
Inspirationshelg 2019
17-18 mars
- Föreläsningar på Elite Stora Hotellet
- Lunch och fika
- Festmiddag på Örebro slott



Föreläsare Isabella är mitt i livet som 3 barnsmamma och skiftarbetare. Drömmen 
om att bli egen företagare och att få jobba med hälsa har varit stark trots 
svag självkänsla, hon utbildade sig till Hälsocoach via SLH och Svenska nä-
ringsakademin. En ny yrkeskarriär har påbörjats och mitt under pågående 
Lifecoach utbildning får hon beskedet som hon aldrig trodde skulle hända 
henne. Hon har drabbats av bröstcancer.

Malin har gått igenom depression, ångest, social fobi, utbrändhet och en 
oändlig ständig ström av sjukdomar som alla skulle medicineras bort med 
den ena medicinen efter den andra. Ingen visste, inte ens min närmaste 
familj  hur dålig jag faktisk var och i vilket dåligt skick jag har varit i. Att inte få 
hjälp med det ursprungliga problemet till mitt mående har kostat många år 
av mitt liv. Men en dag korsade SLH mitt liv. Idag har jag lärt känna mig själv 
– för första gången i hela mitt liv så tycker jag om mig själv, precis som jag är.

Isabella Almeteg & Malin Svedin Nilsson - Våra livsresor

Dan Hasson - Humor, stress och hälsa 
Dan Hasson är forskare och författare och som doktorerat i stresshante-
ring och hälsopromotion vid Uppsalas universitet, han har varit anknu-
ten forskare vid Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet.

Idag är Dan anknuten till Mayo Clinic och Karolinska Institutet och ar-
betar utöver forskningen med sina egna 2 företag ”Hasson Consulting 
Group AB” och ”Interaktiv Health Group AB”.

Hans föreläsning på vårmötet kommer bli en blandning om senaste 
nytt inom stress, humor och forskning. Vad är myter och vad är fakta 
kring stress? Varför är det bra att stressa regelbundet? Förlänger ett 
skratt livet? Och mycket mer Detta vill ni inte missa. Dan är ödmjuk, 
rolig och extremt kunnig på sitt område.

En föreläsning som inger hopp, som både ger viktiga kunskaper och 
som underhåller. Den som har en diagnos har fått den för att det 
finns ett stort lidande, ett lidande som förstör vardagen och ofta livet 
i stort. Utan lidande ingen diagnos. Det vet vi alla, så här fokuseras 
på de ljusglimtar som faktiskt finns. Åhörarna lämnar föreläsningen 
fortbildade på detta viktiga område, men också hoppfulla och nyfikna 
på allt det goda som finns runt hörnet.  
Här berättar Jenny om sin resa, hon gör det på ett mycket personligt, 
men aldrig privat, sätt. Hon bjuder på sina egna tillkortakommanden, 
men också på sin humor som ofta är både halsbrytande, träffande 
och med tänkvärt innehåll.

Bipolär, ADHD, hög IQ och Asperger-mamma;  
det ena kan hjälpa det andra.

Jenny Åkerman - Kära diagnoser

Tomas Gustafson krönte sin karriär med att vinna två guld vid OS i 
Calgary 1988 och pratar ofta om den mentala träningens betydelse 
för sina framgångar. Efter att ha lyssnat på en föreläsning med Lars-Er-
ic Uneståhl 1978 inhandlades de första programmen som sedan 
användes flitigt under resan som elitaktiv.

Tomas lägger mycket fokus vid målbilder, inställning och närvaro 
som viktiga ingredienser för utveckling. Vid det här tillfället vill Tomas 
beskriva sin mentala resa från den olympiska drömmens tändning i 
tonåren till toppen av den idrottsliga karriären med de milstolpar som 
finns tydligt utmärkta längs vägen.

