
 78  www.shapeup.no

TRENING

Selve ordet betyr oppmerksomhet eller tilstede-
værelse. Man trener på å være oppmerksomt til 
stede i øyeblikket. Dette skal øke prestasjons- 
evnen, bedre konsentrasjonen, styrke immun- 
forsvaret, forebygge stress og gi større arbeids-
glede og overskudd. Den enkleste formen for 
mindfulness fokuserer på å følge pusten.

HVA ER MINDFULNESS?

Mindfulness er ikke noe hokus-pokus, 
men en sunn måte å gi kroppen din 
oppmerksomhet på. 

«Niks, du trenger ikke 
være buddhistmunk 

for å få det til»
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MINDFULNESS

H
astige tanker, planer, stress 
og indre babbel. Det er blitt 
normalt å skravle så mye til 
seg selv at man skulle tro vi 
var indre talkshowverter, hele 
gjengen. Men det er ikke alltid 

like morsomt når den indre skravleren er på 
koffeinkick og setter i å mase om de samme 
tingene, igjen og igjen: «Har du husket å 
trene? Ikke i dag heller? Hva med den grønne 
juicen du skulle drukket i morges, men ikke 
tok deg tid til? Hadde du bare stått opp 
tidligere. Og hvis du bare hadde tatt noen 
situps hver dag, da ville bikinimagen vært en 
helt annen historie. Den blåbærmuffinsen var 
unødvendig, æsj, den var ikke engang særlig 
god! I neste uke skal du begynne, da skal 
du virkelig kjøre på, da blir det spinning og 
jogging og yoga og vekter på stuegulvet. 
Men. Å nei, det var jo da du skulle på fest 
både fredag og lørdag. Kanskje hvis …» 
Noen som kjenner seg igjen? 

NED MED TEMPOET
Med alle krav, ønsker og press vi omgir oss 
med hver dag – planer, drømmer og bilder 
av perfekte kropper og liv på Instagram, øker 
adrenalinet i kroppen som speedometeret 
på en racerbil. Følelsen av at det hele tiden 
er noe vi skal rekke, klare, mestre og toppe 
for at livet vårt skal være bra nok, kan ta 
pusten fra noen hver. Og pust, jenter, det 
er faktisk det viktigste vi har. Pusten holder 
oss ikke bare i live. Den er nøkkelen til en 
måte å leve på som ikke lenger er så mystisk 
som før: Med indre ro og oppmerksom 
tilstedeværelse. Niks, du trenger heldigvis 

ikke være buddhistmunk for å få det til. Men 
siden vi er så heldige å kjenne en ekte eks-
buddhistmunk, er det klart vi måtte spørre 
ham ut om hans beste tips. 

– De fleste vet ikke om sitt eget potensial 
til å finne roen i seg selv. De har aldri lært 
å praktisere det. Det blir som når en person 
som aldri har vært på treningsstudio plutselig 
skal løfte en tung vekt. Det virker umulig å 
løfte noe som helst. På samme måte virker 
det umulig å oppnå stillhet i den skravlende 
hjernen om man aldri har forsøkt. Men det er 
mulig! Alt som skal til er å ta seg litt tid til å øve 
på stillhet og fokus. 5–10 minutter om dagen 
er er en veldig god begynnelse, sier tidligere 
buddhistmunk under Dalai Lama, filosof, 
kognitiv adferdsterapeut og mindfulness-
instruktør ved Intui.no, Viggo Johansen. 

SLIPP HØYRESIDEN TIL
Når vi ikke er bevisst hva som skjer på innsiden, 
går den effektive, handlingsorienterte venstre 
hjernehalvdelen og plaprer til oss hele tiden. 
Det er slik denne delen av hjernen vår er, 
og det er fint i situasjoner der det gjelder 
å være maks fokusert, kjapp og analytisk. 
Men slipper vi ikke til den mer avslappede, 
kreative og laidbacke høyre hjernehalvdel i ny 
og ne, blir det en anelse ubalanse i systemet. 

