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Før du begynder på mindFulneSS

Mindfulness er meget mere end øvelserne. 
Meget mere end teknik og metode. 

Øvelserne er vigtige, men deres overordnede 
formål er, ud over at lære os at slappe af, at 
lære os at være til stede. 

Til stede i livet, i os selv, med andre mennesker, 
i de ting, vi gør i hverdagen.

Før vi begynder på at forstå mindfulness og 
øvelserne, er der nogle helt fundamentale 
ting, som vi skal vide om tilstedeværelse:

ansvar og venlighed
du er ikke en genstand, som skal 
forbedres 
du ser mindfulness gennem vestlige 
briller 
lær dine vestlige briller at kende
din tilstedeværelse 
mindfulness er ikke interesseret 
i tankernes indhold
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Ansvar og venlighed 
Mindfulness kan med stor fordel bruges til 
at få ro på indeni: Når man føler sig stresset, 
når sygdommen presser, når sorgen banker 
på, eller fremtiden synes håbløs. Men mind-
fulness er ikke kun symptombehandling. 

Når vi har hovedpine, tager vi en hovedpine-
pille. Hvis hovedpinen kommer igen, når pil-
len ikke længere virker, så bør man se på, om 
der er en dybereliggende årsag til hoved-
pinen. Det er ikke en god ide at ignorere 
årsagen og gemme hovedpinen væk med 
en pille, hver gang pinen opstår. Med den 
tilgang bliver man bare afhængig af hoved-
pinepillernes symptombehandling. 

Mindfulness kan også vise os årsagerne til 
vore udfordringer. Mindfulness kan både 
lære os at slappe af, og mindfulness kan 
vise os de dybereliggende årsager til vore  
spændinger. At symptombehandle er dog 
ret enkelt, men at begynde at se på årsager 
kræver, at vi tager ansvar for os selv og 
vores eget liv - et venligt og kærligt ansvar.
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Ligesom vi skal lægge negativlisterne over, 
hvordan vi ikke ønsker at være, væk.  

I mindfulness prøver vi blot at være til stede 
i vores liv og se, hvor den tilstedeværelse 
bringer os hen – uden at stræbe efter det 
ideelle ”mig” og uden at flygte fra den nega-
tivliste, som også er ”mig”.

lykkelig tænke sort

slank lade stå til

rig

fri

smuk

den bedste mor

den bedste leder

overskud

elsket

fordomsfuld

selvkritisk

altid bagud

forkert

uværdig

utilstrækkelig

anspændt

du er ikke en genstand, som skal forbedres
For mange år siden kom den første vester-
lænding til østen. Der så hun munkenes 
indre ro. Hendes første tanke var: ”Den ro 
kan jeg bruge til noget”. I samme øjeblik blev 
munkenes fredsommelige tilstand gjort til en 
vestlig brugsgenstand. Genstanden blev 
senere døbt mindfulness. En “genstand“, 
som i dag eksempelvis bruges imod stress. 

Det er sådan, vores vestlige sind virker. Når 
vi ser noget nyt, så bliver det øjeblikkelig 
sammenlignet med de andre genstande, vi 
har i vores rygsæk. Derefter tænker sindet: 
”Det nye her ligner en genstand, jeg har i 
min rygsæk – så det nye må altså også være 
en genstand”. Men mindfulness er ikke en 
genstand. Hverken du eller mindfulness er en 
genstand, som skal forbedres, forandres eller 
optimeres. 

Alle har en indre positivliste over, hvordan 
vi gerne vil være og en negativliste over, 
hvordan vi ikke vil være. Vi skal lægge positiv-
listerne over, hvordan vi gerne vil være, væk.
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du ser mindfulness gennem vestlige briller
Vi tager til østen for at opleve østlig mind-
fulness. Men det er umuligt. Vi kan tage til 
østen og se dansk–østlig mindfulness. En 
afrikaner, som tager til østen, vil opleve afri-
kansk–østlig mindfulness. 

Vi har kulturelle ”briller”, som vi ser verden 
igennem, og som vi ikke kan tage af. Vi er 
formet af vores kultur, vores opvækst, vores 
vestlige liv. Brillerne vil tolke alt det, vi ser, ud 
fra den måde, vi har levet vores liv på. 

Hver gang, vi er på ferie i udlandet, ser vi 
tydeligt forskellen på vores og andres briller. 
Det er derfor vigtigt at vide, at mindfulness 
også ses gennem disse briller. 

