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Buddhistisk praksis er gammel

”Det er ambitiøst at tro, at den buddhistiske praksis, som 
har bevist sin berettigelse i mere end tusind år, kan 
tilføjes afgørende nyt fra vestlige psykologi… Omvendt 
har den vestlige psykoterapi glæde at at importere 
buddhistiske praksisser i kognitiv behandling.” (153)

Der er ingen enkelstående betegnelse for mindfulness i 
den buddhistiske lære. Vi tager dele af den buddhistiske 
praksis ud og kalder det mindfulness, men når vi vil føre 
det tilbage til buddhismen, bliver det til noget andet.” 
(229)
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Buddhisme og psykoanalyse

Analysen betragter optagethed af spiritualitet 
som en forsvarsmekanisme. (162)

Fra en buddhistisk position er forsøget på at 
skille det hellige fra det profane (det ’gudløse’) 
kernen i dilemmaet ved at være menneske. (163)
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Forudsætningsforhold

”You have to be somebody before you can be
nobody”. (163)
Englers: Det forudsætter et vist mål af 
modenhed at praktisere meditation. Dvs. først 
færdiggøre terapi, så udforske det spirituelle.
Epstein: Dynamisk forudsætningsforhold. 
Ontologisk emptiness skal ikke forveksles med 
psykologisk emptiness. (165)
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Det personlige materiale…

Brown & Engler (1986): Falder graden af 
psykologiske problemer efter et retreat? 
Nej!
Kernen af angst og konflikter opløses ikke ved 
vedvarende meditation. 
Måske er forklaringen, at vore lidelser er ‘en ny 
type lidelser’. F.eks. lavt selvværd og selvhad. 
(167)
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Begge metoder kan…

… Arbejde med at udvikle en positiv opfattelse af 
jeget, en kapacitet for intimitet og en kreativ, 
engageret måde at være i verden på.

Dvs. komplementaritet på en lang række 
områder.
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Forskellige mål…

Psykoterapi: Indsigt, autonomi, 
symptomlettelse.
Spirituel praksis: Åbenbaring, emptiness.

”Jeg’et”: Jeg’et som både subjekt og objekt, i en 
position af hverken/eller.
Altså: ”Da jeg opdagede, at jeg på en og samme 
tid var både i og bag Verden, indså jeg, at jeg var 
befriet for alle ønsker og frygt.” (169)
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Kognitiv terapi og buddhisme

”Romantisk knæfald… en uforpligtende henvisning 
til buddhisme... Pragmatisk og forenklet over for 
metoderne.” (171)
Dog er der enkelte som f.eks. Teasdale et al, 1995 og 
Williams et al, 2007, 114 & 137, der ikke forenkler: 
”Vi bestræber os ikke på at slappe af, men er optaget 
af at udvikle og kultivere vores opmærksomhed og 
vågenhed.” 
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ACT og buddhisme

ACT har et perspektiv, at psykologisk sundhed 
er en proces, hvor livet folder sig ud i 
overensstemmelse med bevidst valgte værdier, 
samtidig med at man holder en ikke 
forsvarspræget kontakt med sin historie med 
alle den private domæner af tanker, følelser, 
erindringer og kropsfornemmelser. (173)
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ACT i hovedtræk

• Reducere kognitiv sammenblanding.
• Konfrontere omkostninger ved den konflikt, en 

undvigelse skaber med klientens værdier.
• Lære accept og parathed. Eksponering af 

besværlige tanker, følelser og kropsoplevelser.
• Opretholde kontakt til transcendent oplevelse af 

jeg’et.
• Afklare livsværdier.
• Handle i overensstemmelse med værdier vha

adfærdsmæssige strategier.
• Jfr. citat (øvelse) s. 174.
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ACT og dobbeltheden

”Lidelse er en uomgængelig del af livet og 
forstærkes af forsøg på at kræve dens ophør”. ( 
175).
”Netop når jeg er allermest lykkelig, tør jeg 
tænke på, at jeg engang skal dø.”
Ergo: Relationer bliver udsat for 
undgåelsesadfærd. Man kommer til at lide af det, 
man bekæmper.
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KAT versus ACT

KAT har angivelser for at ændre tankeprocesser.
ACT vil i stedet analysere og udfordre den 
sammenhæng, tanken fremstilles i. Fx ved at 
gentage tanken til dens indhold forsvinder. Eller 
give den størrelse, form og farve. 

13



Buddhas veje

ACT’s ”selv”

• Det begrebslige selv.
– Bør slås ihjel hver dag!

• Selvet som fortløbende erkendelsesproces.
– I stedet for kontrol så øget kontakt med og accept 

af følelseslivet.

• Det transcendente selv. ( 177)
– ”Alting, ingenting” paradokset.
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Kunsten at leve lykkeligt

• At være præget af tortur, men sætte det ind i 
en meningskontekst. At være ‘lidende’ men 
ikke ’fortvivlet. (187)
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Paradokset (igen)…

”Vi aflæser verden forkert samtidig med, at vi 
vedbliver med at fastholde, at den bedrager os” 
(190).
Altså: Det, vi efterstræber for at nå lykken, er de 
selv samme ting, der giver os lidelsen.
Løsning: Når vi søger indad efter den indre 
frihed, skabes der samtidig en næstekærlighed, 
en ‘loving-kindness’, der rækker ud mod andre. 
(191)
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Dharma: Lojong

Lo = holdning, indstilling, intelligens, perspektiv 
(191).
Jong = træne, destillere, reparere, klargøre. 
Tilsammen: Holdningstræning eller Mind-
træning.
Når compassion vokser frem, bliver lidelsen 
overskredet, og man stiller sig til rådighed. 
Lidelsen er brændstof for compassion, ikke 
resultatet. (195)
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Prajna-Karuna

Uden compassion ingen forståelse.
Uden indsigt ingen compassion. (195) 
Trænes via meditation og levet liv.

Målet for meditation begynder dér, hvor den 
vestlige opfattelse af selvudvikling ender. (215)
Se fx 216: Hvad er enlightenment?

18



Buddhas veje

Meditationspatologier
• Søgen efter perfektion og usårlighed.
• Frygt for individuation.
• Undgåelse af ansvarlighed og forpligtelser.
• Frygt for intimitet og nærhed.
• Erstatning for sorg og savn.
• Undgåelse af følelser.
• Passivitet og afhængighed.
• Selvafstraffelse og skyld.
• Devaluering af fornuft og intellekt.
• Flugt fra intrapsykiske oplevelser. (213-215)
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Elsass konklusion

• Den vestlige mindfulness-praksis er 
utvivlsomt værdifuld… Men det ændrer ikke på 
den kendsgerning, at den vestlige opfattelser 
adskiller sig afgørende fra den buddhistiske 
opfattelse…

• Vores vestlige opfattelse er udviklet i en 
terapeutisk sammenhæng, og det medfører, at 
vi fremhæver nogle faktorer, som ikke 
forekommer i buddhismen. (228)
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