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Mindfulness opstår, når vi bringer 
kvaliteten af opmærksomhed ind i 
hvert øjeblik af vores tilværelse

Hvordan hjælper vi en mindful opmærksomhed på vej?



Program
Mindfulness i hverdagen og på job!  

  
 I vores hverdag 
♥Betingelser for vores hverdag 
♥ Ind i NUET - hvor går vi hen når vi går på autopilot? 
♥Hverdags begivenheder - en vej til mere nærvær 
♥Vores fysiske omgivelser: relationerne, udendørs og indendørs 
♥Det vi gør, og hvordan vi gør det 

 Når vi er på arbejde/har forpligtigelser 
♥Kroppen 
♥Nærvær 
♥Forberedelse 
♥De fysiske rammer 

 Pusterummet





"NUét er ikke en ultimativ 
tilstand der skal realiseres, 
men et liv, der skal leves" 
                                         Richard Moss



Livet består af lige dele glæder og sorger

Hvad sker der, hvis vi stopper jagten på lykke og 
velbehag?! 

- Villighed til at række ud over komfortens grænser



Ånde ud! 
Give slip

Frisk ilt! 
Nyt NU

EVIG  
CYKLUS

Det eneste vi ved med sikkerhed er, at intet er sikkert! 
-Alting er hele tiden i forandring.





AUTOPILOT  

Tanker der basere sig udelukkende på 

fortidens erfaringer i stedet for at 
forholde sig åbent undrende over den 

givne situation.



Det modsatte af Mindfulness - 
At være på Autopilot



Dagligdags gøremål, med fuld 
opmærksomhed!

• Nærvær 
• Sanserne 
• Singletasking

• Mind- og Bodytime  
• Fuld succes! 
• Hjernevask



Bevidst om tilhørsforhold 
- Almindeligvis når vi er med noget/nogen vi 

holder af, at vi oplever stor lykke.

Hvad 
får  
dit 

hjerte 
til 
at 

slå?



Arbejde/ 
forpligtigelser

Tid til  
mig selv

Familie/ 
fritid

Hvordan fordeler disse tre elementer sig i dit liv? 
Prøv at sætte procentsats på dem hver især



Naturen som ramme til at finde ro



Naturens betydning

• Naturen får os naturligt til at koble af  
     og restituere.  

• I bymiljøer : ”målrettede opmærksomhed”. Vi bearbejder/sorterer 
kognitivt og kan udsættes for informations-overbelastning. 

• I naturen (ikke potentielt faretruende eller uforudsigelig) : 
     kobler vi af, sorterer ikke informationerne: ”Soft facination”.  
     Dette kræver ingen energi. 



Find dine steder og måder at være i naturen på

• Dyrke, potte, plante, luge 

• Bevæge sig i naturen, cykle, gå, klatre, sejle, 
fiske, spille golf… 

• Bare være, sidde, sanse, meditere......



Tænk på et sted i naturen 
Et sted, hvor du fandt ro og hvile

Måske du: 
• havde en oplevelse af at være forbundet. 
• kunne mærke dig selv. 
• tog nogle afgørende beslutninger. 
• blev helt nærværende, og så og hørte naturen i de 

klareste farver, med sanserne helt åbne. 
• Oplevede en særlig stemning af glæde, længsel, 

lykke… 

Del med hinanden, hvordan der var,  
og hvordan det var for dig at være der. 



Fysiske omgivelser:  
At skabe et roligt sted  
hjemme 

Thich Nhat Hanh: 
Alle mennekser skulle have adgang til et "ånderum”  
– et pusterum, et sted hvor man har plads og ro til at mærke sit 
åndedræt.



Hvad kan støtte os i mindful væren i forhold til 
det, vi gør, og hvordan?

Først og fremmest: Gør noget hver dag, blot 
fordi du nyder at gøre det. 
Vær opmærksom på dine  
Sanser, imens du gør det 

Sæt mobilen på lydløs,  
sluk radioen og tv. 

