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Et coachforløb kan du bruge til at arbejde med dine 
drømme, forhindringer, relationer, konflikter, 
ambitioner, problemstillinger og udfordringer. 

… Er der noget du overser? Noget du ønsker at optimere? Noget du 
drømmer om, som du ikke får taget fat på?  

… Eller, har du mistet din retningssans i en fastlåst hverdag præget af 
forventninger, ansvarsfølelse, deadlines og løse ender, du skal have til 
at mødes? 

… Men får du ikke gjort noget for at skabe de forandringer, du har brug 
for – og som du har mærket optræk til et stykke tid? 

Det får du ud af et personligt coachforløb: 

• Du får øje på de ting i dit liv, du selv kan påvirke, og begynder at føle 
friheden til at være og gøre det, du vil. 

• Du finder ud af, hvad du vil vælge til og sige fra – og lettere ved at stå 
fast og holde fokus. 

• Du føler dig stærk og livsmodig, og har naturlig energi til at tage de 
næste vigtige skridt i dit liv (dem, du ØNSKER at tage). 

• Du smiler mere, har færre bekymringer, og føler, at du lever livet fuldt 
ud.  

Men du får også … 

• Indsigt i dine egne mønstre - hvad der spænder ben for dig, hvad der er 
vigtigt for dig, hvad du egentlig prioritere. 

• Helt ny viden og strategier for, hvordan du kan give dig selv de bedste 
betingelser for skabe det liv du ønsker dig. 

• Langtidsholdbare værktøjer til at, prioritere og sætte handling på det 
vigtige, implementere nye strategier og aktivere dine styrker endnu 
mere.  
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Sådan kommer du i gang: 

• Du kontakter mig på T. 5190 1296 eller louise@louisevaelds.dk 
• Vi tager en kort, afklarende samtale om dig og dine behov. 
• Jeg sender dig et datoforslag til vores første møde. 
• Vi mødes enten på telefon/Skype – eller face-to-face i 

Fredericia/Århus/Aalborg/København. Hver session varer en time. 
• Du er i gang med et målrettet udvikings forløb indenfor kort tid. 

Hvert forløb er individuelt, og jeg aktiverer det, der er brug 
for på to niveauer: 

1. Det der er vigtig for dig. 
2. Det jeg kan se, at der er brug for at justere på, for at du kan opnå det du 

ønsker. 

Book nu: T. 5190 1296 eller louise@louisevaelds.dk – du får en tid 
indenfor få dage. 

Kærlig hilsen 
Louise Vælds 

 

 
 


