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”Vart	  du	  än	  går	  är	  du	  där”	  av	  Jon	  Kabat	  Zinn	  
	  
Jon  Kabat  Zinns  (JKZ)  bok  är  något  av  en  husbibel  för  mig,  och  jag  har  läst  den  otaliga  gånger,  men  
jag  valde  den  ändå,  eftersom  boksammanfattningen  gav  mig  en  chans  att  studera  den  med  andra  
ögon  än  vad  jag  gjort  tidigare.  Jag  läste  den  långsamt  och  analytiskt  flera  gånger  under  sommaren.  En  
anledning  till  att  jag  tycker  så  mycket  om  den  är  att  författaren  påminner  mig  om  vad  som  är  viktigt  i  
livet.  En  handledning  i  konsten  att  leva,  helt  enkelt.    
  
Boken  är  indelad  i  tre  delar.  Den  första  delen  (Nuets  blomning)  förklarar  vad  meditation  och  medveten  
närvaro  är.  Den  andra  delen  (Övningens  hjärtpunkt)  ger  praktiska  råd  i  konsten  att  meditera.  Den  sista  
delen  (I  den  medvetna  närvarons  anda)  handlar  om  hur  man  kan  använda  medveten  närvaro  i  alla  
delar  av  sitt  liv,  t  ex  diskning  och  för  att  inte  agera  på  humörimpulser,  och  hur  man  kan  göra  för  att  få  
plats  för  meditationen  i  vardagslivet.  De  flesta  kapitel  under  del  1  och  2  avslutas  med  rubriken  ”Öva”,  
där  läsaren  får  olika  praktiska  tips  som  hjälper  dem  på  vägen  till  medveten  närvaro.    
  
JKZ  beskriver  något  som  han  kallar  vakenhet,  d  v  s  att  vakna  upp  från  autopiloten  och  att  börja  bli  
medveten  om  nuet.  Och  med  nuet  följer  en  vishet,  eftersom  vi  då  har  tillgång  till  alla  delar  inom  oss.  
Delar  som  annars  försvinner  i  vardagens  brus.  Han  skriver  också  om  hur  läkande  medveten  närvaro  
kan  vara  för  olika  slags  sjukdomar  som  drabbar  oss.  Genom  medveten  närvaro  kan  vi  mota  bort  
stressen  i  kropp  och  tanke.    
  
Under  kapitlet  Vision  skriver  författaren  om  vikten  av  att  veta  varför  man  mediterar.  Att  fråga  sig  själv  
var  jag  är  och  vart  jag  är  på  väg.  Och  ”Hur  ska  jag  kunna  förverkliga  min  vision,  leva  efter  mina  
värderingar?”.  Jag  gillar  kapitlet  om  att  vi  har  sagofigurerna  från  ursagorna  inom  oss.  Jung  är  en  av  
mina  husgurus  och  det  är  jätteintressant  att  jobba  med  sina  skuggsidor  och  det  jobbiga  som  kan  dyka  
upp  under  meditationer.    
  
I  andra  delen  går  JKZ  igenom  de  vanligaste  sätten  att  meditera:  sittande  (inkl  Bergsmeditationen  och  
Vattenmeditationen),  gående,  stående  och  liggande  meditation.  Han  avslutar  med  kärleksfull  vänlighet  
meditation.  JKZ  skriver  också  om  hur  man  ska  komma  ur  meditationen,  om  hur  länge  man  ska  
meditera,  sittställningen,  var  händerna  ska  vara,    
  
I  sista  delen  beskriver  författaren  hur  han  själv  väver  samman  sin  medvetna  närvaro  i  sitt  vardagsliv  
och  hur  läsaren  kan  använda  hans  exempel  in  i  sin  egen  vardag.  Han  beskriver  även  hur  läsaren  kan  
använda  den  viktiga  morgonstunden  till  kontemplation,  yoga  och  meditation,  och  vilken  skillnad  det  
kan  göra  för  en  själv  att  stiga  upp  fem  minuter  upp  till  några  timmar  tidigare  än  resten  av  familjen.    
  
JKZ  vill  ta  bort  mystiken  kring  och  romantiseringen  av  meditation.  Han  skriver  detta  tydligt  på  många  
ställen  i  boken.  Ett  exempel  är  på  sidan  197,  med  ett  citat  från  Peter  Mathiessen,  Snöleoparden:  
”Avsikten  med  meditation  är  inte  att  vinna  upplysning.  Det  är  att  medvetet  betrakta  också  icke-
extraordinära  tillfällen,  och  att  tillämpa  denna  medvetenhet  om  nuet  på  varje  händelse  i  vardagslivet.”    
  
Vår  uppgift  på  jorden  har  fått  ett  kapitel.  Min  tolkning  av  det  är  att  det  som  händer  i  oss  när  vi  vänder  
oss  inåt  blir  mer  genuint  och  sant,  och  ger  oss  bättre  svar  till  vad  som  är  vår  uppgift  på  jorden.  Egot  
har  inte  längre  något  att  säga  till  om  när  vi  vänder  oss  inåt,  och  svaren  kommer  från  vårt  högre  jag,  
vår  själ  (eller  vad  man  väljer  att  kalla  det).  Om  vikten  att  vara  oss  själva  och  göra  utföra  vår  uppgift  på  
jorden  som  oss  själva  och  inte  försöka  kopiera  någon  annan,  som  en  utantill-läxa.    
  
Ahimsa  och  karma  belyses  på  ett  intressant  sätt,  eftersom  JKZ  betonar  att  det  inte  bara  handlar  om  att  
inte  skada  andra,  det  handlar  även  om  att  inte  skada  sig  själv.  Och  att  vi  låser  oss  fast  vid  våra  rädslor  
och  skadar  varandra.  Lösningen  är  medveten  närvaro,  eftersom  vår  empati  och  förståelse  för  andra  
ökar,  och  vi  inser  att  vi  alla  är  ett.  Helhet  och  enhet  i  en  fin  blandning  ihop  med  enskildhet  och  
egenhet.    
  
Författaren  avslutar  genom  att  betona  vilka  fallgropar  man  kan  trilla  i  när  man  börjar  med  meditation  
och  medveten  närvaro.  Det  är  bl  a  vanligt  att  man  vill  berätta  för  världen  så  bra  man  mår  sedan  man  
började  med  meditation,  och  gärna  att  man  vill  ”frälsa”  dem  genom  att  påtvinga  andra  att  gå  den  stig  
som  man  själv  vandrar.    


