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Mindjuice Speakeruddannelse 
 
Vi har længe haft en drøm om at skabe en helt særlig uddannelse i 
gennemslagskraft. Efter mange års erfaringer med og viden om det menneskelige 
potentiale er det nu endelig blevet en realitet.  
 
Mindjuice Speaker Uddannelse er for dig, der vil brænde igennem med dit formål og 
få det ud i verden. Du kan bruge uddannelsen til at holde foredrag, pitche projekter, 
få overbevist en bestyrelse eller tage ordet til et forældremøde.  

Mindjuice Speaker Uddannelse er en ambitiøs overbygning for Mindjuice Coaches, 
der vil gøre en forskel. Det sker ikke, uden at du styrker din helt personlige 
gennemslagskraft og gør opmærksom på lige netop det, du står for. 

Speaker Uddannelsen er skabt efter mere end 20 års erfaring som sociale 
entreprenører og pionerer inden for bevidsthed, ledertræning og personlig udvikling. 
Gennem årene har vi igen og igen opdaget, hvordan menneskers potentiale først for 
alvor realiseres, når vi giver det videre til andre. Men det kræver personlig 
gennemslagskraft at kunne netop det. 

Vores commitment er at uddanne ekstraordinære speakers, der er i stand til at 
brænde igennem med deres fulde potentiale. Med ekstraordinær mener vi ud over 
det sædvanlige.  

Alt for mange forsøger at lære præsentationsteknik uden den helt nødvendige 
træning i at turde være 100 % autentisk foran andre.  

Det aktiverer helt naturligt et menneskes grundfrygt at stille sig op foran andre og 
tale, fordi det er at stille sig uden for flokken. Netop i den frygt ligger dit største 
potentiale. Den træning får du helt ind under huden i løbet af uddannelsen gennem 
teori og masser af hands on-praksis.  

Vores mål er, at når du afslutter Mindjuice Speaker Uddannelsen, så er du ikke bare 
blevet en blændende taler. Du har lært at brænde 100 % igennem i en hvilken som 
helst sammenhæng gennem omfattende teori og transformativ træning.  
 

 
Jeg ved kun så meget, som jeg har vovet at leve 

– Emerson 
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Datoer 2019 
 
 
 Forår – Mindjuice Speaker Uddannelse 

Modul 1 27., 28. og 29. marts 2019 Ledige pladser 
Modul 2 15. og 16. maj 2019 Ledige pladser 
Modul 3 18.-22. juni 2019 INTERNAT* Ledige pladser 
Modul 4 21., 22. og 23. august 2019 Ledige pladser 
Modul 5 2., 3. og 4. oktober 2019 Ledige pladser 

 
Eksamen afholdes 1. november 
 
*) Modul 3 afholdes i udlandet med ankomst tirsdag den 18. juni om aftenen og check  
    ud lørdag den 22. juni kl. 10. 
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Praktiske oplysninger 
 
Hvad koster uddannelsen? 
Prisen for Mindjuice Speaker Uddannelse er 59.995 kr.  
Der er ikke moms på kursusafgiften. Du skal beregne 10.000 kr. oveni til rejseudgift. 
 
Prisen inkluderer 
• 5 moduler a 2-5 dages varighed 
• 10 personlige coaching-sessioner med en højt kvalificeret Mindjuice Coach 
• Kursusmateriale og 8 træningskald 
• Skriftlig eksamination under 5. modul. Mundtlig eksamination og certificering ca. 

en måned efter 5. modul  
• Lækker frokost, frugt, te og kaffe under samtlige moduler 
 
Undervisere 
Du bliver undervist af Mindjuices højt kvalificerede lærerteam, der alle har 
gennemgået vores interne, mangeårige og krævende underviseruddannelse. 
Vores lærerteam består af Pernille W. Lauritsen, Nina Frank, Storm Mortensen og 
Mikkel Nielsen. 
 
Program for uddannelsen  
Vedlagte program viser indholdet af Mindjuice Speaker Uddannelsen 2019. Men 
eftersom alle hold er forskellige, forbeholder vi os retten til at lave ændringer i 
rækkefølgen af indholdet, således at det passer bedst muligt til holdets udvikling.  
 
Sted 
Uddannelsen afholdes i Mindjuice Academy, Nansensgade 41 A, 1366 København K, 
eller på en nærliggende lokation. Desuden mødes vi på et internat i udlandet. 
 
