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Din	  guide	  til	  CD’erne

	  
	  

	  
Sådan	  kommer	  du	  godt	  i	  gang	  med	  CD’erne	  	  

Mindful	  Self-‐Compassion	  
	  

v.	  Helle	  Laursen	  
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Her	  er	  en	  oversigt	  og	  introduktion	  til	  de	  øvelser	  og	  guidede	  
meditationer	  som	  du	  finder	  på	  CD’erne	  	  

Mindful	  Self-‐Compassion.	  
	  

	  
	  

	  CD	  1	  indeholder:	  
	  
Kærlig	  vejrtrækning	  er	  en	  af	  kerne	  
meditationerne	  i	  MSC	  programmet.	  Det	  er	  
en	  guided	  meditation	  på	  vejrtrækningen,	  
med	  fokus	  på	  det	  nærende,	  støttende	  og	  
beroligende	  element	  i	  din	  vejrtrækning.	  En	  
ny	  og	  forfriskende	  tilgang	  til	  
vejrtrækningsmeditation.	  
	  
Loving	  Kindnes	  for	  os	  selv	  er	  en	  
kernemeditation	  i	  MSC	  programmet.	  Det	  er	  
en	  guided	  meditation	  på	  loving	  kindnes	  

sætninger,	  med	  fokus	  på	  netop	  de	  ord	  eller	  de	  sætninger	  som	  du	  længes	  efter	  at	  
høre	  lige	  nu.	  Loving	  kindnes	  handler	  om	  at	  dyrke	  vores	  velvilje	  og	  positive	  
intentioner	  	  -‐	  for	  både	  os	  selv	  og	  andre.	  Denne	  meditationer	  fokuserer	  primært	  på	  
dig	  selv	  og	  dermed	  på	  din	  velvilje	  overfor	  dig	  selv.	  Har	  du	  ikke	  prøvet	  loving	  kindnes	  
meditationer	  før,	  vil	  du	  måske	  finde	  Loving	  Kindnes	  for	  en	  du	  har	  kær	  bedre	  og	  
lettere	  at	  starte	  med.	  
	  
Give	  og	  modtage	  medfølelse	  er	  den	  sidste	  kernemeditation	  i	  MSC	  programmet.	  Det	  
er	  en	  guided	  meditation	  der	  bruger	  indånding	  og	  udånding	  til	  at	  give	  både	  os	  selv	  og	  
andre	  medfølelse.	  Intensionen	  er	  at	  vi	  alle	  –	  i	  alle	  situationer	  –	  har	  brug	  for	  
medfølelse,	  og	  at	  jo	  bedre	  du	  er	  til	  at	  tage	  vare	  på	  både	  dig	  og	  din	  intension	  for	  
andre,	  jo	  mere	  energi	  og	  overskud	  har	  du.	  Selv	  i	  svære	  eller	  udfordrende	  situationer.	  
	  
Lindrende	  berøring	  er	  en	  uformel	  øvelse.	  Det	  betyder	  at	  	  øvelsen	  er	  et	  redskab	  eller	  
en	  tilgang	  som	  du	  kan	  bruge	  i	  alle	  situationer,	  	  for	  at	  lindre	  og	  berolige	  dig	  selv.	  
Øvelsen	  aktiverer	  kroppens	  automatisk	  respons	  på	  varme	  og	  berøring:	  at	  slappe	  lidt	  
mere	  af,	  og	  føle	  tryghed	  og	  dermed	  mere	  overskud.	  Brug	  gerne	  god	  tid	  på	  øvelsen	  
de	  første	  gang,	  måske	  10	  –	  30	  minutter,	  så	  vil	  du	  i	  enhver	  situation	  kunne	  bruge	  den	  
derefter.	  
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CD2	  indeholder:	  
	  
Selv-‐medfølelses	  pause	  er	  en	  enkel	  
måde	  at	  bruge	  de	  3	  elementer	  i	  
selv-‐medfølelse	  på.	  Det	  er	  en	  
uformel	  øvelse,	  så	  du	  vil	  let	  kunne	  
bruge	  den	  i	  din	  hverdag	  hver	  gang	  
du	  måtte	  have	  brug	  for	  at	  berolige	  
dig	  selv.	  Du	  inviteres	  i	  øvelsen	  til	  at	  
lave	  om	  på	  sætningerne	  og	  ordene	  
der	  bruges,	  så	  du	  kan	  rette	  den	  til	  
ift.	  hvad	  der	  lige	  nu	  er	  mest	  
effektivt	  og	  let	  for	  dig.	  
	  	  
Loving	  Kindness	  for	  en	  du	  har	  kær,	  

er	  en	  guided	  meditation,	  der	  introducerer	  dig	  til	  loving	  kindness.	  Hvis	  du	  ikke	  
tidligere	  har	  lavet	  loving	  kindness	  meditationer,	  anbefaler	  jeg	  at	  du	  starter	  med	  
denne	  her	  inden	  du	  går	  til	  Loving	  kindness	  for	  os	  selv.	  	  
	  
