
MasterCoachuddannelsen
Modulopbygning

Modul 1: Integral Coaching & Big Mind
På MasterCoach uddannelsens første modul bliver du introduceret til Integral Coaching. Dit 
første skridt på din MasterCoach rejse.

Integral Coaching er den coachingform, der er mest fremadstormende på det internationale 
coachmarked. Og hos Manning Inspire vil vi gerne have, at du er helt opdateret med de nyeste 
teknikker på verdensplan. Med Integral Coaching vil vi have dig til at åbne op for flest muligt 
perspektiver. Integral Coaching går i sin reneste form ud på at se mennesket som en helhed. 
Med mange flere muligheder og dermed mange flere perspektiver til sin rådighed end de fleste 
af os lige går og tror.

Du får på dette modul et klart billede af, hvad Master Coaching er. Du lærer om MasterCoach 
rollen og vores forventninger til dig på Master niveau. Du ser, hvordan vi coacher, når vi coacher 
på masterniveau. Og du vil blive undervist af de bedste lærere på området indenfor Integral 
Coaching i Danmark.

På modul 1 går vi således særligt i dybden med nye perspektiver og den integrale tankegang.

Indholdet på modul 1 er bl.a.:

• Hvad er MasterCoaching? Og hvad er det ikke?
• Spiral Dynamics – en meget affektiv teknik til at se dine klinter (og verden) på en helt ny måde
• Big Mind teknikken – den bedste metode til at lyncoache, der findes
• Integral Coaching – vi indfører dig i den mest hotte coachingteknik lige nu
• Heroes Journey – Joseph Campells fantastiske tegning og model over menneskelig udvikling
• Personlig feedback og støtte direkte fra underviserne til dig – lige hvor du er nu
• Specifikke værktøjer til at bryde dårlige mønstre og skabe gode vaner i stedet



Modul 2: Public Speaking
Modul 2 er vores mest populære modul - nogensinde. Her giver vi dig vores bedste teknikker 
indenfor Public Speaking og sørger for, at DU bliver en god public speaker.

Det foregår, ved at vi først giver dig teknikken, derefter praksis, og så masser er feedback. Her 
kommer du virkelig i spil. Og du lærer hvordan du bliver dit eget bedste værktøj. Og du lærer 
hvordan du inspirerer og involverer dit publikum.

Du arbejder med dig selv på en måde, der løfter dine kommunikationsevner til nye højder!

Der er en grund til at vores deltagere taler om et “før og efter” vores Public Speaking modul. Det 
er fordi du for alvor kommer på banen og forlader modulet med en helt nye evne til at kunne tale 
fra en scene. Hvor som helst og når som helst.

Indholdet på modul 2 er bl.a.:

• Manning Inspires ‘Mastering Patterns Of Public Speak’ guide
• Learning by doing med masser af personlig feedback
• De 5 nøgler til powerful historiefortælling
• 40 specifikke øvelser til at holde dit publikum engageret
• Specifikke løsninger på 7 helt normale udfordringer, når du public speaker
• Stort fokus på din personlige udvikling. Du lærer at kommunikere HVEM du er!



Modul 3: Enneagram & Shadow Coaching
På modul 3 bliver du indført i Skygge- og Enneagram Coaching. Formålet med modulet er at du 
skal lære at gå dybt i din coaching. Og få din klient (og dig selv) til at opnå helt nye resultater.

Vær forberedt på et modul, der kommer til at rykke dig et kvantespring fremad i din 
MasterCoaching. Dette modul er også for dig, der allerede har erfaring med Enneagrammet og 
skyggearbejde. Vi sørger for at de nye teknikker bliver direkte omsat i en coaching kontekt og 
en coachingpraksis, du kan bruge med det samme.

Indholdet på modul 3 er bl.a.:

• Skyggecoaching på MasterCoach niveau
• Enneagram Coaching på MasterCoach niveau
• Praktisk indføring i hvordan du bruger teknikkerne
• Personlig feedback til dig
• Indsigt i dine egne skygger og i din Enneagram-type



Modul 4: Team Coaching
På dette modul får du værktøjerne og indsigten til at kunne coache et team på højt niveau.

På bedste Manning facon giver vi dig bade teorien og metoderne til effektivt og professionelt at 
kunne gennemføre en teamcoaching.

