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Vårt intresse för den mentala träningen har alltid handlat
om ett behov av att lära oss hantera svåra situationer. Hur
kan vi hantera oss själva när det känns tungt och när det gör
ont? När saker och ting inte blir som vi har tänkt oss? När vi
finner oss själva i situationer som vi helst av allt hade undvikit
eller hoppat över om vi hade kunnat?
Livet är fullt av motgångar. Förr eller senare hamnar vi
alla i perioder där vår formella utbildning, sociala status,
utseende, popularitet eller pengar inte kan hindra vår rädsla

SVÅRA SITUATIONER
eller lindra vår smärta. Vi står helt ensamma inför livet och
inte ens våra vänner och familjemedlemmar kan bära vår
börda åt oss. Det enda vi kan förlita oss på i sådana s ituationer
är vår egen upptränade förmåga till inre lugn, beslutsamhet
och mod.
Det är naturligt att vi alla helst vill undvika obehag, smärta
och lidande, oavsett om dessa förekommer i vår hälsa, vårt
arbete eller i våra relationer. Men förstärkning av vår förmåga
att hantera dessa tillstånd innebär också en utveckling av vår
förmåga att hantera livet. Livet är både ljus och mörker, både
dalar och toppar, både skratt och tårar.
En större mental styrka leder till en ökad känsla av livsglädje. Vi har svårt att njuta av och uppskatta sådant som vi
är rädda för. Med större förmåga att hantera livets mörker,
dalar och tårar kan vi också känna mer uppskattning för
livets ljus, skratt och toppar.

IGOR OM ILSKA OCH RÄDSLA
Jag var väldigt ung när jag upptäckte att ilskan hjälpte mig
att bli fri från rädslan. Och idag, när jag ser tillbaka på mitt liv,
så måste jag medge att jag har varit rädd för väldigt mycket.
Rädd att dö, rädd för krig, rädd att bli sjuk, rädd att miss
lyckas, rädd att förlora de som står mig nära, rädd att ingen
kommer vilja komma mig nära, rädd att inte räcka till, rädd
för andra människor och hemskheter/dumheter som de kan
hitta på … Listan är i stort sett oändlig.
Men, när jag kände mig riktigt arg, då drog sig rädslan till
baka någonstans djupare i mitt inre. Ilska är en så pass intensiv
känsla att den är kapabel att, under en begränsad period, er
sätta även den starkaste rädslan. Den aggressiva reaktionen
är kapabel att knuffa undan rädslan från sin härskartron.
Vilken berusande befrielsekänsla! Och berusande är verkligen
rätt ord.
När vi känner oss fyllda av en stark rädsla (eller av en annan
starkt obehaglig känsla) så vill vi spontant helst undvika den.
Vi vill inte uppleva det vi känner men kan samtidigt inte hjälpa
det. Jag uppfattar detta som orsaken till att många människor
berusar sig på olika sätt när de mår dåligt. De vill inte uppleva
sin rädsla, sin olycka, sin emotionella smärta, men kan sam
tidigt inte fly från dessa. Att berusa och bedöva hjärnan kan
då ge en tillfällig lindring.
Alkohol har till exempel en förmåga att distrahera och
sakta ner ett upphetsat psyke och minska spänningsgraden
i en stressad kropp. Priset man betalar för önskan att fly från
sig själv är dock väldigt högt. För att köpa mig fri från mina
rädslor var jag tvungen att ersätta dem med större och större
mängder av ilska och aggressivitet. Ett konstant upphetsat
psyke är en säker väg till ett sorgligt liv.
Ett psyke som är upphetsat kan inte tänka klart och är där
för dåligt på att analysera information, reflektera över sina er
farenheter, fatta intelligenta beslut och lära sig, det vill säga
utvecklas i största allmänhet. Detta stänger många dörrar i

ens liv och påverkar naturligtvis också ens självbild och själv
förtroende negativt.
Ett konstant upphetsat psyke reagerar aggressivt på
minsta lilla osäkerhet, vilket gör att andra människor börjar
dra sig undan och undvika ens sällskap, samt att man lätt
hamnar i trubbel och konflikter.
Ett konstant upphetsat psyke låter inte kroppen komma
till ro vilket stör vår återhämtningsförmåga, matsmältnings
förmåga och vår fysiska prestationsförmåga. Balans, timing,
koordination och avståndskontroll är alla beroende av en av
spänd kropp.
Tänd men inte spänd brukar det heta inom idrotten, vilket
jag tolkar som fokuserad men inte aggressiv när det gäller
kampsport. Mitt samarbete med kampsportsutövare baseras
därför på ett enda mål: Att ersätta aggressivitet med självkontroll. Genom Fokuskontroll, Andningskontroll och Spännings
kontroll tränar vi oss att inte vara rädda för vår rädsla. Vi
tränar oss i att acceptera den och kontrollera den. Man kan
aldrig styra en match bättre än man kan styra sig själv i den
matchen. Vi kan aldrig styra vårt liv i högre grad än vi kan
styra oss själva i Livet.

