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Formålet med meditasjoner 

Vi kan bruke guidede meditasjoner til å få en dypere kontakt med ett 

minne, en følelse, forståelse eller en innsikt. Vi kan også bruke 

meditasjoner til å få kontakt med en indre visdom og egenskaper som; 

ubetinget kjærlighet, glede, kreativitet, tilgivelse, fred og frihet.  

 

Ytre fred starter med indre fred. Om vi ønsker å skape en fredfull 

verden, trenger vi å begynne med vårt eget indre klima. Er det fred i 

vårt indre kan vi skape det i våre ytre omgivelser, men er der uro og 

kaos i vårt indre, vil det gjenspeiles i vårt ytre.  

 

Ytre fred starter med indre fred... 

 

Derfor er meditasjoner en måte å skape indre ro og styrke på, men 

også bli bevisst vårt høyere potensial.  

 

Nevroforskningen viser hvor viktig det er å være bevisst våre tanker for 

å sette vår intensjon slik at vi kan skape de følelser, engasjement og 

motivasjon vi ønsker i livet. I psykosyntesen legger vi også vekt på 

viljen til å skape noe nytt. Den personlige viljen trenger å kultiveres og 

utvikles for å nå våre mål. 

 

I mindfulness snakker vi om sinnet som en frosk, også kalt ”monkey 

mind” (apesinn). Sinnet hopper hele tiden, det søker å skape vurdering, 

sammenligning, bedømmelse, retning og beslutning. Dette kan gjøre 

oss til rastløse vesener som hopper fra gjøremål til gjøremål, uten at 

tankene har gjort oss noe klokere. Tvert imot, de har en tendens til å 

repetere seg selv og gå i loop. Det finnes studier og teorier som sier at 

95% av vårt tankegods er andres tanker, tenkte tanker. Det er lite 

nyvinning. Skal vi skape noe nytt trenger vi utvide vår bevissthet og ikke 

bare tenke tanker.  

 

I meditasjoner generelt kombinerer vi viljen med enten tanke, følelse 

eller fantasi, dette for å skape retning, nye synteser, ny forståelse av 

vårt indre liv. For å styre vårt intellekt, trenger vi en viss distanse til det, 

en des-identifikasjon, ellers er det vårt intellekt det som styrer oss og 

ikke vi den som styrer vårt intellekt. Dette gjøre vi ved å bli en 

OBSERVATØR av egne tanker, følelser, kropp og handling. Når vi 

observerer er ikke lenger i energien og utfallet er gitt, men vi kan 

påvirke energien og velge i større grad hvilken retning og rolle vi ønsker 

å ta.  

 

I Psykosyntesen sier vi; du HAR et intellekt, men du ER ikke ditt 

intellekt, for du er så mye, mye mer enn det.  

Vår egen og sinnets utålmodighet etter å komme til en konklusjon vil 

alltid være vår største motstander i slikt indre arbeid. LEK med det, la 

det hele bli en lek. La være å ta det så seriøst og hver gang du drifter 

av gårde i en annen retning, påkall din egen oppmerksomhet og si til 

deg selv: Og så tilbake til pust! 

 
 
 

Guidede meditasjoner 
 

Formålet med meditasjonene 

er at de er ment å bidra til å 
styrke vårt indre arbeid og 

klima. 

 

De er delt opp i reflektive, 

mottakende og 

transformerende meditasjoner 

i den hensikt at brukeren 

velge det den selv trenger til 

enhver tid. La intuisjonen lede 

deg til hva som passer til 

enhver tid. 

 

Enten for å hente inspirasjon, 

fordype en tanke og innsikt 

eller transformere en gammel 

overbevisning eller smerte. 

 

Hvor lenge du vil sitte i 

meditasjon er opp til deg, men 

begynn i det små om du er 

utrent i dette. La det bli en 

hvilestund og ikke et krav. 

Kjenner du at du blir 

overstimulert og nervøs så 
bryt opp og gjør noe fysisk så 

lenge. 

