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Oppmerksomt nærvær  
- nøkkel til stressmestring og livsmestring 
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CD og lydfiler for å trene oppmerksomt nærvær:  

De Vibe, Michael: Stressmestring. 
Myreng, Svein: Avspenning og meditasjon. 
Lydfil til nedlasting på www.anneselebakke.no 

 

Aktuelle linker:  

 Manual om ”Oppmerksomhetstrening og stressmestring” ved Michael de Vibe. Heftet kan lastes 

gratis ned fra: http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/6348.cms  

Norsk forening for oppmerksomt nærvær i helse utdanning og forskning, www.nfon.no. Nystartet 

norsk forening som har til hensikt å støtte og inspirere mennesker som både forsøker å få til en egen 

nærværspraksis, og som er interesserte i å ha nærværsperspektivet med i sitt arbeid.  
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Anne Sælebakke (www.anneselebakke.no) er utdannet lærer, fysioterapeut og coach, med videreutdanning i 
kommunikologi, en tverrfaglig metadisiplin i kommunikasjons- og forandringsarbeid. Hun har lang erfaring 
med kommunikasjons- og endringsprosesser for mennesker i alle aldere. Betydningen av oppmerksomt 
nærvær/Mindfulness for kvaliteten i vår væren, i våre gjøremål, i vår kontakt med oss selv og hverandre går 
igjen som en rød tråd i hennes eget liv og i hennes virksomhet.  

 