MADDE OM ILSKA OCH RÄDSLA
Kan han verkligen hjälpa mig?? Det var min första (desperata)
kontakt med Igor Ardoris och mental träning. Jag var då
professionell fighter, tillhörande absoluta eliten, men … jag
hade lite strul. Jag kunde inte hålla ordning på varken känslor
eller humör.
Till en början var det ganska coolt. Jag trodde att det var
så man var tuff. Genom att bli vrålförbannad och tappa det.
Spotta, fräsa, svära, slåss … Men med tiden och ju större
tävlingar jag tävlade, desto tydligare blev det att det häm
made mig. Dessutom ville jag faktiskt inte vara varken
okamratlig eller osportslig. Jag ville vara tuff. På riktigt. Tuff
som i iskall och beräknande – en smart fighter. Inte ett arsle.
Efterhand lyckades jag nämligen räkna ut, att dom som
hade ett behov av att visa sig (spela) tuffa, som ” trashtalkade”
och som gick omkring med attityd, uppdragna axlar och
spänniga ansiktsuttryck – dom var precis raka motsatsen.
Den polletten trillade ner när Igor en dag sa orden: Ilska är
förtäckt rädsla … Det slog mig som en käftsmäll. Så fullstän
digt solklart.
I mitt fall låg min största rädsla i att inte leva upp till för
väntningar (man skulle kunna tro att det var för smällar, men
den biten kommer man över ganska fort). Lika mycket mina
egna, allra mest faktiskt, som andras. Rädd för att inte pre
stera, rädd för att inte leverera. Rädd för att inte vara bra, eller
njae … bra räckte inte ens – jag skulle vara bäst.
Det räckte inte heller att vinna, det skulle vara snyggt o
 ckså.
Tekniskt med finess, men ändå med dominans och tuffhet.
Smart men med krigarhjärta. Det var kraven jag hade på mig
själv. Varje träning, varje match, varje mästerskap …
Inte så konstigt att känslan av otillräcklighet fick mig att
balla ur.
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EN BESTÄNDIG SEGER
Det finns de som betraktar framgångsrika tävlingsresultat
inom idrott som en väg till ett bättre självförtroende hos de
unga idrottarna. Jag är dock av en annan åsikt och ser detta
snarare som än väg till högmod. Man kan känna sig oövervinnelig efter en stor seger, bara för att känna sig helt värdelös
nästa gång man förlorar. Denna typ av känslomässig berg
ochdalbana kostar enorma mängder energi och berövar oss
människor mycket av vår idrotts- och livsglädje.
Ingen vinner alltid och dagens vinnare är morgondagens
förlorare.
När vi är unga kan vi njuta av att vara starka och vitala,
men den styrkan och energin kommer att avta med åren. Den
som en gång i tiden var ung och stark kommer med tiden att se
sig själv besegrad av någon som är ännu yngre och s tarkare.
Den som finner glädje i att besegra andra kan räkna med att
så småningom själv uppleva smaken av förlust och nederlag.
För att vi ska vinna i en tävling behöver någon annan förlora. Dessa segrar är relativa och obeständiga. En fråga vi
kan ställa oss är: Finns det en seger som inte är beroende av
andras nederlag? Kan man uppnå en beständig seger?
Vad vinner vi egentligen på att besegra någon annan?
När vi ser på det ur ett större perspektiv blir det hela ganska
meningslöst. Och därför också värdelöst. Det enda som får
näring är vårt högmod och vi har inte bidragit med någonting värdefullt varken till oss själva eller till våra medmänni
skor. Är det inte slöseri med tid att lägga sin energi på sådana
aktiviteter? Om vi tar oss an idrott med en annan inställning
– då kan idrott och tävling istället vara ett sätt att bli stark
på insidan.
Ett äkta självförtroende kan varken byggas upp eller rivas
ner så enkelt. Ett äkta självförtroende kommer med en ökad
förmåga att styra sig själv. Att kunna försätta sig själv i ett
tillstånd av lugn, säkerhet och trygghet även i pressade och
obehagliga situationer.

I N L E D N I N G

IGOR OM SITT SAMARBETE MED MADDE
Jag får ofta frågan: Vilka idrottare har du hjälpt?, och mitt
standardsvar är: Inga; de hjälper sig själva. Den mentala
träningen är egen träning där var och en tar ansvaret för
sin egen utveckling. Det jag kan göra som mental tränare
är att tillhandahålla den relevanta informationen, tränings
verktygen och utvecklingsstrategierna. Jag finns också där
som support under träningsprocessen, men själva träningen
måste idrottaren göra själv.
En av pionjärerna på talangforskning, fil. dr John S almela,
upptäckte när han analyserade alla de faktorer han hade mätt
för att kunna förutsäga idrottslig framgång, att den egna
träningen var den faktor som var helt dominerande. Den
svarade för inte mindre än 80 procent av variansen det vill
säga sannolikhetsfördelningen.

VILKA IDROTTARE HAR DU HJÄLPT?
INGA, DE HJÄLPER SIG SJÄLVA.
Trägen vinner!, lyder det gamla svenska ordspråket och jag
håller med det till 100 procent. Det jag söker hos de som
söker samarbete med mig, är ihärdighet och beslutsamhet.
Vi utvecklas genom våra erfarenheter. En ihärdig person kan
råka ut för massor av motgångar och förluster, men en ihärdig person ger aldrig upp. Det är bara en fråga om tid innan
en sådan person har lyckats med sina mål.
När Madde kontaktade mig med målet att bygga upp sin
mentala styrka, hade hon väldigt svårt för allting som hade
med koncentration, stillhet, lugn och avslappning att göra. På
det sättet var hon verkligen en icke-talang. Det hon däremot
hade gott om var ihärdighet, beslutsamhet och kampvilja.
Hon var (och är) som en terrier som kämpar tills hon lyckas,
eller tills hon stupar. Jag visste därför att det bara var en tidsfråga innan det mentala skulle bli en av hennes största styrkor och tillgångar. Jag visste, att så fort hon inser att inre lugn
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MADDE:

Jag ville bara bli bäst i världen på thaiboxning. Mental träning
var något jag (då) aldrig skulle ha ro i kroppen att pyssla med
för personlig utveckling eller välmåendets skull. Det var jag
alldeles för rastlös för och tänkte att det kunde dom där träd
kramarna hålla för sig själva. Men för fightingen däremot var
jag beredd att göra vad som helst.
Jag hade en sådan extremt lång startsträcka innan jag tillät
mig att ta in alla tillvägagångssätt och den mentala träningen
som gjort mig så mycket vassare. Många gånger har det känts
som om jag är tvärtom, som att saker som är lätta för andra är
svåra för mig, och saker som är svåra för andra är lättare för
mig. Men jag har också mött en del likasinnade och som jag
vet skulle kunna åstadkomma underverk med hjälp av tipsen
och verktygen i den här boken. Min förhoppning är att boken
ska korta ner just din startsträcka och att du ska kunna skörda
frukten av och förstå vad mental träning kan göra för dig.

och stillhet är avgörande för yttre kraft och skärpa, så skulle
hon träna tills hon lyckas (eller tills hon stupar). Eftersom jag
kände igen mycket av mig själv i Madde, upplevde jag ganska
tidigt att vi två kommer fungera bra tillsammans. Vårt samarbete har med åren övergått till en vänskap som i sin tur
idag, tio år senare, har lett till denna bok.

IGORS BAKGRUND OCH INFLUENSER
Så länge jag kan minnas har jag varit intresserad av den inre
styrkan. Och mitt intresse har framför allt varit av praktisk
natur. Det innebär att jag framför allt har haft behov av att
bygga upp min egen inre styrka. Frågan jag ställde mig då,
mest intuitivt, var:

Hur kan jag bli starkare?

