						 Oppmerksomt nærvær
kurs 48d-20 27. nov - 4. des

kurs 6a-21     12. - 19. februar
								kurs 46b-21 19. - 26. november

Tilstedeværelse i øyeblikket
Oppmerksomt nærvær er en form for meditasjon, en selvhjelpsmetode. Fokuset i metoden er å
styrke oppmerksomheten og være til stede her og nå, uten å koble seg på tanker, eller følelser,
som drar deg i alle retninger og gir deg bekymringer om morgendagen, eller grubling over fortiden.
Metoden kan gi bedre kontroll over tankene og dermed få deg til å stresse mindre og være mer til
stede i eget liv.
Hensikten er å bli bevisst og oppmerksom på egne grenser og hva som styrer våre valg og
handlinger. Metoden kan hjelpe deg å leve med de endringer som kreftsykdommen har ført med seg,
og gi mer indre ro og overskudd. Teknikken er også en måte å møte den eksistensielle utfordringen
på. Kreftpasienter og pårørende med langvarig stress og bekymring kan altså ha god nytte av
mindfulnesskurset.
Kurset arrangeres i samarbeid med lege og forsker Michael de Vibe. Han har blant annet
utviklet og forsket på metoder for oppmerksomhetstrening og stressmestring og utviklet
undervisningsmateriell for dette.
Gode fritidsmuligheter
Oppholdet gir også gode muligheter til fritid og avkobling. Senteret har varmtvannsbasseng,
badstuer og treningsarealer ute og inne. Det er turstier med skog og fjell i umiddelbar nærhet.
Det sosiale fellesskapet er en verdifull og viktig del av kurset.
Kontaktinformasjon
Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon. Send e-post til post@montebello-senteret.no
eller ring på tlf 62 35 11 00. Søknadsskjema finner du på www.montebellosenteret.no.
Søknaden sendes direkte til Montebellosenteret.

Michael de Vibe
Montebellosenteret er en nasjonal helseinstitusjon som har sitt faglige utgangspunkt i Radiumhospitalet
og er organisert som en selvstendig non-profit stiftelse. Senteret ligger i flotte omgivelser
like ovenfor Lillehammer, og framstår med god hotellstandard uten institusjonspreg.
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