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Mange retninger

• MSC= Mindful Self Compassion (Germer & Neff)
• CFT= Compassion Focused Therapy (Gilbert)
• CBCT= Cognitively-Based Compassion Training (Geshi

Negi) 
• … Og mange, mange flere retninger, fortrinsvis af 

amerikansk oprindelse
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1:24 minutter. Speak dækker også de to næste slides.



Altered traits
Daniel Goleman & Richard J. Davidson

Kap. 6. Primed for love. S. 101-122  
Kap. 9. Mind, Body & Genome. S. 165-190. 
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Richard J. Davidson, hjerneforsker                       Daniel Goleman, ophaver til ‘følelsesmæssig intelligens’



Compassion & Loving-kindness
Kapitel 6 fra ‘Altered Traits’

• Eksemplet med præstestuderende, der skal holde en 
forelæsning om 1) en tilfældig tekst i biblen, eller 2) den 
barmhjertige samaritaner. Da de på vej til deres 
performance går forbi en mand, der simulerer stærke 
smerter, afhænger om de stopper op af: Om de har tid nok. 
Ikke hvilken fortælling de skal performe.

• Selvcentreret optagethed –> At registrere andre –> 
Henvende sig til dem –> Handle for at hjælp.

• Adskillige meditationsformer siges at kultivere 
compassion. Det videnskabelige – og etiske spørgsmål er: 
Gør det nogen forskel?
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Loving-kindness / metta

• Metta på pali.
• ’Agape’ på græsk.
• Sharon Salzberg: Meditation for mig selv først, 

dernæst mine nære, og så alle: 
– ’May I be safe’ (må jeg være tryg / i sikkerhed)
– ’May I be healthy’ (må jeg være i trivsel)
– ’May my life unfold with ease’ (må mit liv udfolde 

sig ubesværet)
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Buddhismens termer
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• Metta er ‘loving kindness’ / ‘friendly care’ (kærlig venlighed 
/ empati med), som er en orientering mod selv og andre.

• Mudita er at anerkende og være glad for at være i live i 
dette nu, som sansninger. Det kan også være 
‘sympatiserende glæde’; glæde over andres trivsel. Det er 
udspringet for fredelig trivsel.

• Karuna er compassion, som involverer etisk adfærd, 
tålmodighed og generøsitet i handling.

• Upekkha er sindsligevægt og en fornemmelse af 
forbundethed / ligeværd med andre mennesker og alt 
levende. Alle søger lykke og ingen søger lidelse. Vi er i bund 
og grund i samme båd i vores kampe i livet.
(Transkript fra foredrag af Deepak Chopra; almene begreber i buddhisme)

1:43 minutter



Compassion = kærlig venlighed

Dalai Lama (på www.dalailama.com) knytter begreberne 
kærlighed og compassion sammen på følgende måde: 

”Before we can generate compassion and love, it is important
to have a clear understanding of what we understand 
compassion and love to be. In simple terms, compassion and 
love can be defined as positive thoughts and feelings that give 
rise to such essential things in life as hope, courage, 
determination, and inner strength. In the Buddhist tradition, 
compassion and love are seen as two aspects of the same 
thing: Compassion is the wish for another being to be free
from suffering; love is wanting them to have happiness”.
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Sprog- og kulturforskelle

• Compassion i buddhistisk tradition: Jeg og anden er 
ét.

• Men på engelsk behøves et perspektiv ’self-
compassion’, fordi man skelner mellem sig og anden. 
Jfr. også Kristin Neff og Jeff Germer.
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Empati

• Kognitiv empati. - Neutral
• Emotionel empati. – Medlidende 
• ’Caring’ & ’empathic concern’. – Barmhjertig
• Max Planck Instituttet i Leipzig: Når man ser lidelse 

på video: 1) At blive opfyldt at frustration. 2) Empati: 
Aktivering af områder omkring insula. 3) Instruktion i 
compassion: Aktivering af områder, der aktiveres hos 
forældre i forhold til deres børn.
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Fra attitude til handling

• Davidson-forsøg der illustrerer forskellen mellem den 
gode samaritaner, der spørger sig: ’Hvis jeg stopper, 
hvad sker så med mig?’ Og ham der spørger: ’Hvis jeg 
ikke stopper, hvad vil der ske med ham?’

