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MINDFULNESS



Buddhismen – oppsto India 

500 år f. Kr

Det Buddha erfarte i sin oppvåkning forsøkte han å formidle til
sine medmennesker og det er det vi i dag kaller buddhismen.
Buddhismens utgangspunkt er at for å forstå tilværelsen, må vi
forstå mennesket selv. Tilværelsen oppleves hele tiden i men-
neskets sinn. Måten vi opplever livet på, er derfor ikke bare
avhengig av forskjellige ytre omstendigheter. Vel så viktig er vår
egen måte å forholde oss til livet på.





Andries Kroese er pensjonert professor i 
karkirurgi. Han har 40 års erfaring med 
oppmerksomhetstrening (OT) - mindfulness
- og er utdannet instruktør ved Center for 
Mindfulness in Medicine, Healthcare and 
Society, University of Massachusetts 
Hospital, USA. Han er en av de mest 
etterspurte kursledere i OT i Skandinavia og 
underviser pasienter og alle typer 
yrkesutøvere, for eksempel helsepersonell, 
psykologer og næringslivsledere. Kroese er 
forfatter av bøker om OT som har vært 
oversatt til flere språk. Han har bl.a. skrevet 
bestselgerne "Stress" og "Oppnå mer med 
mindre stress".

Dr. Andries Kroese



Tre andre sentrale aktører i Norge







Resultater fra Forsvaret

Anders Meland, 2015

En flygers tre liv...



Kroppen og langvarig stress

• Stress over tid kan føre til oppheng på Gasspedalen.

• Medfører også ubalanse i hormonsystemet. 

 Adrenalin (bensin på bålet)

 Kortisol (vitalitet)

 Serotonin (stemningsleie)

• Hjernen påvirker kroppen, men kroppen kan også 
påvirke hjernen og gi strukturelle endringer i hjernen.

• Når gasspedalen trykkes i bunn, kan håndbrekket 
samtidig stå på for fullt. Hva skjer med en bil viss vi 
gasser på og bremser samtidig?  



Stressrespons- utviklet hos mennesker 
over mange tusen år.

Kjempe, flykte eller fryse?



Hjernens oppbygning
PREFRONTAL CORTEX
”dirigent”



Fra opplevelse til forskning…

Skoleelever opplever større ro, både kroppslig og mentalt – Mindfulness i Westminister
«I England er mindfulness-trening anerkjent som virksomt mot depresjon. Har man hatt 
3 eller flere tilbakefall av depresjon betaler staten et 8-ukers kurs i Mindfulness-basert

Kognitiv terapi MBCT» (ungdomsskolen) Aftenposten 05.2015

«Mind fitness»
Militæret mener at mindfulnessmeditasjon – eller mind fitness, som de kaller det – er løsningen. Treningen består 
blant annet av meditasjons- og pusteøvelser som skal hjelpe soldatene med å reagere mer hensiktsmessig i pressede 

situasjoner. De skal lære å stoppe opp og overveie mulighetene sine før de handler.

http://forskning.no/psykologi/2012/03/mindfulness-trening-av-soldater-virker

Slik kan meditasjon gi oss bedre lærere
Ved UiT – Norges arktiske universitet er de først ut med å prøve mindfulness på lærerstudentene. Og responsen er 
overveldende.

http://www.nrk.no/troms/slik-kan-meditasjon-gi-oss-bedre-laerere-1.12334245

Mindfulness kan fungere like godt som medisiner for å forebygge depresjon
Mindfulness-basert kognitiv terapi kan være like bra som medisiner til å forhindre tilbakefall etter depresjoner. 

http://nhi.no/forside/mindfulness-kan-fungere-like-godt-som-medisiner-for-a-forebygge-depresjon-45994.html

Mindfulness kan være lønnsomt
Mindfulness i arbeidstiden kan være lønnsomt, ifølge BI-professor Ingunn Myrtveit. Ti minutter daglig mindfulness-
trening ga overraskende gode resultater i Telenor-selskapet TGS.
Ansatte ved Telenor Global Services (TGS) på Fornebu la ti minutter i potten hver morgen. Gevinsten var kraftig 
reduksjon av stress, bedre søvnkvalitet og mindre smerter i nakke og skuldre etter bare tre måneder.

http://www.dagensperspektiv.no/2014/mindfulness-kan-vaere-lonnsomt

http://forskning.no/psykologi/2012/03/mindfulness-trening-av-soldater-virker
http://www.nrk.no/troms/slik-kan-meditasjon-gi-oss-bedre-laerere-1.12334245
http://nhi.no/forside/mindfulness-kan-fungere-like-godt-som-medisiner-for-a-forebygge-depresjon-45994.html
http://www.dagensperspektiv.no/2014/mindfulness-kan-vaere-lonnsomt


70.000



50 år 

5.000 år 

Kilde: Hegnar Media Oppnå mer med mindre stress; Andries J. Kroese,  

Travelhetens århundre – produksjon
av informasjon



Mindfulness som også kalles 

oppmerksomt nærvær/oppmerksomhetstrening

handler om å trene på oppmerksomhet 

eller legge til rette for økt oppmerksomhet.

