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8-veckors program i Medvetandeträning, grund
Framtidens organisationer ställer många och höga krav på
både medarbetare och chefer. När intelligens (iq) som
analytiska och tekniska färdigheter inte längre räcker till har
forskare i större skala börjat inse vikten av inre förmågor
som självkännedom, medkänsla och förbättrad
koncentrationsförmåga. Flera forskare tillskriver dessa inre
färdigheter större värde än iq. Hur tränar man då dessa
förmågor och hur applicerar vi dem i det dagliga yrkeslivet?
Modern Mindfulness har i samarbete med forskare på
universitetet i Maastricht utvecklat ett evidensbaserat
program som tränar just dessa färdigheter.
Genom veckovis gruppträffar under 8 veckors tid ledda av
två erfarna instruktörer lär sig personalgruppen grunderna i
medvetandeträning, samt får teoretisk kunskap baserad på
det senaste decenniets banbrytande forskning i ämnet.
Kursmaterialet är framtaget av den holländska forskaren
Hugo Alberts som genom att kombinera praktisk tillämpning
av tekniker med teori kring positiv psykologi och
hjärnforskning har skapat ett beprövat ramverk för
medvetandeträning.

Våra instruktörer

Anders Eriksson

Christina Stenberg
Civilekonom, certifierad
mindfulnessinstruktör, med
bakgrund som VD, entreprenör
och mentor. Medveten närvaro
berikar hennes liv och sätt att leda
människor till att
utvecklas.

Anders är en erfaren
instruktör med djup
meditationserfarenhet. Han
brinner för att vägleda
människor till att få verktyg och
insikter för att bättre kunna leda
sig själva.

2

8-veckors program i Medvetandeträning, avancerat
I denna kurs gör vi en djupare resa inom medveten närvaro
med fokus på att integrera dessa färdigheter i livet. Vi går
dels djupare in i både den praktiska träningen och de
teoriavsnitt som behandlades i grundkursen men tar även
upp fem förmågor som flera forskare anser vara särskilt
viktiga i vårt allt mer komplexa samhälle. Dessa förmågor
benämns öppenhet, perspektivtagande, meningsskapande,
medkänsla och självledarskap. Teoretiska övningar varvas
med meditationer.
Fullföljt 8-veckors grundprogram krävs för deltagande.

Våra instruktörer
Anders Eriksson
Christina Stenberg

Mindfulnessresan Corporate till iPhone
Fullversionen av Mindfulnessresan, vår uppskattade app
för mindfulnessträning, ingår för alla kursdeltagare så
länge kursen pågår, därefter återställs appen till en
begränsad gratisversion. Det finns flera goda skäl till att då
ha licencer tillgängliga för Mindfulnessresan Corporate
istället för att köpa fullversionen genom App Store:
Personlig IT-support ingår.
Ger möjlighet till diskret branding i appen (se bild) samt
garanterad tillgång till alla framtida, Corporateunika funktioner som läggs till i appen.
Ger möjlighet att beställa rapporter som visar trender i
arbetsgrupper baserat på information insamlad via appens
populära avstämningsfunktion.
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Mindful Executive Coaching
Våra coacher
Christina Stenberg

Christina har arbetat
som bland annat VD
och ledarskapskonsult
och vill dela sin
erfarenhet av ledarskap,
besjälad av personlig
utveckling och
mänskligt växande.

Olov Bergström

Olov har mångårig
erfarenhet som
chefsrådgivare i privata
aktiebolag. Han är mycket
väl insatt i VD:s formella
ställning, likväl skolad i
beslutsprocesser och de
olika ledningsmetoder
som en högre chef måste
behärska för att utöva
effektiv ledning.

Vi har utvecklat en integrerad och dubbelriktad modell i
nära samarbete med våra klienter som möjliggör att vi
snabbt kan identifiera de viktigaste utmaningarna och få
klienten att fokusera på dessa utmaningar på ett djupare
plan.
Klienten utvecklar mindfulnesstrategier som kan användas
(medvetandeträning för närvaro, lugn och klarhet mm) för
att hantera utmaningar och samtidigt få råd och coachning
i att utveckla sitt chef- och ledarskap.
Vår målsättning är att efter genomförd coachning skall
klienten ha fått förståelse och kunskap om hur man i sitt
dagliga arbete kan använda olika mindfulnesstekniker för
ett bättre beslutsfattande, för ökad fokusförmåga, bygga
motståndskraft och därmed öka sitt välbefinnande.
Chefsrådgivningen genomförs vid tre personliga möten à 2 3 timmar.

Origins - en upplevelse utöver det vanliga

Ledare
Albin Hagberg Medin
Albin är Modern
Mindfulness
grundare. Hans mål
med företaget är att
fler ska få möjlighet
att ta del av
beprövade metoder
för ökat välmående
och bättre hälsa.

