
Efter genomförd och godkänd
utbildning får du ett Internatio-

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

följt en fastställd internationell 
standard och kvalitet

Internationellt 
certifikat

Certifierad NLP 
Master Practitioner
En kvalitetsutbildning från SLH

NLP Master Practitioner, 2017

Du lär dig 
•  använda din och andras kartor optimalt
•  utöka verktygslådan med ännu fler NLP-verktyg
•  gå ett steg längre, utöka din flexibilitet och bli  

mer kreativ med NLP-processer
•  bli mästare på att specialdesigna lösningar efter  

situationen och personens behov
•  bli mästare i NLP-kommunikation och modellering
•  Systemteori - identifiera system, förändra dem och  

ta konsekvenserna av det

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.slh.nu/utbildningar



Om utbildningen
Utbildningen är en upplevelsebaserad processutbild-
ning där praktiska övningar varvas med teori. 

Kurslängd
120 timmar enligt internationell standard, fördelat på två 
moduler med ca en månads intervall – för att du ska kun-
na arbeta med hemuppgifter och integrera kunskaperna 
i din verklighet. 

Certifiering
Certifieringsorganisation är ICNLP - se www.icnlp.se.

Förkunskaper
Certifierad NLP Practitioner genom godkänd inter-
nationell organisation. Behöver du komplettera dina  
kunskaper för att uppnå kvalifikationerna – kontakta oss så  
skräddarsyr vi alternativ.

Kursmål och kursbeskrivning
Målet är att du ska bli en ”Mästare” som lever och prakti-
serar NLP i ditt eget liv, samtidigt som du förmedlar NLP 
till andra. Du lär dig att skapa framgång, välbefinnande 
samt konsten att njuta av båda samtidigt. 

Du lär dig också hur du med elegans och precision pre-
senterar och förmedlar NLP i olika sammanhang, och hur 
du applicerar NLP i grupp och på organisationsnivå.

Du lär dig
•  att leva och verka med grundantaganden
• att leva och verka med resultatmodellen
•  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 flexibiliteten i att kunna byta 
metaprogram 

•  ompräglings- och TimeLineprocesser – att förändra 
negativa minnen till positiva resurser för nuet och 
framtiden 

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

•   NLP:s multikulturella verktyg

Certifierad NLP Master Practitioner 
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 - såväl enskilt som 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, marknadsföring, försäljning, pedagogik, stu-
dier, journalistik, hälsa, personlig utveckling m.m. Du lär dig att bli en mäs-
tare på kommunikation och att modellera framgångsrika strategier.

Unik kombination med MT och NLP
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. På denna utbildning möter du också, och får tillfälle att 
modellera, en av världens ledande forskare, utvecklare och författare inom 
Mental Träning och hypnos, Psykolog Fil. Dr. Lars-Eric Uneståhl.

Nordic Institute 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 indivi-
duell handledning av våra trainers. Du får en omfattande NLP-manual plus 
CD-material för att träna mental träning under och efter utbildningen.

Trainers/föreläsare
Samtliga tränare på Nordic Institute of MTNLP är, förutom Certifierade NLP 
Trainers genom ICNLP (International Community of NLP) också Licensierade 
Mentala Tränare genom SLH (Skandinaviska Ledarhögskolan) och Certifiera-
de Internationella Coacher genom ICC (International Coaching Community).

Alla har dessutom lång erfarenhet som konsulter inom hälsa, coaching, 
kommunikation och ledarskap. 

Länkar till sidor med mer information

ICNLP - Certifieringsorganisationen International Community of NLP 
www.icnlp.se och www.icnlp.org

SLH - Skandinaviska Ledarhögskolan - Certifierade mentala tränare 
www.licensieradmentaltranare.se och www.slh.nu

ICC - International Coaching Community 
 - Certifieringsorganisationen för Internationella Coacher 
www.internationalcoachingcommunity.com

Skandinaviska Ledarhögskolan International AB
Säte och faktureringsadress: Hagalundsvägen 4, 702 30 ÖREBRO

www.slh.nu  •  info@slh.nu

NLP Master Practitioner
www.slh.nu

Integreringsuppgifter
En av de viktiga delarna i vår utbildning är att träna in och 
integrera kunskaperna i det dagliga livet. Du får därför 
uppgifter att träna på mellan kursveckorna.

Välkommen till SLH och våra 
utbildningar i NLP och Mental Träning

För mer information & anmälan

Telefon:  019-33 22 33
E-post: info@slh.nu

Hemsida: www.slh.nu