I N L E D N I N G

Under min uppväxt har jag fått massor av goda råd, men
tyvärr inte så ofta träffat på människor som själva kunnat
handla efter dessa goda råd. Allra minst i svåra situationer.
I början på 80-talet, när jag var fem–sex år gammal,
visades Shogun på tv, en japansk-amerikansk tv-serie som
baserades på romanen med samma namn, skriven av James
Clavell.
Jag fascinerades av de japanska samurajernas mod, s tyrka
och mentala tuffhet. Mitt intresse för samurajerna grundar
sig i att de under dryga tusen år konsekvent har ägnat sig åt
att utveckla och förfina sin mentala styrka, vilket vill säga,
sin förmåga att hantera livets svåra situationer. Jag började,
som så många andra barn, att träna karate vid tio års ålder.
Till skillnad från de allra flesta, har jag dock aldrig slutat att
träna.
Eftersom jag lärde mig läsa tidigt i livet, läste jag allt om de
japanska krigarna som jag kunde komma över. Deras träning,
deras tro, deras normer, värderingar, regler och traditioner.

”ALLA HAR EN PLAN TILLS DE
FÅR PÅ KÄFTEN” MIKE TYSON
Tack vare karateträningen blev jag dock väldigt snabbt varse
om att kunskap inte räcker till för att bygga upp den mentala
styrkan. När jag i min ungdom läste böcker om samurajer
och deras mentalitet, kände jag mig väldigt inspirerad, upplyft och laddad med mod och motivation. Detta höll i sig till
den första sparringen med någon som var större, bättre eller
starkare.
Till min stora besvikelse blev jag varse att dessa känslor
av energi och inspiration snabbt kunde försvinna när jag
hamnade under press och att jag efteråt kände mig ännu
mer orolig, osäker och otrygg. Före detta boxningsvärldsmästaren, tungviktaren Mike Tyson, har uttryckt det väldigt
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kärnfullt: ”Alla har en plan tills de får på käften”.
Så småningom och framför allt genom den fortsatta karate
träningen blev det uppenbart för mig att all kunskap, om den
ska vara till någon nytta, måste praktiseras, övas, tränas och
tillämpas. Den måste läras in med kroppen och den måste
vara ingjuten i kroppen.
Senare i livet kom jag i kontakt med mer samtida kampkonstutövare. Deras tränings- och livserfarenheter har varit
och är fortfarande min största källa till inspiration. Där kan
jag framför allt nämna judomästaren Kyuzo Mifune (1883–
1965), aikidomästaren Koichi Tohei (1920–2011) och, inte
minst, karatemästaren Shigeru Egami (1912–1981).
I mitten av 90-talet upptäckte jag den mentala träningen
och blev medveten om att det fanns även andra människor,
utanför kampkonstvärlden, som delade min passion och
mitt intresse för den mentala styrkan. Människor som fil. dr
Lars-Eric Uneståhl, fil. dr Terry Orlick, fil. dr Carol Dweck,
dr Ben Furman, fil. dr Robert Nideffer och fil. dr Brené Brown
för att nämna några av dem. Dessa forskare har breddat mitt
perspektiv på den mentala styrkan genom att utforska frågan:

VAD KRÄVS DET FÖR ATT VI,
SOM MÄNNISKOR, SKA BLI
STARKARE PÅ INSIDAN?
Tack vare deras arbete har jag fått möjligheten att jämföra
mina egna tränings- och livserfarenheter med deras vetenskapliga hypoteser, teorier och forskningsresultat och ytterligare fördjupa min förståelse av ämnet inre styrka (mental
tuffhet). Här vill jag framför allt nämna grundaren av den
mentala träningen, fil. dr Lars-Eric Uneståhl. Jag har haft
den enorma turen att ha honom som lärare, förebild och
mentor under de senaste 15 åren.

I N L E D N I N G

Under hela mitt vuxna liv har jag försökt bygga en bro
mellan två världar: den praktiska och den teoretiska. Jag
behövde först förstå vad mental styrka är och hur den kan
tränas upp, för att sedan kunna tillämpa och praktisera detta
i min egen träning. Därför har pedagogiken varit ett väldigt
viktigt område och jag tog så småningom två examen i pedagogik, en med mera praktisk inriktning och en examen som
är mera inriktad på det akademiska.
Fram till 2006 har jag arbetat heltid som pedagog i olika
typer av uppdrag och sedan 2007 professionellt som mental
tränare med specialinriktning på mental tuffhetsträning och
hantering av svåra situationer – med idrottare, företagsledare
och andra som är intresserade av att bli starkare på insidan.

MADDES BAKGRUND OCH INFLUENSER
Det var inte förrän jag hamnade i Frankrike tillsammans
med Igor och min dåvarande tränare Benny Botegård som jag
fick kvittot på vilken utveckling och vilken nytta den mentala träningen verkligen gjort för mig. Jag var i Paris för att
gå en proffsmatch mot den franska mästarinnan Ielö Page.
Hon var obesegrad, hade flera stora mästerskapsmedaljer i
bagaget och sades vara riktigt, riktigt tuff. Första kvittot fick
jag redan dagen innan matchen då vi skulle mötas upp för invägning och läkarkontroll. Jag var såpass trygg att jag vågade
vara vänlig när min franska motståndare granskade mig lite
arrogant från topp till tå varpå jag svarade genom att le och
heja vänligt. Hon sa på franska till sin coach någonting i stil
med att jag var så himla söt och att man inte kunde slå en
”sån som mig” …
HA! tänkte jag, och såg fram emot att visa henne vad mitt
vänliga bemötande egentligen betydde.
När jag på matchdagen stod i omklädningsrummet uppvärmd och klar, händerna var lindade, boxarrocken på, fullt
fokuserad och bara inväntade sista signalen för att gå in på
arenan och stiga upp i ringen … Då kommer arrangören stressandes med andan i halsen och förklarar att jag inte behöver
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oroa mig. ”Du behöver inte vara rädd. Du har nämligen fyra
livvakter som går med dig från omklädningsrummet upp till
ringen. Och under tiden du går matchen står dom utspridda
runt ringen för att skydda dig.”
”VA? Vad i helvete snackar han om?!!” Jag trodde det
var ett desperat och billigt trick för att psyka mig (jag hade
ju läst om vad man gjorde med Ramon Dekkers i Thailand
förr i tiden). Men uppenbarligen var det på riktigt. Det här
var i utkanten av Paris och fightingpubliken var tydligen både
aggressiv och våldsam. Jag som kom utifrån och skulle slåss
mot deras egna drottning av thaiboxning, gjorde såklart mig
till deras direkta fiende.

