










Kunne du lide ugens episode? 

Så vær sikker på, at du ikke går glip af nye episoder, videoer, interviews, 
online kurser, motivationskort , arrangementer m.m. 

Du kan følge med i al vores aktivitet på flere forskellige måder - og de 
bedste steder at starte er på vores mailliste og facebookside. 

Nyhedsmail 

Som modtager af vores nyhedsmail , får du gratis adgang til 5 online kurser 
og så modtager du desuden mails om vores uddannelser, arrangementer, 
nye videoepisoder, interviews og andet spændende nyt hos os og på vores 
hjemmeside. 

Tilmeld dig her: https://online.idacademy.dk/tilmeld-nyhedsbrevet 

Facebook 

Facebook er vores ultimative kanal til at dele vores viden og verden 
igennem dagligt indhold. Fx får du hver morgen et af vores mange 
motivations/inspirationscitater, en ugentlig ny episode på vores videoblog, 
eventkalender og viden om al det der rører sig hos os. 

Du finder vores facebookside her: https://www.facebook.com/idacademy 

https://online.idacademy.dk/tilmeld-nyhedsbrevet?utm_source=arbejdsark
https://www.facebook.com/idacademy


Lad os give dig en ny uddannelse 
og et nyt ståsted i livet 

Besøg www.idacademy.dk for at se alle vores uddannelser der sender dig ud på en 

rejse mod et rigt givende liv. 

ID Psykoterapeut, 4-årig {København, Silkeborg & Slimminge) 
www. psykoterapeutuddannelse. idacademy.d k 

ID Psykoterapeuten sikrer dig, at du får både viden, metoder og redskaber der gør 

dig i stand til at støtte andre mennesker igennem dagligdags-, livs- og 

identitetskriser der bunder i fortidens oplevelser og samtidig udvikle mennesker, 

så de kan realisere deres medfødte potentialer. 

Her lærer du unik ID-teori, hvor vores undervisning udspringer af teori fra den 

integrale (helhedsorienterede) psykoterapeutiske ramme - men hvor vores egen 

mere end 20 års erfaring og vores stifter Ole Vadum Dahls unikke grundmodeller, 

sikrer dig en psykoterapeutisk grunduddannelse der er både bredere og dybere 

end nok alle andre uddannelser i Danmark. 

ID Coach, 1.5-årig {København & Silkeborg) 
www.coachuddannelse.idacademy.dk 

ID Coachen sikrer dig viden, metoder og redskaber, der gør dig i stand til at støtte 

andre mennesker i deres kamp med at bryde igennem livets mange udfordringer 

og ende der, hvor deres drømme ligger. Du lærer også at lave identitetsudvikling, 

ved at bevidstgøre dine klienter om hvem de er bag deres facader - hvilket gør 

deres personlige og professionelle gennembrud endnu stærkere. 

ID Coach er nok Danmarks mest dybdegående coach-uddannelse og kan bruges 

som forlængelse af nuværende job eller i egen praksis. Vores viden, metoder og 

redskaber udspringer af den integrale ramme, der sætter individets udvikling i 

fokus for resultater der er både store og varige. 

https://psykoterapeutuddannelse.idacademy.dk
https://coachuddannelse.idacademy.dk

	Arbejdsark - Forside - Standard
	Arbejdsark - Side 2 - Om ID Academy
	Arbejdsark - Side 3 - Resumé af ugens blog
	Arbejdsark - Side 4 - Ugens øvelse
	Arbejdsark - Side 5 - Noter
	Arbejdsark - Side 6 - Følg med
	Arbejdsark - Side 7 - Om uddannelserne

