
Uppmärksamhet på andningen.

Den grundläggande förberedelsen inför all meditation i denna Studiecirkel kurs och för mina 
Torsdags meditationer är uppmärksamheten på andningen. Troligen är det den mest använda av alla 
meditationer.

Andningsmeditation har en rad positiva effekter från minskad stress till ökad andlig energi 
,fokuserad uppmärksamhet och fördjupad medvetenhet. Även om det finns olika meditations 
metoder ,så föreslår jag .Att man använder andnings meditationen (och inte blanda med andra 
meditations tekniker) – För att bli centrerad och sedan går djupare in i sin meditation.

Buddha lärde ut andnings meditationen (Anapanasati – Suta,Majjhima Nikaya 118).Han sa en gång 
att andnings meditationen var den förnämligaste formen av meditation eftersom den gav utövaren en 
så mångskiftande behållning.

Vad betyder ordet Meditation i denna kurs eller på mina  Torsdags meditationer. För mig betyder det 
stilla betraktelser. När sinnet är stilla (fridfullt,lugnt, balans) då kan man se saker och ting som de är 
Det lärde jag mig av Ven Ajahn Suthep i Templet Wat Thaton som ligger i norra Thailand och jag 
var där 2005 på en reatret som varade i 16 dagar.

Men jag ger ordet Meditation ett stort antal betydelser. Språket innehåller många uttryck som 
förmedlar meditationens innebörd och anda. Dit hör.

Att vara medveten om – livets tre kännetecken
Att leva här och nu.
Att vara uppmärksam – vad man tänker, säger och gör.
Att vara koncentrerad på en enda punkt/andningen.
Att vara uppmärksam från ögonblick till ögonblick.
Att vara mottaglig för den Buddhistiska läran (de 4:a ädla sanningarna)
Att ha förståelse om de Fem Etiska övningarna – utan dem ingen bra meditation.



Övning.

1) Inta en sittande ställning, var uppmärksam på andningen, upplev den.
2) Känn hur din kropp vidgas när du andas in och sjunker ihop när du andas ut.
3) Upplev hur luften passerar genom näsborrarna, både inåt och utåt.
4) Känn hur luften på väg in passerar upp genom näsan, fortsätter via luftstrupen och ner i 

lungorna. Under inandningen ska du känna hur kroppen sjunker ihop.
5) Var medveten om stunden av stillhet före nästa inandning.
6) Träna och utveckla dig att vara klar och närvarande såväl när du andas in som när du andas 

ut.

Andnings meditation ger oss tillgång och djup medvetenhet och klarsyn beträffande hur saker och 
ting verkligen ser ut och förhåller sig.

Denna övning hjälper oss att bli fria från lidande, vilken har sin upprinnelse i Okunnighet, 
begär/egoismen och motvilja/vrede.

För att uttrycka metoden på ett kort sätt: Koncentrerar tankarna – låt dem vara stilla – och se vad 
som finns där .Du måste bara rikta din uppmärksamhet klar och bestämt på andningen och hålla den 
kvar där för att uppleva början till ett lugn och insikt.

Mer om andningen finns på sidan 15 i häftet Buddhistisk Meditation.

Källor som jag har använt.

Christopher Titmuss – Meditationens  kraft.
Dietmar Dh Kröhnert. – Buddhistisk Meditation.

Dietmar Dh Kröhnert.

Inspiration och upplevelser i templet Wat U Mong som 
ligger i Chiang Mai i norra Thailand
Från December 2011 – Februari 2012.

Dietmar Dh Kröhnert.
Malmö 19 mai 2012.
(så skrev jag ner mina upplevelser och anteckningar
Från Meditations templet Wat. U Mong)



 


