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indfulness är en mänsklig  
egenskap. Vi har alla förmågan  
att vara närvarande och medvetna 

– medvetna om vad som pågår omkring oss 
men också om vad som pågår i vårt eget inre. 
 Så säger läkaren, författaren och mindful-
nessläraren Ola Schenström. 
 Ola Schenström är en av pionjärerna inom 
mindfulnessrörelsen i Sverige och verkar för 
att föra ut mindfulness på bred front både 
inom sjukvården och i samhället i övrigt. 
 Med kunskap, närvaro, värme, ödmjukhet, 
lågmäld humor och glimten i ögat vägleder 
Ola blivande utövare och instruktörer  
i resan mot att själva hitta upplevelsen av 
mindfulness – ja kanske också att navigera 
genom livet och dess utmaningar med hjälp 
av medveten närvaro i nuet. 
 Tidningen Näras reporter har mött Ola 
Schenström för att få svar på några frågor  
om mindfulness.

Hur blev du som läkare intresserad  
av mindfulness?
– Genom många års arbete som allmänläkare 
och verksamhetschef på en vårdcentral i Luleå 
såg jag att största delen av människors besvär 
bottnade i stress, sömnsvårigheter, psykolo-

giska problem, relationsproblem, rökning, 
alkohol och kronisk smärta. Därför började 
jag söka efter komplement till den traditio-
nella medicinska behandlingen. 
– Jag utbildade mig inom flera olika metoder 
såsom hypnos, mental träning, nonviolent 
communication och kognitiv behandling. 
Sökandet efter alternativa vägar handlade på 
ett personligt plan också mycket om vad som 
är det eventuella syftet med mitt liv på jorden 
och vart vi människor är på väg. Det var också 
den frågan som gjorde att jag engagerade mig 
i föreningen Läkare emot kärnvapen i Sverige 
såväl som internationellt. För mig är mindful-
ness ett sätt att bli medveten, inte bara om sig 
själv och andra utan om hela mänskligheten 
och de system på jorden som vi är del av.”
– Syftet med träningen i mindfulness är att 
bättre bidra med något utanför träningen.  
Vi mediterar för att kunna använda oss själva  
i livets tjänst och kunna vara verksamma i 
livet den tid vi är här och bidra till att andra 
och samhället utvecklas positivt.

Varför valde du att arbeta  
med just mindfulness?
– I mitten av 1990-talet åkte jag på min första 
retreat i Klippiga bergen. Genom min egen 

upplevelse där, kände jag att meditation gick 
mer på djupet än något annat av det jag hade 
gjort tidigare. I början av 2000-talet kom jag i 
kontakt med mindfulness genom Anna, min 
fru som är psykiater. Vi reste på en mindful-
nessretreat tillsammans. Det ledde till ett nytt 
sätt att se på livet och ett nytt sätt att möta 
mig själv – det gav mig en ny frihetskänsla. 
– Mindfulness är en enkel metod – även 
om den inte alltid är så lätt! När man tränar 
mindfulness kan man uppleva tillstånd av 
att bara vara, stunder av fullständigt lugn. 
Det var min personliga erfarenhet av hur det 
förändrade mitt förhållningssätt till livet som 
gjorde att jag sedan ville hitta vägar att nå ut 
med mindfulness till många fler människor. 

Barn är naturligt 
närvarande, vi 
kan lära av dem
Att vara uppkopplad på nätet är en självklarhet för de flesta idag. 
Men hur uppkopplade är vi inåt – mot tankarna, känslorna och 
kroppen? Det är svårt att få balans i en vardag som styrs av teknik 
menar Ola Schenström, läkare och en av pionjärerna inom den 
svenska mindfulnessrörelsen. Läs hans kloka råd! Ta del av hans 
övningar! Och lär dig njuta av att Bara Vara.
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Jag såg vilken stor potential mindfulness-
träningen har för stresshantering och för att 
påverka människors hälsa och välbefinnande 
i positiv riktning.
– Forskning om mindfulness visar att  
mindfulnessträning ger effekt på symtom 
som ångest och stress, även med mindre än 
10 minuters träning om dagen.

