Ska man behöva öva
Att våga be om hjälp. Att ge komplimanger.
Det är nycklar för rätt attityd till förändringar.
Så enkelt. Så svårt. Och svaret är ja.
Seminarium:
– Det krävs övning, manar Christian Wass,

nare konstaterar han att han nått målen men

Själv lärde han sig stegvis ta emot hjälp, från

medlem i MiG sedan flera år. Han titulerar sig

att det inte riktigt blev som han tänkt sig.

vårdpersonal, från anhöriga och sist från

förändringsproffs och bjöd både på inspira-

Tjugoåringen med högskoleplatsen klar rå-

okända.

tion och eftertanke när vårens MiGsatsning

kade ut för en olycka och blev förlamad från

– Det tog åtta år totalt. Jag vet precis när det

på förändring inleddes med ett välbesökt

bröstet och nedåt, låg på sjukhus i elva må-

vände och när jag insåg att människor tycker

lunchseminarium.

nader och fick lära sig allt från början.

om att hjälpa till. Numera oroar jag mig inte

Christian Wass trollband åhörarna genom att

– Hur jag tog mig vidare? Med kraften vi alla

för att be om hjälp och det gör att folk runt

lågmält och öppenhjärtigt berätta vad han lärt

har att inte låta sig besegras, inte ge upp,

mig får lättare att be om hjälp.

och förstått efter en förändring i hans liv som

svarade han från rullstolen på scenen.

– Att våga be om hjälp är en enorm fördel att

ställde allt på ända.

Han fokuserade på två verktyg som är viktiga

ha med sig i en förändringsprocess. Männis-

Hans mål som tjugoåring var att bli civileko-

för honom: att kunna be om hjälp och att ge

kor mår helt enkelt bättre i en miljö där det är

nom, få familj och ett bra jobb. Tjugo år se-

komplimanger.

accepterat att be om hjälp.
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sig i att be om hjälp?
Han inledde sina högskolestudier ett år ef-

Sjukbidraget behövdes inte längre.

ter olyckan. För tidigt tyckte läkarna, men

En liten lapp från handläggaren Carina på det

Christian Wass vet att han tänkte rätt.

formella svarsbrevet från kassan sitter fort-

– En fördel var att jag måste lägga all
kraft på studierna, jag hann inte
älta, en annan att jag tidigt

farande tio år senare som klistrad på hans
hjärta.
– När det blåser upp till storm bygger en del

nyfikna

vindskydd, andra väderkvarnar, stod det. Sex

frågor och blev bekväm

månader senare jobbade jag som aktiemäk-

med att berätta om olyck-

lare.

an.

– Så enkelt kan det vara att bygga upp en

Han upptäckte att de som

annan människa. Beröm och komplimanger

fått svar började se män-

gör det lättare att hantera förändringar. Det

niskan Christian och såg

är otroligt effektivt. Ta chansen att bli någons

tvingades

hantera

förbi det fysiska handikappet.
– Det var viktigt att få veta så
tidigt.
Han tog examen, men läkarna sa

Carina, manade Christian Wass.
Han reser han runt i hela Sverige och i Norge
för att göra företag bättre skickade att hantera förändringar. I boken Invalido, med publicering i mars i år, berättar han mer.

högst halvtid och det var svårt med
de jobb han ville ha. Men heltid gick
bra, meddelade han försäkringskassan.

Text: Bia Eliasson
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VÅ R I D É Ä R E N K E L . På Nya Varvet Studios får man mer

än vad man betalar för och allt är möjligt. 150 rymliga hotellrum
och upp till 300 sköna sängplatser. Ljusa och flexibla konferensmiljöer. Generöst tilltagna aktivitetsytor med parkkänsla. Havet
och robusta båtbryggor några meter från hotellets entré. Föreställ
dig mer och lite till. Titta in så förstår du varför. Välkommen.

T E L E F O N 0 3 1 - 8 5 7 0 2 0 | B YG G N A D 3 7, N YA VA R V E T, G ÖT E B O R G | W W W. N YAVA R V E TS T U D I O S . S E

19.