”ISTÄLLET KLEV JAG RAKT IN.
NOLL RÄDSLA. NOLL RESPEKT.”
Man skulle väl kunna säga att det inte var en optimal upp
levelse precis när jag skulle vara som mest peppad, fokuserad,
samlad och oövervinnerlig … Men vafan skulle jag göra??
Så jag gjorde precis vad jag var tränad att göra: uppfattade
situationen, accepterade den för vad den var men tillät mig
inte att fastna i det. Jag lät det rinna av och bara fucking gjorde
vad jag var där för att göra (kvitto nr 2). Visa dom. Vinna.
Det var första gången Ielö Page fick smaka på sin egen
medicin där hon stod framför mig i ringen med blottat tandskydd. Jag satte nämligen hårt mot hårt och gav henne noll
utrymme att göra det hon var allra bäst på – att pressa och
dominera. Istället klev jag rakt in. Noll rädsla, noll respekt.
Och visst small det ordentligt åt båda hållen i början, men så
småningom såg jag hur hon började vekna. Först mentalt och
av ren frustration, men sedan också fysiskt och orkesmässigt.
Jag mötte henne på hennes hemmaplan, med alla fördelar det
innebar för henne, jag mötte henne i hennes ”game”, där hon
var som starkast … Och jag tog henne.

I N L E D N I N G

Detta var såklart ingen slump, utan tack vare konsekvent
och disciplinerad träning tillsammans med Igor Ardoris.
Exakt samma träning som du får i den här boken. För det
fiffiga här är att det är exakt samma princip oavsett vilken
typ av stressad eller pressad situation du befinner dig i. Jag
började träna mentalt för att bygga upp mig i ringen, som
fighter, utan att ha en aning om att exakt samma verktyg och
egenskaper skulle hjälpa mig senare i livet och i helt andra
situationer.
Nu har jag slutat tävla som fighter men utsätter mig fort
farande kontinuerligt för överjävliga saker (sådan är jag, haha)
som till exempel motorcykelkörning, pistolskytte och olika
stuntjobb. Där använder jag mig av exakt samma verktyg för
att hålla mig fokuserad och kunna leverera. Och ibland faktiskt bara för att inte skita på mig av nervositet … Vid föreläsningar till exempel (dom är värst). Då letar jag upp en liten
vrå, ställer mig och andas med fokus på mitt Enpunktsankare
och sen går jag ut och gör det jag egentligen inte vågar. Ändå.

TRÄNING MED MAXIMAL INSATS
För att vi ska kunna klara av att styra våra känslor och reak
tioner i svåra situationer behöver vi träna med maximal
insats. Det hela kan enkelt förklaras genom den klassiska
styrkeövningen marklyft när den övas med riktigt tunga
vikter.
När vi tränar med tung belastning avslöjas våra tekniska
brister och svagheter. Då får vi chansen att bli medvetna om
dem och att rätta till dem. Detta leder till att vi så småningom
orkar lyfta ännu tyngre och det är så vi blir ännu starkare
fysiskt. På engelska heter styrketräning progressive resistance
training, vilket betyder att utövaren gradvis höjer ribban för
belastningen som han eller hon orkar hantera.
Att lyfta riktigt tunga vikter från marken kräver maximal fysisk och mental insats och det man övar sig i är att
behålla en god teknik även under hög belastning. Ju tyngre
belastning som utövaren klarar av att hantera med en god
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form, desto starkare är han eller hon. Att lyfta rätt är v iktigt
i sammanhanget eftersom en god teknik skyddar oss mot
skador när vi tangerar gränsen för vad vi klarar av.
Det räcker alltså inte att bara lasta på med vikter och
sedan slita med dem bäst man kan. Det man egentligen övar
med tung styrketräning är förmågan till självkontroll under
en tung fysisk och mental belastning. Vi måste behärska oss
själva för att under hög press kunna komma ihåg att fort
farande lyfta med god teknik.

ATT LYFTA RIKTIGT TUNGA
VIKTER KRÄVER MAXIMAL
F YSISK OCH MENTAL INSATS.
Vi gör oss ofta illa när vi försöker oss på att lyfta saker i vardagen som väger mer än den belastning som vi är vana att
hantera. Det är då som vi slarvar med tekniken och lyfter
med ryggen istället för med benen, rumpan och bålen.
När du är van att lyfta riktigt tungt, till exempel din
dubbla kroppsvikt med god teknik, så är det ingen stor sak att
lyfta något i vardagslivet som väger lika mycket som du själv
eftersom du är van att träna med vikter som väger det dubbla.
Jag förhåller mig på samma sätt till den mentala styrkan.
Ju högre grad av mental belastning vi orkar hantera och ändå
behålla vårt lugn, vår säkerhet och inre trygghet, desto starkare är vi mentalt. Vi betalar ett högt pris mentalt när vi i
vårt vardagsliv tvingas hantera saker som vi inte är vana vid
att hantera och som vi inte är tränade att befatta oss med.
Både fysisk och mental styrka utvecklas genom regelbunden, långsiktig och systematisk träning. Den här boken
handlar om den mentala styrkan och hur den kan tränas upp.

MADDE:

Det här tar mig genast tillbaka till övningen Fyra mot en som
Igor drillade mig i inför VM i thaiboxning. Den gick ut på att
vi byggde upp en situation på träning med domare, en publik
som bara hejade på mina motståndare OCH psykade mig
precis som Rysslands hejaklack faktiskt gör på VM och jag
fick fightas i ringen UTAN vila där nya fräscha motståndare
slängdes in hela tiden med uppgift att pressa mig. Tempot
och pressen var mycket högre än i match och ronderna DUB
BELT så långa som vid tävling. Detta för att skapa en tuffhets
grad så svår att vi mer eller mindre framkallade panikkänslor.
Inte förrän jag hade upplevt panikkänslorna kunde jag lära
mig att hantera dem. Och när jag lärt mig hantera dem, blev
jag så otroligt mycket tryggare inför matchtillfällena. Det
krävdes MÅNGA ”psykbryt” för att träna upp den förmågan.
Att veta hur det känns att bli mentalt pressad till den grad att
man ”tappar det”, släpper oron inför att hamna där. När jag
visste att jag klarade av att slåss mot fyra personer utan vila
och i dubbelt så långa ronder, ja, då klarade jag minsann av
mästerskap där jag ”bara” slogs mot en åt gången. Ryssland
eller ej.
Jag vill påpeka att denna typ av övningar inte är någon
ting som man spontant hittar på eller som går ut på själv
plågeri. Övningen var skräddarsydd för att bygga upp mig och
förbereda mig för kommande utmaningar och inte för att bryta
ner mig. Det är en stor skillnad mellan att plåga/tvinga sig
igenom n
 ågonting och mellan att faktiskt växa genom det
och bli starkare. Vem som helst kan pressa folk, men det krävs
hög kompetens, fingertoppskänsla, empati och en stor por
tion tillit mellan tränaren och fightern för att denna typ av
övningar ska vara uppbyggande istället för nedbrytande.

