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MENTALTRÄNING

INTRODUKTION 
MUSKULÄR  AVSLAPPNING 
Den muskulära avslappningsträningen 
utförs 20 minuter/dag under 5 veckor 

MENTAL AVSLAPPNING 
Den muskulära avslappningsträningen 
efterföljs av den mentala 
avslappningsträningen med skillnad på 4 
veckors träning. 

DET MENTALA RUMMET 
Det mentala rummet är den plats för 
resiliens, målprogrammering och den plats 
där den mentala styrkan byggs upp.

MENTALTRÄNING 
Ett förhållningssätt för att få kontroll över 
tankar och känslor, ett personligt ledarskap 



Muskulär 
avslappning 
Under träning av den 
muskulära avslappningen, lär 
vi oss att känna skillnaden 
mellan spänning och 
avspänning. 

När vi tränar vår muskulära 
avspänning kommer vi att få 
kontroll över hur vi kan 
slappna av i de muskler som 
vi inte behöver använda. 

Genom att träna spänning 
och avspänning kan vi känna 
vilka muskler som är 
agonister och antagonister. 

Ofta går vi genom livet 
spända och använder 
muskler felaktigt som 
kommer att ge negativa 

synergieffekter och onödiga 
energiförluster. 

Den muskulära avspänningen 
kan ta bort många fysiska 
besvär vilket även påverkar 
oss mentalt. 
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ALLA DET VI GÖR HAR STARTAT 
MED EN ENDA LITEN TANKE

AGONISTER 
Genom 
avspänningsträning lär vi 
oss att använda det som  
ger styrka både mentalt 
och fysiskt 

ANTAGONISTER 
Att lära dig att utesluta det 
negativa och det som tar 
energi , vilket gäller både 
fysisk och mental aktivitet



Mental 
avslappning 
När vi får kontroll över våra 
känslor kan vi hålla oss 
fokuserade även i de mest 
kaotiska situationer 

Den mentala avslappningen 
fungerar på samma sätt som 
den fysiska avslappningen. 
Under den mentala 
avslappningen lär vi oss att 
kontrollera våra mentala 
tillstånd oavsett vad som sker 
omkring oss. 

Genom att träna oss att 
slappna av mentalt kommer 
vi att få kontroll över tankar 
och vi blir mer medvetna om 
vad vi ska fokusera på för att 
bygga upp en stark mental 
förmåga 

Får vi kontroll över tankar får 
vi en bättre situationskontroll, 
vi blir mindre känsliga för det 
störningar i vår omgivning. 
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VI HAR ALLA FÖRMÅGOR INOM 
OSS, BARA VI HAR MODET ATT 
UPPTÄCKA DEM



 

Det mentala 
rummet 
Inom den mentala 
träningen skapas ett 
inre mentalt rum för 
återhämtning, 
avskildhet och 
målprogrammering 

Under den mentala 
träningen ingår att 
bygga upp ditt egna 
privata mentala rum.  

Den mentala 
träningen består till 
större delen av att 
bygga upp framtida 
mentala bilder om 
hur vi vill att 
framtiden ska 
utvecklas, allt börjar 
med en tanke, 
genom attraktiva 
bilder skapas en inre 
motivation och 
genom att använda 
det undermedvetna 
kan vi skapa 
omedvetna 
handlingar. 
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BILDER HAR EN MAGISK 
PÅVERKAN, VILKEN BILD VI 
FOKUSERAR OSS PÅ PÅVERKAR 
VÅRT INRE TILLSTÅND

En klients historia 

En motocrossförare hade trauman från olyckor och skador. 

Efter den mentala träningen hade han lyckats hamna första 
plats igen. 

Vid sista sessionen var han överväldigad och sa att han inte 
längre blev svettig efter ha genomfört ett lopp och att han 
hade energi över. 

Motivationen var tillbaka och han kände sit taggad till att 
fortsätta.



Uppsala Mentalträning och Coachning 
Svartbäcksgatan 43A 
753 16 Uppsala 
0706933549 
www.kentpalmgren.se 
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MENTALTRÄNINGENS MÅL ÄR  
EN KÄNSLA AV KONTROLL ÖVER 
OSS SJÄLVA OAVSETT 
OMSTÄNDIGHETER