Tomas Gustafson - Tankar om guld & mentala segrar

Emma Trygg - Vår styrka växer ur vår svaghet 
Upp emot tio år av Emmas uppväxt bestod av psykisk ohälsa där själv-
hat, panikattacker och rädslor styrde hennes liv. Att prata inför andra 
människor var det värsta hon visste och varje dag var en kamp mot 
de inre demonerna. Som sjuttonåring kom Emma för första gången i 
kontakt med den mentala träningen och det förändrade hela hennes 
liv. Från att leva ett liv där rädslorna begränsade hennes liv är det idag 
dem som tar henne framåt.

Idag är Emma 20 år och en av Sveriges yngsta mentala tränare. 
Hon arbetar som författare och föreläsare genom sitt företag Trygg 
Coaching och brinner för en värld där fler kan få uppleva den mentala 
träningens kraft.

Vad är din mentala grundinställning till din omgivning och allt som 
sker i den? Uppfattar du att glaset är halvtomt eller halvfullt? Är dina 
tankar mer positiva eller mer negativa? Din mentala attityd och in-
ställning är på väldigt många sätt avgörande för det du både upple-
ver och det du vill uppnå i livet.

Kaj berättar även om sin egen resa från en tuff tid i skolan, till att an-
vända sitt förflutna som en tillgång till ett bättre liv.

Kaj Pedersen, licensierad mental tränare, 4 barns pappa, ledarskaps-
coach och föreläsare, menar att det är din inställning som avgör hur 
du mår, hur du presterar och faktiskt också hur andra ser på dig.

Kaj Pedersen - Det börjar med din inställning!

Neurovetenskapen har de senaste 15 åren bevisat att vi inte bara har 
en hjärna, utan tre! Förutom hjärnan i huvudet, som alla känner till, 
har vi även en hjärna i vårt hjärta och i vårt tarmsystem. Det är ju i sig 
självt intressant, men vad kan man använda det vetandet till?

Den frågan ställde sig Marvin Oka och Grant Soosalu. Genom att 
kombinera den senaste neurovetenskapliga forskningen med deras 
mångåriga expertis inom beteendemodellering har de skapat mBrai-
ning, en kraftfull modell för hur intelligensen i alla tre hjärnor kan nås 
och användas optimalt.

Här får vi en introduktion till mBraining av Christel, som är Trainer och 
Master Coach inom mBrainings tekniker.

Christel Land - mBraining: ett sätt att få alla hjärnor i spel



Dagsprogram Pris & Info
Lördag 

8.30-9.00             Kaffe & Inskrivning 

9.00-9.15   Välkommen 

9.15-10.30   Emma Trygg

10.30-11.00   Fika

11.00-12.30   Kaj Pedersen

12.30-13.30   Lunch 

13.30-14.30   Christel Land

14.30-15.00   Fika

15.00-16.30   Dan Hasson

19.00-framåt   Middag på slottet 

Söndag

10.00-11.00   Isabella & Malin

11.00-11.30   Fika

11.30-13.00   Jenny Åkerman

13.00-14.00   Lunch 

14.00-15.00   Tomas Gustafson

15.00-15.30   Avslut

Lördag & Söndag
2100 kr exkl. moms

Paketet inkluderar: 
7 st. föreläsningar
3 st. fika
2 st. luncher 
1 st. festmiddag på
Örebro slott

Lördag 
1500 kr exkl. moms

Paketet inkluderar: 
4 st. föreläsningar
2 st. fika
1 st. lunch 
1 st. festmiddag på 
Örebro slott

Söndag  
800 kr exkl. moms

Paketet inkluderar: 
3 st. föreläsningar
1 st. fika
1 st. lunch 

Anmälan: 
Du anmäler dig via www.slh.nu och under fliken event. 
Kom ihåg att ange vilket paket du bokar samt om du har någon allergi. 

Avbokningsregler:

Eventuell avbokning sker kostnadsfritt fram till 4 veckor innan eventet.

Avbokning 2-4 veckor innan eventet debiteras med 50% av kostnaden.

Avbokning senare än 2 veckor innan eventet debiteras 100 % av kostnaden.

varmt välkommen
Vi ses!



Skandinaviska Ledarhögskolan International AB

Hagalundsvägen 4
702 30 Örebro

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

www.slh.nu/utbildningar


