
• UNIVERSAL PEACE CENTRE •

FOTOMEDITATION - STEG FÖR STEG
SVENSKA

• Den exakta läran från Sunyogi Umasankar 

För god kvalitativ meditation krävs att man följer noga varje delsteg.

  Start 
0.    • Ta av glasögon om du fortfarande kan se hyffsat utan.

• Slut ögonen i några minuter för att förbereda dig mentalt.

• Sitt i din favoritställning (asana) för meditation. Viktigast är att ryggen är rak och att du
kan  sitta  avslappnat. [Det  är  bra  om  du  kan  sitta  i  padmasana
(lotusställning/skräddarställning. Annars sitt i en ställning där du kan sitta bekvämt i minst
en halvtimme. Det är viktigt att du känner dig bekväm så att du kan hålla fokus. För detta
krävs att kroppen är avslappnad. Desto mer du mediterar desto mer avgiftas och mjukas
kroppen upp så det kommer blir lättare att sitta ned i svårare ställningar framöver. Den rätta
ställningen kommer automatiskt när kroppen känns lugn och avslappnad, men det kommer
inte att gå om det fortfarande finns spänningar i kroppen.]

1. Känn vördnad för dina föräldrar, oavsett om de är i livet eller om de har gått bort. Känn
vördnadsfull respekt från hjärtat till dina föräldrar, oavsett om de är i livet eller om de har
gått bort.

2. Känn vördnad  för din guru,  dina  beskyddare,  dina  lärare, från  all  de  vi  lär  oss  från,
gammal som ung, vän eller fiende. Känn respekt till dem alla. 
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3. Känn vördnad för de vi ser upp till, och dem vi litar på, Mahavatar Babaji, Jesus, Buddha,
Muhammad, iconer och mästare från alla religioner, till de världens ädlaste personer, vilka
vi litar på. Känn vördnad för dem alla.

4. Känn vördnad för Moder Jord, Moder Natur, and Moder Universum, att de ger oss skydd
och möjliget att uppleva livet.

5. Känn att alla levande varelser i världen tillhör en och samma familj. Alla väsen: människor,
insekter,  djur,  och växter.  Oavsett samhällsklass,  trosuppfattning, hudfärg, land,  religion.
Alla människor, vi, vi är alla en och samma familj. Känn kärlek för alla.

6. Frågade dig de själv-inspekterande frågorna för att finna sanningen om dig själv.
- Vem är jag? Vem är jag?
- Vad vill jag?
- Varför vill jag det?
- Vad är meningen med livet?
- Varför befinner jag mig på Moder Jord?
- Vad är relationen mellan vad jag vill göra och vad jag gör just nu?
Ställ frågorna dessa frågor om och om igen. Vänta inte på svar. Svaren kommer automatiskt
efter hand, när vi når upplysning (Samadhi).

7. Expandera  dig  själv  till  inre  gudomlighet,  för  att  skapa  vänskap  med  din  inre
gudomlighet. Med stark beslutsamhet:
- JA, Jag kan skapa vänskap med min inre gudomlighet! 
- Jag måste skapa vänskap med min inre gudomlighet!
- Även om jag så dör ska jag skapa vänskap med min inre gudomlighet!

8. Sakta  öppna  ögonen.  Fokuser  blicken  mot  det  tredje  ögat  mellan  ögonbrynen  (Ajna
Chakra).  Låt  hela ansiktet vara avslappnat,  hela kroppen avslappnad.  Skapa nu  vänskap,
vänskap med din  inre gudomlighet.  Om du känner  obehag i  ögonen kan du göra  några
snabba blinkningar för att sedan fortsatt hålla dem så mycket öppna du kan utan att blinka.

[efter 8-10min]
9. Långsamt förflytta fokus till att nu titta mot båda ögonen samtidigt. Slappna av och titta.
Känn vänskap, vänskap med din inre gudomlighet.

