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Det är en loving kindness-meditation. En övning i att odla ”kärleksfull vänlighet”, odla 

positiva känslor. En önskan om att andra och du själv ska få må bra, vara lycklig 

Det är ett ovillkorat, naturligt ”öppnande av hjärtat”. 

Landar i kroppen nu och bara känner in vad som är här nu… 

 

Se om det nu går att ta fram någon för ditt inre en bild av någon som gör dig glad att tänka 

på. Det kan vara en nära vän, eller en släkting. Någon som du inte har en för komplicerad 

relation till utan när du tänker på dem så känner du dig glad. Det kan vara ett barn eller så 

kan du välja ett husdjur, katt eller hund. En varelse det är lätt att känna värme och omtanke 

för. Får en känsla av att ha dem nära dig. Ser dem, känner dem. Lägger märke till hur du 

känner inuti när du föreställer dig den. Kanske du känner värme, ett leende, en känsla av 

glädje eller omtanke. Detta är loving kindness, eller kärleksfull vänlighet. En naturlig känsla – 

som är tillgänglig för oss alla. När som helst. 

Så med den här personen nära dig, se om du kan börja önska den väl: 

o Må du vara trygg och skyddad från fara 

o Må du vara glad och fridfull 

o Må du få vara frisk och stark 

o Må du få leva med lätthet och välmående (ease, wellbeing) 

När du gör det här, och du kan använda dina egna ord eller mina, se om du kan få en känsla 

av att låta den här värmen och omtanke komma från dig och nå ut till den du vill. När du har 

de här bilderna kan du kanske få en känsla av färger eller ljus, kanske orden fortsätter att 

förstärka den här känslan.  Och du kan gärna bara fortsätta att säga det som känns 

meningsfullt för dig. Fler känslor kan dyka upp. Se om det går att odla känslan av välbehag. 

Kanske vill du lägga till ord som betyder något för dig tillsammans med den här personen. 

Det kan vara ”må du vara fri från stress och oro” eller ”fri från rädsla” 

När du skickar ut de här känslorna av värme och omtanke, se om du kan lägga märke till hur 

du känner inuti. 

Föreställer dig att den här nära personen vänder sig om mot dig. Och skickar tillbaka allt det 

här till dig. Se om du kan ta emot den här värmen och omtanken. Om du kan ta in det. När 

den nu önskar dig allt väl.  

o Må du vara trygg, skyddad från fara 

o Må du vara glad och fridfull 

o Må du få vara frisk och stark 

o Få leva med lätthet och välmående 
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Tillåter dig själv att bara ta emot de här orden, ta in det. Om du inte känner något nu, eller 

tidigare i meditationen, är det inget problem. Det här är en övning som sår frön. Det handlar 

om att odla en känsla ett förhållningssätt. Det kommer inte alltid direkt. Om det kommer 

någon annan känsla än kärleksfullhet; se om du kan bli varse den. Utforska den. Vad är det 

jag känner? Kanske finns det något att lära här. 

Om möjligt – och det är inte alltid lätt att göra det, se om du nu kan skicka kärleksfullheten 

till dig själv. Föreställer dig den komma ut i hela kroppen från ditt hjärta. Bara se om det går 

att få en känsla av det här. 

o Må jag vara trygg och skyddad från fara 

o Må jag vara glad och fridfull 

o Må jag få vara frisk och stark 

o Må jag leva med lätthet och välmående  

o Må jag acceptera mig själv precis som jag är. 

Kanske kan du fråga dig själv ”Vad behöver jag för att vara lycklig, för att må bra?” Se vad 

som dyker upp… Och erbjud dig själv det.  

Må jag ha en meningsfull sysselsättning eller jobb... Ett liv med glädje. Ha nära vänner och 

familj. Lägger märke till hur du känner när du gör det här. När du är vänlig och omtänksam 

mot dig själv. 

Föreställer dig nu en person, eller grupp av personer som du vill skicka kärleksfullhet till. 

Föreställer dig dem framför dig, känner dem, upplever deras närvaro. 

o Må du/ni vara trygga, skyddade från fara 

o Må ni vara glada och fridfulla 

o Må ni få vara friska och starka 

o Må ni leva med lätthet och välmående (ease, wellbeing) 

Låter nu den här kärleksfullheten sprida sig, vidga sig... 

Den sprider sig och når ut till alla som du vill nå nu, som du vill beröra. I alla riktningar, åt alla 

håll. Personer du känner… personer du inte känner… 

Personer du har svårt för… Personer du älskar. 

 

Föreställer dig hur alla som nås av din omtanke, varje människa, varje djur, allt levande – alla 

kan påverkas av det… Bara föreställer dig det. Så till alla, överallt: 

o Må alla få vara glada och fridfulla 

o Må alla få leva lyckligt, känna glädje 

o Må alla få ha ett underbart liv 

Avslut 

 

 

 