 

Prøv gjerne 

gratismeditasjonen 

”Pusterommet” som ligger på 

websidene for å gå inn i DIN 

indre observatør modus. 

 

I denne e-boken beskriver jeg 

litt av hva disse 

meditasjonene er og kan 

gjøre for deg og hvordan du 

kan utnytte de meditasjoner 

som ligger tilgjengelig på 

itunes og lenken finner du 

her:  

 

https://levdittliv.no/meditasjoner 

 

til å skape noe nytt i DITT liv. 

 

Lykke til  

 

https://levdittliv.no/meditasjoner
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Bli den du er 

Som student i Psykosyntese vil de aller fleste stifte bekjentskap med Psykiateren Piero 

Ferrucci. Som er en av de få gjenlevende elevene av Roberto Assagioli. Ferrucci har skrevet 

en praktisk håndbok for sjelen om det å skape større indre kontakt som heter på norsk ”Bli 

den du er”.  

Her er et utvalg av disse meditasjonene og lest inn etter godkjennelse fra Ferrucci selv. Lek 

og lær mer om hvem du er og hva du er laget av. Lær dine egne koder å kjenne. Lykke til 

med ditt eget arbeid og din reise og møte med ditt Selv.   

Dette er samling kjente psykosyntese meditasjoner som også finnes fordelt på samlingene:  
”Reflektive meditasjoner”, ”Mottakende meditasjoner” og ”Transformerende meditasjoner”.  
 
Beskrivelsene som øvrig er forklart.  
 
Det er ingen spesiell rekkefølge du trenger å følge på disse meditasjonene. Bruk din intuisjon 

og la den lede deg til hva du har mest behov der du er nå. Er du kjent med psykosyntesens 

prinsipper og teori, vil du kjenne igjen flere av disse meditasjonene enten fra undervisning 

eller bøker.   

Foran enhver meditasjon vil det være en innledende avslapping. Det vil alltid være en fordel 

å ha skrivesaker, fargestifter og ark tilgjengelig slik at du kan notere umiddelbart de 

symboler, bilder, tanker, ideer og innsikter som måtte komme til deg etter meditasjonen.  

Flere av disse meditasjonene kan gjøres mange ganger og er øvelser til hjelp for å gå dypere 

inn i ditt indre rike, din indre politikk og klima.  

Ved å repetere samme meditasjon eller øvelse du vil forstå mer av hva den vekker og betyr 

for deg i ditt liv, der du er akkurat nå. 

Vårt indre anliggende, vår psykiske energi er ferskvare. Det er sjelden slik at vi ferdigstiller et 

tema første gang vi gjør en øvelse. Tvert imot, første gang vekker den noe, neste gang noe 

annet og jo flere ganger vi øver eller går innover vil det avdekke stadig dypere lag av din 

bevissthet og hva du er laget av og hvor du står til enhver tid i din utvikling. Disse 

meditasjonene er arbeidsverktøy til fordypning på din reise til din høyere bevissthet og 

transformasjon.  

Meditasjonene finner du for nedlasting på Itunes her 

Kilder og inspirasjon til meditasjonene finnes i Psyksosyntese og annen litteratur som:  

 ”Om Viljen” av Dr. Roberto Assagioli (Mareld forlag 2003) – 10 viljeslover 

 ”Skabende Meditation” av Dr. Roberto Assagioli (Kentaur Forlag 2008) 

 ”Psychosynthesis – a collection of basic writings” av Dr. Roberto Assagioli (Synthesis center 

publishings 2012) 

  

http://phonofile.link/bli-den-du-er-utvalgte-meditasjoner
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”Refleksjon” 
 
Forklaring til meditasjonene:  
 
Identifikasjon av Selvet - din indre observatør 

I denne meditasjonen gjør vi en grunnleggende psykosyntese 

øvelse. For å leve et mer fritt liv, trenger vi å lære å des-

identifisere fra våre følelse, tanker, kropp, ønsker og handlinger. 

