eksisterer, nemlig nuet. I stedet stiller vi os i venteposition til 
forventet velvære og nærvær i fremtiden, og når vi når frem i fremtiden, 
vil vi sandsynligvis have nye problemer, som vil få os til at udskyde den 
indre ro en uge eller to mere.

Ser vi på hele vore livsforløb, går samme tendens igen. I børnehaven 
glæder vi os til at komme i skole med de store børn. Mens vi går i skole, 
ser vi frem til at blive rigtig voksne og under vores videreuddannelse, 
tænker vi på, hvordan det vil være at få et arbejde og være del af det 
”rigtige” liv. Når vi har jobbet på plads, ser vi det ikke længere som et mål 
i sig selv, men nu som en forudsætning for at tjene penge til det hjem, 
den bil og de ferier, vi skal have sammen med kæreste eller familie. Når 
vi har fundet en mand eller kvinde at dele livet med, er næste mål at få 
børn, og på denne måde binder vi os selv til en jagt på lykke, som i sig selv 

Meditation virker nu og her ved at:
•	 Aktivere det parasympatiske nervesystem
•	 Afspænde musklerne
•	 Dæmpe angst og stress i kroppen
•	 Øge koncentrationsevnen
•	 Sænke stofskiftet
•	 Sænke åndedrætsrytmen
•	 Dæmpe blodtrykket
•	 Aktivere fordøjelsen
•	 Styrke immunforsvaret
•	 Forebygge livsstilssygdomme
•	 Modvirke depression
•	 Dæmpe smerter

Meditation lader os op
Livet byder på udfordringer for os alle, og det er svært for de fleste at 
angive et tidspunkt, hvor de kan sige sig helt frie for bekymringer eller 
problemer. Meditation fjerner ikke de dele af livet, der er svære at have 
med at gøre, men meditation tilfører os nye ressourcer ved at bringe os i 
kontakt med vores yin power.

Gennem disse ressourcer får vi flere kræfter, og vi finder nye måder 
at anskue og løse de problemer, som på et givent tidspunkt er til stede i 
vores liv. Uanset om problemerne drejer sig om den forfremmelse, vi ikke 
fik, om et barn, der mistrives i skolen, eller en kæreste, der har forladt 
os, så får vi gennem meditation bedre forudsætninger for at håndtere 
udfordringen.

Ofte har vi tendens til at stirre os blinde på, hvad vi ser som prob-
lemets årsag, og hvad vi ser som dets løsning. Meditation styrker vores 
evne til at finde alternative veje, udvide perspektivet og sænke paraderne. 
Som mennesker har de fleste af os tendens til at tro, at de konfliktfyldte og 
problematiske følelser, vi oplever indeni, udspringer af omstændigheder i 
det ydre liv. Vi tænker, at vi er vrede, pressede eller triste på grund af det, 
chefen sagde eller ægtefællen gjorde eller på grund af et tab, som vi har 
lidt. Derfor fokuserer vi meget logisk på at løse problemerne i det ydre for 
på den måde at få det bedre i det indre.



2524

Det betyder, at vi forsømmer at rydde op i det indre, fordi vi tror, at velvæ-
ret kommer af sig selv, så snart vi rydder op i det ydre. Men vi bliver ved 
med at møde udfordringer igennem hele livet, og hvis vi skal vente med at 
opnå indre ro, til alle problemerne er væk, kommer vi til at vente for evigt. 
Det nytter altså ikke at tænke på denne måde:

Stresset i dag og glad i morgen
•	 Jeg arbejder igennem mandag til fredag og hviler ud i 

weekenden, når jeg har tid.
•	 I morgen er det overstået, så får jeg det godt og kan lave 

noget hyggeligt med min familie.
•	 Jeg ved godt, at jeg er lidt stresset, men giver den en skalle 

mere gennem de næste sure par måneder, og så tager jeg 
ferie.

•	 Jeg skal lige have klaret den her opgave, så er det slemme 
overstået.

•	 Jeg har hverken tid til at se min bedste ven eller til at 
motionere i denne uge, men det bliver nok snart bedre.

Udsættelse af nærvær
Her er tale om vaner i sindet, som får os til at udsætte det tidspunkt, 
hvor vi vil være nærværende. Vi udsætter at være til stede i det eneste, 
som reelt eksisterer, nemlig nuet. I stedet stiller vi os i venteposition til 
forventet velvære og nærvær i fremtiden, og når vi når frem i fremtiden, 
vil vi sandsynligvis have nye problemer, som vil få os til at udskyde den 
indre ro en uge eller to mere.

