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1 Indledning	
At	sidde	i	nattens	næsten	mørke	på	strandbredden	og	vente	på	solens	
komme	-	pludselig	skimte	den	berømte	sprække	i	horisonten,	hvor	
lyset	kommer	ind,	se	den	utroligt	smukke	forvandling	af	landskabet	
med	solopgangen,	vel	vidende	at	hele	sceneriet	har	været	der	hele	
tiden!	Dét	kan	være	en	mirakuløs	oplevelse	-	eller	det	kan	være	en	
hverdagsbegivenhed,	man	ikke	oplever	eller	tillægger	den	store	be-
tydningen	i	en	ny	travl	dags	ankomst.	

Forskellen	vil	være	indlejret	i	den	simple	omstændighed,	om	hvorvidt	
man	er	til	stede	i	oplevelsen	med	åben	opmærksomhed	eller	ikke.	Sol-
opgangen	er	den	samme,	værdsat	eller	ej.	Så	på	den	måde	kan	man	
sige,	at	forudsætningerne	for	den	oplevede	skønhed	altså	må	opstå	på	
den	menneskelige	inderside,	som	et	slags	personligt	klima,	hvor	mu-
ligheden	skabes	gennem	en	individuel	åbenhed,	nærvær	og	intention.	
Man	er	i	den	forståelse	altså	selv,	som	individ,	den	forudsætning,	der	
udgør	den	afgørende	forskel	i	den	aktuelle	oplevelse.	

Måske	forholder	det	sig	i	virkeligheden	på	den	måde	med	alting.	Som	
Albert	Einstein	udtrykte	det:	”Der	findes	kun	to	måder	at	leve	på.	Den	
ene	er,	som	om	ingenting	er	et	mirakel.	Den	anden	er,	som	om	alting	er	
et	mirakel.”	

I	den	forskellighed	kan	opstå	hårdnakkede	divergerende	opfattelser	
om	mangt	og	meget,	som	ofte	udspiller	sig	gennem	en	lineær	diskurs	
af	rigtigt	eller	forkert,	ret	eller	uret,	enig	eller	uenig.	I	processer	med	at	
få	ret,	vinde	eller	blive	enige,	kommer	fokus	imidlertid	meget	ofte	til	at	
ligge	på	den	menneskelige	yderside.	Nogen	må	overbevises	–	derfor	
må	noget	bevises!	Det	må	måles,	vejes,	gøres	til	genstand	for	undersø-
gelser,	empiri,	forskning,	sammenligning	og	diskussion.	Den	videnska-
belige	tilgang	har	således	gennem	årtier	haft	meget	vind	i	sejlene,	og	vi	
har	da	også	meget	at	takke	den	for.	

Imidlertid	oplever	jeg	for	tiden	en	spirende	forståelse	af,	at	der	måske	
er	nogle	vigtige,	men	hidtil	oversete,	dimensioner	i	vores	vestlige	ver-
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densopfattelse	–	at	der	er	en	begyndende	nysgerrighed	og	accept	over-
for	en	anden	af	Einsteins	kloge	pointer,	nemlig	at	”ikke	alt,	der	kan	
tælles,	tæller,	og	ikke	alt,	der	tæller,	kan	tælles”.	

Mit	efterhånden	mangeårige	virke	som	konsulent	og	underviser	har	
gennem	de	senere	år	hvilet	på	et	fundament,	båret	af	2	hovedhjørne-
sten.	Den	ene	er	Teori	U	og	den	anden	er	Mindfulness.	Gennem	tiderne	
har	jeg	oplevet,	at	begge	tilgange	i	en	organisatorisk	kontekst	deler	
vandende	mellem	overvejende	glæde,	begejstring	og	udvikling	på	den	
ene	side,	men	også	skepsis,	kritik	og	afvisning	på	den	anden	side.	Jeg	
har	valgt	at	afstå	fra	at	forsvare	eller	overbevise	nogen	om	noget,	men	
jeg	har	gennem	længere	tid	været	undrende	overfor,	hvad	den	egentli-
ge	substans	i	denne	forskel	mon	består	af.	

Gennem	en	årrække	har	jeg	været	underviser	på	Teori	U	Uddannelsen.	
I	den	forbindelse	har	jeg	præsenteret	og	arbejdet	med	Mindfulness	
som	en	mulig	vej	til	Teori	U-begrebet	Presencing	–	forstået	som	en	
nærværende,	intuitiv	åbning	mod	fremtiden	i	bunden	af	U'et.	Jeg	har	
således	på	de	fleste	undervisningsdage	gennemført	guidede	Mindful-
ness-meditationer	á	ca.	en	halv	times	varighed.	

Med	tiden	er	opstået	dén	spirende	fornemmelse,	at	koblingen	potenti-
elt	kan	rumme	forandringers	alkymi	–	at	magien	måske	ligger	i	en	
mere	helstøbt	fusion	af	de	to	-	at	Teori	U	måske	kun	kan	opleves	som	
en	fantastisk	tilgang	og	metode	til	udvikling	og	innovation,	ved	at	gen-
nemsyre	hele	U-processen	med	en	mindful	værens-dimension.	

Det	er	dét	perspektiv,	jeg	har	sat	mig	for	at	udfolde	her,	og	som	måske	
kan	blive	en	grundlæggende	nøgle	til	at	lykkes	med	udviklingsproces-
ser,	både	individuelt	og	organisatorisk.	
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2 Fokus	
I	det	lys	fokuserer	jeg	her	på	Mindfulness	i	en	organisatorisk	kontekst	
–	som	en	vigtig,	men	overset	dimension	i	ledelse,	samarbejde,	udvik-
ling	og	innovation.	

Jeg	har	nemlig	gennem	årene	fået	en	klar	fornemmelse	af,	at	villighed	
til	og	motivation	for	udvikling	af	Mindfulness	spiller	en	helt	central	
rolle	i	forhold	til,	hvorvidt	Teori	U	opleves	som	endnu	en	langhåret	
udviklingsmodel	blandt	alle	de	andre,	eller	derimod	som	en	kreativ	
innovation	i	”det	ydre”	som	resultat	af	en	mindful	proces	i	”det	indre”	
landskab.	

Min	erfaring	er,	at	Mindfulness	faktisk	viser	sig	at	være	den	afgørende,	
men	usynlige,	ingrediens	i	forhold	til,	om	Teori	U	kan	skabe	læring,	
transformative	forandringer	og	innovativ	kultur	i	vores	organisatio-
ner,	og	at	den	menneskelige	værens-dimension	betyder	næsten	alt	for	
kvaliteten	af	vores	handlinger	og	de	resultater,	vi	skaber.	

Det	efterfølgende	vil	tage	afsæt	i	en	præsentation	af	baggrund,	defini-
tion,	principper,	anvendelse	og	træning	af	Mindfulness.	Der	kobles	til	
Vækstcenterets	model	Femkanten,	til	perspektiver	af	det	autonome	
nervesystem,	og	til	fænomenet	Gearskift,	herunder	refleksioner	om	
”væren”	versus	”gøren”	som	dimensioner	i	livsudfoldelsen.	

Herefter	følger	en	kort	overordnet	præsentation	af	elementerne	i	Teo-
ri	U	og	erfaringer	med	at	bringe	Mindfulness	ind	i	undervisning	på	
Teori	U	Uddannelsen,	suppleret	af	en	deltagers	oplevelser	hermed.	
Desuden	inddrages	Knud	Illeris´	lærings-typologier	som	et	mulig	bud	
på	sammenhæng	med	Teori	U´s	4	opmærksomhedstilstande.	

Inden	den	afsluttende	sammenfatning	belyses	Svend	Brinkmanns	kri-
tik	af	Mindfulness	og	Teori	U,	og	der	perspektiveres	i	forhold	til	forud-
sætninger	for	fremtidens	udvikling.	

Både	Mindfulness	og	Teori	U	er	temaer	med	næsten	ubegrænsede	
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perspektiver	og	anvendelsesmuligheder.	Mit	fokus	er	i	det	efterføl-
gende	en	overordnet,	generel	og	organisatorisk	optik.	

Med	hensyn	til	Mindfulness	vil	ingen	særlige	behandlingsformer	eller	
terapeutiske	tilgange	være	beskrevet.	Der	tages	udgangspunkt	i	gene-
relle	definitioner	og	principper	for	Mindfulness,	baseret	på	tilgange,	
dels	fra	Jon	Kabat-Zinns	lære,	dels	fra	Vækstcenterpædagogikken	og	
fra	Skolen	for	Anvendt	Meditation.	

Hvad	Teori	U	angår	bliver	vægten	lagt	på	det	konkrete	i	modellen	fra	
bogen	"Teori	U	–	Lederskab	der	åbner	fremtiden".	Der	fokuseres	på	De	
9	Trin	i	U-bevægelsen,	De	3	Stemmer	samt	De	4	Opmærksomhedstil-
stande.	Der	trækkes	tråde	til	baggrund	og	intentioner,	herunder	til	det	
forudgående	værk	"Skabende	Nærvær",	men	ikke	til	det	efterfølgende	
værk	"Ledelse	fra	den	Spirende	Fremtid",	der	uddyber	Teori	U	i	et	mere	
globalt	og	politisk	samfundsperspektiv.	
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3 Mindfulness	
Hvad	er	Mindfulness?	

At	beskrive	og	definere	hvad	Mindfulness	egentlig	er,	må	siges	at	være	
nogenlunde	det	samme	som	at	forsøge	at	beskrive	en	sansning,	en	
duft,	en	følelse,	en	smag	eller	noget	andet,	som	de	fleste	mennesker	
kender,	men	som	er	en	subtil	indre	oplevelse,	der	hviler	på	den	indivi-
duelle	perception	og	autopoiese.	Jeg	har	her	forsøgt	at	gå	rundt	om	
det,	folde	det	ud	gennem	tanker	og	eksempler,	reflektere	over	erfarin-
ger,	læne	mig	op	ad	historier	og	traditioner,	og	samtidig	holde	en	re-
spektfuld	nysgerrighed	omkring	fænomenet	eller	tilstanden.	

