
Mindfulness kan berige og transformere dit liv. Tanken bag mindfulness er, at vi kan 

undgå stress og opnå mere ro og koncentration i livet, hvis vi bliver bedre til at være 

til stede i nuet. I vores travle vestlige verden er begrebet mindfulness – og de teknik-

ker der følger med – de senere år blevet særdeles populære og almindeligt ander-

kendt, også i videnskabelig kredse. Men hvordan praktiserer man det? 

Læs her, hvordan du kommer i gang. 

Mindfulness har længe været praktiseret af buddhister og er 
fundamentet for østlig psykologi. Du har måske set bøger 
om emnet, eller læst om det i aviserne. Det er både udfor-
drende og spændende for dem, der ønsker psykologisk eller 
åndelige ændringer i deres liv. 

Fortalere mener, at mindfulness ikke kun kan afhjælpe 
stress og øge koncentrationen, men også kan afhjælpe en 
lang række psykiske og fysiske forhold, herunder fobier, 
depression og angst.

Men det er ikke bare en medicin til hårde tider. Mere 
grundlæggende er det en måde at leve på for alle, som beriger 
hvert øjeblik i vores liv, på arbejdspladsen, på ferie eller i 
badet.

Så lad os se nærmere på, hvordan du kan praktisere mind-
fulness gennem disse 10 trin:

TRIN 1
Stop med at tænke
Overraskende nok, så tilskynder mindfulness os til at holde 
op med at tage vores tanker alvorligt. Mindfulness opfordrer 
os til at stoppe med at bevæge os i fortiden eller fremtiden.

Stop med at tænke, og fokuserer i stedet på din vejrtræk-
ning. Du er rolig, til stede og ser dine tanker efterhånden 
som de opstår. Snart bliver du opmærksom på den vanvittige 
rastløshed og sære karakter af vores sind, og med tiden 
begynder du at tage dine tanker mindre alvorligt.

Det er befriende for dig, du har for længe været deres 
blinde slave. Vores tanker giver os ikke altid den ’virkelighed’, 
vi forestiller os.

TRIN 2
Bliv opdagelsesrejsende
Mindfulness gør os til opdagelsesrejsende, og som alle op-
dagelsesrejsende må vi være modige, hvis vi ønsker at opdage 
nye lande.

Mindfulness stiller os et vanskeligt spørgsmål: Er du villig 
til at opleve åbent, hvad der gør dig ulykkelig?

Vi har tendens til at vige væk fra det, fordi tanken skræm-
mer os. Og det er naturligvis derfor, vi blev ulykkelige til 
at begynde med, fordi vi var bange. Men hvis vi er villige 
til at være åbne over for ting, vil vi opdage en frisk viden, 
et uopdyrket område, som genskaber lykke. Hvis vi ikke 
er villige til at være åbne over for tingene, vil vi desværre 
fortsætte med at gå i de samme mentale cirkler, hvor vi altid 
har gået. Der er et stort mod i mindfulness.

TRIN 3
Grib øjeblikket
Mindfulness handler om nutiden og at holde sin bevidsthed 
i live i nuet.

Det kan forekomme som en simpel opgave, men er sværere 
end det lyder. Det meste af tiden tager vores sind os enten 
tilbage i fortiden eller ind i den imaginære fremtid. Til at 
hjælpe os med at engagere os i nuet, er åndedrætsarbejde 
en stor hjælp. Det skyldes, at i modsætning til vores sind, er 
vores vejrtrækning altid i nuet. Det at blive bevidst om sin 
vejrtrækning er en vidunderlig start til at blive nærværende.
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Du har brug  
for at være 
mindfull hvis du…
- ofte oplever, at du har hove-
det fyldt med tanker og har 
svært ved at koncentrere dig. 

- ligger og vender og drejer 
dig i sengen om aftenen – ude 
af stand til at falde i søvn. 

- vågner om natten og bruger 
lang tid på at falde i søvn i 
igen. 

- vågner tidligt om morgenen 
– før du egentlig er udhvilet 
og klar til at stå op. 

- går rundt med en fornem-
melse af indre uro. 

TRIN 4
Læg mærke til nuet
Vi er også hjulpet ind i nutiden ved at bemærke ting. Hvis 
vi drejer en nøgle i en lås, bemærker vi, at vi drejer en nøgle 
i en lås. Hvis vi går hen ad gaden, ser vi skiftende sky 
formationer eller bemærker de negative følelser, der opstår 
i os på grund af en bilist.

Det handler om at mærke, hvad der sker nu. Når vi 
laver en kop te eller tager opvasken uden at tænke på, 
hvad vi skal gøre som det næste, så vi er opmærksomme. 
Vi er gladere, når vi lægger mærke til øjeblikket og lader 
fremtiden passe sig selv.

TRIN 5
Beskyt dit rum
Tilføj en spiseskefuld salt i et glas vand, og det gør en 
væsentlig forskel. Tilføj den samme spiseskefuld salt i en 
dunk vand, og det gør nogen forskel i forhold til smagen. 
Tilføj den i en sø, og det påvirker næppe noget.

Mindfulness gør os til større beholdere. Dette sker, når 
vi fjerner alt rodet fra fortiden og fremtidens bekymringer.

I nuet har vi et endeløst indre rum, som er et stort skridt 
i retning af lykke. Vanskelige følelser, ligesom salt, vil stadig 
være der, men deres magt til at påvirke os, er ikke mere 
så stærk. Tidligere kunne de ødelægge vores dag, men nu 
kan de næppe ødelægge fem minutter.
 

TRIN 6
Døm efter resultaterne
Vores dom over andre opstår i direkte forhold til vores dom 
over os selv. Men når vi tillader os at bemærke, at vi dømmer 
os selv, tillader vi også os selv at være fri for dommen.

Personer, der hviler i sig selv, både ser og accepterer 
sandheden om hvem de er, i stedet for at undgå det, og 
skyde skylden på andre. Sådanne mennesker er mindre 
tilbøjelige til at finde fejl ved andre, som gør os og dem 
mindre og er altid spild af vores tid.

TRIN 7
Stil spørgsmål til det negative
Vi er formet af hvad vi gør med vores negative erfaringer. 
Mindfulness stopper ikke negative tanker eller følelser, 
men hjælper os med at sætte spørgsmålstegn ved deres 
troværdighed. Er disse negative følelser helt så solide, som 
de ser ud til? Livet ligger helt i opfattelsen; hvordan vi 
opfatter begivenheder.

Mindfulness skaber en følelse af vand, som flyder i os, 
ting, der passerer igennem, og ikke hårde blokke af is inde 
i os, solide og uflyttelige.

TRIN 8
Det er dit arbejde
Der er ingen, der kan gøre det for dig. Det er dit arbejde 
og din undren.

TRIN 9
Opgiv dine meninger
Du kan ikke være opmærksom, mens du holder på dine 
meninger. Det er som at forsøge at blive tør ved at springe 
i havet.
 

TRIN 10
Censurer ikke dig selv  
– accepter dig selv
Når du får kontakt med din vejrtrækning, vil der opstå 
tanker i dig, uinviteret. Censurer dem ikke, uanset deres 
karakter, men tillad istedet dem alle.

Ved at acceptere dem, accepterer du dig selv. Hvis du 
censurerer følelser, når de opstår,  vil de begrave sig dybere 
i dig, og du vil aldrig opdage noget, du ikke allerede vidste.

Hvis du tillader alt, kan det godt være, at du møder 
noget, der gør dig ulykkelig, men det er godt.

Hvordan kan du sige ’farvel’ til det, før du har sagt 
’goddag’?
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