[efter 8-10min]
10. Långsamt förflytta fokus till att nu titta mot båda ögonen samtidigt. Slappna av och titta.
Känn vänskap, vänskap med din inre gudomlighet.

[efter 8-10min]
11. Långsamt förflytta fokus till att nu titta mot endast ett öga. Slappna av och titta. Frågade
dig själv “Vem är jag? Vem är jag?” för att förstå sanningen om dig själv.

[efter 8-10min]
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12 Långsamt förflytta fokus till en punkt i ögats centrum. Slappna av och titta. Med stor
besulsamhet,  skapa vänskap med din inre gudomlighet.
- JA, Jag kan skapa vänskap med min inre gudomlighet! 
- Jag måste skapa vänskap med min inre gudomlighet!
- Även om jag så dör ska jag skapa vänskap med min inre gudomlighet!

[efter 6-8min]
12 Nu endast två minuter kvar. Med stort fokus, ge allt för att skapa kontankt med din inre
gudomlighet.

[efter 1min]
12 Nu endast en minut kvar.

 Avslappning
9. Långsamt, slut ögonen. Långsamt, slut ögonen.

10.Pressa  ögonen,  pressa  ögonen.  Tight,  tight,  tight.  Försiktigt  slappna  av.  Öppna  inte
ögonen.  Återigen.  Pressa ögonen. Pressa ögonen. Tight, tight, tight.  Försiktigt slappna av.
En gång till. Pressa ögonen. Pressa ögonen. Tight, tight, tight. Försiktigt slappna av. 

11. Håll ögonen stängda, fokusera från tredje ögat. Där kan vi möjligen se ett vackert ljus,
en väldigt fin vibration, njut en kortare stund.

[efter ungefär en minut, eller när du känner intuitivt för nästa steg]
12.Håll ögonen fortsatt stängda, gnid händerna mot varandra för att göra de varma.
Varmt,  varmt,  varmt, för att sedan  omedelbart föra dem över ögonen. Håll  kvar i  några
sekunder. Låt prana flöda från händer till ögon. Sakta för ner händerna över ansiktet och
massera ögonen med fingrarna. 
Återigen  gnid  händerna  mot  varandra.  Varmt,  varmt,  varma  händerna  förs  omedelbart
mot ögonen. Håll kvar i några sekunder. Låt värmen flöda från händer till ögon.  Sakta för ner
händerna över ansiktet och massera ögonen med fingrarna. 
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Återigen gnid händerna mot varandra. Varmt, varmt, varma händer förs omedelbartmmot
ögonen.  Håll  kvar i  några sekunder.  Ta emot prana från händer till  ögon.  Sakta dra ner
händerna över ansiktet och massera ögonen med fingrarna. 

13. Slappna av händerna, böj ned huvudet mot marken och gör Pranam (känn vördnad) till
din  inre  gudomlighet.  Tacka  solen  för  att  den  har  gett  oss  det  här  vackra  livet,  en
fantastisk upplevelse.  Be till  din inre gudomlighet, för frid, framgång,  visdom, god hälsa,
ovillkorlig kärlek och upplysning. För den enskilde, för oss alla, för hela mänskligheten, för
hälsa och välgång. Be din individuella bön till  din inre gudomlighet för att bränna bort allt
mörker i vårat liv, alla negativa delar,  negativa omdömen, negativ karma, rena oss,  ge oss
frid, framgång, visdom, god hälsa, ovillkorlig kärlek och upplysning.

14. Sakta sitt upp, sakta sitt upp, sakta öppna ögonen och slappna av. Shavasana.

Shavasana
[Shavasana är nödvändigt för att balansera och fördela all den energi vi har genererat.]

15. Ligg ned på rygg med ögonen stängda. Låt fötterna vara minst 30 cm isär och händerna
skilda från kroppen. Vrid handflatorna nedåt mot marken. Ha ansiktet avslappnat och riktat
mot skyn. Stäng ögonen. Låt varenda led och muskel i kroppen vara avslappnad.
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16. För ditt medvetande till dina tår. 

