
Mindfulness
en liten guide för välbefinnande

Kristina Lindgren Mindful People



Grattis till Dig som vill starta eller fortsätta med att odla 
närvaro och medvetenhet i nuet. Den här lilla skriften är tänkt 
att vara en inspiration och påminnelse i ”light-format”. Från 
början delade jag ut denna efter varje 8-veckorskurs i MBSR, 
men nu finns den tillgänglig utan kostnad som e-bok för vem 
som vill. Har du genomgått en 8-v kurs i "Mindfulnessbaserad 
stressreduktion, MBSR” så kommer du att känna igen dig. Är 
mindfulness nytt för dig så kan du använda tipsen i samband 
med de ljudfiler som finns att ladda ner på vår hemsida: 
http://beyondfulness.com

Du kan behöva avsätta en stund varje dag om du skall behålla 
eller få njuta av de vinster som regelbunden meditationsövning 
innebär. Denna lilla skrift är utformad för att hjälp dig att 
meditera och fördjupa kunskapen om välbefinnande inifrån. 
Hoppas du låter övningarna verka på sikt och därmed påbörja 
att njuta mer av det goda i livet, samt lära dig och hantera stress 
och svårigheter i livet och röra dig i riktning mot ett liv med 
ökad medvetenhet, tillfredsställelse och hälsa. 

Kristina Lindgren
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Mindfulnessmeditation
Nu börjar det bli ganska populärt att meditera, och det ses 
inte längre bara om något flummigt, utan som ett medel att 
bli mer vaken och klar i sinnet. Så varför inte prova på att se 
vilket resultat det kan ha för dig att ”rensa i röran” även 
inombords och låta stress och spänningar lämna din kropp 
och sinne.

Jag rekommenderar alltid att någon gång även hitta en 
lärare eller coach som har erfarenhet, som har gjort resan 
själv och som du kan få vägledning av. Dt ger både 
inspiration och gör att man inte ”kör fast” i sina egna 
vanemässiga hjulspår. 

Rekommendationen är att vika en tid under dagen som 
passar din livsstil och sätt dig på en plats där du kan vara 
någorlunda ostörd en stund. Stäng av din mobiltelefon och 
ställ en klocka på en tid som passar dig. 

Det kan vara lämpligt är att börja meditera 20-30 minuter, 
en eller två gånger om dagen. Välj en tidsrymd som passar 
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dig, huvudsaken är faktiskt att vara 
regelbunden, som all annan sorts träning.

Här är några enkla instruktionen kan vara 
bra att läsa igenom några gånger under 
vägen. Efterhand hittar du in i övningen 
själv. 

• Sitt med rak rygg och nacke i en "värdig 
position", så bekvämt som det är möjligt 
för dig. På en stol, meditationskudde, 
eller -pall.

• Håll medvetandet vid ditt naturliga 
andetag, var närvarande med inandning 
och utandning.

• Håll medvetandet vid de förnimmelser 
du upplever i olika delar av kroppen.

• Håll medvetandet på kroppen som en 
helhet.

• Hör tystnad och ljud

• Observera tankar och känslor när de rör 
sig in och ut ur ditt medvetandefält - 
utan att bli involverad i innehållet - 
betrakta dem som just tankar, som 
känslor som passerar.

• När du lägger märke till att ditt sinne 
drivit iväg in i en fantasi, planer på 
framtiden etc. för varsamt tillbaka din 
närvaro till alert vakenhet och nuet.

Meditation börjar med det icke-dömande 
betraktande av livet från stund till stund. 

När du upptäcker att dina tankar är 
kristiska, tex. vill du mota bort sånt du 
inte gillar, eller vill hålla fast vid 
upplevelser du uppskattar... observera bara 
att detta händer just nu, utan att förändra 
eller fördömande. Meditation är en 
ansträngningslös övning, ett välkomnande 
och öppen närvaro omfattar hela livet med 
alla dess yttringar, inom dig och i det yttre 
livet i varje ögonblick. Det är ett tillstånd, 
ett varande, inte en aktivitet. Så det är 
egentligen inget man gör, eller kan göra, 
utan något  man är., ett tillstånd vi redan 
bär på. 

