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I efteråret 2005 åbnede dørene til Mindjuice 
Academy for første gang.

Mindjuice's formål er at skabe indsigt i menne-
sker, således at du kender både din frygt og dit 
formål. Vi mennesker bliver først lykkelige, når 
vi er i kontakt med virkeligheden. Og virkeligheden 
er, at du helt grundlæggende er styret af to 
modpoler: Frygt og formål. Det sætter dig fri at 
kende din frygt. Det gør dig ustoppelig i livet at 
være i kontakt med dit formål.

Vejen til denne form for indsigt går dog ikke 
gennem at presse dig selv – Men gennem at 
udforske dig selv.

Grundlægger & CEO, Pernille W. Lauritsen, har 
brugt de sidste 27 år på at udforske, hvad det 
vil sige at være menneske, både når det er 
bedst og værst. Hun har mere end 50 uddan-
nelser og kurser i coaching, personlige udvikling, 
psykologi og ledelse i ryggen, senest fra Harvard 
University.

Hendes personlige formål er at opløse unødig 
lidelse i os mennesker, og hun ser, at det bliver 
skabt, når vi ikke kender os selv og forstår, 
hvorfor vi gør, som vi gør.

Allerede i slutningen af 90’erne begyndte hun 
at spørge sig selv: Hvorfor skal videnskabsteori 
være dogmatisk? Den nysgerrighed blev fun-
damentet for Mindjuice Metoden©, som alle 
vores uddannelser bygger på.

Mindjuice Metoden© er en unik fusion af  
5 kerneområder:
¬ Personligt Lederskab
¬ Kraftfuld Kommunikation
¬ Systemisk Teori
¬ Universel Visdomsteori
¬ Transformativ Coaching

Tilsammen skaber de et fundament, der garan-  
terer dig ikke bare mere viden, men visdom 
gennem gentagen praksis under hele din uddan- 
nelse hos os.

I dag er Mindjuice en social entreprenant virk-
somhed med mere end 20 medarbejdere rundt 
om i hele verden. Vi har afholdt mere end 135 
uddannelser og trænet og uddannet mere end 
5.000 mennesker fra alle lag og professioner, 
nationalt og globalt.

Fælles for vores elever er, at de allerede er eller 
længes efter at være change-makers.

Vi tror på selv at være den forskel i verden, som 
vi længes efter. Derfor er Pernille personligt 
dedikeret til at undervise og coache ledere, 
særligt fra erhvervslivet, i at vælge formål frem 
for profit.

Samtidig har hun skabt vores non-profit 
projekt, Unge Akademiet®, som allerede har 
uddannet mere end 300 unge i at lære sig selv 
og deres formål at kende.

Mindjuice Academy
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Et kompendie i livet

Pernille W. Lauritsen har udviklet en række af 
uddannelser, et kompendie i livet, som træner  
og udvikler dig i alle de færdigheder, der skal til 
for at leve dit liv i integritet med dine værdier og 
med friheden til, at du kan være fuldt ud autentisk  
i alle områder og i alle relationer.
 
Anaïs Nin har engang sagt: 
”Vi ser ikke tingene, som de er,  
vi ser dem, som vi er.”
 
Det, hun taler om, er dit mindset. På dansk kan 
det oversættes til sindsindstilling. Det vil sige, 
at du ser verden gennem, hvordan dit sind er 
indstillet. Din vilje i livet er ikke nok, for hvis vilje 
og mindset er oppe imod hinanden, så vinder 
mindset. Det skyldes, at din vilje er vågen max. 
10% af hele din dag, mens dit mindset styrer 
de resterende 90%.
 
Problemet er, at dit mindset kører på automat-
pilot, hvilket vil sige, at det kører afsted med 
dig, selv uden din opmærksomhed, og det er 
sat sammen af de historier og overbevisninger, 
du gennem livet har samlet op som en lille 
svamp, og chaufføren for køretøjet er dit ego. 
 
