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Prestera bättre med smart träning! De flesta som ägnar dig åt idrott vet att bra prestationer kräver
målmedveten träning. Men långt ifrån alla arbetar lika målinriktat med den mentala träningen som med den
fysiska. Den här boken vägleder dig i praktisk idrottspsykologi och ger dig tips på hur du kan arbeta med den
i vardagen. Enkla, praktiska verktyg för mental träning Praktisk idrottspsykologi handlar om psykologiska

utmaningar och hur du med hjälp av mental träning kan öka välbefinnandet och förbättra dina
idrottsprestationer. Till skillnad från andra böcker inom området är denna bok inriktad på att även omsätta
teori till praktik genom konkreta praktiska råd kopplade till de ämnen som tas upp i boken. Coachen ska må

bra för att kunna coacha bra Boken består av fyra separata men integrerade delar. Den första delen
introducerar viktiga begrepp inom idrottspsykologi samt tydliggör varför mental träning är något som alla,

oavsett nivå och ambitioner, kan och bör ägna sig åt.

Prestera bättre med smart träning. Personligen tycker jag att författarna lyckas bra med att beskriva den
teoretiska bakgrunden till den praktiska tillämpningen och därmed ge läsaren en inblick i den

idrottspsykologiska teorin vilket var bokens syfte. 0 av 1 exemplar finns att låna 1 reservationer i kö.

Idrottspsykologi

Praktisk Kylteknik är en grundlärobok inom kylteknik och används i lite mer omfattande utbildningar. Boken
ger dig en inblick i den idrottspsykologiska teorin samt mängder med konkreta tips och förslag på hur mental
träning kan bli en naturlig del av den vanliga träningen. Kenttä Hassmén och Gustafsson. Men långt ifrån alla
arbetar lika målinriktat med den mentala träningen som med den fysiska. Natur Kultur. Praktisk metodik i

idrottspsykologi och coachning UPAD Centrum UPAD Psykologi och Coaching Plats Madrid Varaktighet 220
timmar Pris 480 UPAD Psychology and Coaching är ett psykologcenter som ligger i Madrid och det ger också

https://readerzone.in.net/books1?q=Praktisk idrottspsykologi


utbildning för. Men långt ifrån alla arbetar lika målinriktat med den mentala träningen som. Praktisk
idrottspsykologi SISU Idrottsböcker. Henrik Gustafsson Praktisk idrottspsykologi 20069 Kartläggning av det
idrottspsykologiska området med avseende på. Frågor och svar. Idrottspsykologi är ett av de fem prioriterade
forskningsområdena på Gymnastik och idrottshögskolan. Praktisk idrottspsykologi Peter Hassmén Göran

Kenttä och Henrik Gustafsson. sannolik att påverka ens förmåga inom samma område i det här fallet skattad
praktisk idrottspsykologi. Kaikki aiheesta Tränings och tävlingspsykologi praktisk idrottspsykologi för

tränare ledare aktiva och andra intresserade tekijä Willi Railo. Till skillnad från andra böcker inom området är
denna bok inriktad på att även omsätta teori till praktik genom konkreta praktiska råd kopplade till de ämnen

som tas upp i boken. Upptäck även andra julklappar från Bokus.
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