Med	det	in	mente	vover	jeg	denne	kontroversielle	påstand:	Mindful-
ness	er	vores	alles	medfødte	naturlighed,	og	der	er	ikke	noget	helt	
særligt	eller	unikt	ved	det!	Det	er	den	vågne,	åbne	bevidsthed,	vi	fødes	
med,	og	den	direkte	sanselige	oplevelse	af,	hvad	der	fremkommer	i	
dette	nu,	uden	at	personligheden	og	sindet	blander	sig	i	det,	for	at	på-
virke	det.	At	være	fuldt	til	stede	i	nuet	med	en	uforbeholden	åbenhed	
overfor,	hvad	der	viser	sig	på	indersiden	og	på	ydersiden,	uden	at	
dømme,	drømme,	sove,	begære,	benægte,	diskutere	eller	yde	mod-
stand.	Som	en	slags	fredelig	åben,	vågen,	accepterende	hvilen	ind	i	
bevidstheden,	forstået	som	den	”container”,	der	rummer	og	tillader	alt	
at	passere	–	og	ikke	være	opslugt	af	og	identificeret	med	indholdet	i	
form	at	tanker,	følelser,	fornemmelser,	ideer,	meninger,	og	hvad	der	
ellers	optager	os,	”stjæler”	vores	opmærksomhed	og	tager	os	ud	på	
den	imaginære	mentale	rejse	i	fortid	og	fremtid.	

Eller	som	formuleret	af	Jens-Eriks	Risom	fra	Skolen	for	Anvendt	Medi-
tation:	”Bevidst	nærvær	eller	Mindfulness	er	i	sin	essens	en	måde	at	være	
i	nuet	på,	som	er	hinsides	tankerne,	hinsides	sprog,	hinsides	fantasier	og	
narrativer	om	livet.”	og	”Således	er	meditation	og	Mindfulness	tæt	for-
bundne	fænomener.	Meditation	er	dog	bredere	i	sin	betydning,	som	
dækker	både	indstilling,	praksis	og	fordybelse,	mens	Mindfulness	refere-
rer	direkte	til	den	i	nuet	hvilende,	bevidnende	og	ikke-vurderende	kapa-
citet	ved	den	menneskelige	bevidsthed”	(Risom.	2013).	
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Hvorfor	træne	Mindfulness?	

Ulykkeligvis	sker	der	generelt	dét	i	vores	opvækst	og	udvikling	af	vo-
res	"individuelle	jeg"	og	den	personlighed,	som	er	helt	nødvendig	for	
at	leve	et	menneskeliv,	at	vi	mister	vores	oprindelige	nærvær	af	syne	i	
større	eller	mindre	grad.	Vi	bliver	så	at	sige	”suget”	ind	i	sindets	ind-
hold,	i	følelsen	af	individualitet	og	en	oplevelse	af	at	være	adskilt	fra	
helheden,	og	derved	mister	vi	forbindelsen	til	den	oprindelige	tilstand.	

Med	denne	helt	grundlæggende,	og	som	regel	ubevidste,	forskydning	i	
hele	livsopfattelsen	lukkes	mange	døre	i	det	indre	univers.	Jeg’et	får	
travlt	med	mig	og	mit,	og	lidt	karikeret	lever	mange	mennesker	ud	fra	
grundopfattelsen:	Universet	med	mig	i	hovedrollen!	Denne	adskilte	
selvcentrering	kan	følges	af	den	smertelige	oplevelse	af	at	føle	sig	ale-
ne,	ensom,	udsat,	forkert,	udenfor,	i	evig	konkurrence	–	og	arbejdet	
med	at	overleve	i	identifikation	med	denne	forståelse	lukker	typisk	af	
for	vigtige	følelser	af	samhørighed,	empati,	medfølelse,	venlighed	og	
andet	af	den	naturlighed,	der	udspringer	fra	et	åbent	hjerte.	

Dette	kan	medføre	dyb	individuel	og	kollektiv	smerte	og	lidelse,	ek-
sempelvis	i	form	af	frustration,	egoisme,	grådighed	og	fundamentalis-
me.	Uden	her	at	rejse	en	politisk	dagsorden,	er	det	vel	uomtvisteligt,	at	
den	måde,	hvorpå	vi	bebor	og	forbruger	planeten,	er	helt	ude	af	balan-
ce,	og	den	måde	vi	fordeler	ressourcerne	på	baserer	sig	på	en	ego-	og	
ikke	en	øko-logik.	

Jeg	er	optaget	af	den	tanke,	at	når	vi	ser	endeløse	krige,	sultedød,	
menneskeskabte	klimaforandringer,	flygtningestrømme	af	uhørt	om-
fang	og	enorm	fattigdom	–	har	det	alt	sammen	baggrund	i	den	be-
skrevne	dekobling	i	vores	selvopfattelse.	

Vi	har	mistet	forbindelsen	til	forbundetheden	og	hjertet,	og	lever	i	den	
vildfarelse,	at	vi	er	jeg'et,	alternativt	til	at	vi	måske	har	jeg’et	som	et	
redskab	til	at	manifestere,	hvem	vi	virkelig	er,	som	værende	tæt	knyt-
tet	til	vores	hjertes	kvaliteter.	Som	Peter	Senge	minder	os	om	i	"Ska-
bende	Nærvær":	”Det	ældste	kinesiske	symbol	for	bevidsthed	er	tegning	
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af	et	hjerte”	(Senge	et	al.	2004,	s.	59),	og	på	nogle	asiatiske	sprog	er	
”mind”	og	”heart”	det	samme	ord,	hvilket	indikerer,	at	hjertet	er	et	
essentielt	omdrejningspunkt	og	ikke	muligt	at	adskille	fra	Mindful-
ness.	

Så	udvikling	af	Mindfulness	er	en	vigtig	vej	til	at	åbne	for	vores	fulde	
potentialer	og	empatiske	hjerter,	og	til	at	genfinde	vores	sande	til-
stand	og	natur,	som	værende	en	fuldstændig	forbundet	del	af	helhe-
den	-	som	en	måde	at	være	i	verden	og	livet	på	–	ikke	at	forveksle	med	
isolation	og	timer	siddende	på	en	meditationspude	i	lotusstilling.	

Ikke	som	et	mål	i	sig	selv,	men	som	et	resultat	heraf,	vil	ofte	udspringe	
øjeblikke	af	dyb	fred,	glæde	og	tilfredshed	–	en	slags	forelskelse	i	nuet	
og	naturen	–	en	transformation,	ikke	i	det	ydre,	men	i	det	indre	klima,	
hvorfra	alle	oplevelser	og	handlinger	udgår.	Og	det	tilsyneladende	
samme	liv	kan	derfra	være	et	helt	andet	-	forandret	for	en	stund,	en	
periode	eller	måske	for	altid!	

Fra	den	position	kan	udvikling,	empati	og	forandring	opleves	som	na-
turligt	flow	uden	inerti	eller	såkaldt	modstand,	og	i	den	optik	gives	
dyb	mening	til	endnu	ét	af	Einsteins	berømte	citater:	”Vi	kan	ikke	løse	
vores	problemer	med	den	samme	tankegang,	som	vi	brugte	til	at	skabe	
dem!”	

Hvorfra	kommer	Mindfulness?	

Disse	indsigter	er	nu,	og	har	på	den	måde	altid	været,	allemandseje	og	
enhver	beskåret	at	erfare.	De	er	da	også	i	forskellig	forklædning	ople-
vet	og	beskrevet	på	mange	forskellige	måder	over	hele	kloden	gennem	
tusinder	af	år,	eksempelvis	i	folkeeventyr,	poesi,	religion,	filosofi,	mu-
sik	og	kunst.	Så	heller	ikke	her	er	der	tale	om	en	elitær	kuriositet	for-
beholdt	særligt	spirituelle	eller	asketiske	personligheder,	særlige	reli-
giøse	retninger,	personer	afsondret	i	klosterlignende	omgivelser	eller	
særligt	hellige	geografiske	destinationer.	
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Meditation	kendes	fra	alle	religioner,	i	kristendommen	eksempelvis	
som	kontemplation,	i	hinduismen	som	yoga,	i	islam	som	De	fem	Tide-
bønner.	Det	er	dog	i	dag	almindelig	anerkendt,	at	Mindfulness	oprin-
deligt	stammer	fra	buddhismen	og	har	dybe	rødder	i	østlig	filosofi	og	
gamle	indiske	og	tibetanske	traditioner.	

Man	kan	sagtens	praktisere	Mindfulness	uden	at	det	involverer	bud-
dhismen	som	nødvendig	baggrund.	Faktisk	er	det	måske	netop	derfor,	
at	vi	vesterlændinge	har	taget	Mindfulness	til	os	i	så	stort	et	omfang,	at	
det	nu	næsten	tangerer	mainstream,	med	den	risiko,	der	altid	følger	af	
hastigt	voksende	moderne	trends	for	at	blive	overfladiske,	populisti-
ske	og	udvandede.	Så	her	tænker	jeg,	det	påhviler	alle,	der	praktiserer,	
underviser	og	træner	andre,	at	værne	om	den	oprindelige	dybde,	vis-
dom	og	intention,	der	ligger	i	Mindfulness	kvaliteterne	–	vel	at	mærke	
uden	at	tage	patent	på	det,	eller	ophøje	sig	selv	til	noget	særligt.	

Mindfulness	har	i	dag	vundet	stor	udbredelse.	De	tusinder	år	gamle	
indsigter	og	erfaringer,	som	i	mange	forskellige	traditioner	er	overle-
veret	gennem	undervisning	og	praksis	fra	lærer	til	elev	kan	nu	gen-
nem	moderne	forskning	dokumenteres	som	effektfulde,	blandt	andet	
indenfor	selvudvikling,	behandling	af	stress	og	smertereduktion.	I	den	
sammenhæng	spiller	Jon	Kabat-Zinn	en	helt	central	rolle.	

