MENTALTRÆNERUDDANNELSEN
CERTIFICERET MENTALTRÆNER & PERFORMANCE COACH
- MASTER of MENTAL TRAINING™ -

™

Certification: PERFORMANCE COACH

Mentaltræneruddannelsen er på en og samme tid, både en mentaltræner- og performance
coach uddannelse som udstyrer dig med de bedste strategier til peak performance og
ekstraordinære resultater

BLIV PERFORMANCE COACH
Med MENTALTRÆNERUDDANNELSEN™ fra Rasmus Bagger & Co. får du markedets mest solide og bedst afprøvet
værktøjskasse som mentaltræner og mest effektive peak performance strategier der sikrer dine virkemidler som
performance coach og mentaltræner. På uddannelsen bliver du udfordret, trænet intenst og certificeres først, når du er
world class som mentaltræner og performance coach – både i individuelle sessions såvel som underviser for både store og
små grupper.

IKKE BARE ENDNU EN MAINSTREAM COACH UDDANNELSE
Du vil noget ekstraordinært og du vil hjælpe mennesker med at nå deres mål, drømme, ambitioner og ekstraordinære
resultater. Uddannelsen er til dig som ikke blot ønsker endnu en mainstream coach uddannelse, men som vil have det helt
unikke, ambitiøse og ekstraordinære fundament med et afprøvet, veldokumenteret system og metode som giver dig en
fordel og et solidt forspring til alle andre i branchen.
Uddannelsen kræver stort engagement og er ikke for alle! For at sikre implementering og integrering af uddannelsens
indhold, gennemføres uddannelsen både i teorilokalet, såvel som ude på specielle lokationer med udvalgte udfordringer
og tilhørende hjemmearbejde.

CONTENT: Master of Mental Training™ /MENTALTRÆNERUDDANNELSEN™
”ON STAGE”
Foredrags,
præsentations- og
undervisningsteknik

Skriftlig- og mundtlig
eksamen

Personlig Udvikling &
Selvindsigt

Hypnose, Yoga,
Mindfulness og
Meditation, Enneagram

Personligt Lederskab &
Gennemslagskraft

Læsning, analyse og
forståelse af
KROPSSPROG

Health, Body & Mind
Connection

Sådan bliver du
ekspert:
Din karriere som
mentaltræner!

Basis Mentaltræning:
SPORT

Certificering i
Interpersonel
Persontype &
Adfærdsanalyse

Positive Psychology,
NLP core skills &
Spiral Dynamics

COACHING
TEAM SPORT

Basis Mentaltræning:
ERHVERV

Udvidet
Mentaltræning:
PERFORMANCE COACH

Peak vs. High
PERFORMANCE
COACHING

COACHING
INDIVIDUEL SPORT

Master of Mental Training™
THE
MMT CERTIFICATION

Master of Mental Training™
- 3 certifications in 1 -

Når du har gennemført din MMT – Master of Mental
Training™, har du bevist at du er en af de få eksperter
indenfor feltet – nemlig en som både kan teorien og
som kan skabe resultaterne. Uddannelsen er bygget
op om hele 3 certificeringer:
ü Certificeret Mentaltræner & Performance Coach
ü Fast track NLP Performance Coach certificering
ü e-interpersonel persontype- og adfærdsanalyse
certificering powered by e-Stimate A/S

MENTALTRÆNERUDDANNELSEN™

Master of Mental Training™
MENTALTRÆNERUDDANNELSEN™

INFORMATION

•
•
•
•
•

•

•
•

Adgangskrav: Test og personlig samtale
Pris 45.000 DKK ex. moms
Eksamen: Hovedopgave + mundtligt forsvar
Beståede elever får titel af MMT Certificeret Mentaltræner og
Performance Coach. Inkl. certificering i interpersonel
adfærdsanalyse fra firmaet e-Stimate og NLP certificering.
Uddannelsen er et 16 ugers højintenst modulopbygget forløb
med hjemmearbejde. Hertil skræddersyet webinars. Udvalgte
mentorer, bøger og kursusmateriale udleveres og
implementeres i modulerne
MÅLGRUPPE: Du er sikkert sportsudøver, coach, træner,
konsulent, psykolog eller leder og ønsker, at arbejde med
ambitiøse mennesker og organisationer samt skabe resultater i
verdensklasse
Du er motiveret for, at indgå i et intenst, krævende og - måske til tider, grænseoverskridende forløb
Du ønsker at skabe ekstraordinære resultater indenfor dit felt

