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Formål

Når vi føler os pressede eller bliver nervøse prøver de fleste mennesker, at holde det tilbage og bruger 

en masse energi på at undertrykke egen autenticitet, energi og styrke - Derved mister man gennemslag, 

kontakt, nærvær og situationsforståelse. 

Træningen er baseret på erfaring og viden om, hvad der sker i kroppen og hvad det betyder. 

Udviklet med baggrund i, at det for mange mennesker ikke hjælper at blive talt mere til ift. hvad man 

skal/bør gøre. 

Her er fokus på træning og hvad kroppen gemmer og hvordan det igen kan sættes fri. 

En del kommer fra at vi prøver at tænke det hele frem og derved bruger alt for meget energi på det i 

stedet for at "starte filmen" og levere budskabet.

For mange deltagere bliver denne træning åbningen til det ægte og autentiske. 

Mange ting som tidligere er indlært, ses pludselig i nyt perspektiv og som det "uægte" i 

kommunikation og fremtoning, som i alt for mange år har fået lov at blive den virkelighed vi tror på. 

At træne det ægte, den enkelte indeholder og bidrager med hver dag.
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Udbytte

Indsigt og viden om egne indgroede mønstre, som sidder fast i kroppen.

Træning i hvordan det kan forbedres og nye mønstre dannes

Konkret viden om hvordan det følelses, når der er kontakt og når der ikke er

Teamtræning. Det at alle er med sammen giver et fantastisk skridt fremad,  som team og den fælles 

og indbyrdes tillid.

Klar forbedring af kommunikation og at komme igennem med ægte autentiske budskaber

At lære din krops naturlighed og intelligens at kende ift. kommunikation og performance

Træne dine kropsholdning, bevægelse og din vejrtrækning.

Træne at lytte til dine impulser, lære at tage hensyn og justere i forhold til det som sker for dig.

Træne at bryde tankerne og hente energi i det du normalt vil kalde "uden for komfortzonen"

Træne improvisation og at være med det som er og i højere grad slippe det, at tankerne styre det 

hele.
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Dag 1 – vejledende program

09.00 - 09.15 Velkomst, program og formål

09.15 - 10.00 Præsentation af det som er svært

10.00 - 10.30 En udfordring for teamet - tillid og komfortzone

10.30 - 10.45 Pause

10.45 - 12.00 Præsentation og individuel udvikling

12.00 - 13.00 Frokost

13.00 - 14.45 Præsentation og individuel udvikling

14.45 - 15.00 Pause

15.00 - 16.00 Personlige og team relaterede undskyldninger (begrænsninger der styrer undskyldninger) 

16.00 . 16.30 Gruppe feedback undskyldninger – mikrofon

16.30 – 17.30 Præsentation og individuel udvikling

17.30 – 18.30 Personlig tid

18.30 – 20.00 Midag

20.00 – 22.00 Fælles øvelse
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Dag 2 – vejledende program

07.00 – 07.30 Hvis du er frisk er der morgenbadning i havet (reception kl. 07.00)

08.30 - 09.00 Læring og feedback. Mikrofon

09.00 - 10.00 Hverdagens "virkemidler" - de ydre omstændigheder

10.00 - 12.00 Præsentation jobrelateret

12.00 - 13.00 Frokost

13.00 - 14.30 Individuel feedback fra gruppen

14.30 - 15.30 Præsentation af læring og handlingsplan

15.30 - 16.00 Tak for nu og evaluering


