
Overbygningsmodul på din NLP Practitioner    
 

   

Coach og samtalepartner 

Dette 3-dages fokusmodul er for NLP Practitioners, 

der ønsker at tage næste skridt som coach og 

samtalepartner. Modulet byder på nye stærke NLP 

værktøjer, klassiske coachværktøjer, viden og 

udviklingsprocesser, som vil styrke dine 

færdigheder som kompetent coach og berigende 

samtalepartner. Overbygningsmodulet kan 

anvendes både til dit job og i dine private 

relationer.  

 

 

Modulet fokuserer på  

 Hvad er coaching (definitionen)? Hvad kan det? Hvornår 

bruges det og hvorfor? Forskellige typer af coaching og 

beslægtede værktøjer – hvornår bruges hvad?  

 Lytning – du får meget forærende, når du er i stand til 

virkeligt at lytte. Vi gennemgår forskellige typer af lytning 

og du identificerer dine begrænsninger ift. at lytte som 

coach 

 Den gode coach – hvordan er hun/han? 

 Udvikling af DIN gode coach-tilstand - hvad skal du være særligt opmærksom på? 

 Holdninger og overbevisninger der styrker og støtter dig som coach 

 Træning i intuitiv coaching 

 Træning, træning og massere af træning 

Det, andre siger: 

 

“Virkeligt spændende at gå i dybden 

med coaching på denne måde. Jeg 

føler mig klar til at bruge mig selv som 

coach og samtalepartner i mit 

arbejde.” – Anders 

 ”Coachingmodulet er en god blanding 

mellem teori, værktøjer og personlige 

processer. Det har været dejligt at 

fokusere og gå i dybden med ét emne. 

Jeg har fået store aha-oplevelser og 

større overblik. Det har bestemt styrket 

min selvtillid som coach!” - Jørn  

”Især var jeg vild med det nye værktøj, 

der kombinerede 1,2,3 position med De 

Logiske niveauer. Selvom jeg kendte 

begge metoder fra HNLP uddannelsen, 

gav kombinationen noget helt nyt og 

meget stærke indsigter.” - Pernille 

”Ikke mindst var det dejligt at komme 

tilbage på kursusbænken i Mosaic. Jeg 

var sgu kommet til at savne det! Møde 

de andre igen og sætte fokus på min 

egen læring og udvikling. I love it!” - 

Poul   

 “Jeg har oplevet andre NLP 

undervisere og coaches, som var alt alt 

for bedrevidende til mig. Lenes stil 

tiltaler mig ved at være autentisk, 

faglig dygtig og helt nede på jorden.”  - 
Nanna  

”Hvis man, som jeg, arbejde hvor 

kommunikation er vigtig, er det sundt 

at få ny inspiration og viden. Det er 

sundt at få set på sig selv og får rokket 

lidt ved sine holdninger til både sig selv 

og andre” - Nicole, konflikt-mægler  



 

Læs mere på www.mosaicbusiness/NLP uddannelse Ring til mig helt uforpligtende på                

5050 8280, lad os snakke om dine muligheder, og om, hvad der er bedst i din situation. 

 Coachingteknikker og nye NLP værktøjer 

 Systemisk opstilling af dig som coach – identificering og afbalancering af det, der forhindrer din helt 

gode coach-tilstand  

Helt konkret, får du:  

 3 dages spændende undervisning afvekslende mellem 
teori, eksempler, øvelser og personlige oplevelser 
under de forhold, som du kender  

 Udførligt og lækkert materiale med konkret køreplan 
for teknikkerne 

 Kursusbevis på dine opnåede færdigheder  

Investering 

 Investeringen for denne både faglige og personlige overbygning er kun 4670 kr. for 3 dages 

undervisning, lækkert materiale og udviklingsprocesser og værktøjer, der vil styrke og udvikle dig 

som kompetent coach og berigende samtalepartner.   

http://http/www.mosaicbusiness.dk/nlp-uddannelse

