
 

ACT OCH COMPASSIONFOKUSERAD TRÄNING 

KURS I 4 DELAR FÖR DIG SOM VILL TRÄNA DIG I ATT 
HANTERA STRESS, FRÄMJA HÄLSA OCH ÅTERHÄMTNING 
SAMT FÅ KUNSKAP OM HÅLLBARHET 

 

 

 

 

Kursen baseras på kunskap från forskning inom den psykologiska inriktningen 

Acceptance Commitment Therapy. 

 Forskning från både Sverige och England visar att detta är en effektiv metod för att 

minska stress för vuxna och ungdomar. 

• Hur kan vi förhålla oss till den stress som är ofrånkomlig i vårt dagliga liv? 

• Vad bör vi acceptera och vad kan vi förändra? 

• Vad är stress och vad händer i kroppen när vi är stressade? 

• Hur kan vi förhindra depression eller utmattningsdepression? 

• Vad tycker jag är viktigt och vad ska mitt liv stå för? 

• Att identifiera vad jag som kursdeltagare vill ska finnas med i mitt liv inom livets olika 

områden. 

• Vi lär oss även undersöka strategier och möjligheter för att konkret börja ta steg i 

riktning mot de liv vi vill leva. 

Att träna sig i medkänsla innebär därför att träna upp olika förmågor och färdigheter. 

Förenklat kan man säga att det handlar om att skapa en förmåga att ta hand om sig 

själv istället för att hamna i mönster av självkritik eller undvikande av det som är 

jobbigt. Att göra detta kräver både styrka och mod. Medkänsla missuppfattas ibland 

som något som enbart handlar om värme och kärlek och att sträva efter ett ideal där vi 

ständigt ska känna oss harmoniska. Så är det inte, det är att undvika livet. Medkänsla 

innebär att våga möta livet precis som det är. Det innebär att ta emot allt som händer i 

livet och inte blunda för det svåra, för livet är inte lätt. Men vi kan hitta hjälpsamma 

sätt att ta hand om oss själva 

 

För mera information om forskning, material och referenser 

www.livskompass.se 

https://www.compassionlifestyle.se/ 
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