
PERSONLIG COACHING
ÆGTE - 100 dages transformation 

ÆGTE giver din medarbejder mulighed for at komme i Autentisk Topform og 
skabe et mere meningsfyldt arbejdsliv. Din medarbejder vil komme til at stå 
stærkere i sig selv, være gladere, trives bedre og handle på sine mål og drømme. 

Hvem henvender coachingforløbet sig til? 
ÆGTE er et transformativt coaching- og udviklingsforløb skræddersyet til mennesker, 
der gør det godt i deres arbejde, men som på forskellig vis føler sig frustrerede eller 
fastlåste i deres arbejdsliv. De vil typisk kunne genkende sig selv i nogle af 
nedenstående udsagn: 

•  ”Min hverdag og mit arbejdsliv er blevet et hamsterhjul. Jeg savner glæde, fred, 
frihed, fokus og flow i mit liv og arbejde.”

•   ”Jeg gør det godt i mit arbejde, men jeg ønsker at frigøre og forvandle mine mål, 
drømme og potentialer til virkelighed.” 

•    ”Andre menneskers forventninger, behov og prioriteter sætter retningen for mit 
liv. Jeg glemmer at lytte til min inderste stemme og være tro mod mig selv.”

Hvorfor skal du investere i personlig coaching til din medarbejder
Gennem 100 dage vil du få en medarbejder, der:

•    Har en markant øget selvbevidsthed og derfor står dybere og stærkere forankret 
i sig selv. Din medarbejder vil lede sig selv mere bevidst, autentisk og med bedre 
kontakt til sine ressourcer og sin kreativitet.

•    Oplever større arbejdsglæde og trivsel, mere nærvær, øget motivation og et 
vedblivende højere præstationsniveau.   

•    Har udviklet sine følelsesmæssige samt sociale kompetencer og adfærd. Det 
giver bedre balance, ro og robusthed samt bedre kommunikation med 
medarbejdere, kollegaer og kunder.

•    Har mere klarhed, overblik og fokus, samt bedre prioriteringsevne og større 
handlekraft.

Praktisk format  
Forløbet kører over 100 dage og består af 3 x 4 timers fysiske sessioner og 2 x 60 
minutters telefonsessioner. Din medarbejder skal bruge 2-3 timer om ugen på 
programmet. Derudover forpligter din medarbejder sig til at bruge 1 time om dagen 
udenfor arbejdstid til at træne en personlig praksis, der understøtter vedkommendes 
udvikling og mål med coachingforløbet.

Prisen for det samlede forløb er: 8.000,- + moms. Fakturering sker ved opstart.
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”Det personlige coaching parløb er intens træning med udvidet bevidsthed – især 
følelsesmæssigt. Processen har gennem afklaring af mine personlige værdier 
udfordret mine mønstre og overbevisninger og for alvor givet mig indsigt i og følelse 
af, hvad der skaber netop den balance og glæde, der er vigtigt for mig i mit liv. Jeg har 
opnået balance mellem hoved og hjerte. At have nået min overordnede målsætning 
tilskriver jeg konceptets unikke kombinationen af den daglige, bevidste træning, 
visualiseringen og sparringen med Anders. Processen har givet begreber som 
optimering og frigørelse af potentiale og ressourcer en ny og dybere mening for mig. 
Jeg vil varmt anbefale det personlige coaching parløb til enhver leder der ønsker at 
skabe balance mellem hoved og hjerte og dermed opnå et bedre lederskab af sig 
selv.”
HR Ansvarlig 

"Anders – du skal have tusind tak for din fantastisk dejlige, åbne og positive måde at 
være på. Du er enorm god til, lynhurtigt, at skabe tryghed og tillid. Du skal også have 
en stor tak for, at du, med dine egenskaber og dine processer, har lært mig at slippe 
kontrollen og være tro mod mig selv i mine tanker, følelser og handlinger. Den positive 
effekt er et langt større personligt og mentalt overskud, større glæde og, men ikke 
mindst, handling. Der er kommet en dejlig positiv udvikling i mit liv – både 
arbejdsmæssigt og privat. Fantastisk proces og arbejde, som jeg varmt vil anbefale 
alle at prøve, som ønsker det optimale, personligt som arbejdsmæssigt.” 
Leder 

“Mit samarbejde med Anders skete på baggrund af en opfordring fra en god bekendt, 
som selv havde haft stor glæde af coaching parløbet. Jeg var på forkant en lille smule 
skeptisk, da jeg så forløbet som “blot en anden måde at lave coaching på”. Jeg har 
oplevet at blive udfordret på mine værdier og målsætninger som aldrig før. Og selv 
med min, til tider, meget resultatorienteret tilgang til livet, har jeg oplevet, at mit liv i 
forhold til prioriteringer og mål, på det nærmeste er blevet radikalt ændret.
Konceptets kombination af teori, undervisning, sparring, og træning, lagt sammen 
med Anders´s evne til at udfordre en på ens personlige lederskab gør af 
forløbet adskiller sig markant fra hvad jeg tidligere har oplevet både i indhold og effekt 
i resultater. Jeg kan kun anbefale Anders og forløbet til dig som ønsker at prøve en 
“helt ny måde” at blive coachet på og gå fra tanke til handling”. 
Selvstændig 

“Jeg fik det absolut bedste frem hos mig selv, i det forløb jeg havde sammen med 
Anders. Og meget mere i denne verden kan man ikke forlange. Man kan tro meget 
men da jeg var færdig med coaching parløbet, var mit vidne om mig selv så stærk, at 
jeg nu handler så meget stærkere. Som leder, som forretningsmand, som kollega, 
som ven og som familiemenneske. Jeg kunne ikke gøre noget bedre for mig selv”. 
Leder
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