MMT - Master
Mental
Trainer
Information
Personal
Challenge:
How
to Become
an Expert
Eksperten opstår i spin feltet mellem viden og resultater. Har du kun resultater, er du bare
erfaren og har du kun viden, er du bare teoretiker•– Adgangskrav:
har du begge dele
ekspert! samtale
Testerogdupersonlig

• Pris 45.000 DKK ex. moms
KOMFORT ZONE
• Eksamen: Hovedopgave + mundtlig forsvar
MENTALTRÆNERUDDANNELSEN™ er fuld af personlige udfordringer
• Beståede elever får titel af MMT Certificeret Master Mental
som har til formål at udvide din horisont, din komfortzone og bryde
Trainer og Performance Coach
med dine begrænsende overbevisninger.

THE
dis
COMFORT
nyeste psykologiske viden samt praktisk erfaring med
• personlig
Du er sikkert sportsudøver, coach, træner, konsulent, psykolog
udvikling og lederskab til følge.
eller leder og ønsker, at arbejde ambitiøse
mennesker og
ZONE
organisationer med at skabe resultater i verdensklasse
MÅLGRUPPEN
FIREWALK

• Uddannelsen består af 16 moduler og hjemmearbejde. Inkl.
certificering i interpersonel adfærdsanalyse fra firmaet eStimate
MENTALTRÆNERUDDANNELSEN™ veksler mellem træning
i den

WALK THE TALK
• Du er motiveret for, at indgå i et intenst, krævende og - måske MENTALTRÆNERUDDANNELSEN™ ligger vægt på at eleverne kan
til tider grænseoverskridende forløb
”walk the talk” og dermed opnå ”ekspertstatus” allerede ved
• Du ønsker at skabe ekstraordinære resultater indenfor dit felt
gennemførsel af uddannelsen.

Master of Mental Training™

e-interpersonal profile – BONUS certification
Use the e-interpersonal profile if you want to…
Use a set of professional personality profiles, developed in Europe, a DISC
personal profile with greater depth and more details and a personality
profile showing 8 facets instead of just four.
The e-interpersonal profile can be used for:
ü Employee development
ü Trainings
ü Recruitment
ü Relocation of staff
ü Talent development
ü Management development
ü Coaching and personal development
ü Sales training and customer handling
ü Career navigation and career development
ü Strengthening communication and cooperation

The e-interpersonal - deeper than DISC

The e-interpersonal profile has a strength-based approach and therefore has a
more compliant style than the DISC personality test. The use of colors and
strengths makes it easy to remember and it presents 8 facets instead of just 4,
offering much more nuance and greater depth. The personality profile provides
understanding of the strengths and development areas of the individuals. Among
other uses, it can be used for compiling the right team of employees and for
increasing focus on strengths, performance and efficiency.

The Process: Master of Mental Training™
MENTALTRÆNERUDDANNELSEN™

Master
Class
June 25 – June 29

Master
WEBINARS

Master
Mind
Sep 3 – Sep 7

Master
WEBINARS

Master
Project

Deadline October 5

Master of Mental Training™

Master
WEBINARS

Master
Trainer
Certification
October 12

PROGRAM OVERVIEW / Master of Mental Training™
• Adgangskrav: Test og personlig samtale
• Pris 45.000 DKK ex. moms
• Eksamen: Hovedopgave + mundtlig forsvar

MÅLGRUPPEN

• Beståede elever får titel af MMT Certificeret Mentaltræner
og Performance Coach
• Du er sikkert sportsudøver, coach, træner, konsulent,
psykolog eller leder og ønsker, at arbejde ambitiøse
mennesker og organisationer med at skabe resultater i
verdensklasse
• Du er motiveret for, at indgå i et intenst, krævende og måske - til tider grænseoverskridende forløb
• Du ønsker at skabe ekstraordinære resultater indenfor dit
felt

Master of Mental Training™
M.M.T Certification - The Master education for Mental Trainers and Performance Coaches

MÅLGRUPPEN
MENTALTRÆNERUDDANNELSEN™
For yderligere information
info@rasmusbagger.com
+45 70 22 80 66

