
SÅ BLIR DU mBIT COACH – I KORTHET

Under fyra utmanande och lärorika dagar lär du dig den teoretiska bak-
grunden för mBraining och du får även en grundlig förståelse för alla de 
redskap och tekniker som kollektivt betecknas mBIT – multiple Brain 
Integration Techniques. Dessa metoder kan användas för sig själva eller 
som komplement till allt det du redan vet och kan. Förutom dessa nya, 
spännande tekniker får du tillgång till ett professionellt nätverk som 
spänner världen över, samt möjligheter att understödja din marknads-
föring.

När du har gått utbildningen kommer du att certifieras som mBIT 
Coach. Du blir bland de första mBIT Coaches i Sverige och Skandinavien  
och kan vara med att sätta ditt eget fingeravtryck på utvecklingen av 
mBIT i Sverige. Du hittar mer information om nästa utbildningstillfälle 
i denna broschyr.

LÅNA BOKEN ‘MBRAINING’ GRATIS INNAN DU BESTÄMMER DIG

Nyfiken? Varför inte läsa boken ‘mBraining’ innan du bestämmer dig 
för om utbildningen till mBIT Coach är något för dig. Du beställer boken 
gratis på hemsidan www.mbraining.se. Om du anmäler dig till utbildnin-
gen behåller du boken, och anmäler du dig inte skickar du bara tillbaka 
boken till oss när du läst klart.



ett spännande nytt komplement till traditionell coaching

+ läs hur du blir en av Sveriges första mBIT Coaches

mBRAINING



mBraining är en 
enkel och blid, men 
samtidigt väldigt 
effektiv tillgång till 
hur man kan uppnå 
större klarhet, ro 
och styrka i alla 
ens åtaganden; 
från daglig ledning 
till personlig 
utveckling, coaching 
och mycket mer. 



mBRAINING HAR KOMMIT TILL SVERIGE!

Neurovetenskapen har bevisat, att vi inte bara har en utan tre hjärnor! Förutom hjär-
nan i huvudet har vi även en hjärna i våra hjärtan och i vårt tarmsystem. Det är ju in-
tressant, men vad kan man egentligen använda det vetandet till?

Den frågan ställde sig Marvin Oka och Grant Soosalu och genom att kombinera den 
senaste forskningen inom neurovetenskap med deras mångåriga expertis med bete-
endemodellering, har de skapat en kraftfull modell för hur intelligens i alla tre hjärnor 
kan nås och användas optimalt.

Deras bok ’mBraining – Using Your Multiple Brains To Do Cool Stuff ’ publicerades 
2012 och har tagit världen med storm. mBIT står för multiple Brain Integration Tech-
niques och är en samling redskap och tekniker som omvandlar teorin i mBraining till 
praktik. Du har nu möjlighet att utbilda dig till mBIT Coach på svenska och hittar mer 
information om utbildningen i denna broschyr, samt på hemsidan www.mbraining.se.

Christel Land är den enda mBIT Trainer som undervisar på svenska. Hon har lärt 
mBIT direkt från skaparna av detta nya spännande fält och har därför en djup förstå-
else både för den teoretiska bakgrunden och för den praktiska användningen av tek- 
nikerna.

Njut, och låt dig inspireras. 
Christel CHRISTEL LAND



mBRAINING: USING YOUR MULTIPLE BRAINS TO 
DO COOL STUFF

Under det senaste årtiondet har neurovetenskapen upptäckt att vi har 
komplexa och funktionella hjärnor både i våra hjärtan och i vårt tarmsy-
stem. De kallas de kardiologiska och enteriska hjärnorna och studier har 
visat att dessa neurala nätverk visar intelligens och visdom.

Nu har den moderna forskningen äntligen hunnit ikapp gammal visdom 
från esoteriska och spirituella traditioner, som i tusentals år har relaterat 
till dessa tre starka intelligenser.

Med hjälp av metoder från NLP (Neuro Linguistic Programming), kogni-
tiv lingvistik och beteendemodellering samt rotad i neuroforskningens se-
naste upptäckter, har det nya fältet mBIT (multiple Brain Integration Tech- 
niques) vuxit fram. mBIT är en samling kraftfulla tekniker för att nå in till 
den visdom och intelligens som vardera hjärna besitter.

