
A K T U E L L  K U R S  F R Å N  E X P O  M E D I C A

TVÅ TILLFÄLLEN I STOCKHOLM: 22 APRIL & 3 JUNI 2020

–  V I  U T B I L D A R  V Å R D S V E R I G E !

Har du ibland svårt att fokusera på en sak i 
taget? Upplever du tillvaron som alltför stres-
sande? Eller vill du få en inblick i hur du kan 
använda mindfulness som verktyg för att 
hjälpa andra?

Syftet med denna utbildningsdag är att alla deltagare 
ska få en introduktion till mindfulness som ett verktyg 
för att hantera stress och tankar, samt öka fokus och 
livskvalité. Dagen är öppen både för dig som är 
nyfiken på mindfulness för egen del och för dig som 
vill utbilda dig vidare till Mindfulnessinstruktör.

Forskning visar att mindfulnessträning bl a:
• minskar stress, ångest och oro
• lindrar nedstämdhet
• förbättrar sömn
• stärker immunförsvaret
• förbättrar koncentrationsförmågan

UR K UR SINNEH Å L L E T 

• Mindfulness – definition, teori, forskning.
• Formell och informell träning.
• Att integrera mindfulness i sitt liv.
• Praktiska övningar – sittande meditation, kropps

scanning, yoga/medvetna rörelser.
• Sju mindfulnessattityder.
• Information om kommande instruktörskurs
• Dialoger med frågor och svar.

Plats: centrala Stockholm 22 april, 3 juni 2020

Tid: 09.00–16.00

Pris: 1 995 kronor exkl moms.

I kursavgiften ingår: för och eftermiddags kaffe, 
lunch och kursdokumentation. Efter kursen 
utfärdas intyg. Anmäl dig idag på 

www.expomedica.se

!

Introduktionsdag

MINDFULNESS
K U R SL EDA RE

Kursledaren Johan Bergstad är 
leg. psykolog, föreläsare och 
en av Skandinaviens 
främsta experter på 
mindfulness. Han har 
grundat Mindfulness 
Academy Scandinavia 
samt Mindfulness Apps. 
Johan är utbildad mindful
nesslärare via bl a Jon Kabat
Zinn och lärare vid Center for 
Mindfulness (USA), Andries J 
Kroese, Scandinavian Centre for 
Awareness Training, Potential Project 
(mindfulness för arbetslivet) och Christopher Germer, 
pionjär inom Mindful SelfCompassion.
Johan Bergstad är författare till två uppskattade böcker:
Hjärnfokus – Så blir du lugn, kreativ och fokuserad 
(Bokförlaget Forum)
Mindfulness steg för steg (Fönix Concepts)

Johan Bergstad har bl a skapat åttaveckorsprogrammet 
Oas – ett mindfulnessprogram och appen Hjärnfokus. 
Han har gjort flera filmade intervjuer med Jon Kabat
Zinn, och filmen ”This Will Also Pass – An Interview with 
Mindfulness Teacher Andries J Kroese” (se YouTube). Mer 
information om kursledaren finns på johanbergstad.se.

Missa inte heller höstens instruktörskurs
i mindfulness med Johan Bergstad. 
Presenteras inom kort på www.expomedica.se



Jag anmäler mig till: Introduktionsdag mindfulness

Anmälan
I KURSAVGIFTEN INGÅR: för och 
eftermiddags kaffe, lunch och kurs 
dokumentation. Efter kursen utfärdas 
intyg. Alla priser är exklusive moms.

Namn, deltagare 1 (Kontaktperson)

Titel/yrke

Epost

Företag/organisation

Postnummer Ort

Kontaktperson/beställare

Företag/organisation

Postnummer Ort

Ev. kostnadsställe/inköpsnummer

Adress

Organisationsnummer

Epost

Adress

Organisationsnummer

Fakturareferens

Namn, deltagare 2

Titel/yrke

Epost

FAKTURERINGSADRESS (OM ANNAN ÄN OVANSTÅENDE)

DELTAGARUPPGIFTER                                                         

HAR DU FRÅGOR KRING UTBILDNINGEN? KONTAKTA OSS GÄRNA PÅ TELEFON 08-23 73 10

Allmän information: Anmälan är bindande, platsen kan dock överlåtas till annan person. Antalet platser på varje utbildning är begränsade. Arrangören organiserar 
utbildningen och tar inget ansvar därutöver. Deltagaren ansvarar själv för att de kunskaper som förmedlas tillämpas i enlighet med vederbörandes personliga 
medicinalansvar och behörighet, samt i enlighet med tillämpningslandets gällande regler för behandling och vård etc. Varje föreläsare ansvarar själv för sitt kursinnehåll. 
Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in aviserad utbildning vid otillräckligt deltagarantal eller om omständigheter i övrigt så påkallar. Expo Medica sparar dina 
kontaktuppgifter. Vi lämnar ej ut kontaktuppgifter till tredje part. Läs mer om vår personuppgiftspolicy på www.expomedica.se. Du kan när som helst kontakta oss för 
att bli struken ur vårt register. Arrangören reservarar sig för eventuella fel i denna kursinformation.

Specialkost eller övrig information

FYRA ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG:
Internet: www.expomedica.se
Epost: info@expomedica.se
Tel: 08 23 73 10 
Post: Expo Medica, Krusegatan 19, 212 25 Malmö

KUNDUPPGIFTER                                                    

Specialkost eller övrig information

Enklast anmäler du dig 
på www.expomedica.se!

Stockholm 22 april 2020, 1 995 kronor exkl moms. 

Stockholm 3 juni 2020, 1 995 kronor exkl moms. 
Stockholm 9 maj 2019, 2 800 kronor exkl moms. 

Avsändare: 
Expo Medica, Krusegatan 19, 212 25 Malmö


