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Mindfulness - Medveten närvaro
Börja NU:
En liten övning i Medveten närvaro, bra att göra inför en ny uppgift, ett viktigt möte eller om man känner
sig stressad, ofokuserad eller för att markera ”nu börjar jag”. Dessutom ett utmärkt sätt att starta möten
och grupparbeten med. Och ett bra sätt att avrunda möten och händelser med. Stanna upp, ta in, möta
det som är i stunden.
Se dig om, bekräfta tiden, platsen, situationen. Inta en ledig, värdig och öppen kroppshållning och attityd
oavsett om du sitter eller står. Blunda eller vila ögonen utan att titta på något speciellt. Välj att ha
intentionen att fokusera helt på att vara med din andning för stunden släppa de tankar som kommer. Bli
tyst och stilla under 2-3 medvetna, naturliga andetag. Låt andningen vara som den är. Känn din andning,
studera andetaget. Följ några andetag hela vägen in och hela vägen ut. Observera när tankar kommer
och drar iväg med din uppmärksamhet (för det gör tankar). Ta tillbaka tankarna till andningen utan
irritation. Prova att inta en öppen, tillåtande och nyfiken attityd inför det som sker inom dig och kring dig.
Studera och släpp taget om det som dyker upp. Stanna i detta en stund; 3 andetag, 2 minuter, en kvart…
Avsluta medvetet när just den här stunden är slut.
Vad är mindfulness?
Mindfulness är ett förhållningssätt, som härstammar ur zenbuddistisk meditation. Syftet är att bli mer
medveten om sin kropp och sina tankar, i nuet. Den mest använda definitionen av mindfulness har Jon
Kabat-Zinn formulerat. Han beskriver mindfulness som ”ett särskilt sätt att rikta uppmärksamheten - med
avsikt - i ögonblicket - utan att värdera det som vi uppmärksammar”. Ola Schenström säger att
mindfulness är ”det kraftfullaste redskapet för att möta verkligheten hur den än ser ut”. Cecilia Åkesdotter
förtydligar ytterligare genom att benämna mindfulness som ett sätt ”att möta verkligheten som den är utan
att värdera det du möter i dig själv eller i din omgivning”. Personligen vill jag säga att mindfulness är ett
förhållningssätt som gör att ”jag blir mer medveten om vad jag gör och vad som styr mig”. Oavsett
definition – mindfulness är ett kraftfullt hjälpmedel att, i medvetenhet, lära känna sig själv och att vara snäll
mot sig själv. Och att klara av att leva i det brus och det mångfald vi skapat.
Mindfulness är fristående från politik och religion. Men mindfulness kan tydliggöra ställningstaganden och
upplevelser, såväl inåt som utåt.
Historik och användning
Professor emeritus i medicin, Ph. D. Jon Kabat Zinn, var den förste att inlemma mindfulness i modern
västerländsk medicin vid University Hospital i Massachusetts. Sedan starten 1979 har han framgångsrikt
behandlat över 16 000 patienter med kronisk smärta och stressrelaterade sjukdomar. Han startade sin
forskning med patienter som den traditionella vården inte hade mer att erbjuda. Jon Kabat Zinn är
grundaren av programmet MBSR; mindfulnessbaserad stressreduktion. Sommaren 2010 deltog jag i en
utbildning ledd av Jon Kabat Zinn och hans kollega från University of Massachusetts, Dr Saki Santorelli.
Utbildningen ger mig grund för att hålla MBSR-kurser och mindfulnesskurser inspirerade av MBSR.
Mindfulness i vardagen kan klargöra förhållanden, förtydliga tankemönster, skapa lugn och främja
förståelse och fokusering i nära relationer, föräldraskap, lärande, idrott, vid livsstilsförändringar och andra
livssituationer. Med ett mer närvarande förhållningssätt blir det lättare att vara mer i det som är snarare än
i grämelser över det som var, önsketänkande om hur det borde vara eller oro för det som komma skall.
Forskning visar också att immunförsvaret och sömnen förbättras vilket bidrar till bättre totalhälsa.
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Mindfulness på arbetsplatser bidrar till ökad effektivitet och bättre arbetsklimat genom att
medvetenheten om faktiska val ökar, liksom känslan av sund kontroll, vilket bidrar till att den upplevda
stressen minskar. Den förbättrade inlärningen och det ökade inre lugnet skapar förutsättningar för att orka
med den komplexa arbetssituation många har idag.
Mindfulness i ledarskapet gör det möjligt att, trots dagens brus, fokusera på det som är viktigt och att
hantera den tidspress och de höga krav som ställs på det moderna ledarskapet. Medvetenheten ökar
förmågan att bevara lugn och stabilitet även vid svåra påfrestningar. Mindfulness leder till ökad
självkännedom vilket i hög grad påverkar kommunikationen med och bemötandet av andra. Förmågan att
lyssna ökar liksom öppenheten för andras åsikter. Större självkännedom gör det också möjligt för ledaren
att vara konsekvent och rak, vilket ökar förtroendet för ledaren.
Mindfulness i vården, används både i förebyggande och i rehabiliterande syfte bland annat för patienter
med: hjärtproblem, sömnproblem, smärta, tarmbesvär, psoriasis, utmatningssyndrom, psykiska tillstånd,
drogberoende med mera.

Mindfulness, medvetenhet, är inget magiskt och ingen snabb metod!
Medvetenhet är en medfödd förmåga som vi alla har, men som flesta av dagens människor av olika
anledningar inte tar vara på. Medfödda förmågor som inte används försvagas och till och med slocknar ut.