Skriven på ett lättläst och underhållande sätt är denna bok en enkel guide 
för att förstå den vetenskapliga bakgrunden för magens intuition, hjärtats 
djupa känslor och huvudets kreativa krafter. mBraining hjälper läsaren att 
nå större framgång och lycka i en värld präglad av massiv förändring.

ÖVERSATT FRÅN mBRAINING – USING YOUR MULTIPLE BRAINS TO DO COOL STUFF,  
GRANT SOOSALU OCH MARVIN OKA 2012.



VI HAR MINST TRE HJÄRNOR!
Av Grant Soosalu, medförfattare till boken ‘mBraining’, innehar 6 universitetsnivåer för- 
delade på fysik och psykologi och är en eftertraktad ledarskapskonsulent och föredragshållare.

Har du någonsin arbetat med människor som verkar som om de har en konflikt mellan 
deras tankar, känslor och handlingar? Eller människor som inte agerar efter deras mål, 
planer och drömmar? Eller någon som har svårt att ta beslut eller bryta dåliga vanor, utan 
att egentligen veta varför? Eller kanske de känner att något saknas och inte känner att de 
är helt trogna mot vem de är, innerst inne? 
 
Då är det stor chans att deras hjärnor inte är kongruenta och balanserade med varandra. 
För när huvudet, hjärtat och magen är i balans med varandra uppstår en djup visdom, som 
gör det möjligt för en person att utnyttja de intuitioner och kompetenser som man helt en-
kelt inte kan få enbart från huvudet. Det är det som mBIT (multiple Brain Integration Te-
chniques) Coaching gör, genom att integrera hjärnorna med varandra på ett optimalt sätt.
 
Men innan vi pratar mer om detta, låt oss ta ett steg tillbaka och titta på hur det senaste 
årtiondet har bjudit på otroliga framsteg inom neurovetenskapen. 

BETEENDEMODELLERING 

De senaste upptäckterna inom neuroforskningen har avslöjat att vi har komplexa, adap- 
tiva och funktionella neurala nätverk – eller ‘hjärnor’ – i vårt hjärta och tarmsystem. De 

GRANT SOOSALU



kallas vardera för det kardiologiska och enteriska nervsyste-
met och dessa adaptiva neurala nätverk visar otroliga mäng-
der av minne och intuitiv ’intelligens’. Det finns en växande 
och bred samling bevis för att dessa hjärnor är djupt invol-
verade i kontrollen och behandlingen av en lång rad funk-
tionella och centrala beteendemässiga kompetenser. Gen-
om att använda den senaste neuroforskningen tillsammans 
med beteendemodellering har en rad viktiga insikter vuxit 
fram, som har en stor betydelse för områden som personlig 
utveckling, NLP, coaching och adaptivt ledarskap. 
 
Under de senaste 5 åren och med utgångsläge i neuroforsk-
ningen, har min kollega Marvin Oka och jag utfört beteen-
demodellering om hur hjärnorna i hjärtat och magen på-
verkar saker som beslutsprocesser, handlingar, intuition, 
relationer, ledarskap och personlig utveckling. Tillsammans 
med denna beteendemodellering har en analys av en bred 
samling divergerande källor visat att hjärtat och magen är 
involverade i att representera och behandla väldigt specifi-
ka former för intelligens och intuition. Till exempel är hjär-
tat optimerat för bearbetningen av känslor och driver hur vi 
förbinder i relationer medan magen hanterar beskyddande, 
självbevarelsedrift, den djupaste identiteten och mobilise-
ring, eller förmågan att handla. Vad man kan se från detta är 
att hjärnorna var för sig har olika sätt att kommunicera på 
och olika spetskompetenser. 