Det vigtige at forstå omkring egoet er, at dets 
eneste jobbeskrivelse er at holde dig i sikkerhed,  
så du overlever i dit liv. Men når vi ikke er bevidste 
i livet, ender vi med at overleve hele vores liv, 
frem for at leve det i overensstemmelse med 
det, som er muligt for os – Nemlig at bruge 
vores fulde potentiale og leve i overensstem-
melse med vores formål.
 
At aktivere vores fulde potentiale kræver, at vi 
tør træde ud fra den zone, hvor egoet føler sig 
garanteret sin overlevelse. 
 

Uddannelserne i Mindjuice er bygget op og 
struktureret omkring en kombination af viden-
skab, visdom og træning, der tager dig ud af 
overlevelsezonen og aktiverer din evne til at 
skabe dit liv.
 
Level 1: Coach- & Ledercoachuddannelsen 
tager sit udgangspunkt i verdens ældste bog:  
”I Ching”. I Ching betyder forvandling på kinesisk, 
og den beskriver, hvordan alt, som du gerne vil 
forvandle i dit liv, starter med dig selv. 
 
Denne forvandling kalder vi for transformation 
i Mindjuice-regi. Det er først muligt at skabe 
transformation omkring dig, når du har fået 
adgang til at gå forrest ved at lede dig selv og 
dermed skabe integritet hos dig selv og i dit liv. 
Vi kalder det Personligt Lederskab.
 
Level 2: Familiecoachuddannelsen handler om 
at tage dette lederskab ud i familiedynamikken. 
Du arbejder både med dine egne familierelationer, 
og du lærer at kunne skabe transformation i 
andres familierelationer og coache familier.
 
Level 3: Masteruddannelsen i Temacoaching 
& Leadership handler om at kunne skabe 
transformation i et team. Du lærer både at stå 
autentisk foran et rum i kontakt med din inte-
gritet og værdier, og du lærer at facilitere og 
skabe det samme i en team-dynamik.

Level 4: Masteruddannelsen i Kommunikation 
& Speaking handler om at transformere din 
egen livshistorie og hele dit billede på dig selv. 
Samtidig lærer du, hvordan du ved at kommu-
nikere og speake up omkring din personlige 
historie kan skabe transformation for et ube-
grænset antal af mennesker fra din helt egen 
ølkasse.
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Jeg fik reconnected med mig selv.  
Ikke bare med min selvopfattelse,  
men med min barndom.  
Jeg kom til at føle mig hel igen.
Min historie blev min grund til  
at lave det, jeg gør i dag
Jesper ‘Livid’ Helles,  
Prisvindende Sangskriver,  
Rapper, Manager og Producer 

TIDLIGERE DETAGER:
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Formålet med Masteruddannelsen 
i Kommunikation & Speaking

Din kommunikation er din sjæls  
signatur. Den afslører hele tiden den  
virkelighed, du lever i.

Det, du kommunikerer, bliver til din virkelighed 
og dit mindset – også selvom det "kun" er dig 
selv, du snakker til.

At kommunikere betyder at dele. De fleste af os 
lever dog i et narrativ omkring os selv og livet, 
der ligger så dybt begravet, at vi ikke er bevidste 
om, hvordan vi deler os selv med andre. 

Du hører måske ofte dig selv sige: ”Sådan er 
jeg bare,” eller ”Det er i hvert fald ikke mig det 
der.” Men fundamentet for disse udtalelser er 
oftest baseret på fortolkninger af situationer, 
du har samlet op på vejen i dit liv. Som du  
gentager disse fortolkninger, forankrer de sig 
i dig som sandheder, der ubevidst bliver til dit 
personlige narrativ.

Dit personlige narrativ er lige som et billede 
af dig selv og livet, du har fundet på. Men du 
taler om det billede som om, det er sandheden 
omkring dig, både til dig selv og andre.

En undersøgelse viser, at 95% af dem, der 
vinder i Lotto er tilbage til at have det samme, 
som de havde, inden de vandt, inden for 5 år.
Det er fordi, at pludselig rigdom ikke ændrer 
på et fattigt mindset. Og uanset hvor meget et 
andet menneske ser et lys i dig, så er det dig, 
der skal se det, før du tror på det.

