
 
 

 
 
 

STYRKEN VED AT SÆNKE FARTEN: HVORFOR TRÆNE MINDFULNESS MEDITATION ? 
 

“Et øjeblik af tålmodighed kan forhindre store ulykker. Et øjeblik af utålmodighed kan ødelægge et helt liv”. – 

Kinesisk ordsprog 
 

 
Hvad er mindfulness meditation? 

 
Kan spores tilbage 2,500 år til Buddha. 

 
Mindfulness is about ‘paying attention in a particular way: 
on purpose, in the present moment and non-judgementally:  
 
Bevidst at rette sin opmærksomhed mod nuet på en 
ikke vurderende måde  

      (efter Kabat-Zinn, 1990). 

          
       “Du kan ikke stoppe bølgerne, men du kan lære at surfe”  

 
 

      
 Fordelene ved mindfulness: 

 

• Forbedret helbred / immun forsvar 
• Intensiteten af psykisk lidelse klinger af  
• Forbedret humør og følelsesliv 
• Forbedringer i forhold til oplevelsen af kroniske 
smerter 
• Forbedret koncentration 
• Øget opmærksomhed: mere nærværende og tilstede 
- mindre i fortiden eller fremtiden 
• Øget påskønnelse af livet 
• Øget evne til at fange tanke- og 
følelsesmønstre. Bedre i stand til at se tanker 
som tanker og følelser som følelser og ikke 
blive så optaget af disse 
• Større mulighed for at kunne forandre ubevidste 
vaner og mønstre  
Se mere på: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Mindfulness_meditation 
http://www.mindfulness.org.au/SOME%20OF%20TH 
E%20BENEFITS%20OF%20MINDFULNESS.pdf 
 

                                            
                               Ressourcer: 

 
www.freebuddhistaudio.com 

Download mindfulness  øvelser gratis, donationer tilskyndes! 
www.buddhanet.net 
En international vejviser af buddhistiske og mindfulness baserede  
organisationer og ressourcer 
http://www.abc.net.au/rn/talks/8.30/helthrpt/stories/s55515 

2.htm   

Udskrift af en samtale om mindfulness med Prof Mark Williams. 

http://www.youtube.com/watch?v=3nwwKbM_vJc  
You Tube klip af Jon Kabat-Zinn der taler om og træner 

mindfulness 
 
Forsyth, J.P. & Eifert, G.H. (2008). The Mindfulness and Acceptance 
Workbook for Anxiety: A guide to breaking free from anxiety, 
phobias, and worry using Acceptance and Commitment Therapy.

 

 
 
 

Bevidst nærvær – at komme i gang med Mindfulness 
 

Vore sind er ofte optaget af fortidens fejl eller fremtidige muligheder eller trusler ! At være mere mindfull er en færdighed man kan 
lære. Her er et par ideer til at komme i gang : 
• Fokuser fuldstændigt på dit åndedræt i 10 åndedrag. Der er ingen rigtig måde at trække vejret på. Vær blot meget opmærksom. 
• Spis langsomt og vær fuldstændigt opmærksom på alle sanseindtrykkene – syn, duft, føle, smag og lyde. Vær opmærksom på 
denne ene aktivitet.  
• Gå langsomt og vær opmærksom på omgivelserne. Bemærk hvorledes dit sind springer fra fremtid til fortid og vend til stadighed 
tilbage til blot at bemærke at du går rundt. 
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