
  

INSPIRATION MOTIVATION OCH HÄLSA  
– FÖRELÄSNINGAR – SEMINARIER – WORKSHOP 

 

 

 

Hjärnan vill ha roligt för att utvecklas!                 
– tankemönster, målbild och förändring  

 

Våra liv styrs i hög grad av tankeföreställningar som vi oftast inte är medvetna om och som 

finns i vårt undermedvetna. Enligt vissa forskare så tas 95 % procent av alla våra beslut av 

gammal vana och utan att reflektera. Det skulle alltså innebära att bara 5 % av våra beslut är 

fullt medvetna.  

 

Genom att lära oss att förstå våra tankemönster och bli mer medvetna om våra tankar kan vi 

lära oss att kontrollera olika situationer, ta bättre och mer välgrundade beslut samt utveckla 

oss till vår fulla potential!  

 

 Vår underbara, plastiska hjärna – hur fungerar den?  

 Hur kan vi öva oss i att bli mer medvetna om våra tankemönster – OCH hur kan vi 

lära oss tänka i nya banor. 

 Hur tar vi oss förbi hinder och begränsningar?  

 Målbilder – hur hjälper oss dessa att nå våra mål?  

 

Föreläsningen blandar teori med olika tankeexperiment och övningar i en lättsam anda.  

Vi leker och reflekterar i vetskap om att hjärnan vill ha roligt för att utvecklas! 



  

Etisk stress 
– värderingar och inre konflikter 

 
Fler och fler upplever etisk stress. Etisk stress uppkommer när vi är i en arbetssituation där vi 

av olika anledningar inte kan arbeta i linje med våra egna värderingar eller när något känns/är 

grundläggande fel i hur arbetet utförs.  

 

Det kan handla om: 

 Misstro och orättvisa 

 Överlägsen eller nedvärderande attityd. 

 För lite resurser som gör att arbetet blir sämre/dåligt utfört  

 Dubbla budskap och otydlig ledning 

 En upplevelse att produktionen alltid går före mänskliga värden 

 

Seminariet fokuserar på vad som händer med individen och gruppen när arbetet krock-

ar med de egna värderingarna och med känslan av vad som är rätt och fel. 

 Definition och exempel på etisk stress 

 Symtom och effekter för individ, grupp och organisation 

 Åtgärder och lösningar  

 Tillit eller misstro på arbetet 

 

Syftet med seminariet är att ge kunskap och reflektioner om vad etisk stress är och innebär.  

Att göra deltagarna medvetna om tidiga tecken och verktyg för att hantera etisk stress både  

på individ-, grupp- och organisationsnivå.  Seminariet bygger på konkreta exempel både på 

symtombild och lösningar.  

 

Seminariet är i föreläsningsform med stort utrymme för frågor och dialog.  

Kan anpassas utifrån målgrupp, önskemål och behov. 

 

 

Strålamod – Alla har en gåva 

En interaktiv inspirationsföreläsning med Ruth Alice, svensk mästare i improvisationspoesi, 

där humor och livsvisdom förenas. 

Med sina sånger, sin livsenergi, ordmagi och sketcher tar Ruth deltagarna med på en resa  

genom dimensioner, in i evigheten och hjärtat. 

 Ni lär er att nua ihop, talar om era minjuter och strålamod 

 Kanske installerar Ruth Alice till och med en kramomat på arbetsplatsen? 

 

Kärleksministeriet bjuder på underhållbarhet och hoppas inspirera fler att deklarera sina inre 

skatter! Att följa sina hjärtan i det lilla och i det stora... Alla har en gåva att ge världen. 

 

 En musikalisk, konstnärlig, lättsam och berörande inspirationsföreläsning som kan genomfö-

ras på 30-60 minuter. 



  

Tio minuter om dagen…  
– förebyggande friskvård för ett hållbart arbetsliv 

 

Att hålla sig frisk och må bra ligger i allas intresse – såväl för arbetsgivare som arbetstagare.  

Ändå ökar den psykosociala ohälsan och stress är den största bakomliggande orsaken. 

 

Inre och yttre stress samverkar och leder till fysiska och psykiska symtom, ineffektivitet och i 

många fall till sjukskrivningar. Med små förändringar kan vi göra stor skillnad. 

 Hur fungerar vår hjärna? 

 Emotionella regleringssystem och vad de har med vårt arbetsliv att göra 

 Friskvård för arbete och privatliv 

 Har vi tid och råd att låta bli? 