Det är inte att kliva ut ur livet,  snarare är 
det att vara fullt närvarande med ett 
större, vidare perspektiv och en mer 
grundad upplevelse av livet som pågår just 
nu.

Det hjälper att sitta i tystnad och stillhet 
om du vill utveckla inre ro och balans i 
känslolivet. Det ger en viss effekt direkt, 
men mest märks en genomgripande 
förändring om du kan sitta en period på 
regelbundna tider om det är  möjligt. 
Genom att meditera varje dag, oavsett om 
du känner för det eller inte, tillåter du att 
en känsla av styrka och balans att 
utvecklas i ditt liv, som kommer att gå 
bortom olika sinnestämningar, 
känslomässigt upprivande perioder, stress 
och upptagenhet, och de behagliga eller 
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obehagliga upplevelser som passerar 
genom ditt liv.

Denna kvalitet som du kan utveckla i ditt 
sinne, eller denna känsla av varande, är 
förstås där oberoende om du är stilla eller 
mitt i aktiviteter, den är närvaro i varje 
ögonblick, att helt enkelt komma ihåg hur 
det är vara en hel människa.

Om du märker att du har motstånd eller 
undviker en stunds tystnad varje dag, för 
då din närvaro till själva motståndet och 
observera det. 

Genom på detta sätt en stund varje dag så 
etablerar du en mer avspänd och 
balanserad stämning som kan sprida sig till 
dagens alla aktiviteter och möten. Använd 
övningen Meditation med uppmärksamhet 
på andningen eller Mindfulnessmeditation 
på resurssidan - se sista sidan i denna skrift 
- om du behöver guidning eller vill fräscha 
upp din dagliga meditation.

Kroppslig avspänning
Den mest kraftfulla men kanske enklaste 
övningen du kan göra är den sk. 
Kroppsskanningen. Det finns en variant 
du kan lyssna på eller ladda ner från 
mindfulpeople.se 

Den här övningen kan du börja med att 
göra liggande (men den går även att göra 
sittande) på en mjuk madrass på golvet 

(helst inte i sängen-för du ska inte sova). 
Lägg gärna en låg kudde under huvudet 
och en filt över dig. 

Kroppsskanningen är egentligen ingen 
avspänningsövning, utan en närvaroövning, 
men den skapar på sikt djup vila och en 
rening från stress och obalanser i kroppen, 
och är särskilt effektfull om du har mycket 
gammal stress och spänningar i kroppen. 

Det är inte ovanligt att man inte upplever 
att man kan koppla av eller motsatsen, att 
man inte kan hålla sig vaken. Det är inte så 
viktigt, det viktiga är att du genomför 
övningen regelbundet ändå.

När du har lärt dig att göra 
kroppsskanningen med mer koncentration 
kan du kan sen göra detta så ofta du vill, 
kanske fler än en gång om dagen.

Om du skulle känna av spänningar någon 
stans i kroppen, använd andningen för att 
låta spänningen släppa på utandningen. 
Tillåt avspänning och lättnad att komma 
på inandningen. Du kan gå igenom hela 
eller delar av kroppen varje dag, oavsett 
var du befinner dig någon stans. Det 
behövs bara att du lägger närvaron i 
kroppen och blir medveten om andetaget i 
magen. Du kan försöka att lägga 
andningen där så ofta du kan under dagen. 
Och igen, gör inte detta till en 
ansträngning utan, när du märker att du 

5



blivit frånvarande, lägg närvaron i kroppen 
och vid andetaget, utan ansträngning eller 
dömande.

Du kan hitta en vägledd kroppsskanningen 
på mindfulpeople.se, eller så gör den själv 
utan guidning när du lärt dig proceduren. 
Känn dig fri att göra denna övning på ditt 
sätt och gör den till din.

