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Övningar för att ta kontakt med nuet, såsom det ändå redan är just nu: 
 
 

Tre-tre-tre 
Börja med att på ett faktiskt sätt beskriva tre saker du ser, gå därefter över till att beskriva tre saker som du hör och sist tre saker du känner. Exempel: ”Jag 
ser en grön blyertspenna, jag ser bordet som har fyra ben och är gjort av trä och den blå lampan i metall som hänger över bordet. Jag hör tåget åka förbi, 
någon som pratar i rummet bredvid, en stol som gnisslar. Jag känner min tyngd mot stolen, jag känner att jag lagt benen i kors, jag känner att mina fötter är 
varma.”   
Fortsätt övningen genom att beskriva två saker du ser, hör och känner. Därefter beskriver du en av varje.   

 
   
   
   
 
Bra jobbat! Nu har du provat medveten närvaro i nuet! Gör den här lilla övningen flera gånger om dagen den närmsta veckan. Det är övning som ger 
färdighet, och färdigheten du tränar upp det är förmågan att hitta (och hitta tillbaka till) det medvetet närvarande förhållningssättet – eller förmågan att 
bara vara här och nu.   
 
När din uppgift är att utforska vad du själv upplever, till exempel vad du ser, hör och känner som i övningen ovan, så kan du inte göra fel. Det finns inga 
misstag att göra, annat än att sluta försöka. 
 
 
 

Knackande närvaro  
Vi tänker inte på hur ofta vi svarar på våra egna tankar och tänker vidare på dem, istället för att ibland välja att bara låta dem passera. Prova att bara sitta 
(eller stå) stilla en stund, och observera dina tankar. Varje gång du lägger märke till en tanke kan du knacka lätt med pekfingret mot ditt ben eller något 
annat. Och så knacka lätt igen när du lägger märke till nästa tanke som passerar genom ditt huvud. Om du märker att du har slutat att knacka med fingret, 
så har du förmodligen fastnat i en av tankarna och tänkt vidare på den – och grattis, för du har lagt märke till det och blivit medvetande i nuet igen! Fortsätt 
att bara observera allt som sägs på den inre ”radion”, utan att svara, kommentera eller värdera, och att knacka lätt med fingret.  
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 YTTRE VÄRLDEN 

BORT FRÅN NÄRMARE 

INRE VÄRLDEN 

Vad har jag gjort hittills 
för att kontrollera, minska 

eller slippa obehag? 

Vad kan jag göra som för 
mig närmare det som är 
viktigt för mig? 

Vilka tankar, känslor och 
kroppsförnimmelser hindrar mig 

från att röra mig närmare det 
som är viktigt för mig? Vad är viktigt för mig? 