Denne øvelsen søker å komme nærmere kilden av HVA du er, 

hva du består av og har tilgang på av ressurser. Dette er en 

øvelse i å bli bevisst din egen evne til å observere – deg selv og 

ditt indre. Denne meditasjonen kan gjøres mange ganger, med 

litt pause etter hver gang, slik at innsiktene hver gang får lande. 

Dette handler om å ta kontakt med DITT Selv, din høyere kraft, 

bevissthet og kontakt.  

 

Min tro 

Først når vi klarer å des-identifisere (observere) fra vår egen tro 

og våre tanker vil vi kunne oppnå en større forståelse, en større 

bevissthet om hvem vi er. Vi har laget mange trosmønstre 

gjennom et liv. Mye av det vi tror på handler om hva vi er opplært 

til, hvilken kultur og historie vi er født inn i. Våre erfaringer og vår 

oppvekst. Det kan være nyttig å ta en titt på hva vi egentlig tror 

på. For det vi tror på er det vi skaper etter, det vi tror på blir igjen 

vår oppfattelse av livet. Vår tro skaper vår realitet. Hvis vi ikke 

tror på oss selv, eller et produkt, en tanke – vil den heller aldri 

manifisteres. Vi blir daglig påvirket av andres tro og 

overbevisning – det å være bevisst vår egen kan være en daglig 

observasjon og øvelse.  

 

Dr. Bruce Lipton beskriver i boken ”Biology of belief” den 

ekstremt sterke påvirkningen tro har på vår kropp, vårt DNA, våre 

tanker, følelser og erfaring. Denne øvelsen gir deg en mulighet til 

å utforske dine trosmønster – hva tro du på?  

 

 Tro skaper forventning… 

 Forventning dirigerer oppmerksomheten… 

 Det du gir oppmerksomhet skaper din oppfattelse… 

 Din oppfattelse ER din realitet, fordi:  

 Den realitet DU oppfatter er den realiteten DU lever… 

 

Denne meditasjonen kan gjøres mange ganger og vil kunne 

hjelpe deg og fordype de svarene som kommer.  

 

 

 

Disse meditasjonene er laget 

for å utvide vår evne til å 
reflektere rundt følelser, ideer, 

tro og overbevisning som vi 

har med oss og i oss.  

 

Når vi gir oss selv plass til å 
romme forskjellige aspekt av 

en ide, tanke eller følelse vil vi 

utvide vår forståelse om oss 

selv, hvem vi er og hvor vi 

kommer fra. Dette er viktig for 

å leve et autentisk liv, i tråd 

med egne verdier og 

overbevisninger. 

 

Nøkkelen i all meditasjon er å 

slippe forventninger til utfallet. 

Gå til det stedet i deg vi kaller 

Den indre Observatør. Dette 

stedet uten vurdering og 

fordømmelse. Hvor du kan ta i 

mot de bilder, beskjeder som 

kommer.  

 

Åpne deg for de spørsmål du 

uvilkårlig vil komme til å stille 

deg selv i en slik opplevelse. 

La svarene komme ufiltrert, 

og la være å dømme de svar 

som kommer. 

 

Dom og tvil, vil bringe deg ut 

av den åpne tilstanden du har 

skapt. Nysgjerrigheten er din 

følgesvenn i dette. 

 

Denne samlingen fokuserer 

på våre trosmønstre, 

oppfatninger opplevelser om 

hvem vi er og hva vi er. Ingen 

av meditasjonene guider deg 

til noe bestemt fasit eller svar, 

det er aldri formålet med 

meditasjon.  

 

De guider deg til DITT svar – 

det som er sant for deg. Det 

du er laget av. Din sannhet 

om deg selv og ditt liv. 
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Anerkjennelse 

Alle mennesker søker anerkjennelse. Det begynner med våre foreldre, siden overfører vi det 

til våre partnere, søsken, arbeidsgivere, kollegaer og venner. Alle trenger vi anerkjennelse, 

slik vi trenger tilhørighet, for å vite at vi er gode nok akkurat slik vi er. Denne lengselen kan 

bli uutholdelig og smertefull til tider, når vi søker den utenfor oss selv.   

