Vilka nya tankar kan leda
till nya resultat för dig?

ng

dipl. utbildni

Personlig Mental Tränare

( PMT )

En livsförändrande yrkesutbildning för dig
som vill ha praktiska verktyg till att utveckla
din och andras unika potential.
Mental träning skapar mer glädje i livet
oavsett yrkesroll eller livssituation.

utbildningsstart 11-12 mars
www.mbexpandera.se

Mats Björk,

huvudtränare PMT

DATUM

11-12 mars (start),
15-16 april
20-21 maj
17-18 juni
12-13 augusti
9-10 september
7-8 oktber (avslut)

INVESTERING

31 500 kr inkl moms

MENTAL TRÄNING

DIPL. UTBILDNING

INTRESSEANMÄLAN OCH FRÅGOR

Mental träning ger effektfulla resultat inom
stresshantering, teambuilding, ledarskapsutveckling eller att öka kreativitet, intuition
självkänsla, koncentration och motivation.
De kraftfulla verktygen ger otroliga möjligheter att förändra kvaliteten på våra tankar
och därmed våra liv!

• 7 utbildningsblock à 2 dagar
under 6 månader
• strukturerad egenträning
• praktisk tillämpning
• arbetsmaterial
• diplomering

Tel 0709-98 82 57, www.mbexpandera.se

”
”

Utbildningen har givit mig SÅ mycket
i form av konkreta verktyg och redskap
som jag integrerat i såväl det privata livet
som i mitt företag med stresshantering
och mental träning. Mats är en genuin och
professionell föreläsare och inspiratör!
Pernilla S, stresspedagog och företagare

Du gjorde ett kanonjobb som
föreläsare!
Björn Persson, personalchef

”
”

PLATS
Fair play stadion och Idrottsmedicinskt
center i Malmö.

PMT – kompetensen har medfört att jag mår och fungerar bättre
så väl i mitt personliga liv som i mitt
yrke. Jag har inspirerats till äkta och
genuint ledarskap.
Alexander B S, lärare och föreläsare

Genom PMT gav jag den finaste
gåvan till mig själv och de jag älskar –
möjligheten att vara mitt bästa jag. Mats
vägleder och delar med sig med varm
hand. Elenor Thelander, sjuksköterska

www.mbexpandera.se
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UTBILDNINGSUPPLÄGG OCH INNEHÅLL
Mental grundträning

Avspänd koncentration
Utvecklingsmodellen
Andas rätt för mer energi
Medveten närvaro
Meditation
Återhämtning
Spänningsreglering, sömnkvalitet
Grundspänning och situationsspänning
Tillämpade avspänningsövningar
Systematiska mentala träningsprogram

Stress

Hjärnans fysiologi och funktion
Hantering av den nya tidens påverkan, internet, smartphones, sociala
medier
Stressfysiologi
Verktyg för stresshantering

Prestationsbaserad självkänsla (PBS) och relationer
Barn och ungdomar
Jagstyrketräning
Tvåvägsmodellering
Självförtroendeträning
Att växa genom möten
Förstärkningar och feedback
Bidra till att höja andras livskvalité

Målinriktad mental träning

Kom ur invanda tankebanor och
våga tänka nya tankar
Optimistiska nåbara mål, trygghetsmål, gränsöverskridande mål
Motivation och förändringsarbete
Skaffa dig minnen från framtiden

Mental styrketräning

Attitydträning
Kapacitetsträning
Från problemorienterad till lösningsfokuserad
Framgångspotentialen efter en
motgång
Den inre dialogen

Prestationspsykologi

Ideala prestationstillståndet (IPT)
Perceptionspsykologi
Utvecklingspsykologi
PRESStationsSTRESS
Prestationsförberedelse
Spänningskontroll för framgång i
prestationer
Avspänd effektivitet

Skola, inlärning och mental
träning

Fjärrkontrollsmentalitet
Avslappningsträning i skolan
Inlärningsstilar
Humor som pedagogiskt verktyg
Individuell resursbelysning
Familjens utmaningar att
komplettera skolan
Självbildsträning – tillit till sig själv
och sin förmåga
Problemlösning
Personlig utveckling och emotionellt
ledarskap som motvikt till mobbing,
utanförskap
Social kompetens – att kunna
skapa och behålla goda relationer
till andra

Barn, idrott och mental
träning

Idrotts- och livsglädje
Personlig utveckling genom idrotten
Hantera motgångar
Motorisk inlärning
Tålamod- och koncentrationsträning

Arbetsglädje och effektivitet
Förhållningssätt vid förändringar
Inre och yttre trygghet
Hälsopsykologi
Inre och yttre motivation
Framgångsfaktorer

Ledarskap och mental träning

Personligt och proffessionellt
ledarskap
Klargör dina värderingar
Ledarskapsperception: vänta dig
det bästa av de människor du leder
Person – team – organisation –
samhälle

Samtalsmetodik och mental
träning

Förtroende och närhet
Samtalsprocesser och samtalstekniker
Kommunikationskompetens
Aktivt lyssnande
Kartläggande samtal
Det coachande förhållningssättet
Sokratiska frågor
Värderingar och attityder
Enkel och direkt aktivering
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Vardagsinlärning

Goda vanor
Livskvalitet
Självförnyelse

Retorik och prestationsteknik
Strukturen i en presentation
Röstträning, kroppsspråket och
rollspel
Hitta din presentationsstil

Uppföljning

Eget klientarbete
Att leda mentala träningsprogram
och tillämpad avspänning
Din egen mentala träning

Mentala träningsprogram

Utformande och instruerande av
systematiska mentala träningsprogram för återhämtning ocbetebendeförändring

Tillämpad avspänning

Grundläggande, förenklade övningar som är sammansatta i 5-15
minuters program hämtade från
hatha-, kundalini-och ashtangayoga, zhineng qi-gong m m som
deltagarna tränas i att leda

Praktik

Samtal med klienter
Enklare föreläsningsuppgifter