• Amygdala mere aktiv hos erfarne mediterende, der 
observerer lidelse, når compassion meditation. Ikke 
tilfældet når åndedrætsmeditation.

• ’Biological preparedness’ – at compassion er en 
programmeret parathed, der dog skal opøves / 
oparbejdes, på lige fod med hvis man lærer at tale et 
sprog (s.111)
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Hjernens omsorgsnetværk

• Disse netværk vokser sig stærkere, når vi praktiserer 
compassion-meditation.

• Og sideløbende hermed de dele af hjernen, der har 
med lykkefølelse at gøre – der således kan betegnes 
som en sidegevinst. F.eks. prefrontal cortex, der også 
er kritisk mht. at guide adfærd (selvkontrol) (s. 112).
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At pleje/fremme compassion

• Tania Singers forskning med bl.a. Mathieu Ricard.
• Empatisk resonans aktiverer smertenetværket i 

hjernen. Empati kan lede til udbrændthed.
• Mens compassion – at føle omsorg for personens 

lidelse – involverer et andet hjernenetværk, der har at 
gøre med varme, kærlighed og omsorg.

• Hendes forskning er præcis omkring det at kultivere 
opmærksomhed, mindfulness, perspektivtagning, 
empati og compassion. (s. 113-114)
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ReSource Project

• Nærvær (presence) – bodyscan og åndedrætsfokus. 
Gav kropsbevidsthed og reducerede ‘mindwandering’.

• Perspektiv – observere tanker via kontemplative 
dyader, hvor partnere deler deres strøm af tanker 10 
min. hver dag. Gav meta-opmærksomhed og 
mindfulness.

• Affekt – loving-kindness praksis. Boostede varme 
tanker og følelser for andre (s. 114-115)
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Tania Singer & Mathias Bolz

• Den gratis e-bog og intro til den:
Compassion. Bridging Practice and Science. 
http://www.compassion-training.org
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http://www.compassion-training.org/


Hvad er den aktive ingrediens?

• Det i sig selv at lave compassion meditation er ikke 
direkte prædiktor for, om man f.eks. donerer penge.

• Og megen virkningsmekanisme-forskning er i øvrigt 
ikke præcis nok, hvad angår den anvendte 
meditationsform.

• Hver slags meditation har sin egen neurale profil, 
jfr. Geshe Negi (s. 177).

• Han lavede retningen CBCT: Cognitively-Based
Compassion Training. Og sammenlignede med Alan 
Wallace’s metode ’A mind undisturbed’.

• Compassion-gruppen havde mere højre amygdala
aktivering og mindre stress.
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1:14 minutter. Speak dækker også næste slide



Amygdala

• Compassion træning aktiverer amygdala. Mens 
åndedrætsmeditation reducerer aktivitet i amygdala.

• Blot 7 min. loving kindness aktiverer bestemte 
hjerne-mønstre (s. 109).

• Når lang compassion-træning, så stærk aktivering af 
amygdala ved andres lidelse. 

• Og mindre aktivering i den ved en stressende lyd 
end når utrænet.

• Amygdala er en neural radar, der analyserer 
vigtigheden af oplevelsen.

• Og skaber forbindelse til andre netværk, der 
aktiverer kroppens viscerale organer, f.eks. hjertet.
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Medierende faktorer

• Kvinder er mere modtagelige for andres følelser end 
mænd.

• Men kvinder hjælper ikke nødvendigvis mere end 
mænd i handling. 

• De føler sig skrøbelige.
• Og tidspres kan betyde meget.
• Der er forskelle mht. om de fortolker personen som 

værende trængende. 
• Og om de er i en gruppe eller alene. 
• Vil kultivering af compassion ’prime’ en person 

tilstrækkeligt til at overkomme disse andre faktorer, 
når én har hjælp-behov???? (s. 118).
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Opsummering

• ’En times meditation brugt til at praktisere loving-
kindness over for en besværlig person er ækvivalent 
med 100 timers meditation i forhold til en ven 
/elsket person.’

• Dalai Lama siger: Erkend enheden med alt og alle. 
Dét er kuren = Universel kærlighed. (s. 119).

• Det er ikke tilstrækkeligt at lære deltagere om 
værdien af loving-kindness meditation. Det skal 
GØRES!

