
Personlig power og gennemslagskraft - 3 dages kursus

Kender du det? 
Du står foran en gruppe mennesker og skal i gang 
med din præsentation. 
Du har forberedt dig super godt, og ved hvad du vil. 
Alligevel begynder noget at gå skævt, og du ved 
faktisk ikke helt præcist hvorfor. 
På trods af forberedelse og en hel masse god vilje, 
udebliver den stærke performance. Måske hører du 
bagefter, at det var ok. Men ok er ikke nok. 
For du ved godt inderst inde, at du kan gøre det 
meget bedre. 
Måske fik du ikke forberedt dig helt som 
du havde tænkt dig. Den hyppigste årsag er dog 
manglende personlig praksis til at tackle 

nervøsiteten, for teknikker er ikke nok. Du har brug for, 
at styre dine tanker, kende din krops reaktioner,
og have konkrete metoder til at tage dig af dem. 

Du er ikke den eneste
Rigtig mange kender til skræk scenariet, hvor den vel 
forberedte præsentation går skævt. Og det handler 
altid om manglende praktisk træning        
i at styre alt det, som sker i kroppen under en
performance. Personlig gennemslagskraft er ikke 
noget vi har med som en naturlig del af vores person-
lighed, men alle kan lære at træne det, og opnå større 
frihed og kraft - og slå meget stærkere igennem. 

,,

•	 Uro og nervøsitet forvandles til brugbar energi
•	 Kontakt med dine inderste ressourcer
•	 Opdagelse og udnyttelse af dit unikke performer talent
•	 Styr på din stemme og vejrtrækning
•	 Værktøjer til afspænding og indre ro - også i tilspidsede situationer
•	 Mere energi og tydelig fremtoning
•	 Autencitet og ægte udtryk
•	 Større selvværd og overblik i situationer omkring performance
•	 Afklaring og indsigt i hvad der står i vejen for dig når du performer  
•	 Opbygget indre reference for hvad der sker i kroppen
•	 Nye metoder til videre træning
•	 Effekten	af	powerful	feedback
•	 Konstruktiv handlingsplan for træning på egen hånd

Dette og mere får du med



Kursets formål er enkelt:

Din krops reaktioner er et refleksivt svar på dine 
tanker. Bevægelser, spændinger, stemme, energi 
og udstråling, afspejler hvordan du vurderer dig 
selv, når du performer. Selvom du har kendskab til 
diverse teknikker og signalerer, at du har styr på 
situationen, overføres indre uro, selvdømmende 
tanker og negative følelser direkte til publikums 
oplevelse af din performance - og dig. 
Mennesker mærker energier, og kroppe taler 
sammen i et ærligt sprog. Uanset hvor meget vi 
kæmper, får vi aldrig vores kroppe til at lyve. Den 
sublime performance opstår derfor først, når du 
har styr på dine tanker, og er ét med din krops 
unikke sprog og potentiale.

Det er muligt at transformere uhensigtsmæssige-
reaktioner, så de bliver til personlig gennemslags-
kraft, der overbeviser og motiverer. Det handler 
ikke om, at tilegne dig evner, som du ikke har, 
men om, at befri dine unikke evner for det 
uhensigtsmæssige forsvar, som tankerne 
skaber i dig. 

Kurset formål er derfor ganske enkelt:
At aflære den del af dig, som presser dig og 
forhindrer, at dit budskab kommer klart igennem. 
At lære dig, at være fuldkommen fri og ægte 
tilstede, med alt den kraft og udstråling som er 
dig, også når du performer. 

Grundlæggende temaer

Hvad er det præcist, som er svært for dig i performance?
Hvilke undskyldninger bruger du for ikke at være så stærk, som du er?
Hvad sker der, når du improviserer i performance?
Står din præstationsangst i vejen for dig, når du performer?
Hvordan justerer du i forhold til de gældende ydre omstændigheder?
Hvad sker der, når du bruger virkemidler i din performance? 
Hvad vil det sige, at der er kontakt med publikum og energi i rummet?
Hvordan virker din stemme, krop og personlighed?
Hvad siger dine indre bekræftelser? 
Hvilke teknikker bruger du og hvad mærker du, når du bruger dem?
Hvordan bruger du visualisering? 
Hvordan modtager og giver du feedback? 
Hvilke ord sætter du på din egen transformation?



Food for your WHY DOG Dage med blikket lige dele indadrettet og udadrettet.
Et kursus, som for alvor tager fat der, hvor kun det 
bedste af dig vokser frem.

Vi går tæt på - tæt på dig, og tæt på det, at være 
menneske og formidler i en moderne verden, 
og en moderne virksomhed.

Vi træner dig til, at mærke dig selv, også når du 
performer, fordi det er når du mærker dig selv, at du 
skaber ægte kontakt med modpart, og dermed går 
forrest med intentionen om ægte motivation og udvikling.

Vores træning har stærkt fokus på kroppen, fordi det er 
kroppen, der bærer på de begrænsende overbevisninger, 
som du har samlet sammen gennem livet.

Det er kroppen, der bærer på hvad der virkelig sker i 
rummet, den bærer på kraften, og de ressourcer, som 
måske ikke har foldet sig helt ud endnu. Det er kroppens 
sprog og frihed, der gør dig til en ægte, stærk performer.

Bered dig på, at du skal arbejde anderledes end du 
plejer med performance. Vi har ikke nogen mappe med 
til dig, for det er DIG, hele dig, som er mappen. 
Vi træner indenfor og udenfor - i naturens åbne rum. 

Du vil komme langt ud af din komfortzone ind imellem - 
men kun for at komme meget tættere på dig selv, og den  
ægte performance.

Der er mening med galskaben, vi ved hvad vi gør, 
og vi bringer dig sikkert i havn. 

Vi skal være på HØJSKOLEN BOSEI
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KONTAKT:

Tid:

Start:  28 Februar   Kl. 09.00
Slut:  02   Marts  Kl. 16.00

Start:  12 Juni  Kl. 09.00
Slut:  14 Juni  Kl. 16.00

Start:  12 September   Kl. 09.00
Slut:  14 September Kl. 16.00

Sted:

Kurset afholdes på  Idrætshøjskolen Bosei
Evensølundvej 5, 4720 Præstø

Pris:
13.500 (ex.moms)

TILMELDING HER

PRAKTISKE OPLYSNINGER

http://www.trueformance.dk/navigator-3-dage