Jon	Kabat-Zinn,	Professor	of	Medicine	Emeritus	ved	University	of	Mas-
sachusetts	Medical	School,	går	under	titlen	”	The	Mister	Mindfulness”	
her	i	Vesten.	Han	er	grundlægger	af	”The	Stress	Reduction	Clinic”	og	
”Center	for	Mindfulness	in	Medicine,	Health	Care	and	Society”,	begge	
ved	Massachusett	University.	Kabat-Zinn	har	udviklet	8	ugers	pro-
grammet	Mindfulness	Based	Stress	Reduction	,	MBSR	og	programmet	
Mindfulness	Based	Cognitive	Therapy,	MBCT,	som	begge	tager	afsæt	i	
en	udvikling	af	bevidst	nærvær	gennem	vidnemeditation	og	neutral	
iagttagelse.	Desuden	er	Kabat-Zinn	forfatter	til	en	række	bøger,	her-
under	bestselleren	”Lev	med	Livets	Katastrofer”,	hvor	7	forudsætnin-
ger	for	Mindfulness	er	beskrevet.	
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Syv	forudsætninger	for	Mindfulness	

Essensen	af	Jon	Kabat-Zinns	7	grundprincipper	kan	i	forskelligt	udtryk	
findes	som	essentielle	i	rigtig	mange	forskellige	traditioner	og	retnin-
ger,	uanset	tid,	tro,	kultur	eller	geografi,	og	jeg	opfatter	dem	derfor	
som	almengyldige	i	forhold	til	Mindfulness.	Min	forståelse	af	princip-
perne	er	disse:	

1. Ikke	at	dømme	eller	vurdere	–	at	træne	evnen	til	at	forholde	sig	
neutralt	til	sine	egne	oplevelser	fra	en	form	for	vidne-position	-	
at	være	opmærksom	på,	når	bevidstheden	dømmer,	uden	at	
dømme	det.	At	registrere	sin	indvendige	”kommentatorboks”	
uden	at	være	fanget	af	den,	eller	identificeret	med	den.	

2. At	være	tålmodig	–	ikke	at	ville	”være	foran	øjeblikket”	og	have	
travlt	med	at	komme	videre	til	andre	og	”bedre”	øjeblikke.	En	
slags	visdom,	der	viser,	at	vi	har	forstået	og	accepteret,	at	udvik-
ling	nogle	gange	må	foregå	i	sit	eget	tempo.	En	gartner,	der	plan-
ter	et	frø,	får	ikke	meget	ude	af	at	råbe:	”Så	gro	dog!”	

3. At	have	et	åbent	sind	–	et	”barnligt”	sind,	eller	”beginners	
mind”,	forstået	som	en	vilje	til	at	se	alting,	som	om	vi	så	det	for	
første	gang,	alternativt	til	at	se	det	gennem	et	slør	af	vores	erfa-
ringer,	tanker	og	meninger	–	at	opleve	alle	øjeblikke	som	unikke.	

4. At	være	tillidsfuld	–	at	udvikle	en	basal	tillid	til	sig	selv	og	sine	
følelser.	At	stole	på	sin	autoritet	og	intention,	på	trods	af	fejlta-
gelser.	At	øve	sig	i	at	tage	ansvar	for,	lytte	til	og	stole	på	sig	selv.	
Dette	kan	samtidig	inkludere	forståelse	for	og	tillid	til	andre	
mennesker	og	styrke	ens	evne	til	at	se	andres	grundlæggende	
gode	sider.	

5. Ikke	at	stræbe	efter	noget	–	at	give	slip	på	behovet	for	at	opnå	
noget	eller	komme	et	andet	sted	hen.	Opdage,	at	tilbøjeligheden	
til	enten	at	ville	have	noget	eller	ville	væk	fra	noget	-	begær	eller	
modvilje	-	tager	os	væk	fra	dette	øjeblik.	
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6. At	være	accepterende	–	villighed	til	at	se	tingene,	som	de	er,	
som	en	direkte	oplevelse.	Dette	skal	ikke	forveksles	med	at	kun-
ne	lide	alting	eller	give	afkald	på	sine	egne	principper	og	værdi-
er.	Denne	indstilling	gør	det	muligt	at	handle	hensigtsmæssigt	i	
sit	liv,	uanset	hvad	der	sker.	

7. At	give	slip	–	lade	vores	oplevelser	være,	som	de	er,	også	tanker	
om	fortid	og	fremtid.	Afstå	fra	sin	vilje	-	at	ville	have	det	på	min	
måde.	”At	slippe”	står	i	et	modsætningsforhold	til	”at	holde	fast”	
og	er	en	form	for	tilladelse	eller	hengivelse	–	på	samme	måde	
som	når	vi	”overgiver	os”	og	falder	i	søvn.	

Hvor	enkelt,	det	umiddelbart	kan	lyde,	og	hvor	helt	almindelige	men-
neskelige	egenskaber,	det	refererer	til,	er	det	alligevel	min	erfaring,	at	
disse	grundlæggende	indstillinger	ikke	bare	indfinder	sig	af	sig	selv,	
fordi	man	har	besluttet	sig	for	det.	Ud	over	indstillingen	er	det	afgø-
rende	at	træne	med	en	ganske	særlig	energi	og	motivation.	Det	er	re-
sultatet	af	træningen,	der	kan	manifestere	sig	som	en	nærværende	
måde	at	være	i	verden	og	livet	på	–	og	ikke	træningen	i	sig	selv.	Træ-
ningen	er	imidlertid	vejen	dertil	og	helt	nødvendig,	så	selvdisciplin	og	
fordybelse	er	alfa	og	omega	for	udvikling	af	gode	mindfulness-
færdigheder.	

Vækstcenter-pædagogikken	

Buddhismen	er	en	mangfoldig	religion	og	har	mange	skoler	og	traditi-
oner.	En	særlig	retning,	kaldet	Dzogchen,	anses	i	henhold	til	flere	tibe-
tanske	traditioner	for	at	være	den	ultimative	essens	i	Buddhas	lære.	
Grundlæggeren	af	Vækstcenteret,	Jes	Bertelsen,	blev	for	år	tilbage	be-
myndiget	til	at	undervise	i	Dzogchen	af	sin	lærer,	Tulku	Urgyen	Rinpo-
che,	tibetansk	buddhistisk	mester.	

Den	baggrund,	kombineret	med	Bob	Moores	lære	om	energi	og	healing	
(Gamborg,	1990),	dannede	grundlaget	for,	at	Jes	Bertelsen	i	1982	etab-
lerede	Vækstcenteret,	hvor	der	dengang,	som	nu,	undervises	i	medita-
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tiv	praksis	og	forskellige	former	for	selvudvikling.	Der	lægges	i	under-
visningen	ikke	vægt	på	tro	eller	dogmer,	og	centerets	grundopfattelse	
er,	at	der	i	alle	de	store	religioner	er	en	fælles	spirituel	kerne.	

Fig.	1	–	Femkanten,	Vækstcentret	

Femkanten tager udgangspunkt i fem naturlige, ikke tillærte kompetencer: 
vejrtrækningen, det at kunne mærke kroppen, vores livsytringers spontane 
kreativitet, evnen til opmærksomhed og evnen til at være bevidst om de følel-
ser, der reflekteres i hjerteområdet. 
 
Ud over balancen i personlighedens emotionelle liv danner bevidstheden ind i 
disse kompetencer udgangspunkt for dybere træning af hjertet og bevidsthe-
den. 
 
De mørke pile angiver bevægelsen indad, som finder sted i forbindelse med 
den indre træning af de naturlige kompetencer. De lysere pile er træningen 
med andre mennesker, der bliver dybere, venligere og mere præcis jo dybere 
et sted i sig selv man kommunikerer ud fra. 
 
www.vaekstcentret.dk 

FEMKANTEN 
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Femkanten,	som	i	forskellige	varianter	også	kaldes	Pentagrammet	
eller	Empatistjernen,	er	udviklet	af	Jes	Bertelsen	og	formidler	på	enkel	
vis	en	række	essentielle	aspekter	af	den	pædagogik,	som	Vækstcente-
ret	hviler	på.	Den	er	et	diagram	eller	en	slags	visuelt	stillads,	der	an-
skueliggør	døre	og	veje	til	udvikling	af	nærvær,	hjerte	og	empati	på	
”indersiden”	og	den	afledte	effekt	på	kvaliteten	i	livsudfoldelsen	og	
samværet	med	andre	mennesker	på	”ydersiden”	–	en	usentimentalt,	
ikke-religiøs	og	gennemprøvet	model	for	voksne	og	børn,	individer	og	
grupper.	

Gearskift	og	Mindfulness	

At	arbejde	med	Femkanten	og	træning	af	Mindfulness	kalder	på	udvik-
ling	af	en	evne	til	at	skifte	perspektiv,	eller	metaforisk	”at	skifte	gear”.	
Her	ligger	en	menneskelig	udfordring	indlejret.	

Menneskers	autonome	nervesystem	består	af	2	grene,	Sympaticus	og	
Parasympaticus,	som	altid	er	i	en	koordineret	balance	med	hjerteryt-
men.	Et	problem	kan	være,	at	de	ikke	nødvendigvis	er	i	balance	med	
hinanden.	I	bogen	"Bæredygtig	Ledelse"	introducerer	Steen	Hilde-
brandt	og	Michael	Stubberup	begrebet	Gearskift	som	det	at	bevidstgø-
re	skift	af	enhver	art	-	at	vide	af,	hvad	der	sker,	mens	det	sker,	og	i	
denne	sammenhæng	som	en	syntese	mellem	Sympaticus	og	Parasym-
paticus	(Hildebrandt	&	Stubberup,	2010).	

Sympaticus	er	aktiveret	i	forhold	til	at	holde	fast	-	koncentration,	in-
tention,	fokusering,	aktivitet	-	og	relaterer	sig	derfor	til	menneskers	
”gøren”.	Parasympaticus	derimod	er	involveret	i	forhold	til	at	give	slip	
-	hengivelse,	defokusering,	rummelighed,	hvile	-	og	relaterer	sig	til	
menneskers	”væren”.	Denne	organisk-rytmiske	proces	beskrives	som	
selve	nøglen	til	bæredygtighed.	

Gearskift	kan	ske	på	mange	måder,	i	mange	sammenhænge	og	i	for-
skellig	målestok.	Det	største	gearskifte	forfatterne	peger	på	i	"Bære-
dygtig	ledelse",	handler	om	at	skifte	fra	at	være	ydrestyret	og	ydrefo-
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kuseret	til	at	fundere	opmærksomheden	i	det	enkelte	menneske	–	at	
skifte	eksplicit	lejring.	”Træning	i	Gearskift	vil	sige	at	have	en	regel-
mæssig	disciplin	dagligt	eller	flere	gange	om	ugen,	hvor	man	mærker	sig	
selv”	(Hildebrandt	&	Stubberup,	2010,	s.	168).	