=
Stimulusdrevet og kontrollert oppmerksomhet.

http://basicmindfulness.no/wp-content/uploads/2014/05/pixabay/0/anatomy_1400195454.png


Når du gjør fysisk trening, gjør du praktiske øvelser som forandrer 

kroppen din på tre hovedmåter:

• øker den grunnleggende styrken din (muskelmasse)

• øker den grunnleggende bevegelsesevnen din (mobilitet)
• øker den grunnleggende kondisjonen din (utholdenhet)

Når du trener på oppmerksomhet, gjør du praktiske øvelser 
(meditasjonsteknikker) som forandrer bevisstheten og hjernen din på tre 

måter:

• øker den grunnleggende evnen din til å holde fokus (konsentrasjon)

• øker den grunnleggende evnen din til å beholde roen (sinnslikevekt)
• øker den grunnleggende evnen din til å tenke og føle klart (klarhet)



Vi kan si det på en litt annen måte:

•Konsentrasjon er evnen til å kunne fokusere på det som er 

relevant på et gitt tidspunkt.

•Sinnslikevekt er evnen til å la sanseinntrykk komme og gå 

uten at de tiltrekker eller frastøter deg; en form for saklig 

aksept eller ikke-motstand.

•Klarhet er evnen til å holde oversikt over hva du opplever i 

et gitt øyeblikk.

Derfor kan vi bruke følgende definisjon:

Mindfulness er et trekløver av oppmerksomhetsferdigheter som samarbeider: 

Konsentrasjon, sinnslikevekt og klarhet 

(Shinzen Young 2012).

http://www.shinzen.org/Articles/WhatIsMindfulness_SY_Public.pdf


Fra teori til praktisering



Bli litt barn igjen 



Ta tilbake tiden 



Finne mer ro i hverdagen



Vi bruker kun 20-30% av vår ”mentale” tid her og 
nå, 70-80% går med til fortid og fremtid. 



Å leve Mindfullt



Kjenne lukten, kjenne smaken, 
kjenne vannet



Å være her og nå handler om å hente 
seg inn når tankene vandrer av sted.



Lytte til god musikk…



8 UKER 
Teorien bygger på omfattende vitenskapelig dokumentasjon fra systematisk 
arbeid med mindfulness-basert stressreduksjon (MBSR) og mindfulness-basert
kognitiv terapi (MBCT).  

Mark Williams og Danny Penman
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mindfulness på ikea
Mindfulness som en del av iAktiv

Mindfulness som en del av IKEA 
Leadership Fundamentals, Team 
Development og Coaching at IKEA
• Mindfulness for fokus
• Mindfulness for trygghet og ro
• Mindfulness for oversikt
• Mindfulness for å takle stress
• Mindfulness for selvinnsikt
• Mindfulness for gode beslutninger
• Mindfulness for endringsledelse
• Mindfulness for kreativitet

«APROACH i stedet for AVOIDANCE»



Andries J. Kroese
«Oppnå mer med mindre stress – en håndbok i oppmerksomhetstrening» 

(Hegnar Media, 2012)

Andries J. Kroese
«Stress – meditasjon og yoga avspenningsteknikker» (Aschehoug Selvutvikling, 

2011)

Andries J. Kroese
Fint å bli eldre med oppmerksomhetstrening (OT) Mindfulness. (Aschehoug 

forlag, 2011)

Mark Williams og Danny Penman
«Mindfulness en praktisk veileder – Å finne fred og Ro i din hektiske hverdag» 

(Arneberg Forlag, 2012)

Mark Williams, John Teasdale, Sendel Segal, Jon Kabat-Zinn «Mindfulness – en vei ut av depresjon og nedstemthet (Arneberg forlag 2010)

Rebecca Th. Egedal «Mindfulness i hverdagen – å leve livet nå» (Pantagruel)
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Echart Tolle «Det er nå du lever» (Cappelen Damm, 2008)
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Jon Kabat-Zinn

«Som å komme hjem» 108 leksjoner i Mindfulness (2009)

«Hvor hen du går, er du der akkurat nå» (2011)

«Bli din egen hjelper» 100 leksjoner i Mindfulness (2012)
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Åsa Nilsonne «Hvem bestemmer i ditt liv» (Gyldendal Akademiske 2011)

Åsa Nilsonne «Mindfulness – treningsredskap for hjernen» (Gyldendal Akademiske 2012)

Anne Kåver «Å leve et liv – ikke vinne en krig» (Gyldendal Akademiske2013)

Susanne Møberg «Mindfulness for høysensitive» (Spartacus 2013)

Ivar Vehler «Orkanens øye» (Co-Creative Publishing Ltd, 2010)

Jon Kabat-Zinn
«Full catastrophe living: Using the wisdom of your body and mind to face stress, pain, 

and illness. Finnes også på norsk: Livets katastrofer

Daniel J. Siegel «The mindful brain. Reflection and attunement in the cultivation of well-being».

Anders Meland “Stillhetens råskap”



APPS: (guidet meditasjon på norsk) Ankeret (norsk) v/ Andries J. Kroese, dr. med
Lastes ned fra:  www.scat.no

YouTube Søk på Mindfulness – her ligger det mye spennende

Søk også i Appstore her finnes flere guidede meditasjoner

http://www.scat.no/