Kom ihåg att den djupaste avslappningen 
inte främst är på fysisk nivå, utan är en 
känsla av att vara avslappnad med att vara 
dig själv precis som du är, i din egen kropp, 
med de känslor som uppstår och den 
tankevärld som märks. 

Detta förhållningssätt meditationerna lär 
oss går bortom yttre omständigheter och 
inre mentala tillstånd, vilka ofta skapar 
känslor av spänning och obehag, och i 
andra stunder avspänning och 
tillfredsställelse. Genom att rikta din 
energi in med neutral observation av dessa 
fluktuationer och förändringar av tillstånd 
och känslor, utvecklar du en djupare nivå 
av avspänning som verkligen kan betraktas 
som ett uttryck för visdom.
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“Att vara närvarande i stunden betyder 
inte att avfärda det som måste göras, 
utan istället får våra handlingar fullt 
fokus och avspänd uppmärksamhet. 
Detta leder till ökad kreativitet, intuition 
och i förlängningen en tillfredsställelse 
och självinsikt. medvetenhet...
Ett tillstånd av närvaro och 
mindfulnessmeditation är som att 
finjustera ditt sinne. En orkester i 
världsklass kan  ha de bästa musikerna 
med de finaste instrumenten, men om 
de inte tar den lilla stunde innan en 
konsert att stämma instrumenten, 
kommer ljudet att vara falskt och 
disharmoniskt. Meditation är som att 
stämma ditt instrument, ditt sinne, för 
att komma i ett balanserat tillstånd 
med oss själva, och med vår omvärld”
 
- Jon Kabat-Zinn, grundaren av Center 
for Mindfulness, USA och skaparen av 
MBSR



Medveten gång
Det här är en väldigt härlig och praktisk övning eftersom vi 
kan gör detta nästan överallt. Du kan använda medveten 
gång så ofta du vill under dagen. Det kan vara en hjälp för 
dig att då och då när du går, bli medveten om stunden, 
sakta ner tempot lite och påminna dig om att för dig 
tillbaka till nuet. 

När du går närvarande kan du påminna dig om att:

• Observera din kroppshållning, känslan i fötterna, benen, 
bröstet och huvudet när du går. 

• Göra det du gör just nu med närvaro. 

• Var öppen för den omgivning du är i. Det här kan du göra 
vart som helst. Prova medveten gång när du: shoppar, går 
på gatan, går i trappor osv. 

• Du kan kombinera medveten gång med med medvetenhet 
om andningen i magen.
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Mindful Yoga
Vad är egentligen yoga? Det är enkelt förklarat övningar 
som stärker och lugnar nervsystemet och förbereder dig för 
meditation och öppna för inre stillhet. Det finns ju så 
många former nu att välja på. Alla former passar inte alla 
kroppar. Att vara närvarande när du genomför yoga 
asanas(yogarörelser) är kärnan i mindful yoga, oavsett vilken 
form av yoga du utövar.

Vill du öka rörlighet, stabilitet och energi, behåll din kropp 
smidig, och i god form, så är  20-45 minuters yogaliknande 
stretch och avspänning ett gott val så ofta du kan. Kom 
ihåg att göra mindful yoga-övningarna långsamt och 
innerligt, med medvetenhet om andningen och med 
medkännande närvaro i kroppen.

Du kan fråga dig själv: 

• Hur mår min kropp just nu? 

• Hur är det med min hälsa just nu? 

• Vet jag det? 

• Behöver jag gå till någon expert? 

• Tillåter jag någon del av min kropp att förbli i ett 
ohälsosamt skick just nu, genom att negligera den, icke 
vara närvarande eller är inaktiv? 

• Är en bättre hälsa ett av mina mål? 

• Vad gör jag för att förverkliga detta idag?



