
Hur man kan meditera – två alternativ.

1) Slå tre eller fem gånger i en gong-gong (om man har en sådan)
2) Tänd det stora ljuset framför Buddha – Som är symbol för upplysningens ljus.
3) Tänd det lilla ljuset – som står för det dagliga medvetandet ,som vi vill förändra.

4 ) Tänd rökelsen – symbol för din Kamma/Karma och även för ditt undermedvetna 
      Kan också betyda att den transcendentala sanningen genomtränger allt.
5) Meditera helst 1 timme – eller ta så mycket som du känner för, minst 30 – 45 min

6) Avsluta meditationen med att läsa upp en text (Metta sutta eller liksom elementen
    eller någon annan text som du tycker är bra och inspirera dig

7) Avsluta med att slå 3 eller 5 gånger på gong-
gongen (om man har en sådan)

8) Ätt upp kakan/frukten som finns på ditt 
Schrein/altare. Det är en symbolisk handling, för 
du har gett Dana (gåva) och nu fått en Dana
 tillbaka i form av stillhet ,lugn eller insikter.

(förslag hur ett Shrein/altare kan se ut)

   .

Ett annat sätt att meditera.

1) Tänd ett levande ljus och rökelsen.
2) Sitt med rak rygg, slappna av och var medveten om ljuset.
3) Observera/iakttag färgerna och ljusskenet.
4) När tankarna börjar vandra, fokusera du åter och får uppmärksamheten
      tillbaka till ljuslågan (eller till andningen)
5) Behåll fokuseringen på ljuslågan i cirka 10 min eller längre.
6) Ät upp kakan/frukten som finns på ditt Schrein/altare. För du har nu gett
      en Dana(gåva) och nu fått en Dana tillbaka i en form av stillhet, lugn

            eller insikt.



Det här vara två förslag, det finns många andra sätt att meditera. Men det viktigaste är att komma 
igång och ha en plats att gå till varje dag. Det är nog den svåraste utmaningen att göra meditationen 
en del av sitt och meditera regelbundet ,för det finns så många saker som avleder sinnet att göra 
något annat.

Så det gäller att utveckla Rätt ansträngning (steg nummer 6 på den ädla åtta faldiga vägen) ,att sätta 
in alla sina krafter och energier så att meditationen blir en del av ens liv ,så därför behövs 
regelbunden meditation ,minst 30 till 45 min varje dag..

Klarar man inte av att sitta 30 till 45 min varje dag, då är det alltid bra att försöka minst 15 -20 min 
varje dag. Men det viktigaste är att komma igång och göra det regelbundet. Jag vet. Det är inte lätt 
att bryta vanor för sinnet vill att man skall göra andra saker.

Förlägg inte meditations pass på tider då man brukar har mycket att göra eller är påverkad av 
stimulerande medel som koffein eller alkohol. På morgonen när man är utvilad är det lättast att 
koncentrera sig.

 Källor som jag har använt.

Chistopher Titmuss – Meditationens kraft.
Dietmar Dh Kröhnert – Buddhistiska meditationer.
Naomi Ozanie – Börja meditera.

Dietmar Dh Kröhnert.
Malmö 3 juni.2012.

För mer information om  meditationer
       Gå in på min hemsida. www.buddhisminfo.se

 

http://www.buddhisminfo.se/

