
Må och fungera bättre 
Mental träning och psykisk beredskap online 

 
Vill du stärka motivation och samarbete i ditt team? 
Föreläsningsserien är särskilt framtagen för dagens situation med 
hemarbete och ovisshet och har sitt ursprung i prestationspsykologisk 
forskning. Inspirerande berättelser, konkreta tips och teori varvas med 
teamstärkande övningar, personlig reflektion och samtal både i par och 
stor grupp.  
Genom att först bli inspirerad, därefter själv prova de mentala verktygen i 
vardagen, utbyta erfarenheter och bli sedd och bekräftad,  stärks både 
individens självledarskap och gruppens sammanhållning.  
Parallellt tränas återhämtningsförmåga och självkänsla med den mentala 
träningsappen Mindprogress Resor - världens första mentala resebyrå. 

Föreläsningsserien vänder sig till företag och organisationer som vill 
utveckla trygga medarbetare och bygga starka team. 
Syftet är att ge inspiration, öka initiativförmåga och mental styrka, så att 
självkänsla och gemenskap stärks.   
Målet är att lära för livet och att alla ska må bra, fungera och prestera!

   Fördelar med mental träning: 
          - Stressrelaterat kortisol minskar   
          - Immunförsvaret stärks  
          - Uppmärksamhet, medkänsla och empati ökar 
          - Aktiveringen i hjärnans vänstra frontala regioner ökar,     
            vilket påverkar sinnesstämningen positivt

 
 
 
 
Jag heter Yamina Enedahl och är 
mental coach, föreläsare och 
moderator.   
Mitt mål är att skapa en miljö där alla 
känner sig inkluderade och kan få 
kraft och energi av gruppen.  
- Jag vill bidra till glädje, gemenskap, 
motivation och måluppfyllelse! 
I 20 år har jag utvecklat individer och 
team i såväl föreningar och offentlig 
sektor som småföretag och 
multinationella bolag. 
 
Några meriter  
• Sveriges första världsrekordhållare i  
   fridykning 
• Författare till Under ytan - mentala 

höjder ur själens djup 
• Talare och moderator på 

TEDxStockholm  
• Återkommande gäst på TV4 och 

SVT 

Några tidigare kunder 
Scania, Danske Bank, Umeå Energi, 
Musikalliansen, Nykvarns kommun 

Kontakt 
yamina@mindprogress.se 
076-2435066 

I FÖRELÄSNINGSSERIEN INGÅR: 

‣  Tre skräddarsydda föreläsningar med interaktion à 1h alternativt  
 sex kortare inspirationstal à 20 min  

‣ Praktiska verktyg, mentala strategier och metoder som ger positiva 
resultat direkt 

‣ Skriftliga sammanfattningar och underlag till samtalsgrupper 
‣ Tillgång till appen Mindprogress Resor under 12 månader 
‣ Planering, löpande kommunikation med uppdragsgivaren och 

kontinuerliga finjusteringar av genomförandet 
‣ Utvärdering 


