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 Förord 

Vi lever i en fantastiskt rik och spännande tid. Vi lever 

nu, just i detta ögonblick. Det gångna ögonblicket kan 

vi inte göra mycket åt, det har redan passerat. Vi frågar 

oss vad som kommer att ske i framtiden. Men framtiden 

är inte här än. Livet befinner sig, uppenbarar sig i detta 

ögonblick, denna underbara stund. Inom oss har vi 

kapaciteten att komma tillbaka till detta ögonblick, 

kapaciteten att vara i djup kontakt med livet här och 

nu. När vi kommer hem till oss själva i denna stund 

upptäcker vi att vi kan dra mycken lärdom från det 

förgångna och kan sätta vår prägel på framtiden. Vi är 

fria från ånger avseende det förgångna och fria från 

oro över framtiden. Med ens finns det mer lätthet, ljus 

och rymd i vårt liv. Vi öppnar våra ögon för livet och 

inser att livet som människa på denna vackra planet är 

en dyrbar gåva.  

 

Men faktum kvarstår att vi lever i en tid då denna 

planet i Vinter Gatans galax präglas av globalisering, 

informations teknologi och klimatförändringar. Vi är väl 

medvetna om att cancer, diabetes, AIDS, alkoholism, 

depression, utbrändhet och ADHD har blivit folk 

sjukdomar. Vi ser klyftor mellan rika och fattiga växa 

och att många väpnade konflikter fortfarande pågår. 

Hur klarar vi av våra nuvarande livs villkor? 

Hur är det ställt med vår livskvalitet, som människor?  

Hur står det till med vårt välmående, våra relationer, 

vår lycka, kärlek och förståelse? 

 

Den här boken riktar sig till alla som känner att livet nog 

allt har mer att ge. Den riktar sig till alla de som känner 

att deras livsglädje och livskraft allt mer överskuggas av 

oro, vanemönster, rastlöshet, irritation och depression. 
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Vi har en otrolig potential som människor och kan leva 

våra liv med mycket glädje och frid i denna stund. Vi 

ska utforska denna potential tillsammans. Om du söker 

intellektuella utläggningar om religion och filosofi kan 

du lägga ner den här boken på en gång. Men är du 

intresserad av att vakna upp, att leva ett rikare liv, 

fortsätt läs. För att övningarna i boken ska ha någon 

effekt vet vi att vi  behöver tillämpa dem. Nu är en god 

tidpunkt att börja. Övning ger färdighet!  

 

I denna förhoppningsvis uppmuntrande, inspirerande 

och lätt tillgängliga bok vill jag presentera åtta 

områden av våra liv i varsitt kapitel. Varje kapitel är en 

upptäcktsresa i vilket jag kommer att dela egna 

livserfarenheter, presentera konkreta tips och övningar, 

samt föra in inspirationskällor i form av dikter och 

kalligrafi.  

 

Med små och enkla medel kan vi leva våra liv med en 

närvaro, nyfikenhet och öppenhet, som när glädjen 

och friden inom oss. Insikten att livet är en dyrbar gåva 

kommer att dyka upp på vår näthinna oftare och 

oftare. Du kan le, du får! 

 
Med ett andetag, ett steg i taget fortsätter vi vår vandring i glädje, 

kärlek och frid. 
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 Le & Skratta 

Vi har alla varit med om hur levande vi känner oss, hur 

öppna våra hjärtan och sinnen är när vi kan le och 

skratta. Men har vi kapaciteten att le och skratta i vårt 

dagliga liv? Kan vi tillåta ett leende att pryda våra 

läppar just nu? Försök, även om du inte känner för det! 

Märker du hur leendet i sig hjälper mer glädje att 

komma till uttryck?  

 

Forskare har studerat verkningarna av leenden och 

skratt, i relation till kroppen, känslorna och sinnet. En 

första observation är att vårt ansikte kan slappna av, 

hundratals muskler i vårt ansikte slappnar av när vi ler. 

Vi känner oss mer väl tillmods och starkare när vi tillåter 

oss själva att le, inte bara med vår mun men också 

med våra ögon. Dessutom ser vi bättre ut med ett 

leende på våra läppar än med höjda ögonbryn och 

rynkig panna, eller hur? 

 

När jag bodde i Stockholm åkte jag ofta tunnelbana. 

När jag var på väg upp eller ner för rulltrappan tittade 

jag många gånger på personerna, som var på väg i 

motsatt riktning. Jag försökte få ögonkontakt och le åt 

dessa ”okända” människor. Jag kommer ihåg flera 

tillfällen då personen log tillbaka. Vilken lycka, ett 

leende som smittar av sig! Delad glädje är dubbel 

glädje, eller mångfaldig glädje. Idag ler jag dagligen åt 

djur, till och med myror, som kryper upp längs min arm, 

flugor som promenerar på mitt ansikte. Obehaget, 

kittlandet och den eventuella irritationen är som 

bortblåst. Givetvis fortsätter jag att le mot människor 

också!  

 

I somras var jag med och tog hand om en tonårs grupp 

under en av våra retreater. Vi träffades efter lunch och 
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en syster ledde oss i en djupavslappning. Efter ett tag 

började hom spelade på sin gitarr. Hon sjöng och en av 

mina bröder spelade på sin flöjt. Tillsammans med 

sången från vinden i asp löven kändes det som om jag 

befann mig i himmelriket. Jag och tonåringarna låg väl 

avslappnade i gräset, men efter ett par minuter 

började jag känna myror promenerandes på mina ben 

och armar. Jag kom tillbaka till min andning, tillät mina 

muskler att slappna av och upplevde myrornas steg. 

Jag klarade av att le åt dem och vad som slog mig 

med förundran var att ett 30-tal tonåringar låg alldeles 

stilla bredvid mig. Ingen skruvade på sig eller reste sig 

upp! Jag öppnade inte mina ögon för att kolla om de 

också log, men jag kände mig mycket stolt över mina 

vänner att de kunde fortsätta att slappna av och vila 

sig, liggandes i gräset med myror både här och där.  

 

För ett tag sedan läste jag en artikel om skratt och dess 

inverkan på fysisk smärta. Skrattet är en utomordentlig 

smärt lindrare! Men klarar vi av att skratta när ryggen 

eller en tand värker? För att kunna hantera livets svåra 

situationer med glädje är det till stor nytta att öva 

redan i detta ögonblick, att först uppmärksamma vpår 

situation och acceptera den, så att vi inte gör saker 

värre. Om vi kan göra detta kan vi också bli 

uppmärksamma på något vi uppskattar inom eller 

omkring oss.  

 

Ta dig en stund att reflektera över vad som får dig att le 

och skratta. Kanske det bästa sättet att få oss att 

skratta är att se vår favorit komedi serie, eller att 

spendera tid med en god vän. Dra dig tillminnes ett 

tillfälle då du skrattat hjärtligt. Se om du kan komma i 

kontakt med skrattet inom dig och skratta just nu. 

Situationen i denna stund är annorlunda, en annan 

plats och tidpunkt, men kapaciteten att skratta finns 
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tillgänglig för oss hela tiden. Precis som med allt annat: 

övning ger färdighet.   

 

För ett par år sedan kom en sång från mina barndoms 

år upp i mitt medvetande. Har du hört sången: ”Sudda, 

sudda, sudda, sudda bort din sura min”? Texten 

fortsätter: ”Munnen den ska skratta och vara glad, 

munnen den ska sjunga tralala. Munnen har vi fått för vi 

ska sjunga, sjunga. Sudda, sudda bort din sura min”. 

Jag vet inte vem som skrivit sången, men den är en 

god vän, ett enkelt sätt att påminna mig om att jag 

kan le. Jag får le och skratta! Vi får le och ingen 

behöver ge oss tillstånd. Dessuto behöver vi inte gå en 

kurs. Till och med när livet är svårt och mörkt kan vi le 

och med ens ser livet enklare och ljusare ut. 
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Det är intressant att observera hur ett leende har 

inflytande på vår kropp, våra känslor och våra tankar. 

Men inte nog med det, våra ord och handlingar är en 

följd av våra känslor och tankar. När vi är glada och 

känner oss väl tillmods är det enkelt att dela vänliga 

ord och att vara en god kamrat. Något så enkelt som 

att le kan ha en djupgående och långtgående 

inverkan på vårt och andras liv.  

 

I vårt utövande av medveten närvaro (mindfulness), 

använder vi oss av många små dikter. Till att börja med 

hjälper de oss att komma ihåg vad vi gör, men också 

att leva våra liv på ett djupt och meningsfullt sätt. Den 

första dikten för dagen är: ”Jag vaknar upp denna 

morgon och jag ler. 24 nya timmar ligger framför mig. 

