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De som  
søker stillheten

Noen drar i kloster for å finne roen.  
For andre holder det med en tur til Sognsvann.

Uterestaurantene er smekkfulle. Den før-
ste grillosen ligger over parkene. Stem-
ningen på Grünerløkka i Oslo er våryr.

Foran alteret i Paulus kirke, midt i den 
hektiske bydelen, sitter ni mennesker på 
kne med lukkede øyne. De er blitt ledet 
gjennom avspenning av kroppen. Nå skal 
de meditere. I fullstendig stillhet. 

Fjernt bulder fra en tung trikk er det 
eneste som minner om verden der ute. 

Hit, til Pusterommet, kommer en grup-
pe mennesker hver mandag kveld. De 
samles i en kirke. Men blir ikke servert 
gudsord. Og trenger ikke være kristne. De 
trenger ikke annet enn å ønske stillhet.

– Dette er et fristed. Ingen spør hvem el-
ler hva du er. Her kan vi skrelle bort det 

banale som tar så mye oppmerksomhet. 
Jeg søker kanskje Gud. Men tenker ikke så 
mye på akkurat det.

Markus Bossmeyer har oppsøkt tilbu-
det jevnlig i drøyt ti år. I tillegg har bar-
nevernpedagogen nesten hver eneste 
sommer brukt en uke på en fjellgård i 
Telemark. Ikke for å gå i fjellet. Men for å 
være stille. Og meditere sammen med en 
fransk munk og drøyt ti fremmede men-
nesker.

– Den første gangen pustet jeg nesten 
ikke. Jeg tenkte: Er dette bra nok? Blir jeg 
kastet ut snart, minnes han humrende 
om sin første meditasjonssommer. Etter 
et døgn forsvant de fleste hverdagstan-
kene om konflikter, innkjøp og planer. Så 
meldte kroppen seg i høylytt protest over 
å sitte stille i seks–syv timer. Rundt den 
fjerde dagen var han så sliten at han be-
gynte å gi opp.

– Jeg var mørnet, på en måte. Og det var 
ganske deilig. Jeg tenkte at sånn har jeg 
det nå, jeg skal ikke oppnå noe fantastisk 
eller forandre noe, bare akseptere meg 
selv og det som er. 

Han hadde falt til ro. Rett og slett. En ro 
han gjerne skulle hatt mer av. Når telefo-
ner, Facebook, twittermeldinger, TV og 
jobb krever oppmerksomhet. 

– Da er det så fantastisk når alt bare drei-
er seg om pusten. Og jeg i tillegg har fått 
den ned i kroppen min.

Ny bølge
45-åringen er ikke alene. Stressede og sø-
kende nordmenn finner veien til yoga- 
og meditasjonsskoler, lærer chi gong, tai 
chi og pilates. Trekker seg tilbake i klostre 
eller på retreatsteder – som melder om 
ventelister. Eller de kaster seg på den sto-
re motebølgen nå: Mindfulness, eller på 

norsk: Oppmerksomt nærvær. Gammel 
østlig metode, relansert via USA.

Lege og forsker Michael de Vibe er en 
av de fremste profetene for metoden her 
til lands. Men han har også lang erfaring 
med andre meditasjonsformer. Han tror 
de mange ulike retningene og teknikke-
ne grunnleggende sett handler om det 
samme. Og er overhodet ikke overrasket 
over at interessen er økende.

– Mindfulness er et nytt ord på eldgam-
le ting. Egentlig er det veldig enkelt. Å 
finne innganger for å gå fra handlings-
modus til bare å være. Hvile i oss selv i det 
som er akkurat nå. Ikke jakte etter noe 
spesielt, sier han, og minner om at men-
neske på engelsk heter «human being», 
ikke «doer», at vi sier «være til stede», «jeg 
er i naturen», ikke «gjør naturen».

– Men vi «gjør» vel stadig mer i naturen 
også?

tekst Hilde Lundgaard
foto Jan T. Espedal



Ingen preken, ingen salmer, ingen trosbekjennelse. Bare stille meditasjon. Inger Hosen, Bjarne Søltoft, Markus Bossmeyer, Steinar Ims, Sissel Bakken og  Laila Erdal Aagesen er faste 
brukere av Pusterommet i Paulus kirke i Oslo.
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– Nettopp! Og livsstilen vår holder oss 
i gjøremodus mye av døgnet. Frivillig og 
ufrivillig. Det fører til stress. Savn. Lengsel 
tilbake til oss selv. Og sykdom.

