
VI UTBILDAR TRÄNARE MED HJÄRNAN I FOKUS!

Hjärnträning - en friskfaktor för välmående och funktion!

Forskning visar att det aldrig är för sent att träna hjärnan. Ett exempel är den sk
FINGER-studien, som visar att det går att förebygga minnesstörningar genom att
påverka olika livsstilsfaktorer. Genom fysisk träning, kognitiv träning, sociala aktiviteter,
god kosthållning och kontroll av vaskulära riskfaktorer finns goda möjligheter att
påverka sin hälsa och minska risken för demenssjukdom. 

Forskare rekommenderar därför mångsidig träning, både fysisk och kognitiv, Gärna i
grupp tillsammans med andra eftersom socialt sammanhang också är oerhört viktigt.
Här kan Life Kinetik vara ett bra alternativ.

Life Kinetik® är en unik träningsmetod som utvecklar hjärnan på ett strukturerat 
och lustfyllt sätt. Målet med träningen är att kunna använda en större del av hjärnans
potential genom att skapa nya kopplingar mellan hjärnceller, sk synapser.

Life Kinetik är rörelsebaserad hjärnträning som utmanar och stimulerar bildandet av
nya synapser. Träningsmetoden innehåller en stor mängd övningar som med tusentals
variationer är anpassningsbara efter individens nivå. Träningen planeras utifrån en
tydlig struktur. På ett lekfullt och roligt sätt kombineras ovana rörelser, tänkande och
uppfattningsförmåga i ett komplett träningsprogram. 

Träningen kan utföras individuellt eller i grupp och anpassas efter individens och
gruppens förmåga. Alla kan delta oavsett funktion, utmaningar och mål. Det är därför
träningen används med goda resultat på skolor, inom idrotten, i senior-verksamheter,
på arbetsplatser och av personer med funktionsvariationer. 

Hjärnträning med Life Kinetik lockar till skratt och är rolig för både tränare och
deltagare! Träningen har dessutom god inverkan på minne, balans och motorik, vilket
kan minska riskerna för fallolyckor samt förebygga och fördröja demens.

www.lifekinetik.se
 

info@lifekinetik.se
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Målgrupp:

DIPLOMERAD TRÄNARE FÖR ÄLDRE

Exempel på påvisade effekter av Life Kinetik®-träning:

Utbildningen är skräddarsydd och vänder sig till yrkesverksamma inom äldrevård, seniorverksamhet samt
hälso- och friskvård.

Inga förkunskapskrav men deltagarna har ofta anställning som äldresamordnare, aktiveringspedagog,
seniortränare, äldrekonsulent eller liknande.

Förkunskaper:

Innehåll:

Hjärnan i teorin: Grundläggande kring hjärnans anatomi, vad som sker i olika delar och områden. 

Perception/uppfattning: Teori och praktik för träning av visuell-, auditiv- och somatosensorisk

Kognition/tänkande: Teori och praktik för träning av arbetsminne, uppmärksamhet och förmåga att
återhämta tidigare inlärd kunskap.

Kinetik/rörelse: Flexibel kroppskontroll. Life Kinetiks unika övningar och metodik att använda rörelser
för att utveckla hjärnans förmåga. Teori och praktik för träning inom områdena rörelseändring,
rörelsemönster och rörelseflöde.

Träningsupplägg: Genomgång av träningsupplägg som innefattar Life Kinetiks olika träningsområden.
Stöd för att enkelt komma igång med träningen och metodens unika träningsuppbyggnad. Anpassat
träningsupplägg för målgruppen seniorer.

Under utbildningen varvas grundläggande teori och praktik. Vi går bl.a. igenom:

      Synaptiska modellen - Life Kinetiks arbetsmodell av hjärnan.

      uppfattning.

För att kunna erbjuda Life Kinetik-träning krävs vanligtvis Life Kinetiks grundutbildning för att erhålla
tränarlicens. Kommuner eller andra organisationer med verksamheter som riktas mot äldre erbjuds
dock uppdragsutbildningar med skräddarsytt utbildningsupplägg för seniorverksamhet. 

Efter genomförd utbildning erhåller deltagare diplom som bevis på rätten att erbjuda Life Kinetik-
träning för grupper och individer i beställarens verksamheter för äldre. 
(Deltagare erhåller inte tränarlicens som godkänner träning utanför anställningen.)

förbättrad balans och motorik 
förbättrat minne
förbättrad reaktionsförmåga
förbättrad uppmärksamhet

förbättrad koncentrationsförmåga
ökad självsäkerhet och välmående
demensförebyggande (genom utökad
kognitiv reserv)

3 utbildningsdagar fördelade på 1-3 veckor. Beställaren tillhandahåller lämplig utbildningslokal.
Omfattning och upplägg:

8 500 kr per deltagare (minst 5 deltagare) + kostnad för resa och logi för utbildare. 
Beställaren tillhandahåller lämplig utbildningslokal.
(Pris gäller för 2023)

Kostnad (exkl. moms):
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