Dit narrativ bliver toneangivende for dit liv. Det 
bliver til en livshistorie om dig selv, du bliver så 
viklet ind i, at du ikke ser, at du selv har skabt 
den – og dermed også selv kan ændre den.

Kernen af Masteren i Kommunikation & Speaking 
er, at vi går ind og transformerer din livshistorie.
Det gør vi ved at arbejde med de domme og 
hele det narrativ, du har fået skabt om dig selv 
og livet.

Gennem dybdegående teori, visdom og kom-
munikationstræning, lærer du at vikle dig ud og 
befri dig selv fra din selvskabte spændetrøje 
og ekspandere dit fulde potentiale gennem at 
relatere og tale om dig selv på en ny måde.

Du lærer samtidig gennem omfattende træning 
som Speaker at sætte andre fri på samme 
måde. 

Det er ikke en kamp – men en opløsning. 

Når først du lærer at opløse alle de fordømmelser 
og ubevidste leveregler, du har fået pålagt dig 
selv, vil du se dig selv opnå og lykkes med ting, 
du ikke tænkte var muligt. 

Ikke fordi, at du pludselig er blevet en anden, 
men fordi du ikke længere står i vejen for dig 
selv med alle dine holdninger og meninger, 
som intet virkeligt har på sig.
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Program for Masteruddannelsen 
i Kommunikation & Speaking

Konteksten for hele din uddannelse på Masteren 
i Kommunikation & Speaking er:

"Transformer din livsfortælling." 

Når du lærer at opløse alle de domme og hele 
den historie, du har fastholdt dig selv i, får du 
adgang til at være nærværende i livet på en 
helt ny måde.

Ægte nærvær er en forudsætning for at brænde 
igennem med det formål og budskab, du har på 
hjerte.

På uddannelsen lærer du at brænde maksimalt 
igennem over for et ubegrænset antal af men-
nesker på en gang gennem en kombination af 
træning i nærværets kunst og Mindjuice’s helt 
egne "brænd igennem"-værktøjer og greb. 

Kropsprog & personligt udtryk 
Du bliver trænet i at skabe overensstemmelse 
mellem din indre tilstand og dit kropssprog. Din 
indre tilstand afsløres altid i kroppens signaler. 
Når du 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.

Lær styrken i dine instinkter 
På denne uddannelse blander vi global visdom 
med Enneagram-instinkternes klassiske fald- 
grupper. Du vil lære at identificere din egen 
instinkttypes faldgrupper og lære at aktivere 
kvaliteterne fra de andre instinkter, når du  
udtrykker dig selv. Den visdom og udvikling,  
du længes efter, tager altid udgangspunkt i  
dit blinde instinkt.

Frigør dig selv
På uddannelsen kommer vi hele vejen igennem 
til at udfordre og støtte dig via øvelser og træning, 
der sætter dig fri som menneske.

Du kommer til at møde dine grænser, og du 
kommer til at erfare igen og igen, at du kan 
meget mere, end du går og fortæller dig selv på 
nuværende tidspunkt, at du kan.

Vi ved, at du ikke kommer til at tro på noget 
som helst, før du erfarer det. Derfor har vi særligt 
meget fokus på bevægelse og det fysiske aspekt 
af at arbejde med dig som helhed på alle 7 
moduler.

Skriv et foredrag, der skaber transformation  
i din tilhører 
Gennem hele uddannelsen lærer du vores  
specielt udviklede Speaker-værktøjer og greb, 
der gør dig i stand til at dele dig selv og dit bud-
skab på en helt ny måde, og du bliver i stand til 
at skabe transformation i din tilhører.

Du lærer at håndtere modstand og kritik uden 
at gå i forsvar, men fra et frygtløst og personligt 
sted i dig.

