
Kærligheds Kompasset

Med Minful Relating - Slow Dating 

Metoden v Tine Vindeløv



JA TIL MIG



JA TIL DIG



NEJ TIL DIG



NEJ TIL MIG



———————                                                   ———————

: 

: 

: 

: 

: 

: 

:

: 

: 

: 

: 

: 

: 

:

NEJ TIL DIG

JA TIL DIGJA TIL MIG

NEJ TIL MIG



Tillykke du har nu bevidstgjort 
point 0,1 versionen af dit eget 

Kærligheds Kompas

Slowdating.dance

Mere info om kurser foredrag sessions og online programmer



 

Her kommer 5 lister som du kan bruge til inspiration  

Jeg foreslår at du mærker efter hvad der resonerer med dig og kun vælger de punkter som føles 

sande for dig. Hvis et ord eller sætning er næsten rigtigt - så se om du kan finde din egen helt 

præcise formulering. 

 

Listerne kommer fra mit eget liv og fra de af mine elever som gerne har villet dele deres lister 

med mig  og dig. 

 

 

 

 

Jeg vil ikke være bange  - Jeg vil ikke trække mig - Jeg vil ikke være kontrollerende 

Jeg vil ikke overskride hendes grænser  - Jeg vil ikke være så sur at jeg mister kontrol over mig 

selv - Jeg vil ikke afvise følelserne  - Jeg vil ikke være nærig 

Jeg vil ikke forblive i mit nej side  - Jeg vil ikke trykke på hendes nej side 

Jeg vil ikke være negativ og pessimistisk - Jeg vil ikke være fraværende 

Jeg vil ikke afpresse - Jeg vil ikke være utålmodig - Jeg vil ikke være en svin 

Jeg vil ikke være utro - Jeg vil ikke Sylte agurkerne - Jeg vil ikke finde mig i alt uden at sige fra 

Jeg vil ikke sex og dårlig samvittighed gøre mig blind og handle hæmmet 

Jeg vil ikke være ond Jeg vil ikke udnytte / udnyttes 

 

At være bange for at blive forladt og når jeg bliver det - føle mig afhængig og ind imellem blive 

vred og krævende. 

At være i tvivl om mine egne behov og gå på for store kompromisser så jeg mister mig selv og 

bliver uvirkelig og deprimeret. 

At miste at være sand fordi jeg bliver låst kropsligt lammet og går i mind luups omkring hvem der 

er forkert eller burde hvad. 

At bygge frustration op så jeg eksploderer eller implodere - og kærligheden langsomt forsvinder 

indeni mig 

At blive nærig følelsesmæssigt Holde regnskab med det jeg giver og får i stedet for at tage ansvar 

for mine behov og være specifik når jeg rækker ud for at få dem mødt. 

 

 

 

jeg vil være nærværende, kærlig, romantisk, legende, fræk, humoristisk, modig, opmærksom, stå 

ved min kærligheds Kompas, arbejde på at forblive i min ja side, have nysgerrighed for begge 

sidder hos min partner, vande hendes ja side, passe på sin nej side, tør sige fra samtidig med at 

tilbyde et ja i stedet for. 

 

Nærvær, ømhed, økonomisk stabilitet, Kreativitet, legende lyst - madglæde Omsorg Sommerhus 

Skønhed æstetik Grønne fingre, Villighed til at blive når det bliver svært, Erfaring med at løse 

konflikter på gode måder, Lyst til seksuel udforskning. 

At turde være sand med mine nejer så jeg skaber klarhed og inviter til sund ærlighed i mine 

relationer. 

God til at lytte og være der for den andens følelser også når den anden har det meget svært. 
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5 Kærligheds Kompas lister til inspiration.

Nej til mig:

JA til mig:



 

 

 

 

 

Hun anerkender og værdsætter min ja side 

Hun er nysgerrig og har lyst til at høre mig fortælle om min ja side 

Hun støtter mig i min ambition om at blive i min ja side og støtter mig hvis jeg falder lidt bagud 

Hun er nysgerrig og viser empati for min nej side. Hun kan godt grine med mig om min nej side. 