 Tio minuter om dagen 

 

En workshop som mixar fakta med praktiska övningar – med en grund i evidensbaserade  

metoder och modern hjärnforskning. Deltagarna får enkla verktyg för att lära sig sänka sin 

stress och för att förhålla sig till utmaningar i arbetslivet på ett hållbart sätt. 

Verktyg som fungerar i vardagen. 

 

En workshop som kan genomföras på 3-4 timmar eller som en längre utbildning och då som 

ett stöd för att implementera förebyggande friskvård på arbetsplatsen. 

 

 

 

Varför gör jag som jag gör? 
– motivation, drivkraft och positivt tänkande 

 

Ett inspirerande seminarium som ger dig kunskap och förståelse för att se dina egna styrkor, 

kompetenser, drivkrafter och behov. 

 

Varför gör jag som jag gör? 

Motivation är en inre drivkraft och en önskan eller vilja att åstadkomma någonting.  

Vad driver och inspirerar just dig? Vilka sidor hos dig själv, såväl professionellt som  

privat, vill du utveckla? 

 

 Vad är det som driver oss som individer? 

 Vilka olika motivatorer kan vi använda? 

 Vad är det som skapar engagemang? 

 Vika knep finns för att hålla motivationen uppe? 

 

På ett underhållande och verklighetsnära sätt får deltagarna kunskap och verktyg för att hitta 

sina egna drivkrafter. 

 

 

 



  

”Stress är farligt – myt eller sanning?” 
– om när passionen blir farlig 

 

Det är skillnad på stress och stress!  

Kortvarig stress ger oss en kick. När något är bråttom, extremt viktigt eller svårt - så sätter sig 

kroppen i högsta beredskap för att klara utmaningen. Detta är absolut nödvändigt och känns 

ofta stimulerande och glädjefyllt.  

 

Om däremot stresspåslaget blir långvarigt, om vi har svårt att påverka vår situation och om vi 

inte får tillräcklig återhämtning kan stressen bli farlig. 

 

Forskningen har ringat in de vanligaste orsakerna till stress i arbetslivet och det har resulterat i 

föreskrifterna ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”. Kan dessa hjälpa oss att komma till 

rätta med den skadliga stressen? 

 

Förebyggande och hälsofrämjande arbete 

 Om psykisk ohälsa 

 Om att främja hälsa 

 Om skyddsfaktorer 

 

Vad händer i kroppen och hjärnan vid stress? 

 Om sympatiska nervsystemet, hypothalamus och hormonerna 

 Om sömnen, stressen och återhämtningen 

 Om hjärnans hot- och belöningssystem 

Vår sociala hjärna 

 Om stress och beteende 

 Om ordning och reda – en sak i taget 

 Om att få gå med på lunch 

 Om härskartekniker 

Att arbeta förebyggande och hälsofrämjande 

 Om ansvar 

 Om arbetsmiljöverkets föreskrifter 

 Om SCARF- modellen och neuroledarskap 

 

En verklighetsnära utbildningsdagen som är en mix av teori, reflektioner och samtal. 

 

Kan i förkortad form även genomföras som ett seminarium på 3-4 timmar. 

 

 

 

 

 



  

Riskbruk, missbruk och beroendeproblematik 
 – att upptäcka, agera och hantera 

 
Ingen är en missbrukare, men många människor har ett missbruk…  

 

Seminariet ger en grundläggande kunskap kring olika typer av missbruk, tidiga tecken och 

varningssignaler samt arbetsplatsens skyldighet och möjlighet att stötta.   

Seminariet tar upp den viktiga och svåra frågan kring hur vi som enskild arbetskamrat eller 

facklig företrädare kan stötta – men också sätta gränser 

 Vad är skillnaden mellan riskbruk, beroende och missbruk? 

 Olika typer av beroende/missbruk 

 Orsaker och effekter för den enskilde samt för dess omgivning 

 Tidiga tecken - hur kan vi stötta, hjälpa och sätta gränser? 

 Arbetskamraters och andra hjälpares behov och utmaningar. Vad ska man göra och 

vad ska man inte göra?  

 Hur kan en arbetsgrupp och en arbetsplats arbeta förebyggande, tillsammans? 

 Teori och fallexempel om missbruk i ett större sammanhang. Varför finns droger och 

vad fyller de för psykologisk och social funktion? 

Seminariet syftar till att väcka nyfikenhet, reflektioner och tankar kring hur vi hanterar miss-

bruk samt risk för missbruk. Seminariet bygger på konkreta exempel på symtom bild och på 

lösningar. Seminariet kommer att hållas i föreläsningsform men med utrymme för diskussion-

er i små grupper samt med möjlighet att ställa frågor.  