– Venstre hjernehalvdel plaprer om alt vi 
skal huske på og klare, alle bekymringer og 
tanker om neste øyeblikk, neste dag, neste 
uke, til vi blir mer og mer stresset. Det er 
ikke alltid vi er klar over at det er det som 
er grunnen, vi kjenner bare en uro i kroppen, 
uten å vite hvordan vi kommer ut av den. Det 
er det samme som å gå i konstant spenning, 

noe som skaper giftige tilstander i systemet. 
Derfor trenger vi verktøy vi kan bruke til å 
styre vår egen tankeprosess, å gi høyre 
hjernehalvdel rom til å gjøre sin jobb også – 
få oss til å slappe av og hente inspirasjon i 
oss selv, sier han. 

SETT NED RYGGSEKKEN
Yogalærer, rosenterapeut og danser Schirin 
Zorriassateiny er enig. Hun sammenligner 
det å være overfylt av opplevelser, planer, 
forventninger og avtaler – ting man burde, 
skulle og kunne ha gjort – med å bære på en 
tung ryggsekk. 

– Av og til må man sette fra seg ryggsekken 
og hvile litt, det vet alle som har vært på 
fjelltur eller backpacking. Man kan ikke 
konstant bære den samme vekten, da blir 
turen kort. Små pauser gjør hele forskjellen. 
Og den beste måten å tilbringe pausen på? 
Sette seg på en knaus og se ut 
over landskapet, trekke pusten 
dypt og bare være, sier hun. 

Effektivitet og aktivitet er 
nærmest blitt målet på om 
man lever et fullverdig liv. 

– Vi vennes til å tenke 
at aktivitet er løsningen på 
alt. Jeg opplever det motsatt. Ved 
å våge å være inaktiv, i hvert fall 
det som virker som inaktivitet, 
åpner vi for ny aktivitet på 
innsiden. Og det er da vi 
er i kontakt med oss selv, 
i kjernen. Der inne finnes 
en helt nye type ro, forteller 
hun.  

Meditasjon, mindfulness, indre ro, oppmerksomhetstrening, 
avspenning, stressmestring. Kall det hva du vil, men det 

gjør underverker mot bablekjerringa i hodet ditt!
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TRENING

LYTT TIL PUSTEN DIN
Den aller enkleste måten å begynne å bli 
mer oppmerksom på, kan være å ligge litt 
i ro om morgenen når du våkner og bare 
lytte til pusten din før du står opp. Du kan 
også være bevisst hvert fottrinn når du går, 
kjenne hvordan fotsålene treffer bakken 
under deg. Den enkleste aktivitet kan bli en 
liten meditasjon. 

HVA ER DIN TRIGGER?
Vi har alle ulike triggere, eller veier inn til vårt 
stille senter. Bruk litt tid på å kjenne etter hva 
som trigger din avslapning mest. Er det lyd 
og musikk, kunst og bilder, bevegelse og 
pust eller kanskje skjønnheten i naturen? 
Eller kanskje du er en av dem som blir stødig 
som en påle når alt er kaos rundt deg? Vær 
åpen for å finne din metode. 

EN TING OM GANGEN 
Det er lett å bli distrahert av den minste 
ting som foregår rundt oss, enten det er 
mobilen, noen som snakker, noe på tv eller 
noe man kanskje skulle ha lest. For å unngå 
å la tankene løpe løpsk, hjelper det å lukke 
øynene og fokusere på pusten min, i stedet 
for alt som foregår rundt deg. 

IKKE SØK BEKREFTELSE
Fristelsen til å ville hente energi, inspirasjon, 
komplimenter og trygghet utenfor oss selv 
vil alltid være til stede. Det er menneskelig. 
Men ved å trene pust og oppmerksomhet blir 
behovet for andre menneskers «godkjennelse» 
stadig mindre. Bare prøv selv. 

TA BEVISSTE VALG
Vær oppmerksom på at du alltid har et valg. 
I stedet for å piske deg selv med «Jeg må 
..., jeg skal ..., jeg burde ...,» spør heller: 
«Hva er det beste jeg kan gjøre i denne 
situasjonen?» Med dette spørsmålet inviterer 
du inn din egen klokskap før du tar et bevisst 
valg. Slik viser du deg selv at det er du som 
bestemmer i ditt eget liv og at ting skjer fordi 
du har valgt dem – også det som er kjedelig, 
vanskelig og utfordrende.