Ser vi på hele vore livsforløb, går samme tendens igen. I børnehaven 
glæder vi os til at komme i skole med de store børn. Mens vi går i skole, 
ser vi frem til at blive rigtig voksne og under vores videreuddannelse, 
tænker vi på, hvordan det vil være at få et arbejde og være del af det 
”rigtige” liv. Når vi har jobbet på plads, ser vi det ikke længere som et mål 
i sig selv, men nu som en forudsætning for at tjene penge til det hjem, 
den bil og de ferier, vi skal have sammen med kæreste eller familie. Når 
vi har fundet en mand eller kvinde at dele livet med, er næste mål at få 
børn, og på denne måde binder vi os selv til en jagt på lykke, som i sig selv 

Meditation virker nu og her ved at:
•	 Aktivere det parasympatiske nervesystem
•	 Afspænde musklerne
•	 Dæmpe angst og stress i kroppen
•	 Øge koncentrationsevnen
•	 Sænke stofskiftet
•	 Sænke åndedrætsrytmen
•	 Dæmpe blodtrykket
•	 Aktivere fordøjelsen
•	 Styrke immunforsvaret
•	 Forebygge livsstilssygdomme
•	 Modvirke depression
•	 Dæmpe smerter

Meditation lader os op
Livet byder på udfordringer for os alle, og det er svært for de fleste at 
angive et tidspunkt, hvor de kan sige sig helt frie for bekymringer eller 
problemer. Meditation fjerner ikke de dele af livet, der er svære at have 
med at gøre, men meditation tilfører os nye ressourcer ved at bringe os i 
kontakt med vores yin power.

Gennem disse ressourcer får vi flere kræfter, og vi finder nye måder 
at anskue og løse de problemer, som på et givent tidspunkt er til stede i 
vores liv. Uanset om problemerne drejer sig om den forfremmelse, vi ikke 
fik, om et barn, der mistrives i skolen, eller en kæreste, der har forladt 
os, så får vi gennem meditation bedre forudsætninger for at håndtere 
udfordringen.

Ofte har vi tendens til at stirre os blinde på, hvad vi ser som prob-
lemets årsag, og hvad vi ser som dets løsning. Meditation styrker vores 
evne til at finde alternative veje, udvide perspektivet og sænke paraderne. 
Som mennesker har de fleste af os tendens til at tro, at de konfliktfyldte og 
problematiske følelser, vi oplever indeni, udspringer af omstændigheder i 
det ydre liv. Vi tænker, at vi er vrede, pressede eller triste på grund af det, 
chefen sagde eller ægtefællen gjorde eller på grund af et tab, som vi har 
lidt. Derfor fokuserer vi meget logisk på at løse problemerne i det ydre for 
på den måde at få det bedre i det indre.



2726

Befri din psykiske kapital
Du kan tænke på din opmærksomhed og dit nærvær som en slags 
psykisk kapital. Denne kapital kan du investere forskellige steder som for
eksempel:

•	 I et problem på arbejdet, som nager dig
•	 I godnathistorien for dit barn
•	 I planlægningen af næste ferie
•	 I tanker om, hvad du skal sende til revisoren
•	 I irritation over en anden person
•	 I overvejelser om, hvad du skal have på til festen på lørdag

Det er ikke forkert at tænke over et problem på arbejdet. Slet ikke. Det er 
bare bedst at være bevidst om, hvor man placerer sin psykiske kapital, så 
man får det udbytte, man ønsker sig. Hvis man ønsker at kunne være til 
stede, mens man læser godnathistorie for sit barn, er det godt at kunne 
styre sin opmærksomhed, mens man er i situationen.

For når kapitalen er bundet et sted, er den ikke længere til rådighed, 
og hvis du ikke er bevidst om dine investeringer, kan du ikke styre dem. Så 
styrer de dig. Meditation kan så at sige befri din kapital ved at trække dine 
udlån tilbage og lade din opmærksomhed være i det nu, som du befinder 
dig i. Meditation nulstiller udlånskontoen.

er uden lykke. Jagten afholder os nemlig fra at nyde det, som eksisterer i 
hvert enkelt øjeblik, og vi udsætter at være til stede i vore egne liv.