Närvarande när du äter
Du kanske har provat den beryktade ”russin-övningen” och 
i den märkt hur koncentrerad du blir i nuet om du lägger 
din uppmärksamhet vid de rena sinnesförnimmelser. (Har 
inte gjort denna övning så hör av dig till mig eller läsa om 
den på internet.)

Vi kan låta oss ledas till nuet via smak, doft, synintryck, 
ljud, och det taktila/känseln. Våra måltider är perfekta 
situationer i vardagen där vi kan praktisera medveten 
närvaro med regelbundenhet.

Försök att äta med mer medvetenhet, och något 
långsammare än du gör normalt. Du kan som ett 
experiment försöka äta ett mål mat i tystnad, med din 
familj, eller för dig själv, för att just uppleva ätandet i sig. 
Du  kan också överväga att skippa att se TV eller läsa under 
tiden du äter. Detta kommer att hjälpa dig att bli mer 
sensitiv kring det du äter och dina matvanor.
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Vi kan påverka välbefinnandet av att äta bra näring, och blir 
stressade av att äta fel, och det betyder så olika saker för 
alla människor. Våra måltider är laddade med så mycket 
mer än maten. Många fysiska sjukdomar härstammar från 
obalanserad kost eller matvanor. Du kan om du vill lägga 
märke till den kvantitet du äter och vilken kvalitet det är på 
maten som du stoppar i din kropp varje dag. 

Ställ dig dessa frågor och ge uppmärksamhet till dina vanor 
under en period:

• Äter du för att ge din kropp näring och behålla den i fin 
form? 

• Äter du för att tillfredsställa behov av smaksensationer, 
känna dig mer mätt, bli mer tillfredsställd, mer trygg? 

• Är du medveten om var maten du äter ursprungligen 
kommer från? Kommer den från livsmedelsfabriker? 

• Är den bearbetad på något vis? 

• Har något tagits bort eller tillförts? 

• Vilka kemikalier innehåller maten du äter? 

• På vilken nivå är du medveten om vad du äter, om vilken 
näring du tillför kroppen genom mat?

• I vilken miljö tar du dina måltider? Framför TVn, i samtal 
med andra eller i lugn och ro med dig själv?

• Hur mår du efter en måltid?

Genom att vara närvarande 
med dig själv, iaktta dig själv 
i ditt dagliga liv med 
intresse, med avsikten att 
förstå snarare än döma, 
med full acceptans av vad 
som än må hända, bara för 
att det är där, så uppmuntrar 
du djupet att stiga upp till 
ytan och berika ditt liv och 
medvetande med dess 
fängslande energier. Detta 
är det stora arbetet som 
medvetenheten skapar, det 
undanröjer hinder frigör 
energier genom förståelsen 
av livet och sinnets natur. 
Intelligensen är dörren till 
frihet och en alert vakenhet 
och närvaro är modern till 
alla intelligens.
- Nisargadatta Maharaj, 
1971



Möta och minska stresspåverkan
Vet du vad som gör att du upplever stressreaktioner?

Just meditation hjälper oss att stanna upp, känna efter och 
se inåt så att vi själva får insikt av det som påverkar oss och 
de effekter detta har.

Dessutom har meditationen en annan effekt, den frigör 
djupa mentala och emotionella spänningar som sitter låsta i 
kropp och psyke. Dessa spänningar kan vara resultatet av 
flera års lagring av stressreaktioner vi inte kunnat släppa 
taget om.

I forskningsresultat kan man nu se hur hjärnans struktur 
påverkas gynnsamt av meditation, och områden som 
främjar koncentration, glädje och överblick stimuleras 
medan områden i hjärnan för oro och spänning laddas ur.

