
 

Praktiske 
Der udbydes både åbne og 

interne forløb, samt retreats for dig 
der ønsker yderligere praksis og 

træning. 

Tid:  Hold øje med hjemmesiden 

Datoer: 8 på hinanden følgende faste 
ugedage + heldag efter modul 6 

Sted: Oplyses, typisk midjylland 

Pris: kr. 3800,- + moms. Dækker 
undervisning, arbejdsmateriale, CD’er 
med guidede meditationer og yoga. 

Frugt og vand i pauser.  

Du inviteres til at bruge dine 
sanser, kende dine tanker og 
følelser og mærke, hvem der 
gør det. 

Dicipliner den, der gør det, til at 
se realiteterne i øjnene, igen og 
igen tilbage til her og nu. 

Gør dette her og nu til en 
oplevelse, se det uden dit 
sædvanlige filter, og du vil 
kende din vej. 

Overlæge Lone Overby Fjorback 

MINDFULNESS 
8 UGERS MBSR FORLØB 

KLOSTERGAARD Coaching 
& Leadership 

Grundtvigsvej 7] 
8600, Silkeborg[Postnummer] 

www.klostergaard.nu 

2982 0705 – 8681 0705 

Hvis ikke nu! – hvornår så? 



 
 

Det hele menneske 

1

På MBSR kurset træner man evnen til at 
være bevidst tilstede i nuet med en 
venlig og accepterende holdning til 
både sig selv og andre. 

Der er således ikke tale om at ”fixe” 
noget. Du vil som deltager lære at se, 
mærke og føle den hele person du er. 
Og så kan det anvendes i alle livets 
forhold. 

Kurset indeholder: Guidede mindfulness 
meditationer, guidede yoga øvelser 
(Hatha Yoga), undervisning i Mindfulness 
teori og stress reduktion, gruppe dialig, 
kommunikation og inspiration og større. 

2

Du skal påregne at afsætte 45 min. til 
daglig træning på egen hånd under 
forløbet, for at få det fulde udbytte af 
programmet. 

Hvad er Mindfulness 
Mindfulness er både en måde at leve livet på, men også mentaltræning, der styrker evnen til at være 
bevidst nærværende og accepterende uden at dømme. Det er en mental evne, hvor man kan opnå 
større frihed til i større omfang at agere bevidst, i stedet for at agere på livets udfordringer, som man 
plejer. 

Der er tale om et MBSR program (Mindfulness Based Stress Reduction) oprindeligt udviklet af Jon Kabat-
Zin, til at håndtere stress, smerter og kroniske lidelser, men som også er blevet en populær måde for 
raske mennesker at skabe større ro og velvære på en overkommelig måde i en travl hverdag. Forløbet 
er forskningsbaseret og med dokumenterede resultater 