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

Uddannelsen kulminerer i en performance 
på en scene. Når du kan stå der og brænde 
igennem, kan du stå og brænde igennem alle 
steder.
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Jeg ved kun så  
meget, som jeg  
har vovet at leve 
Emerson
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Modul 1: Selvobservation, instinkter og værdier

¬ Lær din energi at kende gennem instinkterne
 Det, mennesker og dyr har til fælles, er instinkterne, og de handler om overlevelse, som går   
 forud for vores Enneagramtype. Du får helt fra start dybdegående teori omkring instinkterne,  
 så du kan begynde at forstå dine reaktioner på et helt basalt overlevelsesplan.

¬ Værdiafklaring
 Kender du egentlig dine grundlæggende værdier? Det ved du, når vi introducerer Mindjuice’s  
 Værdiafklarings-værktøj. Her får du sat ord på dem og prioriteret dem.

¬ Lær at skelne mellem instinkter & værdier
 Forskellen på mennesker og dyr er, at dyr går balanceret ind og ud af deres instinkter, mens  
 vi mennesker kommer i ubalance konstant. Du lærer at sætte dine instinkter i rækkefølge og  
 lærer at skelne mellem dine instinkter og værdier.

¬ Storytelling
 Du bliver introduceret og undervist i Mindjuice’s Storytelling-model, som giver dig værktøjet til  
 at dele dig selv på en måde, så din tilhører kan leve sig fuldt ind i din fortælling.

¬ Foredragets 5 faser
 Alle fortællinger følger i princippet 5 faser, der gør, at du som lytter er opslugt hele vejen. Du kender 
  allerede de 5 faser fra Mindjuice’s Coachingmodel, men her lærer du at implementere mål,   
 forhindringer, mønsterbrud, bevidsthed og handlekraft ind i din fortælling.

Det er en forudsætning for at kunne bruge 
kraften i dit ord, at du først og fremmest har 
adgang til at se dig selv. Fordømmelse får os 
automatisk til at fjerne os fra ting. Derfor bliver 
du fra starten af trænet i at observere dig selv 
udømmende og nysgerrigt. 

Vi reagerer konstant på de ting, der sker omkring 
os, særligt når vores selvbillede bliver truet.  
Når vi er i reaktion, træder vores instinkter i 
forgrunden og vores værdier i baggrunden.

Du får indsigt i instinkterne og deres automatiske 
impulser, samt at observere dig selv, og du bliver 
i stand til at agere i overensstemmelse med 
dine værdier.

Vi tager også hul på Speaker-værktøjet Story- 
telling og foredragets 5 faser, så du allerede 
efter dette modul kan begynde at skrive fore-
drag, der skaber transformation.
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¬ Foredragets DNA
 Kernen af al kommunikation er budskaber. På dette modul arbejder vi med dit budskab, så du  
 kan bruge det både i dit foredrag og din hverdagskommunikation.

¬ De 5 greb
 Al kommunikation handler ultimativt om at gøre indtryk på den, som lytter til dig. Derfor  
 kommer du til at arbejde med Mindjuice’s 5 greb, som fanger og holder din tilhørers  
 opmærksomhed.

¬ Dit budskab & foredrag
 Med undervisning i budskab og de 5 greb, begynder du her på modulet at skrive dit eget   
 personlige foredrag. 

¬ Hvorfor en type aldrig bare er en type
 En type er aldrig bare en type. Enneagramtyperne optræder nemlig meget forskelligt alt efter  
 hvilket bevidsthedsniveau, de befinder sig på. På dette modul lærer du dybdegående om  
 Enneagramtypernes bevidsthedsniveauer.

¬ Typernes bevidsthedsniveauer
 Hvorfor kan den ene 6’er optræde heroisk, mens den anden yderst tvivlsom og usikker?  
 Du lærer at genkende hver enkelt Enneagramtype på alle niveauer af bevidsthed, så du kan   
 forstå og bruge nuancerne i hver types bevidsthed.

Evnen til at præsentere en idé er næsten lige 
så vigtig som idéen selv. Men hvad er egentlig 
kernen i at inspirere med din kommunikation? 

Allerede på dette modul vil du begynde at skrive 
på dit personlige foredrag med afsæt i de  
specialdesignede værktøjer, du har lært.

