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MINDFULNESS I PRAKSIS
Af og til bliver vi alle udkørte, anspændte 
og nedtrykte, men den gode nyhed er, at 
Mindfulness kan hjælpe os til at komme i 
balance igen.

I SUPPLEMENT AS har vi tøvet med at 
udbyde et kursus i Mindfulness. Det 
forekom os for mystisk og orientalsk – altså 
langt fra det vestlige, komplicerede og 
travle arbejdsliv, vi lever i Danmark. Derfor 
har vi forholdt os meget kritisk til Mindful-
ness, men vores skepsis er forsvundet 
efterhånden, som vi trængte til bunds i 
sagen.

Mindfulness viste sig at være en veldokumenteret metode til at holde mennesker i psykisk balance, 
især hvis man ser bort fra den østlige mystik og går direkte, konkret og praktisk til sagen. Det kræver, 
at du udvikler en række konstruktive holdninger og indarbejder Mindfulness i din hverdag. Det er der 
metoder til. SUPPLEMENT AS har udviklet enkelte og praktiske måder at bruge Mindfulness på.

TILMELD DIG HER

NU

BESTIL TIL DIN ARBEJDSPLADS

NU

En beskrivelse af kurset finder du på vores 
hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig 

Mads Lønnerup
ml@supplement.dk
2225 5839

Finn Kistrup
fk@supplement.dk
2160 1417

Du er meget velkommen til at kontakte Mads Lønnerup eller Finn Kistrup, som kan fortælle dig mere 
om kurset og de bagvedliggende tanker.

Med ønsket om et forrygende forår.

Bedste hilsner
SUPPLEMENT AS

Du kan også bestille kurset til din arbejdsplads.

 Økonomistyring og budgettering – København: 8/5 2012

 Bogholderi for begyndere - og opfriskning – København: 10-11/5 2012

 Slå Facebook i din undervisning – København 13/6 2012

 Knæk et regnskab – København: 18-19/1 2012

 Bogholderi for begyndere - og opfriskning – Århus: 6-7/9 2012

 Mindfulness i praksis – København: 17/9 2012

 Gå gladere hjem fra arbejde end da du kom! – Horsens: 8/11 2012 
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