Må jag leva varje ögonblick till fullo och titta på alla 

levande varelser med ögon fyllda av medkänsla.” Du 

kan använd denna dikt om du vill, även om du vaknar 

upp på fel sida en morgon, kan dessa korta rader och 

ett leende hjälpa dig att komma tillrätta innan du 

fortsätter din dag. För att komma ihåg dikten kan du 

skriva ner den och sätta upp den vid din säng, kanske 

på din läslampa. Tänk dig för hur du skriver ner och 

vilket papper du använder, så att lappen verkligen kan 

tjäna som en inspirations källa.  

 
Lycka och frid idag möjliggör  

lycka och frid i morgon. 
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 Stanna upp & Slappna av 

När vi stannar vår bil vid en stopp skylt, vad händer i 

våra tankar? Vi stannar bilen, för att bidra till säkerhet i 

trafiken, men kan vi stoppa oss själva. Klarar vi av att 

stanna upp när vi är på väg att säga eller göra något 

vi innerst inne vet att vi kommer att ångra? Klarar vi av 

att stanna upp när vi märker att vi är trötta i kropp och 

sinne? Vi kan lära oss att stanna upp, att slappna av, 

att vila, vi får!  

 

Nu har vi ett tillfälle att stanna upp och slappna av. Vi 

kan ta en timeout, ett ögonblick att komma tillbaka till 

vår andning. Vi lägger bara märke till vår andning, in 

och utandningen. Vi behöver inte förändra vår 

andning, endast bli uppmärksamma och uppleva 

andningen, som den är. Vi kan rikta vår 

uppmärksamhet till antingen våra näsborrar eller 
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magen och uppleva andningen. Vår andning blir vår 

uppmärksamhets stadiga punkt, ett ankare att komma 

tillbaka till. Du kanske märker att du börjar tänka på 

något, att dina känslor och tankar för dig någon 

annanstans. När detta händer tillåter vi oss att komma 

tillbaka till vår andning, vårt ankare, här och nu. Rikta 

även uppmärksamhet mot din kropps ställning. När vi 

sitter upprätt och stabilt, med rak rygg och fötterna 

platt på golvet har vår kropp en chans att andas lugnt 

och djupt. Att kunna sitta upprätt, stabilt, men ändå 

avslappnad, med alert och lugnt sinne är en konst, som 

kan förfinas genom vårt liv, men redan nu kan vi njuta 

avslappningens frukter. Vi behöver inte åstadkomma 

något särskilt, det här är ett tillfälle att koppla av, att le 

åt oss själva, ett vänligt leende riktat mot vår andning, 

kropp och sinne. Du kan sluta dina ögon och börja 

med en minut. Vi kan komma tillbaka till den här 

övningen många gånger under dagens lopp. Du kan 

hitta tidpunkter i början, under eller i slutet av din dag 

då du kan sitta ner ett par minuter. Försök hitta en rytm 

och regelbundenhet i detta, vilket ger en förhöjd effekt 

åt övningen. Du råder över längden, men försök håll 

fast vid ditt beslut, 5 minuter är 5 minuter. Successivt 

kan du utöka längden på din timeout. Om du 

regelbundet kan sätta dig ner och följa din andning 20-

30 minuter varje morgon kommer du att märka 

omvandling i ditt liv. 

 

Du kan använda dessa dikter när du följer din andning. 

Kombinera en fras med inandningen och en fras med 

utandningen: 

Känslor och tankar kommer och går, 

som moln på himlen i kraftig vind, 

uppmärksam andning är vårt ankare, 

som håller oss kvar här och nu. 
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Jag har kommit fram. 

Jag har kommit hem. 

I denna stund,  

här och nu.  

 

Vad händer med vår kropp och vårt sinne när vi är 

jäktade och stressade? En viss dos stress kan hjälpa oss 

att prestera väl, att vara på hugget, men denna höjda 

prestationsnivå är kortvarig. Utövar vi en kampsport är 

det nödvändigt att kunna hålla huvudet kallt, fullt 

koncentrerad och medveten. Vi dras inte med av 

tankar eller känslor och en följande adrenalin rush. Vår 

extra styrka under denna rush går lätt ur oss och vi 

förlorar mycket av vår stabilitet. Klarar vi att hålla 

huvudet kallt, så vi inte rycks med av tankar och känslor 

kan vi använda vår kraft och energi på ett vist sätt. 

Detta gäller även i våra vardagliga liv. Jag kommer 

ihåg situationer när jag arbetade på kontor i Stockholm 

och hade fullt upp. Ibland arbetade min hjärna på 

högvarv, men jag kunde inte styra min kapacitet på ett 

ändamålsenligt sätt, jag gick på autopilot. När jag inte 

var fullt närvarande och uppmärksam i mitt arbete och 

mina relationer, var kvaliteten på mitt arbete lägre och 

den allmänna tillfredsställelsen med arbete och 

relationer klart nedsatt.  

 

I forskning kring multitasking har man funnit att vi inte 

har tillgång till vår fulla intelligens när vi splittrar vår 

uppmärksamhet genom att försöka göra flera saker 

samtidigt. Dessutom kan de visa att ett center i vår 

hjärna t ex syn eller hörsel centret bara kan processa 

ett stimuli i taget. Tillfälligt kan vår minneskapacitet och 

vår koncentration öka, men stress och trötthet följer 

och vi tappar vårt fokus. 

 

Det är enkelt att vi faller in i ett mönster av att ständigt 
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rikta vår uppmärksamhet till nästa uppgift, nästa måltid, 

nästa helg etc. Vi glömmer bort vad vi håller på med 

just nu, vilka personer vi är tillsammans med just nu och 

vi förstår inte längre hur personerna i vårt liv har det. Vi 

har kapaciteten att komma tillbaka till denna stund 

och komma ihåg att vi faktiskt just nu har oändligt 

många villkor att glädjas åt. Ta ett ögonblick och 

reflektera över några av de glädjekällor, som finns 

tillgängliga just nu. Det skulle kunna vara att leva i ett 

land utan krig, att ha mat för dagen, att kunna se 

färger och former omkring oss, att ha ett arbete och 

kunna försörja vår familj osv. 

 

 

När vi tar ett ögonblick att komma tillbaka till oss själva 

och följer vår in och utandning, får vår kropp och vårt 

sinne en chans att stanna upp att slappna av. Med ens 

kan vi se vårt liv med en ökad skärpa och klarare 
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färger. Naturligt blir vår andning lugnare, djupare och 

mer harmonisk allteftersom vi är medvetna om vår 

andning. Vår kropp får tillräckligt med syre. Med 

lugnare andning har vårt hjärta också chansen att slå 

med lugnare och stabilare rytm. Vårt sinne följer 

kroppens avslappnings symptom och börjar sakta ner. 

Vi börjar uppleva mer lugn och rymd i vårt sinne. Vi kan 

andas ut och släppa taget om alla våra bördor.     

 

Ett annat enkelt sätt att komma tillbaka till oss själva är 

att rikta vår uppmärksamhet till våra fötter och 

kontakten med marken när vi går. I vårt liv går vi mil 

och åter mil, men ofta har vi så bråttom att komma 

fram att vi glömmer bort vilken gåva det är att ha fötter 

och ben, så att vi kan promenera. När vi riktar vår 

uppmärksamhet mot kontakten mellan våra fötter och 

underlaget har vår kropp och vårt sinne en chans att 

slappna av och stanna upp. Uppmärksamheten 

grundar oss i detta ögonblick och verkar som vårt 

ankare. Vi går avslappnat och vi kan tillämpa denna 

uppmärksamma gång oberoende av hur fort vi går. 

Den stora skillnad är att vi är inte uppjagade och 

jäktade när vi går fort, utan medvetna om att vi går 

fort och tar långa kliv, vi kan fröjdas med varje steg. 

Går vi igenom en svårighet kan vi ta en stund att bara 

komma tillbaka till våra steg genom att ta oss till en 

lugn och avskild plats. Vi tar ett steg med vår inandning 

och ett steg med vår utandning. Denna stabila rytm 

med steg och andning ger våra känslor och tankar en 

chans att sakta ner och vi får ett tillfälle att se och 

uppleva situationen ur ett annat perspektiv. Kontakten 

med marken tillåter också kroppen att släppa taget om 

mycket spänningar. Vi sjunker in i våra steg, som är 

stabila men samtidigt graciösa. Vi kan använda orden: 

framme – hemma med vår in respektive ut andning när 

vi går långsamt. I det här stegen har jag kommit fram, 
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jag är här. I det här steget känner jag mig väl tillmods 

just nu, jag är hemma. 

