


Stress…

Stress rammer ca. 10% af alle danskere i 
den erhvervsaktive alder, så meget at de har 
brug for hjælp.
WHO skønner at i 2020 bliver stress og 
depression to af de største Sygdoms-
faktorer.

I Danmark er der hver dag ca. 35.000 syge-
meldinger pga. stress.
Det anslås at koste Danmark 8 mia. årligt

Forløbet henvender sig til dig der:

• Føler sig stresset, men endnu er i stand 
til at arbejde

• Har været nede med stress, og nu er på 
vej op igen

• Har stress symptomer, f.eks. søvnbesvær, 
glemsomhed, koncentrationsbesvær, 
humørsvingninger, træthed osv.

• Føler at du har svært ved at afgrænse dig
• Er bekymret for om du er på vej ind i 

udbrændthed
• Er trist og irritabel
• Mærker at du har behov for at ændre no-

get i dit liv

Antistress…
Psykolog Per Quistgaard, terapeutisk 
eurytmist Rolf Kjær og antroposofisk læge 
Tomas Henckel Johansen, begynder i 
november 2017 et nyt 8 måneders antistress 
forløb, som tager udgangspunkt i et hel-
hedsorienteret menneskesyn.

Forløbet udbydes i samarbejde med Helse-
center Marjatta.

Vi arbejder med:

Psykologi
Gennem gruppebaserede samtaler opnås en 
bedre selvforståelse og et bedre kendskab til 
selvundertrykkende indre stemmer, såsom 
”jeg burde også”. Vi lægger vægt på spejlin-
gen i ”den anden”, og det meningsfulde i at 
være sammen med ligesindede, der arbejder 
mod større livskvalitet.

Terapeutisk bevægelse
Den form for bevægelse som vi på kurset 
arbejder med hæmmer stress, virker af-
slappende og hjælper til at flytte fokus fra 
tankerne ned i kroppen. Bevægelserne øger 
selvoplevelsen og styrker derved evnen til 
afgrænsning og til integritet i en travl hver-
dag.

Meditative øvelser
Helt enkle øvelser som øger kroppens evne 
til at regulere sig selv ud fra hjertets og fø-
lelsernes kræfter.

Antroposofisk medicin
Forløbet indeholder flere indlæg om den 
medicinsk-terapeutiske baggrund for, og 
forståelse af stress. Desuden vil der efter 
behov være mulighed for en understøttende 
konsultation hos en antroposofisk læge.



Per Quistgaard
Cand. Psych., autoriseret psykolog med mange års erfaring 
fra terapiforløb med mennesker i krise. 
Har gennemført flere to årige gruppeforløb med stress-
ramte mennesker. Underviser i meditation, holder foredrag 
og tilbyder kurser med fokus på redskaber til at undgå inva-
liderende stress. Tilknyttet Falk Helthcare og andre krisenet-
værk. Selvstændig praksis siden 1986.

Rolf Kjær
Uddannet helsepædagog, eurytmist og helseeurytmist (be-
vægelsesterapeut). 20 års erfaring i at arbejde med menne-
sker. Terapeutisk erfaring fra to tyske sygehuse og arbejdet 
med handicappede børn, unge og voksne i Danmark, samt 
fra egen praksis.

Tomas Henckel Johansen
Speciallæge i almen medicin. Læge ved Helsecenter Marjatta 
med antroposofisk medicin og terapi, samt praktiserende 
læge i Ishøj. Særlig interesse for psykisk trivsel og helse samt 
fordybelse og meditation som kilde til fornyede kræfter.



Praktisk

Før forløbet påbegyndes i november, 
holdes en indledende samtale, for at finde 
ud af om forløbet passer til dig.
Herefter mødes gruppen 3 timer om 
eftermiddagen fra kl.15 til 18, ca. 2 fredage 
om måneden, fra november 2017 til og med 
juni 2018 på nedenstående adresse.

For dem der kommer langvejs fra vil der, 
for en lille merpris, være mulighed for over-
natning.

For at sikre effekten af forløbet vil der mel-
lem kursusgangene være mindre opgaver og 
øvelser hjemme.

Det er vigtigt at du har mulighed for at del-
tage i hele forløbet, for at få et godt udbytte.

Er du interesseret i forløbet kan du få yder-
ligere oplysninger på introduktionsdagen:

Fredag d. 6. oktober 2017 kl. 15 – 17 i kalk-
stenssalen på Bredeshave, 
Strandvejen 11, 4733 Tappernøje.

For tilmelding til og yderligere oplysninger 
kontakt:
menslegenergod@gmail.com 

Se også hjemmesiden: http://uddannelse-
marjatta.dk/kulturhus/marjatta-helsecenter

Facebook:  Helcecenter Marjatta

Pris for det samlede forløb er 11.200.- som 
kan betales i rater efter aftale.

Som deltager i antistress for-
løbet får du:

• Gruppebaserede samtaler gennem hele 
forløbet

• Psykologisk antistress forløb
• Bevægelsesterapeutisk antistress forløb
• Meditativt forløb
• Indsigt i den medicinsk-terapeutiske 

baggrund for stress, ud fra et helheds 
orienteret menneskebillede

• Tilbud om en understøttende konsultati-
on hos en antroposofisk læge efter behov

• Et langt forløb der giver mulighed for 
virkelig forandring

Forløbet vil hjælpe dig til:

• At leve et roligere liv i din travle hverdag
• At mærke og anerkende dine egne behov
• At blive i stand til at skabe de forandrin-

ger du har brug for
• At øge din livskvalitet
• At leve i større overensstemmelse med 

dig selv

Vi ønsker med dette forløb at skabe rum og 
mulighed for varig forandring. Mulighed 
for at stoppe op og føle efter, i tide…

Mens legen er god.

Vi har nået vores mål, når deltagerne 
bliver i stand til at leve et mindre stresset 
liv, i større overensstemmelse med sig selv 
og de indre værdier.