Du lærer at coache og facilitere processer for teams og større grupper. For lige meget hvilken 
kontekst du skal coache i, har du brug for at lære at kunne gøre en forskel for flere end en ad 
gangen. Når vi som mennesker fungerer i et team, kan vi løfte opgaver, vi troede var umulige.

Du bliver ekspert i at kunne motivere og coache mennesker og teams til at nå i mål med fælles 
mål. Det er en udfordrende proces. Men vi har opbygget et modul ,der netop lærer dig i dette.

På modulet har vi fokus på både processen og resultatet. Og vi har fokus på dig! Din autoritet, 
dine styrker, din karisma og din professionalisme som teamcoach. Du går fra modulet klar til at 
teamcoache. Og med din værktøjskasse bugnende af ny kunnen!

Indholdet på modul 4 er bl.a.:

• Manning Inspires Team Coaching Model
• Power Tools til Team Coaching
• Hvordan motiverer du teams
• Koinonian Principles
• Konflikthåndtering når du coacher teams



Modul 5: Relationship Coaching
Vores MasterCoaches plejer at sige, at de første 4 moduler fik dem til et niveau af coaching, de 
ikke anede eksisterede, men at modul 5 vendte deres verden op og ned (på den gode måde).

På dette modul introducerer vi dig til et syn på relationer og MasterCoaching, som vil åbne dig til 
at kunne blive én af verdens bedste MasterCoaches. Simpelthen fordi, du lærer at se dig selv 
og andre i et helt nyt lys.

Indholdet på modul 5 er bl.a.:

• Maskuline og feminine kvaliteter – hvordan får du 100 % adgang til begge?
• Dig og din udstråling
• Hvordan coacher du par på MasterCoach niveau?
• Hemmelighederne til gode relationer
• En række specifikke værktøjer til parcoaching
• Hvordan håndterer du kriser i relationer
• Personlig feedback og sparring



Træning & Feedback
Træningsdage

Det der sikrer, at DU bliver den bedst tænkelige MasterCoach er, at du ikke blot kender teorien 
og ved, hvordan du arbejder med den, men at du selv har prøvet den på egen krop.

Vi har på Mastercoach uddannelsen indlagt 3 hele dage, hvor du får rig mulighed for, at coache 
og blive coachet, samt få feedback på din unikke stil og udviklingspotentiale. De 3 feedback og 
træningsdage er også en god lejlighed til at afprøve modeller og værktøjer i praksis, som du har 
lært i løbet af MasterCoach uddannelsen og få svar på dine spørgsmål og input på dine ideer, 
din niche som MasterCoach, etc.

Feedback og træningsdagene er obligatoriske, ligesom resten af modulerne, hvis du skal 
certificeres som MasterCoach.

Webinar
Online undervisning

På de to webinars på MasterCoach uddannelsen mødes du sammen med dine medkursister 
online og får undervisning og støtte undervejs i forløbet.

Du deltager på webinaret via din computer derhjemme og mødes med de andre fra holdet i et 
lukket online forum.



Eksaminering

Mundtlig eksamen og certificering
MasterCoach uddannelsen afsluttes med overrækkelse af kursusbeviser for gennemført 
uddannelse, samt eksamen og certificering.

Certificeringen forløber over 2 dage og består af 3 dele:

Del 1:
Mundtlig eksamen hvor du trækker et emne, du er blevet undervist i på MasterCoach 
uddannelsen. Du laver en præsentation og svarer derefter på spørgsmål fra Eksaminator.

Del 2:
Coachingsession hvor du coacher én af dine medstuderende i 30 minutter. Du må i sessionen 
benytte en hvilken som helst model, teori eller værktøj, du har lært på MasterCoach 
uddannelsen.

Del 3:
Mundtligt oplæg som du holder for holdet. Du vil få feedback på dit oplæg og din performance 
efterfølgende. Du vælger et emne, som godkendes af Manning Inspire, og forbereder dit oplæg 
hjemme.

Et Manning Inspire certifikat giver dig retten til at kalde dig Manning Inspire MasterCoach.

Efter bestået eksamen uddeles certificeringsbeviser, og holdet plejer at arrangere en fælles 
afslutningsfest denne aften.