Vi tænker: Jeg ved godt, jeg er lidt stresset. Men nu arbejder jeg ig-
ennem, og når det værste arbejdspres er overstået, så skal jeg slappe af. 
Men hvornår skal vi leve og være i kontakt med vores indre ressourcer 
eller yin power, når vi hele tiden er i handling og yang power for at nå et 
mål?

Pointen er, at vi har lært at jage lykken uden for os selv. Men hver gang 
vi når endnu et mål, opdager vi, at lykken kun er kortvarig. Snart indtræder 
et nyt behov, og vi føler igen utilfredshed, indtil dette mål er nået. Vi tror, 
at når vi ikke er glade, så er det fordi, vi endnu ikke har mødt prinsen på 
den hvide hest eller tabt fem kilo. Vi tror, at vi skal gøre noget, for at blive 
glade. I virkeligheden skal vi måske lade være at gøre så meget og bare 
være mere i nuet. For her findes den ægte glæde. Den er uden betingelser 
og altid tilgængelig. Meditation drejer sig om for en stund at holde op 
med at gøre og i stedet være.

Jeg gik i gang med at meditere, fordi jeg var røget ned med stress. 
Jeg var nødt til at gøre noget, jeg ikke plejede, for at komme vi-
dere. Stresstilstanden var ekstremt smertefuld. Jeg havde fysisk 
ondt hvert eneste vågne sekund, og dem er der mange af, når 
man ikke kan sove.

Der er ingen tvivl om, at meditationen virkede, selv om det 
tog lang tid at få stressen til at slippe sit tag i mig. Det er helt 
logisk, at det hjælper at skabe ro i sine tanker.

Nu er meditation blevet et værktøj, som er lige så vigtigt 
for mig som at kunne trække vejret. Jeg vil for alt i verden ikke 
undvære min meditation, og jeg forstår faktisk ikke, at jeg har 
kunnet undvære den afstresning tidligere.

Rasmus Theede, 36 år, IT-chef hos Mærsk. Bor sammen med sin kæreste 

og hendes børn.
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Hvad vi virkelig vil
Det bliver meget let en meget usund vane at udsætte at have det godt. 
Du bliver afhængig af udsættelsen og tanken om det, du senere kan opnå. 
Vi ønsker os måske bedre job, flere børn, højere løn, større bolig, en ny 
kæreste, en slankere krop, en større terrasse, berømmelse eller mere tid 
med familien. Det kan bare ikke blive lige nu.
Jeg vil meget gerne, at du som læser får øje på, at uanset hvilket mål, vi 
holder foran os, så ligger der et andet mål bagved. For hvad skal vi med 
den nye bil eller den dejlige kæreste? Hvad vil vi opnå ved at få en større 
familie, en hund eller mere tid til at læse bøger? Bag hvert ønske eller mål 
ligger en forventning om, at vi, når vi lykkes med vore bestræbelser, bliver 
glade.

Vi ønsker os lykke og tilfredshed. Bilen, det store tv, rejsen til Firenze 
eller turen til Legoland med familien er midlet og ikke målet. Vi ønsker 
os grundlæggende at være lykkelige og at udfolde vore liv bedst og mest 
muligt. Men det er ikke sikkert, at vi gør os dette bagvedliggende mål bevi-
dst. Dette mål er kun til stede på det indre plan, mens det dejlige hus eller 
den store glade familie er noget, som vi kan forestille os uden for os selv.

Min pointe er, at vi kun i begrænset omfang kan ændre ved det indre 
ved at ændre på ydre omstændigheder. I hvert fald binder vi os i så fald 
til den ydre situation. Det vil sige, at kæmpede vi for at få et bestemt job 
og dermed blive glade, så er vores velbefindende nu afhængigt af, at det 
job virkelig viser sig at være fantastisk spændende og i øvrigt bliver ved 
med at være det.

Vi ved godt, at mål i det ydre kræver investering og vidtrækkende 
fokus. Ønsker vi at blive jurist, blikkenslager eller professionel fodbold-
spiller, skal vi studere, arbejde og træne. Når det kommer til det indre liv 
forventer vi derimod, at udviklingen kommer af sig selv uden træning og 
fokus, og i skolen lærer vi ikke meget om at håndtere vores følelser og 
indre liv. Undersøgelser viser, at vi gennem meditation kan blive gladere 
og få et styrket indre liv, men det kræver som alt andet værdifuldt i livet 
en indsats.