 

 

”Det är bara för mycket”… 
– om stress, stressrelaterad ohälsa och kränkande särbehandling  

 

Syftet med föreskriftens om organisatorisk och social arbetsmiljö är att förebygga stress-

relaterad samt psykiska ohälsa. Enligt 6 § ska alla medarbetare med ledande befattningar ha 

den kunskap som krävs för att förebygga stress, ohälsosam arbetsbelastning och kränkande 

särbehandling. Är stress bara en upplevelse av att det är för mycket att göra… eller?   

 

Vad är stress och stressrelaterad ohälsa? 

 Vad är stress? 

 Hur påverkar stress kroppen samt vårt beteende? 

 Vilka sjukdomar kan stress orsaka? 

 Kopplingen mellan stress och kränkande särbehandling  

 

Vad som händer för individen i samband med att det förekommit kränkande särbehandling, 

eller att någon upplevt sig kränkt? Vad som krävs för att komma vidare? Vad kan vi göra för 

att förebygga stress samt kränkande särbehandling – individuellt samt  på arbetsplatsen? 

 

En halvdagsutbildning som ger en fördjupad kunskap samt förståelse kring stress och krän-

kande särbehandling. Vi mixar teori med övningar, reflektioner och diskussioner. 



  

Tankens kraft – en oslipad diamant… 
– KBT seminarium om våra tankar och möjligheter att välja 

 

Ett KBT-seminarium om att ändra tanken som ändrar beteendet som ändrar ditt liv. 

Den del av hjärnan som letar efter faror är större för vår egen överlevnads skull. 

För att komma framåt måste vi ibland titta bakåt. 

 

Om att bli medveten 

 Vilka värderingar styr oss och vilka perspektiv på tillvaron har vi 

 Vilken självbild har vi 

 Hur förhåller vi oss till förändringar 

 Vilka känslor påverkar oss 

Om att göra aktiva val och styra tanken 

 Hjärnan och våra tankar  

 Vilka tankar vill vi ha? 

 När vi tittar tillbaka – är det mina eller andras val och förväntningar? 

 Vad väljer jag?  

Om att handla och agera 

 KBT metoder  

 Att sätta mål 

 Handlingsplaner 

 Skattning 

 Beteendeövningar 

 

Efter seminariet skall deltagarna ha fått perspektiv och metoder för att välja sin egen framtid. 

Seminariet syftar till att hjälpa deltagarna att ändra ohjälpsamma beteenden och tankar. 

Ett interaktivt seminarium som kan genomföras på 2-4 timmar – mer tid ger mer diskussioner, 

reflektioner och övningar.  

 
 

Därför vinner alltid sköldpaddan! 
– om konsten att ta det lugnt… och lyckas 

 

Ett högt tempo och en ständig tillgänglighet är något som i dagens arbetsliv gäller för de flesta 

av oss. När arbetsbelastningen ökar blir vi inte alltid konstruktiva.  

Får vi mer att göra så jobbar vi helt enkelt mer, med sviktande resultat som en naturlig följd. 

Vi kör i full fart mot målet och dyker det upp svårigheter på vägen så ökar vi tempot lite till ... 

 

Seminariet ca 2 timmar handlar om hur vi kan vända den nedåtgående spiralen, för att må 

bättre och prestera bättre.  

 

Med utgångspunkt i vetenskapligt förankrade metoder och dokumenterade resultat får delta-

garna enkla verktyg i att skapa bättre balans i livet och därmed skapa förutsättningar för att 

både prestera och må bra.    



  

Annorlunda men bra…                                            
– att klara förändringar på ett hälsosamt sätt  

                                

När omvärlden ställer krav, när saker inträffar som vi inte kan styra över och när förändringar 

är en del av det samhälle som vi lever i idag – hur ska vi som människor klara detta på ett 

hälsosamt sätt? 

 

Hälsa i förändring 

 Vad är god hälsa? 

 Frivilliga och ofrivilliga förändringar 

 Reaktioner på och hantering av förändringar 

 Kriskurvan 

En känsla av sammanhang är avgörande för vår hälsa  

 KASAM 

 Begripligt 

 Hanterbart  

 Meningsfullt 

 

Ett lättsamt och jordnära seminarium om att klara de förändringar vi möter i livet på ett hälso-

samt sätt. Under seminariet bjuder föreläsaren på verkliga vardagssituationer blandat med 

teori, reflekterande samtal och meningsfulla insikter. 