Før du begynder på nogen som helst form 
for meditaion, er det vigtigt, at du ser dine 
briller. Den måde, du ser mindfulness på, 
den måde, du taler om mindfulness på, 
den måde, du bruger mindfulness på, er alt 
sammen formet af dine briller og deres be-
grænsninger.  
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lær dine vestlige briller at kende 
I lufthavnen ser vi skilte, hvor der står:
om 20 minutter ankommer din bagage på 
bånd 3. Når en dansker ser skiltet, tænker 
han: ”Skøn information. Nu skal jeg udnytte 
de 20 minutter effektivt. Jeg kan nå at ringe, 
tjekke e-mail, købe en gave i den toldfri kiosk, 
spise en hotdog og drikke en kop kaffe”. 

Danskeren ser nu en gruppe rejsende fra en 
anden kultur, som ikke er så knyttet til tid og 
effektivitet. De sidder på gulvet og slapper 
af. Han tænker: ”Hvorfor sidder de der og 
laver ingenting, når de kan nå alt det, som 
jeg kan - inden bagagen ankommer?” De 
andre ser danskeren og tænker: ”Hvorfor er 
han så anspændt og alvorlig? Hvorfor 
kommer han ikke herned og slapper af og 
griner lidt med os? Bagagen kommer, når 
den er klar til at komme!” 

Alle er – uanset kultur – betinget af deres op-
vækst og kultur. Det er vigtigt, at vi ser på vores 
briller og lærer at forstå dem, så vi ikke tror, 
at vores egne briller er de eneste rigtige. 
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din tilstedeværelse
den ydre verden er alt det, som er uden-
for os selv - naturen, alle tingene og alle 
andre levende væsener
den indre verden er alt det, som er indeni 
– tanker og følelser
tilstedeværelsen er det, som er til stede 
med alt det, som er i din ydre og i din 
indre verden

Psykologen og coachen arbejder mest med 
din indre verden. Men i mindfulness er vi ikke 
interesserede i at forandre hverken din indre 
eller ydre verden. Vi er kun interesserede i 
at arbejde med den tilstedeværelse, som er 
grobund for en større bevidsthed i dit liv.

Udfordringen er, at når vi tænker på tilstede-
værelsen, så “hopper” vi ud af den og ind 
i tankerne i den indre verden. At være til 
stede er derfor noget, der skal leves i hvert 
øjeblik. Den kan ikke tænkes frem eller købes 
for penge.
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Mindfulness er ikke interesseret
i tankernes indhold
Når du er til stede inden i dig selv og ser en 
tanke, så oplever du: At du er her, og tanken 
er der, adskilt fra ”dig”, som ser. Det er, som 
om du står i et værelse og ser ud ad vinduet 
på noget udenfor dig selv.

Når vi bliver øvede i mindfulness, lærer vi, 
at når vi ”kigger gennem vinduet”, så kigger 
vi ikke ud ad vinduet på noget udenfor os 
selv, men vi ser ind på os selv. Kigger ind på 
vores egen tankestrøm, uden at vi oplever, at 
vi er adskildte fra tankestrømmen og det, vi 
se i den.

Psykologer er interesserede i tankernes ind-
hold. I mindfulness er vi kun interesserede 
i tankestrømmen: i tankens opståen, i hvor 
den kommer fra, i mellemrummet imellem 
tankerne og i at se tanken forsvinde igen. Vi 
er ikke interesserede i, om tanken er en klog 
tanke, en dum tanke, en fremtidstanke eller 
en fortidstanke. Vi er blot interesserede i at 
lære tankestrømmen at kende.
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Derfor lærer mindfulness os at være til 
stede i vores tankestrøm – uden at dømme 
os selv, og uden at vi ønsker, at noget skal 
være anderledes, end det er. Vi lytter bare, 
er bare til stede. Så glem i første omgang alt 
om, hvad forskningen og andre siger, hvad 
mindfulness kan bruges til, og hvad det giver 
af positive effekter. 

Lær at være til stede med din egen tanke-
strøm, uden at være distraheret af tankernes 
indhold. Det er nemlig denne tilstedeværelse 
med sindets bevægelse, som skaber alle de 
positive effekter, forskningen fortæller om. 
Men hvis vi bliver knyttet til, hvad andre får 
ud af mindfulness, gør vi os blinde for, hvad 
vi selv har mulighed for at opleve. 

Bogen starter derfor med en grundig 
gennemgang af din tankestrøm – den 
tankestrøm, som mindfulness vil gøre dig 
bekendt med. 




