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__________________________________________________________________________________________________________
 

Mindful Self-Compassion (MSC) 
5-day intensive

Sted: Konya, Tyrkiet, d. 28. maj - 1. juni 2019 

 

Undervisere: Helle Laursen, Nordic Compassion  
og Amir Imani, Center for Mindfulness, India

__________________________________________________________________________________________________________

Mindful Self-compassion (MSC) kurset  
Mindful Self-Compassion (MSC) er et evidensbaseret program, der er skabt på baggrund af Dr. Kristin Neff 
og Dr. Chris Germers forskning.


MSC-kurset er aktiv træning i at bruge empati, omsorg og venlighed på måder, hvor der er respekt for 
både en selv og for andre. Kurset er på ca. 28 timer, og undervisningen er oplevelsesbaseret, så du får 
konkrete erfaringer med compassion-strategierne. Du lærer at rette strategierne til, så du efterfølgende 
kan bruge dem lige midt i dine hverdagssituationer.


Hvem er MSC-kurset for? 
MSC-kurset er for både professionelle og privatpersoner! 

MSC-kurset er for dig, der -
- ønsker større indre styrke, mere robusthed og mere overskud.
- ønsker at integrere compassion-strategier i dit arbejde og i dit privatliv.
- arbejder professionelt med undervisning, behandling og støtte til andre og ønsker at undgå empati-

udmattelse, så du bl.a. kan fastholde dit fokus på din faglighed.
- gerne vil forebygge eller mindske stress eller angst. 

Hvorfor Self-compassion? 
Self-compassion viser sig at være tæt forbundet med en lang række positive psykiske faktorer. En solid 
mængde forskning peger på, at evnen til Self-compassion giver øget motivation, øget mental sundhed, 
øget følelsesmæssig robusthed, et stærkere immunforsvar, en øget skelneevne i situationer med svære 
beslutninger samt mindre stress, angst og depression.

Self-Compassion giver desuden et solidt fundament for at skabe og vedligeholde positive relationer, både 
på arbejde og i privatlivet. 
 

Hvad er Self-compassion? 
Self-compassion er en modig mental og følelsesmæssig tilgang, der kan lindre og hele følelsesmæssigt 
ubehag. Også det ubehag som vi ubevidst påfører os selv gennem selvkritik eller, når vi bliver fanget i 
vores tankers og følelsers vold. 
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Self-compassion giver en følelsesmæssige styrke og robusthed, der gør det lettere at se og tage ansvar for 
vores situation og reagere hensigtsmæssigt med omsorg og respekt overfor både os selv og andre.

Man kan definere Self-compassion som at kunne tage vare på sig selv på samme måde som man ville 
støtte og tage vare på en man holder af. Det inkluderer bl.a. evnen til at være opmærksom, at have 
intentionen om at støtte og lindre ubehag, og at have et perspektiv af fælles menneskelighed.

Man kan kalde Self-compassion for det følelsesmæssige hjerte i mindfulness. Hvor mindfulness vender 
opmærksomheden mod oplevelsen i det enkelte øjeblik, så fokuserer Self-compassion på den, der oplever.  
Hvor mindfulness siger "Vend din opmærksomhed mod din følelsesmæssige smerte med accept, og den vil 
ændre sig", tilføjer Self-compassion, "Vær venlig mod dig selv midt i den følelsesmæssige smerte, og den 
vil ændre sig”.  

På kurset lærer du blandt andet:  
• At håndterer og mindske selvkritik
• At skabe en støttende og varm relation til dig selv - især når du møder modgang
• At få en dybere forståelse for de forskningsbaserede effekter af MSC, herunder definitioner, 

fysiologiske sammenhænge og teori og forskning i Self-Compassion
• At motivere dig selv med venlighed i stedet for med kritik
• At håndtere svære følelser med større lethed og accept
• At transformere udfordrende relationer - gamle såvel som nye
• At håndtere udkørthed i situationer, hvor du er omsorgsgiver eller har en hjælpende, behandlende 

eller støttende funktion overfor andre
• At praktisere kunsten at anerkende dig selv og nyde og glædes over livet
• At kunne lære dine patienter, studerende eller klient enkle compassion-teknikker
• At kunne bruge Self-compassion-strategierne direkte i hverdagen

MSC-kurset består af 8 moduler:

Modul 1: Opdag Mindful Self-Compassion.

