
Haiku är en mycket kort diktform från Japan. Den är 
endast tre rader lång, och beskriver ett ögonblick. Intryck 
till dikten hämtas i naturen under en kontemplativ 
inspirationspromenad, en så kallad ginko. Precis som 
andra övningar i mindfulness är detta en effektiv metod 
för att vila en stund i nuet och motverka stress och oro. 


Haiku är dessutom ett enkelt sätt att få igång den 
egna kreativiteten, vilket i sin tur påverkar känslan av 
meningsfullhet. Man blir ju glad av att skapa! Den 
kreativa lusten har en tendens att sprida sig, att smitta 
av sig på andra aktiviteter, både på jobb och fritid.


Genom Mindful Haiku får deltagarna lära sig en kul och 
lättanvänd metod som kan motverka stress, samtidigt som den stimulerar den 
egna kreativiteten. Här förenas de hälsofrämjande upplevelserna av både natur 
och kultur.* 


En workshop kan anpassas till exempelvis halv- eller heldag, eller kan läggas 
upp som en kurs med flera träffar, för att verkligen öva in en hälsosam vana.

I min yrkesbakgrund finns roller som journalist, 
kommunikatör och konsulent på kulturområdet, med 
vana att leda grupper. 


Jag började skriva haiku som en metod för 
mindfulness när jag själv drabbades av en stress-
problematik. För mig var detta räddningen. Idag är jag 
en internationellt publicerad haikupoet.


Genom en workshop i lugnt tempo, med handboken 
Haiku som mindfulness som komplement, delar jag 
med mig av mina erfarenheter. Jag vill hjälpa andra att 
hitta glädje och avkoppling genom skrivande.
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En metod som 
• väcker kreativiteten 
• innehåller mindfulness 
• funkar i vardagen

Mindful Haiku 
Ett kreativt verktyg mot stress

mindfulhaiku

* jfr Naturunderstödd rehab (NUR) och Kulturunderstödd rehab (KUR).
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