I N L E D N I N G

INTEGRERAD TRÄNING
Inom den österländska livsåskådningen betraktas individens
fysiska och mentala resurser som två aspekter av samma
helhet. Detta kan illustreras med följande citat av judons
grundare Jigoro Kano (1860–1938):
”Judo är inte enbart fysisk träning, utan också en livs
åskådning. Om man tränar judo, måste man alltid ge sitt
maximum även psykiskt sett. Känner man ej till sitt eget
maximum, eller försöker man inte ge maximum av vad man
förmår, då förlorar man alltid i judo, och i livet. Judo skall
vara en fysisk och psykisk träning i att alltid göra sitt bästa.”
Jigoro Kano var väl medveten om vikten av att träna med
maximal insats.
Enligt legenden härstammar österländska kampkonster
från det gamla Kina. Den zen-buddhistiska munken Bodhi
dharma sägs ensam och till fots ha vandrat från Indien till
Kina med avsikten att sprida buddhismen till den regerande
Liang-dynastin.
Han valde efteråt att stanna kvar i Kina och undervisa
munkarna där. Han upptäckte dock att munkarna var alldeles för klena för att orka med hans träningstempo, vilket
ledde till att flera somnade eller till och med svimmade under
meditationen. För att avhjälpa detta, började Bodhidharma
att kombinera och integrera fysiska övningar med m
 unkarnas
andliga träning.
Bodhidharma förklarade att trots att buddhismens syfte är
själslig och andlig befrielse, så får man inte strunta i kroppen.
Kropp och själ utgör en helhet och kan inte separeras eller
behandlas åtskilt. Genom den fysiska träningen byggde
munkarna upp sin fysiska och mentala tuffhet för att orka
genomföra den krävande och asketiska andliga träningen.
Detta sägs ha lett till uppkomsten av de berömda Shaolin
krigarmunkarna och i sin förlängning till uppkomsten av
olika kung fu- och karatestilar.
Tyvärr är det fortfarande så att det fysiska och det mentala
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uppfattas och behandlas som två separata företeelser. I de
flesta länder finns det gympasalar för ungdomarnas fysiska
utveckling och klassrum för ungdomarnas intellektuella

träning. I tv-serien Klass 9A där jag hade uppdraget som
idrottslärare, integrerade jag mental träning i idrotten med
goda resultat. Till och med ungdomar som brukade skolka
från idrottslektionerna började komma dit och utvecklas
när de fick möjlighet att se relationen mellan det fysiska
och det mentala. Men det finns dessvärre fortfarande ingen
etablerad, systematisk approach där dessa två tränas och
behandlas som en helhet. De flesta har preferenser och lutar
åt antingen det fysiska eller det mentala hållet.

ETT MODERNT EXEMPEL
Det finns idag, precis som på samurajernas tid, andra konkreta och moderna exempel där man övar den mentala tuffheten genom träning med maximal insats där både det f ysiska
och det mentala tränas som en helhet.
Navy SEAL är namnet på den amerikanska flottans
attackdykare och specialförband. SEAL är en förkortning
som utläses Sea Air Land, vilket anger att förbandet ska
kunna verka till havs, i luften (fallskärm) och på land. I den
amerikanska flottan anser man att just SEAL har den t uffaste
utbildningen och är de bästa soldaterna i hela v ärlden. Denna
uppfattning har haft stort genomslag inte minst tack vare
det prövande moment i SEAL-träningen som rubricerats
helvetesveckan (Hell Week).
Fas 1 i deras basutbildning består av åtta veckor fysisk
träning. Där ingår bland annat helvetesveckan som består av
fem och en halv dagars kontinuerlig övning med högst fyra
timmar sömn per dygn.
Ett av de mest (ö)kända övningsmoment under helvetesveckan är det så kallade Log PT. Det går ut på att sju stycken
aspiranter tränar med en telefonstolpe (log på engelska). Stolpen väger dryga 150 kilo och aspiranternas uppgift är att
lyfta den, springa med den ut på stranden, slänga ner den i
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sanden, genast lyfta upp den, springa med den ner i havet och
sedan börja om igen.
Den värsta belastningen är dock inte den fysiska, utan
den mentala. Soldaterna har ingen aning om hur länge de
förväntas hålla på. Om de snart är klara. Om de knappt
har börjat. Eller vilken nästa övning med stolpen som befäl
havaren kommer att hitta på blir. De tvingas lära sig en viktig
mental princip:

Att enbart fokusera på uppgiften i nuet.
Att släppa tankarna på vad som kommer att hända senare,
sina sårade känslor, vad som gör ont, eller vad som är orättvist eller orimligt. Allt de förväntas göra är fokusera 100
procent på sin uppgift i nuet.
De som inte klarar av det gallras bort direkt eftersom de
anses sakna den nödvändiga mentaliteten.

BAM!
BAM!

MADDE:

BAM!
BAM!
Här och nu. En rond i taget. En duell i taget. En smäll i taget. Ald
rig har det varit så tydligt för mig vad här och nu innebär som
när jag gått match. I boxningsringen finns det inte utr ymme
att varken resonera, tvivla eller förlora sin närvaro i situa
tionen. BAM! säger det i så fall, och så har man fått smäll.
Det innebär att jag inte kan tänka på vad som h
 änder om jag
förlorar, om jag vinner, vad andra tycker om min prestation,
om hur trött jag kommer att vara i sista ronden – BAM! – eller
vad min motståndare har för strategi, hur ont det gör i sken
benen, vem som leder, vem domaren f avoriserar … BAM! Allt
annat än exakt här och nu stjälper mig.

OCH VAD SKULLE TYDLIGARE KUNNA ILLUSTRERA DET BÄTTRE ÄN EN SMÄLL PÅ KÄFTEN?
Det innebär också att jag inte heller på förhand kan förutse
hur en tävling ska gå, eller hur en match ska se ut. Om jag gör
en plan i förväg, vad händer då när min motståndare har en
helt annan strategi än vad jag tänkt? Fastnar jag i min förut
bestämda plan (som inte stämmer överens med vad som sker
här och nu) så åker jag på däng. Om jag så bara fastnar i
tankarna kring vad jag ska göra eller skulle ha gjort … ja, då
åker jag på däng då också. Det finns inget som helst utrymme
för min närvaro att vara någon annanstans än just där och
då, varje sekund måste vara här och nu.
Samma sak gäller smärtan, blir jag träffad och fastnar
med tankarna i hur ont det gör – BAM! – då åker jag på
nästa smäll innan jag ens hunnit komma över den första. Så,
vad jag gör är precis samma sak som jag tränat upp i min dag
liga meditation, jag plockar tillbaka mig själv och min fokus.
Gång, på gång, på gång. Precis på samma sätt som när jag
börjar t änka på annat i min meditation, och jag uppfattar vad
det är som händer och sedan styr tillbaka mig till att fokuse
ra på andningen. Så, när jag får en smäll uppfattar jag den
– i fighting kan man liksom inte låtsas att den inte finns, haha –
men fastnar inte i hur den hände eller hur ont den gör, utan ser
till att direkt parera eller kontra. Och det kan jag endast göra
om jag är hundra procent närvarande i nuet.