Samtidig lærer du baggrunden bag, hvorfor  
nogen mennesker kan have samme Enneagram- 
type, men optræde så forskelligt alligevel.

Fra dette modul af vil du være i stand til at se 
mennesker i alle nuancer, farvet af det bevidst-
hedsniveau, de befinder sig på.

Modul 2: Foredragets DNA & Enneagramtypernes 
bevidsthedsniveauer
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¬ Max dit selvudtryk
 Du lærer at maxe dit selvudtryk og personlige gennemslagskraft gennem bevidst væren. Det  
 handler nemlig i sidst ende ikke så meget om, hvad du siger, men hvem du er, når du siger det.

¬ Find vejen tilbage til dig selv med dit personlige Mindjuice Speaker Map
 Du får adgang til dit helt eget survival kit, som styrker din evne til at komme tilbage til dig selv  
 igen og igen, ligesom hvis du havde fået koordinaterne. At kunne finde tilbage til dig selv er   
 også at komme tilbage til dit kraftfulde selvudtryk.

¬ Find din hemmelige nøgle
 Ligesom dit dominante instinkt spænder ben for dig, hjælper dit blinde instinkt dig med at   
 komme i balance. Det samme gør dit tabte center. Du lærer at implementere begge og skabe  
 balance på en helt ny måde.

¬ Essentiel praksis for spiritualitet 
 Uanset hvad dit tabte center eller blinde instinkt er, så lærer du her at praktisere på et essentielt  
 niveau, der er universelt, og som styrker dit blinde instinkt og tabte center.

¬ Hav samtaler, der forandrer dit liv
 Du lærer at tale fra din essens og dit formål gennem det særligt udviklede Essens-samtale   
 format, og du vil blive i stand til at have samtaler, som ikke er styret af dit fastlåste selvbillede  
 – men som kommer fra dit hjerte.

Dette modul er internatet, hvor vi tager på en 
ekstern lokation. Her kommer du til at gå i 
dybden med alle aspekter af dit selvudtryk, og 
du bliver klar på, hvornår du egentlig brænder 
igennem foran folk.

Du bliver introduceret til Mindjuice Speaker 
Map og lærer at bruge det som en nøgle til at 

kunne finde hjem til dig selv igen, uanset hvor 
langt væk du er kommet.

Du lærer også om det essentielle værktøj  
Essens-samtaler, som vil lære dig at tale fra dit 
hjerte og have samtaler, der forandrer dit liv.

Modul 3: Brænd igennem træning,  
der bringer dig fuldt ud i spil
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På uddannelsen fik jeg et gennembrud,  
som er fundamentalt livsændrende.
Jeg fik arbejdet med mine instinkter  
og min frygt for at være ‘for meget’.  
Jeg bruger alt, hvad jeg har lært på  
uddannelse hver eneste dag

Rikke Vithen  
Afdelingsleder i Aarhus Kommune

TIDLIGERE DETAGER:
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¬ Den afgørende forskel omkring forberedelse
 Du tænker måske på nuværende tidspunkt, at du klarer dig bedst, når du ikke har forberedt dig  
 for meget. Måske omvendt. På dette modul lærer du den afgørende forskel omkring din forbe- 
 redelse som Speaker.

¬ Lokations analyse
 Hvem er dit drømme-publikum? Og hvad er deres drømme og behov? Du lærer at lokalisere  
 denne gruppe og at leve dig ind i dem, så du kan forberede dig grundigt og tale til lige præcis  
 den målgruppe, du sigter efter.

¬ Inspirer mennesker til at komme og høre dig
 Om du tænker over det eller ej, så sælger du altid andre mennesker dine overbevisninger   
 gennem din kommunikation. Du lærer her at invitere folk ind i en mulighed og inspirere dem til  
 at tage imod det, du "sælger". Nemlig dig.

¬ Typernes dyder og passioner
 Alle Ennegramtyperne har dyder og passioner, som henholdsvis kommer i spil på de højere og  
 lavere niveauer af bevidsthed. Du vil blive indført i dem alle og lære at bruge dem.

