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Vil	du	være	blandt	
verdens	bedste	ledere		
og	teamcoaches?	
	
Så	er	Mindjuice	Masteruddannelse	sikkert	noget	for	dig.		
Her	bliver	du	trænet	i	kraftfuld	kommunikation	på	højt	niveau,	
mindfulness,	ekstraordinært	lederskab,	konfliktløsning,	
Enneagrammet,	meditation	og	visionær	teamcoaching.		
Kort	sagt	tager	vi	din	træning	til	helt	nye	niveauer.		

 

"Masteruddannelsen har været en rejse ind i mig selv og ud i 
verden, hvor jeg er trådt ind i et mere autentisk lederskab. Jeg 
vil anbefale uddannelsen til alle, der ønsker at gøre en forskel 
og gøre deres visioner til virkelighed." 

Jacob Beck 
Facilitator hos Co-Creation Partners 



 

Copyright © 2017 Mindjuice 
Mindjuice Academy • Nansensgade 41 A • 1366 København K • Tlf. 3313 3301 • info@mindjuice.dk • www.mindjuice.com 

	
 

 
Datoer 2017-2018 
 
 
Mindjuice Masteruddannelse - Efterår 2017   

  
 

Modul 1 29. og 30. november + 1. december 2017  

Modul 2 17, 18. & 19. januar 2018  

Modul 3 14, 15. & 16. marts 2018  

Modul 4+ 
Modul 5 

22, 23, 24, 25. 26. & 27. april 2018 
 

Internat udenfor 
Danmarks grænser 

Modul 6 27, 28. & 29. juni 2018  

Modul 7+ 
           8 

27, 28, 29, 30. & 31. aug. + 1. sep. 2018 Internat udenfor 
Danmarks grænser 

Modul 9 10, 11. & 12. oktober 2018  

Modul 10 14, 15. og 16. november 2018  

"De forandringer, som jeg oplevede og de aha-indsigter jeg 
fik, var for værdifulde til, at jeg nogensinde ville slippe det 
igen. Til dig, som læser med her og overvejer at tage dit 
næste skridt, vil jeg gerne sige at du aldrig vil fortryde dit valg, 
medmindre du vælger at blive stående." 

Kathrin Bode 
Selvstændig 
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Praktiske oplysninger 
 
Hvad er med i prisen? 
Prisen for uddannelsen er kr. 89.995,- (Der er ikke moms på kursusafgiften). 
Uddannelsen består af 6 moduler á 3 dage (9.00-17.00), samt 2 dobbeltmoduler  
á 5 dage (9:00 til 21.00) + hjemrejsedag. Herudover er der telefontræning, og hver 
deltager modtager personlig coaching mellem alle modulerne. Prisen inkluderer 
kursusmateriale, frokost, kaffe, te og frugt under kurset samt skriftlig og mundtlig 
eksamination på 10. modul  
 
Øvrige omkostninger 
De 2 dobbeltmoduler bliver afholdt i udlandet. Rejseomkostninger forbundet med 
disse er flybillet, hotel og ekstra forplejning og vil være ca. 15.000,-. inkl. moms. 
Forplejning i forbindelse med undervisning i udlandet er indberegnet i selve 
kursusprisen. Det samlede indkøb af bøger vil beløbe sig på max kr. 4000,- 
 
Undervisere 
Masteruddannelsen undervises af Mindjuice-grundlægger, Pernille W. Lauritsen og 
Mindjuice-partner Nina Frank. Vi benytter desuden en gruppe eksterne, 
ekstraordinære undervisere, som er toneangivende og anerkendt indenfor deres 
specifikke fagområde. 
 
Program 
Vedlagte program viser indholdet for Mindjuice Masteruddannelsen 2017/2018.  
Men eftersom alle hold er forskellige forbeholder vi os retten til at lave ændringer i 
indholdet, således at det passer bedst muligt til holdets udvikling. 
 
Location og parkering 
De danske moduler bliver afholdt i Mindjuice’s lokaler i Nansensgade 41 A, 1366 
København K eller på en nærliggende lokation i København. Du vil få præcis 
information om, hvor uddannelsen bliver holdt i den velkomstmail, du modtager forud 
for din deltagelse på holdet. 
 
Forudsætninger for deltagelse 
At du deltager på samtlige dage på modulerne og har lyst til at udvikle dig selv og 
træne coaching mellem modulerne. Desuden at du har gennemført Mindjuice’s 
Coachuddannelse eller en tilsvarende grunduddannelse, og at vi gennem dit 
ansøgningsskema vurderer dig som klar til Masteruddannelsen. 
 