Hun er kærlig, empatisk, omsorgsfuld 

Hun er legende 

Hun er både spirituel og skør 

Hun kan godt lide sex, tale om det, udforske sammen med mig samtidigt at hun værdsætter 

samhørighed i dette. 

Hun stoler ubetinget på mig 

Hun er romantisk 

Hun kan godt lide at have dybe samtaler og udtrykke hendes følelser 

Hun vil gerne tage på kursus om kærlighed, så vi bygger vores forhold i fællesskab 

Hun er parat til at fortælle i dybden om sin ja side og sin nej side. 

Hun bekræfter mig mundtligt og krammer mig 

Hun er en livs ledsager 

Hun viser hun har lyst til mig og er forstående overfor jeg seksuelt skal udvikle mig. 

Og så meget mere... 

 

Nærvær, 

At kunne blive når det bliver svært, 

At være trænet i at tale om sine følelser og kunne lide det. At vide at kærlighed også kræver 

kommitment. Gode hænder. At ville have at sex er smukt, kontakt fuldt og nærværende. At kunne 

lide at prioriterer tid sammen og planlægge ferier Have en præference for nærvær og langsomhed 

skiftende med action. Kan lide at overholde aftaler og at leve dem fordi det giver tryghed og tillid i 

forholdet. Forbindelse med sit hjerte og evnen til at sætte ord på kærligheden på sprogligt 

nuancerede måder. 

Fejrings evne med mad ting skønhed kunst og mig. 

En der også mediterer og har et lidenskabeligt forhold til nærvær. 

En der er interesseret i at lære min krop at kende så han kan mærke hvornår jeg er varm nok sexuelt, 

så sex bliver kontaktfuldt væresex istedet for et projekt som føles som gøresex. 

Osv osv osv.... 

 

 

 

 

JA til dig:

Slowdating.dance



Slowdating.dance

 

 

 

Hun skal ikke være autoritær, belærende, kontrollerende, mistroisk, snob, nærig, fra ekstrem 

højrefløj, sarkastisk, afvisende, pessimistisk, bitter over mænd, se sex som noget beskidt, tro mænd 

er Per definition perverse og kun efter sex, bruge min nej side som trussel eller for at undertrykke 

mig, vælge sin nej side som livs anskuelse, presse mig i a tage beslutninger, gøre mig forkert. Jeg vil 

ikke blive kontrolleret Jeg vil ikke blive afvist 

 

 

Mangel på bevidsthed om hvornår der er nærvær og ikke + være ligeglad 

Ikke gøre sig umage med nærværet. 

Ikke at gøre sig umage med relationen både i forhold til aftaler og til at ville rydde op så de er rent 

bord og tryghed mellem os. 

Mangel på bevidsthed om og villighed til Kærligheds hygiejne 

Nej til både  fysisk og psykologisk Offer sider. 

Manglende evne til at lytte på en dybere måde. Selvoptagethed. 

Ligegladhed. Friheds preference når det kommer til livet generelt. 

Lukket eller u-øvet hjerte. Mangel på nuanceret sprog for sit indre liv. 

At syntes det er ok at kritisere og rette på hinanden. negativitets præference. 

bekymrings fokuseret. Vredes fokuseret Rebel fikseret. 

En der bare skal have installeret en kæreste på hans måde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giver dig direkte adgang til din egen væren som. 

 

Tillid. Afslappelse, Kærlighed,Nydelse. Taknemmelighed. Kreativitet. Visdom. Intelligens. 

Flow. Leg. Humor. Glæde. Overstadighed. Sexualitet. Erotik. Smelten.Power. Styrke. 

Livslyst. Tillid til fremtiden. Håb. Kraft-fuldhed . Naturlig indre selvstøtte. Klarhed. 

Liv. At føle mig helt hjemme i verden. Libido. Livskraft. Selv kærlighed. 

Overstrømmende ømhed. Overgivelse til livet. Samklang. Harmoni. Kvalitet.
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