SNAKK PENT TIL DEG SELV 
Vær oppmerksom på hvordan du snakker 
til deg selv. Ofte er vi selv vår egen verste 
kritiker. Det er ikke nødvendig. Gjør det til en 
vane å snakke til deg selv slik du ville snakket 

til din beste venn – med tålmodighet, 
forståelse og klokskap. Velg å oppmuntre 
snarere enn å kjefte. Slik vil stresset bli 
mindre, prestasjonene vil øke, og du vil føle 
deg mer komfortabel i deg selv.  

LEGG MERKE TIL DINE TANKEFELLER
 Når du søker innover, kan du bli oppmerksom 
på setninger du stadig repeterer inni deg som 
blokkerer for deg på ulike vis. For eksempel: 
«Jeg har alltid uflaks». «Det kommer aldri til 
å gå bra». «Jeg ser det på henne, hun liker 
meg ikke». «Hver gang jeg prøver på noe 
nytt, tabber jeg meg ut.» Så kan du velge å 
endre dem og sette positivt fortegn foran: 
«Jeg har alltid flaks». «Det kommer til å gå 
bra» osv.  

SPIS SAKTE 
Bli vant til å spise sakte og å kjenne etter 
hvordan maten faktisk smaker og dufter. 
Legg bestikket fra deg en gang i blant, og 
kjenn hvordan kroppen responderer på at du 
spiser. Ta maten inn gjennom alle sansene 
dine, og ta deg tid til å nyte den. Et måltid er 
ikke noe du bare skal bli ferdig med, det er 
glede, nytelse og tilstedeværelse. 

DET MÅ IKKE SKJE NOE 
Dette strider mot alt vi er vant til å forholde 
oss til. Må det ikke skje noe? Men blir det 
ikke veldig tomt? Ved å gi slipp på ønsket 
om at noe spesielt skal skje, kan du oppdage 
at noe er i ferd med å skje, og det skjer hele 
tiden. Det at du er oppmerksomt til stede i 
øyeblikket, og dermed i ditt eget liv. 

TA AUTOPILOTEN PÅ FERSKEN 
Begynn å legge merke til i hvilke situasjoner 
du gjør ting på autopilot. Det kan være å 
ta ut bestikk av oppvaskmaskinen, brette 
sammen klær eller irettesette partneren din 
for noe som irriterer deg. Tenk om igjen – kan 
du gjøre det på en annen måte? Kan du velge 
å prøve ut en annen fremgangsmåte akkurat 
i dag? Slik bryter du ditt eget mønster og blir 
mer til stede her og nå. 

VELG DET HUMORISTISKE BLIKKET 
Er alt som skjer ramme alvor? Eller kan det 
tenkes at de aller fleste situasjoner kan vris 
litt på, slik at de faktisk blir ganske komiske 
og humørfylte. Prøv å lete etter flest mulige 
komiske «vinkler» i løpet av en dag. Jo flere 

smil du klarer å få fram, både hos deg selv og 
andre, jo mer er dere alle til stede i øyeblikket. 

ØV DEG PÅ TAKKNEMLIGHET 
Velg en dag da du vil være mest mulig positiv 
og takknemlig, uansett hva som skjer. Takk 
for det du har, får og opplever i mest mulig 
positive vendinger. Kjenn etter hva dette gjør 
med «miljøet» på innsiden. Ble det ikke brått 
litt hyggeligere å være deg, akkurat nå?  

TILBAKE TIL PUSTEN 
Når du kjenner stresset presse seg på, venn 
deg til å ta tre dype, sakte åndedrag og kjenne 
etter hvor deilig det er. Sitt godt, slipp skuldrene, 
og pust alle bekymringer og gjøremål ut av 
kroppen med et langt utpust. Så ser du for deg 
at du puster inn frisk energi og klarhet i stedet. 
Tre dype åndedrag bryter stressirkelen.

TA ET KURS 
Er du helt fersk når det gjelder å søke innover, 
kan det lønne seg å oppsøke et kurs, enten 
du velger å melde deg på en yogatime eller 
ta et meditasjonskurs. Slik slipper du å hele 
tiden mobilisere viljen din for å «få det til» etter 
å ha lest noe lurt i en bok. Det kan lett handle 
om prestasjon selv om det ikke er poenget. 
Hvorfor ikke overgi deg litt til øyeblikket og la 
en lærer få guide deg? 

