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Vill du öka din kompetens, och lägga fler verktyg  
i verktygslådan?

Vill du få nya övningar och mentala träningsprogram 
utformade exklusivt för dig som Guldmedlem hos 
Unestål Education?

Vill du träffa och nätverka med andra  
Guldmedlemmar?
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UNDER 2020 ERBJUDER UNESTÅL EDUCATION 
ETT TOOLKIT GULD FÖR ALLA MEDLEMMAR SOM 
ÄR INTRESSERADE AV MENTAL TRÄNING

TRÄNA DIG TILL EXCELLENCE!
Vill du träna på nya och fler övningar?
Vill du knyta kontakter med kollegor och kompetensutveckla 
dig? Då är vår kompetensdag inom Mental Träning något för dig!

INNEHÅLL
• Excellencehjulet - ett verktyg för förändring - för egen del, 

eller för att jobba med klienter. Du får tillgång till excellence-
hjulet fr.o.m. 1 februari och kan göra max 30 tester. Därefter 
kan du köpa en licens för obegränsad användning.

• 7 nya exklusiva övningar och tillhörande instruktioner.

• 7 nya exklusiva mentala träningsprogram med tillhöran-
de manus.. Arbetar du med klienter kan du använda dessa 
program i ditt arbete med enskilda klienter.

• 4 kvartalsvisa webinar med Elene och/eller Lars-Eric eller 
inbjudna gäster, där det senaste inom Mental träning presen-
teras och med möjlighet till frågestund i slutet. Webinarierna 
spelas även in så du kan titta senare om du inte kan vara med 
live.

• Nyhetsbrev ”MT-brevet Guld”, sex gånger per år, inne-
hållande matnyttig information artiklar och forskning inom 
mental träning.

• Facebook-grupp exklusiv för Toolkitet där du kan nätverka 
med andra medlemmar.

Endast 1 995 kr/år exkl. moms.

Boka i vår webshop https://slh.ecwid.com. 

OBS! Vi lägger ut länkar till webinarierna i facebookgruppen, så 
du kan titta senare om du inte kunnat vara med live.

GuldMT
Mentala Träningens Toolkit Guld 2020

Missa inte vår kompetensdag 
inom Mental Träning 2020!

KOMPETENSDAG 19 OKTOBER I ÖREBRO
Tema Epigenetik och kvantfysik. Hur hänger det ihop med 
Mental Träning?

Program, kl. 10-16
Välkommen och introduktion
Lars-Eric har i decennier i den mentala träningen lyft fram 
vikten av positiva målbilder och programmering av det 
omedvetna. Idag ingår detta i fältet epigenetik. Vi går 
igenom kopplingen mellan nya forskningsrön och den 
mentala träningen.

Kvällen innan anordnar vi ett frivilligt ”gettogether” i Örebro 
centralt om du vill komma tidigare.

PRIS
2 900 kr, exkl. moms. 
Boka 2 eller fler deltagare och få 10% rabatt!

OBS! Kompetensdagen Ingår inte i toolkitet, utan bokas sepa-
rat. Vid för få antal deltagare kan vi välja att ställa in dagen och 
avgiften återbetalas.

BOKA KOMPETENSDAGEN
Boka i vår webshop https://slh.ecwid.com.

MEDLEMSRABATTER
10% på vårmötet
10% på profiltryckta produkter
Värdecheck på 5% för utbildningar att ge bort till en vän

VEM ÄR MEDLEM?
Våra medlemserbjudanden riktar sig till alla som är, 
eller har varit student hos Unestål Education 
(Skandinaviska Ledarhögskolan - SLH).
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MTGuld 2020
Årshjul med aktiviteter

2020

WEBINAR
15 januari, kl. 18.30

2 nya övningar,
2 nya mentala
träningsprogram

NYHETSBREV
MTbrevet Guld

MT KOMPETENSDAG
19 oktober, Örebro
(ingår inte i toolkit,
faktureras separat)

NYHETSBREV
MTbrevet Guld

VÅRMÖTET, ÖREBRO
10% rabatt

NYHETSBREV
MTbrevet Guld

1 ny övning
1 nytt mentalt träningsprogr.

NYHETSBREV
MTbrevet Guld

1 ny övning,
1 nytt mentalt
   träningsprogram

WEBINAR
20 maj

WEBINAR
19 augusti, kl. 18.30

2 nya övningar
2 nya mentala
   träningsprogram

WEBINAR
8 december, kl. 18.30

SOMMARSOMMAR

NYHETSBREV
MTbrevet Guld

1 ny övning
1 nytt mentalt
   träningsprogram

Med reservation för ändringar av datum. 
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