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Compassion Landskabet
Et dybdegående indblik i forskningen af compassion

Der er stadig uklarhed omkring termen compassion og det kan betyde forskellige ting afhængigt
af hvem du spørger. For eksempel peger nogle på, at det er en iboende og naturlig respons, som er
instinktuel og derfor ikke skal tillæres. En anden opfattelse er, at vi som mennesker er begrænset
i vores evne til at opdyrke compassion, hvorfor det skal trænes og kultiveres bevidst igennem
systematisk træning.
Nogle forbinder compassion med en bestemt følelsestilstand, f.eks. kropslige fornemmelser af
ro og hvile, følelser af tryghed eller en imøkommende og venligsindet mentalitet. Samtidig er der
perspektiver der understreger at compassion egentlig ikke handler så meget om venlighed, men
derimod mere om karaktertræk som mod, modstandsdygtighed og egenrådighed.
I betragtning af ovenstående kan man sige, at hvad angår compassion, så er landskabet ujævnt,
delvist uoverskueligt og karakteriseret af mange forskellige veje og ruter. Vi kan nødvendigvis
ikke udjævne hele landskabet, men mon ikke det er muligt at kortlægge det? Måske opnå noget
tilsvarende et kompas, så man kan navigere i det?

Hvad kan du forvente af undervisningen?
Hensigten med Compassion Landskabet er at tilbyde en høj kaliber af undervisning som kan
medvirke til en klar, præcis og dybdegående forståelse af compassion. Forskningen udvikler sig
hele tiden. Nye indsigter, forskelligartede perspekiver og revisioner af tidligere fund er uundgåelige
sidekonsekvenser.
Kilderne og artiklerne i dette forløb er derfor nøje udvalgt med henblik på at give det mest udførlige
og ‘up-to-date’ indblik i forskningslandskabet. Formålet er ikke at give en slavisk gennemgang af
den udvalgte forskningslitteratur, men derimod at belyse den med et analytisk blik sådan, at de
vigtigste indsigter udvindes. På kurset indgår der kompetente og indsigtsfulde gæsteundervisere,
som hver især vil give deres unikke bidrag til forståelsen af compassion.
De overordnede fokuspunkter i undervisningen vil være:
•

Disse spørgsmål søger Compassion Landskabet at besvare. Formålet er at kortlægge nogle temaer
- nogle vigtige ‘koordinater’ - i det bredt favnende forskningslandskab og give en klarhed sådan, at
navigation i landskabet kan blive overskueligt.

At få et indblik i selve ‘mekanikken’ bag compassion, dvs. hvilke konkrete processer der finder
sted i krop, psyke og adfærd når vi taler om compassion.

•

Der vil være tale om 9 forskellige undervisningsmoduler, som hver især kommer ind på deres
tema relevant for compassion. Vi vil betræde flere forskellige destinationer, herunder affektiv
hjernevidenskab, meditative teknikker, moralske emotioner, evolutionær psykologi og meget mere.

At se på de specifikke implikationer der følger af forskningen (f.eks. hvordan træningen af
compassion vil variere afhængigt om man anser compassion som en følelsestilstand eller en
motivation).

•

At fordre en kritisk refleksion og forholdstagen til forskningen, bla. ved at være opmærksom
på hvor forskellige forfattere er uenige, peger i forskellige retninger og divergerer i deres
fokuspunkter (f.eks. rollen af henholdsvis kognitive og emotionelle processer i compassion).

INDHOLD

DATOER

2 Timers Mødegange

Torsdage kl. 18.00-20.00 på Zoom

Den givne underviser vil fremlægge om dagens tema i ca. 20-30 min. Derefter vil der præsenteres
nogle refleksionsspørgsmål, som deltagerne skal forholde sig til i break-out rooms (5-10 min).
Endeligt vil der være en fælles opsamling, hvor deling, spørgsmål og sparring vil finde sted. Denne
fremgangsmåde gentages sådan, at der til hver undervisningsgang vil være en del I og del II. Den
nøjagtige rækkefølge er dog med forbehold for justeringer undervejs.

