
 

Mastercoachuddannelsen  
– modulopbygning   
 
 

Modul 1: 
Livsformål og Enneagrammet 
 
På   Mastercoachuddannelsens   første   modul   bliver   du   introduceret   til   F.R.E.D.   –   dit   første   skridt   på 
din Mastercoach-rejse.  
F.R.E.D. er en metode til at hjælpe mennesker med at få det meste ud af livet. Det er et værktøj, 
der hjælper dig med at bliver afklaret med dit livsformål, både personligt og karrieremæssigt. 
F.R.E.D. er værktøjet, der viser dig vejen til dit rette element. F.R.E.D. vil lære dig at kombinere 
det, du elsker at lave, med det, du er god til, dine styrker. Og dermed støtte dig i at leve et liv fuld 
af mening.  

Rigtig mange vil gerne leve et liv i overensstemmelse med sig selv, men de ved ikke hvordan. Her 
er værktøjet, der hjælper dig og dine klienter til følge deres hjerte, finde inspiration, passion og 
formålet med deres liv. Det sætter også hele stemningen for din master, da du her både lærer 
værktøjet og får mulighed for selv at blive klar på dit livsformål. 
 
Derudover introducerer vi dig på det første modul til Enneagram Coaching. Enneagrammet vil 
ligge som en rød tråd gennem din uddannelse; tæt bundet sammen med din personlige udvikling 
og de mål du sætter dig for vores tid sammen – og Enneagrammet kan du anvende i mange 
retninger som coach: Stresshåndtering, udvikling af kompetencer, retning i livet og meget mere.  

Med Enneagrammet vil du få indsigt i den menneskelige psykologi på en måde, som forklarer 
hvorfor vi har den adfærd vi har, hvorfor vi træffer de valg vi gør, hvorfor vi reagerer som vi gør. 
Både dig som coach og dine coachingklienter. 

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.   Dette   modul   er   også   for   dig,   der   allerede   har   erfaring   med 
Enneagrammet. Vi sørger for, at de nye teknikker bliver direkte omsat i en coachingkontekst og en 
coachingpraksis, du kan bruge med det samme.  
 
F.R.E.D. 

● Opdag og oplev F.R.E.D., som et utrolig godt redskab til at hjælpe klienter (og dig selv) til 
at finde livsformål og passion 

● Tag skridtet videre, og bliv endnu mere tro mod dig selv 
● Find din egen skjulte formel, der gør, at du endelig føler dig inspireret på det niveau, du 

fortjener 



 

 

ENNEAGRAMMET 

● Med Enneagrammet får du et ordforråd for dine personlige filtre som coach, altså hvilke 
antagelser og overbevisninger hos dig selv, du skal holde øje med, når du coacher 

● Enneagrammet vil give dig indsigt i, hvad der ligger under dine coachingklienters ønsker 
og forventninger – et stærkere ordforråd til at skelne mellem mål og overflademål 

● Med Enneagrammet som værktøj vil du opbygge en stærk indsigt i dig selv, opdage 
hvordan du kan folde dine menneskelige kapaciteter mere ud og indfri flere af dine 
potentialer. 
 

Undervisere på modul 1: 
Henriette Claydon-Smith 
Chris Manning 
Anette Borgen  
 

Modul 2: 
Public Speaking 
Modulet er et af af vores mest populære – nogensinde. Her giver vi dig vores bedste teknikker 
inden for 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. 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   ny   evne   til   at   kunne   tale 
fra   en   scene.   Hvor   som   helst   og   når   som   helst.  

● Tag dine evner som public speaker fra det niveau, du har nu, til næste niveau! Udbyttet er 
stort, uanset om du er nybegynder eller professionel speaker. 

● Du får helt konkret feedback, så du kan rykke dig til næste niveau 

● Du lærer de ni greb, som alle dygtige public speakers gør brug af, og du lærer selv at 
bruge dem  

● Du lærer de fem nøgler til powerfuld storytelling! 