Forudsætninger for deltagelse  
At du er certificeret Mindjuice Coach fra en af vores tre grunduddannelser: 
Ungeakademiet, Lederuddannelsen og Coachuddannelsen. At du deltager samtlige 
dage i alle moduler og har lyst til at udvikle dig selv og træne din gennemslagskraft 
mellem modulerne.  
 
Betaling og betingelser for afbestilling 
Du reserverer en plads på uddannelsen ved at kontakte Mindjuice online, på mail 
eller telefon 3313 3301, samt betale et depositum af kursusafgiften. Det resterende 
beløb betales i rater, som aftales ved tilmelding. Betaler du kursusafgiften på én 
gang, får du en af vores populære Enneagram Workshops gratis med i købet. 
Al afbestilling skal ske ved skriftlig henvendelse til Mindjuice, Nansensgade 41 A, 
1366 København K. 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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MINDJUICE SPEAKER UDDANNELSE 
 
MODUL 1-5: 
 
Uddannelsen tager afsæt i Mindjuices 5 kerneprincipper: Personligt lederskab, 
systemisk teori & metode, kraftfuld kommunikation, transformativ coaching og 
visdommen fra enneagrammet. Forskellen fra Coach – og/eller Lederuddannelsen – 
er, at fokus flyttes over på at brænde igennem med dit formål i forhold til større 
grupper af mennesker. 
 
Desuden er Speaker Uddannelsen en overbygning, som kræver certificering som 
Mindjuice Coach. Med andre ord: Vi bygger videre på alt det, som du allerede har 
lært. 
 
Vi ved fra vores erfaring med transformative processer, hvor vigtigt nærvær og 
rapport er for resultatet.  
Nu tager vi din træning i bevidst nærvær til et helt nyt niveau, hvor det gælder om 
at lære ”the power of presence” over for et publikum.  
 
Du lærer altså de vigtigste principper inden for nærværets kunst, kombineret med de 
grundlæggende og afgørende trin for personlig gennemslagskraft. 
 

 
l Hvad er personlig gennemslagskraft? Du lærer helt fra start, hvordan 

både teknik og træning i værens-tilstande er to uadskillelige størrelser.   
          Du bliver introduceret til Mindjuices unikke BRÆND IGENNEM-MODEL, du kan  
          bruge overalt. En gennemprøvet model til at kommunikere netop dit formål. 
 

l Kropssprog. Du bliver trænet i at skabe overensstemmelse mellem din indre 
tilstand og dit kropssprog. Din indre tilstand afsløres altid i kroppens signaler. 
Når du først lærer at skabe kongruens mellem det indre og ydre, brænder du 
også troværdigt igennem med dit unikke selvudtryk. 
Vi bruger blandt andet videooptagelser og stemmetræning til at arbejde med 
styrkelsen af dit personlige udtryk. 

 
l Enneagram-typernes kommunikation. Gå på opdagelse i Enneagram-

typernes kommunikationsstil. Hvad er din types typiske fælder, når du 
kommunikerer, hvad er din types styrker, og hvilke typer kan du med fordel 
gå på opdagelse i for at realisere din personlige gennemslagskraft?  
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l Skriv en blændende tale. Vi lærer dig gennem teori og erfaring inden for 

storytelling at bygge en tale op omkring de vigtigste elementer i enhver god 
performance kombineret med netop dine vigtigste pointer i din historie. 
 

l Lær at lede en flok. En vigtig del af at indtage et rum handler om at turde 
tage lederskabet i en flok af mennesker. Opdag hemmeligheden bag ægte 
lederskab, der inspirerer andre til ikke bare at følge med, men til også selv at 
tage stilling og ansvar. 

 
l Håndtér modstand og kritik. Du lærer, hvordan du håndterer kritiske 

kommentarer og spørgsmål uden at gå i forsvar, men ved på én gang at 
kunne være frygtløs og personlig. 

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

fokus på personlig udvikling. Ligesom på vores grunduddannelser vil vi have 
fokus på din personlige udvikling undervejs i forløbet. Gennem en lang række 
øvelser og input vil du lære at tage bedst muligt vare på dit ståsted i livet. 

 
l Et helt ekstraordinært netværk. Du får på Mindjuice Speaker 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, hvor 
holdet får et unikt kendskab til og dermed fællesskab med hinanden. 

 
l Certificering. På modul 5 gennemgår du en skriftlig prøve, og en måned 

senere en mundtlig prøve på din kunnen som Mindjuice Speaker. 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.  

 

 


