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FAKTA

Meditasjon
�Meditasjon er en mental praksis hvor 
oppmerksomheten bevisst rettes mot en 
ting, lyd, følelse, tanke eller 
kroppsfornemmelse.
�Målet med meditasjon kan være fysisk 
og mental velvære, økt mental kapasitet, 
utvidet bevissthet, åndelig innsikt, eller 
enhet med en forestilt guddom.
�Meditasjon foregår ofte innenfor en 
religiøs ramme, men det finnes også 
sekulære former. (Kilde: snl.no)

PILEGRIMSREISE: I 2018 og -19 var Erlend Neergaard ute på en pilegrimsreise. Den 
brakte ham til Bhutan, og disse tibetanske bønneflaggene ble med tilbake.

GONG-GONG!: Erlend Neergaard har fått en meditasjonsgong i gave av kolleger.

BUDDHA PÅ VEGGEN: Et foto av en 
figur som skal forestille Buddha har en 
sentral plass på kontoret der Erlend 
Neergaard skjøtter jobben som IT-
koordinator i oppdrettsselskapet 
Mowi.

RETREAT: Den buddhistiske munken 
Ajahn Nitho er instruktør når Erlend 
Neergaard står bak et retreat på Skogs-
holmen den kommende uka. FOTO: OVBF

SKOGSHOLMEN: Skogsholmen Gjeste-
hus er møteplass når Oslo og Viken 
Buddhistforening arrangerer meditasjo-
nsretreat. FOTO: LENA SOFIE RAKVAAG

Kari Bruheim ble han kjent med rett 
etter å ha lagt ut informasjon om retrea-
tet på nettet mens han var på tur på 
Haugsneset på Alstahaug. Bruheim 
svarte, og det viste seg at hun – tilfel-
digvis! – befant seg på så å si nøyaktig 
samme sted.

– Plutselig satt to fremmede men-
nesker og mediterte sammen på en 
benk på Haugsneset! ler han.

Det ble kimen til foreninga de har 
startet, og som foreløpig bare teller de 
tre: Sammen i Stillhet Alstahaug 
(SiSA).

– Men planen er å bli flere, fastslår 
han.

ROEN I STILLHETEN.Til daglig arbei-
der Ragnhild Godal som seniorrådgi-
ver ved Distriktssenteret i Sandnes-
sjøen. Meditasjon «på ordentlig» har 
hun drevet med i tre år.

– Men egentlig hele livet, når jeg 
tenker på alle turene jeg har vært på i 
skog og mark siden jeg var liten, og må-
ten jeg finner inspirasjon på, sier hun.

– Jeg skriver under på den! Innsky-
telsen kommer kjapt fra Kari Bruheim, 
overlege ved sykehuset i Sandnessjøen, 
og mer som en veteran å regne. I elleve 
år har hun hatt et aktivt forhold til 
meditasjon, etter å ha erkjent at det var 
mye hun ikke hadde lært på doktorsko-
len.

– Mye handler om å finne roen i 
stillheten, og å komme bak alle tankene 
man har. Det blir et ankerpunkt i hver-
dagen, sier Godal.

Denne lørdagskvelden skal de sitte i 
stillhet i 45 minutter rundt et bål. Men 
det trenger slett ikke å ta så lang tid.

– Jeg bruker meditasjon i løpet av en 
arbeidsdag, forteller Bruheim.

– Det handler om å være bevisst til-
stede i det jeg gjør, for de jeg snakker 
med, samt små avbrekk med lukkede 
øyne, kanskje bare et par minutter.

– Ja, Buddha hadde førti forskjellige 
teknikker for meditasjon, supplerer Er-
lend Neergaard.

SØKENDE. For Neergaard ble den 
praktiske nytten fra meditasjon som ei 
slags bru mellom ham og buddhismen.

– I 2017-18 skjedde det mange ting 
samtidig, i en vanskelig periode i livet. 
Jeg følte at jeg trengte noen verktøy for 
å takle det på en bra måte, forteller han.

Dette fant han i et buddhistisk ram-
meverk der meditasjon har en sentral 
plass.

– Jeg følte at det appellerte til meg, 
og at det fungerte i praksis.

Neergaard beskriver seg som en in-
tellektuelt søkende person siden ung-
domstida, der han etter hvert studerte 
filosofi for å finne «sannheten ved 
livet».

– Men det ble veldig akademisk, og 
ga meg ikke gode svar. Buddhismen er 
mer praktisk, og gir deg ting du kan 
bruke i hverdagen som gjør at du kan 
takle motgang litt bedre, sier han.

Appellen lå også i det mange oppfat-
ter som en fredelig religion.

– Jeg har alltid vært en fredselskende 
person, og vært fascinert av John Len-
non og Dalai Lama, sier Neergaard, og 
siterer Dalai Lama, vinneren av Nobels 
fredspris for 1989: «My religion er 
kindness» – min religion er godhet.

PILEGRIMSREISE.Neergaards vending 
mot buddhismen førte ham ut på det 
han beskriver som en pilegrimsreise i 
2018-19. Tidligere hadde han vært i 
Thailand på ferie; nå gikk turen både til 
Thailand, Bhutan, Sri Lanka og Au-
stralia.

Reisen blir han minnet om hver 
gang han er på kontoret, der tibetanske 

bønneflagg kjøpt i Bhutan henger på 
rekke over døra. På et skap står en me-
ditasjonsgong han har fått i gave av kol-

leger; en gong som den som leder 
meditasjonen slår på når stunden er 
over.

– Vi lever i et veldig materialistisk 
samfunn, der vi hele tida skal strebe et-
ter å oppnå noe i det ytre. Da er det 
veldig spennende å søke innover, og se 
at vi har mye visdom i oss, sier han.

Som buddhist må han følge flere 
leveregler, der den første slår fast at 
man ikke skal ta liv.

– Dette omfatter respekt for alt le-
vende, både mennesker og dyr. Så jeg 
kan ikke dra en torsk på fjorden mer. 
Men det går bra. Jeg klarer meg godt 
uten! ler han.

EN MINORITET. Som etnisk norsk 
buddhist er Erlend Neergaard en del av 
en minoritet innenfor en religion som 
ikke er spesielt stor i Norge: I 2021 var 
det cirka 21.500 buddhister i landet når 
medlemskap i et buddhistisk trossam-

Mye handler om å finne roen i still-
heten, og å komme bak alle tankene 

man har. Det blir et ankerpunkt i hverdagen. 
Ragnhild Godal
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