Litteratur
Til hver mødegang vil der være tilhørende forskningslitteratur, typisk primær og sekundær litteratur.
Det anbefales, at man har læst den primære litteratur mens, at den sekundære er valgfri. Der vil være
tilknyttet en læseguide i forhold til, hvad der er mest relevant at være opmærksom på i de givne
tekster.

Noteark
Efter hver undervisningsmodul får du et kort og præcist skriv der opsummerer de vigtigste indsigter
og pointer i forhold til modulets tema. Et uddrag fra notearket tilhørende modul 1 ses nedenfor.

Nedenfor ser du et overblik over de forskellige undervisningsmoduler. På de
næste sider kan du læse mere uddybende om indholdet på hvert modul.

MODUL 1

15/09

Et Overblik: Forskellige Definitioner Og Tilgange

MODUL 2

22/09

Compassion Som En Social Mentalitet

MODUL 3

29/09

Den Meditative Træning Af Compassion

MODUL 4

06/10

Compassion Interventioner: CBCT Og SCT

MODUL 5

13/10

Biologien Bag Compassion: Oxytocin, HRV Og Vagusnerven

MODUL 6

27/10

Positive Følelser Og Psykologiske Ressourcer

MODUL 7
03/11
Ændrede Bevidsthedstilstande Og Det Transpersonelle
					Alexander Grigat
MODUL 8
10/11
Programmet ‘Omsorg I Balance’
					Bensaid Vincent Jlil
MODUL 9
17/11
Kommer Compassion Fra Hjertet?
					Anders Thingmand

Optagelse af undervisningsgange
Hver undervisningsgang vil blive optaget og efterfølgende være tilgængelig for alle deltagere
på kurset. Det vil sige, at hvis du ønsker at deltage i Compassion Landskabet, så kræver det dit
samtykke til optagelse. Når du tilmelder dig kurset vil du få tilsendt et dokument, hvor du kan give
samtykke.

Lasse Bjerrekær
Psykolog og stifter af Compassion Landskabet
Den primære underviser på Compassion Landskabet vil være Lasse
Bjerrekær. Han er uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet og har
fra start 2019 til slut 2021 været tilknyttet Dansk Center for Mindfulness
(fremover DCM), specifikt med opgaver relateret til forskningen og
formidlingen af compassion-træning.
I sin praktikperiode under studiet var han tilknyttet Nanja Holland Hansens
ph.d. projekt: CCT (Compassion Cultivation Training) til pårørende som
har en psykisk lidelse. I 2021 færdiggjorde han grunduddannelsen af
‘Uddannelse i Compassion’ hos DCM og blev samtidig certificeret instruktør
i Åben og Rolig, et 9-ugers evidenbaseret meditations-inkluderende forløb
til stressramte udbudt af Fonden Mental Sundhed. Han er ansvarlig for at
koordinere og lede Åben og Rolig-hold i Mariagerfjord Kommune.
Endeligt er han i gang med at udarbejde forløb der tager udgangspunkt
i henholdsvis hver deres meditative træning. Det overordnede system i
hans tilgang går under navnet Pragmatisk Meditation. Formålet er at gøre
meditativ træning håndgribelig, præcis og systematisk.
Du kan læse mere om hans formål og tilgang til meditativ træning på
hjemmesiden:

pragmatiskmeditation.dk

Hvem er kurset for?
Compassion Landskabet er som sådan ikke målrettet imod en specifik faggruppe, men for
alle personer der er motiveret for at få en dybere indsigt i forskningen af compassion. Det kan
være, at du blot er ved at tage dine første skridt ud i landskabet. Måske igennem en nystartet
meditationspraksis eller nyfunden interesse for forskningsfeltet.
Samtidig er kurset også for personen som er bekendt med træningen af compassion og/eller har
anvendt det som et værktøj i arbejdet med klienter. Denne person kan se frem til ikke kun at få
deres forståelse af compassion raffineret, men også blive bedre til at kunne formidle og belyse
compassion med klarhed og præcision. Selv en rutineret fægter skal løbende sørge for at slibe sine
sværd og du kan være forsikret om, at de vil blive slebet på Compassion Landskabet.
Det kan også være, at du i dit terapeutiske arbejde har været vidne til det transformative potentiale
af compassion, men stadig oplever, at du mangler viden eller indsigt i hvorfor og hvorledes disse
processer finder sted. Måske du gerne vil have en bedre forståelse af de biologiske markører
af compassion eller ønsker en mere præcis kortlægning af hvordan henholdsvis kognitive og
emotionelle processer spiller en rolle i compassion.
Hvis du arbejder som sundhedsprofessionel, så er det muligt, at du har oplevet omsorgstræthed
eller empatiudmattelse på din egen krop og psyke eller bemærket det hos kollegaer. Dette kursus vil
give dig et indblik i hvordan træningen af compassion ikke kun kan forebygge disse tilstande, men
på sigt medvirke til et større reservoir af emotionelt overskud og medfølelse.
Det skal bemærkes, at undervisningen foregår på et niveau tilsvarende, hvad man kan
finde på en bachelor- og/eller kandidatgrad. Kurset er primært fokuseret på at give indsigt i
forskningslitteraturen om compassion og altså ikke i den konkrete træning af compassion.
Fremtidige forløb hos Pragmatisk Meditation vil have den praktiske træning af compassion som
omdrejningspunkt.

Forløbet er for dig som ønsker:
•

At have en solid forståelse af forskningslandskabet, herunder hvad forskningen
kan og ikke kan sige om compassion.

•

At få fodfæste i et (eller flere) teoretiske ståsteder hvorudfra man kan gå til og
arbejde med compassion.

•

At være bedre udrustet til at kunne forklare og uddybe compassion på et
forskningsmæssigt grundlag.

•

At få inspiration og nye indsigter i forhold til ens egen tilgang til compassion,
f.eks. som terapeut, sundhedsprofessionel eller psykolog.

•

At få indsigt i selve de bagvedliggende processer af compassion, f.eks.
kognitive, fysiologiske og emotionelle mekanismer.

•

At kunne belyse karakteristikkerne af compassion ud fra forskellige synsvinkler
(på kurset vil vi anskue compassion ud fra flertallige perspektiver, herunder
evolutionær psykologi, moralske emotioner, meditation samt biologiske
markører).

MODUL 1
Et Overblik: Forskellige Definitioner
Og Tilgange
Hvad er compassion egentlig?
DEL I: Definitioner af compassion
Forskningslitteraturen giver nogle forskellige bud på hvad compassion er. Dem vil vi se nærmere på,
herunder holde dem op imod hinanden og se på deres implikationer. Der vil også gives et overblik
over de forskellige compassion-baserede interventioner der findes på nuværende tidspunkt.
DEL II: Compassion vs. Empati - En Vigtig Distinktion
Ord som empati, sympati og medfølelse bliver ofte anvendt vekselvirkende og det hjælper ikke,
at der ikke er et konkret ord for ‘compassion’ på dansk. Med afsæt i affektiv neurovidenskab og
motivationelle systemer vil der skabes en klarhed om, hvad de forskellige termer egentlig indbefatter
og hvorledes de adskiller sig fra hinanden.

MODUL 2
Compassion Som En Social
Mentalitet
Compassion som en motivation og ikke en følelse
DEL I: En model af compassion som en social mentalitet
Paul Gilbert præsenterer en model af compassion rodfæstet i et funktionelt og
evolutionspsykologisk perspektiv. Hans udlægning er umiddelbart det mest udførlige og ambitiøse
forsøg på at indfange naturen af compassion. Derfor vil vi i dette modul dykke ned i hans model og
se på dets implikationer for forståelsen af compassion i praksis.
DEL II: Træningen af compassion i praksis - indsigter fra Compassion Focused
Therapy (CFT)
Teoretiske forståelsesrammer er vel og mærket vigtige, men det er lige så vigtigt (hvis ikke vigtigere)
at få en forståelse af, hvordan teorier og koncepter spiller sig ud i konkret praksis. Derfor tager vi
et kig på en forskningsartikel der belyser, hvordan processerne i CFT udspiller sig og hvordan det
konkrete compassion-baserede terapeutiske håndværk kan se ud.

