
MasterCoach uddannelsen 
Modulopbygning  

Modul 1: Livsformål og Enneagrammet 
 
På   MasterCoach   uddannelsens   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.   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 coaching-kontekst og en coaching-praksis, du kan 
bruge med det samme.  
 
 

   



Modul 2: Public Speaking  
Modulet er et 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   nye   evne   til   at   kunne   tale 
fra   en   scene.   Hvor   som   helst   og   når   som   helst.  
  



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.  
  



Modul 4: Skyggecoaching, ACT og Enneagrammet  

 
På dette modul lærer du om Acceptance and Commitment Therapy (ACT), som placeres blandt 3. 
generations kognitiv adfærdsterapi. ACT bygger på veludviklede teorier, og effekten er 
veldokumenteret. På modulet introducerer vi dig til en coachende tilgang til feltet.  

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.  

ACT hjælper os til at blive bevidste om og leve i fred med vanskelige tanker og følelser, til at blive 
nærværende, til at blive mildere og venlige over for os selv, og til at handle i overensstemmelse 
med vores personlige værdier, bl.a. via øvelser der omhandler accept, nærvær (mindfulness) og 
personlig værdisætning. 

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 at gå endnu 
dybere i brugen af Ennegrammet som coachingværktøj. Henriette vil introducere sub-typerne og 
hjælpe dig med at integrere din rolle som coach i samspil med det fantastisk værktøj, som 
Enneagrammet er.  
 
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! 
 
 
 

 

 
 
   



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   i   mål   med   fælles 
mål.   Det   er   en   udfordrende   proces.   Men   vi   har   opbygget   et   modul,   der   netop   lærer   dig   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 
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.   



Træning & 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   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  

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.  
 