Modul 2: At praktisere mindfulness.

Modul 3: At praktisere Loving Kindness.

Modul 4: Opdag din indre medfølende stemme.

Modul 5: Lev med dybde.

Modul 6: At håndtere svære følelser.

Modul 7: At transformere udfordrende relationer.

Modul 8: At sige JA til dit liv. 

Derudover et ekstra fordybelses-modul, som hedder ‘stille retreat’.
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Sådan foregår det 
Dette kursus undervises på engelsk, sammen med min gode ven og senior mindfulness-underviser Amir 
Imani. Se mere om Amir Imani nedenfor. 
 
MSC-kurset er bygget op om øvelser og refleksioner, der giver dig en direkte oplevelse af Self-
Compassion, så du kan bruge det i hverdagen.

Hvert modul inderholder en kort introduktion til specifikke emner, guidede meditationer, øvelser der giver en 
umiddelbar oplevelse af de forskellige nuancer i compassion-strategierne samt samtaler og reflektioner i 
små og store grupper. 

Der er på kurset intet krav om deltagelse i samtalerne og diskussionerne, så selv hvis du er meget introvert 
og ikke bryder dig om at sige noget i grupper, så kan du sagtens deltage! 
 
Som undervisere gør vi meget ud af at skabe et trygt forum med plads til alle, hvor bl.a. klar støtte og 
respekt for den enkeltes privatsfære er fundamentet og udgangspunktet for at træne compassion-
strategierne.

Særligt for MSC-Intensive-kurset 
MSC-kurset fungerer fantastisk i en 5 dages intensiv udgave. Indholdet er det samme som på de andre 
MSC-kurser, men du får en mere intensiv og dyb oplevelse i og med vi under hele kurset er væk fra 
hverdagen. 
 
MSC-Intensive undervises altid af mindst 2 undervisere, i dette tilfælde underviser jeg sammen med Amir 
Imani. Der vil være mulighed for begrænset oversættelse til dansk. Der kommer på dette kursus deltagere 
fra andre lande også, herunder en del mindfulness-underviserer fra Iran som er blevet uddannet af Amir 
Imani i samarbejde med UMASS, USA.

Du får et deltager-kursusbevis (dog ikke, hvis har været fraværende i mere end to moduler). 
 

Tid og sted 
Kursus afholdes på Hotel Dergah i Konya i Tyrkiet - www.DergaHotel.com - og overnatning på hotellet er 
en del af kurset. 
 
Undervisning starter tirsdag d. 28. maj 2019 kl. 18.00 og slutter lørdag d. 
1. juni 2019 kl. 18.00.  Dagsprogrammet indeholder hver dag en 3-timers 
formiddags session, en lang frokostpause og en 3-timers eftermiddags 
session.  
 
Konya er blandt andet stedet, hvor den persiske digter Rumi er begravet, 
og hotellet ligger centralt i byen. 

Underviserne bor begge på hotellet under kurset, så vi er tilgængelige.  
Vi har en desuden en lokal vært, som arrangerer og klarer alt det praktiske 
for os. Hun hedder Maryam, og er behjælpelig under hele kurset. Det er 
hende du kan se på billedet her.
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Praktisk  
Tag behageligt tøj med til at have på i undervisningen. Vær opmærksom på at deltagerne er en blandet 
international skare, og ikke alle europæere. Jeg anbefaler derfor at dit tøj dækker skuldre og knæ og ikke 
er meget tætsiddende eller gennemsigtigt. Ring eller skriv til mig, hvis du har spørgsmål (f.eks. hvis du ikke 
før har rejst i mellemøsten eller østen, og derfor undrer dig over denne anbefaling).  
 
Hvis du har tid og lyst kan du med fordel læse følgende bøger inden kurset, men det er ikke et krav:  “The 
Self-Compassion Workbook”, af Chris Germer and Kristin Neff, ’’The Mindful Path to Self-Compassion’’ af 
Christopher Germer eller  “Self-Compassion: Stop beating yourself up and leave insecurities behind”, af 
Kristin Neff.

 
Pris  
Kursusprisen er kr. 4990,- inkl moms. Kursusprisen dækker undervisning, kompendie samt (for de 
dansksprogede deltagere) et CD-sæt med guidede meditationer og øvelser. 
 
