
Välkommen 
till en 

Mitt-i-Livet-vecka
Program för att hitta åter 

till energi i kropp och själ efter bröstcancer. 

En veckas internat med helpension 
på Hälsohemmet Masesgården.

”Jag upptäckte att det inte är en självklar-

het att kvinnor erbjuds återhämtning efter 

en bröstcancerdiagnos i Sverige. När allt 

ska vara över, det är ofta då det börjar. 

För frisk för sjukvården, fortfarande för 

sårbar för arbetslivet. För den som får 

en allvarlig diagnos mitt i livet är det en 

signal, en väckarklocka. Livet kan inte vänta. Nu är det dags 

att stanna upp och reflektera, hur vill jag ha det i min tillvaro 

framöver?” Carolina Welin 
MOW Hälsa

®

Mitt-i-Livet-veckan® har funnits sedan 2005. Fler än tusen bröstcancerkvinnor har fått 

tillbaka inspiration och livsgnista efter en Mitt-i-Livet-vecka®, återhämtning i grupp med 

andra i samma situation. 



Vägen till styrka.
Att hitta tillbaka till kroppen och de dagliga rutinerna, att 
återfå kontrollen över vardagen är en viktig hälsofaktor. Kraf-
terna återvänder naturligt när man förstår hur man ska hus-
hålla med sin energi. Kroppskännedom, avslappning, varm-
vattenträning, dans, motionspass, yoga eller meditation är 
bara några exempel på hur vi varvar aktiviteter och vila under 
veckan. Du kommer som du är och åker hem med ny energi.

Mitt-i-Livet-vecka® på Masesgården för dig 
som haft bröstcancer.

Åter till livet i mötet med andra.
Att komma vidare efter den chock som besked, diagnos och 
behandlingar innebär är inte alltid enkelt. Att hitta sin väg 
igen är en omtumlande och ansträngande uppgift. Att återfå 
ny inspiration och motivation när man är färdigbehandlad är 
ett arbete i sig – åter till livet tar tid. Gemenskapen i gruppen 
blir en del av läkeprocessen och hjälper dig att hitta tillbaka 
till livsglädje. Du är inte ensam. Professionella ledare finns på 
plats under hela vistelsen och det finns utrymme för individuellt 
samtal för den som önskar.

Kost som ger energi.
Vad äter man när man varken orkar äta och ännu mindre laga 
mat? Hur säkerställer jag att jag ändå får i mig det jag behöver 
så att jag orkar med mina dagar? Under veckan äter vi frukost, 
lunch och middag samt fyller på med teer, shots och smoothies. 
Allt på regelbundna tider. 
   Maten på Masesgården är vegetarisk, här hittar du varken 
kött, fisk eller kaffe. Här finns det medvetna köket, baserat på 
kunskap om vad vi människor behöver utifrån syra/bas balans 
och att det vi äter ska ge energi. Maten är god, vällagad och 
hälsosam. Man blir garanterat mätt och de flesta känner sig 

piggare efter en vecka här. 

Välmeriterad ledare.
”Min drivkraft är att se livsgnistan tändas i en medmän-
niskas ögon” säger Carolina Welin om sitt arbete. Hon har en 
sällsynt förmåga att se varje individ och ger vägledning utifrån 
individens specifika behov.  Läkning sker i mötet mellan oss 
människor.
   Hon har arbetat med livsomställningsprocesser sedan slutet 
av 80-talet, med rehab för arbete och aktivt liv sedan 1995. 
Hon utvecklade Mitt-i-Livet-veckan® efter bröstcancer 2005. 
Carolina är psykosyntesterapeut, beteendevetare och kommu-
nikatör, skriver gärna böcker inom mat, hälsa och andlighet.
   Hon är en erfaren och uppskattad kursledare som har fått 
flera utmärkelser för sitt arbete med att hjälpa människor hitta 
tillbaka till energi i kropp och själ. 2013 blev hon vald till 
”BreastFriend 2012” (Roche) och hon fick ”Margo Russell-   

stipendiet 2013” (PsykosyntesAkademin). 

Exempel på innehåll i veckan.

www.mitt-i-livet.se

“Min vision var att alla som får allvarliga 

diagnoser ska få hjälp att hitta tillbaka till livs-

glädje och återfå sin förmåga att lita på kroppen 

igen. Det finns en framtid för mig också. Jag är 

mer än min sjukdom. 

Perspektivet förändras, det behöver inte bli sämre. 

Det blir bara annorlunda. Förr kanske visionen 

var ett så långt liv som möjligt. Idag är visionen 

ett så bra liv som möjligt. Varje dag. 

Inspirationen har jag hämtat från professionellt 

ledda självhjälpsgrupper, ett väl utvecklat och 

fungerande koncept i andra länder.

Jag vidareutbildade mig till psykosyntesterapeut 

för att förstå hur kropp och själ hänger ihop. Jag 

utbildade mig i USA (en koreansk träningsmetod) 

med syfte att lära mig förstå hur energi cirkulerar 

i vår kropp. Och hur den inte cirkulerar när den 

är blockerad av olika skäl.    