Zig Ziglar siger, at succes sker, når mulighed 
møder forberedelse. På dette modul bliver du 
grundigt sat ind i hvilke former for overvejelser 
og forberedelse, du bør lave som Speaker for at 
lykkes. Du lærer at gå udenom det, du "plejer at 
gøre" for at kunne være max klar.

Du lærer samtidig at afdække hvem, du vil ud 
til, og hvordan du kan nå ud til dit drømme- 
publikum.

Endvidere vil du lære at sælge dig selv og det, 
du har på hjerte. Du vil blive i stand til at inspi-
rere mennesker til at ville høre mere af det, du 
har at sige og blive indviet i hemmeligheden 
bag, hvad der får mennesker til at blive ved 
med at komme tilbage og "købe" af dig.

Modul 4: Bliv klar til at tale  
- Din forberedelse som Speaker

På uddannelsen blev jeg skubbet ud til 
scenekanten. I den proces er mit formål  
blevet helt tydeligt for mig 

Simon Frederiksen,
Indehaver af Silent Events

TIDLIGERE DETAGER:
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Du har i virkeligheden flere virkemidler, der hele 
tiden kommunikerer til omverden, end du måske 
er bevidst om. På dette modul går vi ind i dit 
selvudtryk i form af din fremtoning, så du lærer 
at bruge det til din fordel.

Du kommer også til at lære at folde dit korte 
foredrag ud gennem det lange foredragsformat, 

som er en mulighed for at uddybe og udtrykke 
endnu mere omkring dit budskab og din historie.

Ikke mindst har du din skriftlige eksamen på 
dette modul, som er din mulighed for at komme 
til stede over for, hvor meget du ved om Ennea-
grammet, instinkterne, Speaker-værktøjerne og 
dig selv nu.

Modul 5: Dit personlige udtryk & generalprøven

¬ Lær at bruge alle dine virkemidler
 Det er ikke kun dine ord og dit kropssprog, der kommunikerer til din omverden. Nu bliver du   
 introduceret til en tredje og meget vigtig faktor i din værktøjskasse.

¬ Få kongruens mellem indre og ydre fremtoning
 Din påklædning påvirker både dig selv og andre mennesker. Det er videnskabeligt bevist. På   
 dette modul eksperimenterer vi med din fremtoning, så du kan skabe kongruens mellem det,  
 du vil udstråle, og hvordan du bliver opfattet.

¬ Det lange foredragsformat
 Dit korte foredrag er i virkeligheden en forkortet version af en fortælling, der meget længere.  
 Lidt ligesom en trailer til en spillefilm. Du har allerede lært disciplinen at skrive dit korte  
 foredrag, og du lærer nu at folde det ud til det lange foredragsformat.

¬ Instinkt praksisser
 Alle instinkter har praksisser, som styrker tilstedeværelsen af dem. Du får adgang til hvert   
 enkelt instinkts særlige hovedpraksisser, så du kan implementere dit blinde instinkt logisk og  
 hver eneste dag.

¬ Skriftlig eksamen
 På dette modul har du din skriftlige eksamen, som er adgangsgivende for din mundtlige  
 performance på scenen. Her får du muligheden for at blive bevidst om og vise, hvor meget du  
 egentlig har lært på Masteren i Kommunikation & Speaking.
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¬ Din mundtlige eksamen
 Dit foredrag er din mundtlige eksamen. Kriteriet for at bestå er, at du holder dit foredrag på   
 scenen og bruger alt det, som du har lært som Mindjuice Speaker. Der er ikke noget rigtigt eller  
 forkert. Der er kun dig, dit formål og dit budskab på scenen – i spotlightet.

¬ Dig, der åbner ballet
 Hvis du er i Part 1, kommer du til at tale lørdag aften, og du er dermed med til at skyde Speaker  
 of the Year i gang, mens dine holdkammerater sidder på første række og hepper på dig.

¬ Dig i midten
 Er du en del af Part 2, kommer du til at tale søndag eftermiddag præcis efter samme form   
 som aftenen forinden.

