
Hvad har vi lavet?

LIVE-ONLINE MBSR

TEMAER

•Hvad er mindfulness?
•Opmærksomhed og perception
•Nu’ets potentiale (behagelige oplevelser)
•Stress (ubehagelige oplevelser)
•Tanker
•Kommunikation
•Fordybelse og stilhed
•Forandring
•Forankring



Formel praksis
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•Bodyscan
•Liggende yoga
•Siddende meditation
•Stående yoga
•Gående meditation



Formel praksis
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Kroppen
Åndedrættet
Lyde
Følelser/stemninger
Tanker

Fokuseret opmærksomhed på



Formel praksis
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• Åben opmærksomhed

Koncentrationsmeditationer:

• Kærlig-venlig/loving-kindness/Metta meditation
• Bjergmeditation 
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Uformel praksis
•Give fokus til dagligdags rutineaktiviteter
•Spisemeditation
•Give fokus til behagelige oplevelser
•Give fokus til ubehagelige oplevelser
•Give fokus til kommunikationssituationer
•Aktiv lytning
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NU (kommentering på
nuet)

FORTID 
tanker om fortid
kan ende i
fortrydelse og
depression

FREMTID
tanker om fremtid
kan ende i bekymring
og angst 

Krop
Sanser
Følelser
Åndedræt

Mindfulness

Tanker
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NU (kommentering på
nuet)

FORTID 
tanker om fortid
kan ende i
fortrydelse og
depression

FREMTID
tanker om fremtid
kan ende i bekymring
og angst 

Krop
Sanser
Følelser
Åndedræt

Mindfulness

Ved at observere og tillade
kan det af sig selv ændre sig
til større TAKNEMMELIGHED
FOR FORTIDEN

Ved at observere og tillade
kan det af sig selv ændre sig
til større ANSVARLIGHED
FOR FREMTIDEN

Ved at observere og tillade kan
det af sig selv ændre sig til
mere OPMÆRKSOMHED PÅ
NUET

Tanker



Forankring af din
mindfulness-praksis

Start imorgen med at fortsætte... Kan det blive en vane ligesom
at børste tænder?

Vil det være hjælpsomt at etablere et sted for din praksis - have
en reminder liggende?

Hvad motiverer dig til at holde fast i praksis? 

Hvordan videreudvikle praksis?: Retreats, fordybelsesdage,
meditationsgruppe, gratis online tilbud, et fysisk MBSR-forløb,
anden meditationspraksis, yoga-hold, andet...?

Ressourcer: www.mindfulness.au.dk
       www.mindfulnessguiden.dk, www.mind-online.dk 

Yoga with Adriene (Youtube-kanal)





"Vilde gæs" af Mary Oliver
Du behøver ikke at være god

Du behøver ikke at gå på dine knæ
hundrede kilometer gennem ørkenen, angrende.

Du behøver blot at lade det bløde dyr, som er din krop, elske det den elsker
Del din fortvivlelse og desperation med mig og jeg vil dele min med dig

 
I mellemtiden fortsætter verden

I mellemtiden bevæger solen og de klare dråber fra regnen sig over landskabet,
over heden og de mørke træer, bjergene og floderne.

I mellemtiden er de vilde gæs, højt oppe i den klare blå luft, igen på vej hjem
 

Hvem du end er, uanset hvor ensom du er,
så tilbyder verden sig for din horisont og fantasi.

Kalder på dig som de vilde gæs, skarpt og ophidset –
og igen og igen forkyndes din plads i den store sammenhæng