 

Slik vi jobber i psykosyntesen, starter vi alltid med oss selv – vender ansvaret for egne 

følelser og behov tilbake til oss selv. Hvem andre kan vel best ivareta våre følelser og smerte 

enn oss selv? 

 

Hvor mye vi anerkjenner, akseptere og godtar oss selv, vårt liv, vår erfaring, vår historie kan 

være varierende. Uten vår anerkjennelse og aksept, vil vi alltid streve mot noe, jobbe mot 

oss selv. Bevisst og ubevisst. Anerkjennelse er ferskvare, det er aldri en engangs øvelse. Vi 

trenger stadig å vende oppmerksomheten tilbake til hva vi trenger å anerkjenne for igjen å 

kunne gi slipp. Gi slipp på smerte, gammel historie, ting som ikke ble slik vi hadde trodd eller 

håpet. Når vi kan oss selv denne, slik vi så sårt trenger, skaper det en lettelse, frigjøring og 

glede.  

 

Denne meditasjonen er laget for å skape større kontakt med din egen anerkjennelse av deg 

selv og det livet du lever.  

 

Tillatelse 

Hva vi tenker om ordet tillatelse er individuelt, her kan vi ha mange bindinger og påvirkninger 

til bare ordet og konseptet.  

Samtidig reagerer mennesker bedre på tillatelse, enn tvang og begrensning. Noe i oss søker 

friheten til å velge. Når vi føler oss begrenset, søker vi automatisk en utvei, en utvikling, en 

frigjøring fra noe. Dette gjenspeiler seg også i samfunnet vårt. Når vi blir pådyttet regler, 

lover uten alternativer, reagerer vi med motvilje og opposisjon. Slik vi responderer innad vil vi 

respondere uttad. Gjennom tillatelse vil vi også kunne lære noe om rammer. Hvilke rammer 

trenger jeg og hvilke vil jeg bryte ut av? 

Alle mennesker søker frihet på et eller annet nivå, bevisst og ubevisst. Men hva gjør oss fri? 

Når noen ber oss slippe tak i noe kan det føles vanskelig, gi ytterligere motstand og binding. 

Vi opplever å miste kontroll. Derimot om vi får tillatelse, så er vi fri til å gjøre som vi vil. Vi kan 

velge å tillate noe.  

 

Denne øvelsen gjør deg oppmerksom på hva du tillater deg selv og hva du ønsker å tillate 

mer av og vil skape kontakt med din psykiske og energetiske tilgang på tillatelse.  
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Tillatelsen 

Når vi tillater oss å være den vi er, det vi er, på godt og vondt, kan vi igjen gi andre tillatelse 

til å være den og det de er. Denne meditasjonen gir deg hjelp til å tillate mer av hva du er og 

hva du lengter etter. Den setter intensjonen på tillatelsen av å leve ditt liv. Meditasjonen 

styrker din psykiske tilgang på frihet og ekspansjon.  

(Opprinnelig skulle denne meditasjonen vært på ”ta imot” samlingen, men havnet under 

refleksjon. Uansett, er det din tillatelse du trenger å ta i mot og reflektere over).  

Min delpersonlighet 

Vi består av et uendelig antall aspekt i vår psyke, disse delene av oss er gjerne nedfelt i ulike 

uttrykk for vår personlighet. Det er dette som kalles delpersonligheter i psykosyntesen. 

Delpersonlighetene må sees i sammenheng med Selvet. At vi er alltid mer enn… slik den 

første øvelsen på denne samlingen indikerer.  

Delpersonligheter slik psykosyntesen ser det, oppstår i form av læring og den erfaring vi 

tilegner oss gjennom livet. De er aspekter i oss, som forsvarer og beskytter oss når vi 

opplever at vi blir såret. Delpersonligheter er roller vi spiller i livet, som dekker våre behov, og 

de hjelper oss i å gjennomføre de mål vi måtte ha. De representerer egenskaper vi trenger 

for å lykkes i hverdagen, de ting vi føler vi må gjøre for tilpasse oss samfunnet og miljøet 

rundt oss. 