Kilder: Mindfulness-instruktør Viggo Johansen, yogainstruktør 
Schirin Zoritasseiny, bøkene 108 leksjoner i mindfulness 
av Jon Kabbat-Zinn og Oppnå mer med mindre stress av 
Andries J. Kroese. 

KJENN SÅ DEILIG DET ER!
Enkel mindfulness for begynnere. 

Hvordan kan du slå to fluer i en smekk og prak-
tisere mindfulness mens du trener? Det er hel-
digvis så enkelt at det bare er å begynne med 
det samme: Mens du trener, enten du går på 
tredemølle, løper i naturen, driver med spinning, 
zumba eller styrke, vær oppmerksom på hvordan 
det FØLES å være akkurat der du er akkurat nå, 
å gjøre akkurat det du gjør. 
- Vær til stede i din egen kropp, og kjenn etter 
hvordan du opplever hver detalj, som bakken 
mot føttene, lyden av grus som knaser, det kalde 
metallet i vekten mot håndflaten, pusten i halsen, 
fuglene som kvitrer, treningstøyet mot huden. Og 
kjenn at du puster. Snart vil du merke at miljøet 
rundt deg åpner seg opp og du blir mye mer klar 
over omgivelsene. Slik kommer du ut av tanke-
kverna, sier Viggo. 

MINDFULNESS + TRENING
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Hvis du trenger å roe ned kropp og sinn i en 
hektisk hverdag er dette en god teknikk:

   Sitt på et rolig sted med fotsålene i gulvet og 
lukkede øyne.

   Fokuser på pusten din. Registrer dens natur-
lige rytme.

    Når du merker at stressende tanker melder seg, 
som «jeg burde gjort det, hvordan skal jeg rekke 
det, hvorfor tenkte jeg ikke på det, dette må jeg 
ikke glemme» – registrer at de kun er tanker, og 
vend så oppmerksomheten tilbake til pusten.  
Du kan se for deg hver tanke som en sky på  
himmelen som du bare lar flyte forbi med vinden.

   Slik blir du bevisst hvilke tanker som surrer 
rundt der inne og gnager. Aksepter at de er 
der, men at de ikke ER deg. En liten mental 
opprydning.

  Sitt med oppmerksomhet på pusten i 5–10  
minutter før du åpner øynene igjen. Strekk litt på 
kroppen, og vend tilbake til dine daglige aktiviteter. 

Kilde: Mindfulness-veileder Viggo Johansen

Oppnå mer med mindre stress. Kommer med 
en hendig treningskalender og finnes også 
som lydbok. Av Andries J. Kroese. 
Akkurat nå. Mindfulness. Av Jon Kabat-Zinn. 
Mindfulness - en vei ut av depresjon og ned-
stemthet. Av Mark Williams, Jon Kabat-Zinn m.fl. 
STRESS. Meditasjon, yoga, avspenningstek-
nikker (cd er inkludert). Av Andries J.  Kroese. 

Rom for stillhet. En gave til deg selv. Av Kristin Flood. 
Lykkefellen. Av Russ Harris. 
Pust for livet. Det viktigste helsegrepet du kan ta. Av 
Marianne Magelssen. 
Bli din egen hjelper. 100 leksjoner i mindfulness. 
Av Jon Kabat-Zinn. 
108 leksjoner i mindfulness. Av Jon Kabat-Zinn.
Yoga med Schirin. Av Schirin Zorriassateiny. 
 Indre stillhet. Å leve mindfulness. Av Viggo Johan-
sen.
Veien. Av Vigdis Garbarek. 

MINIMEDITASJON

BOKTIPS

Hørt om de fem tibetanske ritene? De er kraft-
fulle yogaøvelser med opprinnelse fra et kloster i  
Himalaya som skal styrke kropp, sinn og sjel og 
gi en meditativ effekt. Hvorfor ikke prøve selv? På 
YouTube kan du gjøre dem guidet av den indiske 
yogainstruktøren, motivasjonscoachen og artisten 
Raageshwari Loomba til deilig musikk i naturen:  
http://www.youtube.com/watch?v=TJElLrpBetc 

Les mer om mindfulness på: www.schirin.no, 
www.mindfulliving.no, www.scat.no, www.intui.no, 
www.kognitiv-terapi.no og www.mindfulness.com

NETT-INSPO

«Snakk til deg selv slik 
du ville snakket til din 

beste venn»

MINDFULNESS
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