I N L E D N I N G

BUDO ÄR MENTAL TUFFHETSTRÄNING
De japanska kampkonsterna – budo – är en mental träning
genom rent fysisk träning, som på köpet utvecklar den
fysiska styrkan och konditionen. Syftet med träningen ska
inte bara vara att utveckla kroppen. Sambandet med sporten
är en mycket ung företeelse.
Budo betyder krigarens väg och omfattar alla de japanska
kampkonsterna. I budo ingår sådana kampkonster som
kendo, judo, aikido, karatedo och kyudo eller bågskytte, men
ideogrammet bu betyder också att upphöra med kampen.
Do, ”vägen”, betyder levnadssätt, undervisning för egot,
vägen att på djupet förstå sitt eget inre.
Träning i kampkonster är tänkt att ge lösningar på frågor
om livets mening, men också dödens mening, eftersom de två
i själva verket inte kan skiljas åt. Kampkonstträningen speglar jaget och söker svaren på frågorna:

VEM ÄR JAG? VAD ÄR JAG?
Att lära sig hantera svåra situationer handlar framför allt om
inre lugn och självkontroll och inte om styrka och kondition.
I våra dagars tävlingar gäller det inte längre liv och död utan
poäng. Då räcker det med fysisk styrka, uthållighet och teknik. Men förr stod livet på spel, och då var det den p
 sykiska
inställningen som var viktigast. Allt utspelades på ett ögonblick och i det ögonblicket bestämmer intuitionen – den
mentala närvaron – medan kroppen och tekniken följer efter.

HANTERING AV LIV OCH DÖD
Syftet med att träna budo är att utövaren med tiden ska öva
upp sin förmåga till lugn och behärskning i sitt inre, till och
med i situationer där ens liv kunde stå på spel. Inför döden
liksom inför livet måste medvetandet förbli lugnt. Man befinner sig på ett högre plan, ovanför kampen, och omvandlar
den till en mental träning.
Under 1500-talets mitt skedde den första kontakten
mellan japaner och européer i och med att tre portugisiska
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sjömän drev i land vid ön Kagoshima. Portugiserna hade med
sig handeldvapen. Med dessa vapen som förebild lyckades
japanerna ett år senare producera egna skjutvapen. Efter
detta förändrades allting för alltid.
Detta innebar dock inte slutet för kampkonsterna, utan
snarare en ny början. Efter att skjutvapen hade introducerats
fortsatte samurajerna att öva kampkonster med ännu större
iver, inte minst kendo – svärdets väg. Läran som syftade till
kunskap om hur man kan klyva en man med ett hugg blev
vägen till kunskap om hur man kan skära av sin egen rädsla,
själviskhet och självupptagenhet. En väg till beslutsamhet,
uthållighet och mod.
Redan innan skjutvapnens ankomst hade samurajerna
väldigt lite anledning att tro på ett långt liv. Efter att skjutvapen kommit in i bilden blev oddsen för överlevnad ännu
sämre.
Samurajernas träning i kampkonster blev mer och mer en
mental tuffhetsträning som skedde genom fysiska rörelser.
Den mentala frigörelsen från rädslor och mentala begränsningar var dess främsta effekt. Detta är den huvudsakliga
anledningen till att kampkonstträningen har bevarats i den
japanska kulturen och i deras för övrigt moderna utbildningssystem.

MADDE:

Detta är anledningen till varför kampsport är så mycket mer
än bara sport för mig. Fightingen har inneburit en inre resa jag
aldrig skulle ha gjort utan den. För precis som för samurajerna,
kan man som fighter varken lura sig själv eller rädslorna. Det
är som att sanningen står där och stirrar en rakt i vitögat.
Det finns inga genvägar, man kommer inte undan. Insikter
som förmodligen skulle ta år att landa i (om ens någonsin) slår
som en käftsmäll. Men. Så rent och så ärligt. Och aldrig har jag
känt mig så levande eller så stark i mina svagheter.

I N L E D N I N G

PRINCIPBASERAD MENTAL TUFFHET
Stark på insidan är en annorlunda bok om mental tuffhetsträning. Madeleine Vall Beijner är ett klassiskt exempel på
en elitidrottare med enorm vilja, ambition och träningsdisciplin. Samtidigt är hon en ung kvinna med ADHD. Den här
boken berättar om den träningsmodell som har utvecklats
under vårt tio år långa samarbete. Konceptet är inspirerat av
de japanska samurajernas träningsfilosofi och är konstruerat
för att passa även personer med väldigt mycket energi och
lite tålamod.
Vi kommer att presentera tre principer för mental tuffhet
och en enda praktisk metod som förenar och uttrycker de tre
principerna. Det är nämligen principerna som är ”motorn”
som driver metoden.
Vi har medvetet begränsat vår verktygslåda till enbart tre
principer och en enda metod eftersom både forskningen och
vår egen erfarenhet vittnar om att ett begränsat antal valmöjligheter underlättar och förkortar beslutsprocessen när
vi befinner oss i ett stressat läge (Hicks lag).
Det samurajerna har gemensamt med krigare i alla tider
och olika kulturer är att de var praktiskt orienterade handlingsmänniskor. De behöll enbart de verktyg och strategier
som gång på gång visat sig fungera under press. Allting annat
sållades bort. Både fysiska och mentala färdigheter som de
ägnade sig åt att utveckla har testats i skarpt läge och visat
sig fungera i praktiken under hundratals år.
En annan fördel med att lära ut principbaserad mental
tuffhetsträning är att det finns ett oändligt antal olika typer
av svåra situationer, och varken vi eller någon annan för
den delen kan ”täcka” dem alla med en bok. Olika männi
skor uppfattar olika situationer som olika svåra och dessa
situationer kan förekomma inom området för vår hälsa, vårt
arbete eller våra relationer.
Men, när du har lärt dig förstå och bemästra principerna
som gör att metoden fungerar kommer du på egen hand vara
kapabel att applicera vår metod på vilken situation som helst.
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MADDE:

Att det behöver vara extremt enkelt och konkret skulle nog
kunna vara mitt ”fel”. Vi har utgått ifrån hur jag har mottagit
information under åren jag och Igor jobbat ihop. För mig som
har mycket spritt i benen och ett högt spinn på insidan, be
höver informationen vara begränsad och begriplig. Får jag
för många alternativ eller en spretig beskrivning, så fastnar
ingenting och all information går förlorad. Likaså behöver jag
ett tydligt syfte med min uppgift och en förklaring av min vin
ning av att göra den. Jag är nämligen inte bara en prestations
människa, jag är otålig också, så något meningslöst lull-lull
kommer jag inte lägga min energi på. Dock är jag beredd att
göra allt vad som krävs för det jag tror på och får jag bara en
tydlig bild av vägen till mitt mål så är jag svårstoppad och ut
vecklingen längs vägen ett faktum.

