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Du får:

• et solidt teoretisk fundament inden for coach-
ing-psykologi og specifikt compassion-coaching

• velafprøvede og evidensbaserede coachingmetoder
• intensiv færdigheds- og metodetræning, der kan bruges 

uanset, om du arbejder med personlig udvikling eller 
mennesker i krise

• compassion-træning med henblik på personlig udvikling
• certificering i en evidensbaseret coachinguddannelse.

Din virksomhed får:

• en medarbejder, der, pga. sin øgede forståelse for de 
neuropsykologiske og følelsesregulerende systemer i 
mennesket, har nemmere ved at kommunikere,  
samarbejde og skabe resultater fra et afbalanceret og 
trivselsskabende ståsted

• en medarbejder, der, med sin evidensbaserede viden og 
coachingteknikker, er i stand til at hjælpe andre med at 
skabe trivsel og balance og håndtere eventuel mistrivsel. 
 

PRIS*

Normalpris: 38.000 kr.
Intropris: 32.300 kr. Du får 15 % i rabat, hvis du 
tilmelder dig inden 1. januar 2018.

Normalpris inkl. 3-dages retreat: 45.000 kr.
Intropris: 38.250 kr. Du får 15 % i rabat, hvis du 
tilmelder dig inden 1. januar 2018.

*Alle priser er eksklusiv moms.

UNDERVISNINGSDAGE

Modul 1: 24.-26 april 2018  
Modul 2: 30.-31. maj og 1 juni 2018
Modul 3: 29.-30. august 2018
Modul 4: 3.-4. oktober 2018

Alle undervisningsdage er kl. 9-16.

SUPERVISIONSDAGE

18. juni 2018   kl. 9.30-15.30
31. august 2018  kl. 9.30-12.30
5. oktober 2018  kl. 9-30-12.30

Fordi det altid handler om mennesker – det betaler sig, også på bundlinjen...
Mindworks Compassion Coach Uddannelse giver dig adgang til en evidensbaseret og velafprøvet coachingmetode, der kan 
bruges i dit arbejde med at støtte og udvikle mennesker. 

Om du arbejder med ledelse eller HR, med rådgivning eller kommunikation, med sundhed eller trivsel, kan Compassion 
Coach-uddannelsen give dig konkrete strategier og værktøjer til at finde en sund balance i hverdagen. 

Uddannelsen er opdelt i 5 moduler, hvoraf det sidste er et valgfrit 3-dages retreat. I alt 10 kursusdage, 3-dages internat samt tre 
supervisionsdage.

Kort om uddannelsen
På Compassion Coach-uddannelsen vil du gennem praktisk undervisning og øvelser få et solidt indblik i videnskaben bag 
’compassion’ og de mange undersøgelser, der allerede nu viser, at compassion betaler sig på alle bundlinjer. Du vil få viden om 
de forskellige psykologiske og fysiologiske processer, der kan skabe og vedligeholde mistrivsel og ubalance i ethvert moderne 
menneske med mange daglige gøremål, såvel på job som privat. 

Du får konkrete strategier til det professionelle arbejde med trivsel, kommunikation og udvikling. Og du får indblik og færdig-
heder i de videnskabeligt dokumenterede metoder, der øger og udvikler vores evne til compassion, og derigennem medvirker 
til at genskabe balancen.


