
 KREATIVITET & MINDFULNESSSESSION 3 

Hvad gør noget til en god oplevelse?

"Ofte har man de samme tanker, følelser og fornemmelser i
kroppen ved gode oplevelser. Det vigtige er ikke, om man
har talt med en ven eller nydt en kop kaffe. Det vigtige er
kontakt, tilknytning og samhørighed. Når man føler sig i
kontakt med dig selv, andre, dyr eller naturen har man det
bedre. Det samme gælder følelsen af tilknytning og
samhørighed. Følelsen af at være en del af et fællesskab
danner grobund for en god oplevelse." 

Begge citatater er fra Lone Overby Fjorbacks bog: 
"Mindfulness", Psykiatrifondens Forlag. 

"Der er forskel på umiddelbar nydelse og dybere glæde eller
tilfredshed. Nydelse er kortvarig. Man kan nyde et stykke
kage, men spiser man 10 stykker, giver det formentlig ikke
længere nydelse, men kvalme. Dybere glæde eller tilfredshed
er derimod mere stabilt. Det er en tilstand, der kan trænes". 

Dybere tilfredshed kan trænes
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Men hvorfor skal disse færdigheder  i
glæde og velvære trænes? Hvorfor ikke
bare være glad? Ville det ikke være
nemmere?

Vi er toptrænet i at gøre det
modsatte - altså køre os selv ned og
øge stress ved at have en ufokuseret
opmærksomhed, som vi ikke ved
hvor er. 
Sindet øger MODSTAND mod
nuet på forskellig vis.

1.

2.

HVORFOR? FORDI:
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MODSTAND kan være optræde på
forskellig vis under meditation og i alle
aspekter af at leve og være et menneske.

Begær/tiltrækning (Sindet rækker ud efter noget.)
Aversion/modsstand (Sindet trækker sig væk fra
noget.
Utålmodighed/rastløshed (Sindet hopper fra sted til
sted.)
Tvivl/mistillid (Sindet griber ind i sig selv og bremser
processen.)
Dvaskhed/kollaps (Sindet er drænet for vitalitet og
synker)

Beskrives som de fem forhindringer:

1.
2.

3.

4.

5.

Eckhart Tolle i "Nuets Kraft"

"Det eneste sted du kan opleve livets strøm er i
nuet. Så overgivelse er at acceptere nuet
ubetinget. Giv slip på den indre modstand
mod det der er." 
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HVORDAN?

- ved at forankre opmærksomhed i nuet,
når du igen og igen vender tilbage til den
direkte sansning.

- og ved at begynde at opdage, når du
forveksler din fortolkning af, ide om,
vurdering el. analyse af din oplevelse med
selve den direkte oplevelse/sansning.

- og ved at iagttage (observere
og tillade) sindets aktivitet
trækker du bevidsthed væk fra
det og giver det dermed mindre
magt. Hermed styrker du den
bevidsthed der iagttager - dvs.
dit nærvær. 

- med andre ord: Opgiv dit
forhold til dig selv - vær dig selv.


