Från social fobi
Till social äventyrare
Har du någon gång oroat dig över vad
andra människor ska tänka
och tycka om dig?

De som lever med social fobi tar dessa
tankar till sin spets, vilket ofta resulterar i
isolering, arbetslöshet och missbruk.

Eric från Ångestskolan led i över
15 år av detta ångestsyndrom innan han
kämpade sig fri och tog steget upp

Eric Bergström
Ångestskolan

som entreprenör för att berätta sin
historia. Detta blev starten på företaget
som nu hjälpt tusentals människor att
kunna förklara de svåra känslorna som
gömmer sig på insidan.

Kontakta Stefan på SAJ för mer
info om mina föreläsningar
0705-177046

stefan@saj.se

"Ett knäpptyst helvete"
Se

Se

trailern till föreläsningen

två minuter av föreläsningen

Kontakta Stefan på SAJ för mer
info om mina föreläsningar
0705-177046

stefan@saj.se

Jag har aldrig berättat
det här för någon, men...
50 PERSONER BERÄTTAR OM SIN
PSYKISKA OHÄLSA
"...jag har blivit misshandlad, knivskuren
och våldtagen som barn. Jag har supit
mig redlös, sniffat bensin och svalt
högar med piller för att glömma. Jag
har ljugit för psykologer, skadat mina
kära och stulit miljontals kronor. Jag har
sovit på gatan, blivit
tvångsomhändertagen och försökt ta
mitt liv. Jag har förlorat mig själv, men
jag har inte förlorat mitt hopp om att
jag en dag ska bli bra igen.

I den här boken lär du känna oss som
vet hur det är att leva i totalt mörker på
kanten mellan liv och död."

Den här boken passar utmärkt till dig
som vill lära dig mer om psykisk
ohälsa, inte längre vill känna dig
ensam eller som gåva till någon som
går igenom en tuff period i livet.
Boken passar utmärkt som komplement till föreläsningen!

Du hittar mer info på Facebook

Sveriges största community om
psykisk ohälsa på Facebook
Hundratals pedagogiska filmer
med över 8 miljoner visningar

Gästinlägg om alla möjliga
problem inom psykisk ohälsa

Du hittar mer info på Facebook

Hur Ångestskolan
hjälper människor

Du hittar mer info på Facebook

Ta kontakt med Stefan på SAJ för
att få mer info om vad Eric och
Ångestskolan kan
hjälpa er med!

0705-177046

stefan@saj.se