Fig.	2	–	Gearskift,	Hildebrandt	&	Stubberup	

Fra Sympaticus hentes kvaliteten af et opmærksomt fokus, og fra Para-
sympaticus indgår tillidsfuld åbenhed, som tilsammen skaber et integre-
ret konstaterende vidne - en åben neutral opmærksomhed. 

Bæredygtig Ledelse - ledelse med hjertet 
Hildebrandt & Stubberup, 2010 

Gearskift 
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I	den	sammenhæng	kan	Mindfulness	og	meditationstræning	være	
hjælpsom	i	forhold	til	at	balancere	og	give	plads	til	Parasympaticus	og	
værens-dimensionen.	I	vor	tids	moderne	travle	liv	kan	”væren”	have	
trange	kår,	både	individuelt,	hvor	stress	efterhånden	er	et	helt	almin-
deligt	fænomen,	og	kollektivt	i	vores	organisationer,	hvor	tempo,	
handlekraft	og	bundlinje	oftest	er	i	højsæde.	

At	gøre	eller	at	være!	

Mange	mennesker	letter	arbejdshukommelsen	ved	at	”tømme	hove-
det”	og	skrive	opgaver	ned	for	ikke	at	stresse	sig	selv	med	at	huske	på	
det	hele.	Imidlertid	kan	der	ligge	et	skjult	dilemma	indbygget	i	den	
strategi,	fordi	dét,	der	nemt	kommer	på	listen,	er	alle	de	handlinger,	
man	skal	nå	at	udføre,	og	som	refererer	til	og	aktiverer	Sympaticus.	
Ofte	kaldes	den	typer	lister	også	to-do-lister.	

Hvis	vi	imidlertid	forfølger	den	hypotese,	at	mange	problemer	skyldes	
en	ubalance	mellem	Sympaticus	og	Parasympaticus,	giver	det	måske	
mening	at	forsøge	sig	med	at	formulere	temaer	for	en	to-be-liste.	

Modellen	i	Fig.	3	differentierer	elementer	mellem	to-do	og	to-be,	op-
stillet	som	hinandens	modsvar.	

At	træne	to-be-listen	vil	i	henhold	til	denne	model	fremme	Gearskift	
gennem	værens-dimensionen,	som	i	et	Mindfulness-perspektiv	er	
uhyre	vigtig	for	balance	i	livsudfoldelsen.	Lige	præcis	dét	kalder	på	
udvikling	og	træning	af	Mindfulness,	ikke	bare	individuelt,	men	i	me-
get	høj	grad	også	kollektivt	og	organisatorisk.	
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Fig.	3	–	DO	–	BE	modellen,	Quidam	Consult	
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Træning	af	Mindfulness	

Mindfulness-tilstanden	er	ikke	knyttet	til	en	bestemt	tradition	eller	
situation.	Den	kan	springe	spontant,	ubevidst	eller	bevidst,	i	alle	muli-
ge	sammenhænge,	og	vare	i	kortere	eller	længere	tid.	

Der	er	dog	nogle	kontekster	og	omstændigheder,	som	kan	være	mere	
befordrende	end	andre	for	udvikling	af	Mindfulness-tilstanden,	men	
det	kan	være	meget	forskelligt,	hvad	der	virker	for	den	enkelte.	For	
nogen	er	det	hjælpsomt	med	stilhed,	natur,	musik	eller	kunst,	for	an-
dre	virker	ekstrem	sport,	elskov	eller	knitrende	pejseild	fremmende.	
Der	er	ikke	én	rigtigst	vej	til	Mindfulness,	og	heller	ikke	én	bedst	måde	
at	være	mindful	på.	

Når	vi	imidlertid	ønsker	at	arbejde	bevidst	og	systematisk	med	udvik-
ling	af	mere	Mindfulness,	er	der	både	erfaring	og	forskning,	der	peger	
på	meditation	som	en	essentiel	og	virksom	vej.	

	Meditation	

I	forhold	til	meditationstræning	åbner	der	sig	igen	et	meget	stort	uni-
vers,	med	et	utal	af	tilgange	og	metoder.	Meditation	kan	foregå	inden-
dørs	eller	udendørs	–	siddende,	liggende,	stående	eller	gående	–	alene	
eller	sammen	med	andre	–	på	lang	tid	eller	kort	tid	–	ved	opvasken	
eller	på	puden	-	med	eller	uden	musik	–	med	eller	uden	guidning	–	og	
på	alle	tider	af	døgnet.	

Når	man	mediterer,	falder	nervesystemet	til	ro.	Meditation	aktiverer	
det	Parasympatiske	nervesystem,	og	derved	falder	hjertefrekvens,	
blodtryk	og	puls.		Forskning	fra	udlandet	og	nyere	forskning	i	Dan-
mark,	som	Vækstcenteret	har	deltaget	i,	har	desuden	påvist,	at	hjernen	
ligefrem	ændrer	sig	anatomisk	hos	personer,	der	har	mediteret	regel-
mæssigt	gennem	længere	tid.	

Meditation	kan	ændre	balancen	af	signalstoffer	i	hjernen,	skrue	ned	
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for	stress-hormonerne,	samt	gøre	os	skarpere	til	at	huske	og	lære.	
Desuden	har	meditation	en	smertestillende	effekt,	kan	skærpe	sanser-
ne,	booste	hjernens	evne	til	kreativitet,	og	gøre	os	mere	glade	og	af-
spændte.	Så	fordelene	ved	meditation	er	mangfoldige.	(Lasse	Foghs-
gaard,	2009).	

At	lære	og	træne	meditation	kræver	øvelse	og	en	vis	disciplin,	og	det	
er	ikke	altid	en	behagelighed.	Vejen	kan	være	stenet,	og	der	kan	vise	
sig	alle	udgaver	af	tilstande:	vrede,	sorg,	fred,	fortrængt	stof,	glæde,	
taknemmelighed,	tomhed,	irritation,	kedsomhed,	søvnighed,	humor,	
fortsæt	selv.	At	meditere	er	en	villighed	til	at	være	med	dét,	der	er	–	
uanset	hvilket	udtryk	det	har.	Kunsten	er	at	sige	ja	til	det	hele,	og	ikke	
forfalde	til	at	jagte	højdepunktsoplevelser	og	velvære,	som	et	mål	i	sig	
selv.	

Herberget	

”At	være	menneske	er	som	at	være	et	herberg.	Hver	morgen	ankommer	en	
ny.	En	glæde,	en	depression,	en	smålighed,	momenter	af	vågenhed	kommer,	
som	en	uventet	gæst.	Byd	dem	alle	velkommen	og	bevært	dem	alle!	Selv	hvis	
de	er	en	flok	sorger,	som	med	vold	tømmer	dit	hus	for	dets	møbler,	skal	du	
stadig	behandle	hver	gæst	med	respekt.	Han	rydder	måske	dit	hus,	så	der	
bliver	plads	til	en	ny	glæde.	Den	mørke	tanke,	skammen,	ondskabsfuldheden,	
mød	dem	leende	i	døren,	og	inviter	dem	ind.	Vær	taknemmelig	for	enhver,	
der	kommer.	For	hver	enkelt	er	sendt	som	en	vejleder	fra	det	inderste.”	
	 Rumi,	1207-1273	(Barks,	1997)	

Som	traditionen	har	været	i	gennem	århundreder,	er	min	egen	praksis	
overleveret	til	mig	gennem	personlig	undervisning	og	træning	ved	
mine	lærere	gennem	mange	år,	Helen	Gamborg	og	Erik	Mikkelsen,	hvis	
egne	lærere	er	Jes	Bertelsen	og	Bob	Moore.	

Den	beskrevne	grundstruktur	i	Fig.	4	er	et	eksempel	på	elementer	i	en	
praksis,	som	tager	udgangspunkt	i	siddende	meditation	af	25-50	min.	
varighed.	Variationer	af	denne	struktur	fungerer	som	"skelet"	i	min	
egen	praksis	og	i	undervisning	på	meditationskurser	og	Teori	U-
forløb.	
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Grundstruktur	i	en	meditationspraksis	

Indledning	

• Tune	ind,	synke	indad,	falde	til	ro,	indstille	sig.	

• Kontakte	hjertets	dybe	kvaliteter,	et	symbol,	intention	eller	evt.	en	bøn.	

Kroppen	

• Siddestilling,	omhyggelighed	med	at	finde	ind	i	en	god	stilling	og	finjustere	den.	
Man	kan	sidde	på	mange	måder,	på	en	stol,	en	skammel,	på	knæ	over	en	pude	el-
ler	i	skrædderstilling.	Det	ene	er	ikke	rigtigere	end	det	andet.	Det	vigtige	er,	at	
man	sidder	rank,	uanstrengt,	med	værdighed	og	på	siddeknuderne,	med	god	kon-
takt	til	underlaget	(jordforbindelse).	

• Afspænding,	bruge	god	tid	på,	at	opmærksomheden	venligt	bevæger	sig	rundt	i	
hele	kroppen	og	tillade	spændinger	at	slippe.	

• Evt.	energiarbejde,	i	form	af	øvelser,	eksempelvis	fra	Bob	Moore.	

Fokuseret	opmærksomhed	

• Åndedræt,	registrere	åndedrættets	liv	i	kroppen,	holde	opmærksomheden	på	
åndedrættet	og	venligt	vende	tilbage	til	det,	når	sindet	”går	på	vandring”,	fordybe	
åndedrættet	til	bunden	af	kroppen,	evt.	trække	vejret	med	alle	celler.	

• Samle	opmærksomheden	i	ét	punkt	-	eksempelvis	en	metafor,	en	sætning,	et	bille-
de,	et	mantra	og	holde	et	blødt	fokus	dér	–	vende	tilbage	dertil	med	venlighed,	
hvis	det	fader	ud.	

Åbent	nærvær	

• Vidneposition	-	læne	sig	ind	i	stilheden	bagved	lydene,	registrere	tanker,	emotio-
ner,	fornemmelser,	men	blot	lade	alt	passere.	

• Panoramisk	hvilen	i	åbenheden,	som	det	hele	foregår	i,	uden	at	identificere	sig	
med	indholdet	-	lade	alting	være,	præcis	som	det	er,	måske	blive	ét	med	stilheden.	

