
REAKTION &  
RESPONS
Hvad er forskellen?



REAKTION
Betyder: ÆNDRING I EN TILSTAND.  
[Eks. når 2 væsker hældes sammen, som
i kemi. Det samme vil sandsynligvis ske
hver gang]

NÅR VI REAGERER
- er det som en 4-sporet motorvej
- det går hurtigt og vanepræget uden vi
opdager så meget
- neurologisk set er det vores default
mode netværk
- og vi er måske ikke altid herre
over hvor det fører os hen...



RESPONS
Betyder: et SVAR PÅ NOGET. 
Så her er der forskellige svarmuligheder.
Et valg og måske mulighed for at gå en ny
vej?

NÅR VI REPSONDERER
- er det mere som at gå på en skovsti - et
nyt terræn?
- det er ikke den lige vej som vi plejer 
- nye neurale netværk skabes
- vi bliver bevidste om at der er stress, at
det forandrer sig af sig selv og at vi ikke
nødvendigvis kan "se" klart og bruge
vores analytiske sind til at fikse det.
- så det kræver at vi går til kroppen



MINDFULNESS-MEDIERET
STRESS-RESPONS



"Kun ved regelmæssig opøvelse af mindfulness kan vi gøre os
håb om, at vores ro og nærvær vil blive så stærke og
pålidelige, at de kan gøre det muligt for os at respondere på
en afbalanceret og fantasifuld måde, når vi er stressede.

Evnen til at respondere på en nærværende måde udvikles,
hver gang vi under meditation oplever ubehag, smerte eller
stærke følelser og blot iagttager disse fornemmelser og lader
dem være, som de er, uden at reagere på dem."

(Lev med livets katastrofer, Jon Kabat -Zinn)



GÆSTEHUS
Det at være menneske 
er som et gæstehus 
hver dag en ny gæst

En glæde, en depression, en smerte, en smålighed
en brat opvågning kommer
som en ny gæst

Byd dem velkommen, underhold dem 
selv når de er et jammerkor
der voldsomt blæser dit hus
tomt for møbler

Selv da behandl hver gæst med ære 
han kan gøre dig parat til en ny glæde

De mørke tanker, skammen, ondskabsfuldheden 
mød dem grinende i døren
og invitér dem ind

Vær taknemmelig for, hvem end der kommer 
fordi hver enkel er blevet sendt
som en guide til dig

GUESTHOUSE

En opskrift på 

hvordan du træner  

 mindfulness-medieret

stress-respons



Vaneprægede tanker og reaktioner (mønstre) kan
forårsage stress og påvirke vores helbred.

 Session 5 - liveonline MBSR