 

Vi lever i en värld då det är normalt att vara fullt 

uppbokad. Är vi inte fullt sysselsatta dagarna igenom 

med arbete, fritids sysselsättningar, hem, familj och 

vänner känner vi oss kanske illa tillmods, som om något 

fattas. Vi kan i så fall ta oss en titt på vårt liv. Var 

spenderar vi vår tid och energi och vilka följder har 

dessa aktiviteter. Vi har många intressen och har smak 

för livet. Det är inget fel med det, snarare ett gott 

tecken. Men vi måste fråga oss själva om vi verkligen är 

kapabla att ta livets sötma tillvara? Kan vi uppleva en 

tillfredsställelse, en frid med vem vi är, med vad vi har? 

Eller får vi aldrig nog, ständigt på jakt efter mer och 

bättre? 

 

När dagen kommer till sitt slut och vi går och lägger oss, 

kan vi många gånger inte stanna upp och slappna av. 

Många av oss har sömn svårigheter. Vår dag har 

mycket med vår natt att göra. Detsamma är sant för 

det motsatta förhållandet. När jag har varit i kontakt 

med traditionella läkare (från indisk och kinesisk 

tradition) frågar de när och hur jag sover. Våra cykler 

av sömn, vakenhet, måltider och toalett besök har 

mycket med vår hälsa och välmående att göra. Vår 

andning, uppmärksamma, medvetna och naturliga 

andning kan hjälpa oss även med sömnen. En 

underbar övning är djupavslappning. Vi lägger oss ner 

och riktar uppmärksamheten till vår in och utandning. 

Vi kan placera våra händer på vår mage och känna 

hur den reser sig med vår inandning och sänker sig 

med utandningen. Vi börjar vår djupavslappning på 

det här sättet och fortsätter genom att komma i 

kontakt med mötet mellan vår kropp och underlaget t 

ex. madrassen eller gräsmattan. När vår 
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uppmärksamhet är etablerad i vår kropp börjar vi rikta 

den mot olika delar av kroppen, med början från 

hjässan och hela vägen ner till tårna. Kom i kontakt 

med alla kroppsdelar och organ, känn dem, upplev din 

kropp och tillåt din kropp att slappna av. När våra 

tankar splittrar oss kommer vi tillbaka, utan att reagera 

eller döma. Vi kan le ömt åt våra tankar, känslor och 

kropp. Leendet visar oss att vi accepterar vad som 

händer, att vi är där som en kärleksfull mor med sitt 

gråtande barn. Vi kan göra denna djupavslappning 

när vi gått och lagt 

oss. Vi kan också 

använda oss av den 

vare sig vi ligger, 

sitter eller står.  

 

Att stå är en av mina 

favorit övningar! Så 

mycket saker händer 

i vår kropp och vårt 

sinne. Särskilt om vi 

står i kön i 

livsmedelsaffären. 

Hur använder vi 

denna tid av så 

kallad väntan? 

Frestas vi av alla 

specialerbjudanden 

allt eftersom vi närmar oss kassan; kikar vi på kassörskan 

och frågar oss varför det tar sådan tid; eller kommer vi 

tillbaka till våra fötter, underlaget, vår in och 

utandning? Detta kan vara vår timeout, en stund av 

förnyelse och avslappning! Vi behöver inte vara steget 

före hela våra liv, att stå där vi står just nu kan vara 

väldigt berikande. En vän sa en gång: ”lär känna dig 

själv och du har en vän för livet”. Låt oss lära känna vår 
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kropp, våra känslor, våra tankar och vane mönster. När 

vi tillåter oss att stanna upp och slappna av kan vi se 

allt detta med en ökad klarhet och vi börjar återerövra 

herraväldet över oss själva, och vårt liv.  

 

Vi kan lära oss mycket genom att observera ett träd. 

Den här dikten kan hjälpa oss att knyta närmare 

bekanskap med träden. ”Står som ett träd med 

rötterna djupt nerborrade i jorden. Låt regnet falla, låt 

solen skina, låt mogen frukt falla in i vårt öppna hjärta”. 

 

Jag tog mig ett sabbatsår 2001 och reste bl a till Indien. 

En dag spenderade jag i Delhis gamla stad. Gatorna 

där är smala, fulla av människor och allehanda 

fortskaffnings-medel. Avgaserna ligger tjocka i luften. 

Under  mitt utforskande drog jag till mig många 

människors uppmärksamhet och intresse. Någon ville 

sälja någonting till mig, någon ville visa mig omkring, 

någon ville prata engelska med mig osv. Jag hade 

bestämt mig för att gå till det Röda Fortet på kvällen för 

att se en ljud och ljus föreställning om Delhis historia. Så 

jag stannade i gamla stan hela dagen. Allt eftersom 

dagen led blev jag allt tröttare. Framåt kvällningen 

köpte jag några bitar papaya från en gatuförsäljare. 

Papayan var mjuk och söt, men försent upptäckte jag 

den bittra eftersmaken. Jag tror det var avgaser! Det 

började bli dags att gå över huvudgatan, där dussintals 

bussar var uppradade, tusentals människor på väg 

hem. Avgaserna jag fått i mig under dagen fick mig att 

bli illamående och på väg till föreställningen var jag 

tvungen att stanna för att kräkas två gånger, min 

mage var i uppror. Eftersom jag kan vara rätt envis 

fortsatte jag till fortet och slog mig ner. Föreställningen 

började, vi satt utomhus och alla mygg upptäckte oss 

där vi satt i mörkret. På indiskt vis svepte jag in mitt 

huvud i en filt som skydd, men de hittade sig enkelt in till 
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mitt ansikte. Plötsligt slappnade jag av och kom att 

acceptera situationen jag befann mig i. Det var ok att 

känna mig svag och illamående, att inte kunna freda 

mig mot alla mygg. Jag släppte taget och på en gång 

kände mig så levande och jag kunde inte sluta skratta. 

Leendet på mina läppar fanns kvar resten av kvällen 

även om resan tillbaka till mitt pensionat var en 

utmaning i sig.   

 

Vi kan och vi får leva våra liv fullt ut, i närvaro kan 

glädje och frid infinna sig i de mest besynnerliga 

situationer. Men vi behöver förbereda oss genom vårt 

dagliga liv med fler stunder i uppmärksamhet och frid. 

 
Vilken frihet att kunna stanna upp,  

släppa taget och njuta av livets under,  

utan att behöva spendera en krona. 
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 Vad äter & dricker jag? 

Att bli medveten om att vi har mat att äta och kanske 

till och med någon att äta tillsammans med är en stor 

gåva. Vi kan njuta av maten och näras av maten och 

sällskapet på ett nytt sätt med denna medvetenhet. 

Det är spännande att undersöka vår mat. Nu tänker 

jag inte på att lista ut hur många kalorier den 

innehåller, utan mer var den kommer ifrån. All mat vi 

äter kommer från växtriket och utan jord, mineraler, 

vatten, sol och värme blir den ingen spannmål, ingen 

potatis och inga grönsaker. Fortsätter vi denna 

undersökning med jordbrukare, transport, personal i 

livsmedelsbutiken, pengar att köpa maten osv. osv. 

finns snart hela universum där för oss i vår mat. Vi kan 

träna oss att känna solens, jordens, vattnets och alla 

andra omständigheters närvaro och kärlek i maten. 

Normalt kanske vi ser följande saker i maten: vilken rätt 

är det, gillar jag den eller inte, vad kostar den, vilka 

näringsämnen innehåller den. Vi kan fördjupa vårt 

förhållande till vår mat. Att vara fullt närvarande med 

glädje, frid och tacksamhet när vi lagar mat och äter 

kommer att hjälpa vår uppskattning av maten. Vår 

matsmältning kan bli effektivare och mer harmonisk om 

vi tar oss tiden att tugga maten ordentligt. Med 

uppmärksamhet kommer vi också att lära oss vilken 

mat som passar oss bäst och vilken mat som verkligen 

när vårt välmående. Detta kanske inte nödvändigtvis 

överensstämmer med vår tungas val. Vi blir vad vi äter, 

stämmer det? Hur påverkar våra måltider och vårt små 

ätande vårt känslotillstånd och kropp. Försök lägga 

märke till detta samspel idag. 
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Vi lever i ett land och en tid då vi kan och får ta in 

tillräckligt med näring och födoämnen. Låt oss ta detta 

gynnsamma tillfälle i akt att uppskatta det. Med 

tacksamhet i vårt hjärta känner vi oss mer 

sammanflätade med vår omgivning. Mer glädje och 

frid blir en naturlig följd. När vi mår bättre och är 

gladare kommer vi också att vara en större källa av 

glädje i vår familj och vårt samhälle.  