Varför är mindfulness så aktuellt  
– och så svårt – i dag? 
– Många lever med stor tidspress och höga 
prestationskrav. Vi möter också så många dist-
raktioner i form av mobiltelefoner,  
Facebook, twitter och all slags media, att det 
är svårt att verkligen vara närvarande med oss 
själva och med andra människor. Paradoxalt 
nog innebär överflödet av information att vi 

MINDFULNESS

M

OLA vet hur vi blir mer 
medvetna om vårt inre

I sin bok ”Mindfulness i vardagen” beskri-
ver Ola Schenström vad mindfulness är 
och vad träningen kan hjälpa oss med:

l Mindfulness hjälper oss att odla  
medkänsla och kärleksfull vänlighet,  
både gentemot andra och oss själva.

l  Mindfulness är medveten närvaro,  
att vara närvarande i nuet med avsikt  
och utan att värdera eller bedöma  
det vi uppmärksammar.

l Mindfulness är en träning i att rikta  
uppmärksamheten på det vi önskar  
och att öva oss på att behålla den där.

l Träningen i mindfulness ger oss större  
förmåga att välja hur vi förhåller oss  
till händelser och situationer.

l Mindfulness ger redskap för att hantera 
livet på ett sätt som minskar stress,  
oro och lidande samt ökar förmågan att 
göra kloka val.

l Mindfulness gör oss bättre rustade  
att möta de svårigheter som vi alla möter 
någon gång i livet.

Detta är 

”Vi är bra som vi är. När vi 
inser det kan vi känna oss 
mindre otillräckliga

Det här är Ola:
Familj: Gift, tvillingpappa x 2, 
bonusdotter, tre barnbarn.
Bor: I Lomma, strax norr om Malmö.
Bakgrund: Tidigare verksam som 
allmänläkare, verksamhetschef och 
senior advisor i primärvården i Luleå 
och Norrbottens län. Grundare av 
Mindfulnesscenter AB. Författare 
till boken ”Mindfulness i vardagen” 
och mindfulnessprogrammet ”Här 
och Nu”. Har skapat ett flertal olika 
träningsprogram  i mindfulness för 
dator och smartphone, MP3-spår/
cd-skivor, för vuxna samt för barn  
och ungdomar.
Gör: Föreläser om och utbildar 
instruktörer i mindfulness.
Hemsida och webbshop:  
mindfulnesscenter.se
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upplever mindre, och då menar jag att vi upp-
lever mindre av livet på ett meningsfullt sätt. 
Mindfulness hjälper oss att gå åt andra hållet, 
från distraktion och splittrad uppmärksam till 
närvaro, och det är något vi alla kan träna oss 
på och göra till en del av livet.
– Barn är naturligt närvarande, vi kan lära 
oss av dem. Som föräldrar kan vi fråga oss 
hur mycket närvarande vi är med oss själva. 
Vi är ofta hyperuppkopplade utåt, men hur 
uppkopplade är vi inåt? Med tankarna,  
känslorna och kroppen? Vi behöver lära oss 
att medvetet välja hur mycket vi vill vara  
uppkopplade. Många har inte lärt sig att leva 
på ett balanserat sätt med den nya tekniken. 
– Om barnen växer upp i en miljö där man 
ständigt är uppkopplad och inte är riktigt 
närvarande med det som pågår i nuet, lär de 
sig att bli distraherade. Det i sin tur kan också 
göra barnen mer impulsiva. De försämrade 
betygen i skolan tror jag kan ha ett samband 
med att eleverna är uppkopplade på och 
utanför lektionstid . Det är verkligen viktigt 
att lära våra barn att kunna fokusera och  
koncentrera sig.
– Det magiska ögonblicket i mindfulness , 
det är när vi upptäcker att vi inte är  
medvetna. Träning gör det lättare  
med tiden och ger oss ett verktyg för livet.

Vilken betydelse ser du att mindfulness 
har i  relationer?
– Genom mindfulness kan vi lära oss att 
observera och bli mer och mer medvetna och 
det hjälper oss att välja hur vi vill förhålla oss. 
Stress gör oss mindre mänskliga och mindre 
kapabla att lyssna på andra människor. När vi 
kan släppa stressen och vara närvarande med 
oss själva och andra kan vi också lättare fråga 
oss: ”Vad är det bästa jag kan göra just nu?”.

Vinn! Olas bok om  mindfulness

”Mindfulness i vardagen”  har sålt i över 70 000 exemplar och är Sveriges mest sålda  
träningsbok i mindfulness. Den innehåller också en cd med övningar. Ola Schenström 
har skänkt oss 3 exemplar att lotta ut!

