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jöRGEN OOM äR FRåN BöRjAN PSyKOlOG, och började tidigt jobba med mental träning för idrottare. idag är 

han en legend när det gäller motivation och en av sveriges mest efterfrågade talare. i mer än trettio år 

har han medverkat i drygt 300 företags förändringsprocesser i fler än 30 olika länder.

hans budskap handlar om rätt mental inställning, rmi. det är lätt att skylla på omständigheter 

och på yttre faktorer, men det handlar mångt och mycket om att ta sitt eget ansvar. 

ett av Jörgens motto är ’if it’s to be, it’s up to me’. många faktorer spelar 

naturligtvis in för att nå framgång och en av de viktigaste är stoltheten. 

det gäller att vara stolt over sig själv. “proud people perform”, menar 

Jörgen oom.

– alltför många människor fokuserar på sina tillkortakommanden 

och det de inte kan, istället för att faktiskt se allt de har och saker de är 

bra på. det gäller att skifta fokus och att inte gräva ner sig i negativa 

tankar. det finns ingen objektiv verklighet, utan du skapar din egen 

verklighet genom din inställning och hur du ser på världen, fort-

sätter Jörgen. och vi måste ha fler medarbetare som vågar mera. 

ordet ”mod” borde stå oftare i platsannonserna.

SAMARBETE MEd SvENSKA MöTEN

talarforum har europas största nätverk med över 7 000 talare, utbildare, experter, underhållare 

och inspiratörer och erbjuder alltifrån korta effektiva föreläsningar till längre seminarieserier 

och utbildningar. svenska möten och talarforum samarbetar för att erbjuda talare till gemen-

samma kunder med målet att skapa möten som stärker deras attraktions- och konkurrenskraft.

för mer information: www.talarforum.se

rmi - rätt mental 
inställning. 
Så här skapar vi tillsammans toppmotivation i vardagsarbetet.

finanskris, varsEl oCh PErmittEringar till trots, så sökEr 
förEtag i allt störrE utsträCkning motivationstalarE. 
PsykologEn jörgEn oom som talar om rätt mEntal 
inställning är mEst PoPulär hos talarforum.

TExT: JENNy lExHED  bIlD: TAlARFORUM

Vad har du för råd 

till dem som vill förändra sin 

inställning till livet?

FOKuSERA På dET POSITIvA, det du är bra på, så bidrar du till 

en bättre verklighet. Beröm andra, och inte minst dig själv. 

OM du FASTNAR I ATT älTA/SåGA negativa sågspån, så akta dig

 för den passiviserande offermentaliteten: du måste 

själv göra något, för att komma vidare.

HA RESPEKT FöR dETAljERNA. tänk på en seglare som lägger

 om rodret aldrig så lite – och sedan konsekvent håller 

denna nya kurs. på kort sikt märks det ingen större 

skillnad. men segla några timmar, så får du se... 

så uthållighet är viktigt.


