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Core Dynamics Coach certificerings kriterier
Dette dokument indeholder mange faglige udtryk der kræver kendskab til Core
Dynamics. Kontakt Karsten Schiøtz, hvis du har behov for forklaringer. Ønsker du
certificering skal der udfyldes og afleveres en ansøgning om certificering. Ansøgningen
rekvireres ved henvendelse til Coach2Manage, Karsten Schiøtz.
En Core Dynamics Coach…..
 Har gennemført 4 dages live Core Dynamics Coach Træning (Modul 1a + 1b)
 Har deltaget i og afsluttet webinar programmet med 25 webinarer og 1 dages
afsluttende workshop (Modul 2)
 Det anbefales ansøgeren at have leveret 50 individuelle coaching timer, 25% af
disse timer bør være betalte (dette betyder at personen også har adresseret
bekymringer (core dynamics) vedrørende at være en betalt coach – dvs. følgende
potentielle udfordringer:
o Frygt for at markedsføre mig selv som CD-Coach
o Frygt for at bede om penge for coaching
o Frygt for at kunne “levere værdi” for pengene
o Bekymringer om at have nok færdigheder til at kunne tilfredsstille klienten
o Bekymringer om at være i stand til at ”levere resultater”
– være en god nok coach
o Og andet der vil få en til at føle at modtagelse af penge fra klienten eller at
arbejde med CD-coaching er noget der der vil være svært
 Gebyr for eksamen til certificering er 2.500,- kr – en re-eksamen er 1.000 kr. + moms
 Må være i stand til at demonstrere færdigheder på følgende områder i 2 sessions
med 2 forskellige deltagere, der ikke er trænet i eller kender til Core Dynamics
teknikker:
o 8 Core Dynamics Teknikker
o 12 Core Dynamics som personlige barrierer
o Opstarts samtale
o Core Dynamics Coaching protokol
o Opløse portvagter (modstand)
o Lede en coaching session
o Etablere rapport
o Etablere tillid og skabe tryghed
o Har ryddet op i sit personlige landskab, så du er fri for at dømme og have
egne dagsordner
o Muskeltest (kinesiologi)
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Certificering inkluderer:
 Et certifikat underskrevet af din censor og af Karsten Schiøtz
 Alle certificerede Core Dynamics Coaches vil blive listet på Core-Dynamics-coaching.dk.
 For at opretholde din certificering skal du have gennemført 8 timers CDC-træning,
seminar eller online webinar hvert andet år og indsende en dokumentationsformular til CDC-DK.

I tilfælde af at en CD-Coach ikke opnår certificeringen er det valgfrit at mødes med censor
for at få viden om de udviklingsmæssige nødvendige skridt for at opnå certificering.
Det anbefales kraftigt, at ansøgeren opløser enhver virus/barriere i forbindelse med at tage en
eksamen eller at blive testet / evalueret / målt og få feedback herpå, hvis certificeringen ikke
er opnået.
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