
NY OPSTART af Kursus i Mentalhygiejnisk Træning 

 
Særligt tilbud til venner og familie af kursister der har gennemført modul 1 tidligere:   

spar 2.500,- 
 

Tid: Fast mødedag: fredage kl.14.30, hver mødegang varer ca. 3 timer inkl. pause. 
 
Opstartsdag: lørdag d. 29/2 kl. 10.00 – 15.00 
Weekendkursus: 4.-5. april begge dage kl. 9-16 
Kurset slutter sidst i november afhængig af om der holdes ferier undervejs. 
 
Sted: Kjeld Langesgade 6, 1. th., 1367 København K 
 
Præsentation og informationsmøde: Mentalhygiejnisk Træning præsenteres ved et informationsmøde 
Lørdag d. 11. januar 2020 kl. 14.00 -16.00 i København K - få adressen og meld dig til på 
mettep@dagenstanke.dk  

Om instruktør Mette Petersen: Jeg er certificeret Mentalhygiejnisk Instruktør og har beskæftiget mig med 
Mentalhygiejnisk Træning siden 1998. Jeg er af forfatteren Arne Olsen også certificeret til at uddanne 
instruktører i Mentalhygiejniske træning. Mit arbejde med Mentalhygiejnisk Træning har medført 
konstruktive ændringer på alle områder af mit liv. Jeg ønsker er at fortsætte og styrke denne proces ved at 
formidle Mentalhygiejnisk Træning til andre. Se evt. www.mettepetersen.info   

Kursusbeskrivelse:  Et forløb i Mentalhygiejnisk Træning er for dig der ønsker at skabe varig forandring i 
dit liv, med dig selv ved roret. Forløbet vil, gennem kontinuerlig træning, enkle redskaber og professionel 
sparring styrke din tro på, at du kan skabe det liv du ønsker, uanset hvad dit udgangspunkt måtte være.  

Mentalhygiejnisk Træning tager udgangspunkt i bogen ”Dine valg er dit liv – hvordan vælger du?” og 
kortene ”Positiv tænkning” – begge skrevet af forfatter og kursusudvikler Arne Olsen. Forløbet foregår i 
grupper på 3-7 mennesker, der mødes med en certificeret Mentalhygiejnisk Instruktør en aften om ugen. Til 
hver mødegang forberedes et emne gennem læsning og skrivning. Kurset indledes af en opstartsdag på fem 
timer og inkluderer et weekendkursus. Et helt forløb varer 9 måneder. 

Kursuspris: Modul 1: 15.000,- uden moms og materialer. Materialepris på ca. 700 kr. skal lægges oven i 
prisen og selv anskaffes. 

Tilbud til venner og familie af kursister der har gennemført modul 1 tidligere: 12.500,- 


