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Dokumentation.
Kurser for borgere der lider af stress og angst
Udviklet af Paul Erik Planitzer

Effekt af
kursus for borgere med stress og angst

I perioden november 2008 til november 2009
afholdt Paul Erik Planitzer 7 internatkurser af 7
dages varighed, med deltagelse af i alt 32
personer med stress eller angst.
Paul Erik Planitzer, der har en Master i NLP
Master Practitioner, Master Hypnoterapeut og en
Master Coach m.m., stod for den primære
udvikling, undervisning og træning på kurserne.
Alle deltagere på de 7 internatkurser besvarede
to spørgeskemaer. Ét umiddelbart inden opstart
af kurset og ét umiddelbart efter endt kursus. På
de følgende sider er der vist 14 grafer, som viser
resultatet af besvarelserne af de udvalgte
spørgsmål fra spørgeskemaerne.
-

Paul Erik Planitzer ApS - Østergade 3 - 6500 Vojens - tlf. 52507366 - mail. kontakt@Paulerik.dk - www.paulerikerhverv.dk

2
Kursisterne besvarede på kursets 7. og
sidste dag, efter endt træning og
undervisning, et spørgeskema med 30
spørgsmål vedrørende udbyttet af
kurset. Spørgsmålene var udformet, så
kursisterne skulle svare ja eller nej til
spørgsmålene, og kunne de svare ja,
skulle de tilkendegive i hvor høj grad de
kunne svare ja.

På kurset blev deltagerne undervist
dels i begreberne angst og stress, og
dels i håndtering af angst og stress.
Sideløbende med undervisningen
trænede kursisterne selv angstog/eller stresshåndtering med hjælp
fra kursuslederen.

Internatkurserne blev afholdt på
Lungeforeningens Kursuscenter i
Glamsbjerg på Fyn. Kursuscenteret er i
mellemtiden blevet solgt. Opholdet
varede 7 dage i alt med overnatning.
Første og sidste dag var primært ankomst
og afrejsedag. Og de 5 mellemliggende
dage var en kombination af undervisning
og træning.
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Paul Erik Planitzer, stod for
den primære undervisning og
træning på internaterne.

Udover fælles undervisning,
gennemgik alle deltagere
løbende individuelle samtaler
med kursuslederen.
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På kursets 1. dag blev kursisterne ligeledes
bedt om at udfylde et spørgeskema med i
alt 78 forskellige spørgsmål. Besvarelserne
blev lavet inden opstart af undervisning og
træning, og giver dermed et billede af
kursisternes situation før kurset. Flere af
spørgsmålene blev stillet igen i det
spørgeskema, kursisterne....

.... blev bedt om at udfylde på
kursets sidste dag. De
følgende 5 grafer illustrerer
kursisternes vurdering af
deres egen situation
umiddelbart før og efter
kurset.
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Antallet af besvarelser
på spørgeskemaerne
varierer fra spørgsmål
til spørgsmål og ligger
mellem 28 og 32.
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Konklusioner på kursusdeltagernes tilbagemeldinger:
Samtlige deltagere vil anbefale kurset til andre mennesker med angst. Ligesom alle
deltagere mener, at kursusforløbet har hjulpet dem i en eller anden grad.
Meget stor tilfredshed med undervisningsmetoden, underviserens evne til at formidle
stoffet samt stor tillid til underviseren.
Stort set alle deltagere har meldt tilbage, at kursusforløbet i høj grad giver mening
i forbindelse med behandling af angst.
Markant stigning i antallet af deltagere, som mener, at...
...de har viden om deres angst...
...deres angst vil lære dem noget...
...de bevarer roen, når angsten kommer...
...de kommer ud af angsten...
...de samarbejder med deres angst...
...når besvarelserne efter endt kursus sammenlignes med besvarelserne før kursusstart.
Disse fakta viser, at angst er et redskab som underbevidstheden anvender for at få os i tale.
Lytter vi ikke bliver vores følelsesmæssige situation forværret og vi bliver mere og mere
passiviseret.
Underbevidstheden gør ikke dette for at genere os eller for at gøre livet surt for os, tvært i
mod. Den gør det for at fortælle os, at det vi er i gang med, den kurs vores liv tager, det er
ikke den rigtige for os. Vi skal lære noget andet og finde andre måder at håndtere vores
udfordringer på.
Kurserne har vist at dette er rigtigt. Angsten blev en hjælper og en støtte for disse personer.
Kurset lærte dem nye måder at tænke på, sætte grænser i tide og blive tro mod dem selv.
Angst og stress kommer begge fra det limbiske nervesystem og derfor virker teknikkerne for
begge målgrupper.
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