 

Våra val av mat har långt gångna konsekvenser. FN 

har presenterat en rapport, som visar att om kött och 

alkohol konsumtionen i världen kunde halveras skulle 

tillräckligt med grödor finnas tillgängliga för att råda 

bot på hungersnöden i världen. Vi förstår att kött 

industrin också orsakar mycket stress och lidande för 

djuren. Dessutom bidrar en diet baserad i djur 

produkter i mycket större utsträckning än en vegansk 

diet till utsläpp av växthusgaser samt miljöförstöring. Hur 

förhåller vi oss till denna vetskap? Det här är inte en 

moral kaka, utan konkret information som de flesta av 
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oss sitter på, men förändrar vetskapen våra vanor?  

 

När vi tränar oss i att komma hem till oss själva inser vi 

att många av de saker och vanor vi normalt tror bidrar 

till vårt välmående, i själva verket begränsar vår lycka 

och hälsa. Vi vet att övervikt, diabetes, ätstörningar 

och alkoholism skapar mycket lidande och problem 

inom oss, i våra familjer och vårt samhälle. Hur kan vi 

tillsammans hitta ett hälsosammare sätt att äta och 

dricka? Genom att öka vår medvetenhet när vi 

handlar, lagar maten och äter kan vi börja välja vilka 

produkter vi köper. Genom att äta i tacksamhet börjar 

vi tillåta maten och drycken att verkligen nära oss. 

Många as oss använder mat och dryck som ett 

tidsfördriv och flykt från våra svårigheter, vilket i sin tur 

skapar fler svårigheter. Det finns mycket bättre och mer 

ändamålsenliga sätt att ta hand om våra känslor och 

tankar. Att komma tillbaka till vår naturliga andning är 

ett mycket användbart redskap för att lugna ner och 

ta hand om våra känslor, t ex sorg, ensamhet och 

rastlöshet. Vår uppmärksamma andning är vårt ankare, 

som hjälper oss att komma i kontakt med och känna 

känslorna inom oss. Vi blir medveten om känslan och 

tillåter vår uppmärksamma andning bevittna 

känslotillståndet. De starka känslorna inom oss har ett 

tillfälle att lugna ner sig, att stilla sig. Vi kämpar inte mot 

känslan, vi trycker inte undan den, men vi låter inte 

heller känslan styra vårt handlande.  

 

Med uppmärksamhet börjar vi lägga märke till hur 

mycket känslor och vanor vi har förknippade med mat. 

I vår utveckling som människor har många av våra 

förfäder under långa tider inte haft tillräckligt med mat. 

Svält och hungersnöd är fortfarande ett stort problem 

för vår mänskliga familj. Vi kan tydligt se att vi vill leva 

och att vi behöver födoämnen för att leva. När vi sätter 
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oss ner till  en måltid kan vi bjuda in våra förfäder att 

äta med oss. Vi kommer ihåg hur hårt de behövde 

arbeta bara för att överleva. Så även om vi äter på 

egen hand kan vi befinna oss på ett stort släktkalas. 

Våra måltider kan bli ett tillfälle att komma tillsammans i 

glädje och harmoni. Vi kan dra allas uppmärksamhet till 

maten och vilken gåva den är genom att säga: ”Tack 

pappa för att du lagat mat åt oss.” ”Potatisen berättar 

för mig hur det var att leva i jorden där ute på åkern, 

kan någon annan höra den?” Med vänliga och nyfikna 

ord kan vi också få ett gott skratt tillsammans. 

 

Att med mycket omsorg förbereda en kopp te och en 

kaka att dela med en grupp vänner kan vara en 

fantastisk övning i att verkligen uppskatta och ta tillvara 

undret att ha en kopp te att dricka och en kaka att 

äta. Vi tittar in i vår kopp och finner vatten, värme, te 

löv etc. Vi har en kopp te att dricka. Detta är en stor 

lycka! Vi tar god tid på oss att njuta av te och kaka 

tillsammans. Det är enklare om vi inte pratar med 

varandra under den här övningen. När vi druckit och 

ätit klart kan vi dela vår glädje och kreativitet med 

varandra genom historier, sånger, berättelser, dikter 

och musik. Vi är en del av världen och när vi känner 

denna koppling, när vi känner oss väl tillmods med oss 

själva och vår omgivning behöver vi inte så mycket mer 

än en kopp te och en kaka. Vi har kapaciteten att leva 

våra liv i harmoni med vår omgivning och vår planet. 

 

När vi sätter oss ner för en måltid kan vi använda delar 

eller alla de fem reflektionerna: 

 

1. Den här maten är en gåva från jorden, himlen, 

många levande varelser och mycket hårt och 

kärleksfullt arbete. 
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2. Må vi äta med uppmärksam närvaro och 

tacksamhet för att vara värdiga att ta emot den 

här maten. 

 

3. Må vi känna igen och omvandla våra oskickliga 

sinnestillstånd, speciellt vårt habegär och lära oss 

att äta med måtta. 

 

4. Må vi hålla vår medkänsla levande genom att 

äta på ett sådant sätt att vi minskar levande 

varelsers lidande, minskar vårt bidrag till den 

globala uppvärmningsprocessen och bevarar 

vår dyrbara planet. 

 

5. Vi tar emot den här maten så att vi kan stärka 

vårt syskonskap, bygga upp vår gemenskap och 

ge näring åt vårt ideal att tjäna alla levande 

varelser. 

 
Att näras och nära, att leva – verkligen leva –  

i lycka och frid, vilken gåva! 
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 Natur, moder jord, vårt hem 

Med varje andetag kommer vi i kontakt med luften, 

som omger oss. Med ett uppmärksamt steg återknyter 

vi kontakten med jorden, som stödjer oss. Vi ser trädet 

stå stabilt och upprätt, hör fåglarnas sång och njuter av 

blommans söta doft.  

 

Hur kan vi särskilja oss själva från jorden, luften, vattnet 

och solen? De är en nödvändig del av oss människor. 

Hur skulle vi kunna leva utan dessa element? Vi känner 

till de här sambanden, men förstår vi och lever den här 

samvaron? Tillåter vi oss att till fullo vara i kontakt med 

och näras av naturen, av djur och växt riket? Låt oss 

titta på hur vi kan fortsätta att utveckla vår relation och 

naturen, vårt hem. 

 

Tacksamhet är en viktig orsak till lycka. När vi har 

tacksamhet i vårt hjärta, kan vi också vara glada och 

lyckliga. Att ta ett andetag, fullt uppmärksam och 

närvarande med luften jag andas, hjälper mig erfara 

att mitt liv är möjligt tack vare luften. Tack, träden och 

algerna för att ni omvandlar koldioxid till syre. Vi 

behöver inte tänka en massa för att ha den här 

insikten, vi bara vet, vi är medvetna.  

 

Varje gång vi vrider på vatten kranen kan vi använda 

denna dikt: ”Vatten kommer från källor högt upp i 

bergen, vatten rinner djupt ner i marken. Mirakulöst 

kommer vatten till oss, och upprätthåller allt liv.” 

Rinnande vatten blir en källa av glädje och 

tacksamhet. När vi dricker en kopp te eller ett glas 

vatten kan vi komma ihåg att vi inte kan leva utan 

vatten. Vi tar inte vattnet för givet, vi tillåter oss själva 

att komma i djup kontakt med vattnet och tillåter 

vattnet att berika vårt liv. 
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Närhelst solen skiner vill vi vara ute och ta del av dess 

strålar. Vi känner hur solens värme när oss och hjälper 

oss att slappna av. Hur skulle vi kunna leva utan värmen 

från solen? Växtriktet har utvecklats genom år miljoner 

och utnyttjar solens energi för att växa. När vi äter ett 

äpple kan vi smaka solskenet i äpplets sötman. Att äta 

ett äpple handlar inte bara om skär överlevnad, men 

kan bli en meningsful erfarenhet. När vi upplever att vi 

är sammanlänkande med äpplet och solen kan vi vara 

tillfreds med att äta ett äpple.  

 

Under våra aktiviteter med barn har vi ofta ett 

mellanmål tillsammans. Vi äter en bit frukt, några nötter 

och dricker ett glas juice. Vi väntar tills alla fått 

någonting att äta och dricka. Då börjar vi reflektera 

över vårt mellanmål. Vi frågar dem: ”Vad ser ni i 

juicen?” De ser snabbt både apelsinen, trädet, regnet 

och solskenet i sitt glas. Ibland överaskar de oss med sin 

djupa förståelse och säger ”hela universum”. Vad kan 
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du se, vad kan du vara i kontakt med när du dricker din 

kopp kaffe eller te på morgonen? Tillåt dig att verkligen 

dofta och smaka kaffet, men när dig även med 

förståelsen om hur naturen erbjuder denna gåva.  

