Livsplanering

”The meaning of life
is to give life meaning”
- Viktor E. Frankl

Ett program i personlig utveckling för dig som vill
jobba med din balans i livet och som vill ta dig ur
stress och utmattningsbesvär och hitta din personliga hållbarhetsformel. Livsplanering innebär
en process som syftar till en större medvetenhet
om dig själv och ditt liv som ger verktyg för att
hantera livets utmaningar på ett konstruktivt sätt.
>> Syftet med Livsplanering är att du ska
få ”karta & kompass” det vill säga kunskap om
varför du mår som du gör och vägledning i vad
som behövs för att du ska bli frisk/må bättre.
>> Arbetet knyts ihop i en konkret handlingsplan som anger vilka steg som bör tas och
vilket stöd som behövs för att de uppsatta målen
ska kunna genomföras.

Programmet inleds med ett enskilt samtal med
psykolog Fredrik Bengtsson som leder programmet, innan vi åker iväg till den 10 dagar
långa internatvistelsen i Benicasim, Spanien.
Fredrik Bengtsson är existentiellt inriktad psykolog, organisationskonsult och författare och
specialiserad på stress och frågor kring balans
Programmet genomförs under vår och höst och i livet. Han skapade det unika programmet Livsär framtaget av Psykolog Fredrik Bengtsson, planering 2003 för att hjälpa människor att finna
expert på psykosocial hälsa och inre hållbarhet. vägar till ett hållbart och meningsfullt liv.

METODEN GRUNDAR SIG PÅ DEN EXISTENTIELLA PSYKOLOGIN
OCH FILOSOFIN SOM BLAND ANNAT UTGÅR IFRÅN FÖLJANDE
TRE GRUNDANTAGANDEN:
1. Livet har en mening och den
skapar vi själva genom det förhållningssätt vi har till oss själva och vår
omvärld.

2. Människan är till sin natur flexibel. Det innebär att vi i hög grad,
oavsett yttre omständigheter, har en
avsevärd förmåga att bestämma hur
vi vill reagera på en given situation.

3. Vi har en hög grad av frihet att
påverka riktningen för vårt liv och
attdärmed skapa förutsättningar för
hälsa och meningsfullhet.

Livsplanering är ett individuellt, terapeutiskt arbete som genomförs i grupp. Det betyder att varje
deltagare gör sin egen resa och utgår från sin unika situation. Individuella samtal med psykolog
varvas med övningar hos fysioterapeuter med fokus på kroppen, samt diskussioner i grupp kring
hälsa, balans, mening och villkor och utmaningar. Platsen och den omgivande naturen med Medelhavet och bergen utgör en viktig komponent i rehabiliteringsarbetet.
Programmet ger dig verktyg för hur du ska leda dig själv för att få balans i livet och vad du behöver
göra för att leva ett hållbart liv över tid.
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