En kvinne han kjenner fikk klar beskjed 
av bestemoren sin om aldri å komme 
på besøk i skumringen. Da hun omsider 
spurte om grunnen til forbudet, lød sva-
ret: Da sitter jeg og skumrer. Bestemoren 
satt stille og fulgte lyset. Mindfulness på 
høyt nivå!

– Vi trenger altså ikke å lære noe nytt, 
vi må bare gjenkjenne det, sier de Vibe. 
– Men er du vant til å stille opp på alt som 
kaller på deg, må du jo etablere en ny 
vane. Øve på å være i kontakt med deg 
selv. Det tar tross alt syv år å lære å pusse 
tennene uten at noen maser på deg.

Naturens uro
Marit Figenschou var vant til å stille opp 

på alt som kalte på henne. Var det ikke 
noe som kalte, fikk den fremgangsrike 
lederen panikk og sørget for å fylle opp ti-
meplanen til siste minutt. Hun presterte, 
leverte, avanserte. Avhengig av anerkjen-
nelse og å bli likt. På fritiden raste hun 
rundt i naturen under mottoet «been the-
re, done that».

– Jeg var på masse fjelltopper. Men hus-
ker ikke så mye av det. Det handlet om å 
prestere, sier hun i dag, mens blikket hvi-
ler på et kveldsstille skogsvann kort vei 
fra Oslo sentrum. – Nå vet jeg at det ikke 
er de store turene som skal til for å få en 
opplevelse av ro. Det handler om å finne 
en forbindelse til seg selv. Få tak i egne fø-
lelser. 

Livet brukte storsleggen for å tvinge 
henne til å slippe taket: Først en kreftdi-
agnose. Så leddgikt, osteoporose, artrose 
og fibromyalgi. Uføretrygd. Et vellykket 

liv og tilhørende identitet lå i grus. Siden 
har hun møysommelig bygget seg opp et 
nytt – der natur har fått en sentral plass. 
Og stillhet er blitt uunnværlig. 

Egentlig lå det i henne fra oppveksten 
på et småbruk i Lyngen. Foreldrene tok 
med ungene på tur og åpnet sansene de-
res. For lukten av tang i fjæra. For fugle-
sangen. Alle nyansene av grønt om våren.  

– Jeg hadde det med meg hjemmefra. 
Men mistet det i tempo og karrière.

Sydpolen & Sognsvann
Hun har trosset diagnosene og besteget 
de høyeste toppene på fem kontinenter. I 
fjor gikk hun til Sydpolen. Men det er ikke 
det hun vil snakke om.

For stillheten kan like gjerne finnes på 
Sognsvann.

– Men da må du velge det. Du må tåle 
å tie. Men vi er redde for stillheten. Den 

slipper frem ting vi ikke er så interessert i 
å bli kjent med. Akkurat som vi ikke kjen-
ner kreftene i naturen, kjenner vi ikke 
kreftene i oss selv. Derfor bærer vi med 
oss iPader, mobiler og vår egen heftige 
støy helt inn i fjellet. Jeg er blitt veldig for-
siktig med hvem jeg tar med på tur. 

Noe av det beste med å være på langtur 
– til Sydpolen for eksempel – er at lange 
tanker får leve sitt eget liv. Forsvinne. 
Dukke opp igjen. Kanskje melde seg i en 
drøm hun husker neste dag.

– Inni hetta skjer det en form for støv-
suging av slam og dritt. Når jeg kommer 
tilbake har mange ting funnet sin skuff, 
og noen nye dører er åpnet. Og så blir jeg 
mer glad i dem jeg er glad i. De rykker 
nærmere på avstand. 

Noen av sine sterkeste naturopplevel-
ser har hun hatt helt alene. Under full-
månen på Kolsåstoppen i Bærum. Med 

Marit Figenschou har gått til 
Sydpolen og besteget topper 
på nesten 7000 meter. Men 
indre ro og sterke møter med 
naturen og seg selv finner hun 
like gjerne på Sognsvann, en 
T-banetur fra Oslo sentrum.
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Mange  
tilbyr ro
XX En rekke yogaskoler, 
meditasjonsskoler,  
klosterordener og fritt-
stående kurs- og  
retreatsteder over hele 
landet tilbyr kurs og 
samlinger for fordypning 
og stillhet.
XX Flere steder har egne 
tilbud i påsken.
XX Retreater.no gir en  
oversikt over endel  
steder med kristen  
tilknytning.
XX Alternativ.no har oversikt 
over endel tilbud under 
retreat eller kurs.
XX Pusterommet i Paulus 
kirke i Oslo er åpent for 
alle hver mandag klokken 
19.45. NB! Ikke i påsken.

et bål. En hare som hopper forbi. Månen 
som forsvinner bak en sky. Og henne i so-
veposen.