17. Förflytta medvetande  uppåt till fotlederna,  knäna,  höfterna.  Känn,  ditt medvetande
befinner sig nu endast från höften och uppåt.

18. Ta ditt medvetande till  ryggmärgen, Muladhara Chakra, Svadhishthan Chakra,  njurar,
magsäck,  navel,  Manipur  Chakra,  gallblåsa,  lever,  hjärta,  Anahata  Chakra. Känn,  ditt
medvetande befinner sig nu endast från Anahata Chakra och upp.

19. Förflytta ditt medvetande från Anahata Chakra till lungor,  bröst, Vishuddhi Chakra, till
nacken.

20. Flytta upp medvetandet från fingertopparna till handlederna, armbågarna, axlarna, till
nacken. Känn, ditt medvetande befinner sig nu endast från nacken och upp.

21. Ta ditt medvetande från nacke till mun, näsa, öron, ögon, Ajna Chakra (tredje ögat),
tallkottkörteln,  hypofysen,  cerebellum  (lillhjärnan),  cerebrum  (storhjärnan),  toppen  av
huvudet Sahasrara  Chakra.  Känn,  ditt  medvetande  finns bara  i  Sahasrara  Chakra,  ingen
annanstans i kroppen.

22. Nu kasta ut medvetandet utanför kroppen, kasta det utanför kroppen. Ditt medvetande
befinner sig nu utanför kroppen. Du ser nu din fysiska kropp liggandes som en död kropp på
marken. 

23. Förflytta medvetandet till Solen.  Känn, ditt medvetande är nu inne i Solen. Du ser din
fysiska kropp från Solen. Observera alla dina organ, alla delar av kroppen från Solen. Om det
är ett organ eller kroppsdel som du märker är svagt, fokusera då en längre tid där från Solen.
Ladda upp och hela dig från Solen.

[efter minst 15 minuter, efter eget behag]
24. Sakta, förflytta medvetandet tillbaka ner från Solen till Sahasrara Chakra. Sakta, förflytta
medvetandet  ner  från  Solen  till Sahasrara  Chakra,  cerebrum,  cerebellum,  hypofysen,
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tallkottkörteln,  Ajna  Chakra,  ögon,  öron,  näsa,  mun,  nacke,  Vishuddhi  Chakra,  axlar,
armbågar, handleder, fingertopparna.

25. Fortsätt förflytta medvetandet från Vishuddhi Chakra till bröst, lungor, Anahata Chakra,
hjärta,  lever,  gallblåsa,  Manipur  Chakra,  magsäck,  tarmar,  njurar,  Svadhishthan  Chakra,
Muladhara Chakra, höft, knän, fotleder och till tårna.

26. Nu är medvetandet inuti den fysiska kroppen. Du ser din kropp genom den kraftfulla
gudomliga  medvetandet.  Skanna  all  dina  organ,  alla  delar  av  kroppen  med  ditt  inre
gudomliga  medvetande.  Om  det  är  ett  organ  eller  kroppsdel  som  du  märker  är  svagt,
fokusera då en längre tid där med ditt gudomliga medvetande. Ladda upp och hela dig med
ditt gudomliga medvetande.

[efter ungefär en minut, eller när du känner intuitivt för nästa steg] 
27. Nu sakta, rör på händer och ben. Sakta, vrid kroppen så du ligger på vänster sida. Och ta
här ett par normala andetag.

28. Sakta sitt upp med stängda ögon.  Försiktigt,  sakta, sitt upp,  med stängda ögon.  Och
försiktigt, sakta, öppna ögonen och slappna av. Tacka din inre gudomlighet för hjälpen. Tack
så mycket, tack så mycket, tack så mycket. 

Vill du lära dig mera?
Fyll I formuläret: https://sunyoga.info/learn-sunyoga/ 
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