Videregivelse	

• Intention	-	lade	eventuelle	hjertefølelser	af	fred,	venlighed,	medfølelse	flyde	frit	–	
evt.	som	ringe	i	vandet	til	én	person,	til	de	nærmeste,	til	alle	man	kender,	til	alle	
mennesker,	til	alle	levende	væsener,	til	kloden.	Ikke	som	”at	sende	noget”	men	me-
re	en	slags	tilladelse	–	som	en	rose,	der	ikke	gør	noget	for	at	sprede	sin	duft,	andet	
end	at	åbne	sig.	

Fig.	4	–	Eks.	på	grundstruktur	i	meditationspraksis,	Quidam	Consult	
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Der	er	mange	aktiviteter	fra	forskellige	traditioner,	der	knytter	an	til	
en	meditativ	praksis,	for	eksempel	yoga,	qigong,	tai	chi,	body-
scanning,	healing	og	tantra,	som	alle	kan	fungere	selvstændigt,	men	
også	virker	godt	som	grounding	for,	og	indledning	til	at	meditere.	

Selvom	man	er	nybegynder,	kan	det	have	stor	effekt	at	udøve	medita-
tionstræning.	Fra	deltagere	på	introduktionshold	har	jeg	efterfølgende	
modtaget	disse	udsagn:	

Jeg	sover	simpelthen	meget	bedre	om	natten.	

Jeg	har	fået	værktøjer	til	indre	ro	og	mere	balance	i	mig	selv,	lytter	
til	min	krop.	

Jeg	har	fået	øget	bevidsthed	om,	hvad	principperne	i	Mindfulness	
kan	give	mig	–	ro,	anerkendelse	overfor	mig	selv	og	andre	–	i	sidste	
ende	større	tilfredshed	og	glæde.	

Det	bedste	for	mig:	balance	og	pusterum	til	at	genfinde	mine	egne	
værdier	og	væsentlige	fokuspunkter.	

Jeg	er	blevet	mere	nærværende	og	opmærksom	på	mine	egne	og	
kollegers	behov,	så	tingene	fungerer	bedre,	både	hjemme	og	på	job-
bet.	

Uanset	tilgang	og	retning	gælder,	at	en	udviklende	Mindfulness-
praksis	kræver	disciplineret	arbejde,	træning	og	kontinuitet.	Meditati-
on	og	energiøvelser	er	kraftfulde	metoder,	så	jeg	vil	understrege,	at	
udvikling	anbefales	at	ske	under	ledelse	af	en	erfaren	lærer.	Man	bør	
af	etiske	årsager	heller	ikke	undervise	i	noget,	man	ikke	selv	praktise-
rer	og	har	lang	erfaring	med	selv	at	udøve.	

At	undervise	i	meditation	og	Mindfulness	forudsætter	desuden	for-
skellige	indsigter	og	kompetencer.		Udover	egen	årelang	meditativ	
praksis,	bør	man	også	have	et	grundigt	kendskab	til	de	energetiske	og	
psykologiske	aspekter	af	nærværstræning	og	selvudvikling.	Det	er	
også	vigtig	at	kende	til	videnskabelige	belæg	for	virkning,	reaktioner	
og	resultater	af	en	meditationspraksis.	En	vigtig	hovedregel	er,	som	Jes	
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Bertelsen	fremhæver	det,	”at	have	højt	til	sit	praksisloft”,	hvilket	vil	
sige,	”at	ens	pulje	af	meditativ	erfaring	og	indsigt	er	langt	større,	end	det	
man	konkret	formidler	til	andre”	(Risom,	2007,	s.	63).	

I	forhold	til	træning	af	grupper	har	jeg	gode	erfaringer	med	fire	faser	
eller	aspekter	som	hovedelementer	i	undervisningen:	

1. Instruktioner	og	forklaringer.	
2. Træning	–	praksis	og	øvelser	ud	fra	guidning	og	instruktioner.	
3. Udveksling,	feedback	og	spørgsmål	i	forhold	til	træningen.	
4. Synergi	i	gruppen	og	meditativt	procesarbejde.	

At	træne	og	udvikle	sig		på	denne	måde	i	grupper	eller	teams,	kan	til-
føre	samarbejde	større	dybde	og	nye	dimensioner,	og	derved	skærpe	
nærvær,	kreativitet,	opmærksomhed	og	samtidig	styrke	fællesskabet	
og	arbejdsglæden.	
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4 Teori	U	og	Mindfulness	
Forfatteren	til	bogen	"Teori	U	–	Lederskab,	der	åbner	fremtiden"	er	C.	
Otto	Scharmer,	senior	lektor	ved	MIT	–	Massachusetts	Institute	of	
Technology,	og	grundlægger	af	Presencing	Institute.	

Teori	U	er	et	digert	værk,	som	hviler	ovenpå	tankerne	og	samarbejdet	
i	den	forudgående	bog	"Skabende	Nærvær".	Den	baserer	sig	på	inter-
views	og	mange	års	praktiske	erfaringer	i	organisationer	og	beskriver	
en	gennemprøvet	udviklingsproces,	der	skaber	innovation	og	ny	per-
formance.	

Meget	kort	beskrevet	er	essensen	af	Teori	U,	at	vi	ikke	kan	løse	fremti-
dens	udfordringer	med	fortidens	løsninger,	men	at	vi	skal	lære	af	
fremtiden,	mens	den	opstår.		Derfor	skal	vi	standse	vores	”downloa-
ding”,	forstået	som	den	ureflekterede	brug	af	fortidens	erfaringer,	åb-
ne	vores	sind,	vores	hjerter	og	vores	viljer,	give	slip	og	være	fuldt,	helt	
og	sanseligt	til	stede	i	Nuet	i	en	tilstand	af	Presencing	–	et	nyt	ord,	
sammensat	af	de	engelske	begreber	presence	og	sensing.	

Fra	denne	position	i	bunden	af	U’et,	får	vi	adgang	til	kreativitetens	
kilde	og	fornemmelse	for,	hvad	fremtiden	kalder	os	til,	og	vi	kan	be-
gynde	at	udkrystallisere	denne	intuition	og	forme	prototyper	for	helt	
nye	handlinger.	”Selve	det,	at	den	i	sin	tilgang	integrerer	den	organisk-
systemiske	tilgang	med	menneskets	inderside,	er	et	vigtigt	skridt”	(Hil-
debrandt	&	Stubberup,	2010,	s.	81).	

På	vejen	ned	i	U’et	møder	vi	3	indre	forhindringer:	Den	dømmende	
Stemme,	Den	kyniske	Stemme	og	Frygtens	Stemme.	Der	knytter	sig	
desuden	4	jeg-tilstande	og	opmærksomhedsfelter	til	U-bevægelsen.		
Modellen	i	Fig.	5	inkluderer	de	fleste	af	elementerne	i	U’et.	
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Fig.	5	-	Teori	U,	C.	Otto	Scharmer	

Som	tidligere	nævnt,	har	jeg	gennem	flere	år	undervist	på	Teori	U	Ud-
dannelsen.	I	den	forbindelse	har	jeg	på	hvert	forløb	guidet	30	minut-
ters	Mindfulness-meditation	på	9	á	12	undervisningsdage	som	et	bud	
på	udvikling	af	Presencing	i	bunden	af	U’et.	

For	mange	deltagere	opleves	denne	uddannelse	som	livsforandrende,	
og	mange	tilbagemeldinger	går	på,	at	Mindfulness	har	spillet	en	afgø-
rende	rolle	i	den	sammenhæng.	

Mine	overvejelser	i	den	forbindelse	går	på,	hvorvidt	det	kun	er	Pre-
sencing-niveauet	i	Teori	U,	der	kalder	på	Mindfulness,	eller	om	det	i	
virkeligheden	gælder	hele	U-processen?	Med	det	spørgsmål	på	sinde,	
gennemgår	jeg	i	det	efterfølgende	trinene	i	U-bevægelsen	med	reflek-
sioner	om	koblinger	til	Kabat-Zinns	7	forudsætninger	for	Mindfulness.	
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Downloading	

At	downloade	er	en	metafor	for	ureflekteret	genbrug	af	fortidens	erfa-
ringer	og	handlemønstre.	Vores	sind	holder	os	bundet	i	vores	egne	
mentale	konstruktioner,	hvilket	forhindrer	os	i	at	åbne	os	for	den	vir-
kelighed,	der	er	foran	os.	Vi	er	på	den	måde	fastlåste	og	begrænsede	af	
fortiden,	som	sætter	rammen	for	dét,	vi	oplever	nu,	oftest	uden	at	vi	er	
klar	over	det.	

Sammenholdt	med	Mindfulness,	kan	princippet	om	”beginners	mind”	
være	det,	der	hjælper	til	at	stoppe	downloadingen.	”Et	åbent	”barnligt”	
sind	gør	det	muligt	for	os	at	være	modtagelige	over	for	nye	muligheder,	
og	forhindrer	os	i	at	sidde	fast	i	vores	egen	erfarings	hjulspor,	den	erfa-
ring,	der	tit	bilder	sig	ind,	at	den	ved	mere,	end	den	egentlig	gør”	(Kabat-
Zinn,	2012,	s.	72).	

Vi	ved	fra	hjerneforskningen	(Fredens,	2010	og	Hildebrandt	&	Stubbe-
rup,	2010),	at	hjernen	danner	neurale	netværk	på	baggrund	af	erfarin-
ger	og	udvikler	foretrukne	forbindelser,	der	bliver	til	de	”motorveje”	vi	
”kører	på”,	medmindre	vi	stopper	op,	reflekterer,	sanser	og	betræder	
nye	”stier”.	Det	kan	heldigvis	lade	sig	gøre……..at	stoppe	downloadin-
gen!	

Den	dømmende	og	vurderende	Stemme	

Det	næste	niveau	for	at	komme	ned	i	U’et	er	at	nulstille	og	se	med	fri-
ske	øjne.	Der	er	tre	principper,	som	hjælper	bevægelsen	fra	downloa-
ding	til	seen:	

• At	have	en	klar	opfattelse	af	spørgsmålet	og	intentionen.	
• At	gå	ind	i	de	væsentligste	kontekster.	
• At	nulstille/slippe	alle	meninger	og	indgroede	opfattelser	og	
være	parat	til	at	undres.	