Måske bliver det job, du har nu, spændende og vedkommende, hvis 
du selv har det bedre på det indre plan? Måske ikke. Men har du det bedre 
på det indre plan, vil du højest sandsynligt have lettere ved at skaffe dig 
et andet arbejde, og være bedre til at udføre det. Andre opfatter dig som 
mere troværdig, mere attraktiv og endda yngre, når du har det godt. 

ØVELSE - HVAD FYLDER DIN BEVIDSTHED LIGE NU?

•	 Tag et stykke papir og skriv dine fokuspunkter ned.

•	 Skriv alle emner, som dit sind beskæftiger sig med lige nu.

•	 Hvor mange er der?

•	 Fylder et eller to fokuspunkter rigtig meget?

•	 Hvilke tanker har du om disse fokuspunkter?

•	 Hvilke følelser er du i kontakt med, når du tænker på disse  
fokuspunkter? Det kan være glæde, tristhed, bekymring,   
overraskelse. 

•	 Har du nogen kropslige fornemmelser i forbindelse med  
disse tanker og følelser?

•	 Sid opmærksomt med disse kropslige manifestationer uden 
at dømme eller forsøge at ændre noget.

•	 Bare vær til stede med fornemmelsen, som for eksempel  
kan sidde i solar plexus, brystet, hals eller hoved. Træk vejret 
dybt og roligt i nogle minutter!

•	 Registrer, om noget ændrer sig i din krop som resultat af 
øvelsen. Er du blevet mere nærværende? 
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til den ydre situation. Det vil sige, at kæmpede vi for at få et bestemt job 
og dermed blive glade, så er vores velbefindende nu afhængigt af, at det 
job virkelig viser sig at være fantastisk spændende og i øvrigt bliver ved 
med at være det.

Vi ved godt, at mål i det ydre kræver investering og vidtrækkende 
fokus. Ønsker vi at blive jurist, blikkenslager eller professionel fodbold-
spiller, skal vi studere, arbejde og træne. Når det kommer til det indre liv 
forventer vi derimod, at udviklingen kommer af sig selv uden træning og 
fokus, og i skolen lærer vi ikke meget om at håndtere vores følelser og 
indre liv. Undersøgelser viser, at vi gennem meditation kan blive gladere 
og få et styrket indre liv, men det kræver som alt andet værdifuldt i livet 
en indsats.

Måske bliver det job, du har nu, spændende og vedkommende, hvis 
du selv har det bedre på det indre plan? Måske ikke. Men har du det bedre 
på det indre plan, vil du højest sandsynligt have lettere ved at skaffe dig 
et andet arbejde, og være bedre til at udføre det. Andre opfatter dig som 
mere troværdig, mere attraktiv og endda yngre, når du har det godt. 

ØVELSE - HVAD FYLDER DIN BEVIDSTHED LIGE NU?

•	 Tag et stykke papir og skriv dine fokuspunkter ned.

•	 Skriv alle emner, som dit sind beskæftiger sig med lige nu.

•	 Hvor mange er der?

•	 Fylder et eller to fokuspunkter rigtig meget?

•	 Hvilke tanker har du om disse fokuspunkter?

•	 Hvilke følelser er du i kontakt med, når du tænker på disse  
fokuspunkter? Det kan være glæde, tristhed, bekymring,   
overraskelse. 

•	 Har du nogen kropslige fornemmelser i forbindelse med  
disse tanker og følelser?

•	 Sid opmærksomt med disse kropslige manifestationer uden 
at dømme eller forsøge at ændre noget.

•	 Bare vær til stede med fornemmelsen, som for eksempel  
kan sidde i solar plexus, brystet, hals eller hoved. Træk vejret 
dybt og roligt i nogle minutter!

•	 Registrer, om noget ændrer sig i din krop som resultat af 
øvelsen. Er du blevet mere nærværende? 
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ØVELSE STEARIN FØR ILD

•	 Prøv et lille tankeeksperiment. Tænk på et konkret problem, 
som du har her og nu.

•	 Forestil dig, hvordan det vil være at forsøge at tackle dette 
problem, mens du er træt, ufokuseret og udbrændt. Mens du 
er ked af det, deprimeret og uden fornemmelse af mening. 
Hvordan vil det være at tage fat i dit ydre problem med 
underskud på det indre plan?

