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OBS! Varje utbildning har max 14 platser.
För att du ska garantera din plats bör du därför 
anmäla dig snarast.

För tid, priser och kursort se:

www.unestaleducation.se/utbildningar
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NLP-utbildningar med mental träning

Du lär dig bl.a
 • att definiera och hantera värderingar 
och övertygelser

 • modellering – att hitta strategierna för 
mästerskap

 • systemteori – att identifiera system, 
förändra dem och ta konsekvenserna 
av det

 • metaprogram – att förstå och kunna 

använda sig av olikheter, samt flexibili-
teten i att kunna byta metaprogram

 • ompräglings- och TimeLine processer 
– att förändra negativa minnen till po-
sitiva resurser för nuet och framtiden

 • effektiva språkmönster – ”Sleight of 
Mouth – playing with meanings”

 • NLP:s multikulturella verktyg.

Efter genomförd och godkänd
utbildning får du ett Interna-

tionellt  Certifikat genom ICNLP 
(International Community of NLP). 
Detta garanterar att din utbildning 

följt en fastställd internationell 
standard och kvalitet.

Internationellt 
certifikat

Stärk ditt per-

sonliga ledarskap 

med effektiv kom-

munikation!
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NLP Master Practitioner utökar din flexibilitet genom träning på att kombi-
nera olika processer och kunskaper. Detta för att öva in förmågan att de-
signa ditt handlande utefter den situation som uppkommer. Du lär dig att 
bygga upp kartor för ditt mästerskap och att leva i kongruens med dina 
kärnvärden och värderingar.

NLP Master Practitioner med fokus 
på företag och ledarskap
Om NLP Practitioner främst fokuserar på din personliga utveckling, får du genom 
NLP Mastern tillgång till ytterligare verktyg för att arbeta med att  utveckla andra 
- enskilt, på gruppnivå och i organisationer.  I denna utbildning lägger vi ännu mer 
fokus på att leva och integrera NLP för applicering i t.ex. ledarskap, marknadsfö-
ring, försäljning, pedagogik, studier, journalistik, hälsa, personlig utveckling m.m. 
Du lär dig att bli en mästare på kommunikation och att modellera framgångsrika 
strategier. Genom upplevelsebaserade, insiktsfulla genomgångar tillägnar du dig 
teoriavsnitt, nlp-modeller och processer.

Upplevelsebaserad processutbildning
Kursen består av teori, coaching, övningar och processer. NLP Master Practitioner 
fokuserar på att utöka din flexibilitet genom att du träninar på att kombinera olika 
processer och kunskaper. Detta för att öva in förmågan att specialdesigna ditt 
handlande utefter den situation som uppkommer. Du lär dig att bygga upp kartor 
för ditt mästerskap och att leva i kongruens med dina kärnvärden och värderingar. 

Unik kombination med MT och NLP
Unestål Educations utbildningar bygger på inlärning och förändring både på det 
omedvetna och medvetna planet. Tekniker för att få effektivare och kraftfullare 
verkan på båda dessa nivåer är bl.a. Självhypnos och Systematisk Mental Träning.

I utbildningen/träningen kombinerar vi NLP med Mental Träning. Den 
mentala träningens effekter är väldokumenterad inom idrotten och vid 
användning i vardags- och yrkesliv. Integrerad, systematisk mental träning ger 
positiva effekter på välmående och prestationer.  I kombination med NLP blir 
metoden än mer kraftfull och ger djupgående,  varaktiga resultat.

Unestål Education har även ett unikt samarbete med Joseph O´Connor som bl.a. är 
internationellt känd för sitt författarskap inom NLP- och coaching-litteratur. Flera 
av hans böcker är också översatta till svenska.

Liten grupp, individuell handledning 
och gediget kursmaterial
Utbildningsgruppen består av max 14 deltagare där var och en får individuell 
handledning av våra trainers. Du får en omfattande NLP-manual plus CD-material 
för att träna mental träning under och efter utbildningen.

Trainers/föreläsare
Alla våra tränare är certifierade NLP Trainers genom ICNLP, Licensierade Mentala 
Tränare genom Unestål Education och Certifierade Internationella Coacher genom 
ICC. Alla har dessutom lång erfarenhet som konsulter inom hälsa, coaching, kom-
munikation och ledarskap. 

Certifierad NLP Master Practitioner
Med fokus på företag och ledarskap

Mer information
www.icnlp.se / www.icnlp.org
www.unestaleducation.se
www.mentalatranarforbundet.se

Kursfakta
Kursform: Live
Examineringsform: Certifiering
Kurslängd:  120 timmar inkl. hemuppgifter & certifie-
ringsuppgifter

KURSUPPLÄGG
Kursen ges antingen som kompaktkurs (13 dgr inten-
sivutbildning) med certifieringsuppgifter efter kursen, 
eller i två till fyra moduler med certifieringsprojekt 
mellan modulerna.

FÖRKUNSKAPER
Du behöver ha en godkänd internationell certifiering 
som NLP Practitioner.

CERTIFIERING
Efter godkänd genomförd utbildning, praktik, redo-
visning av uppgifter, och godkänt prov utfärdas ett 
numrerat och Internationellt Certifikat som Certifierad 
NLP Master Practitioner och du är berättigad till med-
lemskap i ICNLP.

KURSAVGIFT
34 000 SEK, exkl. moms
42 500 SEK, inkl. moms

INFO, KURSAVGIFT
Kursmaterial och certifiering ingår i kursavgiften.

CERTIFIERINGSORGANISATION
är ICNLP (www.icnlp.se). Grundare är Joseph O’Connor 
och Andrea Lages. Utbildningen är internationellt 
godkänd.

KURSORT & ANMÄLAN
Se www.unestaleducation.se/utbildningar

OM DU HAR FRÅGOR, KONTAKTA GÄRNA
Tel. 019-33 22 33
E-post: info@unestal.se