 

Träd är våra goda vänner! När vi är barn tycker vi om 

att klättra och bygga kojor i träden. Vi samlar höst löv 

och vi kan fröjdas med träden. En söndag eftermiddag 

efter en period av mycket ansvar och arbete slog jag 

mig ner under ett träd. Jag kände mig trött. Det var ett 

ungt träd, men dess stam var redan tillräckligt stark för 

att stödja mig. Jag lutade mig tillbaka och tittade upp 

på trädets löv och gula blommor, som svajade i vinden. 

Bin flög från blomma till blomma. Myror gick upp och 

ner dess stam. Många andra insekter levde runt trädets 

fot. Jag kom tillbaka till min andning och glades åt att 

vara i kontakt med trädet och gemenskapen av 

varelser, som tog sin tillflykt till träden. Jag tillät mig att 

slappna av och släppa taget om alla tankar. Sakta 

men säkert kände jag mig förnyad, förfriskad och 

förundrad över naturens underverk. Evert Taube 

uttrycker det så vackert i Änglamark ”Kalla den 

Änglamarken eller Himlajorden om du vill, jorde vi 

ärvde och lunden den gröna...” 

 

Det är intressant att höra talas om undersökningar där 

man observerat naturens betydelse för vår hälsa. Man 

har kunnat visa att träd utanför vårt fönster, grönska 

omkring vår bostad och på vår väg till arbetet bidrar till 

vår fysiska hälsa. Nyligen läste jag om en studie om 

skolbarn. De kunde visa att barn i en klass, som hade 

träd och grönska utanför klassrummets fönstren, lärde 

sig att läsa och räkna avsevärt snabbare än en grupp 

där man antingen inte hade fönster eller där fönstren 

vätte mot ett annat hus. På många sätt kan vi vittna 

om hur naturen hjälper oss att vara levande, att 
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komma tillbaka till oss själva, så att vi kan använda vår 

kapacitet. 

 

Det är något visst att äta svamp eller bär, som vi 

plockat själva. Att vistas i skog och mark, att vara i 

kontakt med de gåvor naturen har att erbjuda och att 

följa lingonen hela vägen till vår tallrik är en så enkel 

men dyrbar gåva. Att ströva, lyssna och lukta i skog, vid 

sjö eller hav kan vara en mycket förnyande och 

uppfriskande erfarenhet. Vår syn och upplevelse av 

vårt liv, vår jobbiga arbetsvecka etc omvanlas naturligt 

med vår andnings och stegs jämna rytm. Vi tillåter oss 

inte att kidnappas av det förflutna eller framtiden. Vi 

tillåter oss att njuta av denna ögonblick i samklang 

med naturen.  

 

Kommer du ihåg en picknick med familjen i grön gräset 

eller en klipp häll från din barndom. Att kunna gå på 

upptäcksfärd i naturen, att sitta ner och äta 

tillsammans med nära och kära min i naturens ljuva 

famn, är inte det en dyrbar gåva? Att kunna sitta och 

äta en måltid och fröjdas med naturens och 

vänskapens rikedom är billigt och enkelt. Vad vi packar 

ner i vår väska är inte det viktigaste. Att inte jäkta, att 

njuta av våra steg på jorden, att säga uppmuntrande 

och vänliga ord till våra vänner är vad som kommer att 

göra picknicken till en verklig fest.   
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När vi kommer ihåg att vi är en del av naturen, av 

växter, djur, jord, luft osv är vi inte längre ensamma. Vi 

är inte längre rädda. Vi är i kontakt med oss själva 

genom naturen och vi känner naturens ovillkorliga stöd. 

Vi kommer ihåg att allt vi kommer från naturen och att 

denna jords enorma resurser inte används på ett 

hållbart sätt. Vi återtar vår ställning som jordens barn 

och konsumerar bara vad vi behöver. Vi utökar vår 

kapacitet att dela med oss av vad vi har, precis som 

naturen delar med sig av alla dess gåvor. När vi lever i 

kontakt och balans med naturen är vi också i kontakt 

och balans med oss själva. Att leva och växa är möjligt, 

vi kan omvandla våra vanor en tanke, ett ord och en 

handling isänder.  

 
Livskraften i vinden väcker mig ur min dvala.  

I solens varma sken mognar min medkänsla.  
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 Relationer till alla och allt 

I de tidigare kapitlen har vi redan tittat på sätt att 

relatera till denna stund här och nu, till vår andning, 

våra steg, maten vi äter, naturen vi lever med osv. När 

vi tillåter oss och lär oss att ta hand om oss själva, 

genom att komma tillbaka till oss själva i denna stund 

utan att distraheras av våra vandrande tankar och 

retade känslor ökar vår kapacitet att ha harmoniska 

relationer till andra. När vi lär oss att känna igen 

spänningar i vår kropp, lär oss att uppmärksamma de 

känslorna som kommer och går inom oss, lär oss att bli 

medvetna om våra repetitiva tanke mönster, då 

förstärker vi grunden som alla våra relationer vilar på. 

När vi känner oss glada och väl tillmods är det naturligt 

för oss att också säga vänliga saker till människor 

omkring oss. 

 

Vår kapacitet att leva i harmoni med oss själva, vår 

kapacitet att acceptera våra till korta kommande, vår 

kapacitet att fortsätta att nära våra många goda sidor, 

kommer att sätta sin prägel på våra relationer. När vi är 

glada och tillfreds blir vi inte lätt irriterade eller stressade 

i en utmanande konversation på arbetsplatsen. När vi 

inte reagerar på alla de känslor och tankar som 

kommer och går inom oss, odlar vi rymd och stillhet 

inombords, vilket kommer att hjälpa oss när vår 3 åring 

börjar gråta och skrika i livsmedelsbutiken. 

Förebyggande grundträning är ett vinnande recept för 

att vi ska kunna nå framgång i utmanande situationer i 

vårt dagliga liv.  

 

Om vi kan hitta tid att sitta ner tyst, stilla och bara 

komma tillbaka till vår andning, kommer det att bli 

lättare att ta den uppmärksamma andningen med oss 

var än vi går. Att återvända vår uppmärksamhet till vår 
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andning hjälper oss att känna oss lugna och stabila när 

vi lyssnar på vår partner tala om dagens bekymmer.  

 

Precis som en växt behöver en relation, omvårdnad 

och näring. I en relation kan vikten av att säga vänliga 

och uppmuntrande ord till varandra inte överskattas. Vi 

pratar inte om smicker här, vi talar om ärligt och 

kärleksfullt tal. Vi blir uppmärksam om personens 

många goda sidor och vänliga handlingar, men vi går 

steget längre och uttrycker vår tacksamhet genom ord 

och handling. Vi kanske säger: ”Igår när du lyssnade på 

mig när jag berättade om min oro inför tentan kände 

jag mig så glad över att ha en kompis som du. Min oro 

nästan försvan och när jag gick tillbaka till böckerna 

kunde jag koncentrera mig mycket bättre.” Vi går 

genom vår dag och vi är ständigt i kontakt med andra 

människor. När vi tittar upp, ser in i deras ögon och ler, 

öppnas inte bara vårt hjärta men den andra personen 

får också ytterligare en anledning att glädjas. Vi kan 

fråga oss om vi är närvarande för personerna i vårt liv, 

om vi förstår hur de har det och vad som är viktigt för 

dem. Att uttrycka vår glädje och tacksamhet över den 

andra personen i ord och genom våra handlingar 

känns bra, eller hur? 
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Vilken gåva det är att kunna säga förlåt, när vi sagt 

eller gjort något som sårat någon. Ibland har vi det 

svårt och säger sårande ord. Istället för att repetera 

tankar om vad den andra personen gjort som 

berättigar våra ord, kommer vi tillbaka till oss själva. Vi 

erkänner att när vi agerar och pratar på ett sätt som 

skapar lidande för andra, drabbar det även oss själva. 

Vi kan säga: ” Igår när jag svarade på din fråga med 

irritation och frustration sa jag saker jag ångrar. Jag 

kände mig så trött och spänd igår och jag kunde inte 

behärska mig. Förlåt att jag pratade till dig på ett 

sådant sätt, jag vill försöka behålla mitt lugn i 

framtiden.” Det intressanta här är att vi tar ansvar för 

våra ord och handlingar. Om den andra personen 

förlåter oss eller förstår oss eller inte, är inte det 

viktigaste. Det viktiga är att vi börjar träna oss i att säga 

förlåt. Vi sluter fred med våra handlingar, med oss 

själva och visar att vi inte är arga med den andra 

personen. Detta kommer att nära förtroende och 

förståelse i den andra personen. Vårt agerande kan 

bidra till att vår relation fördjupas. Om vi kan vara 

tålmodiga och inte förvänta oss att den andra 

personen bara kommer göra saker vi tycker om, finns 
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det goda förutsättningar att våra relationer kan börja 

erbjuda oss mer glädje och harmoni. Vi är öppna att se 

och uppleva människor för den de är, inte för vad vi 

skulle vilja att de var. 