•	 Forestil dig så modsat, at du er glad, motiveret, inspireret 
og fuld af meningsfyldt engagement. Hvordan tackler du så 
problemet? Forekommer problemet ligefrem at være mindre 
alvorligt? Uanset problemets alvor, kan du med sikkerhed 
tackle det bedre, når du har dine ressourcer med dig.

•	 Med bedre kontakt til yin, væren og ressourcer kan du tilmed 
opleve, at dine konkrete mål ændrer sig. Måske bliver du nu 
mindre optaget af mulig glæde i fremtiden og mere optaget 
af alt, hvad du har grund til at glæde dig over nu og her.

Eftersom dit mål under alle omstændigheder sandsynligvis er at få det 
godt, så kan du lige så godt gå direkte efter det velvære, som altid er 
tilgængeligt inden i dig. Du kan få en ny vane, som går ud på at vende 
tilbage til dette velvære igen og igen og dermed gøre det naturligt for dig 
at være i kontakt med den grundfølelse af tilfredshed, som er til stede i dig 
selv. Den kan du kontakte gennem meditation.

Meditation giver mig en slags klarhed, som gør mig i stand til 
at være nytænkende, hvilket er vigtigt i mit job, da jeg rådg-
iver virksomheder i forretningsudvikling. Jeg vil sige det sådan, 
at meditationen blandt andet bringer mig i kontakt med mine 
kreative ressourcer. Jeg bliver skarp og fokuseret.

Tine Willumsen, 40 år, virksomhedsejer

Vend ligningen om
Når du går i gang med at meditere, går du i gang med at erstatte din vane 
med at jagte ydre mål med en vane, der retter sig mod at aktivere dine res-
sourcer og din glæde i nuet. Den nye vanes fokus er at være i kontakt med 
dit liv, som det udfolder sig nu og her, i stedet for at være på vej. Endemå-
let for al vores aktivitet er i virkeligheden at få det godt i nuet, så start der.

 Og meditation styrker dig ikke kun i det indre, men også i det yre 
liv. Med større overskud og mere ro og glæde indeni har du langt større 
chancer for at nå de ydre mål. Du vil have lettere ved at løse et problem 
tilfredsstillende, når du ikke alene kæmper med yang, men også aktiverer 
yin og dine indre kræfter.
Mit forslag er altså, at du vender ligningen om. I stedet for at kæmpe med 
en svær situation i det ydre med det mål at få det bedre i det indre, fore-
slår jeg at du eksperimenterer med at vende ligningen om, så du starter 
med at få det bedre indeni, og først løser problemet, når du er kommet 
i kontakt med dine ressourcer. Det er lettere at løse en opgave, når du er 
fuld af mod og velvære, end når du er frustreret og ked af det.
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Kontakt med sjælen heler
Da jeg var først i 20’erne, mødte jeg meditationsmesteren 
Maharajji, som blev min mentor gennem 12 år. Sammen med 
ham oplevede jeg igen og igen, at de spørgsmål, der rumlede 
i mig, automatisk blev besvaret eller simpelthen forsvandt, 
fordi de ikke længere var væsentlige for mig.

Var jeg trist eller udmattet, så forduftede de negative fø-
lelser, når jeg var i nærheden af ham, og jeg følte i stedet en 
stærk følelse af liv. Denne oplevelse kom af, at hans stærke 
kontakt til sin sjæl aktiverede den meditative tilstand i mig. 
Hans indre ro katalyserede indre ro i mig gennem det, som 
man kan kalde empatisk samklang. Det vil sige, at han bragte 

mig i forbindelse med de dele af mig, hvor der altid er velvære 
og balance at finde.
Det var altså ikke ham, der virkede helende på mig. Det var 
den kontakt med mig selv, som han satte i gang, som virkede 
helende. Min pointe er, at disse kræfter altid er tilgængelige. 
Mennesker har altid søgt ro i deres indre også i vore dele af 
verden. Det nye er, at vi i dag med den vestlige videnskabelige 
tilgang er i stand til at forklare på det neurofysiologiske plan, 
hvad der sker i hjernen.

Vi har bevist, hvad munke og yogier aldrig har været i tvivl 
om: At der findes en dimension af ro og velvære, som vi kan 
nå gennem meditation. Gennem regelmæssig praksis bliver 
denne tilstand lettere og lettere at fremkalde. Det bliver med 
andre ord lettere og lettere at aktivere sine egne iboende res-
sourcer og dermed få det bedre på alle planer.
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