Betaling og betingelser for afbestilling 
Du reserverer en plads på uddannelsen ved at kontakte Mindjuice på mail eller 
telefon 3313 3301, samt betale min. 16.000 kr. ved tilmelding. Det resterende beløb 
kan betales i rater, som aftales ved tilmelding. 
Al afbestilling skal ske ved skriftlig henvendelse til Mindjuice ApS. Ved afbestilling 
beregnes et gebyr på 15 % af kursusafgiften. Ved mindre end 6 uger til afholdelse 
kræves 50 % i gebyr. Ved mindre end 30 dage til afholdelse gives der ingen refusion.
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MASTER UDDANNELSEN  

MODUL 1 - 10 
 

l Enneagrammets Visdom. Fra første modul går vi i dybden med 
Ennegrammet og alle typernes niveauer. Du lærer, hvordan du coacher de 
forskellige typer, og hvad du bør være særligt opmærksom på, både en til en, 
men også med typerne i teams.  
Kender du endnu ikke Enneagrammet, så kan du roligt glæde dig til at møde 
et både gammelt og nyt system, der giver rigtig mange bud på, hvorfor vi 
mennesker opfører os forskelligt, og hvordan vi kan motivere hinanden bedre. 

 
l Dansen med et team. Du bliver helt fra start trænet i at bryde mønstre og 

skabe nye sunde vaner hos den enkelte og i teams. At danse i nuet, 
kommunikere direkte og bryde mønstre, hvor de dukker op, er en af de 
vigtigste kompetencer hos en ekstraordinær coach.  

 
l Teamcoaching der transformerer. Du vil lære trinene i Mindjuice’s 

suveræne teamcoaching-model, som er udviklet gennem mange år. Modellen 
giver plads til dine egne ideer også, samtidig med at du har et fast fundament 
at læne dig op af, hver gang du er ude hos et team. 

 
l Team Dynamics. Vi arbejder med de dynamikker, der opstår i et hvert team. 

Med basis i Enneagrammet lærer du at analyserer et team ud fra deres 
oplevelse af teamworket, og se i hvilke områder indsatsen bør ske. Alt for 
mange teamcoaches famler i blinde, når de er ude at coache, du lærer at lave 
en solid analyse og guide teamet i den retning, de har mest brug for ud fra 
deres egne ønsker. 

 
l Konfliktmægling på højt niveau. Du bliver trænet i at håndtere konflikter i 

grupper og i kunsten af bruge mediation som redskab i konflikter kombineret 
med din viden om Enneagrammets 9 typer. 
Mindjuice’s mediationsmodel er baseret på den klassiske konfliktmægling, og 
virker utrolig effektivt i både grupper og mellem par. Nogle coaches 
specialiserer sig efterfølgende udelukkende indenfor dette vigtige felt, fordi det 
er så inspirerende at opleve, hvor let konflikter kan håndteres, når bare de 
behandles ordentligt. 

 
l Brænd Igennem. Vi træner dig i brænde igennem foran rummet, tale fra 

hjertet og inspirere dit publikum. Vi arbejder med dig og dit budskab både 
mentalt, følelsesmæssigt og kropsligt, indtil du brænder fuldstændig igennem 
som både leder og Mindjuice coach.  

 
l Ekstraordinært Lederskab. Du bliver trænet i at være en leder i dit eget liv 

samtidig med at vi træner dig i ekstraordinær ledelse. Du opdager, hvordan 
alle mennesker har deres helt unikke og kraftfulde måde at lede på, så andre 
bliver inspireret. 
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l Mindful Meditation. Det er i dag videnskabeligt bevist at få minutters 

meditation dagligt sænker blodtrykket og forhindrer meget stress i 
overhovedet at opstå. På uddannelsen bliver du trænet i at være mindful og 
meditere, således at du kan implementere små øvelser i dit liv, hvor du har 
brug for at stresse af. 

 
l ICF. Gennem hele Masteruddannelsen læner undervisningen sig op ad den 

Internationale Coach Federation’s (ICF) kernekompetencer. Du vil lære dem 
at kende udenad og vide, hvordan du kan bruge disse standarder som 
vejledning gennem din coaching. Vi støtter dig desuden i at opnå mere end 
100 afholdte coachingsessioner undervejs i dit forløb.  

 
l Personlig udvikling. I Mindjuice er vi kendt og anerkendt for vores store 

fokus på personlig udvikling. Ligesom på vores Basis Uddannelse vil vi også 
have fokus på din egen personlige udvikling undervejs i forløbet. Gennem en 
lang række øvelser og input vil du lære at tage bedst muligt vare på din vision 
for dit liv. 

 
l Krop, følelser og tanker i et magisk samspil. På hele Mindjuice 

Masteruddannelse arbejder vi med krop, følelser og tanker, og undervisningen 
er altid bygget op, sådan at alle dimensioner af dig bliver aktiveret. Vi bruger 
kroppen på hvert modul med fysisk træning, du får kosttips løbende af dygtige 
kost-eksperter og vi træner dig i at føle livets værdigfuldhed og tænke klare, 
styrkende tanker. En træning du kan tage med dig rundt i hele dit liv, og være 
langt mere kraftfuld end nogensinde før. 

 
l Certificering. På modul 10 gennemgår du en skriftlig prøve og mundtlig prøve 

på din kunnen med henblik på certificering af dig som Mindjuice Mastercoach. 
Du mærker, hvor højt et niveau du nu mestrer at lede og coache andre på. 
Hele eksamen er en stor oplevelse i sig selv, og vi tager godt vare på alle 
undervejs, således at du ved, præcis hvad det kræver og hvad du skal kunne 
til sidst.  

 
l Et helt ekstraordinært netværk. Mindjuice Masteruddannelse kræver et 

ekstraordinært commitment. Det er den eneste måde at skabe et 
ekstraordinært resultat. Du får på uddannelsen et netværk, der kender dine 
styrker og svagheder klart og tydeligt. Du vil mærke en helt unik holdstøtte og 
opbakning i løbet af uddannelsen, og du får dit livs mest kraftfulde netværk, 
som fortsætter langt ud i tiden efter uddannelsen.  


