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HVAD ER MINDFULNESS? 

Mindfulness betyder at være til stede i nuet 
og acceptere det som det er, uden 
fordomme, grublerier og bekymringer.  

At kunne vælge at være nærværende med 
det, der er, kan give os en følelse af 
tilfredshed og glæde ved livet – en oplevelse 
af indre ro, rummelighed og overskud. Men 
det kræver træning. 

Det er videnskabeligt bevist, at 8-ugers 
intensiv træning i mindfulness, øger 
kropsbevidstheden, koncentrationsevnen, 
søvnkvaliteten og reducerer symptomer på 
stress, angst og depression. 

SYMPTOMER PÅ STRESS 

Din krop sender signaler for at advare dig om 
stress. Mange er ikke opmærksomme på at 
aflæse signalerne, fordi de ikke er klar over, 
hvad de betyder. Langvarig stress kan have 
store konsekvenser. Hjerte-kar sygdomme, 
depression, infektionssygdomme og 
søvnproblemer er nogle af dem. 

 

Fysiske symptomer 
 

 Hovedpine 

 Indre uro 

 Svimmelhed 

 Søvnproblemer 

(for meget eller 
for lidt) 

 Hjertebanken 

 Muskelspændin-

ger 

 Udmattethed 

 Infektioner 

 Hudproblemer 

 Manglende appe-

tit eller stor lyst til 
sødt eller salt mad 

  
Adfærdsmæssige symp-
tomer 
 

 Øger brug af 

cigaretter, alkohol 
og stoffer 

 Øget brug af 

medicin 

 Travlhed 

 Konfliktopsøgende 

 Vredesudfald 

 Gråd 

 Undgår andre/

isolation 
 
Psykiske symptomer 

 Koncentrations-

problemer 

 Manglende humor 

 Hukommelsessvigt 

 Negative tanker 

 Irritabilitet 

 Følelsesmæssig 

inkonsistens 

 Sørgmodighed 

 Depression 

 Let til tårer 

 Oplevelse af 

tomhed eller 
følelsesløshed 

8-UGERS KURSUS PÅ TOLNE 

NATURRETREAT 

Tolne NaturRetreat ligger midt i en af 
Nordjyllands vildeste skove. Her tilbyder vi et 
8 ugers kursus i mindfulness hvor du, igennem 
undervisning og meditationsøvelser, lærer at 
kunne forholde dig til tanker og følelser—
positive som negative— med en kærlig og 
accepterende opmærksomhed.  

På kurset tilføres endvidere teknikker fra 
kognitiv terapi med redskaber og strategier til 
løsning af hverdagens problemer. Endelig 
arbejder vi med at øge bevidstheden og 
håndtere tanke-, føle- og handlemønstre, der 

skaber og vedligeholder ubalance, for 
herigennem at forebygge, forandre og 
skabe balance og stabilitet.   

HVORFOR NATUREN? 

Forskning viser at det gavner både vores 
fysiske og psykiske helbred, at opholde os i 
naturen.  

Naturen er nemlig, modsat vores dagligdag, 
lige til og gennemskuelig. Undlader vi huen i 
snevejr, får vi kolde ører. Tager vi ikke en 
regnfrakke på i regnvejr, bliver vi våde. 
Naturen følger sit eget tempo og uanset hvor 
meget vi end prøvede, ville vi ikke kunne 
forhindre regnen i at falde, eller solen i at gå 
ned. 

Pointen i at bruge naturen som terapi er 
netop at den skal give os en pause fra 
dagligdagens bombardement af valg og 
indtryk, som kan føre til stress og 
overstimulering. Den giver os mulighed for at 
stoppe op, trække vejret og lægge afstand til 
vores bekymringer så vi kan se os selv og 
hverdagen, på en ny og klar måde. En stor del 
af kurset vil derfor foregå i naturen omkring 
Tolne Naturretreat. 

Du kan læse meget mere om selve retreatet 
på www.mindfulness-retreat.dk. 



HVORFOR 

SYGEPLEJERSKER? 

Sygeplejerskerne er en faggruppe, 
der er ekstra udsat for at udvikle 
stress. Der bliver hele tiden færre 
hænder, samtidig med at 
arbejdsopgaverne øges. 

DSR Analyse gennemførte i 2018 en 
arbejdsmiljøundersøgelse blandt 
6000 DSR-medlemmer, hvor 63% af 
de inviterede deltog. 22% af disse 
svarede, at de enten hele tiden, eller 
det meste af tiden, føler sig 
stressede. En anden undersøgelse 
viser, at hver 7. nyuddannede 
sygeplejerske har været sygemeldt 
pga. psykiske arbejdsmiljøfaktorer.  

Dette fordi at sygeplejersker oplever 
et alt for højt arbejdspres som 
skyldes overbelægning, 
underbemandede afdelinger, 
omstruktureringer, vold og trusler, 
mobning, manglende oplæring og et 
alt for stort ansvar for hurtigt.  

Måske er du sygemeldt med stress. 
Måske vil du forebygge at det sker. 
Uanset hvad, og uanset om du er 
nyuddannet eller har været i faget i 
mange år, får du på kurset redskaber 
til at håndtere pressede situationer—
både på job og hjemme. Du lærer at 
være nærværende, accepterende og 
kærlig overfor dig selv. Derved  øger 
du bl.a. din egen kropsbevidsthed og 
kan bedre reagerer på de signaler din 
krop sender dig. 

På kurset får du desuden  en 
enestående mulighed for at spare 
med andre sygeplejersker i lignende 
situation. 

 

 

Tolne NaturRetreat 

Dvergetvedvej 134 

9870 Sindal 

 
 

Telefon: 61300604 

E-mail: annels87@hotmail.com 

Hjemmeside: www.mindfulness-

retreat.dk 

Holdstart 

Næste hold: Onsdag den 14. august kl. 

16:00-18:00. 

Holdet løber derefter over de næste 7 

onsdage på samme tidspunkt. 

Pris og tilmelding 

Prisen for et 8-ugers naturbaseret 

mindfulness kursus er 3500 kr. pr 

person. 

Medlem af DSR? Skriv for tilbud! 

Tilmelding skal ske ved Anne. 

Kontaktoplysninger findes på bagsiden.  

 

Undervisere 

 

Psykolog  

Ole Lund Sørensen  

 

Sygeplejerske og 

mindfulness-instruktør  

Anne Lund Møller 

 

 

http://www.mindfulness-retreat.dk/