 

När vi förstår varandra, när vi vet hur vår familj och våra 

vänner har det är det enkelt att hitta sätt att stödja 

varandra, att finnas där för varandra. Många gånger 

berättar vi inte för vår familj eller våra arbetskamrater 

hur vi har det. Vi kanske går igenom någonting särskilt 

prövande. Vi kanske fått reda på att en god vän har 

cancer och beräknas ha 6 månader att leva. Vi kanske 

har en ny kollega på jobbet, som det är svårt för oss att 

komma överens med. Det är så många outtalade 

omständigheter, som sätter sin prägel på vårt liv, som vi 

håller för oss själva. När vi berättar hur vi har det, är det 

som att sätta ner en tung börda. Vi är inte längre 

ensam ansvarig för situationen. Vi kan vara öppna och 

vår öppenhet kan  hjälpa oss att hitta sätt att hantera 

situationen.   

 

Det kommer tillfällen då vi känner oss stressade, arga 

och ledsna. Tillfällen då vi känner oss illa tillmods och illa 

behandlade. Ofta tillåter vi våra reaktioner och våra 

känslor styra våra liv. Vi skapar separation och friktion i 

våra liv och i våra förhållanden. När vi lär oss att be om 

hjälp, släpper vi taget om idéen att vi är separerade 
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från alla andra. Men innan vi kan be om hjälp, måste vi 

lära oss att känna igen och ta om hand om känslan 

inom oss. Vare sig vi känner ilska, ledsamhet eller 

svartsjuka måste vi lugna känslan och återskapa balans 

inom oss. Vi vill tala om för den andra personen att vi 

lider, att vi behöver deras hjälp att inte nära 

svartsjukan, ilskan, ledsamheten inom oss. I en nära 

relation vill vi hjälpa varandra, vi vill att den andra 

personen ska vara glad och känna vår omtanke. 

   

Eftersom vi inte alltid är skickliga i att förmedla denna 

omtanke skapas lätt missförstånd mellan oss. Ibland 

tillåter vi vår irritation ta över tankar, tal och handlingar. 

Vi skapar lidande inom oss och i den andra personen. 

Att säga: ”Jag behöver din hjälp” innebär att vi har 

uppmärksammat att en situation har orsakat lidande 

för oss. Vi vill inte fördöma den andra personen och 

skylla vårt lidande på honom eller henne. Fröt av 

lidande finns inom oss, men vi vill hjälpa den andra 

personen att förstå oss bättre. Vi ber om deras hjälp, så 

att de vet att när de agerar på ett visst sätt är det lätt 

för oss att föras bort med ilska eller ledsamhet. Vi när 

den andra personens medkänsla genom att uttrycka 

hur vi känner, inte för att skuld belägga den andra. Vi 

är ansvariga för våra känslor och reaktioner, men vi lär 

oss att kommunicera vilka situationer som är verkligt 

utmanande för oss. Är vi tillräckligt modiga att be om 

hjälp på detta sätt, att släppa taget om vår stolthet, 

kan våra relationer fortsätta att utvecklas. 
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För att våra försök med att säga: ”Tack”, ”Förlåt”, ”Så 

här är det” och ”Jag behöver din hjälp”, ska bära frukt 

är det nödvändigt att vi tränar oss i kärleksfullt tal och 

djupt lyssnande. Kärleksfullt tal innebär att vi uttrycker 

oss på ett sätt som när glädje, frid och självförtroende 

inom oss och personen vi talar med. Vi tillåter inte ilska, 

fördömanden och förutfattade meningar styra vårt sätt 

att tala. Vi talar ur omtanke och omvårdnad, med 

insikten att vad vi ger näring kommer att gro och växa. 

Vi vill inte att den andra personen bara agerar som vi 

vill. Vi vill att de är lyckliga och vi vill leva och arbeta 

tillsammans i harmoni. Med detta förhållningssätt och 

uttryckssätt skapar vi förtroende och tillit i våra 

relationer. Våra barn börjar lyssna mer uppmärksamt 

på oss när våra ord inte innehåller ständiga 

tillrättavisanden.  

 

För att kunna lyssna uppmärksamt och djupt är det 

nödvändigt att vi kan uppmärksamma och lugna våra 

reaktioner och känslotillstånd. Vi vill inte lyssna till vår 

inre dialog, våra kommentarer över vad den andra 

personen säger. Utan istället lyssna till vår vän för att 

höra och förstå vad de försöker säga. Vi lyssnar med 

öppna öron och ett lugnt sinne. Vi är där för den andra 

personen. Vår närvaro och vårt lyssnande är en verklig 

gåva. Det är fortfarande så många saker vi inte förstår, 

så vi är nyfikna att fortsätta att lära oss. 

 

För att vårt tal och lyssnande ska ha hög kvalitet är det 

viktigt att vi inte för våra mest betydelsefulla 

konversationer när vi är mitt uppe i en annan aktivitet. 

Vi tar oss tiden att sätta oss ner med den andra 

personen bara för att tala och lyssna. Vi kommer 

tillbaka till vår andning och tillåter vår kropp och vår 

andning att slappna av. Vi tillåter den som talar att 

uttrycka sig, utan att avbryta. Vi behöver inte rätta till 
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eller dela vår syn just nu. Vi bara lyssnar för att förstå 

den andra personens synvinkel och erfarenhet. Ibland 

känner vi att vi behöver dela vår syn med den andra 

personen så att de också förstår oss bättre, men det är 

viktigt att vi inte tillåter vår ide att ta över. Vi väntar 

kanske till och med till ett senare tillfälle att uttrycka 

våra synpunkter. Vi ger oss själva och den andra 

personen tid att titta djupt på vad som delats, så att vi 

kan låta sann förståelse träda fram. Vi vill inte bara 

hålla fast i vår första tolkning om vad som sagts. Att 

lyssna och tala är en konst i sig, men vår dagliga 

närvaro, vår regelbundna uppmärksamma andning 

kommer hjälpa oss att fördjupa och förfina vårt 

lyssnande och vår tal. 

 
Att leva och verka tillsammans i glädje och harmoni,  

som medmänniskor i en stor familj är möjligt.  
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 Motion – i glädje och avslappning 

Är det möjligt att motionera i glädje och avslappning? 

Kan vi motionera utan särskild utrustning, träningsverk, 

dåligt samvete och alla andra fällor, som hindrar oss 

från att fröjdas med vår kropp i rörelse? Mitt svar är Ja! 

 

Ett gott ställe att börja är att komma i kontakt med våra 

leder. Tillåta lederna att slappna av, vilket underlättar 

cirkulationen av blod och energi genom kroppen. Vi 

kan börja med vår nacke, sakta och varsamt luta 

huvuden framåt, bakåt, åt höger, åt vänster upprepa 

flera gånger. Vrid huvudet åt höger och åt vänster, 

tillåt andningen att vara naturlig, din kropp 

avslappnad, fötterna axel brett i sär, stabilt i kontakt 

med golvet. Fortsätt att hitta en rotation i axlar, 

armbågar, handleder, fingrar, höfter, knän och vrister. 

Många långsamma och varsamma repetitioner får 
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lederna att vakna upp. Vår kropps börjar kännas större 

och öppnare. Livet kan cirkulera inom oss. 

 

När jag går på en rask promenad, låter jag armarna 

svänga fritt. Jag upprätthåller en mjuk och stabil 

kontakt mellan foten och marken, tillåter kotpelaren att 

varsamt rotera. Kraften kommer från vår mage, vårt 

centrum ett par centimeter under naveln. Vi behöver 

inte göra en stor ansträngning. Börja varsam så att 

kroppen, leder, muskler, lungor och hjärtat får en 

angenäm start på promenaden. Vi går i en takt som 

hjälper vårt hjärta och vår andning att motioneras, 

men vi tar inte ut oss. Vi går inte så fort att vi tappar 

andan. Andehämtningen bör hålla sig harmonisk och 

stadig under promenaden. Vi är uppmärksamma på 

vår andning och använder den för att komma tillbaka 

till våra steg. Vi är i kontakt med luften och med 

marken. Vi behöver inte prata på vår promenad. Även 

om vi har en god vän med oss kan vi glädjas åt att 

vara ute tillsammans i rörelse utan ett ord. När vi gick 

på en upptäckts promenad med en grupp tonåringar, 

började jag gå så här, avslappnat och glädjefyllt. Min 

syster kallade det trasdocks gång. Vi hade mycket skoj 

på den promenaden. 

När vi tar en promenad oavsett vilket tempo vi håller 

kan vi använda denna dikt: ”Vårt sinne kan vandra i 

tusentals riktningar, men på denna ljuvliga stig, går jag i 

frid. Med varje steg fläktar en varsam vind. Med varje 

steg slår en blomma ut.” 