● Du får løsningerne på, hvordan du overkommer de syv største (og mest almindelige) 
udfordringer 

● Du får konkrete tips og øvelser fra skuespillere, der mestrer kunsten at improvisere 

● Alt i alt får du et modul fuld af sjov og læring! 

Undervisere på modul 2: 
Chris Manning 
Jeppe Christoffersen 



 

Modul 3: 
Par- og relationscoaching 
 
Vores   Mastercoaches   plejer   at   sige,   at   deres   verden   er   blevet   vendt   op   og   ned   (på   den   gode 
måde)   efter   dette   modul. 
På   dette   modul   introducerer   vi   dig   nemlig   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, og fordi du lærer metoder til at løse konflikter. 

● Få viden om de skjulte mønstre i den feminine-maskuline polaritet og lær de vigtige 
”how-to’s”, som du ikke kan læse i nogen bog 

● Lær at mestre de bedste værktøjer, vi kender til, som hurtigt og effektivt hjælper et par til 
at genfinde passionen i parforholdet 

● Lær hemmeligheden bag den gode dialog i et parforhold, ”Couples Dialogue”, som er en 
suveræn og effektiv kommunikationsmetode. 

● Forbedr din evne til at løse en given konflikt mellem to mennesker 

● Lær vores tretrinsproces, der hjælper mennesker, som ønsker at finde kærligheden – og 
lær hvordan klienten kan overkomme forhindringerne 

● Lær at identificere dit eget unikke blueprint, som forhindrer dig i at få det parforhold, du 
fortjener 

Undervisere på modul 3: 
Sofia Manning 
Chris Manning 
 
 
 

Modul 4: 
Skyggecoaching, ACT og Enneagrammet/instinkterne 

På dette modul kommer psykolog Anne-Dorte Krog og underviser i Acceptance and Commitment 
Therapy (ACT), som placeres blandt 3. generations kognitiv adfærdsterapi. ACT bygger på 
veludviklede teorier, og effekten er veldokumenteret.  

ACT peger på, at det er menneskers kamp eller forsøg på at undgå og kontrollere deres ubehag, 
der er årsagen til, at lidelsen forværres og forlænges. Kort fortalt søger vi med ACT at udvikle et 
"klogere" forhold til vores sprog og tænkning, så vi ikke forveksler det med hvem vi er, eller hvad 
vi kan vælge at gøre.  

I undervisningen vil du opleve visualiseringsøvelser på egen krop. Dette er, så du selv får en 
kropslig erfaring med, hvad det er, dine klienter kan komme i kontakt med, når vi arbejder med 
dem. Det giver en større forståelse for grænser, og hvordan vi kan møde vores klienter mest 
omsorgsfuldt og respektfuldt.  
 
Det giver ligeledes en større forståelse af dig selv, og derved større mulighed for at tage vare på                                   



 

dig i arbejdet med klienter i en sårbar position. 

Foruden ACT går vi på dette modul et spadestik dybere med Enneagrammet, når 
Henriette Claydon Smith igen er på banen og hjælper dig som Mastercoach med brugen af 
Ennegrammet som coachingværktøj; Du får en forståelse for hvordan Enneagrammet og arbejdet 
med de tre indbyggede Instinkter kommer til udtryk i nære relationer og parforhold, og hvilke 
udfordringer dette kan give.  

Endelig modtager du på dette modul også undervisning i skyggearbejde og skyggecoaching. Så 
vær   forberedt   på   et   modul,   der   kommer   til   at   rykke   dig   et   kvantespring   fremad   i   din 
Mastercoaching! 
 
ACT 

● Du vil blive introduceret til Acceptance and Commitment Therapy (ACT): Hvordan tænker 
vi om lidelse inden for ACT. Hvilke udfordringer støder vi typisk på som mennesker, og 
hvilke strategier bruger vi ofte til at takle vores udfordringer. 