Giv slip på tanker om  
resultatet.



Gør noget, du trives godt med



Det vigtige skift fra: 
”Hvor meget kan jeg nå?” 

til  
”Hvordan har jeg lyst til at ha’ det?”



Gør dig til kaptajn over din egen tid  



Tæring og næring 
Bliv bevidst om, hvordan forskellige aktiviteter påvirker dig.





Øvelse: 
Udfyld et par af rækkerne, og tal efterfølgende med sidemanden om de aktiviteter, du har 
valgt ud, og hvilke tanker du gør dig om dem. 

 



Pause



Hvad kan støtte os i mindful 
væren, når vi er på arbejde?

• Kroppen 
• Nærvær 
• Forberedelse 
• De fysiske rammer 



Inviter kroppen med på arbejde

Det er fint nok, at du 
hænger overtøjet på en 
knage.

Det er knap så godt, 
hvis du stiller kroppen 
ved siden af…



Mindfulness er også en træning i at mærke 
kroppen og hvad den har behov for

Arme, skulder og nakke (musen)  
Lændeproblemer (siddestilling) 

Hovedpine, mental overbelastning

Ryg (tunge løft) 
Ben og knæ, ankler (Stå og gå meget) 

Psykisk overanstrengelse (forholde sig 
til mange mennesker)

Skærmarbejde De varme hænders arbejde



Vær nærværende i det, du gør

Tag dig den nødvendige tid 
til at være nærværende i 
samtaler. 

Så når de ting, du ellers må ringe 
tilbage om, også at komme op til 
overfladen. 
Giv dig tid til ordentlige afslutninger 
med klare aftaler. 
 

Undgå at forstyrre dig selv. 

Fjern mail- og besked- popups på 
skærmen. 
Tjek indbakken to–tre gange dagligt. 
Sæt tid af til det. 
Lad mobilen og FB ligge, mens du er i 
gang med noget. 

 



Ro til fordybelse: Styr forstyrrelserne

Endelig har jeg fundet 
ud af, hvordan jeg kan 
undgå informations- 

overload fra min mobil 

Fedest – har du 
fundet en app eller 
et styresystem der 

sorterer i data? 

Niks – men der 
er sådan en lille 

slukknap her 
nede…  



Forberedelse
Giv dig tid til mental forberedelse når  
du skal i gang med større ting  
(vanskelige opgaver). 

Visualiser ”turen”  
Er der uklarheder med målet eller ruten? 
Har du brug for mere udstyr/viden/hjælp? 

Gå så i gang som planlagt, drop de små  
ting/overspringshandlinger, der lokker med det kendte.



Øvelse: 
Forestil dig en mindre praktisk opgave derhjemme, som 
du måske har udskudt et stykke tid…



De fysiske omgivelser:  
Skab ro og overblik, det giver mindre forstyrrelse for 
bevidstheden og plads til mere nærvær

• Gør ting helt færdige 
• Arkiver afsluttede opgaver 
• Hav kun det fremme, du arbejder med



Pusterummet



Pusterummet  
Et 3 minutters program, der virker

Forbinder de formelle mindfulness-øvelser med de uformelle  
En øvelse, der flytter dig fra handle-modus til væren-modus 

Bagefter kan du fortsætte fra et sted,  
hvor du er mere forankret i kroppen. 
Og dermed give andre en mere hensigtsmæssig respons.



Pusterummet 
Et 3 minutters program, der virker

Trin 1 Observer tanker, følelser 
 og kropslige fornemmelser 

Trin 2 Fokuser på åndedrættet 

Trin 3 Mærk hele kroppen



Trin 1: Observer tanker, følelser og kropslige 
fornemmelser
En lille ubehagelig ting: 
Det øser pludselig ned. 

Tanker: Åh nej, hvor irriterende. Jeg  
burde ha’ haft en paraply med. 
Måske går det over om lidt … Nej, det  
bliver vist ved… 

Følelser: måske trist, frustreret eller sur? 