 

 

Explosiva barn är exklusiva barn 
– seminarier om utmanande och problemskapande beteende  

 

Seminarierna syftar till att förmedla kunskap om vilka svårigheter och problem som är  

vanliga för barn som uppvisar utmanande och problemskapande beteende. Genom konkreta 

exempel och reflektioner om bemötande samt vad som ökar stress och oro för barnet skapas 

en kunskap och förståelse för hur barnet/tonåringen reagerar.  

 

Tonvikten under seminarierna kommer att ligga på bemötande. Hur kan du som pedagog/ 

gruppledare hantera olika situationer samt svårigheter som kan uppstå i situationer - såväl 

gällande stora grupper som möten med enskilda barn. Särskild uppmärksamhet kommer att 

läggas vid hur man sammanjämkar gruppen och den enskildes behov.  

 

Den teoretiska utgångspunkten finns i den metod som kallas låg affektivt bemötande. Den 

innebär att man också vid gränssättning behåller sitt lugn och avleder, uppmärksammar och 

försöker se situationen ur barnets perspektiv, utan att trissa upp beteendet. 

 Teori om funktionsnedsättning och bristande impulskontroll.  

 Teori om bemötande och pedagogik. 

 

Diskussion utifrån fallbeskrivningar och egna exempel. Diskussion utifrån litteraturen om 

tillämpning och användbarhet.  

 



  

Att möta människor i kris - att hantera det oväntade  
– om extrem livsstress och Posttraumatiskt stressyndrom  

 

Dagen syftar till att öka den enskilde medarbetarens och personalgruppens beredskap för att: 

 Möta människor i kris 

 Möta människor som efter traumatiska upplevelser och påfrestningar hamnat i tillstånd 

av depression, handlingsförlamning, utanförskap och/eller långvarig nedstämdhet och 

hopplöshet 

 Sätta gräns sitt pedagogiska och sitt mellanmänskliga ansvar 

 Möta svåra situationer 

 Använda och stötta den enskildes hopp, initiativ och handlingskraft 

 

Utbildningen innehåller kristeori och samtal om personalgruppens erfarenheter och behov, 

samt teori och samtal om hur vi kan möta akuta kriser. Utbildningen bygger på ett synsätt som 

betonar den enskildes ansvar och förmåga att ta kloka och utvecklande beslut också i mycket 

påfrestande och krisrelaterade situationer. Utbildning bygger också på ett existentiellt synsätt 

avseende kriser.  

 

Under utbildningen varvas egna personliga reflektioner, smågruppsdiskussioner, föreläsningar 

och storgrupps diskussioner. 

Omfattning: Kan genomföras som en utbildningsdag alternativt två halvdagar.  

 

 

Att stå stadigt i stormen 
– egen balans för att bättre vara ett stöd för andra 

 

Genom att träna uppmärksamheten på våra egna inre reaktioner kan vi lättare välja  

förhållningssätt och agera istället för att reagera i besvärliga situationer.    

 

Kunskapen har du säkert redan - ändå är det ibland svårt att få det att fungera…  

Syftet med workshopen är att kalibrera sitt eget ”instrument” så att vi i mötet med andra  

människor kan vila i den egna balansen och lättare välja ett funktionellt sätt att handla.  

 

En workshop som går bortom orden och låter en ny vana börja gro… 

 Mindfulness – en träning i att styra sin uppmärksamhet 

 Vad gör en deltagare/situation besvärlig 

 Är det någon hemma? – om att koppla ur autopiloten 

 Att våga tystnad och att tala om det som är 

 Medveten närvaro för medvetna val 

 

En upplevelsebaserad workshop med fokus att utforska snarare än prata om vad som händer i 

mötet med människor vi definierar som ”besvärliga”. En workshop som ger möjlighet till nya 

insikter och, inte minst, ett spännande möte med dig själv - på insidan av din yrkesroll. 

Fakta och teori varvas med praktiska övningar och reflektion i grupp. Kan genomföras som 

ett 3 timmars seminarium eller som en fördjupande utbildning på en eller flera dagar. 



  

”Korten på bordet”… 
– ett seminarium om spelberoende 

 

Spel har alltid lockat, fängslat och roat människor även om spelformen och utbudet förändrats 

genom tiden. I antiken umgicks grekerna och spelade tärning som tillverkats av bränd lera 

eller av fårens fyrkantiga hälben.  

