
Pas på at mindfulness ikke bliver en 
ny kilde til stres og ærgrelse

Der er mange løfter omkring mindfulness. Meget snak og opmærksomhed omkring 

mindfulness og meditation. Der er løfter om lykke og glæde og der er løfter om en 

stressfri tilværelse. Der er den konceptlignende smarthed omkring nærvær og nu’et. 

Skønne billeder af mediterende mennesker, blomster og pletfrie liv, med bløde spirituelle 

toner der flyder ud i rum af enkelhed og ordentlighed uden rod og snavs. 

Harpeklang og englesang...

Men hvis mindfulness virkelig skal være et redskab til håndtering af stress, angst og depression, så må vi grave et 

spadestik dybere end denne her livstils iscenesættende mindfulness, som alt for ofte kommer til at handle om at være 

”noget særligt”, at leve ”det gode liv”, at sidde, tale og handle på særlige måder. På den måde bidrager ”konceptet 

mindfulness” lige så meget til vores indre krav til os selv omkring, hvordan vi skal være og hvordan vi skal se ud og 

hvordan vi skal bo og hvad vi skal spise for at være perfekte, spændende, nærværende, lykkelige mennesker.

Så når vi stikker lidt dybere, ind under disse ”mindfulness koncepter” finder vi MINDFULNESSEN, sådan som den 

kan beskrives med 7 ord.

Ustræbende, kærlig opmærksomhed fra øjeblik til øjeblik…
Ingen higen efter en bestemt tilstand. Frigørelse fra frygt, angst og bekymring. Accept af bekymringer om hvordan 

andre vurdere eller bedømmer det ene eller det andet. Forsøg på at komme uden om selviscenesættelse for at blive 

betragtet som noget bestemt. En rejse hen imod ustræbende kærlig opmærksomhed fra øjeblik til øjeblik. 

Vågen, opmærksom, tilbagelænet, udømmende, blød i kroppen, og uforstyrret, med en intens tilbagevendende kærlig 

og venlig attitude overfor os selv og vores medmennesker.

Der er et helt enkelt sted, hvor vi kan starte forfra hver dag. Alle sammen, begyndere og øvede. Hver eneste dag….  

Det behøver ikke at indebære, duftlys, guidede cd’ere, yogamåtter, klokker eller meditaitonspuder.

Det eneste du skal bruge er dig
En villighed til at stoppe op,

Sætte dig på en stol,

5 minutters pause

Hvor du ustræbende og kærligt

vender din opmærksomhed til dit åndedræt,

Lader kroppen blive blød

og lader en kærlig og venlig attitude omslutte dig selv

og dine omgivelser

for en stund.

vDet er en mulighed at gøre dette en gang om dagen. Uden at have et fastlagt mål for hvad du skal have ud af det…… 
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