Din uppgift blir att på djupet förstå och bemästra dessa principer så att din kropp spontant kan göra det val som passar
bäst för den givna situationen.

TRE PRINCIPER OCH EN METOD
Den mentala tuffhetsträningen kan enkelt sammanfattas
med tre principer och en metod. Principerna, kallade FASprinciperna, är:
FOKUSKONTROLL: Släpp ditt sinne fritt i alla riktningar.
Utveckla ett allsidigt fokus där du koncentrerar dig på hela
situationen.
ANDNINGSKONTROLL: Under press, fokusera på din utandning. Det kommer att göra dig lugn, avspänd och närvarande
i nuet.
SPÄNNINGSKONTROLL: Håll din tyngdpunkt låg. Slappna av
i överkroppen och tillåt din kropp att vara ”nedrörd”.

I N L E D N I N G

Metoden heter CENTRERING – Slappna av i överkroppen och
låt din fysiska tyngd och allt som finns i ditt sinne sjunka ner
och samlas i ditt Enpunktsankare.
I Japan har man historiskt, i hundratals år, uppfostrat männi
skor att samla sitt medvetande i en punkt i nedre bukom
rådet, cirka 10 centimeter under naveln, där kroppens tyngdpunkt befinner sig. Detta för att de ska kunna plocka fram
sin optimala fysiska och mentala styrka och samla ihop den
på ett enda ställe. Kärt barn har många namn och denna
punkt kallas dantien på kinesiska och tanden, hara och seika
no itten på japanska. I den indiska traditionen motsvarar
placeringen av denna punkt det andra chakrat som kallas
Svadhisthana och betyder ungefär ”jagets boning”. I Stark
på insidan kallar vi den punkten för Enpunktsankaret. Detta
för att betona att det är i den punkten som vi förankrar oss
själva under press.
CENTRERINGEN sammanfattar och sammanbinder FASprinciperna. Dessa tre principer är tre aspekter av en och
samma sak. Därför tappar du hela konceptet om du skulle
missa en av principerna. Men, när du verkligen har riktig koll
på en av FAS-principerna, så kommer de andra två automatiskt att följa med.
FOKUSKONTROLL kräver att du andas ut lugnt och minskar
spänningen i överkroppen så att du under press kan förbli avspänd och ”nedrörd”.
ANDNINGSKONTROLL – att under press fokusera på din utandning, kommer hjälpa dig att lugna ner dig och bli fysiskt
nedrörd, vilket gör att du kan zooma ut ur situationen och
uppfatta den i sin helhet med ett allsidigt fokus.
SPÄNNINGSKONTROLL innebär att du i en pressad situation
kan slappna av i överkroppen och blir nedrörd istället för
upprörd vilket gör att du kan börja andas med lugnare andetag och uppfatta situationen med ett allsidigt fokus.
När du har lärt dig FAS kommer du att känna dig trygg
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MADDE:

Med principbaserad mental tuffhetsträning byggde jag upp
min förmåga att behålla min självkontroll under press i box
ningsringen och under stora mästerskap. Det visade sig vara
exakt samma färdigheter som jag behövde i vardagslivet. Helt
plötsligt var jag bättre på att kontrollera mitt temperament
i min kärleksrelation (säger man så? haha) och när jag var
oense med hantverkarna som renoverade hemma. Jag hade
skaffat mig kunskap för att samla mig och hantera nervositet
när jag skulle hålla föredrag, söka nytt jobb eller som när jag
skulle ta motorcykelkörkort förra sommaren och både armar
och ben skakade (på riktigt) inför uppkörningen. Då plockade
jag tillbaka mig genom exakt samma andningsövningar och
genom Enpunktsankaret. Jag fixade krypkörning, kraftig in
bromsning och slalom galant! Vilket jag direkt efteråt ringde
Igor och tackade för.
De obehagliga känslorna försvinner inte – jag är fort
farande mänsklig – men de vinner inte heller. Det ligger en så
fantastisk trygghet i att kunna behålla sin självkontroll under
press. Att veta inom sig att man ”reder ut det” oavsett hur
överjävligt det än må kännas i stunden.

och säker med den metod som vi lär ut. Och, om metoden inte
skulle fungera för stunden, är det ett tecken att du har missat
någon av de tre principerna – vilket gör det enkelt för dig att
hitta och rätta till det som har blivit fel.

EN ENKEL PEDAGOGIK
Vårt sätt att lära ut den mentala tuffheten är enkel. Både den
teoretiska och den praktiska delen baseras helt och hållet på
FAS, det vill säga på Fokuskontroll, Andningskontroll och
Spänningskontroll.

I N L E D N I N G

För att du ska lyckas med din mentala tuffhetsträning behöver både teori och praktik ingå i samma helhet. Att träna
en metod utan att förstå principerna är lika ineffektivt som
att förstå principerna utan att öva upp metoden.
Kroppen kan inte på egen hand hantera svåra situationer.
Sinnet, som styr kroppen, behöver en gedigen förståelse av
teorin bakom metoden. Först när du förstår varför träningen
fungerar kan du verkligen börja lita på den, känna dig motiverad att öva och, så småningom, börja skörda och njuta av
dess frukter.
Enbart teorin räcker inte heller. ”Att veta utan att göra är
som att älska utan att röra.” Utan träning och praktisk til�lämpning blir det hela ofullkomligt, frustrerande och, inte
minst, fruktlöst.

ATT VETA UTAN ATT GÖRA
ÄR SOM ATT ÄLSKA
UTAN ATT RÖRA.
Det är först när teorin och praktiken fungerar tillsammans,
som två vingar på en fågel, som vi verkligen kan lyfta i vårt
lärande och nå nya höjder i vår utveckling.
När vi känner oss utsatta och stressade har vi inte tid med
en massa olika tekniker och komplicerade teorier. Vår erfarenhet är att de allra flesta kurser och utbildningar riktar sig
till människor vars mål är att prestera väldigt bra i vanliga
situationer. I den mentala tuffhetsträningen strävar vi istället
efter att prestera som vanligt i väldigt svåra situationer. I
ett pressat läge är vi sällan intresserade av att imponera på
omvärlden med mängden av kunskaper och färdigheter. Det
enda viktiga är att vi med framgång och inre trygghet lyckas
hantera den svåra perioden. Det är allt och det räcker väl.
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TVÅ DELAR OCH TRE STEG
Den här boken består av två delar som kompletterar varandra och tillsammans bygger en helhet.
DEL ETT behandlar teorin och principerna bakom den mentala tuffhetsträningen.
DEL TVÅ behandlar den praktiska träningen.