Den	stemme	vi	møder	som	barriere	herfor,	kalder	Scharmer	for	"Voice	
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of	Judgement",	VOJ	-	Den	dømmende	Stemme.	Når	vi	vil	ind	i	det	åbne	
sind,	må	vi	nedtone	eller	lukke	af	for	vores	indre	vurderinger,	i	det	
mindste	for	en	stund.	Dette	matcher	fuldstændig	princippet	i	de	7	for-
udsætninger,	der	hedder:	Ikke	at	dømme	eller	vurdere.	”Mindfulness	
opdyrkes	ved,	at	du	forholder	dig	som	upartisk	vidne	til	dine	egen	ople-
velser.	For	at	opnå	det,	er	du	nødt	til	at	blive	bevidst	om	den	konstante	
strøm	af	vurderinger,	domme	og	reaktioner	på	dine	indre	og	ydre	ople-
velser	og	lære	at	træde	et	skridt	tilbage	fra	dem.”	(Kabat-Zinn,	2012,	s.	
69).	

Så	den	meditative	evne	til	åbenhed,	at	være	vidne	til	sindsindholdet	
uden	at	være	identificeret	med	det,	er	en	forholdemåde	i	Mindfulness,	
der	kan	hjælpe	os	forbi	VOJ	i	U-bevægelsen	og	til	at	have	et	Åbent	Sind.	

Den	kyniske	Stemme	

At	gå	videre	ned	i	U’et	vil	sige	at	bevæge	sig	fra	”seen”	til	”sansning”,	i	
betydningen	”at	fornemme”.	Det	medfører,	at	man	opfatter	ud	fra	hele	
det	tilgængelige	felt.	Det	handler	om,	at	lukke	op	til	et	feedback-loop	
mellem	på	den	ene	side	menneskers	direkte	oplevelse	af	virkeligheden	
(indersiden)	og	på	den	anden	side	følelsen	af	at	være	deltager	i	ople-
velsen	(ydersiden)	–	en	form	for	oplevet	forbindelse,	der	giver	adgang	
til	Åbent	Hjerte.	

Her	støder	vi	på	den	næste	”dørvogter”	i	form	af	”Voice	of	Cynicism”	
VOC	–	Den	kyniske	Stemme,	som	i	forsøget	på	at	beskytte	os	mod	emo-
tioner	og	smerte,	lægger	en	distancere	ind	mellem	os	og	det	omkring-
liggende.	Vi	må	slippe	eller	nedtone	Den	kyniske	Stemme,	når	vi	vil	
videre	på	U-rejsen.	

I	forudsætningerne	for	Mindfulness	kan	princippet	”at	være	accepte-
rende”	vise	sig	hjælpsomt	for	at	komme	forbi	VOC.	”I	meditationstræ-
ning	opøver	vi	accept	ved	at	tage	hvert	øjeblik,	som	det	kommer,	og	
fuldkommen	som	det	er.	Vi	prøver	at	lade	være	med	at	tvinge	vores	ideer	
om,	hvad	vi	burde	føle	eller	tænke	eller	se,	ned	over	det,	men	i	stedet	
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bare	minde	os	selv	om	at	være	åbne	og	modtagelige	over	for	det,	vi	måt-
te	føle,	tænke	og	se,	fordi	det	er	sådan,	det	er	lige	nu”	(Kabat-Zinn,	2012,	
s.76).	

Frygtens	Stemme	

Fra	åbenheden	i	sind	og	hjerte	er	den	sidste	udfordring,	for	at	nå	ned	i	
bundet	af	U’et,	at	”give	slip”,	at	være	villig	til	for	en	stund	at	give	afkald	
på	historier,	erfaringer,	meninger,	identitet,	tryghed,	egen	vilje	–	og	
hengive	sig	til	en	form	for	større	tillid	–	Åben	Vilje.	

Den	barriere	vi	møder	her	er	”Voice	of	Fear”	VOF	–	Frygtens	Stemme,	
som	prøver	at	forhindre	os	i	at	give	slip	på	det	vi	har,	og	den	vi	er.	
Mindfulness-princippet	”at	give	slip”	er	fuldstændig	identisk	med	U’ets	
”slip”	Her	forstås	det	at	give	slip	som	en	måde	at	lade	tingene	være	på	
–	en-ikke-tilknytning,	som	er	af	afgørende	betydning	for	at	dyrke	og	
leve	Mindfulness.	

Presencing	

Med	Åbent	Sind,	Åbent	Hjerte	og	Åben	Vilje	når	vi	til	bunden	af	U’et	og	
Presencing-tilstanden,	som	beskriver	det	at	knytte	forbindelse	til	Kil-
den	for	den	optimal	fremtidige	mulighed	og	bringe	det	ind	i	det	nuvæ-
rende	øjeblik.	Her	får	vi	adgang	til	den,	vi	virkelig	er,	vores	autentiske	
selv,	frigjort	fra	jeg’ets	konstruktioner	og	erfaringens	vaner.	”Den	af-
gørende	forskel	er,	at	det	at	sanse	i	almindelighed	flytter	perceptionen	
til	den	nuværende	eksisterende	helhed,	mens	Presencing	flytter	den	til	
Kilden	,	hvorfra	den	opstående,	mulige	fremtid	spirer	frem”	(Scharmer,	
2008,	s.	163).	

Det	opfatter	jeg	som	en	intuitiv	fornemmelse	for	potentielle	mulighe-
der	–	en	slags	involution,	forstået	som	adgang	til	indlejrede	informati-
oner,	der	kan	skabe	kreativitet,	udvikling	og	evolution.	På	samme	må-
de	som	at	al	informationen	til	et	stort	egetræ	ligger	indlejret	i	et	enkelt	
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lille	agern,	der	kun	udvikler	sig	under	de	rette	omstændigheder	og	i	de	
rette	omgivelser,	men	i	givet	fald	dét	sker,	som	en	naturlighed,	der	kan	
betegnes	som	”flow”.	

I	forhold	til	Mindfulness	beskriver	Presencing	uforbeholdenhed	og	
”ikke	at	stræbe	efter	noget”.	Det	adresserer	den	dimension	i	Mindful-
ness	at	skifte	fra	identifikation	med	sindet	og	personlighedsstrukturen	
til	en	panoramisk,	åben,	sansende	bevidsthed.	Metaforisk:	at	”være	
den	blå	uendelige	himmel”	og	ikke	”skyerne	på	himlen,	der	kommer	og	
går”.	Det	er	altså	ikke	en	synlig	ydre	forskel,	men	et	indre	perspektiv-
skift,	der	ændrer	alt	andet.	

Måske	er	det	sammenligneligt	med	den	fælles	tredje	position	i	model-
len	Gearskift,	defineret	som	Vidnet	(fig.	2).	”U'et	sætter	tiden,	menin-
gen,	nærværet,	stilheden,	opmærksomhedens	kilde	og	tidløsheden	på	
dagsordenen.	U’et	fokuserer	på	nødvendigheden	af	pausen,	afspændin-
gen	og	åbenheden	–	viser	naturens	regenerative	og	refleksive	dybe	ån-
dedræt”	(Hildebrandt	og	Stubberup,	2010,	s.	86).	

Vejen	op	ad	U'et	

Det	er	vejen	ned	i	venstre	side	af	U’et,	som	er	den	mest	udfordrende	
del	af	rejsen.	Fra	Presencing-tilstanden	giver	resten	lidt	forenklet	sagt	
sig	selv.	Vejen	op	til	”ny	performance”	går	gennem	samskabelse	og	
handler	om,	ikke	at	stræbe	efter	noget,	men	at	”tage	imod”	den	inspi-
ration,	der	måtte	vise	sig,	dét	der	vil	fødes	–	at	udkrystallisere	dette,	
hvilket	betyder	at	klarlægge	vision	og	intention	ud	fra	de	fremtidige	
muligheder	–	at	skabe	prototyper	ved	at	handle	og	eksperimentere	ud	
fra	devisen:	lav	fejl	ofte,	så	vil	du	hurtigere	få	succes!	

Og	Mindfulness	og	vågenhed	har	efter	min	opfattelse	også	enorm	be-
tydning		i	den	sammenhæng.	Perspektivskift	i	sig	selv	og	som	en	en-
keltstående	begivenhed	gør	det	ikke	alene.	Vores	personlighed,	vaner	
og	erfaringer	er	vigtige	elementer	i	vores	livsudfoldelse,	som	nemt	vil	
overtage	vores	mentale	dagsordener	i	det	første	ubevogtede	øjeblik.	
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Vi	bombarderes	tillige	uafladeligt	med	distraktioner	udefra,	som	
kæmper	om	vores	opmærksomhed.	Hvis	vi	ikke	er	årvågne	og	bevid-
ste,	kan	dette	i	en	håndevending	fjerne	os	fra	nærværet	og	øjeblikkets	
potentielle	muligheder,	og	så	kan	downloadingen	være	på	banen	igen.	

Da	vi	ikke	kan	løse	fremtidens	ufordringer	med	fortidens	logikker,	må	
vi	bringe	os	i	position	til	et	emergent	møde	med	fremtidens	mulighe-
der.	De	nye	løsninger,	vi	må	samskabe,	kalder	på	en	kontinuerlig	tilba-
gevendende	fokusering	på	den	opmærksomhed,	vi	tager	udgangs-
punkt	i,	den	bevidsthed,	som	kender	sig	selv,	og	den	måde,	vi	tænker,	
arbejder	og	samskaber	på.	

Opmærksomhedstilstande	og	samtalefelter	

Til	de	forskellige	niveauer	i	U’et	beskriver	Scharmer	temaer	og	ele-
menter	for	udvikling	af	en	ny	social	grammatik,	herunder	4	jeg-
tilstande	for	opmærksomhed,	som	knytter	an	til	forskellige	samtalefel-
ter.	(Se	Fig.	6).	

Scharmer	udfolder	det	synspunkt,	at	verdens	største	problem	i	dag	
tager	sit	udspring	i,	at	vi	befinder	os	i	de	2	øverste	opmærksomheds-
felter,	og	ikke	i	de	2	nederste.	Den	stiplede	linje	ligger	mellem	Åbent	
Sind	og	Åbent	Hjerte	og	markerer	antydningen	af	den	barriere,	der	
står	i	vejen	for	et	meget	nødvendigt	globalt	spring	i	empati.	

