
3P Coach - Bliv certificeret som coach  
indenfor De Tre Principper

Kunne du tænke dig at gøre en forskel for mennesker 
ved at pege dem i retning af, hvad der skaber deres 
oplevelse af livet, og hvem de er i deres essentielle 
natur?

Bliv uddannet som 3P-coach på 8 mdr. Du bliver trænet 
med en blanding af live-træning, virtuelle masterclasses, 
en til en-supervision og mentoring på fælleswebinarer.



Live-træning

Træningen foregår på 
Refugium Smidstrup Strand 
Sognevej 15, 3250 Gilleleje. 

Du vil over 4 moduler a 2,5 dag få praktisk træning i at have 
coachingsamtaler ud fra forståelsen af De Tre Principper.  
Du vil både opleve live-coaching, og du vil selv træne coaching 
med dine medkursister. Vi er højst 18 deltagere, så det er en 
tryg gruppe, som kan arbejde dybt og fortroligt med coaching. 

Virtuelle masterclasses

Masterclasses foregår på de fire moduler, hvor vi virtuelt får 
besøg af nogen af de dygtigste coaches i verden indenfor  
De Tre Principper. De bliver optaget, så du kan se dem igen  
og igen. Disse masterclasses er opbygget over temaerne: 
Coaching indefra og ud med Michael Neill, Business Coaching 
med Barb Patterson, Coaching af Relationer (par, familier, 
teams) med Rohini Ross og Dr. Amy Johnson som vil tale  
om Coaching i praksis.

En til en-superversion og webinarer

Som en del af uddannelsen bliver du superviseret af Trine 
Høhrmann og Sanne Schroll Lønborg. I supervisionen får du 
sparring og feedback på dine fremskridt. 

På vores live-webinarer imellem modulerne har du mulighed  
for at stille spørgsmål og få rådgivning om, hvordan du kommer 
i gang med at coache i egen virksomhed, eller som en del af  
den virksomhed, du allerede er i.
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På uddannelsen vil du få dyb forståelse for:

  hvad der skaber vores oplevelse af livet, og hvorfor det gør 
en forskel at vide det
  den visdom, som vi alle har adgang til, og hvordan du som 
coach kan pege andre i retning af denne visdom
  hvordan du guider andre til at finde kreative løsninger på 
deres udfordringer
  hvordan 3P-coaching er forskellig fra terapi og traditionel 
coaching 
  hvilke praktiske færdigheder, der ligger i 3P-coaching 

Efter de fire moduler er der en eksamen, hvor du skal coache  
en person, du ikke kender. Denne eksamen foregår virtuelt, 
og de tre undervisere samt dine medstuderende vil deltage og 
give feedback.

Hvem er denne uddannelse for?

Den er for dig, der allerede har en practitioner-uddannelse  
enten fra 3P-skolen eller tilsvarende. For at finde ud af om  
denne uddannelser er noget for dig, vil du før optagelse  
få en samtale med Natasha Swerdloff.  
Du ønsker måske at arbejde professionelt som coach, eller  
anvende forståelsen i dit erhverv som leder, socialrådgiver,  
lærer, pædagog, indenfor HR eller lignende. Såfremt du 
blot ønsker dette forløb for din egen udvikling, vælger du 
selv, om du vil gå til eksamen.
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I 2012 stiftede Natasha bekendtskab 
med De Tre Principper, som beskrevet 
af Sydney Banks. Det transformerede 
hendes liv på alle planer, og hun 
besluttede at ændre sin virksomheds 
fokus fra udelukkende at arbejde for 
erhvervslivet til i stedet for at dele 
forståelsen af De Tre Principper. 

Natasha har grundlagt 3P-skolen,  
hvor hun uddanner mennesker inden 
for De Tre Principper. Natasha har 
også skrevet bogen Coming home 
sammen med Dicken Bettinger. Bogen er oversat til dansk, 
Vejen hjem. Desuden har Natasha oversat to Sydney Banks 
bøger sammen med Sanne Schroll Lønborg.
 