MODUL 4
Compassion Interventioner: CBCT
Og SCT
Hvordan ser træningen af compassion ud i et program?

MODUL 3
Den Meditative Træning Af
Compassion
En systematisk træning af krop og sind
DEL I: En tre-skridt model for den meditative træning af compassion
Ordet ‘meditation’ er i bund og grund et paraplybegreb, da der er mange forskellige måder hvorpå
man kan meditere. På dette modul vil vi se nærmere på, hvordan compassion konkret trænes
igennem meditative teknikker. Der vil introduceres en model, der opdeler compassion meditation i
tre adskilte skridt, som hver især spiller en distinktiv rolle for opdyrkelsen af compassion.
DEL II: Hvordan træningen af compassion adskiller sig fra andre
meditationspraksisser
Der vil kastes et blik på, hvorfor den meditative træning af compassion adskiller sig betydeligt
fra træningen af koncentration eller modtagende opmærksomhed. Her vil et specifikt studie
inddrages, som har kortlagt 1) hvilke krops- og følelsestilstande der kendetegner henholdsvis hver
meditationsform samt 2) tematikken i kvalitative udtalelser fra mediterende, når de beskriver deres
fænomenologiske oplevelse under de givne meditationsformer.

DEL I: Cognitively-Based Compassion Training (CBCT)
Grundlæggerne af CBCT har fremlagt en teoretisk forståelsesramme med foreslåede mekanismer
for træningen af compassion. Der findes flere compassion-baserede interventioner, men det er
unikt for CBCT, at der er udarbejdet en teoretisk forståelsesramme til at belyse de underliggende
processer. Som vi vil se nærmere på, så er der umiddelbart flere processer der spiller en rolle,
herunder både affektive og kognitive.
DEL II: Sustainable Compassion Training (SCT)
Grundlæggerne bag SCT har haft et fokus på at bevare vigtige kontekstuelle faktorer af de
meditative praksisser, herunder de kontemplative forståelser som de udspringer af. Termen
’kontemplativ’ henviser her til det overordnede system af diverse meditative praksisser, filosofier og
forståelsesrammer fundet i Buddhismen. Som det vil blive belyst, så medvirker dette til, at træningen
af compassion i SCT adskiller sig fra andre programmer.

MODUL 5
Biologien Bag Compassion:
Oxytocin, HRV Og Vagusnerven
Nogle oversete mekanismer i compassion?
DEL I: Oxcytocin og moralsk opløftelse
Vi vil se nærmere på hvordan medfødt biologi samt livsoplevelser har en indvirkning på de biologiske
markører af compassion. Især hormonet oxytocin synes at spille en væsentlig rolle i oplevelsen af
følelsestilstande og adfærd relateret til omsorgsgivning. Samtidig vil det belyses hvordan moralsk
opløftelse (en kropslig og emotionel tilstand af opildnelse der finder sted når man er vidne til
omsorgsadfærd) kan være med til at putte handling bag compassion.
DEL II: At bruge fysiologiske markører til at kortlægge compassion
Compassion træning sigter blandt andet imod at stimulere fysiologiske processer og tilstande
af ‘interpersonel sikkerhed’ således, at folk kan orientere sig imod, lindre og forebygge lidelse.
Disse processer er forbundet med aktiviteten af vagusnerven og reguleringen af såkaldt heart rate
variability (HRV). Vi skal se på hvordan vi kan inddrage disse markører til at blive mere præcise i
vores forståelse af compassion. Der er mere til compassion end blot følelser af ro og tryghed.