Herudover kommer udgift til hotelovernatning under kurset, fra tirsdag til lørdag. Prisen for hotelovernatning 
under kurset er i alt ca. kr. 1690,- for  enkeltværelse/ kr. 1560,- for et delt dobbeltværelse inkl. morgenmad. 
 
Hotelovernatningen inkluderer ikke frokost og aftensmad. Til gengæld er der rig mulighed for god og billig 
frokost og aftensmad tæt på hotellet, og vi arrangerer pauserne så der bliver tid nok. 
 
Der fremsendes en faktura på kursusprisen, når du pr. mail har tilmeldt dig til mig. Din tilmelding registreres 
først endeligt ved betaling. Betaling ved tilmeldingen kan ske med kreditkort, bankoverførsel eller via EAN-
faktura. 
 
Der fremsendes en særskilt faktura for hotelovernatning, og den betales til mig i danske kroner senest 3 
uger inden kursusstart. Hotelprisen er i USD, så i forhold til valutakursen kan beløbet i danske kroner 
variere lidt i forhold til ovenstående beløb i danske kroner. 
 
Du skal selv sørge for fly og/eller anden transport til Konya. 
OBS: Det er meget vigtigt at du er med fra kursusstarten tirsdag d. 28. maj 2019 kl. 18.00, da første 
session danner grundlaget for de følgende dage.  

Hvis dit fly fra Danmark lander om aftenen i Konya, så du kan evt. tilkøbe en ekstra overnatning på Hotel 
Dergah fra mandag d. 27.5  til tirsdag d. 28.5. En ekstra overnatning koster $35 pr. nat for enkeltværelse og 
$60 for dobbeltværelse, inkl. morgenmad. Bookning går gennem mig, så send mig en mail, hvis du har 
behov herfor.

Du skal selv sørger for en rejseforsikring, og du er selv ansvarlig for din rejse og din sikkerhed. Dette 
kursus er ikke en grupperejse, så Nordic Compassion står alene inde for undervisningen og - sammen med 
vores vært Maryam - for hotel fra kurset starter til kurset slutter. 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Eventuel afmelding 
Dette kursus har lidt andre afmeldings-frister og -politikker end på mine danske MSC-kurser.

Tilmelding er først gældende, når du har betalt til Nordic Compassion. Du kan afmelde dig kurset indtil 4 
uger før, dvs. til og med den 27. april, og du får da refunderet kursusgebyret fratrukket et gebyr på kr. 
1500,-. Fra og med 4 uger før kurset får du ikke kursusgebyret refunderet. 
 
Såfremt Nordic Compassion må aflyse kurset, så får du hele kursusgebyret og hotelbetalingen refunderet, 
men dog ikke eventuelle andre udgifter du måtte have haft vedr. kurset - f.eks. flybillet. 

Undervisere: 
Helle Laursen, cand.mag. fra Aarhus Universitet. 
Certificeret underviser i MSC-forløbet via universitet i Californien 
(UCSD). Helle underviser bl.a. for den internationale organisation 
Center For Mindful Self-Compassion, og er en efterspurgt 
konsulent og underviser i organisationer og virksomheder. 
 
Se mere på nordic-compassion.dk  Du er velkommen til at 
kontakte Helle på tlf. 30257548 eller pr. mail til helle@nordic-
compassion.dk

 

Amir H. Imani is a Senior Mindfulness Teacher from the Centre for 
Mindfulness in Medicine, Health and Society at the University of 
Massachusetts Medical School.

Amir has trained with Dr. Jon Kabat Zinn himself, the creator of the 
Stress Reduction Clinic and the Center for Mindfulness in Medicine, 
Health Care, and Society, at the University of Massachusetts Medical 
School.

For the past two decades, Amir has been conducting MBSR courses, 
silent retreats and MBSR-Teachers Training for public health 
professionals and corporates, working closely with CFM at UMASS 
Medical School. 

He holds a Master’s degree in Counseling and Adult Education from 
University of Toronto, Canada. He worked in mental health research at the Department of Psychiatry of 
University of Toronto, and has studied and practiced the effect of mind-body integration in mental health 
and balanced living since the year 2000.

He is the Co-founder/director of the Indian based Omega Wellbeing, founding director of the only hospital 
based MBSR program in the Middle East region. Amir lives with his family in India, but travels 
internationally to teach.
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