Her	ligger	en	vigtig	skelnen	i	menneskers	samtaler	mellem	en	diskurs	
af	debat/diskussion	(argumenter,	vinde-tabe)	og	dialog	(nysgerrighed,	
ønske	om	at	forstå).	Måske	en	cementering	af	de	berømte	ord,	som	
efter	sigende	skulle	være	sagt	af	Gary	Zukav,	amerikansk	forfatter	og	
spirituel	lærer:	”Den	længste	rejse	du	kan	foretage	dig	i	dit	liv,	er	rejsen	
fra	dit	hoved	til	dit	hjerte”.	
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Fig.	6	–	Opmærksomhedtilstande,	Scharmer		

Feedback	fra	en	Teori	U-deltager	

Under	og	efter	Teori	U	Uddannelsen	har	mange	deltagere	udtrykt,	at	
Mindfulness	har	spillet	en	væsentlig	rolle	i	deres	udviklingsproces.	
Som	et	repræsentativt	bud	på	tilbagemeldinger	formulerer	en	deltager	
sig	således:	

Jeg	har	stiftet	bekendtskab	med	Mindfulness	på	Teori	U	Uddannel-
sen.	Forløbet	har	givet	mig	forbindelse	til	mit	anker	og	værktøjer	til	
at	arbejde	med	orden	i	eget	hus.	Jeg	har	fået	redskaber	som	hjælper	
mig	i	afklaringen	af,	hvad	der	er	vigtigt,	og	et	radikalt	andet	syn,	på	
hvad	mit	job	er.	Det	har	alt	sammen	medvirket	til,	at	jeg	i	dag	kan	
finde	tilbage	til	min	autentisitet,	og	til	”at	have”	mine	tanker	og	fø-
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lelser	frem	for	”at	være”	dem.	Det	har	resulteret	i	en	anden	form	for	
arbejdsglæde,	som	ikke	længere	er	hængt	op	på	vildfarne	dagsord-
ner,	men	i	stedet	for	på	en	oprigtig	følelse	af	og	ønske	om	at	tjene	
helheden.	

Jeg	haft	umådelig	meget	glæde	af	Mindfulness	i	forbindelse	med	af-
klaring	af	kilder	og	til	at	få	fokus	på,	hvad	der	er	vigtigt	for	mig.	Jeg	
har	også	haft	stort	spin-off	fra	Mindfulness	i	forbindelse	med	hånd-
tering	af	De	3	Stemmer.	Mest	af	alt	har	det	måske	hjulpet	til	at	til-
lade,	at	de	er	der,	efter	at	have	erkendt,	at	det	var	stemmer	og	ikke	
virkeligt.	Det	har	frisat	muligheder	for	at	agere	anderledes	og	
komme	andre	steder	hen,	end	jeg	"plejer".	

Mindfulness	har	hjulpet	mig	til	forankring	og	indvendig	ro,	så	jeg	
kan	bibeholde	min	integritet	og	selvrespekt,	hvilket	jeg	tror	er	es-
sentielt	i	forbindelse	med	al	forandring	og	udvikling,	uanset	om	
man	er	driver	af	forandringen	og	udviklingen,	eller	deltager	i	den.	

Jeg	tror,	at	ro	på	indersiden	skaber	klarsyn,	åbenhed	for	det,	der	
måtte	komme,	og	robusthed	til	ikke	at	blive	slået	ud	af	modstand	el-
ler	stormvejr.	Den	indvendige	ro	har	jeg	fået	gennem	Mindfulness.	
	 Malin	Tygesen,	Clinical	Scientist	at	Cook	Medical	
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5 Læringsforståelser	
Så	Teori	U	kalder	os	til	personlig	ansvarlighed	og	til	at	omfavne	den	
pointe,	at	vi	skal	lære	af	fremtiden,	mens	den	opstår!	Men	hvilket	per-
spektiv	kan	begrebet	læring	have	i	en	Teori	U-optik	koblet	til	Mindful-
ness?	

Knud	Illeris,	dansk	professor	i	livslang	læring,	definerer	læring	som	et	
meget	kompliceret	og	mangesidigt	begreb,	som	omfatter	enhver	pro-
ces,	der	hos	levende	organismer	fører	til	en	varig	kapacitetsændring,	
som	ikke	kun	skyldes	glemsel,	biologisk	modning	eller	aldring.		I	sin	
bog,	"Læring",	beskriver	Illeris	4	niveauer	for	læring	(Illeris,	2007	s.	
52-58):	

• Kumulativ	læring	–	mekanisk,	først	og	fremmest	præget	af	rigi-
ditet.	

• Assimilativ	læring	–	tilføjende,	til	det	eksisterende.	
• Akkomodativ	læring	–	overskridende,	hel	eller	delvis	omstruk-
turering	af	det	eksisterende.	

• Transformativ	læring	–	signifikant,	en	ændring	i	selvets	organi-
sation	–	en	gennemtrængende	læring,	som	ikke	kun	er	en	for-
øgelse	af	viden,	men	som	gennemsyrer	alle	dele	af	ens	tilværel-
se.	

Disse	4	niveauer	oplever	jeg	som	værende	tilnærmelsesvis	identiske	
med	Teori	U´s	4	opmærksomhedsfelter.	

I	den	forståelse	giver	det	mening,	at	U-processen	skal	forankres	godt	i	
Presencing	for	at	initiere	transformativ	læring	og	udvikling,	som	inde-
bærer	at	ændre	de	referencerammer,	vi	tager	for	givet	–	vores	grund-
læggende	bevidste	eller	ubevidste	antagelser.	

Det	er	i	åbenheden,	perspektivskiftet,	vidnepositionen,	gearskiftet,	
eller	hvilken	af	disse	vinkler,	vi	nu	vælger	at	anskue	det	ud	fra,	at	der	
kan	ske	grundlæggende	forandring	og	innovation.	En	reform	er	et	for-
søg	på	at	reparere	på	noget	eksisterende	og	er	derfor	tilføjende	eller	
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overskridende	–	og	altså	ikke	transformativ.	Derfor	skal	vi	helt	ned	på	
bunden	i	U’et	og	i	os	selv.	

Men	dét	skal	man	jo	opdage,	før	man	forstår	det	–	og	dér	kan	vi	nemt	
ligge	under	for	”en	blind	plet”	hos	os	selv.	
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6 	En	kritisk	vinkel	
Svend	Brinkmann	er	professor	i	psykologi	på	Aalborg	Universitet.	
Hans	forskning	og	forfatterskab	foregår	i	grænsefladen	mellem	psyko-
logi,	filosofi	og	kulturanalyse.	I	sin	bog	"Stå	Fast"	gør	han	op	med,	hvad	
han	kalder	”tidens	udviklingstvang”	–	en	bredside	til	vor	moderne	tids	
fokus	på	ukritisk	positiv	tilgang,	coaching,	”svaret	er	i	dig	selv”-tilgang,	
og	alt	hvad	dette	fører	med	sig,	både	i	privatlivet	og	arbejdslivet.	Her	
er	også	knoppede	ord	til	både	Mindfulness	og	Teori	U.	

Brinkmann	opfordrer	til	at	leve	efter	en	alternativ	7-trinsguide:	

• Hold	op	med	at	mærke	efter	i	dig	selv.	
• Fokuser	på	det	negative	i	dit	liv.	
• Tag	Nej-hatten	på.	
• Undertryk	dine	følelser.	
• Fyr	din	coach.	
• Læs	en	roman	–	ikke	en	selvhjælpsbog	eller	en	biografi.	
• Dvæl	ved	fortiden.	

Her	tages	et	opgør	med	en	overfladisk	ensidighed	i	selvudviklingslitte-
raturen	og	anlægges	en	stor	skepsis	over	for	tidens	hurtige	trends	
indenfor	ledelses-	og	organisationsudvikling	–	i	en	klar	og	eksplicit	
formuleret	erkendelse	af,	at:	"bogen	paradoksalt	nok	bliver	et	symptom	
på	den	individualisering,	den	søger	at	gøre	op	med"	(Brinkmann,	2014).	

Brinkmann	hylder	en	værdibaseret	respekt	for	individets	integritet	og	
animerer	til	en	optagethed	af,	hvad	der	rettes	udad	i	modsætning	til	
indad.	”Ved	at	tegne	et	grotesk	modbillede	til	de	etablerede	sandheder	
vil	disse	forhåbentligt	i	sig	selv	fremstå	som	mindst	lige	så	groteske	og	
på	mange	måder	problematiske.”	(Brinkmann,	2014,	s.	20).	

Hvor	umiddelbart	kontroversielle	7-trins-guidens	overskrifter	måtte	
lyde,	indeholder	de	uddybende	beskrivelserne	mange	perspektiver,	
som	faktisk	ikke	er	i	et	modsætningsforhold	til	Mindfulness	princip-
perne.	
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I	forhold	til	kritik	af	Teori	U	og	Mindfulness	konkluderer	Brinkmann,	
at:	”Teori	U	er	en	slags	Mindfulness	overført	på	innovation	i	organisati-
oner”,	hvilket	vækker	glædelig	genkendelse	og	resonans	hos	mig.	

Til	gengæld	opfatter	jeg	fortsættelsen	som	udtryk	for	en	helt	grund-
læggende	misforståelse	af	Teori	U:	”og	budskabet	er	altså	dels,	at	vi	ved	
at	se	på	fortiden	kun	kan	se	forældede	mønstre,	der	ikke	duer	i	dag,	og	at	
vi	gennem	tilstedeværelse	i	nuet	kan	opleve	vores	”autentiske	jeg”	(som	
du	nu	ved	er	en	myte)	og	realisere	vores	optimale	muligheder	i	fremti-
den.	Fortiden	er	yt	–	nuet	er	det	nye	sort.”	(Brinkmann,	2014,	s.	120)	og	
lidt	senere	”at	vi	bare	kan	downloade	i	nuet	og	ikke	behøver	kende	til	
fortiden”	(Brinkmann,	2014,	s.131).	

I	Teori	U	betyder	downloading	ureflekteret	genbrug	af	fortidens	erfa-
ringer”,	hvilket	refererer	til	vanemæssig,	ubevidst,	mental	fastlåsning.	
Deri	ligger	ikke	implicit	en	afvisning	af	fortid	eller	erfaringer,	eller	at	
man	kun	kan	se	”forældede	mønstre”	–	hele	forskellen	beror	på	be-
vidstgørelsen.	Der	tales	på	intet	tidspunkt	i	Teori	U	om,	at	vi	skal	
downloade	i	Nuet	–	derimod	er	første	skridt	ned	i	U’et	netop,	at	vi	
stopper	downloadingen	for	en	stund,	for	at	stille	os	i	uforbeholdenhe-
den	og	tage	imod	kreativ	inspiration.	

