
Opstart af et videre forløb i  
Personlig Bæredygtighed igennem Mentalhygiejnisk træning 

 

 
Otte måneders forløb med udgangspunkt i aktivitet 2 
 

 

Dette modul skærper din ansvarlighed og din tale til dig selv.  
Din kærlighed vil styrkes igennem den tillid og respekt, som du vil få mere og mere klarhed på. 
Dine konsekvenser af dine handlinger vil tydeliggøres i processen, og en konstruktiv tilgang 
integreres i takt med din disciplin. 
 
Modulet er til dig som har fuldført hele 1. forløb, og ønsker forsat udvikling. Hvis du tidligere har 
været i gruppe eller på andre kurser i MT, selvhjælpsgruppe eller lignende, så er dette forløb også 
relevant, og kan fremme din fortsatte vækst. 
Det er modul 4b (jv.FMT’s uddannelseshæfte), som er et 8 måneders forløb, hvor spørgsmålene i 
aktivitet 2 skal besvares. 
 

Modulet starter med et weekendkursus og har derefter mødegange hver anden uge de næste 16 
gange. De uger hvor der ikke er mødegang, opfordres deltagerne til at benytte selvhjælpsgruppen. 
Den første mødegang er 2 heldagsmøder, hvor emnerne 1-2-3-4-5 besvares. 
De følgende mødegange skal to emner besvares til hver gang. 
 

Din instruktør er: Mette Petersen, mail: mette.pe@icloud.com  , www.mettepetersen.info 

Din pris er: 10.000,- u/moms for hele forløbet, som betales ugen inden opstart. Der er også 
mulighed for at afdrage med et månedlig beløb, hvilket kan aftales inden opstart. 
 

Mødetiden er: 
1. Mødegang: Weekendkursus d. 15-16. februar, hvor besvarelserne skal være lavet på emne 1-5. 
Start derfor dine forberedelser i god tid. 
 

De følgende mødegange bliver på fredage i ulige uger. Den første fredag bliver d. 28. februar og 
den sidste d. 25. september 2020, afhængig af om der er møde i sommerferien. 
 

Tidspunktet er kl. 18 og højst 3,5 time frem. 
 

Adresse: Kjeld Langesgade 6, 1. th, 1367 København K 
 

Deltager antallet: 4-7 tilmeldte. 
 

Materiale: Bogen, Dine valg er dit liv, og positivkortene af Arne Olsen 
 

Tilmeld dig modulet inden d. 1. februar 2020 på mette.pe@icolud.com    
Har du yderligere spørgsmål eller kommentarer er du velkommen til at ringe til Mette på 2993 0818  
 

På snarlig og glædelig gensyn 
 

Kærlig hilsen 

Mette P 

 

 

mailto:mette.pe@icloud.com
http://www.mettepetersen.info/
mailto:mette.pe@icolud.com