• Processen fra TILSTAND til PERSONLIGHEDSTRÆK 
til AGEREN er lang. 

• Husk: Vi har en biologisk disponering for godhed –
der skal kultiveres og bruges for at være aktiv.
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Mind, body and genome
kapitel 9
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HVAD ER SANDT, HVAD IKKE OG HVAD VED VI I FORSKNINGEN?
• De fleste studier fokuserer på den psykologiske tilstand, også hvad angår når 

der er underliggende fysiske sygdomme – og den bedres markant med 
mindfulness og meditation. Så i forhold rehabiliteringsformålet er 
mindfulness og meditation relevant.

• Hvad angår de fysiske forbedringer, da er forskningen ikke så stringent 
gennemført, så vi kan sige ret meget med sikkerhed. Dog kan med nogenlunde 
sikkerhed siges: 

• De molekyler der er ansvarlige for inflammationer (pro-inflammatoriske 
cytokiner), reduceres ved meditation. Og det ændres fra tilstand til træk med 
meditationserfaring.

• Hjernen påvirkes. Strukturelle ændringer ved langvarig meditation. En øget 
forbindelse mellem regulerende netværk og sektorer af hjernens ’selv-system’, 
især posterior cingulate cortex. 

• Således: Neural ’rewiring’ som giver ændrede træk i hjernen er sandsynlig –
men kræver meget mere udforskning.

• Hos erfarne mediterende nedreguleres gener involveret i inflammation. 
Enzymet telomerase, som gør cellealdring langsommere, øges. 

4:01 minutter



Refleksionsopgaver
DANNELSE
Bogen fokuserer på compassion-træning som et 
dannelses-instrument. I mine øjne ér dannelse 
relevant; enhver kultur må aktivt arbejde med de 
værdier, de egenskaber, de dyder, som den 
definerer som fundamentet i kulturen. Skrider de, 
skrider mellemmenneskeligheden. Her i corona-
tiden er f.eks. også et ord som ‘samfundssind’ blevet 
centralt. Gad vidst om så ‘optimering & perfektion’ 
som pejlemærker træder i baggrund? (Det håber 
jeg). 
Dette indledende for at få jer til at reflektere over 
spændvidden / mulighederne / risiciene når 
mindfulness og compassion (eller for den sags skyld 
andre psykologiske metoder og redskaber), bruges 
til dannelse, til uddannelse, til behandling, til 
symptomlindring, som instrument til politisk 
korrekthed, subtilt til indsnævret handlefrihed (selv 
om det selvfølgelig ikke er formålet men kan være 
konsekvensen) - osv. (fyld gerne selv flere 
funktioner til). Og som sagt: diskuter muligheder og 
risici ved formålene / funktionerne med at bruge 
metoderne. Dette for at DU bevidstgør dig, hvordan 
DU vil bruge disse metoder i din faglighed. 
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VÆRDIER OMSAT TIL HANDLING
En anden vigtig refleksion kunne være Golemans og 
Davidsons fokus på betydningen af, at 
compassiontræningen omsættes til handling, afspejles 
i det levede liv. Jeg har i slids’ene fremhævet eksemplet 
med de præstestuderende, og herunder betydningen af 
tid (og man kan tilføje rum, mentalt overskud, 
personlighedsstruktur mm.) som forudsætning for, at 
mennesket omsætter de gode hensigter til handling. 
Igen, med corona in mente, tiden og tidsopfattelsen 
har været under ommøblering i denne periode. 
Kontempler over, hvordan du SELV er i verden lige nu 
med hensyn til: Nærvær, opmærksomhed, forholdet 
til dig selv, din krop, forholdet til andre, naturen, 
åndsnærvær mm. Det kan være en god idé at lave et 
lille skriv til dig selv om, hvad du erfarer og har erfaret. 
Og om der er noget, du vil bestræbe dig på at fastholde. 
Om der er noget, du har opdaget er endnu mere 
dyrebart omkring det at bevæge sig frit i verden (det 
opdager man jo først rigtigt, når friheden er berøvet). 
Lad formen være fri: Et essay, et dagbogsnotat, et digt, 
en billedecollage.

1:48 minutter. Speak er direkte oplæsning af tekst
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