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Kort om Pause med Self-Compassion 
Self-Compassion er at tage vare på dig selv som den der oplever noget der er svært eller 
ubehageligt. Når vi både kan opdage at vi bliver påvirket af det vi oplever (eller det andre oplever), 
og vi samtidig kan støtte os selv midt i det der er ubehageligt – så øges vores mentale og 
følelsesmæssige ressourcer og vores mentale sundhed. 
 
Øvelsen her kan bruges i alle situationer, også midt i de hverdagssituationer der udfordrer. Det er 
en konkret måde at bruge de tre komponenter der er i medfølelse. De trekomponenter er hhv. 
mindfulnes, perspektivet af fælles menneskelighed og venlighed. I denne her øvelser er det hele 
vendt mod os selv, og er derfor Self-Compassion. Altså at støtte os selv og mindske ubehag, når vi 
oplever noget der er svært. Du vil opdage at du måske skal justere og ændre lidt i de formuleringer 
jeg bruger i øvelsen. Det er vigtigt at du laver hver sætning til noget der er meningsfuldt for dig ift. 
den situation du tænker på.  
 
God fornøjelse! 
Helle Laursen 
Nordic-compassion.dk 
 
 
 
Pause med Self-Compassion 
Instruktioner 
 

• Luk venligst dine øjne helt eller delvist. 
 

• Tænk på en situation i dit liv, som er svær eller stressende nok til at du mærker lidt ubehag i 
kroppen. Det kan fx være en fysisk udfordring, en mindre konflikt i en relation eller et 
problem på arbejde. Hvis det er første gang du laver den her øvelse, så tag ikke det største 
problem du står i, men vælg et problem i en mellemkategori. Her i starten, hvor vi er ved at 
lære selvmedfølelse kompetencerne ønsker vi ikke at overvælde os selv. 

 
• Tillad dig at se, høre og mærke din vej ind i problemet på en sådan måde at du oplever 

ubehag i din krop. Hvor mærker du det mest? Registrer hvor ubehaget bor i din krop.  
 

• Sig nu langsomt og venligt til dig selv de følgende tre sætninger,  blot gentag dem inde i dig 
selv langsomt nogle gange. Giv også dig selv lidt tid til evt. at lave dem om og justere dem så 
de passer til dig og din situation. 
 

• ”Dette er et øjeblik med ubehag (eller smerte)” 
 

Den her sætning er et udtryk for mindfulness. Andre muligheder for at udtrykke den her del 
kan være: 

 
• Det er svært lige nu  

 
• Det er dét her, der stresser mig 
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• ”Ubehag og smerte er en del af livet” 

 
Det er et udtryk for fælles menneskelighed. Andre muligheder for at udtrykke den her del 
kan være: 
 

• Jeg er ikke alene. Andre ville også synes det her er svært 
 

• Vi kæmper alle i vores liv ind imellem 
 

• Dette er sådan som det føles, når et menneske har det på denne måde. 
 

• Læg nu dine hænder over dit hjerte eller et andet sted der er beroligende, mærk varmen og 
den blide berøring fra dine hænder. Og sig (eller lav!) den sidste sætning 
 

• ”Jeg vil støtte mig selv” 
 

Det er venlighed overfor dig selv. En anden måde at sige det på er:  
 

• Jeg vil give mig selv det, som jeg har brug for 
 

• Må jeg lære at acceptere mig selv, som jer er 
 

• Jeg tager vare på mig selv resten af dagen  
 

• Eller hvis der er brug for mere af den kraftfulde udgave af medfølelse: 
        Må jeg beskytte mig selv eller give mig selv, hvad jeg har brug for 

 
• Hvis du har svært ved at finde de rigtige ord, så forestil dig at en kær ven eller en du elsker 

har det samme problem, som du har. Hvad ville du sige til den person hjerte til hjerte? 
Hvilken besked vil du gerne give? (pause) Kan du give dig selv samme besked? 
 

• Åben nu langsomt dine øjne, og brug gerne lidt tid på at registrere hvilke(n) af de tre 
elementer der umiddelbart var mest hjælpsom for dig i den her situation. 

 


