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__________________________________________________________________________________________________________
 

Mindful Self-Compassion (MSC)
Internatkursus på Gymnastikhøjskolen i Ollerup,  

d. 19.-20. sept. og d. 23.-25. okt. 2019  
Underviser: Helle Laursen, Nordic Compassion

__________________________________________________________________________________________________________

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 programmet for? 
Mindful Self-compassion (MSC) er for dig, der ønsker større indre styrke, mere robusthed og 
overskud. MSC-kurset er for alle. Både for dig, der er interesseret i compassion-strategierne for 
dig selv som privatperson og for dig, der som professionel ønsker at integrere compassion-
strategierne i dit arbejde med andre. MSC er for dig, der vil forebygge stress, angst eller en 
sygemelding.

MSC er også for dig, der arbejder med undervisning, behandling, støtte eller udvikling af andre, 
og som gerne vil undgå empati-udmattelse, så du kan fastholde dit fokus på din faglighed og 
blive endnu bedre til at støtte andre. 

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 
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i situationer med svære beslutninger samt at evnen til Self-Compassion er direkte relateret til 
mindre stress, angst og depression. 

Self-Compassion giver desuden et solidt fundament for at skabe og vedligeholde positive 
relationer, både på arbejde og privatlivet, herunder at øge evnen til empati samtidig med at 
mindske risikoen for udbrændthed og belastningsreaktioner.

 
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. 

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
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Mindful Selv-Compassion (MSC) kurset består af 8 moduler
Modul 1: Opdag Mindful Self-Compassion.
Modul 2: At praktisere mindfulnes.

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’.

Sådan foregår det 
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 underviser gør jeg meget ud af at skabe et trygt forum med plads til alle, og hvor bl.a. klar 
støtte og respekt for den enkeltes privatsfære er fundamentet og udgangspunkt for at træne 
compassion-strategierne.

Tid og sted 
Kurset afholdes på Gymnastikhøjskolen i Ollerup, Svendborgvej 3, 5762 Vester Skerninge. 
Kurset er som udgangspunkt et internatkursus, men du kan vælge at overnatte hjemme eller et 
andet sted, som du selv arrangerer. 
 
Undervisning er:  
Torsdag d. 19. september fra kl. 9.30 - 17.00  
Fredag d. 20. september fra kl. 9.00 - 16.00,  
Onsdag d. 23. oktober fra kl. 19.30 - 22.00 (‘Stille retreat’) 
Torsdag d. 24. oktober fra kl. 9.00 - 16.00  
Fredag d. 25. oktober fra kl. 9.00 - 16.00  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Overnatning og forplejning  
Der er 3 overnatninger med i kurset fra hhv. d. 19.-20 sept. og fra d. 23.-25 okt. 
Overnatning sker på Gymnastikhøjskolens værelser. Som udgangspunkt bor du på et 
dobbeltværelse med en af de andre kursister. Der er mulighed for tilkøb til enkeltværelse. 
 
Der er fuld forplejning undervejs, og vi spiser morgenmad, frokost og aftensmad sammen 
med de andre kursister og eleverne på højskolen. Om aftenen har vi ‘De Gamle Stuer’ på 
højskolen til vores rådighed for os selv til kaffe/the, afslapning og hygge mv.

Til første del af kurset i september er højskolen ret fyldt op af elever og andre kursister, 
og derfor er de fleste af vores værelser uden eget bad og toilet. På den anden weekend 
vil langt hovedparten af værelserne være med eget bad og toilet. 
 
Esben Hansen er vores lokale vært. Han har været lærer på højskolen i 10 år, er med på 
kurset og vil sørger for alt det praktiske omkring os. 

Medbring 
Tag gerne en pude, et tæppe og en yogamåtte med hvis muligt. Vi laver ikke yoga som 
del af kurset, men vil bruge det til dels at tage vare på kroppen og dels til at gøre os selv 
det behageligt under øvelser mv. undervejs. 
 
Tag også gerne behageligt løst tøj på, så du kan gøre dig selv det behageligt genenm 
dagene. Det er også en god ide at tage en notesbog med.  
 
Pris  
Kr. 8590,- inkl moms for hele kurset, 3 overnatninger og fuld forplejning. 
Kr. 7890,- inkl moms for hele kurset, fuld forplejning, hvor du selv sørger for overnatning. 
 
Det er muligt at deltage i kursets første del d. 19. og 20. september alene, og i så fald er prisen 
kr. 4700,- for undervisning, en overnatning og fuld forplejning på de to dage.

Kursusprisen dækker undervisning, kompendie, fuld forplejning samt overnatning som beskrevet. 
 
Efter kurset får du et deltager-kursusbevis (dog ikke, hvis du har været fraværende i mere end to 
moduler). 
 
Betaling sker ved tilmelding - enten med betalingskort, bankoverførsel eller en EAN-faktura. 
En ekstra overnatning fra onsdag d. 18. til torsdag d. 19. september kan tilkøbes for kr. 300,- inkl. 
moms.  
Overnatning i enkeltværelse er som nævnt en mulighed. Prisen er kr. 350,- inkl. moms. pr. nat. 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Eventuel afmelding 
Din tilmelding er gældende, når du har betalt. Du kan efter tilmeldingen afmelde dig fra kurset 
indtil 4 uger før kursusstart, og du vil da få refunderet kursusprisen fratrukket et beløb på kr. 750.  
Efter nævnte 4-ugers-frist vil du ved afmelding ikke få refunderet kursusprisen. Du er til gengæld 
velkommen til at give din plads videre til en anden. I så fald skal jeg have besked om dette inden 
kurset begynder. 
Såfremt Nordic Compassion må aflyse det planlagte kursus, så får du hele kursusprisen 
refunderet, men dog ikke eventuelle andre udgifter du måtte have haft vedr. kurset. 

 
Underviser: 
Helle Laursen, cand.mag. fra Aarhus Universitet, Certificeret 
underviser i MSC-forløbet fra University of California (UCSD). 
Har fungeret som ledende mentor-coach hos Sofia Manning  
i mere end 10 år, og har flere års projektledererfaring fra 
kommunale projekter for sygemeldte borgere med stress og/
eller depression, samt undervisning i psykisk arbejdsmiljø og 
personlig kommunikation. 
Underviser idag bl.a. for den internationale organisation 
Center For Mindful Self-Compassion i USA, og er en 
efterspurgt underviser i organisationer og virksomheder, der 
ønsker at styrke medarbejdernes robusthed via øget evne til 
empati og Self-compassion. 
 
Se mere på: www.Nordic-Compassion.dk  
Du er velkommen til at kontakte Helle på tlf.nr. 30257548  
og/eller på mail til: helle@nordic-compassion.dk
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