Natasha har præsenteret forståelsen af De Tre Principper på 
mange internationale 3P-konferencer og deler forsat sine 
indsigter på sin YouTube kanal, i podcasts, webinarer og på 
seminarer og konferencer. 

Natasha har det ærefulde hverv at være Vice Præsident i 
bestyrelsen for 3PGC (Three Principles Global Community). 

Natasha Swerdloff
UNDERVISER OG MENTOR PÅ UDDANNELSEN 

4



Sanne har fordybet sig i forståelsen af De Tre Principper 
siden 2012 og er næstformand i bestyrelsen for 3PDK. 
Sanne er medforfatter til bøgerne Livet har dig og 
Livet har dig altid og har sammen med Natasha oversat 
to af Sydney Banks bøger til dansk. Hun er uddannet 
3P-practitioner, og Mastercoach fra 3P-skolen. Derudover 
er Sanne registeret practitioner hos 3PGC (Three 
Principles Global Community) og 3PDK. 

Sanne arbejder med at dele forståelsen af De Tre 
Principper som coach i én til én-samtaler og grupper.  
I samtalen om hvordan vores sind fungerer, lægger Sanne 
altid vægt på, at det bliver nærværende og praktisk, så 

det bliver anvendeligt i hverdagen. 
Forståelsen af De Tre Principper 
er simpel, men ofte kommer vi til 
at komplicere tingene med vores 
intellekt. Sanne peger derfor altid 
i retning af vores intuitive indre 
visdom, som altid er der til at guide 
os på vej i livet. Ved at få øje på  
vores egen intuitive guide opdager  
vi, hvordan vores essens altid peger 
os i retning af det kærlige og rolige 
sted, hvor vi mærker at livet har os. 

Sanne er uddannet cand. oecon, 
Ph.D. fra Syddansk Universitet.  

Sanne Schroll Lønborg
SUPERVISOR PÅ UDDANNELSEN
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Trine har fordybet sig i forståelsen  
for De Tre Principper siden 1996.  
Trine er uddannet 3P-practitioner,  
og Mastercoach fra 3P-skolen. 
Desuden er hun registeret Practitioner 
hos 3PGC (Three Principles Global 
Community) og 3PDK. 

Trine har stor erfaring med at arbejde  
med mennesker, som vil skabe positive  
forandringer i deres liv og finde ind til 
deres medfødte ressourcer. 

Hun peger på det formløse og konstante i vores oplevelse; 
at vi oplever indefra 100% af tiden, at vi er intakte uanset, 
hvad vi måtte tro, og at vi indeholder, hvad vi har brug for 
til at navigere i livet. 

Gruppeforløb og supervision 
I lokalpsykiatrien i Svendborg afvikler Trine 3P-forløb  
for pårørende og er desuden supervisor for institutioner,  
der arbejder ud fra denne forståelse.

Trine har en M.A. i Counseling  
Psychology med fokus på Jung fra  
Pacifica Graduate Institute i  
Californien og en B.A. i  
psykologi og filosofi fra  
Prescott College i Arizona. 

Trine Høhrmann
SUPERVISOR PÅ UDDANNELSEN
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Praktikken

Hele uddannelsen fra første indledende webinar til den  
afsluttende eksamen tager 8 måneder og består af:

  4 moduler a 2,5 dage
  6 en til en-supervisionssamtaler
  3 webinarer med mulighed for spørgsmål og svar
  3 filmaftener, hvor vi ser coaching-sessioner og taler om  
dem i fællesskab
  4 masterclasses med nogle af verdens dygtigste 3P-coaches 

For at få din 3P-coachcertificering, skal du have:

  Deltaget i alle moduler 
  Udført 40 coaching-sessioner, hvoraf du får penge for  
10 af sessionerne 
  Indsendt og fået supervision på seks optagede sessioner
  Lave en live-coaching til eksamen, der opfylder  
3P-skolens kriterier

Datoer

MODUL 1
17.-19. nov. 