¬ Den afsluttende part
 Er du i Part 3, er du taler i det afsluttende set. Det er Speaker of the Year’s klimaks, og som en  
 ekstra ting kårer vi en dansk Speaker som Årets Speaker til slut.

¬ Aftenens taler
 Til hver part har vi en jury, som kommer til at observere og bedømme hvert eneste foredrag på  
 baggrund af, om alle de værktøjer og greb, du har lært, er i spil, og om du trænger igennem   
 med dit formål og dit budskab. I slutningen af hver part, kårer juryen en vinder, som får titlen:  
 ”Aftens Speaker”. 

Speaker of the Year er en uforglemmelig 
weekend. Stemningen er høj, du er sammen 
med dit hold, og det er her, hvor du endelig får 
muligheden for at brænde fuldt igennem med 
dit formål og dit budskab på en scene med et 
ægte publikum.

Du bliver taget hånd om og stylet af en profes-
sionel stylist og får mikrofon på, så du er klar til 
at stå i spotlightet.

I tre parter, taler du som en del af ca. 10 Speakers, 
og der vil være et underholdene indslag under 
hver part.

Modul 6: Speaker of the Year:  
Dit gennembrud på scenen
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Modul 7 er din endelige certificering som 
Mindjuice Master i Kommunikation & Speaking.
Det er samtidig også en afsluttende dag sam-
men med dit hold, som er ekstremt rørende.

Du har været på scenen ligesom dine holdkam-
merater, og der er mange følelser og oplevelser, 
som er ved at lande og bundfælde sig.

Derfor bruger vi en del af modulet på at få op-
levelser, indsigter og læring frem i lyset, så du 
får alt med fra din uddannelse som Mindjuice 
Speaker.

Efter denne dag kan du kalde dig certificeret 
Mindjuice Master i Kommunikation & Speaking.

Modul 7: Din certificering som Mindjuice Master i 
Kommunikation & Speaking

¬ Slut af med dit hold
 Det er en intens og givende oplevelse for dig og dit hold at have oplevet Speaker of the Year   
 sammen. Du kommer til at slutte kraftfuldt af sammen med dit hold, og vi støtter jer i at lykkes  
 med at bruge jeres fællesskab fremover.

¬ Implementer din læring
 Når vi ikke får bragt vores erfaringer, indsigter og læring frem i lyset og dokumenteret det, så  
 forsvinder det, før vi får set os om. Du kommer til at reflektere over det, du har oplevet på en  
 måde, så du tager det med dig herfra og fremover.

¬ Bevis overrækkelse
 Du får overrakt dit bevis på denne dag og kan fremover kalde dig for Mindjuice Master i  
 Kommunikation & Speaking.

Efter at have stået på scenen i Det Kgl. Teater  
over for 220 publikummer, så er 18 laboranter  
i Novo Nordisk ikke så farlige.  
Feedbacken er overvældende god.  
De vil have mere. Det vil jeg også

Sophie Ljørring,  
Selvstændig Coach og Foredragsholder

TIDLIGERE DETAGER:
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EITHER WE 
LEARN TO FAIL,  
OR WE FAIL  
TO LEARN 
TAL BEN SHAHAR
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Hvad koster uddannelsen?
Prisen for Mindjuice Masteruddannelsen i 
Kommunikation & Speaking er 89.995 kr.  
Der er ikke moms på kursusafgiften. 
Der påregnes derudover maksimalt 10.000 kr. 
i rejseudgifter, der dækker ophold og transport 
til internatet.

Kursusafgiften for uddannelsen kan betales i 
rater. Det er også muligt at tage uddannelsen 
skattefrit gennem en bruttolønsordning.

Early Bird rabat 
Få 10% rabat ved tilmelding 6 måneder inden 
opstart. Få 5% rabat ved tilmelding 3 måneder 
inden opstart.