Du kan se på delpersonligheter som ditt indre orkester, der alle musikerne har sitt instrument 

og en plass i orkesteret. De vil at du lærer de å kjenne bedre, slik at det er DU som er 

dirigenten og kan velge når det enkelte instrument skal få lov å spille solo eller i harmoni med 

resten av orkesteret.  

I oppdagelsesarbeidet med våre delpersonligheter er det som om vi består av mange 

forskjellige personer i en kropp. Hvor alle må de lære å leve med hverandre, lytte til og gi 

hverandre plass. Det er som vi har et helt lite samfunn med alle dets engasjementer, regler, 

etikk, moral, synder og dyder, ambisjoner og evner i en og samme kropp. 

Men våre delpersonligheter kan også begrense oss i vår utvikling. Dersom vi ikke er bevisst 

hvilke de er og hva de representerer for oss. Hvor de av ren automatikk oppstår i gitte 

situasjoner, som uønskede aspekt av oss selv og hvor vi kan oppleve å miste kontrollen, og 

skape skyld og skam. Delpersonligheter kan være f.eks: Heksa, idealisten, systematikeren, 

debattanten, skeptikeren, kontrolløren, dørmatten, kapteinen, superkvinnen/supermann, 

diplomaten, beskytteren, perfeksjonisten, tvileren, synderen, sjøgen, den kostbare, etc.  

For å kunne styre en delpersonlighet må den først identifiseres, erkjennes, aksepteres og 

elskes. Den må få lov å komme frem, bli elsket og akseptert, uansett om den oppleves som 

positiv eller negativ. En bevisstgjøring på mønsteret som er skapt. Først da kan arbeidet 

starte med å ”styre” delpersonlighetene i stedenfor ”å bli styrt av” den.   
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De er alle helt spesielle karakterer, som har sitt eget tankesett og følelser, reaksjonsmønster, 

vilje, strategi og formål. ”Du skal aldri skue hunden på hårene” er det noe som heter. Slik er 

det med delpersonlighetene også. De kan ha en ytre fasade, men når vi kommer bak 

fasaden, utforsker hva opprinnelsen er, hvorfor den er der og på hvilken måte den søker å 

tjene oss kan vi finne gullet. Nøkkelen er nysgjerrighet, åpenhet – uten å dømme.  

For å identifisere kilden til en delpersonlighet må behovene avdekkes. Hvorfor og når oppstår 

delpersonligheten? Hvordan har den tjent meg hittil? Hvordan begrenser den meg? Hva 

trenger den? Hva kan jeg gi den? Denne øvelsen tar deg med inn i din verden for å se hvilke 

delpersonligheter du har i ditt indre rike.  

 

Meditasjonene finner du for nedlasting på Itunes her 

 

 

  

http://phonofile.link/bli-den-du-er-utvalgte-meditasjoner
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”Ta i mot” 
 

Forklaring til meditasjonene:  

 

Himmelen 

I denne meditasjonen søker vi å frigjøre tankene og vi bruker 

Himmelen som metafor for å utvide vår bevissthet.  

 

Nåden og tilgivelsen 

I blant kan vi føle at livet blir for tungt og bære. At motstanden er 

for stor og vi ønsker å gi opp. Denne meditasjonen er skapt for å 

gi deg et pusterom. En mulighet for å legge fra deg det som blir 

for tungt og belastende. Og kunne frigjøre deg fra din historie og 

din fortid for å skape en ny start. En erkjennelse av hva du vil ta 

med deg fremover og videre. 

 

Møt min vilje 

Viljen er vår sterkeste drivkraft. Den slumrer i hver og en av oss 

og er kun så aktiv og fast som vi selv velger å kultivere og 

aktivere den. Dette er en meditasjon for å bli kjent med din egen 

viljes kraft og hvordan du kan bruke DIN vilje.  

