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Ett ännu bättre liv som seniorEtt ännu bättre liv som senior 
- en kurs för ökad motivation och livsglädje med positiva 

bieffekter på hälsa och åldrande genom mental träningHäng med på

SENIORKURSEN!
www.slh-senior.se

Tänk om man kunde se livet som ett ständigt 
växande, en livslång utveckling! Hur skulle vi 
då se på åldrande? Hur ser det goda åldrandet 
ut? Vad händer i kropp och själ och hur mycket 
av det är resultatet av våra egna 
förväntningar? Vilka positiva effekter kan 
mental träning ha? Hur kan man föra ut denna 
kunskap till så många som möjligt? Hur skulle 
en kurs i det goda åldrandet se ut?

Välkommen till Seniorkursen - ett 7-veckors 
utbildningskoncept skräddarsytt för dig som 
närmar dig eller är i pensionsåldern.

Häng med på resan du med!

Så här säger några 
tidigare deltagare:

”Alla borde gå den! Även yngre! 
Det var en bra variation och 
användbara verktyg.”

”Kan stärka oss seniorer då 
livet blir annorlunda efter 
pensioneringen.”

”Jag har fått ett ökat lugn och 
ser mer positivt på att jag kan 
klara utmaningar.”

”Jag tycker att jag sover bättre.”

”Jag ser mer positivt på tillvaron 
och har blivit gladare och 
säkrare.”

”Bra att man får ta sig tid till sitt 
välbefinnande. Känns 
meningsfullt.”

NÄSTA KURSTILLFÄLLE:

”Ett  ännu bättre liv som senior” (Seniorkursen) är en kurs utvecklad av Skandinaviska Ledarhögskolan (SLH) och Purpureus i 
samarbete.  Kursen ges under 7 veckor och består av föreläsningar i grupp samt egenträning som deltagarna utför hemma. 
Kursen syftar till att medvetandegöra deltagarna kring aktuell forskning om hjärnan och åldrande, slå hål på de myter som 
finns kring detta, samt väcka intresse för personlig utveckling i och genom hela livet. Kursen ges av SLH godkända 
kursledare vilka självständigt ansvarar för sina respektive lokala kurser. Kursens innehåll och upplägg är identiskt över hela 
landet,  dock kan lokala skillnader förekomma då varje kursledare bidrar med sin speciella spetskompetens. För allmänna 
frågor om kursen, kontakta gärna kursutvecklarna på: senior@slh-senior.se
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