Dessa resultat understöds av en lång rad neurolingvistiska 
uttryck, som att ’lita på magkänslan’ eller att vara ’trogen till 
sitt hjärta’ och visar att uttrycken är mer än bara metafori-
ska. Resultaten understöds även av påståenden från mån-
ga andra fackområden, t.ex. Adaptivt Ledarskap, som säger 
att ledare inte bara ska använda sina huvuden men även den 
medfödda intelligensen och visdomen som deras hjärtan och 
magar besitter. 
 

mBIT – MULTIPLE BRAIN INTEGRATION TECHNIQUES

Så hur gör vi det då? Att hjälpa hjärnorna in i ett kongruent 
och effektivt tillstånd kräver ett pragmatiskt svar på frågan 
‘hur’. Därför har det nya området mBIT utvecklat en rad en-
kla men kraftfulla tekniker som lärare, undervisare, coaches 
och många andra kan använda i rätt sammanhang. Som vi 
har beskrivit i vår nya bok “mBraining”, grundar sig dessa 
tekniker och processer på att få personen att kommunicera 
med deras tre hjärnor, att få deras intelligens i ett kongruent 
tillstånd i förhållande till den aktuella frågan och därefter 
främja att hjärnorna jobbar utifrån det vi kallar deras ’hög-
sta uttryck’. När detta uppnås kommer personens intuitiva 
vidsom och kvaliteten av deras beslut och handlingar att bli 
adaptiva och annorlunda.



NEUROVETENSKAPEN 
MÖTER GAMMAL VISDOM
Något som även är fascinerande med 
dessa nya upptäckter är att den sena- 
ste forskningen äntligen har kommit  
ikapp med den urgamla visdomen från 
esoteriska och spirituella traditioner  
som i årtusenden har pratat om att det  
finns tre starka intelligenser i huvud, 
hjärta och mage. Så vi har länge på en 
intuitiv nivå vetat, genom årtusenden  
och våra egna liv, att vår intelligens, 
visdom och livskompetenser inte bara 
kommer från huvudet.

TRYCKT FÖR FÖRSTA GÅNGEN I WORLDWIDE COACHING 
MAGAZINE, ÖVERSATT AV C. LAND 



HJÄRTTRANSPLANTATIONEN  
SOM LÖSTE EN MORDGÅTA

“Slutligen är här ett annat otroligt exempel från litteraturen 
om personlighetsförändringar efter hjärttransplantationer. 
I detta exempel fick en åttaårig flicka ett hjärta från en tio-
årig flicka, men efter transplantationen började den unga 
flickan att ha levande mardrömmar om en angripare och om 
en flicka som mördas. Orolig för sin unga dotter tog mam-
man henne till en psykiater som var övertygad om att mar-
drömmens detaljeringsgrad innebar att det var tals om ett 
äkta minne. Psykiatern rekommenderade att de kontaktade 
polisen och de upptäckte därigenom att flickans organdona-
tor hade mördats. Enligt litteraturen var flickans dröm så de-
taljerad att hon kunde beskriva både mord och mördaren så 
exakt att polisen kunde gripa och döma gärningsmannen. En 
otrolig historia som får en att spekulera över hur mycket in-
telligens och specificitet som hjärtat och dess minne egent-
ligen gömmer på.

ÖVERSATT FRÅN mBRAINING – USING YOUR MULTIPLE BRAINS TO DO COOL STUFF, 
GRANT SOOSALU OCH MARVIN OKA 2012.



“ We cannot  
solve our 
problems 
with the same 
thinking we 
used when we 
created them.”
ALBERT EINSTEIN



VAD ÄR mBRAINING?
Av Dr. Suzanne Henwood, Associate Professor vid Unitec, New Zea- 
land och direktör vid mBraining4success, mBIT Master Coach, 
mBIT Master Trainer

mBraining är ett nytt område inom personlig utveckling och 
förståelse, utvecklat av Grant Soosalu och Marvin Oka och be-
skrivs i en vacker bok som finns på Amazon (i bok och Kindle- 
versioner). Genom en meta-analys och meta-syntes av hundra-
tals artiklar och annan forskningslitteratur har Grant och Mar-
vin utvecklat en rad tekniker (mBIT – multiple Brain Integra-
tion Techniques), som förvandlar detta nya vetande och teori  
(mBraining) till praktik.

“Vi har minst tre hjärnor!”

DR. SUZANNE HENWOOD



SÅ VAD VET VI?