Vi består av många dimensioner och våra största 

drivkrafter är kärlek och vilja. Obalanserna i våra 

liv handlar ofta om att vi vill för mycket, tar för 

mycket ansvar, inte sätter gränser, inte har tid för 

oss själva i vårt eget liv. Vår tid kommer sen, när 

allt annat är färdigt.

Resultatet av mina funderingar resulterade i flera 

egenvårdsprogram för människor som får allvar-

liga diagnoser mitt i livet. Återhämtning med 

fokus på att stärka det friska, hitta balans i kropp 

och själ, kunskap om vad som läker och stärker – 

för att få insikt i vad just jag behöver för att orka 

gå vidare. Att arbeta med dessa frågeställningar 

tillsammans med andra som varit med om samma 

sak är oerhört stärkande.Visionen blev verklighet.”

Idén med Mitt-i-Livet-veckan® är att du ska hitta tillbaka till 
energi och aktivt liv efter bröstcancer.    
    Programmet har funnits länge och är mycket uppskattat. 
Det handlar om livet, att hitta sig själv och tron på att det 
finns en framtid för mig också, trots allt jag har gått igenom. 
Under veckan är du i en grupp med andra kvinnor i liknande 
situation. Tillsammans är man mindre ensam.

Vi håller till på Hälsohemmet 
Masesgården vid Siljan.

Masesgården är idag ett av Sveriges två kvarvarande hälso-
hem. Du bor i enkelrum med dusch/wc eller i en egen stuga. 
Helpension med vegetarisk kost. Innehållet i Mitt-i-Livet-pro-
grammet är skräddarsytt för dig på väg vidare. Medveten kost, 
träning, avslappning och gemenskap – allt för att du ska bli 
starkare.  Vi har ankomst söndag eftermiddag, senast kl 17.00 
och vi börjar med kvällsmat. Vi avslutar med gemensam lunch 
på fredag. 

Alla kvinnor som haft 
bröstcancer skulle få 
möjlighet att komma  på
en Mitt-i-Livet-vecka med 
Carolina”

Deltagare vecka12/2013

”

www.mitt-i-livet.se



Vem kan deltaga?
Du som har haft bröstcancer och är på väg tillbaka till ett 
aktivt liv. Du är medicinskt färdigvårdad men orkar inte som 
du gjorde förr. Du behöver inspiration och vill träffa andra i 
liknande situation. Gruppen består av 8-10 kvinnor.

Var ligger Hälsohemmet Masesgården?
I Grytnäs, ett par kilometer väster om Leksand i Dalarna. 
Naturskönt vid Siljan. Du kommer hit med buss, bil eller tåg. 
Kommer du med buss eller tåg hämtar vi dig vid stationen i 

Leksand.

mow hälsa. danderydsvägen 105, 182 55 djursholm. telefon 08-31 54 14, 070-651 10 90. www.mow.se

• Vecka 6, 2/2–7/2

• Vecka 10, 2/3 – 7/3

• Vecka 13, 23/3 – 28/3

• Vecka 15, 6/4 – 11/4 

• Vecka 19, 4/5 – 9/5 

• Vecka 24, 8/6 – 13/6

Under 2014 har vi Mitt-i-Livet-veckor® 
på Masesgården följande veckor: 

Vill du anmäla ditt intresse ?
Vill du veta mer om innehållet i programmet passar dig så 
kontaktar du Carolina Welin, MOW Hälsa, antingen på mail 
carolina.welin@mow.se eller ringer 070-651 10 90.
    Vi intervjuar alla deltagare i förväg för att veta vad just du 
behöver under veckan. 
    Vill du boka in en vecka kontaktar du oss på  MOW Hälsa, 
telefon 08-31 54 14 eller maila info@mow.se.  Du kan också 
boka dig direkt till Masesgården, ange då vilken Mitt-i-Livet-
vecka® du vill komma på. Telefon 0247-64560. Eller så anmä-
ler du dig via www.mitt-i-livet.se

• Vecka 35, 24/8 – 29/8

• Vecka 38, 14/9 – 19/9

• Vecka 45, 2/11 – 7/11

• Vecka 47, 16/11 – 21/11

• Vecka 50, 7/12 – 12/12

MOW Hälsa arbetar med människans livskriser. 
Det kan handla om jobbet, familjen, ekonomin eller en allvarlig sjukdom.   

Som människor behöver vi stöd när någonting svårt händer. Vi behöver prata med någon NU. 
Det är precis det som vi professionella utanför sjukvården är experter på. 

Att få livet att fungera – även när det är svårt.  

Kostnad.
Söndag – fredag, 5 dygn med helpension i enkelrum med 
dusch/wc kostar 12.500 kr inklusive moms. 
  Du kan dela upp betalningen, vi kan också fakturera din 
arbetsgivare som hälsovård/friskvård. Vi fakturerar vistelsen 
som Utbildning/rehabkurs.
   Hör av dig om du har några frågor gällande betalning. 
  (Vissa fonder kan ge bidrag till vistelsen, förutsatt att du 

uppfyller deras kriterier).

www.mitt-i-livet.se


