
Træn din glæde og mentale styrke  

 
Nyt 8-ugers kursus i det engelske program ”Mindfulness for livet” udviklet 

af Oxford University med fokus på trivsel, resiliens og afkobling af 

tankernes automatpilot.

 

 

 

Start tirsdag den 29. marts i 

Aarhus C  

 
Som én af de eneste i Danmark 

tilbyder C&C Mind nu 

programmet Mindfulness-for-livet 

– målrettet mennesker, der 

ønsker at træne hjernens evne til 

at føle nærvær, glæde, styrke og 

ro.  

Programmets formål er igennem 

mindfulness træning og kognitive 

øvelser at styrke trivsel og 

resiliens, så vi bedre er i stand til 

at være til stede i vores liv og 

træffe gode beslutninger og ikke 

så let styres af automatiske 

tanker og følelser.  

Camilla Marcinkowski har 

gennemgået uddannelsen fra 

Oxford University.  

  

 

 
 

 
 
 
   



 

Mindfulness-for-livet er for alle, begyndere og dig, der måske tidligere 

har prøvet mindfulness. Som navnet antyder, har programmet fokus på at 

integrere værktøjerne direkte – og gerne permanent - i din hverdag.  

Du lærer metoder til at håndtere udfordringer, ubehag og stress og får 

redskaber til at vågne op fra automatiske tanke- og adfærdsmønstre. 

Fokus er på at styrke din trivsel og resiliens med henblik på at skabe 

bæredygtig forandring i dit liv.  

Mindfulness-for-livet er udviklet af Oxford University og bygger på de 

klassiske mindfulness-baserede 8-ugers programmer. Men idéen er, at 

alle kan (og bør) træne mental sundhed på linje med fysisk sundhed – 

også før man potentielt udvikler stress eller andre psykiske belastninger, 

eller hvis man ønsker at forebygge, at det sker igen. 

Programmet er populært som overbygning til fx MBSR og MBKT, men er 

tilrettelagt, så du kan tage det uden forudgående kendskab til mindfulness.  

Du lærer bl.a. at: 

• Opdage din tendens til at tænke og handle på automatpilot - hvilket 
hæmmer kan fange dig i uhensigtsmæssige mønstre og hæmme 
din mulighed for at være til stede i dit eget liv.  
 

• Lægge mærke til, hvor ofte du er optaget af tanker og følelser 
uden at være opmærksom på, hvad der rent faktisk foregår.  
 

• Genkende og på sigt vikle dig ud af ovenstående mønstre. 
 

• Respondere mere hensigtsmæssigt, når du møder udfordringer.  
 

• Du bliver mere modtagelig for øjeblikke med glæde, ro og nærvær. 

 

 



 

Om mødegangene 

De 8 mødegange følger et fast mønster. Vi mødes i en lille gruppe med 

max 10 deltagere. Hver mødegang har et tema, som vi belyser igennem 

øvelser, dialog og korte oplæg. Til slut gennemgår vi den kommende uges 

hjemmearbejde. Ud over ugentlige sessioner, mødes vi en heldag og 

træner i 6 timer i træk.  

Om hjemmearbejdet 

Du får adgang til et kompendium med øvelser samt lydfiler med det, du 

skal øve derhjemme. I alt beder vi dig bruge 30-60 minutter om dagen på 

hjemmearbejde. 

Praktik 

Vi mødes 8 gange med start tirsdag den 29/3, 2022, kl.16:30 – 18.30  
samt følgende 7 gange: 4/4 (OBS! mandag), 19/4, 26/4, 3/5, 10/5, 24/5 og 
31/5 samt søndag den 29/5 kl. 9 – 15. 
 

• Vi tilbyder et eksklusivt gruppeforløb med max. 10 deltagere 

• Både deltager og undervisere har tavshedspligt 

• Der lægges vægt på personlig kontakt før opstart. 
 



Vi mødes her: 

 

C&C Mind Aps 

M.P. Bruunsgade 29, 2. sal 

8000 Aarhus C 

 
Tilmelding: 
 
Deltagelse koster kr. 4.800, som indbetales på:  Danske Bank, reg. nr. 

3409 konto 13355525. Skriv ”Mindfulness for livet” på din indbetaling og 

send samtidigt en mail til Camilla om din tilmelding til kurset.  

 

Om underviseren: 

Camilla Marcinkowski er uddannet MBSR (mindfulness-baseret stress 

reduktion) og videreuddannet i programmerne ”Mindfulness-for-livet” og 

”Find fred i en hektisk verden” – begge udviklet af Oxford University. 

Camilla har en baggrund som erhvervsjournalist i Danmark og USA. Hun 

underviser på dansk og engelsk og er partner i C&C Mind.   

 

Kontakt gerne Camilla, hvis du er interesseret i at deltage eller vil høre 

mere. Vi ser frem til at møde dig. 

Tel: 23 39 05 40 eller email: cama@ccmind.dk  

 

Læs mere om C&C Mind på: ccmind.dk 
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