Låt er avdelning eller ert team bli guidade av Albin i en
skogsvandring med mindfulness och fler effektiva verktyg
för stresshantering, självkännedom och förbättrad
gruppdynamik.
Halvdag, 2h format eller veckovisa träffar i kursformat
Perfekt för teambuilding, för ett uppfriskande avbrott i
konferensen eller som en del i ert preventiva arbete för
stresshantering hos medarbetare

4

Inspirationsföreläsning: Vägen till fred
Låt er underhållas och svepas med när vår
grundare Albin håller denna inspirerande
föreläsning om hans 400 mil långa vandring till
fots genom Europa, från lilla Varberg till
Serbien.
Detta liknar ingenting som du hört förut, en
föreläsning om alla möten längs vägen till fred,
berättat av en mästerlig storyteller som i allra
högsta grad "walks the talk".
Deltagarna lämnar föreläsningen med varma
leenden, berörda och med nyfunnen inspiration
och glöd. Med andra ord perfekt för att ge
konferensen eller årsmötet en personligare
känsla och öppna upp för djupare samtal mellan
deltagarna
Inspiration, humor, och värme
60 / 90 min

Mindfulness workshop for executives
Through training Mindfulness, we begin to uncover how our minds and emotions work and
how they can be used more to our advantage. There has been extensive research on
mindfulness since several years back. Mindfulness training has been shown to improve
qualities such as focus/clarity of mind, stress resiliency, and decision making as well as help
in establishing better relationships to ourselves and others.
”The quality of our attention determines the quality of our results”
— Otto Scharmer, Senior Lecturer – MIT Sloan Schoolf of Management

Possible options
30 min workshop. Theory mixed with short practical exercises.

½ day workshop. Theory mixed with practical exercises.
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Mindful Eating
Mindful Eating är ett fantastiskt sätt att praktisera mindfulness, vi äter ju kanske mellan 3-5
gånger varje dag. När vi börjar blir medvetna om vad, hur och varför vi egentligen äter börjar
vi samtidigt också lyssna på vår kropp och förstå vilka behov den har.
Genom att bli medveten om kopplingen mellan kropp, tankar och känslor får vi också en
förståelse för vilken enorm betydelse mat och vårt ätande har för vår hälsa och vårt
välmående. Vi kan då påbörja en resa som naturligt leder till mer sunda val av mat som får
oss att må vårt bästa jag inifrån och ut.
Mindful Eating handlar helt enkelt om att återupptäcka en hållbar och hälsosam relation till
sig själv, sin kropp och sin mat. Vi byter ut den stress som finns kring mat till ett ökat
medvetande som naturligt leder till bättre hälsa. Detta skapar friska och välmående
medarbetare vilket är en grundläggande framgångsfaktor för både individ, organisation och
samhälle.
Kursledare: Nathalie Banaszak
Nathalie har en fil. kand. i nutrition och kostvetenskap samt en akademisk
bakgrund inom beteendevetenskap och hälsopromotivt arbete. Hon är även
Certifierad Coach samt utbildad Yogalärare och jobbar med utbildning och
utveckling inom hälsa och självledarskap utifrån ett holistiskt perspektiv.
Nathalie brinner för att hjälpa människor att hjälpa sig själva att må sitt bästa
jag inifrån och ut. Mer information på nathaliebanaszak.com.

Föreläsning/Workshop

6-veckors kurs

Denna aktivitet kan genomföras som en
föreläsning men läggs med fördel upp som en
workshop kopplat till en måltid med fokus på nya
smakupplevelser och medvetet ätande. Det
handlar inte bara om vad vi äter utan
psykologiska och kognitiva faktorer som stress,
hur vi äter och varför vi äter påverkar oss också i
allra högsta grad. Vad vi sen fyller på med för
sorts bränsle påverkar såklart både livskvalitet,
vår energi och prestation i allra högsta grad.
Detta är en workshop där vi aktiverar alla våra
sinnen som måste upplevas.

Vid sex kurstillfällen synar vi invanda vanor och
tankemönster kopplat till mat och ätande
samtidigt som vi tillsammans går igenom
begreppet Mindful Eating från grunden. Varje
träff utgår från ett specifikt tema och teori
blandas med gruppdiskussioner och praktiska
övningar kopplat till mat, medvetenhet och
ätande. Mellan varje kursträff arbetar ni på
egen hand med olika uppgifter där man får öva
upp sin medvetenhet vad gäller både sig själv,
sin kropp och sin relation till sitt eget sätt att
äta och tänka kring mat.
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Individuell mindfulness-coaching
I mindfulness-coaching utgår vi ifrån att den som blir coachad besitter kunskapen. Genom
frågor och reflektioner guidar coachen fokuspersonen att själv ”hitta svaren”, till exempel vad
som är viktigast att prioritera inom ett livsområde som exempelvis arbete och hur denne kan
nå ett önskvärt mål inom området. En coach fungerar som ett bollplank som hjälper
fokuspersonen att strukturera samt medvetandegöra tankar, känslor och beteenden i nuet
vilket möjliggör förändring av vanor och mönster så att valda mål i livet kan uppnås. Genom
mindfulness når vi insikter på ett djupare plan. Fokus är också på hemuppgifter och
evidensbaserade övningar.
Coach
Anders Eriksson

Vandra med mindfulness
Vi vandrar med fokus på det personliga ledarskapet
och genom medvetenhetsträning öppnar vi upp till
en yttre så väl som inre resa.
I priset ingår flyg t/r Venedig, privat transfer och
lokala
transporter,
engelsktalande
lokal
vandringsguide, boende i hotell 6 nätter (del i
dubbelrum), boende i bergshytta en natt, 6
middagar, 7 frukostar.
Processledare och mindfulnessinstruktör
Christina Stenberg
Mer information
www.AdventuresByStenberg.com

För priser och bokning, kontakta Modern Mindfulness
info@modernmindfulness.se
070-869 53 33
www.modernmindfulness.se
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