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EMOTIONEL INTELLIGENS WEEKENDKURSUS 
 

▪ Du får indsigt i personlige sammenhænge mellem medfødte drifter og tillærte følelser, tanker og adfærdsmåder. 

▪ Du får øget bevidsthed og indflydelse på følelser, tanker og adfærd i det menneskelige samspil. 

▪ Du lærer at bruge dig selv, så dine følelser har det godt. Du skal have det godt med dig selv, før du kan have det godt med andre. 

▪ Du får mulighed for at ændre livets langsomme måde at lære på og sætte skub i en personlig udviklingsproces, der fører til  
mestring af Emotionel Intelligens. 

Personlig udvikling forudsætter viden om menneskets biologisk nedarvede drifter, fordi vores indre hjernedele rummer en urgammel 
medfødt arv, som danner grundlag for udviklingen af hele vores følelsesliv. Præcis som mennesket er født med fem sanser, som grund-
lag for alle vore sanseoplevelser, er vi således født med syv drifter, der sammen med vores sociale arv danner grundlag for alt, hvad vi 
føler, og alle de handlinger vi foretager. Vi ved desværre alt for lidt om, hvordan drifterne fungerer, og bruger dem derfor ofte forkert. 

Kurset rummer en stor del praktisk træning, ud fra et princip om "indlæring gennem oplevelse". Det er bygget op omkring syv 
oplevelsesorienterede øvelser, som illustrerer grundlæggende typer af adfærd i de enkelte drifter, og giver deltagerne en spændende 
viden om følelsernes biologi, og hvordan social arv formes på grundlag af den biologiske. Samtidig får deltagerne både et teoretisk og 
personligt indblik i drifterne, herunder belysning af sammenhænge mellem menneskets biologiske arv og egen sociale arv. Instruktøren 
anvender en bredde af teknikker fra både coaching og psykoterapi. Samlet giver det en utraditionel og intensiv måde at lære på. 

Kursets teoretiske grundlag er biopsykologi, hvis felt er forståelsen af samspillet mellem medfødt biologisk arv og social arv, og de 
muligheder det giver for at udvikle det moderne menneskes følelsesliv mest hensigtsmæssigt (www.biopsykologi.dk).  
 
Kurset som optagelse på studiet 

Studieinteresserede kan bruge kurset til at prøve nogle af teknikkerne på egen psyke og krop og få et personligt indblik i, hvordan der 
arbejdes med selvudviklingsprocesser på studiet. Disse processer er en vigtig del af uddannelsen, da et godt kendskab til sig selv er en 
forudsætning for at kunne støtte andre. De studerende gennemgår selv en intensiv udviklingsproces i løbet af uddannelsen - som 
grundlag for at kunne træne andre.  

Kurset indgår i studiets pensum, og der vil derfor være mulighed for at tale med studerende om deres erfaringer med at gå på skolen. 
Udvises der "talent for faget", kan deltagere gå direkte til optagelsessamtale, hvor der blot tages et CV med til samtalen. 

 
Praktisk information 

Pris: 3.500 kr. 
Betaling: senest 8 dage efter tilmelding til bankkonto reg. 6194 kontonr. 4170439266 (husk at påføre navn). 
Du vil derefter få tilsendt en bekræftelse med praktiske informationer. 
Weekendkurset kan give adgang til optagelse på studiet. Kursets pris vil da blive fratrukket den første betaling for studieåret. 

Tiderne er fredag kl. 18:00-22:00, lørdag kl. 10:00-18:30 og søndag kl. 10:00-19:00. 
Skolen ligger 10 minutters gang fra både Hovedbanegården og Rådhuspladsen Metro. 
Parkering med P-afgift på H.C. Andersens Boulevard eller i Puggårdsgade. 

Ledige datoer: Se Skolens hjemmeside: www.psykoterapeutskolen.dk/kursus-praktisk.  

Tilmelding via Skolens hjemmeside: www.psykoterapeutskolen.dk/tilmelding.   

Deltagere: Kurset indgår som en del af studiets pensum, og du deltager på lige fod med de studerende. Du behøver ingen 
forudsætninger for at deltage, kun lysten til at udvikle dig selv og dit liv. 

Kurset ledes af en af Skolens fem lærere: 
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