Praktisk informasjon
Kursleder: Psykolog Erlend Aschehoug
Antall deltagere: 10 deltagere
Varighet: 9 samlinger á 3 timer
Sted: Klinikk for psykologbehandling,
Fjellgata 14, Kongsvinger
Tid: Onsdager, Kl. 09.00 - 12.00

«Du kan bli din egen beste
støttespiller»
Medfølelse er vår evne til å ha en bevissthet
om egen og andre levende veseners lidelse,
kombinert med et ønske om og et arbeid for
å lindre lidelsen. Medfølelse handler om en
grunnleggende vennlighet som alle
mennesker har i seg. Denne evnen kan
forbedres gjennom målrettet trening.
Utvikling av medfølelse kan ha vidtrekkende
konsekvenser for hvordan sinnet organiserer
seg selv, hvordan vi opplever oss selv og
verden, og til og med for de mest
grunnleggende egenskapene ved selvbildet
vårt (Gilbert, 2011). Selvmedlidenhet er
forbundet med frykt og sentimentalitet,
mens selvmedfølelse fordrer mot og
åpenhet. Programmet baserer seg på de
vitenskapelige arbeider til Paul Gilbert,
Christopher Germer, Kristin Neff og Rick
Hanson. Kurset kan være nyttig for deg som
ønsker å utvikle og styrke din evne til
egenomsorg og medfølelse.

Kursavgift: Det betales egenandel i
tillegg til kr 600,- for kurshefte. Det vil
være en app med alle øvelser som man
kan laste ned; 45 kr pr. mnd for årsabb.
Påmelding: Alle deltagere må ha
henvisning fra lege eller psykolog.
Etter mottatt henvisning innkalles man
til vurderingssamtale.
Påmeldingsfrist er 01.12.21
Mindfulness - Based Compassionate
Living (MBCL) er et program utviklet av
Frits Koster og Erik van den Brink.
Dette kurset er åpent for alle som
tidligere har deltatt på kurs i
stressmestring og oppmerksomt nærvær
eller kurs i helsemestring og
livsstilsendring.

For mer informasjon besøk vår
hjemside www.psykologbehandling.no

Kurs i selvomsorg
og medfølelse
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Kursleder Erlend Aschehoug
Erlend Aschehoug, spesialist i klinisk
psykologi, har siden 2008 ledet kurs i
oppmerksomt nærvær.
Han har en internasjonal sertifisering
som instruktør i Mindfulness - Based
Stress Reduction (MBSR), Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT),
Mindfulness -Based Compassionate
Living (MBCL) og Mind - Body Medicine
(MBM).

Hva kan kurset hjelpe deg med?
• Bedre kontakt innover
• Bedre selvfølelse
• Redusere den indre kritiker
• Økt egenomsorg
• Bedre livskvalitet
Dersom du har lyst kan du måle din
nåværende grad av selvmedfølelse på
denne siden: http://selfcompassion.org/test-how-selfcompassionate-you-are/

Dato

Tema

12. januar

Hvordan har evolusjonen
påvirket oss?
De tre motivasjonssystemer

19. januar

Fare og selvmedfølelse

26. januar

Vikle seg ut av begjær og indre
mønstre

02. februar

Hvordan utvikle et medfølende
sinn?

09. februar

Selv og andre - utvide sirkelen

16. februar

Å gi lykke gode vekstvilkår

02. mars

Samling i stillhet

09. mars

Flette visdom og medfølelse
inn i hverdagen

16. mars

Å leve med hjertet

Om kurset
Mindfulness - Based Compassionate
Living (MBCL) er et program utviklet av
Frits Koster og Erik van den Brink. MBCL
er et påbygningskurs til enten kurs i
oppmerksomt nærvær eller kurs i
helsemestring og livsstilsendring.
Programmet strekker seg over 8 uker,
og inneholder ulike øvelser som har til
hensikt å styrke din evne til medfølelse,
både overfor deg selv og andre.

