
 

 

Tid: Alle 8 moduler varer 3 timer.  

 

Datoer: Modulerne planlægges med en uges interval.  

 

Sted: Aftales nærmere   

 

Holdstørrelse: 10-16 deltagere 

 

Mødepligt for alle moduler.   

 

Pris: Afhænger af holdstørrelse 

 

Hjemmearbejde: På kurset introduceres du til en række redskaber. Hvis du skal have det 

optimale udbytte af forløbet anbefales det at, du dels træner evnen til mindfulness hver 

dag fra 10-20 min. Herudover er det din mulighed at arbejde videre med temaerne, som 

introduceres på modulerne.  

 

Opstart: Hver deltager interviewes 1 time af psykolog, Katrine K. Rolighed, 

cand.psych.aut. specialist i psykoterapi med henblik på at kortlægge stress signaler i 

dagligdagen. 

 

Opfølgningssamtale 

Efter kursusforløbet tilbydes hver deltager en times opfølgningssamtale med underviser, 

dels med fokus på, hvad deltager fik ud af forløbet, dels med fokus på at hjælpe 

deltageren videre. 

 

Tilmelding af hold: Kontakt Katrine K. Rolighed (22308367) 

eller mail kkr@specular.dk 

Underviser: Katrine K. Rolighed, cand.psych.aut. specialist i 

psykoterapi. Har undervist i mange år i meditation og 

stresshåndtering.   
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Føler du dig stresset? 

 Går du dagligt rundt og bekymrer dig om fremtiden? 

 Har du i længere periode problemer med at sove? 

 Føler du, at du ikke helt ”er dig selv” og er i dårligt humør? 

 Har du mistet glæden og synes hver dag er en byrde, hvor du nemmere bliver 

irritabel? 

 Døjer du jævnligt med hovedpine? 

 

Hvis du kan nikke genkendende til nogle af spørgsmålene, så er Mindful Living 

måske noget for dig. 

 

mailto:kkr@specular.dk


Hvad er Mindful living? 

Mindful living er navnet på et helt nyt kursustilbud fra Specular, som udbydes til 

virksomheder, baseret på et videnskabeligt grundlag. Gennem alle modulerne bliver du 

introduceret til en meditationsform, som har vist gavnlige effekter i forhold til at reducere 

stress-niveauet. Denne meditationsform er meget jordnær og simpel – og kaldes 

mindfulness meditation. På kurset introduceres du ligeledes til forskellige temaer udenfor 

og inden i dig selv, som kan være med til at stresse dig med det mål for øje at lære at 

forebygge og håndtere stress. 

 

Temaer for modulerne: 

 

1. Mindfulness meditation 
Her introduceres du til den mest simple og samtidig meget vanskelige metode – 

mindfulness meditation. Du vil få en forklaring på hvorfor og hvordan 

mindfulness meditation har en stress-reducerende effekt baseret på nyeste teori 

og forskning. Vi starter med at træne en ikke-dømmende opmærksomhed på 

åndedræt og krop. 

 

2. Mindful balance 

Hvordan opbygges balance mellem aktivitet og hvile, når man har stress, på en 

måde så man undgår at forblive i stress-tilstand? At mærke egne grænser for 

aktivitetsniveau og stoppe i tide har vist sig at være en metode til at genopbygge 

ressourcerne. Dette indebærer også at indbygge flere pauser i hverdagen. Du får 

mulighed for at reflektere over hvordan du ubevidst kan misbruge en god dag.  
 

 

3. Mindful brug af leveregler 

Her stilles der skarpt på hvilke leveregler du har som kan være stress-   

fremmende og hvilke leveregler, du måske har brug for at tilegne dig,  

som kan være sundhedsfremmende.   

 

4. Mindful tænkning 

Her trænes du I at øge opmærksomheden på dine tanker. Du vil opdage at dine 

tanker ikke altid er med dig – men måske imod dig i form af selvkritik, 

katastrofetænkning, over-eller underdrivelser mv. Du vil blive undervist i 

forskellige tanke-typer og i metoder til at blive mere opmærksom på tankerne. 

Herudover anvendes mindfulness træning til at opbygge mere fleksibilitet i 

opmærksomhedens fokus, så det bliver nemmere selv at vælge hvordan du vil 

respondere på dine tanker. 

 

5. Mindful grænsesætning 

På dette modul stilles der skarpt på arbejdssituationer, som indebærer, at du siger 

til eller fra i forhold til andre mennesker. At sætte grænsen på den rette måde 

(hverken for hårdt eller blødt – afhængigt af situationen), og på rette sted (i 

forhold hvad du kan overkomme) er en evig kunst. Kan du f.eks. på samme tid 

være venlig og forstående overfor uhøflig patient/ kolleger/ chef, men samtidig 

udtrykke baggrunden for situationen, så du bevarer din selvrespekt? 
 

 

6.  

A. Mindful omstilling 

Arbejdspladsen er midt I 

forandringstid. Omstillinger og risiko 

for brud på vaner og rutiner kan i høj 

grad trigge bekymringer om fremtiden 

– og drage opmærksomheden på 

fortiden. Men det eneste tidspunkt hvor 

du har mulighed for at handle – er i 

nuet. Derfor trænes evnen til at være i 

nuet i forandringsproces. Det kan give 

mere indre ro, som kan bruges til at få 

overblik over hvad du kan og ikke kan 

gøre for at bedre situationen. 

B. Mindful i sociale relationer 

Har du haft nedsat energi og overskud 

en længere periode er det meget 

muligt det har betydet du har skåret 

ned på dine sociale relationer. Måske 

er det nu tiden til at genoptage mere 

social kontakt? Måske har 

parforholdet brug for mere 

opmærksomhed nu? 

 

 

7. Mindful fokus på værdier 

Hvorfor er det ofte de mest samvittighedsfulde og pligtopfyldende, der oplever 

stress? Hvordan kan det være det er mere vigtigt at overholde deadline, end at 

passe på sig selv? Hvorfor er det vigtigere at ”andre er tilfredse med det man 

laver”, end at man trives? Anerkendelse for vores præstationer kan være med til 

at vedligeholde stress. Derfor er det væsentligt at reflektere over din værdi ved 

blot at være. Og her gives mulighed for at se på om du lever efter dine 

grundværdier. 

 

8. Mindful living 

På dette tidspunkt arbejdes der med at opsummere læringspointer fra modulerne 

og kigge på din hverdag. Du får lejlighed til at reflektere over, hvordan du kan 

håndtere stress og andre af livets udfordringer via de redskaber, du er blevet 

givet her. Vi arbejder med andre ord med at integrere redskaberne med henblik 

på forebyggelse/ håndtering af tilbagefald. 