Svara rätt på den här frågan om du vill vara med och tävla:
Var i Sverige var Ola verksamhetschef på en vårdcentral?
A. Luleå    B. Lund    C. Landskrona

Skicka ett SMS till 727 72. Skriv NÄRA MINDFULNESS X 
(där x står för ditt svaralternativ). Glöm inte mellanslagen. 
Du kan också tävla via vykort. Sänd det till ”Mindfulness”, 
Nära, DC Syd, Box 17, 231 21 Trelleborg. 
Senast 1 september behöver vi ditt svar.

– Vi inser kanske också att vi många gånger 
egentligen inte behöver kommentera och ha 
synpunkter på andra människor. Forskning 
har intressant nog visat att det är viktigare att 
vi inte kommenterar våra nära och kära än att 
vi visar empati. Och det är just det här med 
att inte värdera och bedöma som vi tränar 
oss på i mindfulness, även om det nog är som 
allra svårast i nära relationer. Genom mind-
fulness lär vi oss se likheterna och det som 
förenar oss.
– Det som förenar oss är vår ofullkomlighet, 
och det är okej! Inte ens vi som sysslar med 
mindfulness är mindfulla hela tiden.

Hur ser du på mindfulness och medkänsla?
– Utan medkänsla, ingen mindfulness! Med-
känsla är inbyggt i mindfulness – det finns 
bara varm mindfulness! Att ha medkänsla, 
både med andra och med sig själv, är centralt 
i mindfulness. Forskning visar att om vi kan 
vara snälla och förlåtande mot oss själva så 
ökar självkänslan och självtilliten och vår  
förmåga att ändra beteende. Självkritik,  
däremot, befäster våra gamla beteenden. 
– Särskilt kvinnor har höga krav på sig själva 
och tenderar till självkritik. I dag finner vi 
ofta svår stress hos gymnasietjejer och unga 
kvinnor, medan unga killar är mer avspända. 
Kanske beror de på att de förväntar sig och 
tror att det kommer att gå bra för dem även 
om de inte anstränger sig så mycket?

Vilken betydelse ser du att mindfulness 
kan ha för självkänslan?
– Självkänslan stärks när vi känner oss själva 
bättre, och det vi tränar i mindfulness är att 
vara närvarande med våra tankar och känslor 
och att lyssna på kroppen. Ja, att faktiskt vara 
hemma i vår egen kropp. Kroppen ger oss 
hela tiden signaler och kan ofta ge oss vägled-
ning i fråga om moraliska val – det vill säga 
om vi lyssnar på den och frågar oss:” Känns 

det här bra?”. ”Känns det här rätt eller inte?”.
– När vi lär oss att vara mer närvarande och 
uppmärksamma kan vi utveckla vår förmåga 
att lyssna på oss själva, lita på vår intuition, 
kliva ur autopiloten och vara mer kreativa 
och flexibla. Allt detta är förmågor som  
hjälper oss att ta hand om oss själva bättre 
och skapa äkta livskvalitet.”

Ser du någon koppling mellan  
mindfulness och andlighet?
– Mycket av mindfulnessrörelsen i väst har 
sina rötter i den buddhistiska traditionen, 
även om mindfulness idag oftast lärs ut på ett 
sekulärt sätt. Jag vill helst inte tala om mind-
fulness som en form av andlighet, eftersom 
det ordet väcker så många olika associationer 
hos olika människor. Jag vill hellre beskriva 
mindfulness som ett icke-hierarkiskt sätt att 
förhålla sig till världen som förenar det per-
sonliga och det universella. 
– Mindfulness är en mänsklig egenskap, 
och träningen i mindfulness är ett sätt att få 
kontakt med det rena varandet – en klarhet 
i sinnet, en känsla av att vara nära allting, en 
känsla av att vara en del av allt. Mindfulness 
är ett sätt att stiga in i närvarons och varan-
dets dimension där kropp och sinne och 
omgivning är ett. Oneness.