MODUL 6
Positive Følelser Og Psykologiske
Ressourcer
Positive (anden-orienterede) følelser ‘on demand’?
DEL I: ‘Broaden-and-build’ (BoB) teorien for positive (anden-orienterede) følelser
Denne gang vil vi se på en teori der understreger, at selvom positive følelser kan være subtile og
flygtige, så kan de have længerevarende effekter, hvis de opstår på gentagende vis. Især positive
anden-orienterede følelser (f.eks. forbundethed) kan have indvirkning på ens kognition, væremåde
og adfærd, hvorfor de kan medvirke til at opbygge vedvarende bånd af loyalitet og tillid.
DEL II: Kan vi opdyrke positive (anden-orienterede) følelser efter egen vilje ved
hjælp af meditativ træning?
Vi vil se på et studie der undersøgte hvordan såkaldt ‘loving-kindness’ meditation påvirkede
personers følelsestilstande i løbet af deres hverdagsliv. Det er måske muligt, at man
igennem meditativ træning kan facilitere, hvad der kaldes en endogen opdyrkelse af positive
følelsestilstsande. Det betyder, at de er igangsat af egen vilje og uafhængigt af omstændigheder.
Kan vi virkelig få positive (anden-orienterede) følelser ‘on demand’?

MODUL 7
Ændrede Bevidsthedstilstande Og
Det Transpersonelle
Kan psykedelika-assisterede tilgange bidrage til træningen af
compassion?
Vi befinder os lige nu i hvad mange henviser til som ‘den psykedeliske rennæssance’. Mange
førende universiteter I Vesten er involveret i forskningen af psykedelika-assisterede interventioner,
bla. til at afhjælpe depression, rygning, alkoholisme og PTSD. De førende forskere inden for feltet
sammenligner potentialet af psykedelika med opdagelsen af antibiotika inden for lægeverdenen.
Med udgangspunkt i den nyere forskning i psykedelisk-assisteret terapi, vil Alexander Grigat i dette
modul undersøge hvordan såkaldte ændrede eller ikke-ordinære bevidsthedstilstande (f.eks. union
med menneskeheden eller ubetinget compassion mod alle) kan facilitere erfaringer af vores fælles
menneskelighed, samhørighed og forbundethed. Selvom disse ord kan lyde som noget ‘newage’ sludder, så vil Alexander belyse hvorledes disse tilstande potentielt kan medvirke til konkrete
forbedringer i mental sundhed og trivsel.
Han vil komme ind på hvorledes denne type af oplevelser - ofte henvist til som såkaldte ‘peak
experiences’ (en term introduceret af Abraham Maslow; manden bag den kendte behovspyramide)
- kan spille en rolle i at facilitere medmenneskelighed, velvilje og compassion. Kan der være
tale om, at disse oplevelser give os en direkte erfaring (konkret oplevelse i egen krop og psyke),
af de forståelser af kærlighed, medfølelse og hjertets vigtighed, som vi ser fremhævet i flere
visdomstraditioner?

GÆSTEUNDERVISER
Alexander Grigat
Alexander er i gang med at færdiggøre sin kandidat i filosofi og psykologi på RUC. Samtidig er han
i sit andet år af den 4-årige psykoterapeut uddannelse hos Vedfelt Instituttet. Han har egen privat
praksis, hvor han bla. tilbyder meditationscoaching samt psykoterapi.
I august 2020 startede han podcasten "Den Forbudte Skole", som tager udgangspunkt i samtaler om
emner som meditation, terapi, psykologi, psykedelisk terapi, spiritualitet og filosofi. Personer med
varierende baggrunde har været på hans podcast, herunder læger, psykologer, psykoterapeuter og
forskere.
Du kan læse mere om Alexander på hans hjemmeside: https://www.denforbudteskole.dk/
Du kan tilgå podcasten ‘Den Forbudte Skole’ på nedenstående links:

Spotify

Instagram

Facebook

MODUL 8
Programmet ‘Omsorg I Balance’
Erfaringer og indsigter fra programmet ‘Omsorg i Balance’
”Omsorg i Balance – Kultivering af Compassion, Self-compassion og Resiliens” er et program
målrettet frontlinjepersonale og ledere i den sociale- og sundhedsmæssige velfærdssektor. Omsorg
i Balance er et kapacitetsopbygningsprogram af 1-3 års varighed, der sigter på kultiveringen af
et generøst overskud af empati, medfølelse, selvmedfølelse og bæredygtig modstandsdygtighed
(resiliens) samt forebyggelsen af empati- og omsorgstræthed. Programmet er aktuelt
implementeret på flere hospice, et plejehjem og blandt socialrådgivere på Myndighedsområdet.
Træningen af følgende kernekompetencer er en vigtig del af programmet:
Selvberoenhed og balanceret empatisk nærvær i relationskontakt – kultivering af
evnen til at bringe en selv i ro; være indlevende med engagement uden at blive overinvolveret og;
bevare centrering og balance uden at komme på distance (underinvolvering).
Empati- og medfølelsestræning – bevare, beskytte og kultivere kapaciteten til på engageret
vis at kunne udvise omsorgsfuld medfølelse.
Selvomsorg / selvmedfølelsestræning – træne evnen til at drage omsorg for sig selv ift.
de belastningsfaktorer arbejdet konfronterer en med, herunder egen sårbarhed og potentielle
afmagtsfølelser.
Balance og resiliens / bæredygtig modstandsdygtighed – kultivere kapaciteten til
at komme sig efter belastninger og rystelser, regenerere energi og ressourcer samt større evne
for tilpasning og fleksibilitet (med balancen i behold). Alt dette i lyset af at kunne understøtte
vedvarende trivsel, engagement og faglig stolthed.
Psykologisk tryghed og et medfølende fællesskab – at fostre et miljø der understøtter
en samtalekultur der er båret af tryghed og omsorgsfuld medfølelse; hvor det er let at være åben og
ikke mindst frygtløs ærlig om det vigtigste ift. at mestre kerneopgaven på højt niveau.

GÆSTEUNDERVISER
Bensaid Vincent Jlil
Bensaid har over 19 års erfaring med menneskelig udvikling. Der er tale om mere end 12 års socialt
arbejde på det specialiserede felt og 7 års konsulentarbejde i egen virksomhed med fokus på
udviklings- og forandringsprocesser samt ledelses- og organisationsudvikling i både det offentlige
og private.
Han har ledet 10-dages retræte i både Sahara Ørkenen og Danmark. Han afspejler idiomet “walk the
talk” i det, at han har indgået i 5 års egenterapi, 1-årig elevforløb i visdomspraksis og næsten 20 års
meditationspraksis med supervision fra kompetente mentorer.
Du kan læse mere om Bensaid på hans hjemmeside: https://www.bensaidvincent.dk/
Få et indlblik i programmet ‘Omsorg i Balance’ her:
Omsorg i balance - En vej til autenticitet i arbejdet med omsorg, lidelse og død
Find ham på også på sociale medier:

Facebook

LinkedIn

MODUL 9
Kommer Compassion Fra Hjertet?
DEL I: Fænomenologisk psykologi i den næste generation af meditationsinkluderende interventioner
Anders vil med et kritisk blik se nærmere på hvorvidt mindfulness-baserede interventioner (MBSR
og MBKT) egentlig udgør en “syntese” af den forståelse af krop og psyke man henholdsvis finder i
1) kognitiv terapi og 2) buddhistisk meditationsteori. En af hans fokuspunkter er det problematiske
i, at man uden nogen systematisk redegørelse for kropsforståelsen i meditativ træning overtager
et begreb om “hjertet” som centrum for medfølelse og compassion. Anders vil argumentere for
nødvendigheden af, at den næste generation af meditations-inkluderende interventioner er baseret
på en form for fænomenologisk kognitionsvidenskab/psykologi.
DEL II: “Nye horisonter” i compassion landskabet - potentialet af MDMA-assisteret
psykoterapi
Endeligt vil Anders give et indblik i MDMA-assisteret psykoterapi - ja, du læste rigtigt, MDMA. I 2017
udpegede den amerikanske fødevare- og lægemiddeladministration MDMA-terapi som en såkaldt
“gennembrudsterapi”. For at opnå gennembrudsbetegnelsen er en af kvalifikationskravene, at
“foreløbige kliniske studier indikerer, at stoffet er en væsentlig forbedring i forhold til eksisterende
behandlinger.” Størstedelen af udpegninger er givet til stoffer, der behandler forskellige kræftformer.
Så når et stof som MDMA – et empatogen, der hverken er et klassisk stimulant eller hallucinogen
– modtager denne udnævnelse er det umiddelbart ret betydningsfuldt. Ordet empatogen
betyder “at generere en tilstand af empati”. Unikt for MDMA er, at det på konsistent vis afføder
bevidsthedstilstande karaktiseret af emotionel forbundethed, samhørighed og åbenhed. Folk
rapporterer at tappe ind i tilstande af altomfattende velvilje (for selv og andre) samt en øget evne for
følelsesmæssig afstemning og indlevelse.
Den forskningsmæssige data indikerer altså, at MDMA kan være yderst nyttig til uddybning og
acceleration af konventionel psykoterapi. Som Anders vil uddybe, så er der grund til at være
opmærksom på MDMA-assisterede tilgange med henblik på faciliteringen af compassion.

GÆSTEUNDERVISER
Anders Thingmand
Anders er uddannet psykolog fra Københavns Universitet og har læst filosofi på Freie Universität
i Berlin. Han arbejder i spændingsfeltet mellem filosofi, psykologi og psykiatri. Siden 1999 har
han løbende modtaget mesterlærebaseret undervisning i psykoterapeutisk praksis hos Vedfelt
Instituttet. Han er stifter af Netværk for Psykedelisk Terapi og Medicin samt bestyrelsesmedlem i
Psykedelisk Samfund (fremover PS).
PS er en ikke-kommerciel forening der koordinerer foredrag og symposier med henblik på at skabe
et aktivt fællesskab der arbejder for at fremme saglig og nuanceret viden omkring brugen af
psykedeliske substanser. Læs mere om PS her: https://psykedelisksamfund.dk/
Du kan læse mere om Anders på hans hjemmeside: https://andersthingmand.dk/
Anders har medvirket i flertallige projekter, bla. som foredragsholder og debattør. Nogle af dem kan
du se nedenfor:
•

Netværk for Psykedelisk Terapi og Medicin | Overvejelser og Visioner

•

Skal psykiatrien primært være lægevidenskabelig? Debat på Rigshospitalet om psykologi og
psykiatri

•

Jung i nutidens psykologiske landskab

TILMELDING

Jeg ser frem til at have dig med på rejsen
igennem Compassion Landskabet.

Intropris (tilmelding før 1. juli) | 2000 kr.

Lasse Bjerrekaer

Ved køb af to billetter samtidig; pris for begge: 3000 kr.

De varmeste hilsner

Studerende | 500 kr.
Den betydelige rabat for studerende er ikke kun grundet det typisk mindre
rådighedsbeløb. Fremtiden hviler på deres skuldre - en fremtid vi håber kan
have compassion som en grundværdi. Derfor vil vi gerne medvirke til, at
viden om compassion bliver lettere tilgængelig.

Alexander Grigat
Gæsterunderviser

1. Send en mail til:
lasse_bjerrekaer@pragmatiskmeditation.dk

Bensaid Vincent Jlil
Gæsteunderviser

2. Skriv 'Compassion Landskabet' i mailens emnefelt.
Herefter vil du få tilsendt en faktura.

Anders Thingmand
Gæsteunderviser

Hvis du har spørgsmål, så skriv også til denne mail.