 

Måloppnåelse 

Vi har fra tid til annen mål vi ønsker å oppnå. Hvor bestemte vi er 

på å holde vår intensjon og målrettethet vil avgjøre hvor tydelig 

og raskt vi skaper denne måloppnåelsen. Denne meditasjonen er 

til hjelp for å styrke fokuset og intensjonen på egne mål.  

 

Pilen 

Denne meditasjonen tar sikte på å konsentrere energien. 

Fokusere på det du ønsker å tiltrekke deg mer av og holde 

oppmerksomheten på dit du vil. La denne øvelsen bistå deg i 

styrke din energi, retning og fokus. 

 

Solen 

Solen er en sterk kilde til energi og bevissthet. Den fysiske solen 

vibrerer også på en frekvens som vi berøres av fysisk. Denne 

meditasjonen er laget for å kontakte solens energi og la den fylle 

deg og skape ny energi.  

 

Tilgivelsen 

Av og til gjør og sier vi ting vi selv ikke liker og skammer oss 

over. Eller vi opplever at andre gjør noe mot oss som vi har 

vanskeligheter med å forholde oss til, eller føles 

grenseoverskridende og krenkende.  

 

 

 

 

 

 

 

Disse meditasjonene er laget 

for å utforske din 

mottakelighet og vil kunne 

styrke din kontakt med dine 

egenskaper, evne og vilje.  

 

Vår første og største 

samarbeidspartner i 

mottakende meditasjon er 

Stillheten. Her vil intellektet 

som regel protestere og 

skape støy på vår indre bane. 

Om intellektet ikke er vant 

med disiplin, vil det påkreves 

nå.  

 

Tålmodigheten blir vår beste 

venn i dette. La sinnet gjøre 

sine krumspring, til det 

utmattes, så holder du fokuset 

oppover igjen.  

 

For å trene ditt mottakende 

fokus kan du hente frem 

bilder av ro, som en stille 

innsjø eller en fredfull skog. 
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Det er viktig å ha grenser og være aktiv i egen grensesetting. Men det er ikke alltid like lett, 

noen gang skjer ting uten at vi er det så veldig bevisst eller handler med overlegg. Tilgivelse 

handler aldri om å akseptere eller godkjenne et overgrep eller overtramp mot vår kropp eller 

sjel, men å slippe oss selv fri fra overgrepet og slippe tak i de tunge følelsene som binder oss 

til hendelsen.  

 

Livet viser oss at vi ofte må erfare en situasjon først før vi kan bestemme oss for hvordan vi 

ønsker å forholde oss til situasjonen og tema som bringes frem i lyset. Denne meditasjonen 

er skrevet med tanke på å gi oss selv tilgivelse. Når vi tilgir oss selv kan vi lettere også tilgi 

andre. Tilgivelsen setter oss fri og har en frigjørende energi, det blir plass noe nytt og 

bindingene til personen og hendelsen vi føler oss bundet til slipper tak. Hva trenger du å 

tilgi? 

 

Fartøyet 

Livet kan virke som en båt uten årer eller et skip uten motor av og til. Da trenger vi kjenne at 

det er vi som er kaptein på egen skute og sjef i eget liv. Denne meditasjonen bruker 

metaforen Fartøyen som veiviser til å hente tilbake og styrke navigasjonen, kraften og 

retningen i eget liv.  

 

Den vise personen 

Hvis du alltid hadde en rådgiver eller vis person du kunne søke råd hos hvordan ville det ha 

vært? Et sted du alltid ble tatt imot med respekt og lyttet til. I Psykosyntesen bruker vi 

begrepet Ditt Høyeste Selv. Den er en kjerne av visdom og bevissthet du alltid har tilgang på.  

 

Det hender vi glemmer eller føler oss avskåret fra denne indre kimen til større bevissthet, 

eller vi kanskje aldri en gang har visst om den eller følt den. Denne øvelsen er laget for å ta 

kontakt med det vise aspektet du alltid har tilgjengelig i deg Selv. Det stedet i deg hvor du 

alltid vet og kan styrke tilgangen til din indre visdom og kunnskap. 