Vi har minst tre hjärnor – ja, huvudet, eller den cefaliska 
hjärnan var du redan medveten om och hjärnorna i hjärtat 
(det kardiologiska) och magen (det enteriska) var du säkert 
intuitivt medveten om, men du har kanske inte kallat dem 
hjärnor förut.

Har du någonsin hört dig själv eller andra referera till dessa 
hjärnor? Det är förbluffande när man först vet det, hur det 
inre vetandet uttrycker sig praktiskt genom vårt språk och 
hur man börjar att märka språket hos sig själv och hos andra. 
Så vad är det för spåk som används?
 
Språk som relaterar till hjärnan i huvudet (som är kroppens 
centrum för kognitiv uppfattning, där man skapar mening av 
saker och tänker igenom dem).

“Det måste jag tänka lite över’
“Det förstår jag inte‘
“Jag ser det som ...’’
”Jag kan inte få ut tanken ur mitt huvud‘

Språk som relaterar till hjärnan i hjärtat (som är kroppens 
centrum för känslor, värderingar och relationer till andra)

“Mitt hjärta vill bara inte”
“Hon har ett öppet hjärta”
“Han har ett brustet hjärta”
 
Språk som relaterar till hjärnan i magen (som är kroppens 
centrum för självbevarelsedrift, identitet och motivation) 

“Lita på magkänslan”
“Jag har fjärilar i magen”
“Han har is i magen”
 
Känner du igen det nu? Är det inte otroligt hur vi inte har lagt 
märke till det förrän nu? 
 
Vi vet även att varje hjärna har ett ’högsta uttryck’
Huvudet:  Kreativitet
Hjärtat:  Medkänsla
Magen:  Mod

Genom att använda det som kallas mBIT Roadmap och gen-
om att tillgå hjärnorna i en speciell ordning och få dem i ett 
kongruent tillstånd, ger det möjlighet att röra sig igenom 
mBIT Roadmap och nå en högre nivå av insikt och visdom. 
Det är essensen av vad mBraining handlar om.



“ Dessa hjärnor 
har en nivå av 
autonomi som 
är långt större 
än vi trodde 
den var för 
bara några  
få år sedan.”



SÅ VAD GÖR DET TILL EN HJÄRNA?

I litteraturen är en hjärna i detta sammanhang define-
rad som ett komplext, adaptivt neuralt nätverk med ett 
stort antal neuroner och sammankopplingar mellan 
neuronerna, plus stödje- eller gliaceller. Dessutom har 
hjärnan sitt eget minne och kan anpassa sig inifrån, utan 
att behöva att kommunicera med hjärnan i huvudet. Så 
en hjärna i detta sammanhang är långt mer komplext än 
bara en samling nervceller som du t.ex. hittar i ögat eller 
örat. 

Säger vi att de andra hjärnorna är helt självständiga? Nej 
– självklart inte. Kroppen är en komplex, integrerad hel-
helt, men dessa hjärnor har en nivå av autonomi som är 
långt större än vi trodde den var för bara några få år se-
dan.
 
Och när man ser till att hjärnorna är integrerade och i ett 
kongruent tillstånd, uppnår man den ideella situationen 
för en autentisk, sund livsstil för sig själv personligt och 
i förhållande till sitt arbete. mBraining visar att det utif-
rån det kongruenta tillståndet växer fram en högre nivå 
av visdom när hjärnorna arbetar i synergi med varandra, 
vilket ger en effekt som är större än summan av de tre 
hjärnorna på egen hand.

SÅ HUR HAR DETTA VETANDE VÄXT FRAM? 

Under årens lopp har olika forskare runt om i världen studerat 
individuella komponenter i kroppens neurologiska system och 
rapporterat sina resultat. Det har skett stora framsteg inom ima-
ging-teknologi och det har öppnat en helt ny värld i förhållande 
till vad vi kan se och veta om den mänskliga kroppen. 
 
Det som Grant och Marvin har gjort är att sammanställa denna 
samlade kunskap om de individuella hjärnorna och så fråga “And 
so what?”. Vad ändrar sig genom att vi nu vet detta? Vad kan jag 
göra annorlunda som resultat av det? De tog forskningsresulta-
ten och skapade en modell som möjliggör kommunikation och 
högre kongruens mellan de tre olika centrum i kroppen. De gick 
ut och testade sina modeller genom action research för att se om 
modellen fungerade – och det gjorde den.
 