Argumentationen	i	"Stå	Fast"	kan,	perspektiveret	i	forhold	til	Illeris	4	
læringsniveauer,	svare	til	assimilativt	niveau,	og	i	forhold	til	Schar-
mers	4	opmærksomhedsfelter	svare	til	debat-niveauet.		Der	skal	ar-
gumenteres	imod	noget	eksisterende	ved	hjælp	af	dets	modsætning	-	
på	samme	niveau	af	tænkning.	Der	fokuseres	på	diskussionen	om	
for/imod,	rigtigt/forkert,	indad/udad	–	en	tilgang,	der	under	disse	
forudsætning	fungerer	fint.	

Hvis	man	fra	samme	opmærksomhedsfelt	udelukkende	forstår	Teori	U	
som	en	ny	faseopdelt	opskrift	på	en	teknisk	udviklingsmetode,	eller	
Mindfulness	som	det	seneste	greb	indenfor	stresshåndtering,	kan	ar-
gumenterne	også	holde	her.		Og	måske	er	det	netop	her,	”hunden	lig-
ger	begravet”	i	vores	forskellige	opfattelser.	
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Teori	U	og	Mindfulness	tager	begge,	i	sine	egne	definitioner	og	forstå-
elser,	afsæt	i	et	dybere	niveau	af	transformation.	

Det	perspektiv	ville,	for	mig	at	se,	hvile	på	et	andet	fundament,	der	
ikke	ville	polarisere,	der	ikke	ville	identificere	selvet	eller	bevidsthe-
den	med	”jeg-kontruktionen”	eller	personligheden,	der	i	stedet	ville	
understøtte	en	forståelse	af,	at	det	ikke	er	et	spørgsmål	om	enten	at	se	
indad	eller	se	udad,	men	derimod,	som	illustreret	i	Femkanten,	at	for-
fine	hjertets	visdom	indadtil	for	at	leve	et	mere	ansvarligt	og	empatisk	
liv	udadtil.	

Eller:	”Vi	er	nødt	til	at	indse,	at	ydre	og	indre	forandringer	hænger	
sammen.	Vi	kan	ikke	etablere	en	bedre	ydre	verden	uden	at	forandre	den	
indre.	Man	kan	ikke	forandre	et	menneskes	–	eller	en	nations	–	liv,	alene	
ved	at	ændre	de	ydre	livsbetingelser”	(Bertelsen,	2010,	s.	9).	
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7 Sammenfatning	
Lige	præcis	hér	ligger	nok	en	stor	del	af	forklaringen	på,	hvorfor	nogen	
mennesker	har	hørt	om,	har	lært	om,	har	arbejdet	med	Teori	U	eller	
andre	forandringsmetoder	eller	udviklingsmodeller	–	og	ikke	oplevet	
det	som	forandrende,	eller	som	”noget	særligt”.	

Min	stærke,	og	her	underbyggede,	hypotese	er,	at	der	ikke	har	fundet	
en	reel	transformation	sted	–	i	personligheden,	i	motivationen,	i	selv-
forståelsen,	i	bevidstheden,	i	læringen,	i	samtalen,	i	opmærksomheds-
feltet.	Og	herfra	kan	processer	og	samtaler	gennemføres	som	”goddag	
mand	-	økseskaft”	-	på	vidt	forskellig	frekvens,	fordi	vi	måske	tror,	vi	
oplever	og	taler	om	det	samme.	

Når	man	forstår	noget,	forstår	man	jo	kun	dét	af	det,	man	forstår	–	
indtil	man	hører	det	igen,	og	så	måske	pludselig	forstår	noget	mere,	
noget	andet	eller	noget	dybere.	

Så	de	store	forandringer	i	den	ydre	verden	må	nødvendigvis	tage	sit	
afsæt	i	det	enkelte	menneskes	inderside,	som	åbenhed,	lydhørhed	og	
villighed	til	at	opleve	sig	selv.	Om	vi	vælger	at	kalde	det	menneskelig	
autenticitet	eller	integritet	–	om	vi	formulerer,	at	vi	skal	”stå	fast”	eller	
”give	slip”,	så	er	”indersiden”	en	helt	essentiel	forudsætning	for	men-
neskelig	udvikling	og	evne	til	at	navigere	i	kompleksitet.	Dette	under-
bygges	af	Malin	Tygesens	feedback:	”Mindfulness	har	hjulpet	mig	til	
forankring	og	indvendig	ro,	så	jeg	kan	bibeholde	min	integritet	og	selv-
respekt,	hvilket	jeg	tror	er	essentielt	i	forbindelse	med	al	forandring	og	
udvikling”.	

Den	sammenlignende	analyse	af	elementerne	i	U-bevægelsen	i	forhold	
til	Jon	Kabat-Zinns	beskrivelse	af	de	7	forudsætninger	for	Mindfulness	
belyser,	at	Mindfulness	er	en	usynlig	og	vigtig	ingrediens	i	hele	U-
processen,	og	ikke	kun	i	Presencing	i	bunden	af	U’et.	Dette	understøt-
tes	af	Malin	Tygesen,	blandt	andet	gennem	denne	formulering:	”Jeg	
har	også	haft	stort	spin-off	fra	Mindfulness	i	forbindelse	med	håndtering	
af	De	3	stemmer”.	
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I	en	tidligere	artikel,	"Konsulentens	rolle	-	Læring	i	Netværk	og	Teori	U",	
(publiceret	i	Børsen	Forum	A/S,	2012)	har	jeg	reflekteret	om	Teori	U:	
”Det	kan	udfordres,	om	Teori	U	er	en	ledelses-,	forandrings-,	innovations-	
eller	læringsteori.	Svaret	kunne	være,	at	den	er	en	meta-teori,	der	kan	
rumme	det	meste,	og	derfor	netop	er	i	ligaen	af	sværvægtere,	der	kvalifi-
cerer	sig	til	at	medskabe	et	helt	nyt	paradigme”.	

Jeg	oplever	stadig	Teori	U	som	altfavnende	–	på	den	ene	side	global	og	
kompleks,	på	den	anden	side	individuel	og	uhyre	enkel.	Det	hele	står	
og	falder	med	individernes	opmærksomhed,	helhedsorientering	og	
Mindfulness	-	ikke	som	”nedslag”	i	forandringsprocesser,	men	som	en	
måde	at	kommunikere	og	leve	på.	

Det	er	altså	resultatet	af	den	konkrete	træning	af	Mindfulness,	og	ikke	
træningen	i	sig	selv,	der	er	den	afgørende	X-faktor	for	udvikling,	agili-
tet,	transformation,	nærvær	og	mere	”mindful	living”.	På	den	måde	er	
Teori	U	og	Mindfulness	tæt	forbundne.	

Meditationstræning	er	virksom	i	forhold	til	at	balancere	værens-
dimensionen	og	give	plads	til	Parasympaticus,	Gearskift	og	Vidneposi-
tion,	som	er	hjælpsomme	i	forhold	til	at	standse	”de	menneskelige	
hamsterhjul”.	

At	fusionere	elementer	fra	to-be	over	i	deres	modsvar	på	to-do	i	DO-BE	
modellen	vil	fremme	Gearskift,	hvilket	er	uhyre	vigtig	for	oplevelse	af	
dybde	og	kvalitet	i	livsudfoldelsen.	Lige	præcis	dét	kalder	på	udvikling	
og	træning	af	Mindfulness,	ikke	bare	individuelt,	men	i	meget	høj	grad	
også	kollektivt	og	organisatorisk.	

Da	Kabat-Zinns	7	grundlæggende	forudsætninger	for	Mindfulness	på	
forskellig	vis	matcher,	ikke	blot	Presencing	i	bundet	af	U’et,	men	alle	
”faser”	og	tilstande	af	U-bevægelsen,	kan	Mindfulness	betragtes	som	
værende	en	essentiel	indlejret,	men	usynlig,	ingrediens	i	hvorvidt	U-
bevægelser	skaber	transformative	forandringer	eller	ej.	
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8 Perspektiv	
At	leve	med	Mindfulness	og	Teori	U	i	organisationer	vil	forudsætte	
mod	og	vilje	til	ind	imellem	at	give	afkald	på	ledelsesmæssigt	at	styre	
og	”være	den	klogeste”.	

Dertil	kommer	andre	udfordringer	med	at	have	modet	og	tålmodighe-
den	til	at	sætte	tempoet	ned	og	lytte	til	helheden	-	ikke	kun	med	ører-
ne	og	fornuften,	men	også	med	de	øvrige	sanser	og	det	Åbne	Hjerte.	

Kloden	er	nødlidende!	Vi	må	flytte	os	med	stor	effekt	på	den	usynlige	
inderside,	for	at	skabe	udvikling	i	stor	målestok	på	den	synlige	yder-
side	-	væk	fra	en	ego-	og	over	til	en	øko-bevidsthed.	

Det	vil	være	essentielt	at	lede	efter,	formulere	og	stille	de	vigtige	
spørgsmål,	at	afstå	fra	hele	tiden	at	mene	noget	(der	så	skal	forsvares),	
at	være	oprigtigt	nysgerrig	og	turde	møde	andre	mennesker	med	
uforbeholdenhed	og	i	åbenhed.	Ikke	at	dømme	fortiden	gennem	nuti-
dens	briller,	men	respektere,	at	fortidens	løsninger	var	svarene	på	
fortidens	spørgsmål.	

Samtidig	kan	vi	forhåbentligt	indse,	at	vi	ikke	kan	bruge	fortidens	svar	
til	at	løsning	af	fremtidens	udfordringer.	Derfor	skal	vi	være	betydeligt	
mere	optagede	af	kvaliteten	af	de	spørgsmål,	vi	stiller	til	fremtiden,	og	
hvilke	bevidste	eller	ubevidste	grundantagelser,	de	udspringer	fra.	De	
sætter	jo	retningen	og	definerer	rummet	for	svarmuligheder.	

…………	og	måske	kan	vi	faktisk	slet	ikke	svare	på	spørgsmål,	som	vi	
endnu	ikke	har	formuleret?	

	

Velkommen	på	min	hjemmeside	for	mere	information	og	aktuelle	
links	om	Mindfulness,	Teori	U	og	Ledelse	

www.quidam-consult.dk	
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