
UDFØR EN OPGAVE MINDFULDT 

Når du skal begynde træningen i at udføre opgaver mindfuldt, er det en god ide at starte med mindre opgaver, og 

så gradvist gå videre med sværere og sværere opgaver. Her er et eksempel på opgaver, hvor det starter med den 

nemmeste, og hvor sværhedsgraden så stiger gradvist: 

  

  

 

  

  

 Gå mindfuldt: 

  Gå langsomt og opmærksomt, og læg mærke til hvordan din krop flytter balancen fra ben til ben,  

  og hvordan hver fod ruller fra hælen og frem til tåen for hvert skridt du tager. 

 

 Spis mindfuldt: 

  Start med at lægge mærke til farven og formen på det du vil putte i munden. 

  Læg nu mærke til hvordan det dufter. 

  Put det i munden, og læg så mærke til hvordan overfladen føles på den mad, du har i munden. 

  Bid derefter forsigtigt i maden, og læg mærke til hvordan den smager i forskellige dele af munden. 

  Læg til sidst mærke til hvordan den føles at tygge langsomt på den, og hvordan den føles at  

  synke det. 

 

 Vask mindfuldt op: 

  Mærk sulfoen og vandet mod dine hænder,  

  og læg mærke til hvordan overfladen føles på det du holder i hånden,  

  hvordan det føles at skrubbe det,  

  og lyden af vandet. 

 

 Udfør en arbejdsopgave, huslig opgave eller skoleopgave mindfuldt: 

  Observer hvad du tænker, føler og gør, mens du udfører opgaven. 

  Læg desuden mærke til din vejrtrækning. 

 

 Tal mindfuldt med et andet menneske: 

  Træk vejret mindfuldt mens du lytter til den anden person. 

  Anvend dit begyndersind til at give slip på dømmende tanker. 

  Anvend det vise sind, når du tager beslutninger. 

 

Husk at skrive i din træningsdagbog hvor mange gange om dagen du udfører en opgave mindfuldt. 

 

 

Se mere om hvordan du bliver mindfuld i dit daglige liv  

på næste side! 

  

Husk, at det er tankernes natur at strejfe! 

 

Så når du lægger mærke til at tankerne er strejfet væk fra opgaven,  

så vender du simpelt hen blidt opmærksomheden tilbage mod det 

du er i gang med. 



Efterhånden som du fortsætter med at træne dine mindfulness-redskaber, bør du også begynde at anvende 

dem i dit daglige liv. 

 Fx: 

 I løbet af dagen bør du engang imellem lægge mærke til hvordan du trækker vejret, og så træne  

 mindfuld vejrtrækning i et par minutter. Læg derefter mærke til hvad du føler og hvad du tænker. 

 Desuden bør du gøre dit bedste for at være mindfuld over for dine handlinger og forsøge at udføre så 

 mange opgaver så mindfuldt som du kan.  

  Fx når du er på vej til arbejde i bilen, bussen, toget eller på cyklen. Læg fx mærke til:  

   - Hvad du tænker på. 

    (Det kunne fx være du tænker på hvad du skal i gang med når du når frem.) 

   - Hvad du kan høre omkring dig. 

    (Det kan måske være du kan høre radioen eller bilerne omkring dig  

     eller lyden af andre menneskers stemmer.) 

   - Hvordan du sidder eller står, og hvordan din kropsholdning er. 

   - Hvordan du har det følelsesmæssigt og fysisk. 

    (Det kunne fx være du er ængstelig og træt.) 

   

  Fx når du spiser/drikker. Læg fx mærke til: 

   - Hvilke farver og hvilken form det du spiser/drikker har. 

   - Hvordan det smager. 

   - Hvordan det du spiser/drikker føles i munden. 

  

 Det behøver ikke foregå i nogen bestemt rækkefølge. Gør bare dit bedste for at fokusere på og flytte  

 din opmærksomhed mellem: 

  - Dine tanker 

  - Dine følelser 

  - Dine fysiske fornemmelser 

  - Dine omgivelser 

  - Dine handlinger 

 På den måde bliver du mere mindfuld over for nuet. 

 

Hvis du lægger mærke til at der er et eller andet der generer dig, så giv slip på det så godt du kan. 

 Fx:  

 Hvis du lægger mærke til at du trækker vejret på en kortåndet, overfladisk måde, 

 så forsøg at anvende mindfuldt åndedræt. 

 Hvis du lægger mærke til at dine skuldre er anspændte og foroverbøjede, så giv slip på spændingerne  

 og tillad dine skuldre at sænke sig. 

 Hvis du lægger mærke til at du er fanget i dine egne tanker mens du kører bil, så vend din  

 opmærksomhed mod omgivelserne og vejen du kører på. 

 Hvis du lægger mærke til at der er dukket en dømmende tanke op i dit sind, så giv slip på den. 

 


