
FRA POTENTIALE TIL 
PRÆSTATION OG TRIVSEL 

Vil du styrke din kommunikation, relationer og din 
ledelse af dig selv og andre. Baseret på menneskelig   
og personlig indsigt og motivation? 
 
Hos Sapiens Performance hjælper vi dig godt på  
vej. Det sker med afsæt i præstationsfremmende 
psykologi, mental træning, helhedsorienteret 
kommunikation  og moderne ledelsesprincipper.  
 
Vi har fokus på at skabe hele og holdbare løsninger  
– via balanceret hensyntagen til præstationer, trivsel  
og positiv udvikling for mennesker og organisationer. 
  

Fokusområder 
 

Nedenfor kan du læse lidt om de gennemgående temaer i vores 
arbejde med personer, teams og virksomheder.  

VORES HIGH PERFORMANCE MINDSET  
 

For at gøre det godt i længden er det nødvendigt at have  
det godt! Denne balance er kernen i vores tilgang til High 
Performance. Gode præstationer og trivsel går hånd i hånd. 
Og alle mennesker har deres særlige evner og potentialer  
at udfolde og bidrage med. 
 
 
PRÆSTATIONSFREMMENDE PSYKOLOGI  (PEP) 
  

Præstationsfremmende psykologi er central i vores arbejde 
for at fremme og understøtte god ledelse, præstationer, 
positiv udvikling og trivsel. Fordi det hele afhænger af, 
hvordan vi mennesker tænker - om os selv, hinanden og de 
situationer, vi gennemlever. Hvis vi ikke kan tænke det, kan  
vi ikke gøre det. Og hvis vi ikke gør noget, sker der ingenting! 
 
 
MENTAL TRÆNING 
 

Øvelse gør mester! Mental træning kan hjælpe dig med at 
skabe og fastholde den udvikling og de forandringer, du 
ønsker, i tanke og handling. I stedet for at falde tilbage til det, 
du plejer at gøre, når hverdagen og travlheden melder sig. 
 
 
BRUG HELE DIN KOMMUNIKATION  
 

Vi arbejder med hele din kommunikation. I mange tilfælde  
er det kun ca. 7%, som er knyttet til ordene. Resten vedrører 
stemme og kropssprog. Oveni kommer det, du tænker og 
siger til dig selv. Det hele påvirker, hvor godt du gør det. Og 
hvordan du har det - med dig selv og andre. 



Det gør vi for og sammen med dig 
 
 Vi brænder for, at du kan udfolde potentialer, håndtere  

hverdagens udfordringer og realisere ambitioner og visioner.  
For dig selv og sammen med andre! 
 

 Vi hjælper med at styrke måden du kommunikerer, samarbejder  
og leder dig selv og andre på - i arbejdslivet og  hele livet.  
 

 Vi tilbyder uddannelse, coaching, mental træning, analyser  
og rådgivning af enkeltpersoner, teams og virksomheder.  
 

 Du bliver klædt på til positivt at påvirke din egen og andres 
præstationer, motivation, udvikling og trivsel. Med afsæt i 
menneskelig forståelse og personlig indsigt.  
 

 Du bliver udstyret med enkle og bredt anvendelige værktøjer,  
som kan bruges direkte i hverdagen. Herunder mentale, sproglige  
og adfærdsteknikker, der styrker måden, du tænker og handler på. 

 
 

Vil du vide mere 
 
Du kan læse mere på vores website: sapiens.nu 
 
Ring eller skriv til os, hvis du ønsker at høre nærmere.  
 
Sapiens Performance ApS        Dir. Klaus Veile 
T +45 70 200 669                           M. +45 60 17 59 37 
mail@sapiens.nu                           klausveile@sapiens.nu 
Reerstrupvej 11     
3490 Kvistgård  

 

Uddannelse 
 

Du kan vælge mellem åbne og virksomhedstilpassede kurser  
og uddannelser. Heriblandt vores tre signaturuddannelser:  
High Performance (PEP) Practitioner, Master og Trainer. 
 

Du kan også blive uddannet i brugen af HR-analyser (fx DISC profil), 
forandringsledelse og salgspsykologi. 
 

Rådgivning, coaching og mental træning 
 

Vi hjælper enkeltpersoner og teams inden for ledelse, HR og salg.  
 

Vi tilbyder rådgivning, sparring og praktisk gennemførelse. Med 
henblik på at fremme og understøtte udviklingen af individuel og 
fælles ledelsespraksis, organisationen og forretningen. 
 

Vi tilbyder coachingforløb og mental træning til enkeltpersoner og 
teams. God kemi er vigtig for et godt, trygt og tillidsfuldt forløb. Så  
du har naturligvis mulighed for at møde os, inden du beslutter dig.  

 
HR-analyser 
 

Vi tilbyder anerkendte, internationale HR-analyseværktøjer til  
enkeltpersoner, teams og arbejdsgrupper.  
 

Analyserne er nyttige til at fremme og nuancere menneskelig 
forståelse og personlig indsigt. Og til at forstå og effektivt bruge 
forskellige måder at tænke og handle på. 
 

Blandt dem er den bredt anvendelige adfærds- og motivations-
analyse Puzzle DISC med Driving Forces, som er baseret på den  
grundigt dokumenterede DISC-model. 
 

Dir. Klaus Veile 
 

Klaus er stifter af Sapiens Performance og har i mange år udviklet  
og afholdt uddannelse og udviklingsforløb for medarbejdere, ledere 
og topidrætsfolk. Hans særlige ekspertiseområde er at løfte 
menneskers potentialer til bedre præstationer, trivsel og positiv 
udvikling. 
 

Klaus er kendt for sin evne til at inspirere og engagere folk på alle 
niveauer. Med afsæt i stor faglig viden om psykologi og ledelse og 
fokus på praktisk relevans. Og med en involverende tilgang og et 
smittende engagement. Han bruger aktivt sin baggrund inden for 
psykologien, erhvervslivet og elitesportens verden.  


