Att leva,
inte bara överleva
En kurs för dig mellan 18 och 25 år och som bättre vill kunna hantera yttre press och
inre oro.
Start: 3 april. Onsdagar kl 17.30-19.00. 6 ggr.
Lokal: Studieförbundet Vuxenskolan, Östra Kyrkogatan 3, Västerås.
Kostnad: 200 kr.

Stress, oro, ångest, rädsla eller förtvivlan. Det inre lidandet har många namn. Hur kan du
öva på att hantera vardagens och framtidens ovisshet? Och hur kan du hantera orimliga
krav på dig själv och från din omgivning. Med en bättre förståelse och acceptans för vad det
innebär att vara människa och med hjälp av verktyg att hantera yttre och inre stormar med
– mindfulness, andnings- och avslappningsövningar, acceptans, compassion/
självmedkänsla och lösningsfokuserat förhållningssätt – ger vi oss själva bättre
förutsättningar att inte bara överleva, utan också att leva livet.
Innan kursstart erbjuds du ett inledande individuellt samtal där du har möjlighet att
stämma av dina behov och mål med att gå kursen.
Kursen arrangeras av Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland inom projektet
Tillsammans för psykisk hälsa • www.sv.se/tillsammans • tel vx 021-12 80 85

KURSINNEHÅLL
Träff 1: Presentation
Inledande samtal om kursens upplägg och innehåll och samtal om bakgrunden till att
man är här.
Introduktion till formen "council-cirkel" – ett slags uråldrig demokratisk process, där
alla får komma till tals. Vid varje tillfälle kommer ett eller flera teman att presenteras,
och till dessa kopplas olika frågor. Deltagandet görs genom "laget runt", där du delar
med dig av det du känner dig villig att berätta om just då.
Dagen avslutas med att formulera ett individuellt mål med att gå den här kursen utifrån
frågan: vad skulle du vilja ta med dig här ifrån efter dessa sex kurstillfällen?

Träff 2: Mindfulness
Om att bli uppmärksam på hur du har det just nu. Teori varvas med meditation.
Du får öva på att observera dig själv och det egna medvetandet, att nyfiket undersöka
och träna på att tänka på vad du tänker. Detta gör att du kan bli medveten om tankar
som ständigt pågår i sinnet, som ett slags autopilot.
Du kommer att få öva på att upptäcka mer av det som pågår i dig själv i medvetandet
och kroppen, nyfiket utforska detta och träna på att acceptera vad som än dyker upp.
Du kommer att få ta del av kunskap som berör det mänskliga medvetandets ovilja att
möta obehag och svårighet att stanna kvar i det som är behagligt, om resiliens
(motståndskraft) och om att viljan är en muskel som går att träna.

Träff 3: Våra grundaffekter och motivationssystem
Vad är affekter och vad är känslor? Våra affekter är omedelbara och instinktiva. Vad är
det bra för och vad får det för konsekvenser för dig som människa?
Du får kunskap om ett psykologiskt sätt att se på människans historiska utveckling från savannen till den digitala revolutionen.
Du får möjlighet att bli medveten om både nya och gamla strategier som du redan
använder dig av för att möta starka känslor. Genom att samtala om detta får du chanser
att upptäcka att du säkerligen redan har strategier för att hantera dig själv och starka
upplevelser, dvs fungerande strategier som går att utveckla.

Träff 4: Identitet, normalitet och tillhörighet
Vad är normalt och vad är onormalt, vad är friskt och vad är sjukt? Vem är du i dina
och andras ögon? Ibland kan förväntningarna på dig själv och från din omgivning bli
höga, ibland orimliga.
Hur ser dina styrkor ut, och hur kan du bli bättre på att se det du är bra på? Du
kommer att få träna på att förhålla dig på ett lösningsfokuserat sätt till dig själv, bli
uppmärksam på vad har fungerat hittills och hur kan du göra mer av det?
Människans behov av att ingå i sociala sammanhang är stort. Det är viktigt för oss att få
känna tillhörighet och att få samverka med andra. Hur du kan använda dina styrkor för
att samarbeta i grupper utan att glömma bort dig själv och dina behov?

Träff 5: Självmedkänsla/Compassionfokuserad träning
Vad är självkänsla och självförtroende i förhållande till självmedkänsla? Du får träna på
hur du kan förhålla dig till din inre kritiker, öva på acceptans och på att möta dig själv
med förståelse, tröst och vänlighet. Du får också träna på att varva ner med hjälp av
andningsövningar för att göra dig själv trygg och lugn. Du får möjlighet att börja skapa
ett compassionsjälv – att intala dig själv att du har en inre styrka, acceptans, vänlighet,
vishet, värme och förmåga att inte döma dig själva.

Träff 6: Från nu och framåt
Summering, avslut och utvärdering - vad tar du med dig från kursen och vad blir ditt
nästa steg? Hur ser dina mål ut, på kort och på lång sikt?
Vilka strategier vill du välja för att hantera med- och motgångar? Hur kan du få ut mer
av det goda i livet och hur kan du hantera obehag på ett mer kontrollerat och hållbart
sätt? Vad har du upptäckt är bra för dig, hur kan du oftare prioritera dig själv och göra
mer av de aktiviteter som gynnar dig?
Vilka strategier och övningar behöver du fortsätta med? Och vad behöver du nu göra
för att du ska hålla fast vid din träning, dina nya strategier och dina mål?

För mer information/ intresseanmälan, kontakta någon av oss:
- Susanne Widsell, Studieförbundet Vuxenskolan/Tillsammans för psykisk hälsa
susanne.widsell@sv.se, 010-410 12 22
- Tomas Nilsson, tomas@mindmatch.se, 070-744 51 50
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Tillsammans för psykisk hälsa
www.sv.se/tillsammans
tel vx 021-12 80 85