 

Meditasjonene finner du for nedlasting på Itunes her 

  

http://phonofile.link/ta-i-mot-guidede-meditasjoner
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”Transformasjon”  

 
Forklaring til meditasjonene:  

Diamanten 

Diamanten kjennetegner styrke og klarhet. Den er et symbol på 

den indre styrken og evnen til å skjære igjennom. Psykosyntesen 

benytter dette symbolet for å hente frem dine egne styrker og 

minne om en klarhet som finnes i deg. Diamanten lyser opp det 

som er mørkt. 

Denne meditasjonen kan brukes når du trenger få kontakt med 

større klarhet og kraft.  

Barnet i skogen 

Som små har vi alle fått noen sår. Blitt avvist, forlatt, krenket eller 

latterliggjort. For å hele disse sårene går vi tilbake til den 

tidslommen i vårt liv hvor såret var sterkest eller oppsto. I denne 

meditasjonen henter vi hjem det lille barnet, skaper et nytt trygt 

sted og barnet får en ny voksenstøtte i livet. En helende 

meditasjon.  

To små barn på stranden 

De små barna i oss lever et aktivt liv selv i vår voksne hverdag. 

Som barn og voksne har vi tilgang på både på glede og sorg. 

Meditasjonen her vekker kontrastene i oss. Gir støtte til en ny 

indre forankring og kilde til ny innsikt. Motstridende krefter i oss 

kan nå finne en syntese. 

Denne meditasjonen kan brukes når du kjenner på behovet for å 

vekke noe mer en lidelse og sorg i deg. Finne igjen styrken og 

gleden.  

Sommerfuglen 

Sommerfuglen er symbolet for transformerende kraft. Fra den er 

en larve til puppen som spinnes rundt den, inntil den er klar å 

prøve sine fagre vinger. Slik vokser også vi og gjør oss rede til å 

slippe tak i det gamle og omfavne et større og mer fargerikt 

aspekt av oss selv.  

Denne meditasjon er hensiktsmessig når du ønsker å vekke din 

egen oppvåkende kraft.  

  

 

 

 

I disse meditasjonene 

introduseres et spekter av 

forskjellige transformerende 

og kreative meditasjoner. 

Transformerende 

meditasjoner påkaller vår vilje 

til endring, vårt ønske om 

forandring og være den 

forandringen.  

Meditasjonene om barna er 

helende og transformerende 

av karakter.  

Disse vil gi rom for å åpne 

mer av din spirituelle kontakt 

og innsikt. 

Flere av sporene bruker 

symboler og energier for å 

vekke denne transformerende 

vibrasjon. Slik vann og ild 

renser og transformerer i 

naturen, kan vi benytte de 

samme elementer i vårt indre 

energetiske liv.  

Vi bruker symboler fra 

naturen for å komme i kontakt 

med de skapende energier 
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Flammen 

Flammen er også kjent for sin transformerende kraft. Den brenner igjennom og ut av 

flammene kommer Fugl Fønix. Symbolet for transformasjon. Når du tillater flammen og 

brenne igjennom og ut det som er gammelt, er du rede til å se hva nytt som trer ut av asken.  

Denne meditasjonen er hensiktsmessig når du søker å finne større indre glød og 

engasjement, styrke din indre ild. 

Kilden 

Kilden representerer renhet. Du er kilden, du har alltid vært og vil alltid være en del av kilden. 

Denne meditasjonen er laget for å rense all psykisk energi som er lagret og har hopet seg 

opp. Rense alle skuffeler, tilbakeslag og frigjøre nye tanker og energi.  

Meditasjonen egner seg når du trenger frigjøring og mer energi. 

Rosen 

Rosen er selveste kromtappen og en klassiker i Psykosyntese meditasjoner. Den 

representerer hvordan vi utvikler oss selv. Lar mer og mer av vårt indre komme ut i 

manifestasjon og til syne i livet. Meditasjonen gir deg muligheten for å se hva som nå er i 

ferd med å åpenbare seg i ditt liv, en utvidelse og selverkjennelse. 

Åpne for ny vekst og gi rom og liv til nye innsikter.  
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