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S Handlekraft og 
personlig styrke
- Intenst weekendkursus

Indhold
Du kommer til at arbejde med åbent at 
udtrykke dine følelser og behov og at 
opnå større selvrespekt samt større 
respekt fra dine omgivelser – og du 
kommer i mål! Kurset veksler mellem 
teorioplæg, gruppearbejde, struk-
turerede øvelser og individuelt arbejde 
og kræver åbenhed og aktiv deltagelse.

Udbytte

• Personlig udvikling – hvad vil det 
egentlig sige?

• Empati og social kompetence
• Selvværd og selvværdstræning
• Personlige værdier, ressourcer og 

handlekraft
• Interessesfære og ind�ydelsessfære – 

hvor bruger du din energi?
• Kroppens signaler, dine følelser og din 

gennemslagskraft
• Angst og usikkerhed som forhindring 

og som drivkraft
• Få hjernen som medspiller i din 

udviklingsproces
• Handlingsplan der sikrer, du kommer i 

mål
• Valg af sparringspartner/gruppe

Deltagere
Kurset henvender sig til dig, der gerne vil 
give din personlige udvikling et boost, så 
du kan komme i mål med de ting du 
ønsker.

Varighed
Lørdag 11-17 og søndag 10-16.

sallykommunikation.dk, kommunikationstraening.dk og mindfulsally.dk
Telefon: 26 14 20 29 - Mail: info@sallykommunikation.dkk

Lær at stå ved dig selv og handle på de ting, du gerne vil. Gennem et intenst week-
endkursus på 2 dage får du et ordentligt løft til din personlige udvikling, så du bliver 
rustet til at stå ved dig selv og komme videre mod de mål, som er så vigtige for dig.

Læs mere om vores syn på læring på vores hjemmeside og ring eller mail 
for tilbud på kursus i jeres organisation. 

www.sallykommunikation.dk

• Du får de�neret dine behov og ønsker 
og bliver klar over, hvordan du bringer 
dem til handling

• Du lærer, hvordan du helt konkret kan 
arbejde med dit selvværd

• Du lærer hele din følelsespalette at 
kende og får redskaber til at håndtere 
situationer, hvor du kommer i dine 
følelsers vold

• Du får klarlagt dine værdier og får 
styrket din selvtillid, sikkerhed og 
gennemslagskraft

• Du får lavet en strategi for, hvordan du 
kommer i mål, med det du ønsker

• Du får mulighed for at alliere dig med 
en sparringspartner og være med i en 
træningsgruppe, der fortsætter 
sparringen med hinanden efter kurset