2022

MODUL 3
9.-11. mar 

2023

MODUL 2
12.-14. jan. 

2023

MODUL 4
4.-6. maj 

2023
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Coaching og de 
grundlæggende 

færdigheder
+ 1,5 times 

masterclass med 
Michael Neill

Coaching i 
relationer

+ 1,5 times 
masterclass med 

Rohini Ross

Coaching & 
business

+ 1,5 times 
masterclass med 
Barb Patterson

Coaching 
i praksis

+ 1,5 times 
masterclass med 
Dr. Amy Johnson



Forløbet koster 38.000 kr. og kan betales i rater. 

Prisen inkluderer al undervisning, supervision, masterclasses, 
ophold samt forplejning under uddannelsen. 
Vi starter om torsdagen kl. 16 og slutter om lørdagen kl. 15. 
 

   Som deltager på 3P-skolens certificerede coachuddannelse blev jeg taget overordentligt godt imod. 
Natashas professionelle kompetencer har fra starten været en tryg og kærlig base for udvikling ud 
i det at finde mit eget fodfæste i måden at coache på. Uddannelsens to supervisorer Trine og Sanne 
har kærligt og nænsomt holdt mig i hånden, og hver eneste supervision har åbnet op for noget nyt 
i mig. Uddannelsens indhold har stille og roligt udfoldet sig og ikke mindst har der været tid og 
rum til refleksion gennem hele forløbet og en fortsat rejse dybere ind i 3P forståelsen. Jeg kunne 
ikke have valgt bedre undervisere og rammer til at realisere min gamle drøm om en certificeret 3P 
coachuddannelse. Jeg giver mine allervarmeste anbefalinger. 
Stinne Bay · 3P-coach holdet 2022

    Jeg har taget begge mine 3P uddannelser hos Natasha, fordi den måde hun taler ind i vores essens på, 
går lige ind i mig. Jeg var rimelig nervøs for tanken, om de mange coachingsessioner, som uddannelsen 
kræver, fordi jeg ikke er den udadvendte type. Men jeg oplevede en utrolig glæde ved at lytte til et 
andet menneske, som måske er faret lidt vild, og så få øje på de små sprækker af lys, hvor man kan se 
deres sundhed og så pege dem i den retning. Nu har jeg en stor lyst til at dele, og jeg er allerede begyndt 
at se, hvor jeg kan være behjælpelig og bruge min nye uddannelse.  
Thomas Overgaard · 3P-coach holdet 2022

    At deltage på Natashas 3P-coachuddannelse er klart en af de allerbedste ting, jeg nogensinde har 
gjort for mig selv. Det er ikke ”kun” en uddannelse i at blive coach, men en dyb indføring i det at være 
menneske, og hvordan man guider andre mennesker hjem til sig selv. Programmet er skruet virkelig 
godt sammen, og læringskurven er stejl, men hele tiden er man trygt båret igennem af Natasha og 
hendes dygtige superviserer, deres kærlige støtte og knivskarpe observationer. Uddannelsen har mine 
varmeste anbefalinger. 
Runa Wilhelmina Marrable · 3P-coach holdet 2022

   Det har været så stort! Det, der virkelig adskiller coachuddannelsen fra de andre 3P- 
uddannelser, jeg har været på, er, at du skal hele tiden kunne sætte det, du selv har set 
om forståelsen i relation til den, du taler med. Allerede fra første sekund var der en 
tillid, fortrolighed og livsglæde i de supervisionssamtaler, jeg havde med Trine og 
Sanne. Samtidig har jeg virkelig været glad for den sparring, jeg har haft med 
mine medstuderende mellem modulerne, hvor vi har coachet hinanden og givet 
hinanden feedback. Natashas altid skarpe blik for den enkeltes udvikling har 
betydet utroligt meget, og coachuddannelsen får min allerbedste anbefaling! 
Morten Schultz Sakariassen · 3P-coach holdet 2022

Du kan skrive til  
info@3p-skolen.dk,  
hvis du vil høre mere  
om uddannelsen. 

Din investering