Och just det här kan vara en utmaning för vissa människor. Tro 
mig, genom mitt arbete i vården (och under utbildningen inom 
vården) har jag träffat människor som inte kan se längre än det 
de redan vet. Det som de blev undervisade i då de läste anato-
mi på universitetet. Som om vi människor aldrig har haft stora 
förändringar i vårt tänkande och kunskap. Kan du föreställa dig 
att vi brukade tro att världen var platt? Nej! En dag kommer de 
säga – visste du att vi brukade tro att vi bara hade en hjärna?



Men det var ett sidosprång. Det som mBraining gör är att det 
ger oss en modell som gör det möjligt för oss att se hur de tre 
hjärnorna arbetar med varandra. Genom att få hjärnorna i 
ett balanserat tillstånd och genom att få dem att arbeta från 
sitt högsta uttryck, kan ny visdom skapas. 
 
Det är därför vi är många som är exalterade över mBraining 
och dess möjligheter – för att vi själva har upplevt det och 
sett våra klienter som berättar om otroliga förändringar. 
 
Det jag älskar med mBraining är att det är ett komplement 
till det jag redan vet. Det kräver inte att jag rör mig bort ifrån 
de redskap och tekniker som jag redan använder i utveck-
lingsarbete och coaching – det ger mig tvärtom möjlighet att 
lägga till fler tekniker till min professionella verktygslåda. 
Dessutom passar det även fint tillsammans med min spiri-
tuella övertygelse, så jag kan växa och utveckla mig i alla om-
råden av mitt liv. 
 
En av de största påverkningarna för mig personligt, samt 
något som jag har delat med de flesta av mina klienter, är den 
balanserade andningstekniken som ger alla möjlighet att 
komma tillbaka till ett balanserat tillstånd. I praktiken bety-
der det att du kan reducera stress och ångest på bara några få 
minuter och i situationer som är speciellt svåra eller utma-
nande. På det sättet får man kontrollen tillbaka i svåra eller 

pressade situationer, vilket ger fler valmöjligheter kring hur 
man reagerar och det ser till att stressnivån inte stiger till 
ohälsosamma nivåer. Jag har haft väldigt bra resultat i arbe-
tet med människor som lider av kronisk stress, som berättar 
om att de upplever mer ro och en lugnare sömn. Det är bara 
när man kommer tillbaka till det där balanserade, kongruen-
ta tillståndet att man kan börja göra ändringar. mBraining 
gör just det – tar dig tillbaka till det balanserade ’dig’ – och 
ger plats att tänka och fatta bra beslut.
 
Sättet som mBraining lär människor att använda andningen 
som ett sätt att balansera det autonoma nervsystemet på är 
enkel, blid, säker och otroligt effektiv. Tekniken speglar den 
centrala rollen som medkänsla spelar i mBraining. 

Genom att förstå och lyssna till de tre hjärnorna kan män-
niskor bättre känna igen när de är ur balans. Du vet den där 
känslan när man gärna vill göra något, men man inte helt kan 
få gjort det som krävs för att göra det? Eller hur hjärtat ibland 
kan säga en sak och huvudet något annat? Eller man har tagit 
ett beslut som bara inte ’känns’ rätt? Det är hjärnorna som 
inte är i balans med varandra. Och det är bara genom att få 
dem i ett kongruent tillstånd, att man kan komma vidare på 
ett positivt sätt. 
 
