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”Det bedste ved uddannelsen har været, at jeg er vendt tilbage til mig selv. Tak for Louise og Tinas hjertelighed og blide 

væsner kombineret med faglig dygtighed og kompetence.

Mit udbytte har været betydeligt mindre stress. Bedre tackling af smerter / mindre inflammation. Mere overskud, bedre 

selvværd. Hvilen i mig selv, også i sociale relationer.

Jeg bruger uddannelsen hver eneste dag til at reflektere over mig selv, min væren, gøren og laden.

Samt til undervisning i mindfulness, som er enkelt, vigtigt og uhyre effektivt redskab. 

Jeg har generelt oplevet uddannelsen som en rigtig inspirerende dannelsesrejse med de bedste guider. Tak til jer – tak 

for jer!”

- Ghita Søgaard

”Det hele har været en fornøjelse. De fysiske forhold, lærernes kompetencer, dejligt hold, en masse AHA-oplevelser. 

Jeg synes, jeg har fået en kæmpe stor og dyrebar gave, der er en ubetinget hyldest til livet. Den håber jeg at kunne give 

videre både ved at være mindful i min hverdag og ved at undervise. Jeg kan bruge mindfulness i alt i livet. Det er en 

måde at leve på. Undervisning i hverdagen. Den gavner allerede mig selv og dem jeg kommer i berøring med. Dels ved 

værens-eksempel, dels ved at kunne dele den tidløse visdom, som mindfulness indeholder.

Jeg har oplevet uddannelsen som kompetent, lærerig, godt struktureret og med masser af kærlig venlighed. 

Tak!”

- Jan Holck Behrens

”Jeg begyndte på uddannelsen fordi jeg havde et behov for at kunne formidle mindfulness videre. Det bedste ved 

uddannelse har været måden den er bygget op på. Det var dejligt med en lang introduktion i mindfulness inden vi skulle 

øve os på andre. De praktiske opgaver i sidste del af uddannelse har været godt og super med eksamen som samler 

hele forløbet.

Uddannelsen har været et kæmpe værdifuldt bidrag både privat, personligt og arbejdsmæssigt til at turde formidle 

mindfulness og ”putte den ind” (integrere) den i min øvrige bagage og uddannelsesmæssige baggrund.”

- Kari Bjerke
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”Hvad fik dig til at starte på uddannelsen?

Jeg er buddhist og praktisere dagligt. Har et ønske om at kunne bibringe ro/kontakt med mig selv og til andre 

mennesker.

Hvad har været det bedste ved uddannelsen?

Dagen i stilhed har givet mig den største indsigt i mig selv. Hver gang vi har mødtes, blevet bekræftet i vigtigheden af at 

anvende det dagligt.

Hvad har du fået ud af forløbet?

-  inspireret til at give videre

-  større indsigt i mig selv

Hvordan kan du bruge udbyttet af uddannelsen personligt?

Bruge det til at skabe større ro i mit arbejdsliv + derhjemme. 

Hvordan kan du bruge udbyttet af uddannelsen i dit daglige arbejde?

Vi bruger mindfulness til møder og vil prøve at indføre det mere.

Hvordan tror du, din nye viden vil komme til udtryk – hvem/hvor mange vil den gavne og hvordan?

Først og fremmest mig selv! Mine nærmeste og mine medarbejdere, ved at jeg er mere i ro + større accept at mig selv. 

OG håber jeg at få lov til at indføre …

Hvordan har du generelt oplevet uddannelsen?

DET HAR VÆRET FANTASTISK!”

- Vibeke Quist Kring

”Hvis du ønsker at lære at formidle mindfulness, så kan jeg på det varmeste anbefale Mindfulness Uddannelsen 

hos Dansk Mindfulness Akademi v. Louise Vælds. Louise er selv indbegrebet af mindfulness med sit nærvær og sin 

hjertelighed.

Derudover er Louise også en faglig kapacitet, som selv har lært hos de bedste mindfulness lærere og er yderst 

velfunderet i mindfulness, både når det gælder vestlig videnskab og buddhistisk psykologi/visdom.

Denne skønne uddannelse giver dig indsigt, person og faglig udvikling og en tillid til dig selv som formidler af 

mindfulness til din målgruppe.”

Kærlig hilsen

Natalina
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”Det er ca. 5 år siden jeg blev uddannet mindfulness instruktør hos Louise. Gennem tiden der er gået, bliver jeg bare 

mere og mere glad for at jeg valgte uddannelsen dengang. 

Du formåede virkelig at samle det nærværende og det lærende i et og samme rum. Du gav så meget, at jeg faktisk selv 

begyndte så småt at undervise i mindfulness - inden jeg selv var helt færdig med uddannelsen - jeg kunne ikke lade 

være. Jeg underviser stadigvæk - meget. 

Inspirationen du gav dengang, den bruger jeg stadig som mit udgangspunkt i min egen undervisning i dag. Jeg får stadig 

nye ideer, når jeg kaster et blik i mine notater fra din undervisning. 

Så jeg vil helt klart anbefale alle der overvejer det, at kaste sig ud i uddannelsen hos Louise”

Mange hilsner

Ulla
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