– En gang var jeg veldig lei meg. Da jeg 
gikk ned om morgenen, var bilen dek-
ket med løv. Som om naturen ville pakke 
meg inn og verne meg. Det ville jeg aldri 
lagt merke til før.

Tre tause måneder
Karen Margrethe Sæbø ville også helst sit-
tet på en topp, eller et annet sted i natu-
ren. Men på en vanlig onsdag må psyko-
terapeuten og meditasjonslæreren ta sin 
daglige meditasjonsøkt i et enkelt mø-
blert rom i Bærum. Hver sommer trekker 
hun seg til gjengjeld helt tilbake på fjellet 
i samfulle tre måneder, helt alene eller 
sammen med andre som kan dele stillhe-
ten. For å meditere og være i stillhet. Åtte 
timer daglig. TV og radio blir båret bort. 

Avisen avbestilt. Mat bunkret for lang tid. 
Mobilen kun åpnet for viktige beskjeder – 
som 22. juli i fjor. 

Hun kan med andre ord tas for å være 
en livsfjern, moralistisk guruskikkelse. 
Tvert imot anerkjenner hun både Se og 
Hør og halvgode filmer som «forstadier 
til meditasjon».

– Vi trenger alle litt fri fra oss selv og 
egen uro. Folk som røyker har en god 
unnskyldning. De kan stå ute og bare 
glane litt. Å se en film, lese krim eller uke-
blader kan være deilig, for det får oss til 
å slappe av, bli stille i hode og kropp, sier 
hun, og minner om at det finnes mange 
oaser for å balansere ut stress: Å fiske: stil-
le venting med oppmerksomheten rettet 
mot en dupp, å jakte: våken på vakt, men 
hvilende. Å gå til en topp for så å hvile.

– Vi er skapt for rytme mellom å gjøre 
og hvile. Stress er ikke negativt i seg selv. 

Problemet er at det stadig økende tids-
presset må møtes med ikke-stressende 
aktiviteter. Alkohol og annen rus kan 
være deilige, men dårlige alternativer. 

Avmystifisert
Selv opplever hun altså meditasjon som 
et godt alternativ, og er glad for at Mind-
fulnessbølgen er i ferd med å avmystifise-
re det hele. For det er dessverre ikke nok å 
lese krim eller se TV hvis du skal finne dy-
pere hvile i kroppen og hjertet. Komme 
bak uroen vi alle har i overflaten. 

– Men lukker vi bare øynene og er stille, 
bobler angsten og uroen opp. Det er vik-
tig å trene på og få veiledning i langsomt 
å løse opp flokene. Komme dypere inn i 
sitt hjerte og sin kjerne. Der kan en finne 
ro og mer klarhet. Det er som å komme 
hjem!

For hennes del er kontakten med still-

heten der hver dag, pluss tre måneder på 
heltid. 

Hun skjønner at det lyder ekstremt.
– Haha. Nei. Det kan ikke forstås med lo-

gikken, det er like irrasjonelt som kjærlig-
heten. Men jeg hadde vært alvorlig syk og 
det ble enda klarere at livet er kostbart og 
kort. At jeg må være tro mot det innerste 
i hjertet mitt. Og det er det folk må spørre 
seg: Hva vil hjertet? Ikke sjefen eller pen-
gepungen.  

– Hvordan har du det etter tre måneder 
i stillhet?

– Kanskje som når andre har tre uker fe-
rie. Den siste uken kommer virkelig roen. 
Men for all del: Jeg gjør dette for å bli mer 
til stede og nærværende som medmen-
neske resten av året. Jeg har ingen planer 
om å hoppe av verden.

Skal vi si: Lykke til med påskeferien?    
hilde.lundgaard@aftenposten.no

Finn  
påskeroen
Vil du prøve deg på mind-
fulness? Michael de Vibe 
gir en enkel oppskrift:

Prøv å finne fem minut-
ter daglig uten å gjøre noe, 
bare vær til stede. Ute, eller 
inne. Kjenn etter hvordan 
du har det i kroppen. Hvor-
dan du puster. Hvilke tan-
ker og følelser som beve-
ger seg i deg nå. Gjør dette 
med vennlighet og aksept, 
bare registrer, ikke tenk at 
noe burde vært annerle-
des. Gjør du dette, øver du 
deg i å nærme deg deg selv. 
Og hvile i deg selv.

På kunnskapssenteret.
no finner du en håndbok i 
mindfulness hvis du søker 
på «stressmestring».

Hver sommer drar Karen Margrethe Sæbø tre måneder til fjells for å meditere i stillhet. 
Hun mener stillheten gjør henne mer nærværende resten av året.


