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lar tankene fare og konsentrerer oss ikke 
om den ene tingen vi holder på med. 
Derfor går vi glipp av viktige nyanser og 
variasjoner i hverdagen. Da er det lett at 
dagene blir like, og at vi ikke føler at vi 
opplever noe nytt.

Autopiloten
Årsaken til  at vi for eksempel lett 
begynner å kjede oss på jobb, eller 
med praktiske oppgaver hjemme er at 

vi går inn i 
autopilot. Vi 
begynner å 
betrakte disse 
gjøremålene 
som rutine-
oppgaver som 

alltid er like hver gang de utføres. 
Oppmerksomheten forsvinner bort fra 
det du driver med, og oppgaven gjøre 
automatisk fordi du vet hvordan du skal 
gjøre den. Du lar tankene dine ly og er 
ikke bevisst på det som skjer i nuet. Det 
gjør opplevelsen lite spennende. Er du 
derimot mentalt tilstede med våkne san-
ser vil selv enkle arbeidsoppgave du har 
gjort mange ganger før kunne oppleves  
helt annerledes.

Skap deg 
en ny høst
D

u kan du gi deg selv helt nye 
opplevelser i høst, uavhengig 
om du egentlig skal begynne 

med noe nytt eller ei. Hvert eneste 
øyeblikk i livet ditt er helt unikt, og det 
kan du bli mer bevisst på ved å fokusere 
helt spesiikt på øyeblikket du er i. Hver 
gang du gjør en arbeidsoppgave på jobb, 
eller et praktisk gjøremål hjemme, gjør 
du det faktisk for første gang. Selv om 
du har gjort oppgaven mange ganger 
før, er det aldri 
helt det samme. 
Øyeblikket den 
utføres i og om-
stendigheten rundt 
er nye. Det kan 
høres lett ut, men 
krever bevisst styring av oppmerksom-
heten din mot det du driver med og bort 
fra tankene på andre ting. 

Begrenset kapasitet
Oppmerksomheten vår er begrenset. 
Det betyr at vi ikke kan fokusere på alt 
samtidig. I en hektisk hverdag hvor vi 
har en tendens til å spre oppmerksomhe-
ten vår på mange ting samtidig, mister 
vi kontakten med aktiviteten vi gjør. Vi 

         Du lar tankene 
fly, og er ikke bevisst 
det som skjer nå.

Kamilleekspertene
Om kropp og sjel, liv og lyst!

PSY KO LO GEN 

Ka ren M. Kol li en Ny gaard er psy ko log og par te ra peut.  

Hun er også yogalæ rer, driver mind/body senteret Zanti  

(zanti.no) og ar bei der med or ga ni sa sjons   psy ko lo gi i be drif ter.

Slik skrur du 
av autopiloten:

Oppmerksomt nærvær:

Mindfulness, eller oppmerksomt nærvær, krever 
en aktiv bevissthet. Forhold deg bevisst til 
øyeblikket og vend hele tida oppmerksomheten 
tilbake til det du driver med når du sklir ut og 
begynner å tenke på noe annet. Når autopiloten 
er på, er veien kort til å tenke på hvordan dagen 
skulle vært, kunne vært og burde vært, og da er 
det lett å mistrives. 

Tenk som en nybegynner:

Lat som om du gjør arbeidsoppgavene dine på 
jobb eller hjemme for aller første gang. Høres 
litt merkelig ut, men det funker! Tankene dine 
kommer å forstyrre deg, men ikke bry 
deg – vær nysgjerrig, slik du var 
da du var barn. Som voksne 
har vi en tendens til å miste 
kontakten med denne nys-
gjerrigheten, men den 
finnes der inne, bare vi 
husker å  
hente den fram. 
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