
Kunne du tænke dig at blive 3P Master 
Practitioner? Så er dette forløb noget for dig.
Du vil få en dybere forståelse af de tre Principper, 
og hvordan de fungerer i praksis i din hverdag.  
Samtidig vil du blive bedre til at formidle 
Principperne på en sikker og overbevisende  
måde, så du kan dele forståelsen med din familie, 
på dit arbejde eller i en anden sammenhæng. 

Sådan foregår det:
•  Vi vil over en periode på 3 måneder arbejde  

med, hvordan Principperne bruges i praksis. 
•  Vi ser på, hvordan du kan bevare overblikket, 

lytte dybt og skabe dialog med dem, du deler 
Principperne med. 

•  Vi veksler mellem teoretiske indlæg, refleksion 
og masser af praktiske øvelser. 

•  Vi er max 10 på hvert hold, og alle deltagere 
har allerede en grundlæggende forståelse for 
Principperne.

På forløbet får du mulighed for at øve dig i at  
formidle foran en kærlig gruppe af medstuderende,  
der alle har samme ønske om at dele denne 
spirituelle forståelse. Undervejs får du feedback  
og supervision, så du kan mærke, at din sikkerhed 
i at formidle bliver større.

Din investering
Hele forløbet koster 22.000 kr. og består  
af 3 webinarer, 3 moduler, 3 individuelle  
samtaler og 3 masterclasses, hvor du får  
mulighed for at lære fra nogle af verdens  
dygtigste formidlere af de Tre Principper.  
Den første dag starter vi kl. 16 og slutter kl. 19. 
Anden dag starter vi kl. 9.30 og slutter kl. 18.30. 
Den tredje dag starter vi kl. 9.30 og slutter kl. 
15.00. 

Forløbet foregår i mit hjem i Nordsjælland. 
Kommer du langvejs fra, er der mulighed for 
overnatning. Det koster 350 kr. pr. modul,  
og jeg står for frokost, snacks og drikkevarer i de 
dage, du er her. Der er naturligvis også mulighed 
for at køre hjem og sove, hvis du bor tæt på, 
eller du kan leje et sommerhus, hotel, bed and 
breakfast eller et Airbnb evt. med andre deltagere.
Der er mange, der spørger den virksomhed, 
de arbejder i, om en bruttolønsordning. 
Bruttolønsordningen koster som udgangspunkt 
ikke din arbejdsgiver noget, til gengæld sparer 
du momsen samt en god del i skat. Med en 
bruttolønsordning betaler din arbejdsgiver 
for uddannelsen, og du “betaler” derefter din 
arbejdsgiver tilbage via en bruttolønnedgang 
over f.eks. 12 måneder. Dvs. du betaler for 
uddannelsen med din bruttoløn, altså inden du 
betaler skat af din løn. Som udgangspunkt kan 
arbejdsgiveren trække momsen fra, hvilket 
betyder, at du ikke selv betaler momsen. 

Sådan kommer du videre
Kontakt mig på natasha@3p-skolen.dk eller tlf. 
26230101 så kan vi tage en uforpligtende dialog 
og finde ud af, om dette forløb er noget for dig. 

1 modul  
21.-23. september 2023

2 modul  
26.-28. oktober 2023

3 modul  
7.-9. december 2023

MASTER PRACTITIONER  
– De Tre Principper i praksis



1. modul  21.-23. september 2023 · Hvordan er De Tre 
Principper forskellige fra andre psykologiske tilgange og teorier?

På første modul går vi i dybden med, hvad der gør De Tre principper helt 
særlige, og hvordan man kan forstå og formidle dem. Du møder også Aaron 
Turner, der vil undervise på en virtuel masterclass og gå dybere ind i,  
hvad der er forskellen på De Tre Principper og andre psykologiske teorier. 
Det er et spørgsmål Aaron ofte får stillet, når han underviser og arbejder 
i virksomheder eller med mennesker en-til-en ud fra forståelsen af De Tre 
Principper. Det har givet ham stor indsigt i at formidle netop det spørgsmål. 
Aaron ønsker at vise os, hvordan det kan hjælpe vores forståelse endnu  
mere på vej, når vi selv dykker ned i det spørgsmål. Aron er meget åben  
for spørgsmål, hvis du har undret dig over andre teorier eller tilgange,  
som du før har kendt eller arbejdet med, og som du nu ser i et andet lys  
pga. din forståelse af Principperne.

2. modul  26.-28. oktober 2023 · Vores perfekte design

På andet modul går vi i dybden med, hvordan vi er skabt, og den måde 
vores system er perfekt designet til hele tiden at give os feedback om alt, 
hvad vi tænker og gør. Du møder Mavis Karn på en virtuel masterclass. 
Mavis Karn har studeret direkte under Sydney Banks, og hendes dybe 
forståelse af vores spirituelle natur sammen med hendes utroligt 
nærværende og praktiske måde at formidle på er en inspiration i sig selv.

3. modul  7.-9. december 2023 · Din formidling

På tredje modul har vi fokus på at finde din personlige stil, når du formidler. 
Vi får hjælp fra Dorte Koch, der hele sit voksenliv har undervist i formidling. 
Derudover får vi besøg af den skønne Marina Galan, der vil dele sin erfaring 
med at fortælle om De Tre Principper lige fra hjertet. På dette modul vil vi 
dele i vores trygge gruppe og give hinanden feedback, så vi kan blive mere 
sikre i vores formidling.
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Al undervisning foregår på dansk med undtagelse 
af vores masterclasses, der alle foregår på engelsk, 
men du er velkommen til at stille spørgsmål  
på dansk, så hjælper vi med at oversætte.