TRE STEG
Övningarna i boken delas in i tre steg och beskriver hur du
lär in övningarna:
STEG 1: FÖRSTÅ MED KROPPEN.
Första steget ingår i Del ett och lär ut FAS-principerna genom
en kombination av teoretiska förklaringar och praktiska
övningar. Vi kan inte tillräckligt betona vikten av att du inve
sterar din tid i att göra övningarna ordentligt. Din direkta
erfarenhet kommer att ge dig en helt annan nivå av både för
ståelse och självförtroende.
STEG 2: TRÄNA TILLS DU KAN DET
Ingår i Del två som avhandlar den praktiska träningen. Efter
att du genom dina egna direkta upplevelser har fått en tydlig
förståelse för FAS-principerna och Centreringsmetoden, är
det dags att se till att integrera dessa i ditt sätt att vara. Målet
är att din kropp instinktivt ska använda sig av Centrering
i dina vardagssituationer utan att du medvetet ska behöva
tänka på det eller komma ihåg det.
För att göra träningen så tillgänglig och vardagsnära som
möjligt har jag spelat in träningsprogram för en period av
12 veckor. Efter 12 veckor och cirka 15 m
 inuter träning om
dagen kommer du med största sannolikhet börja glädjas åt
din – numera instinktiva – förmåga att hålla dig lugn, säker
och trygg i din vardag. Redan efter ett par veckors daglig träning kan du förvänta dig positiva effekter.

I N L E D N I N G

Träningsprogrammen kan du lyssna på via appen Stark på
insidan som finna tillgänglig för både Iphone och Android.
Du kan även ladda ner träningsprogrammen via min hemsida
www.igorardoris.se.
STEG 3: DRILLA TILLS DET SITTER
Detta steg ingår också i den praktiska delen. I den här fasen
är det dags att börja utmana oss själva genom att drilla vår
förmåga till självkontroll under mer och mer utmanande omständigheter. Det är nu som vi kan börja ta det vi förstår och
det vi kan till nästa nivå. Det är dock väldigt viktigt att du
inte börjar utmana dig själv i steg 3 innan du verkligen förstår
och behärskar de första två stegen.

DEL 1: TEORIN BAKOM MENTAL TUFFHETSTRÄNING
STEG 1: FÖRSTÅ MED KROPPEN................................................. 44
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SPÄNNINGSKONTROLL..............................................................100
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DEL 2: DEN PRAKTISKA TRÄNINGEN........................ 132
STEG 2: TRÄNA TILLS DU KAN DET...........................................137
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MENTAL SJÄLVKONTROLL VECKA 6–11.................................... 148
SJÄLVKONTROLL I VARDAGEN VECKA 12– ...............................155
STEG 3: DRILLA TILLS DET SITTER............................................. 161
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Igor har hjälpt mig att samla
allt mitt fokus i stressade
situationer. Han har gett mig
verktyg för att kunna släppa alla
störningsmoment och skapa mig
ett flow i nuet.
Pierre Engvall,
ishockeyspelare HV71

Stora delar av min simkarriär
och mitt liv har kretsat runt
simning. Jag har identifierat mig
som ”Ida simmaren”. Efter OS
i Peking sökte jag upp Igor för
att få hjälp med min simning.
Efter många års samarbete och
Igors hängivna dedikation kan
jag idag stolt identifiera mig som
”IDA SOM SIMMAR”. Jag
har upptäckt möjligheter och
styrkor inom mig själv som jag
inte visste fanns. Jag är Ida även
om jag inte simmar.
Ida Marko-Varga,
landslagssimmare i fyra OS

Med hjälp av Igors kunskap
är det första gången i min
idrottskarriär som jag känner
att sinne och kropp jobbar
tillsammans. Kombinationen gör
att jag känner mig oslagbar både
som golfproffs och människa.

MENTAL TUFFHET – ENKELT OCH KONKRET
”Kan han verkligen hjälpa mig?” Det var min första (och desperata) kontakt
med Igor Ardoris och mental träning. Jag var då professionell fighter och
tillhörde den absoluta eliten, men … jag hade lite strul. Jag kunde varken
hålla ordning på mina känslor eller mitt humör. Till en början trodde jag
att det var så man var tuff, genom att bli vrålförbannad och ”tappa det”.
Spotta, fräsa, svära och slåss. Men med tiden och ju större tävlingar jag
deltog i blev det allt tydligare att det hämmade mig. Dessutom ville jag
faktiskt inte vara varken okamratlig eller osportslig. Jag ville vara tuff. På
riktigt. Tuff som i iskall och beräknande – en smart fighter. Inte ett arsle.
Stark på insidan är en annorlunda bok om mental tuffhetsträning.
Madeleine Vall Beijner är ett klassiskt exempel på en elitidrottare med
enorm vilja, ambition och träningsdisciplin. Samtidigt är hon en ung
kvinna med ADHD. Den här boken berättar om den träningsmodell som
utvecklades under det tio år långa samarbetet med pedagogen och
mentala tränaren Igor Ardoris. Konceptet är enkelt och konkret för att
passa även personer med väldigt mycket energi och lite tålamod. Som
läsare får du möjlighet att ta del av teorin och de praktiska övningarna
som hjälpte Madde att utveckla mental tuffhet i ringen såväl som i livet.

Viva Schlasberg,
professionell golfare

Mitt enpunktsankare ger mig
trygghet och stabilitet. Oavsett
var jag befinner mig eller vilka
omständigheter som råder så
vet jag nu bättre varifrån jag
behöver utgå: inifrån mig själv.
Nico Musoke,
Professionell MMA Fighter

Igor Ardoris är mental tränare och
pedagogisk konsult. De senaste tio
åren har Igor bland annat utbildat
elitidrottare, lärare, poliser, ambulanssjukvårdare och företagsledare
att agera utifrån lugn och balans i
pressade situationer.

Madeleine Vall Beijner är en av

Sveriges främsta thaiboxare genom
tiderna, rankad topp tre i världen. Efter
en skada 2015 slutade hon att tävla
och är idag personlig tränare, före
läsare och stuntskådespelare, senast
i Hollywood-filmen Wonder Woman.