Give	  og	  modtage	  medfølelse	  med	  sindsro,	  	  er	  en	  guided	  meditation	  og	  en	  udvidelse	  
af	  Give	  og	  modtage	  medfølelse.	  Udgangspunktet	  er	  også	  her	  indånding	  og	  
udånding.	  Udvidelsen	  består	  i	  sindsro-‐sætninger,	  som	  kan	  hjælpe	  især	  hvis	  vi	  er	  
omsorgsgivere	  (professional	  eller	  privat)	  og/eller	  kender	  til	  det	  at	  blive	  udkørt	  og	  
drænet	  af	  andres	  følelsesmæssige	  krav.	  	  
	  
Medfølelse	  for	  os	  selv	  og	  andre	  en	  endnu	  en	  made	  at	  komme	  hjem	  til	  os	  selv	  på,	  
samtidig	  med	  at	  vi	  træner	  velvilje	  og	  positive	  intensioner	  overfor	  andre.	  x	  x	  xx	  	  
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CD3	  indeholder:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Medfølende	  ven	  er	  en	  visualisering	  som	  hjælper	  dig	  i	  kontakt	  med	  den	  mest	  
medfølende	  udgave	  af	  en	  ven	  du	  kunne	  ønske	  dig.	  Hjælper	  dig	  til	  at	  få	  kontakt	  med	  
din	  indre	  medfølene	  stemme	  og	  er	  god	  i	  de	  situationer	  hvor	  du	  har	  brug	  for	  ny	  
inspiration	  til	  en	  særlig	  svær	  situation	  du	  befinder	  dig	  i.	  
	  
Medfølende	  body	  scan	  er	  en	  kropslig	  afslappende	  meditation,	  og	  en	  måde	  at	  bringe	  
anerkendelse,	  overskud,	  og	  taknemmelighed	  til	  din	  krop.	  Brug	  den	  især	  hvis	  du	  har	  
noget	  ved	  din	  krop	  du	  er	  træt	  at,	  noget	  du	  skammer	  dig	  over,	  noget	  der	  gernere	  
eller	  udfordrer	  dig	  i,	  eller	  ved,	  din	  krop.	  
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CD	  4	  indeholder:	  	  
	  
Alle	  øvelserne	  på	  CD	  4	  er	  det	  jeg	  
kalder	  de	  uformelle	  øvelser,	  og	  
disse	  4	  øvelser	  er	  del	  af	  de	  
strategier	  som	  du	  kan	  bruge	  når	  
følelserne	  tager	  over	  og	  styrer	  dig	  
(eller	  din	  reaktion).	  	  
	  
Fodsåler	  er	  en	  måde	  at	  fokuserer	  
opmærksomheden	  på,	  som	  især	  er	  
beroligende	  hvis	  der	  er	  mange	  
følelser,	  distraktioner,	  eller	  krav	  i	  
din	  hverdag.	  Det	  er	  en	  uformel	  
øvelse,	  som	  du	  kan	  bruge	  i	  alle	  
situationer.	  	  

	  
Navngi	  følelser	  og	  også	  en	  uformel	  øvelse,	  som	  kan	  bruges	  hvis	  du	  har	  følelser	  der	  
overvælder	  dig.	  At	  kalde	  trolden	  ved	  navn,	  er	  den	  aktive	  ingrediens	  her,	  idet	  vi	  får	  
lidt	  mere	  plads,	  rum	  og	  distance	  til	  det	  vi	  oplever,	  når	  vi	  kan	  se	  det	  og	  navngive	  det.	  
Lidt	  mere	  rum	  mellem	  dig	  og	  følelsen,	  gør	  det	  lettere	  for	  dig	  at	  være	  til,	  lettere	  at	  
vælge	  bevidst	  hvordan	  du	  vil	  reagere	  i	  situationen.	  
	  
Mindfulnes	  på	  følelser	  i	  kroppen	  handler	  om	  opmærksomhed	  ind	  i	  kroppen,	  når	  der	  
er	  følelser	  der	  aktiveres.	  Alle	  følelser	  ”bor”	  i	  kroppen	  og	  det	  kan	  oftere	  være	  lettere	  
at	  fastholde	  følelser	  når	  vi	  mærker	  dem	  i	  kroppen,	  end	  hvis	  vi	  prøver	  at	  opdage	  dem	  
i	  deres	  tanke	  og	  følelsesudtryk.	  De	  tager	  længere	  tid	  om	  at	  ændre	  deres	  kropslige	  
udtryk,	  og	  det	  giver	  perfekt	  basis	  for	  at	  bruge	  den	  næste	  øvelse:	  
	  
Blødgøre,	  lindre,	  tillade	  er	  en	  medfølende	  tilgang	  til	  at	  mindske	  svære	  følelser.	  Den	  
har	  en	  kort	  intro	  til	  Navngi	  og	  Mindfulnes	  på	  følelser	  i	  kroppen.	  Blødgøre,	  lindre,	  
tillade	  er	  en	  måde	  at	  møde	  og	  støtte	  os	  selv	  på,	  når	  følelser	  er	  stærke	  og	  
ubehagelige	  for	  os,	  og	  vi	  har	  brug	  for	  at	  	  støtte	  os	  selv	  med	  medfølelse.	  Kan	  bruges	  
direkte	  i	  alle	  situationer	  hvor	  du	  har	  tid	  og	  overskud	  –	  og	  behov	  for	  -‐	  at	  tage	  vare	  på	  
dig	  selv	  midt	  i	  et	  følelsesmæssig	  stormvejr.	  