Dess bättre är, att vi kan nästan alltid återerövra det som ligger ”i våra gener”. Övning och åter övning,
utan tanke på resultat ger effekt och resultat! Observera att mindfulness inte är samma som positivt
tänkande. Men mindfulness bidrar till positiva tankar.
Tankar, känslor och kropp
Tankar sätter spår i hjärnan och påverkar vårt sätt att agera. Vi har en benägenhet att bekräfta tankar som
är i linje med det vi uppskattar och vill tro på. Vi skapar tankemönster och förklaringsmodeller för oss
själva. Vi har, många gånger, bestämt vad som är: gott, passande, opassande, fult, snyggt, klokt,
ointelligent… Vi skapar många ”sanningar” i våra tankar. Vi tänker ca 40 000 tankar/dygn och 95% är
gamla invanda tankar! Mindfulness hjälper oss att se tankar som tankar och inte som absoluta sanningar.
Vi kan slippa att sugas in i tankespiraler, som kan vara svåra att komma ut ur och istället fatta medvetna
beslut utifrån verkligheten som den är – inte som vi tror att den är.
Med ett mer närvarande förhållningssätt minskar behovet och vanan att rangordna och värdera allt och
alla. Inte sällan går vi och oroar oss för framtiden och ältar det som har varit. Men vi kan inte ändra det
som varit och frågan är vad som hjälper oss bäst inför framtiden: oro för det som eventuellt inträffar eller
kraft att med lugn möta det som verkligen inträffat. 80% av det vi oroar oss för händer aldrig!
Varje tanke påverkar kroppen. Tankar, oberoende om de handlar om verkligheten eller inte ger upphov till
känslor och reaktioner i kroppen. Tankarnas ”fysiska kvalitet” betyder mycket! Fråga dig vid en
sinnesrörelse eller vid en tanke som oväntat dyker upp, hur känns det i kroppen? Omvänt, hur påverkar
det som ÄR i din kropp dina tankar och känslor? Vad händer om du ler med hela kroppen? Hur påverkar
det dina tankar och känslor? Vad händer när hela du intar en värdighet i din hållning och ditt varande?
Sömn och vila
Tankar håller ofta vakna och hindrar oss att koppla av. Dagens människor är långa tider ”online” eller står i
”stand by” dvs. går aldrig till pausläge. Det gör att energin sipprar ut, vi blir trötta utan att veta varför. Med
ökad medvetenhet om vad vi lägger vår energi på, hur ständig aktivitet påverkar oss och med träning i
aktiv nedvarvning blir ofta sömnen både mer lättillgänglig och av bättre kvalitet.
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Mindfulnessövningar
I arbetet med mindfulness beskrivs nog bäst av ordet kultivera, dvs undehålla något för att få det att växa.
Övning betyder, i det här sammanhanget, att kunna något och vilja underhålla och utveckla den
kunskapen. När vi kultiverar kan vi också ansa. Ansa bort det som stör, hindrar, döljer och förvränger
verkligheten. I utövandet av övningarna får vi dessutom en paus från vardagsbruset och stresshormoner
och spänningar släpper ofta taget när kroppen och sinnena får vila. Kroppen får fina förutsättningar att
läka och helas. Detta är effekter vi får ”på köpet” av mindfulnessövningarna, inget vi strävar efter i sig.
Övningarna består av meditation med olika fokus vi kan välja efter behag:
Andningsmedvetande; andning som förankring i nuet, i det som är just nu
Kroppsskanning; kroppsmedvetande i vila och i rörelse, som den är just nu
Andrum; inre stillhet i kortare och längre stunder, för vila och för medvetenhet
Valfri uppmärksamhet; att uppmärksamma det som är (andning, kropp, tankar, ljud) med
acceptans, utan att döma, värdera eller gå in i, att släppa taget och låta det passera
Stretch/yoga; bekräftar kroppen och kroppens möjligheter
Närvaro i vardagsföreteelser; i samtal, i rörelse, under arbete, i duschen, vid matbordet…
Intention och attityder
För att ge mening och innebörd åt träningen är det bra att börja med att sätta en intention, en riktning, för
träningen. Intentionen kan vara att öka närvaron i nuet, att skapa mer lugn, att minska stressen i livet. För
att ge kraft åt träningen utvecklar vi olika attityder, som påverkar vårt agerande i vardagen:
Icke dömande (tillåtande), tålamod, tillit, nyfikenhet, icke-sträva (vara här & nu), acceptans (ickeförträngande), släppa taget
OBSERVERA!
Mindfulness syftar INTE till att sluta tänka eller tänka på ett visst sätt. Mindfulness syftar till ökad
medvetenhet om vad vi tänker och gör och vad som påverkar oss – här och nu.
Litteratur:
Tich Nath Hahn: Mindfulness – ögonblickens under
Jon Kabat Zinn: Vart du än går är du där
Ola Schenström: Mindfulness i vardagen, bok och CD-skiva med övningar
Lotta Pahleteg: Lilla boken om mindfulness, bok och CD-skiva med övningar
Anneli Ekström: En lagom modig och klok liten bok – om flytkraft och ro i livet
Anneli Ekström: Mindful Paus i Vardagen, CD-skiva med guidade övningar
Informationen är sammanställd av Anneli Ekström, ICC-cert coach och mindfulnessinstruktör
www.damernascoachingbyra.se och www.jagstyrka.se
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