
 

 

- hvorfor coaching? 

"Rigtig mange går rundt med en følelse af at 

kunne gøre det bedre. Det kan man også, det er 

det man skal bruge sin Coach til" 

 

Der er så meget vi skal nå, der er så meget, vi skal 

kunne, der er så meget vi skal udrette. Men hvad så, 

hvis man ikke får lov? - Hvad hvis man ikke kan 

noget? - Hvad hvis man ikke har tid? 

  

Rigtig mange går rundt med en følelse af at kunne 

gøre det bedre, det kan man også. Det er det man 

skal bruge sin Coach til! 

 

Som enkeltperson har du mulighed for at blive coachet 

hen imod en tilværelse, som du ønsker, den skal 

udvikle sig. Det være sig i karrieren, i din forretning, 

dit privatliv eller u udvikling af dine specifikke kom-

petencer som leder, sportsudøver eller som forælder 

eller partner. 

 

Allerede fra din første Coachsession - bliver tingene 

mere overskuelige - dine mål mere specifikke, og 

måden du skal tackle dit liv på mere tydelig. 

 
 

- hvilken Coach? 

"Livserfaring, erhvervskompetencer, netværk og 

ikke mindst, certificering efter internationale 

standarder er nogle af de ting du skal kigge 

efter" 

 

I coaching anvendes teknikker der er videnskabelig 

funderede. For at kunne anvende dem skal coachen 

være trænet. Jo mere coachen har trænet, jo bedre 

udnyttes teknikkerne. En måde at kunne vurdere en 

coach på er ved at se på hvilke certificeringer han eller 

hun har opnået. 

 

Derudover er det vigtigt at coachen besidder en del 

livserfaring samt deltager socialt i sit samfund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- personlig Coach? 

"Skal man opnå resultater, skal man tænke 

anderledes. En Coach stiller dig spørgsmål der 

udfordre din måde at tænke på " 

 

Med en personlig Coach bliver du i stand til at finde 

hidtil skjulte ressourcer og muligheder frem. Samtidig 

gennemgår du en proces der er med til at skabe en ny 

bevidsthed hos dig i forhold til at nå specifikke mål. 

 

Løsningerne er dine egne. Der er ikke tale om 

rådgivning men i stedet om teknikker, hvor du lærer at 

fokuserer langt bedre på de ting der virkelig betyder 

noget for dig, frem for at leve et liv hvor dine 

handlinger mere er bestemt af andre. 

 

I en kendt reklame hedder det "vær det bedste du kan 

blive" - det er lige netop det din personlige Coach kan 

hjælpe dig med. 

 

 

Joharis Vindue er blot ét af mange værktøjer som den 

professionelle Coach er trænet i at anvende. Dette værktøj er 

med til at afdække "det ukendte" hos en person. 



 

 

-indhold 
Coachklinikken individuel lifecoaching med følgende 

indhold: 

 

 Personlighedsanalyse 

Med efterfølgende analyse og tilbagemelding. 

Du får et bedre kendskab til, hvordan og hvorfor 

du reagerer som du gør, ligesom du får en 

forståelse for, hvilket indtryk du gør på andre. 

 

 Specificering af personlige mål 

Med efterfølgende coaching på bl.a.: 

 

 værdier 

Hvilke ting er det du virkelig vil kæmpe for? 

Familie, venner, arbejde, helbred, 

fritidsinteresser o.s.v. - du finder ud af hvor 

du bruger det meste af din energi - og får sat 

det i forhold til hvad det er du virkelig vil. 

 

 ønsker 

Hvad er det for en tilværelse du ønsker dit liv 

skal bevæge sig hen imod? Hvis du fik lov til 

at kunne ændre alt, hvordan så din ideelle 

verden så ud? 

 

 muligheder og ressourcer 

Hvilke muligheder har du og hvilke ressourcer 

har du at gøre godt med? 

 

 udarbejdelse af handlingsplan 

Hvordan kommer du fra hvor du er nu, til der 

hvor du ønsker at være? I den virkelige 

verden, hvilke muligheder har du, og hvilke 

ressourcer skal der til? 

 

 opfølgning på handlingsplan, 

fremtidstjek og evaluering 

Hvad går godt, hvad virker, og hvad kan 

gøres bedre? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varighed: 2 coachsessioner a 2 timer. 

(med 1 uges mellemrum) 

 

Pris: kr. 2.560,- inkl. moms. 

 

Ring til en ven: 

Med en personlig Coach får du også 

muligheden for at have en du kan kontakte 

når der er behov for det. 

Du kan bruge telefon eller mail - på 

telefonen får du svar med det samme, mail 

besvares indenfor 24 timer. 

 

 