Kropslige fornemmelser: Måske  
spændte, optrukne skuldre anspændt i  
ansigtet, fornemmelse af vådt  
hår og fugtige fødder?…



Trin 2. Mærk åndedrættet
Fokuser på hele din indånding. 
Fra næsen ned gennem halsen. 
Mærk ribbenene, der bevæger sig udad – 
også på ryggen. 

Mærk mavens bevægelse helt ned og bagtil 
ud mod lænden.  

Læg mærke til det lille mellemrum, før du 
puster ud. 

Mærk udåndingen på samme vis. 

Og det lille mellemrum, før du igen trækker 
vejret ind.



Trin 3. Mærk hele kroppen

Registrer spændingerne og 
blød dem op, giv slip og 
omslut de spændinger, der 
mærkes f.eks. i nakke, 
skuldre, mave, kæber, lænd, 
ansigt ...  

… ved at forestille dig, at du 
trække vejret ind i dem og 
giver slip, mens du langsomt 
puster ud. 



Pusterummet  
som opløser 

Efter en ubehagelig hændelse  

Hvis du tænker på noget, der gi’r dig 
følelser, som du har svært ved at rumme. 

Pusterummet er ikke en metode til at undgå 
negative følelser eller kropsligt ubehag, men 
en måde at acceptere dem i stedet for at afvise 
dem, så de kan rummes, få lov til at være der 
og måske bevæge sig eller opløses. 



Øvelse: Pusterummet

Trin 1 Observer tanker, følelser  
  kropslige fornemmelser 

Trin 2 Fokuser på åndedrættet 

Trin 3 Mærk hele kroppen



Mere ro og nærvær i livet og blive mere robust i forhold til stress? 
 

6 gode råd når du har fri:

1. Giv dig selv tid i naturen, find dine steder, hvor du føler dig tryg og 
tilpas. Hav flere ”sweet spots”. 

2. Skab et roligt sted indendørs, hvor du kan meditere en gang dagligt 
og opsøg situationer der giver dig ro og velvære. 

3. Gør noget hver dag, blot fordi du nyder det. Inddrag dine sanser og 
læg mærke til, når du går på autopilot.  

4. Husk at spørge dig selv: ”Hvordan vil jeg gerne have det”, i stedet for 
”Hvor meget kan jeg nå”. 

5. Bliv klar på, hvad der tærer og hvad der nærer dig. 

6. Gør dig til kaptajn over din egen tid.  
       



1. Hav din krop med på arbejde. Tag pauser også efter arbejde 

2. Vær nærværende i det du gør, og dem du taler med 

3. Styr forstyrrelserne (mobil bibs, indbakke pop-ups, FB..) 

4. Forbered dig mentalt på krævende opgaver (visualisering) 

5. Skab rolige omgivelser  
      (uden ”dødt rod”)  

6.    Brug pusterummet dagligt  

             Bed om hjælp når du har brug for det

Mere ro og nærvær i livet og mere robust i forhold til stress 
 

6 gode råd når du er på arbejde:



Læs mere
• Bevidst nærvær, en vej ud af nedtrykthed: Mark Williams, 

John Teasdale, Zindel Segal, Jon Kabat-Zinn 
• Mindfulness: Lone Overby Fjorbak 
• Ind i mindfulness: Eve Bengta Lorenzen 
• Mindfulness i krise og smerte: Eve Bengta Lorenzen 
• Pædagogisk mindfulness: Flora Souboe Eriksen 
• Mindfulness - Vejen Til Et Godt Liv Med Smerte, Sygdom 

Og Stress : Vidyamala Burch 
• www.nacadia.dk 
• www.odsherredterapihave.dk 
• Pia Trane Jørgensen: tranemindfulness.dk 
• Mobil: 2684 2472

http://www.odsherredterapihave.dk
http://www.odsherredterapihave.dk/
http://tranemindfulness.dk