● Du vil blive introduceret til de seks kerneprocesser inden for ACT. 
● Du lærer en række visualiseringsøvelser, som du kan bruge selv og med dine klienter 

 
Undervisere: 
Henriette Claydon-Smith 
Anne-Dorte Krog 

 
 
Modul 5:  
Team Coaching og Stress 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   både   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   fælles   mål.   Det   er 
en udfordrende proces. Men vi har opbygget et modul, der netop lærer dig dette.  
På   modulet   har   vi   fokus   både   på   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 
team coache og med din værktøjskasse bugnende af ny kunnen!  
 
Udover team coachingen giver vi dig også vigtig, grundlæggende viden om stress; hvorfor 
mennesker bliver stressede, hvilke faktorer der kan udløse stress, hvordan du spotter din klients 
stressniveau og – ikke mindst – får du vigtige værktøjer til at hjælpe de af dine klienter, der oplever 
stress i deres liv i større eller mindre omfang. 



 

 
TEAM COACHING 

● Lær Manning Inspires team coaching-model 

● Få masser af praktisk erfaring med brug af modellen 

● Få masser af brugbare og kraftfulde værktøjer, du kan bruge i arbejdet med teams 

● Lær de tre vigtigste greb, når du skal motivere teams 

● Lær Koinonian Principles at kende; Leonardo og Platons hemmeligheder til den kreative 
diskussion 

● Lær at mestre knivskarpe team-kommunikationsværktøjer 

● Lær at håndtere de fem mest almindelige udfordringer, du kan komme ud for, når du står 
foran et team 

 
STRESS COACHING 

● Du lærer alt hvad der er vigtigt at vide om stress: 

● Du lærer hvad stress er 

● Du lærer om stresshåndtering 

● Du lærer om værdihåndtering 

● Du lærer om fordelen ved energistyring fremfor tidsstyring 

● Du får et effektivt og relevant værktøj til stresshåndtering 

Undervisere: 
Søren Kjær 
Chris Manning 
Tina Gaarn Christensen 
Anette Borgen 

 
 
Træning og feedback 
 
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   Mastercoachuddannelsen   indlagt   tre   hele   feedback-   og   træningsdage   med   Anette 
Borgen,   hvor   du   får   rig   mulighed   for   at   coache   og   blive   coachet   samt   få   feedback   på   din   unikke 
stil   og   dit   udviklingspotentiale.   De   tre   feedback-   og   træningsdage   er   også   en   god   lejlighed   til   at 
afprøve   modeller   og   værktøjer   i   praksis,   som   du   har   lært   i   løbet   af   Mastercoachuddannelsen,   få 
svar   på   dine   spørgsmål   og   input   på   dine   ideer,   din   niche   som   Mastercoach,   etc.  
Feedback- og træningsdagene er, ligesom resten af modulerne, obligatoriske hvis du skal 
certificeres som Mastercoach.  
 

 



 

Refleksionsaftener 
 
Som en del af din uddannelse giver vi dig desuden fire refleksionsaftener – tre aftener med 
Henriette Claydon-Smith og en aften med Sofia Manning – hvor temaet er din personlige rejse 
som Mastercoach.   

 

Eksaminering  

Mundtlig eksamen og certificering 
Uddannelsen afsluttes med overrækkelse af kursusbeviser for gennemført uddannelse, samt 
eksamen   og   certificering.   Certificeringen   forløber   over   to   dage   og   består   af   tre   dele:  
Del 1: 
Mundtlig   eksamen   hvor   du   trækker   et   emne,   du   er   blevet   undervist   i   på   Mastercoachuddannelsen. 
Du   laver   en   præsentation   og   svarer   derefter   på   spørgsmål   fra   eksaminator   (varighed   5-7   min.) 
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   Mastercoachuddannelsen 
(varighed 30-40 min.) 
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 (varighed 10 min.) 
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