 

En god vän sprang 30 minuter eller gjorde yoga varje 

dag. Hon gjorde detta under hela sin universitets 

utbildning. Det som imponerade mig än mer var att 

hon fortsatte när hon börjat arbeta, även om hennes 

konsult arbete var ansträngande. Kanske just därför att 

hennes arbete krävde så mycket tid. Hon förklarade att 
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hon aldrig tillät sig att springa så fort eller anstränga sig 

så mycket att hon blev trött. Ett vanligt problem är att vi 

vill ha ett resultat, ett snabbt resultat. Vi glömmer bort 

att göra vår motion till något upplyftande och 

uppiggande i stunden. När vi pressar oss själva bidrar vi 

till stress och spänning i vårt system. Vårt motions pass 

har inte sitt fulla genomslagkraft om vi knappt kommer 

ur sängen dagen efter för att vi har sådan träningsverk. 

Hur svårt blir det att motivera oss själva att träna nästa 

gång när motion förknippas med obehag och smärta? 

Detta låter ju ganska förnuftigt, men trots allt är det 

svårt att hitta en stadig och regelbunden rytm med 

uppbyggande motion. Vi kan ha roligt när vi är ute och 

går eller joggar, vi får! 

 

Vardags motion är en skatt, som vi kan försöka 

upptäcka mer och mer. Vår uppmärksamma andning 

hjälper oss att inte förlora oss själva i stress eller oro. Här 

kommer några enkla exempel: 

 

• Ta trapporna  

• Gå och cykla när du kan 

• Gå av bussen ett par hållplatser tidigare och gå 

• Var fullt närvarande när du lyfter saker 

• Damsug och tillåt rörelserna att bli flödande och 

koncentrerade 

• Stå upprätt och stabil när du står i kö 

 

När jag är uppmärksam på mina rörelser, exempelvis 

rotationen av kotpelaren, hela kroppen i själva verket, 

när jag går på vandring, känner jag mig lycklig. Vilket 

underverk vår kropp är. Vi kommer i kontakt med de 

ben, muskler, ligament etc som behövs för att vi ska 

kunna röra oss. Vi är mycket lyckligt lottade att vi kan 

röra vår kropp. En annan intressant upptäckt jag gjort 
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är att mitt sinne verkar naturligt öppna sig och bli mer 

klart när rörelse får tillräckligt utrymme i min dag. Studier 

har visat att regelbunden motion fungerar väl i att 

hantera depression. Cirkulation i vår kropp medför 

förbättrad cirkulation i vårt medvetande. 

 
Vi kan givetvis använda detta uppmärksamma och 

glädjefyllda förhållningssätt till den motion och träning 

vi redan håller på med. Glädje och avslappning när vi 

är i rörelse hjälper oss också att vara i kontakt med 

stillheten inom oss.  

 

 
Rörelse och stillhet verkar i harmoni och stödjer varandra.  

Ur avslappning kan vår kropps och sinnes  

verkliga kraft komma till fruktbart uttryck. 
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 Återanvänd & Återvinn 

Vad behöver vi för att vara lyckliga? Behöver vi mer 

kläder, en större bil eller den nyaste mobilen? Låt oss 

stanna upp och reflektera över vilka lyckliga 

omständigheter som redan är tillgängliga för oss. Vi har 

händer att hålla denna bok med, ögon att läsa, lungor 

att andas, luft att andas, tillräckligt med värme för att 

hålla oss friska, mat att äta, någonstans att bo, någon 

som bryr sig om oss osv. Ta din tid att verkligen komma i 

kontakt med lycko fröna i ditt liv t.ex. personer och 

omständigheter vi normalt tar för givet. Det kan vara en 

god ide att skriva ner alla dessa lycko frön på ett papper. 

När du är klar med din lista kom tillbaka till din andning 

och följ din in andning och din utandning med din fulla 

uppmärksamhet samtidigt som du låter dig näras av listan 

du precis sammanställt. Det finns så många anledningar 

för oss att vara lyckliga här och nu. Att kunna vara i 

kontakt med ett höstlöv som graciöst seglar i vinden är en 

stor lycka. Vi kan le och slappna av, då minns vi att livet 

faktiskt inte är så tokigt. Vår livssituation har inte 

förändrats, men vår syn vårt förhållningssätt har. Med ens 

ter sig vårt liv väldigt annorlunda. 

 

När vi är glada och lyckliga i vårt liv är suget att köpa 

saker, att tillägna oss mer materiella tillgångar inte så 

överväldigande. Det här är ett mycket effektivt sätt att ta 

ansvar för resurserna på vår planet. Vi börjar naturligt att 

konsumera mindre och vi köper bara det vi verkligen 

behöver. Det blir billigare också, kanske behöver vi inte 

oroa oss så mycket över pengar längre, en till 

omständighet för välmående. 

 

Under tiden jag bott i gemenskapen har jag verkligen 

smakat glädjen av att kunna ärva andras saker. Eftersom 

vi flyttar från ett rum till ett annat varje år och normalt 

flyttar till en annan gemenskap vart tredje eller fjärde år 
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vill vi inte lägga oss till med för mycket prylar. Att ha ett 

bibliotek tillsammans är en stor glädje. En bror kanske 

köper en bok i ett ämne han studerar för tillfället och den 

finner så småningom sin väg till biblioteket. En intressant 

bok vill läsas av många personer, inte bara en för att 

sedan samla dam på en hylla. Flera gånger har jag hittat 

t-shirts i vårt andra-hands klädskåp och några gånger 

strumpor. Det kan vara en stor glädje att använda t-

shirten som undertröja tills den börjar tunnas ut och gå 

sönder. Att vi har så många andra hands affärer så vikan 

släppa taget om sådant vi inte behöver och kunna göra 

det tillgängligt för någon annan är förträffligt. Vi är inte 

oberoende av andra människor, vi är nära 

sammanflätade, så när vi kan dela med oss närmar vi oss 

denna verklighet. Detta för naturligt med sig båda glädje 

och frid. Att vara i synk och harmoni är en stor gåva.  

 
I Sverige är vi lyckligt lottade med lättillgänglig 

återvinning, för burkar, flaskor, tidningar etc. När jag 

bodde i Stockholm gick jag med ett par fulla tyg kassar 

varannan vecka eller så till återvinnings stationen ett par 

kvarter bort. Här i gemenskapen har jag emellanåt hjälpt 

till med återvinningen, på en helt annan skala. Att kunna 

lämna tillbaka dessa förpackningar, kartong och glas 

burkar osv så att materialet kan användas igen känns så 

sunt och bra. Mycket av det vi kallar sopor behöver inte 

köras till soptippen för att ruttna, rosta och skapa 

ytterligare miljö förstöring. Vi samlar ihop de material vi 

kan, återanvänder det vi kan och tar med oss resten till 

återvinnings stationen. Vår medvetenhet om dessa 

handlingar och dess konsekvenser omvandlar återvinning 

till en betydelsefull glädjekälla.  

 

Vi har en dikt om hur allting är i förändring: 

”I soporna ser jag komposten, i komposten ser jag rosen. 

Allt är i en förändringsprocess. Förgänglighet är livet.” 

 

När vi köper någonting: mat eller en TV apparat, 
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spendera ett ögonblick på att uppmärksamma all 

förpackning som medföljer. Stanna upp och reflektera 

över var maten, TVn eller förpackningen kommer från. 

Alla produkter och förpackningar kommer från jorden och 

det har gått åt mycket material, energi och bränsle för att 

tillverka och leverera de till oss. Denna medvetenhet kan 

också bringa glädje till vårt liv, vi känner oss förunnande 

att kunna köpa den här maten eller den här TV 

apparaten. Ligger det något ansvar i att köpa varor? Var 

kommer varorna ifrån, hur och var har de producerats? 

Dessa och många andra frågor är intressanta och viktiga 

att titta in i, eftersom alla våra val har många 

följdverkningar inte bara i vårt liv, men för många andra. 

Dessutom har våra val sammantaget en stor inverkan på 

vår natur. Med uppmärksamhet börjar vi se hur vårt liv 

och våra handlingar har långtgående effekter. När vi blir 

mer medvetna i vårt dagliga liv kan vi också börja titta på 

våra prioriteringar. Det kan vara en oerhörd glädje källa 

att undersöka var vi lägger våra pengar och använda 

dem på ett sätt som ligger i linje med våra värderingar, 

inte våra vanor. Vi kanske också vill spendera tid och 

energi med organisationer, som hjälper företag och 

poitiker att ta ansvar och värna om människors och 

naturens välmående. 

