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Under de senaste 25 åren har Buddhismen fått stor uppmärksamhet i 
Sverige .Det handlar bland annat om flera besök som Dalai Lama har 
gjort i landet .Hans fredsbudskap har påverkat många. Dalai Lama 
drar storpublik och skolklasser har bjudits in till idrottsarenor 

.Jag hade själv förmånen att träffa Dalai Lama på en audiens år 2001 i 
Lund när jag var ordförande i Föreningen Malmö Buddhist Centrum. 
Jag mins att jag hade en stor respekt för honom då. 

Men sen dess har hans gloria hamnat på sned på grund av hans syn 
och uttalande om homosexualitet ,människor som har blivit 
handikappade och Tsunamin, december 2004.

I sammanhanget där må bra frågorna och hälsofrågorna tas upp exempelvis i vissa veckotidningar 
(Hälsan är ett exempel) har Buddhismen och även Hinduismen ett stort inflytande .De 
zenbuddistiska meditations tekniken har fått genomslag och har sedan många år använts i olika 
sammanhang. 

Till och med i vissa kyrkor erbjuds kurser i zen meditation ,men med kristna 
förtecken Johanneskyrkan i Malmö är ett bra exempel som jag var med i 
många år från 2003 – 2011 där hade man kristen djupmeditation men använde 
Zenbuddismens teknik/metod.

 Sen kan man ju tillägga att de kristna mystikerna som Thomas Merton, 
Wilfrid Stinissens och många andra sysslar med kristen djup meditation (eller 
kontemplation) som går tillbaka till 400 talet efter Kristus. Så man kan säga att 
den kristna spiritualiteten har en lång tradition av meditation/ kontemplation 
som har existerat i snart 1600 år

Buddhismens största påverkan på vårt samhälle har dock skett inom psykologins område .I 
Buddhismen finns en tanke att vi måste leva här och nu ,att vara mer närvarande .Vi skall lära att se 
och uppleva nuet istället för att både titta tillbaka eller att se framåt. eller drömma oss bort.

Detta tankesätt har introducerats under namnet Mindfulness eller medveten närvaro och i en 
terapiform som kallas KBT (Kognitivt beteende terapi. I den har man inspirerats av Buddhismens 
tankar om acceptans och medveten närvaro .Det gäller att acceptera det som är nu och medvetet ta in 
det för att kunna gå vidare.



Det som jag saknar i mindfullnes utövarna är att de inte har trängt in i de 4:a ädla sanningarna och 
därmed inte skapat en djupare mening i uppmärksamhetens filosofi som är så viktigt när man vill 
lära sig att meditera .Då hade man lärt sig livets tre kännetecken (lidande – förändringar och icke 
jaget) förstår man inte det så kommer man ingenstans i sin meditation enligt Theravada 
Buddhismens synsätt .För det är en träning som kan leda till uppvaknande/upplysningen (Nibbana)

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.

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.
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Jon Kabat-Zinn – Mindfulness.
Lennart Weibull – Världsreligionerna i Sverige. (2012)



Länkar som jag har använt

www.dhamma.se
www.wikpedia.org
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