Hur kan mindfulness hjälpa oss att möta 
svårigheter i livet?
– De verktyg vi får genom mindfulness är 
särskilt värdefulla när vi möter svåra situatio-
ner såsom separationer, vår egen eller andras 
sjukdom eller föräldrar och andra närstående 
som går bort. Här kan mindfulness vara ett 
stort stöd i att kunna förhålla sig till det som 
är och samtidigt inte överväldigas. 
– Mindfulness kan vara särskilt värdefullt för 
anhöriga som vårdar sjuka närstående, och vi 
på Mindfulnesscenter har börjat arbeta med 
ett sådant projekt.
– Alla människor möter svårighet av olika 
slag, och ingen människa är perfekt. Vi är bra 
som vi är. När vi inser det kan vi känna oss 
mindre otillräckliga.

Vad ger dig allra mest i ditt arbete  
med mindfulness?
– Det mest spännande med det här arbetet är 
att se vad som händer när människor tränar, 
på bara några månader kan många få ett nytt 
sätt att se på livet. Det jag också ser som så 
värdefullt är att förhållningssätten vi tränar 
på i mindfulness är förhållandevis lätta att 
tillägna sig. Mycket kan ske på kort tid även 
för dem som tidigare har mediterat på annat 
sätt. Det finns många olika sätta att utöva 
mindfulness på. Alla har sin egen resa. ☐

 övningar  i

l Att stanna upp ofta och fråga oss vad 
som pågår, det ökar vår medvetenhet.

l Att ta tre djupa andetag och känna 
hur det känns i kroppen. Och att andas 
ut långsamt, det har en lugnande  
inverkan på sinnet.

l Andningsankaret – att sätta sig ner 
några minuter och följa hur andetaget 
känns i kroppen när det strömmar  
hela vägen in och hela vägen ut. Det 
hjälper oss att lämna tänkandet och  
bli uppmärksamma på kroppen.

l Vi kan träna på att vara uppmärk-
samma på alla små saker vi gör i  
vardagen – att borsta tänderna, att 
dricka en kopp te, att gå en promenad 
och betrakta det vi ser omkring oss,  
att vara uppmärksamt närvarande  
med dem vi möter.

”När man tränar mindfulness 
kan man uppleva tillstånd 
av att bara vara, stunder av 
fullständigt lugn
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KURSRESA TILL KORFU I SEPTEMBER
Följ med oss till den fantastiska platsen Buddha hall på Korfu i september! 
Upplev en underbart varm kursstämning, med stark personlig och andlig utveckling, mycket glädje, 
kärlek och ljus, fantastisk vegetarisk mat, vackra miljöer samt ett härligt klimat. 
Vi lever i en tid med stegrande energifrekvens på jorden, det innebär att vår kropp och vårt medve-
tande påverkas på alla plan. Under kursen gör vi övningar som hjälper oss att förstå våra nya inre 
signaler och som ger oss tillgång till vår fulla potential. 
13/9- 20/9 2014
Pris: 15 900 kr 
I priset ingår: Flyg tur och retur Sverige - Korfu, 
transfer, del i dubbelrum (enkelrum mot ett tillägg)
helpension (6 dagar), kursavgift

Fåtal plaster kvar!

SOULLIFE ACADEMY 2014
1-årig Intuitiv helhetsutbilning för terapeuter i Soullife theraphy 
Utbildningen riktar sig till dig som är terapeut och vill fortbilda dig både som 
människa och terapeut i den intuitiva skolan.
Målet med utbildningen är att ge dig en djup kroppskännedom i både upplevelse 
och intellektuell förståelse av kroppens signaler, genom den inre visdommens 
intuitiva vägledning för människan in i den nya tiden.
Kursen omfattar 140 schemalagda timmar under 2014 och 2015. 
För mer info om tider etc, se www.soullife.se
Kursavgift: 28 000 kr exkl. moms, 10% rabatt vid full betalning före kursstart.
Sista anmälningsdag 15 augusti.

personlig utveckling
med inre vägledning

Meditationskvällar  •  Kurser  •  behandlingar  •  utbildningar 

www.soullife.se        

Lars-Erik Fasth och Eva Fasth
Naturterapeuter
Mer än 25 års erfarenhet inom 
intuitiv helhetsterapi.

Soullifes holistiska helhetsut-
veckling ger dig möjlighet att 
öppna och uppleva din inre 
kärleksfulla vägledning på fem 
dimensioner: den fysiska 
kroppen, sinne, känsla, tanke 
och andlighet. Detta ger dig en 
möjlighet att få med HELA dig 
genom allt som sker i livet.

the new evolution
of humanity
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