 

När vi lär oss att stanna upp och komma i kontakt med 

livet här och nu, blir alla våra upplevelser rikare. Vår 

rastlöshet och vårt habegär styr inte längre vårt liv. Vi är 

fria och vår kapacitet att utföra vårt arbete, ta hand om 

vår familj osv ökar naturligt. Vi vänder inte ryggen till vårt 

liv, men fortsätter att lära oss mer näringsrika och 

meningsfyllda sätt att leva vårt liv. Vårt förhållningssätt till 

livet har förändrats. Att leva med färre prylar kan vara en 

stor gåva och inte alls upplevas som en uppoffring. 

 
Ur rik mylla växa näringsrik växt.  

Ur vissnad växt växer näringsrik mylla. 
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 Later och dygder: förändring är möjlig 

Hur många av oss har inte avlagt ett löfte att ändra 

någon aspekt av vårt liv, som inte längre känns 

ändamålsenligt? Hur många gånger har vi försökt; 

hantera vår stress eller ilska, sluta röka, börja motionera, 

börja samtala mer med vår familj osv? Har vi varit 

lyckosamma i våra strävanden? Hur mycket kraft och 

beslutsamhet har dessa löften, detta förändringsarbete 

tagit? Hur mycket stress har de skapat?  

 

Hur kan vi komma att leva våra liv enligt våra högsta 

ideal? En viktig fråga här är om vi kan acceptera 

situationen, våra vanor precis som de är just nu. Jag 

menar inte tolerera eller uthärda, utan acceptera dem 

som de är. Acceptens betyder inte att vi ger upp våra 

strävanden att omvandla vårt liv, vår familj, vårt 

samhälle får det bättre. Vi kan acceptera oss själva 

därför att vi förstår de orsaker och omständigheter, som 

ligger till grund för våra vanor. Våra vanor kommer från 

våra föräldrar, vårt samhälle, våra livserfarenheter och 

får näring från våra dagliga handlingar i form av 

tankar, ord och agerande. Vi börjar förstå hur det 

kommer sig att vårt samhälle ser ut som det gör. Vi 

förstår varför människor lider av stress och utbrändhet, 

eller alkoholism och depression.   

När jag var hemma i Sverige 2001 efter några av mina 

resor under mitt sabbats år, frågade en av mina vänner 

vad jag kände att mitt nästa yrke skulle bli. Jag kommer 

ihåg att jag svarade att jag inte var säker än, men jag 

gissade på ”potential konsult”. Jag vet inte om det finns 

några ”potential konsulter”, men i mitt liv i uppmärksam 

närvaro, som munk och meditations utövare känns det 

precis som om det är min karriär. Att lära känna och 

förverkliga vår fantastiska potential och vägleda andra 

i att göra detsamma. Vår potential att leva liv fyllda av 
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lycka, förståelse, frid och medkänsla är större än vi 

anar. 

  
Att kunna sluta fred med de vanor vi vill förändra är en 

viktig aspekt för att förändring ska kunna ske. Att komma 

ihåg att nära vår glädje och tacksamhet är också viktiga 

beståndsdelar i processen. Vi behöver inspiration och 

beslutsamhet. Vår förändring blir inte ett korståg mot de 

vanor och laster vi inte gillar. Förändringsprocessen 

bränsle är inte skam och dåligt samvete. En nyfikenhet, en 

kärlek för livet och för utveckling när oss. Vår omtanke 

och omsorg för vårt eget och andras välmående ger 

bränsle till vår fridfulla vandring i och mot förändring och 

utveckling.  

 

Vi måste komma ihåg att en vana inte skapas över en 

natt. Många av våra vanor har vi ärvt från våra föräldrar 

och vårt samhälle. Kan vi också vara tålmodiga, men 

ändå stadfasta på vår vandring har vår potential en 
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chans att gro.  

 

Att bli uppmärksamma på vår kropp, våra känslor och 

sinnesstämningar kommer att hjälpa oss att förstå vad 

som driver våra vanor och laster. Börjar vi uppmärksamma 

en  självkritisk tanke sekunden innan vi på ett irriterat sätt 

tillrättavisar vårt barn eller kollega, öppnar förändringens 

möjlighet upp sig. Allteftersom vår uppmärksamhet och 

närvaro blir starkare kommer vi att börja få ett spelrum 

innan vår vana sätter in. Ett ögonblick i vilket vi har en 

chans att säga till oss själva ”nej, jag vill inte reagera med 

ilsket tal”. Vi hittar mer ändamålsenliga sätt att handskas 

med de obehagliga känslor och tankar som kommer och 

går. Vi tar ett andetag och blir uppmärksam om att jag 

känner mig riktigt stressad just nu, men jag behöver inte 

ett glas vi för att koppla av. Vi kan komma tillbaka till oss 

själva, till det lugn, den glädje, den harmoni, som finns 

tillgänglig för oss hela tiden. Istället för att städigt vara på 

jakt efter någon eller någonting, som kan tillfredsställa oss, 

finner vi frid och lycka just här och nu. Vi lyckas frigöra oss 

från vår vana att reagera, att sugas med eller kämpa 

emot. Vi lyckas känna igen känslan, känna igen tanken 

och säga till oss själva ”jag är så mycket mer än den här 

känslan, jag är inte begränsad av den här tanken” och 

med ens finns klarheten och kraften att inte följa våra 

later.  

 

Att kontinuerligt komma tillbaka till oss själva att nära vår 

uppmärksamma närvaro, vår glädje och vår frid är 

nödvändigt för att vi långsiktigt och djupgående ska 

kunna förändra våra beteenden.  

 

 
I en moders varma famn omvandlas gråt till skratt.  

Ur en faders uppmuntrande vägledning växer talang. 
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Slutord  

Det här är bara början! Denna bok är ett startskott till 

en resa, en upptäcktsfärd, som kan föra oss tillbaka till 

oss själva. När vi är närvarande kan vi enkelt hitta 

glädje. När vi känner oss glada är det lätt att tänka, 

säga och agera på ett sätt som hjälper glädjen inom 

oss och i andra att frodas. Vi kan le, vi får! 

 

Vi har många vackra förebilder i människor som levt 

sina liv med glädje, frid, kärlek och mening. Vi har 

tillgång till oändliga volymer av böcker och video om 

välmående, spirituell utveckling osv. Frågan vi måste 

ställa oss är: ”Är jag redo att börja vandringen?” Att 

läsa och spekulera, att skapa nya idéer och 

föreställningar kommer inte att hjälpa oss mycket. Vi 

måste komma till skott, ta tag i våra liv med mycket 

ömhet och lekfullhet. Våra liv kan vara så oändligt 

mycket rikare än vad vi många gånger föreställer oss. 

För att vi ska kunna vara i kontakt med oss själva och 

livet, krävs att vi lär oss att stanna upp och slappna av. 

Det krävs att vi tillåter oss själva att må bra.  

 



47 

 

Må vi fortsätta att lära och växa så länge vi lever.  

Vår potential, vår livs kapacitet väntar på oss.  

 

Låt oss fortsätta vår upptäcktsfärd tillsammans,  

som medmänniskor i en familj.  

 

Med ett andetag och ett steg i taget  

kan vi lära oss att leva här och nu. 
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Bhikshu Chân Pháp Hộ  (Broder 

Jerker) lever i Deer Park 

Monastery i södra Kalifornien, med 

omkring 18 munkar, 25 nunnor och 

ett ständigt skiftande antal 

lekmanna utövare. Han invigdes 

som munk i Plum Village 

traditionen av sin lärare zen 

mästaren, poeten och 

fredsmäklaren Thich Nhat Hanh i 

februari 2003. Broder Jerker växte 

upp i Stockholm, gick på 

universitetet i Lund och arbetade i 

Stockholm innan hans hjärta förde honom till ett liv som 

buddhistisk munk.  

 

Idén att skriva denna lilla bok kom under ett besök i Sverige, 

då han på ett nytt sätt slogs över hur många människor 

omkring honom ständigt är på väg någon annanstans för 

att göra någonting annat. Det verkar som om vi inte  är 

tillgängliga för denna stunds alla gåvor. Vi har lärt  oss att 

kämpa igenom våra liv, att uthärda snarare än leva, men 

det behöver inte vara så.  

 

Boken är tillägnad alla insiktsfulla lärare som visat, visar och 

kommer att visa oss vägen tillbaka till denna stund där lycka, 

kärlek, medkänsla och förståelse är fullt möjlig. 

 

 

 
För mer information om utövandet av och aktiviteter i 

medveten närvaro (mindfulness): 
www.gladjenskalla.se 

www.plumvillage.org 

www.deerparkmonastery.org 

www.mindfulnessbell.org 

http://www.plumvillage.org/
http://www.deerparkmonasery.org/