TRYCKT FÖR FÖRSTA GÅNGEN PÅ WWW.MBRAINING4SUCCESS.COM, 
ÖVERSATT AV C. LAND



“ Knowledge 
comes from 
but a single 
perspective; 
wisdom comes 
from multiple 
perspectives”
GREGORY BATESON



NÄR MAGEN OCH HUVUDET PRATAR MED VARANDRA

“Varje natt när du sover går ditt huvud igenom perioder av det som kallas REM 
(Rapid Eye Movement)-sömn. REM-sömnen är en normal fas i sömncykeln, in-
träffar ungefär var 90:e minut i genomsnitt, har en integrerad roll i vår inlärnings-
process och spelar en viktig roll i integrationen av minne, erfarenhet och kunskap. 
En studie från University of California visade nyligen genom hjärnscanningar att 
REM-sömnen reaktiverar minnen, sätter dem i perspektiv och integrerar dem. Det 
visade sig att REM-sömn fungerar som ett slags balsam som lugnar de känslomäs-
siga upplevelserna från den föregående dagen. Lika fascinerande är då att hjärnan 
i magen också genomgår en process som påminner om REM-sömn, men det hän-
der i tarmsystemet och är känt RGM (Rapid Gut Movement)-sömn. Ungefär var 
90:e minut medan du sover genomgår tarmsystemet perioder av RGM. Vissa for-
skare har föreslagit att det är då hjärnan i magen och huvudet kommunicerar och 
integrerar kunskap och erfarenhet från den föregående dagen. Baserad på denna 
insikt är det troligt att drömmar är ett viktigt verktyg för tarmsystemet att kom-
municera med hjärnan i huvudet och passera intuition och ”magkänsla” till med-
vetandet. Som esoteriska traditioner hävdar innehåller dina drömmar meddelan-
den från magen och hjärtat.“

ÖVERSATT FRÅN mBRAINING – USING YOUR MULTIPLE BRAINS TO DO COOL STUFF, 
GRANT SOOSALU OCH MARVIN OKA 2012.





ANVÄND mBRAINING PROFESSIONELLT  
– BLI mBIT COACH! 
 
Om du tycker att allt detta låter spännande och är något som kun-
de komplettera ditt arbete med människor, så är mBIT Coach- 
certifieringen något för dig. mBIT kan användas vid många olika 
problemställningar, t.ex. med människor som:
 
•  …verkar som att de vet vad de vill, men har svårt att agera efter 

deras mål.
•  …har en intern konflikt mellan deras tankar, känslor och hand-

lingar.
•  …har oönskade vanor som de kämpar med att bryta. 
•  …har svårt att ta beslut.
•  …är väldigt bekymrade om risker i det de gör, oavsett om det är 

privat eller arbetsmässigt. 
 
mBIT är ett effektivt sätt att bearbeta dessa och många andra ty-
per av problemställningar. Som mBIT Coach lär du dig att hjälpa 
andra att komma i ett mer kongruent tillstånd med sig själva och 
deras tre olika intelligenser i huvud, hjärta och mage. När perso-
nens tankar, känslor och instinkter är överrensstämmande, kan 
han/hon ta bra beslut utan rädsla eller tillbakahållenhet för att 
agera. Det är den process som mBIT Coach-certifieringsförlop-
pet lär dig.



MER PRECIST LÄR DU DIG:
 

•  Hur neurovetenskapen har bevisat att vi har tre hjärnor 
och hur dessa upptäckter bekräftar gammal visom och tra-
ditioner.

 
•  Hur man bäst utnyttjar sina medfödda intelligenser och 

visdom
 
•  En rad effektiva och enkla tekniker som tillsammans kallas 

‘multiple Brain Integration Techniques’, eller mBIT
 
•  De 9 primära funktionerna av huvud, hjärta och mage 

och hur de var för sig bidrar med olika färdigheter och in-
telligenser. 

 
•  De 5 typerna av neurala begränsningar, som även kallas 

NICs (kort för Neural Integration Constraints), som ger en 
djup förståelse för hur de tre hjärnorna kan skapa inter- 
na konflikter och hur man kan arbeta igenom begräns-
ningarna. 

 
•  Hur man balanserar det autonoma nervsystemet genom 

balanserad andning, som bl.a. snabbt reducerar stress. 
 

•  En grundlig förståelse för varje hjärnas kärnkompe-
tenser och hur de kommer till uttryck när det autonoma 
nervsystemet är i obalans. Det är ett viktigt redskap för att 
kunna diagnostisera var en obalans kommer ifrån och hur 
man på bästa och mest effektiva sätt återskapar balansen.  

 
•  Tekniken “Neural Syntax Mapping”, så du snabbt kan 

kartlägga en persons neurala syntax och därmed bättre 
förstå hur blockeringar och konflikter uppstår. 