Prisen inkluderer 
¬ 7 moduler á 2-5 dage, herunder internat
¬ 9 måneders struktureret læringsproces
¬ 5 træningskald
¬ Omfattende kursusmateriale
¬ Specialdesignet speaker-værktøjer & greb 
¬ Real-life træning
¬ Løbende feedback på din udvikling som  
 speaker
¬ Et helt ekstraordinært netværk
¬ Mundtlig og skriftlig eksamen
¬ Vores højest kvalificerende Level 4 certifice 
 ring  som Mindjuice Master i Kommunikation  
 & Speaking 

Lokation
Uddannelsen afholdes i Mindjuice Academy, 
Nansensgade 41A, 1366 Kbh. K. eller på nær-
liggende lokation. Derudover er der et internat 
på ekstern lokation på modul 3. 
I tilfælde af force majeure overgår undervis- 
ningen til online.

Undervisere og gæsteundervisere
Uddannelsen ledes af Mindjuice-grundlægger 
& CEO, Pernille W. Lauritsen, og der undervises 
af hende, samt inspirerende gæsteundervisere, 
som er toneangivende og anerkendte inden for 
deres fagområde:

¬ Thomas Rydahl

¬ Jesper Helles

¬ Özlem Cekic

¬ Jesse Gor

¬ Tine Berg

Forplejning
Frokost, kaffe, te og frugt serveres under kurset 
og er inkluderet i prisen.

Oversigt over uddannelsen
Dette program viser indholdet på Mindjuice 
Masteruddannelse i Kommunikation & Speaking. 
Eftersom alle hold er forskellige, forbeholder 
vi os retten til at lave ændringer i indholdet, 
således at det passer bedst muligt til holdets 
udvikling.

Forudsætninger for at deltage
At du har mod på at udvikle dig selv og træne 
kommunikation og speaking mellem modulerne 
med dine holdkammerater.

Praktisk oplysninger
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Adgangskrav
At du er uddannet coach eller ledercoach og 
har gennemført en uddannelse med min. 100 
timers coaching, ledelsescoaching inklusiv 
egen personlig udvikling.

Til dig, der IKKE har en grunduddannelse i 
coaching eller ledercoaching og transfor- 
mation

Har du endnu ikke taget en uddannelse, der  
indebærer min. 100 timers coaching eller ledel-
sescoaching inklusiv egen personlig udvikling, 
så er dette afgørende for at kunne være deltager 
på Masterniveau (Level 3 & 4).

Vores grunduddannelse (Level 1) i henholdsvis 
coaching og ledercoaching er seriøse og dyb-
degående uddannelser, som danner et afgø-
rende fundament for at kunne arbejde videre 
på Masterniveau.
Dine evner til at mestre både svære og motive- 
rende samtaler ”one-to-one” skal være på 
plads, før du kan lære at mestre ”one-to-many” 
samtaler og situationer.

Vi tilbyder dig derfor at kombinere Master- 
uddannelserne med Coach- eller Leder- 
coachuddannelsen og spare 10% på den  
samlede ordre.

Tilmelding og betaling
Du kan købe plads på vores uddannelser online 
på www.mindjuice.com eller på mail  
info@mindjuice.dk eller telefon 33133301. 

Ønsker du at tilmelde flere personer fra din 
virksomhed kan du kontakte os med henblik på 
en firmaaftale og firmarabatter ved tilmelding 
af teams.

Betingelser for afbestilling
Al afbestilling skal ske ved skriftlig henvendelse 
til: Mindjuice, Nansensgade 41 A, 1366 Køben-
havn K., Danmark.

Ved afbestilling beregnes et gebyr på 15% af 
kursusafgiften. Ved mindre end 6 uger til afhol-
delse, kræves der et gebyr på 50%. Ved mindre 
end 30 dage til afholdelse, gives der ingen 
refusion.

Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale 
uden begrundelse inden for 14 dage. Fortryder 
du, skal du give os besked på info@mindjuice.dk 
og oplyse, hvad du ønsker at fortryde. Hvis du 
påbegynder kurset inden udløb af fortrydelses-
retten, betaler du kun for den del af kurset, du 
har modtaget.

Praktisk oplysninger