 

I dag tillverkar vi tärningar av plast, skrapar lotter för pengar, spelar TV- och dataspel samt 

tillbringar gärna lördagskvällen med bingolotto. 

 

Vad är spelberoende/spelmissbruk? 

• Traditionella ”pengaspel” 

• TV- och dataspel 

• Internetpoker/andra nätbaserade spel 

 

Spelberoende och sociala relationer 

• Vad är orsaken till spelberoende och vilka drabbas?   

• Ser spelberoendet olika ut för olika åldersgrupper? 

• Genusperspektiv, finns det skillnader i spelbeteende? 

• Vilka kopplingar finns till andra beroende? 

• Hur ser hjärnans belöningssystem ut? 

 

Varningssignaler för ett spelberoende 

• Fixering 

• Förändrad sinnesstämning 

• Höjd tolerans 

• Abstinensbesvär 

• Ständiga ekonomiska problem 

• Konflikter med omgivningen 

• Återfall 

 

Hur ser de anhörigas situation ut i spelberoendet?  

• Vad kan vi göra om någon i vår närhet är fast i ett spelberoende?  

• Vilken hjälp går att få?  

 

Ett interaktivt seminarium med en blandning av teori, fakta, egna reflektioner samt diskuss-

ioner kring frågor om spelmissbruk. Kan genomföras som ett seminarium på 2-3 timmar upp 

till en heldagsutbildning. Heldagen innebär mer av bemötande, samtalsmetodik och gruppar-

beten. 

 

 

 

 

 

 



  

Hur olika människor beter sig och varför 
– om psykisk ohälsa i arbetslivet 

 

Att förstå, möta och bemöta människor med psykisk ohälsa och olika sjukdomsbilder 

Ibland hamnar vi i konfliktsituationer som vi hade kunnat undvika eller hanterat på ett annat 

sätt – om vi haft kunskap och förståelse kring psykisk ohälsa och olika sjukdomsbilder. 

 

Bemötande av andra människor – går det alltid att undvika onödiga konflikter? 

Kanske inte helt och hållet, men under denna utbildning får deltagarna verktyg för att minska   

riskerna av jobbiga konflikter med kollegor, medarbetare, hyresgäster, samarbetspartners eller 

andra människor i sin omgivning.   

 

Att förstå – möta – bemöta 

 Kommunikation och Värderingar 

 Konflikthantering - Bemötande - Samtalsmetodik 

 Gruppdiskussioner och gruppövningar 

 

Utbildningen handlar om att skapa förståelse och kunskap kring olika sjukdomsbilder och 

därmed skapa en trygghet i vardagen gällande mötet med människor i olika sammanhang. 

 

Under utbildningen blandar vi teori och fakta med reflektioner, diskussioner, gruppövningar 

samt olika scenarier som vi övar på i ”skarpt läge”. Utbildningen kan läggas upp som en hel-

dagsutbildning eller på två halvdagar.  

 

 

Den digitala revolutionen  
– om gränslöst arbete och stress 

Den digitala revolutionen ska underlätta för oss alla, ändå har det blivit stressigare på nästan 

alla arbetsplatser. Antalet sjukskrivna på grund av psykosocial ohälsa stiger kraftigt. Ansvaret 

att skapa balans mellan krav och resurser läggs på individen. För många skapar detta en osä-

kerhet om hur de kan uppfylla kraven. Resultatet blir att många arbetar för mycket och där-

med får för lite återhämtning. 

Det nya arbetslivet innebär på samma gång ökade möjligheter för stimulans, utmaningar och 

utveckling. Men var drar vi gränserna som blir allt mer suddiga när nya tekniska lösningar gör 

arbetet mer flexibelt? Krav på ständig uppkoppling kan bli ett arbetsmiljöproblem 

 Gränslöst arbete 

 Uppkopplad – aldrig avkopplad 

 Vad händer i hjärna och kropp när vi stressar? 

 Att sätta gränser - vems ansvar? 

  

Seminariet på 2-3 timmar ger inspiration och insikter kring det gränslösa arbetslivet med ut-

gångspunkt från senaste forskningen kring stress, hållbarhet och neuroledarskap, att leda med 

hjärnan i fokus. 



  

Pensionen – en befrielse eller en förlust? 
– ett annat socialt liv 

 

Svårigheten att lämna yrkeslivet verkar inte ha något samband med vilken typ av arbete som 

vi har haft. Att lämna yrkeslivet är att lämna ett sammanhang som haft stor betydelse för både 

självkänsla och identitet. 

 

Vad händer med oss när vi går i pension? 

