Terapi eller Buddhism.
Vad har buddhismen fått för betydelse för det svenska samhället under de år som religionen funnits
här ?Ja som religion har hittills inte haft någon speciell inverkan här. ? Att kristendomen har en stark
ställning här i Sverige är kanske inte så förvånade och står snarast för en positiv inställning till
svensk tradition. Buddhismen ligger god tvåa bland världsreligionerna kanske kan överraska den ene
eller den andre. Mycket talar för att det är buddhismens betoning av fred ,icke våld och ansvaret för
miljön ,ofta genom Dalai Lama och Aung San Suu kyi som bidrar till den positiva synen man har om
buddhismen i Sverige.
Men genom sina meditations har buddhismen indirekt fått ett mycket stort genomslag och kommit
att påverka långt fler människor än de som kommer i kontakt med föreningar och asiatiska tempel
Flera framgångsrika behandlingar ,framför allt inom kognitivt beteendeterapi, KBT, har börjat
användas inom sjuk och friskvård.
Man lär ut mindfulness ,som ett sätt att lära sig hantera stress och utbrändhet ,ångest och starka
känslosvängningar, och ibland även kroniska smärtor. En av pionjärerna är utan tvekan Jon KabatZinn som har gett ut flera böcker om mindfullnes. Han är professor i medicin emeritus och grundare
för Stress Reducation Clinic och Centrum för Mindfulness i medicin, hälsovård och samhälle vid
Universitetet Massachusetts Medical School..

Jon Kabat Zin var elev till Zen mästaren Seung Sahn och en av
grundarna av Cambridge Zen center.
Hans studier av Sati = medveten närvaro, eller här och nu och
studier av Buddhismen ledde honom till att integrera vissa delar
av den buddhistiska läran med den västerländska vetenskapen..

Jon Kabat-Zinn undervisar i mindfulness meditation (modern klinisk psykologi och psykiatri sedan
1970 talet har utvecklat ett antal terapeutiska tillämpningar baserat på Sati som betyder
uppmärksamhet ,medveten närvaro
Mindfulness är den engelska termen för det buddhistiska begreppet Sati ,som betyder
uppmärksamhet och är steg nummer 7 i den ädla åttafaldiga vägen som Buddha lärde ut. På svenska
används ibland termen för medveten närvaro eller att leva här och nu. Sati är ett centralt begrepp
inom den buddhistiska meditationen.
Det innebär att man eftersträvar att vara medvetet närvarande i nuet och accepterar de olika
känslomässiga .tankemässiga och kroppsliga tillstånd som man upplever. Ni kan läsa mer det på min
hemsida. www.buddhisminfo.se gå in på meditationer och läs PDF filerna Sattipathana.
Inom KBT-terapier som använder sig av mindfulness har man skalat bort allt det buddhistiska. dvs.
förklaringsmodeller, doktriner och ritualer.Istället använder man psykologiska förklaringar .för att
rama in meditationsövningarna som lärs ut .Är detta Buddhism ? Det enkla svaret är nej .Det är det
inte. Men företrädarna för mindfulness terapier menar att de ,precis som teosoferna för hundra år
sedan har plockat ut det viktigaste ur buddhismen ,och deras terapier därför bygger på buddhistisk
grund.
Buddhistisk meditation
Buddhistiska företrädare har riktad skarp kritik mot de nya ,psykologiserande former av buddhistisk
utövning som har utvecklats, främst i USA .När jag har pratat med munkarna i Thailand om
mindfulness och undrat hur de ser på saken. Så menar de att det leder till en felaktig tolkning av
buddhismen och därför felaktig användning av meditationen.
Jag delar den kritiken och menar att Buddhistisk meditation består av etik, meditation och kunskap.
Sen får man inte heller glömma att många av dessa mindfulness kurser/terapierna kostar en hel del
pengar. Sen har jag också fått den uppfattningen att många som lär ut mindfullnes
(medvetennärvaro) inte har denna utbildning.
Vill man ha bra utbildning så anser jag att man bör åka till ett kloster i Thailand och där lära sig Sati
= uppmärksamhet ,medveten närvaro………….de munkar som lär ut Sati (eller mindfulness) har 10
till 12 års träning/utbildning. ,och utbildningen är Dana baserade, med andra ord. Man ger en gåva,
betalar det man har råd med eller tycker att kursen har varit värd.
Andra företrädare ,främst för den västerländska buddhismen (moderna buddhism eller konvertit
buddhister),menar att det är en naturlig förändring som buddhismen går till mötes när den nu allt mer
blir en del av kulturen i västerländska länder.
Under sin 2500 åriga historia i Asien har buddhismen fått specifika särdrag i de länder där religionen
har slagit rot. I det mönstret kan det terapeutiska användandet av buddhistisk meditation ses som ett
steg i en liknande utveckling, när buddhismen nu växer sig strakt även i västerlandet.

Den västerländska buddhismen är också mer intresserad av intellektuella studier och meditations
tekniker ,och så tolkas den i mer psykologiska termer .En anpassning av Buddhas lära till nya
sammanhang brukar innebära att delar av Buddhas lära väljs bort. ,som Saddha (tillbedjan, tilltro)
Dana (gåva ,generositet ) och Pancha Sila (de fem etiska övningarna/moralen)
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