 
•  Det som kallas “mBIT Foundational Sequence”, vilken 

är den grundläggande sekvensen som de flesta människor 
utnyttjar sin intelligens igenom. Genom att arbeta med 
deras intelligens i den riktiga sekvensen kan man uppnå 
mer effektiva resultat. 

 
•  Hur du aktivt kan använda neurala integrationsförstär-

kare för att göra integrationen mellan de tre intelligenser-
na ännu starkare. 

 
•  Att känna igen och övervinna 15 typer av neurala inte-

grationsblockeringar, som hindrar att intelligensen från 
de tre hjärnorna arbetar tillsammans på bästa sätt.



“ Det jag älskar 
med mBraining 
är att det är ett 
komplement  
till det jag 
redan vet.”



FÖRUTOM ALLT DETTA GER KURSEN DIG ÄVEN: 
 
•  Ditt eget exemplar av boken ‘mBraining: Using Your Multiple Brains To Do Cool Stuff ’
 
•  Möjligheten att bli facilitator för online-kursen ‘Loving Your Life’, som du kan erbjuda 

dina egna klienter. Det är ett nätbaserat självutvecklingsprogram som ökar kännedomen 
till mBIT och som bygger intresset för en-till-en coaching.

 
•  Möjligheten att bli listad som coach på den globala och regionala hemsidan så att perso-

ner som letar efter mBIT-coaching kan hitta dig. 
 
•  Tillgång till den privata Facebookgruppen för mBIT-Coaches på världsplan, där du 

kan utvidga ditt professionella nätverk och hålla dig uppdaterad med den senaste forsknin-
gen inom neurovetenskapen. 

 
•  Möjlighet att ta utbildningen som mBIT Coach Trainer så att du själv kan utbilda coaches.
 

VEM ÄGNAR SIG KURSEN FÖR?  

Svaret är enkelt – alla som jobbar med att hjälpa andra. Det kan t.ex. vara alla typer av coa-
ches, terapeuter, undervisare, konsulenter, ledare eller mentorer. Vi förutsätter att du redan 
känner till det grundläggande i att jobba med människor. Vi bygger vidare på de färdigheter-
na och ger dig en djup kännedom till mBITs redskap, som du kan anpassa till ditt eget arbete. 
mBITs redskap kan användas för sig själva eller som tillägg till en lång rad andra redskap och 
tekniker.



VARFÖR VARA EN AV DE FÖRSTA? 

Vad andra säger om utbildningen

“Med kunskapen och de verktygen som utbildningen ger så möjliggörs ett be-
slutsfattande för resultat på helt nya oväntade höjder.”
SUSANNE WIDÉN, CERTIFIERAD COACH

“Kunde ta med mig tekniken dagen efter med patienter i behandlingsrum-
met. Finns mycket i mBIT (och NLP) som har sin grund i klinisk hypnos och 
blir ett jättebra komplement för strukturerat inre arbete.”
ELISABET MATTSSON, LEG PSYKOTERAPEUT



VEM UNDERVISAR? 

Kursen hålls på svenska och din undervisare är Christel 
Land. Christel är den enda mBIT Coach Trainer i Skandina-
vien och sommarens kurs blir den första som hålls i Sveri-
ge och på svenska. Christel har en B.Sc. i ekonomi och inter-
nationell politik från London School of Economics, samt en 
M.B.A. Hon är även Prince2- och ITIL-certifierad och blev 
2008 certifierad som Business Coach. Hon har 15 års erfa-
renhet med ledning, change management och entreprenör-
skap. 2015 blev hon Danmarks första och Skandinaviens an-
dra mBIT Coach och har sedan dess även kvalificerat sig som 
mBIT Coach Trainer. Hon har lärt mBraining direkt från 
skaparna av mBIT och har därför en djup förståelse för både 
teorin och den praktiska användningen av teknikerna. 

INTE REDO ÄN?

Om du inte deltar i kursen i juni kan du anmäla dig till vårt 
nyhetsbrev och hålla dig informerad om framtida kurser och 
annat relevant. 
 
Du anmäler dig på www.mbraining.se.