Vi ökar insikterna om vår stress och vägar ur den genom att 
vara uppmärksamma på de signaler inom dig som är eller 
påminner dig om att en situation är stressande för dig. Vi 
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reagerar oftast med automatik och på 
omedveten impuls, så kom ihåg att du kan 
stoppa detta medvetet och reagera samt 
agera medvetet på det som du upplever 
snarare än att reagera med automatik. Håll 
medvetenhet på andningen under denna 
typ av situationer. och se vilka nya 
förhållningssätt som du kan använda dig av. 
Detta kan vi behöva upprepa ofta, och öva 
oss i tålamod med oss själva.

Medveten medkänsla
Försök att komma ihåg att så ofta som 
möjligt påminna dig själv att du är en hel 
och fantastisk levande varelse som inte 
kommer att förlora någonting på att låta 
din kärlek och sensitivitet komma till fullt 
uttryck.

Ge så ofta du kommer ihåg din kropp 
omsorg och vänlig behandling. Den är 
trots allt det hem du bor i det här livet. 
Kroppen är ett mirakel och det är ännu så 
att vi inte vet allt om hur den hänger ihop. 
Sök svaren inom dig för hur just din kropp 
behöver din uppmärksamhet.

Det första vi märker när vi börjar meditera 
är att sinnesstämningen varierar hela tiden, 
precis som vädret är det också något som 
vi inte kan kontrollera med sås tor 
framgång. Men vi kan alltid förhålla oss. 

Notera särskilt då du har goda känslor som 
genererar en fin atmosfär inombords, hur 
kroppen och sinnet samspelar. Och ha 
uppmärksamhet på om du märker 
nedsättande dömande tankar och känslor 
av gilla/inte gilla, eller begär/avvisande. 
När du upplever detta, så var närvarande 
på hur de kommer till uttryck i dina 
aktiviteter och beteenden, tex genom din 
ton i rösten, de val du gör. Var 
uppmärksam på vilka 
konsekvenser/resultat som dessa 
aktiviteter och beteenden har. Ett exempel 
kan vara om du omedelbart får en negativ 
känsla av en person du möter, kan det vara 
så att detta kan hindra dig från att se hela 
den personen? När någon smickrar dig, 
kan detta resultera i att du gör saker som 
du helst inte hade velat? Var medveten om 
den kraft på medvetandet som ditt 
"begärs-sinne" har under dagen. Notera 
om det kommer upp känslor av att vara 
otillräcklig. Pröva dem, stämmer detta 
verkligen?

• Var medveten om den verklighet som 
finns, bortom aktiviteter och tankar, där 
närvaroupplevelsen är stark, klar och 
grundad i lugn och stillhet, där det finns 
en känsla av "intuitivt vetande". 

• Var medveten om hur mycket dina 
stämningslägen och reaktioner på olika 
händelser påverkar hur du mår fysiskt. 

12



• Var uppmärksam på din kroppshållning,  
dina ansiktsuttryck, hur mycket du talar, 
äter och dricker. Använd andningen för 
att bli medveten om skiftningarna och 
skillnaderna.

• Noter hur mycket sinnet uppehåller sig i 
minnen av det som varit eller i 
spekulationer om framtiden. 

• Notera också hur mycket av dina tankar 
som rör sig runt, "jag", " mig", " min".

• Öva på att hålla närvaron vid andningen 
för att hjälpa dig själv att stanna i nuet. 
Just nu. Och nu, och nu…

Bli medveten om när du känner dig:Bli medveten om när du känner dig:

Rädd Orädd
Arg Glad

Avundsjuk
Glad för andras 
skull

Lat/trög Entusiastisk
Låg energi Energifylld
Uttråkad Öppen
Orolig Lugn
Osäker Trygg

Girig Tillfredsställd

Illvilja Omsorg
Uppjagad Fridfull

• Lägg märke till hur starka känslorna i 
den vänstra kolumnen är. 

• Är de överväldigande när de dyker upp, 
känner du dig översvämmad, drabbad 
eller kontrollerad av dem? Notera hur 
mycket blindhet och irrelevans som de 
ofta innehåller. 

• Notera kvaliteten på känslorna i den 
högra kolumnen när de dyker upp. Är de 
lika starka? Hur kan du stödja och stärka 
de tillstånden, ge dem näring. 

