
Litt om meditasjon og refleksjon 
Meditasjon er en samlebetegnelse for psykologiske og kroppslige øvelser som      
kan hjelpe oss til å bli bedre kjent med og utvikle oss selv. I mye god meditasjon 
fokuserer vi på å være til stede for oss selv og andre med mest mulig visdom og 
kjærlighet. God meditasjon kan hjelpe oss til å finne ro, og oppnå positive sinns-
tilstander. Slike sinnstilstander er ofte preget av varme og vennlighet, fysisk og 
psykisk avspenning, beroligelse av stressende tanker og følelser. Positive 
forestillinger og mye annet som øker fokus- og refleksjonsevnen vår. 

Selve øvelsene som brukes for å oppnå dette varierer mellom meditasjonstypene. 
Øvelser kan blant annet omfatte en beroligende pusterytme, positive setninger eller 
lyder, sanseøvelser og visualiseringer, fantasireiser, affirmasjoner, konsentrasjon, 
kontemplasjon, fri assosiasjon og avspenning. Blant meditasjonsformer skiller vi 
mellom konsentrasjonsmetoder, som fokuserer på noe godt og meningsfullt, og 
innsiktsmetoder som kan hjelpe oss til å observere blant annet tanker og følelser. 

Meditasjon brukes mye i moderne praktisk psykologi. Selve ordet kommer av det 
latinske «meditatio» som betyr «å dvele over», «å kretse rundt» og «å reflektere». 

Refleksjon er å undersøke og tenke gjennom noe vi opplever. Dette kan blant annet 
være egne eller andres følelser, tanker og handlinger, samt ønsker og behov. Ved     
å reflektere over noe kan vi få økende innsikt og forståelse av det vi fokuserer på. 

Hvordan kan vi meditere og reflektere? 

Vi kan meditere og reflektere i alle situasjoner hvor vi har mulighet til å være litt i fred 
og ro. Hvis vi bruker Solskinnskortet som hjelp og støtte kan vi begynne med en god 
beroligende pust, og fokusere på å møte oss selv og andre med mest mulig visdom 
og kjærlighet. Deretter kan vi la tanker og følelser komme og gå på en naturlig måte. 
Det er viktig å være klar over at det først og fremst er følelsesreaksjoner som får oss 
til å bli opptatt av noe, og at det er viktig å forstå og håndtere det som presser seg 
frem. Hvis det er noe som spesielt opptar oss, og som vi vil reflektere over, kan vi 
gjerne bruke refleksjonsspørsmålene på kortet til å reflektere positivt over dette. 

Virkninger av meditasjon og refleksjon 

Mange som praktiserer meditasjon og refleksjon opplever mer ro, bedre helse, selv-
tillit og trygghet, mer mot og styrke, samt større konsentrasjon og tilstedeværelse. 
Meditasjon og refleksjon kan fremme helse, trivsel, læring og livskvalitet. 1 2 3  
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