• Rädslor och förhoppningar 

Vår nya identitet – pensionär 

• Kan vi förbereda oss på vad som händer när vi inte längre har ett arbete att gå till? 

• Vad innebär det såväl mentalt som konkret?  

Hur förbereder jag mig socialt och känslomässigt? 

• Separation – förändringar – konflikt – känslor 

Att lämna yrkeslivet och att välja vad vi skall göra med vår tid 

• Strategier och struktur 

• Finns det ett samband mellan en god hälsa och ett socialt sammanhang?  

 

Under seminariet på 2-3 timmar så reflekterar och samtalar vi om pensionen ur olika perspek-

tiv – enskilt såväl som i grupp med bikupor eller övningar.  

 

Vid vansinnets rand… 
En föreläsning om hur man kan tänka runt psykotiska människor och hur man kan hjälpa  

personer med vanföreställningar.  

 

Föreläsaren berättar om sina egna erfarenheter, hur hon fått hjälp, om vad som varit bra och 

om det som varit mindre lyckat. Hur upplevs en psykos och vilken hjälp får man från sam-

hället egentligen? Föreläsaren beskriver sin långa relation med psykiatrin och Socialtjänsten, 

om det svåra och om vägar ut. Hon tipsar om sina egna nycklar till ett bättre liv. 

 Vad är en psykos och hur är det att uppleva en psykos?  

 Hur är det att leva med en psykos/allvarlig psykisk sjukdom? 

 Hur kan man hjälpa som vän eller anhörig? 

 Vilken hjälp kan man få från psykiatrin? 

 Vad kan Socialtjänsten hjälpa till med? 

 Vad kan man göra på en arbetsplats? 

 

En föreläsning från verkliga livet där fakta blandas med egna upplevelser, erfarenheter och 

tankar. En föreläsning som berör, både rent känslomässigt men även utav det som människor 

drabbas av. Vi pratar om den psykosociala ohälsan som ökar i vårt samhälle idag. 

 

Kan genomföras på 1-3 timmar. Korta föreläsningar avslutas med en frågestund, de längre 

föreläsningarna sker i interaktivitet med deltagarna samt med tid för de sista frågorna. 

(Kan kompletteras med boken ”Jag vet inte var psykoser kommer ifrån.)  



  

Hugg inte på alla krokar 
– om att acceptera tillvaron som den är 

 

Om vi accepterar tillvaron som den är istället för hur vi vill att den skall vara – då ökar våra 

möjligheter att navigera runt våra egna fallgropar.  

• Om uppmärksamhet och medvetna val 

• Acceptans – en nyckel till att släppa taget 

• Nyfikenhet – och hur det kan hjälpa oss loss 

• Lite om hjärnan… hur tankar påverkar oss och varför 

• Praktiska övningar  

 

En Mindfulness-workshop där vi tränar medveten närvaro för att göra medvetna val.  

Genom att skapa en tidskil mellan impuls och reaktion får vi en möjlighet att välja såväl   

förhållningssätt som agerande. Vi går från att vara offer till att vara aktör.  

 

Workshopens syfte är att skapa medvetenhet och ge verktyg för att kunna träna på egen hand. 

Workshopen kan genomföras på 2-4 timmar, mer tid ger mer möjlighet att öva på olika  

metoder samt mer utrymme för samtal och reflektion. För att ge maximalt utrymme för  

reflekterande samtal rekommenderas grupper om högst 20 deltagare.  

 

 

Livet är All Inclusive  
- ”det här är inte vad jag beställde”… 

 

Varför händer det just mig? Varför just jag? Varför just nu? Varför just här?  

 

Oavsett om det gäller en regnig semester eller sjukdom reagerar vi ibland som om det vore ett 

personligt angrepp. I vår strävan efter det goda i livet så försöker vi undvika det obehagliga. 

Följden blir ofta att vi tappar energi och kanske missar en del, även av det goda.  

 

 Hur skulle det se ut om vi gjorde tvärtom?  

 Hur skulle det bli om vi välkomnade allt, kanske inte med glädje men med acceptans 

och inte så många historier kring varför… 

 

Deltagarna får även möjlighet att reflektera personligt över sitt eget ”all Inclusive” samt prova 

på övningar för att landa i det. Kanske också som en väg till förändring…  

Ett seminarium som både underhåller och ställer viktiga frågor.  

Heldag = fördjupas samt ger fler övningar 

 

 

 

För mer information kontakta 
Eva Rundlöf 0704-62 49 30 eller eva.rundlof@sensus.se 