• Finns det blindhet och overklighet även i 
dessa tillstånd?  Vad kan det bero på ?

• Lägg märke till de tankar du har som är 
associerade med de känslotillstånd som 
framkallar depression, oro och ångest. Är 
dessa tankar relevanta och riktiga 
egentligen? 

• Vilka tankar skulle bäst stärka din 
självkänsla och välbefinnande? Är dessa 
tankar mer verkliga?

Föreställ dig att du kan dö… närsom… ja, 
det kan verka drastiskt, men du kan det, 
du kommer att göra det till sist. Hur skulle 
du vilja att ditt sinnestillstånd skulle vara i 
det ögonblicket? Kan du leva dig in i vilka 
steg du behöver ta för att förverkliga detta 
sinnestillstånd nu i ditt vardagsliv? 

Hur vore det att börja leva som du vill nu? 
Idag?
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Öppet hjärta och klart    
sinne
Kom ihåg att genom att fortsätta att ge 
näring till din växande medvetenhet och 
närvaro som du startar genom att börja 
reflektera och meditera regelbundet, (ja 
kanske också redan tidigare), så investerar 
du i en pågående process av lärande, 
helande och utveckling som ger effekter på 
nervsystemet och ger ett "om-lärande" i 
hela ditt väsen. Kom ihåg att processen är 
uppbyggd av oregelbundet förekommande 
lärsituationer, du kommer att uppleva upp- 
och nedgång, men ge inte upp, för du kan 
alltid kliva upp ur diket och upp på vägen 
igen. "Återfall" till gamla beteenden 

kommer att bli färre och färre, hända mer 
och mer sällan, du är dig mer och mer, 
hittar fler och fler vägar runt fallgroparna 
och upptäcker snabbare hur du ska hantera 
svårigheter och skapa mer välbefinnande. 
Det kan vara bra att nämna att när helande 
och förändringar i jaget och själen sker, så 
kan nya och hittills oupptäckta svårigheter 
komma till ytan. Detta är inget negativt, 
men kan verka som en tillbakagång. 
Tvärtom, för medvetandet avvisade detta 
tidigare, antingen av rädsla eller för att kan 
skapa mer smärta, och det är när 
självtilliten och tryggheten i sig själv byggs 
upp som man kan känna att det är möjligt 
att ta itu med djupare helande.

Lyssna och ladda ner
Resurssida med meditationer

Finn kurserna:

• Mindfulnessbaserda stressreduktion - 
MBSR: En 8-veckorskurs som ger en 
verklig effekt i liv och hälsa.

www.beyondfulness.com

• Mindfulness Guide Training - MGT:   
Närvaroträning för professionella.

www.mindfulnessguide.com
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Den tid vi lever i nu, som har en sådan otrolig utvecklingshastighet, 
kräver väldigt mycket av oss. Att då lära sig att stanna upp och få både 
perspektiv på situationen och inre kontakt med våra resurser gör det lite 
lättare för oss att ta vara på de möjligheter som tider erbjuder.

Mindfulness är ett förhållningssätt som erbjuder en väg till ökad klarhet i 
tanken, balans i känslolivet och energihushållning för kroppen. Fler och 
fler ser det som mer än ett redskap för stressreduktion, utan även ett 
komplement för att utvecklas i både privatlivet, idrottsvärlden, skolor 
och vårdsammanhang, såväl som i krävande och högpresterande 
arbetsmiljöer och ledarskapsutveckling.

Kristina Lindgren.är mindfulnesslärare, 
coach och psykosyntesterapeut. Hon erbjuder 
hon olika program och tjänster för 
medvetandeutveckling och välbefinnande, i 
företag och för privatpersoner.

Kontakta henne via beyondfulness.com

Mindfulness - en guide för välbefinnande
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Sprid och citera gärna men hänvisa gärna till mig i så fall. Tack!


