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Kommunikation - målrettet og effektiv  
– En spændende dag med masser af sjov, viden og indsigt 

 

Formålet: 
At du bliver ført ind i en kommunikationsverden, hvor spændende vinkler tillæres på en 

gribende måde. Forstå og kommuniker til din omverden på en ny og anderledes måde, der er 
stærkt vanedannende og yderst effektiv. At du får indsigt og viden om dig selv og mennesker 

omkring dig samt formår at åbne døre og skabe relationer, du ikke troede muligt. 

 

Målgruppe: 
Kurset er unikt for alle personer, der har med andre mennesker at gøre! ☺ Dagens målgruppe er 
nysgerrige på relationer og har daglig kontakt med mange mennesker f.eks. kunder, leverandører, 

medarbejdere, ledere, kollegaer, familie. Tiltrækker typer, der ønsker stærke bånd og ’connection.’ 
 

Kurset er også godt til ressourcestærke personer, der gennem et fokus og efterfølgende 

handling på dét, der skal til – får styrket relationer, tilgang til andre og egen kommunikation. 
 

Målet med kurset: 
✓ At du får indsigt i, hvad god kommunikation er 

✓ At du får værktøjer til at afkode og ’læse’ andre mennesker 
✓ At du får træning i at kommunikere på deres ’kanal’ 

✓ At du får viden om hjernens opbygning, og hvad det har af 

betydning for vores kommunikation 
✓ At du lærer at forstå, møde andre, kommunikere stærkere 

✓ At kommunikation aldrig bliver det samme efter denne dag ☺ 

 
Du opnår:  

 En stærk basal grundviden om kommunikationens grundforudsætninger, der virkelig gør 

en forskel og at du udvikler dine kommunikative evner 

 At lære et værktøj, der afkorter forbindelsen mellem mennesker - hurtigt 

 At kunne se, høre, mærke og forstå dine omgivelser på en ny og forunderlig god måde 

 En viden, der giver dig glæde ved at læse andre og målrette din kommunikation til dem 

 At få evidensbaseret info om, hvordan mennesker motiveres og drives af forskelligt 

 At kunne møde dine medmennesker på en helt anden måde og kan bruge det fra dag 1 

 Et professionelt, effektivt og målrettet kursus, der både er sjovt og rykker dig 

 

Indhold (overordnet) over 1 dag: 
• Kommunikations grundforudsætninger 

• Spejlneuroner og disses fantastiske evner 

• Hjernens opbygning og evolution 

• Kend din modpart – læs din modpart og kommuniker til din modparts kanal 

• Intro til typer, Metaprogrammer og repræsentationssystemer / eller persontypeprofiler 

• Øvelser, læring og refleksioner – og et helt nyt syn på mennesker 

Undervisningsform: 

Undervisningsformen er designet med hovedvægten lagt på praktisk orienteret udvikling med fokus 

på undervisning, der skal give målbare kompetencer. 
Kurset er et miks af live undervisning, træning/evaluering/feedback, 

opgaver på egen hånd samt udpluk af og henvisninger til udvalgt fagrelevant materiale samt den, 
til enhver tid, bedste litteratur, opgaver og links. 

 

Underviseren leverer varen seriøst, humoristisk, engageret og med høj energi samt med masser af 
eksempler, så tingene huskes, mens vi nyder rejsen. 
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