
  

Er du påvirket af stress – enten sygemeldt – eller er tæt på? 

Ønsker du værktøjer til at kunne håndtere din stress og andre personlige udfordringer? 

Ønsker du redskaber til at komme ud over kanten i din egen udvikling, hvor du går i dybden med DIG, 
dine værdier, dine personlige kompetencer, din personlige styrke og udstråling? 

Så er dette individelle forløb helt sikkert relevant for dig! 

KURSETS FORLØB 

Dette kursus tager udgangspunkt i dine egne udfordringer og giver dig 
muligheder for at komme disse udfordringer til livs – du rydder med 
andre ord dine personlige barrierer af vejen, så du med fornyet energi 
og styrke kan vende tilbage til jobbet igen. 
  
Der vil være vejledning/sparring, personligt arbejde, øvelser og 
inspiration så du får fuldt udbytte af dit individuelle forløb.  
  
KURSETS FORMÅL 

På Personlig Power kurset vil du opleve at få: 
  
• Personlig afklaring 

 Hvem er jeg og hvad ønsker jeg? Hvad stresser mig og hvad 
blokerer mig? 

 
• Personlige værktøjer 

 Få værktøjer til at skabe flow i dit liv gennem stresshåndtering, 
som skaber dig et fremadrettet løft i den rigtige retning for dig 

 
• Håndtering af forandringer 

 Opløsning af en fastlåst situation. Hvordan man kommer videre 
 
• Selvledelse 

 Se din egen karrieresti. Lyt til dig selv. Skab dit job. Selvdisciplin 
 
• Stærk personlig udstråling  

 Få redskaber til præsentationsteknik og forhandlingsteknik, din 
fremtoning mv. til at håndtere din jobsituation 

 
 

>>>>>>>>         

PERSONLIG POWER 
  

STRESSHÅNDTERING DER VIRKER 

KURSETS UDBYTTE 

Efter kurset vil dit liv være ændret, og dit syn på livet vil være anderledes. Du bliver i stand til at tage styringen over dit liv, 
at agere fremfor at reagere, tackle dine livsmønstre mere konstruktivt og du vil hvile i dig selv. Dine personlige forhindringer 
vil fylde langt mindre i dit liv. 
  

Så når du står overfor en arbejdsgiver eller kollega, vil du virke afklaret, troværdig og motiveret – og inspirerende at være 

sammen med. Din selvtillid og dit selvværd vil være stærkere og du vil kunne tackle de uhensigtsmæssige følelser mere 

konstruktivt. Du har med andre ord dét, der skal til for at skabe dit liv - og den karriere du ønsker. 



  

FORVENTET TIDSFORBRUG 

Personlig Power forøbet er et intensivt og stærkt transformerende forløb, der 
stiller krav om, at du ønsker at arbejde med dig selv - gå i dybden og lære dig selv 
at kende. Vi mødes til undervisning/vejledning fordelt over 4-6 uger. I denne 
periode vil du arbejde intensivt med dig selv gennem sparring hos mig i ca. 5 
timer om ugen. Derudover får du opgaver, der afklarer dig og frigør dig fra stress. 

Du vil opleve et virkelig intensivt forløb, hvor du kommer til at få et nyt perspektiv 
på din situation og få værktøjer til at håndtere den, så du kan komme videre på 
den bedste måde for lige netop dig.  

Personlig Power er bygget op om emner som Personligt Tema; Personlige 
Værktøjer; Frigøre energi; Genopbygning af hjernen (revitalisering); Personlig 
udstråling samt Skab det (arbejds)liv du ønsker. 

 

Personlig Power giver dig et personligt kompetenceløft, der giver dig mod og 
styrke til at gå den vej, der føles rigtig for dig.  

Kursusforløbet henvender sig til dig, der oplever: 

• Stress  
• Mobning 

• Hårdt arbejdspres/-miljø 
• Traumatiske oplevelser i livet 

• Fysiske og psykiske udfordringer 

• Afskedigelse 
• Samarbejdsmæssige udfordringer 

• Andre personlige udfordringer, der er med til at stresse dig 

 

TILMELDING 

Du kan melde dig til forøbet på nedenstående mail eller telefonnummer. Du kan søge om 

hjælp til finansiering hos din arbejdsgiver. Prisen for forløbet inklusive materialer er kr. 

19.500,- ekskl. moms  

     

KONTAKT: MICHAEL W. BERG | TLF.: 26 33 55 33 | EMAIL: MWB@HEART-WISE.DK 
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 Michael W. Berg har tidligere arbejdet 

som freelance management konsulent 

hos Arla Foods, Teknisk Chef hos 

Constructor A/S, seniorkonsulent hos 

Teknologisk Institut og som selvstændig 

coach og vejleder. 

  

Michael har tidligere afholdt kurser i 

Bevidst Ledelse og Lean overført til det 

personlige plan samt undervist i i 

personlig udvikling i forbindelse med 

jobsøgning. Han har med stor succes 

udført Lean optimering, lederudvikling 

samt personlig udvikling hos både 

danske og internationale virksomheder 

og arrangerer nu kurser, uddannelser, 

workshops og personlige udviklings-

forløb, herunder stresshåndtering, 

mindfulness og yoga/meditation.  

  

Michael har sidst, men ikke mindst 

undervist i udviklingsforløb hos Højbo 

Friskole, Arla Foods, Café Ingeborg, 

Bofælleskabet Hedebo, Skånemejerier, 

Arbejdernes Landsbank, IKU/Capacent 

og Jobvision, Jobcenter Lejre, Jobcenter 

Ringsted samt Jobcenter Roskilde. 
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