
  

Ønsker du 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 dit personlige brand?  

Ønsker du at blive mere bevidst om hvem du er, og hvad det er, du brænder for?  

Ønsker du hjælp til at komme ind til din egen autentiske kerne og finde dit formål med livet? 

Ønsker du at leve frygtløst, ubegrænset og være følelsesmæssigt fri af fortiden – og skabe det liv du i 

virkeligheden ønsker at leve? Så er det helt sikkert dette udviklingsforløb, du skal være en del af! 

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 kan finde 
din egen ægte personlige power. 
  
Der vil være undervisning, personligt arbejde, inspiration og individuelt 
forløb for dig, så du får fuldt udbytte af dit kursusforløb.  
 
KURSETS FORMÅL 
På Personlig Power kurset vil du opleve at få: 
  

 Personlig afklaring 
Hvem er jeg og hvad ønsker jeg for min fremtidige karriere og mit liv - få 
afklaring gennem øvelser omkring kropsbevidsthed og meditation 
 

 Personlige værktøjer 
Få værktøjer til at skabe flow i dit liv gennem mindfulness og 
stresshåndtering  
 

 Gamle overbevisninger - nye sandheder 
Opgør med gamle tankemønstre og blokeringer som forhindrer  
dig i at udleve dén, du i virkeligheden er 
 

 Selvledelse 
Opnå indre styrke, indre ro og bliv bedre til at lytte indad 

 

 Personlig branding  
Få indsigt i hvordan du kan realisere dine drømme ved at træffe bevidste 
valg gennem din personlige styrke. Få kendskab til  
præsentationsteknik, forhandlingsteknik og mindfulness 
 

 Yes, I can! 
Inspiration til DIN vej, gennem mindfulness og visualisering 

>>   

 

PERSONLIG POWER  
SELVLEDELSE - BÆREDYGTIG SELVUDVIKLING - MINDFULNESS 

 

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 et andet menneske, vil du virke afklaret, rolig, troværdig og motiveret – 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 dét, du i virkeligheden ønsker. 



 

FORVENTET TIDSFORBRUG 

Personlig Power kurset er et intensivt 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 2 gange om ugen i 4 uger. I den mellemliggende periode, vil du 
arbejde intensivt med dig selv.  

Du vil få et intensivt forløb, hvor du kommer til at få et nyt perspektiv på din 
situation og få værktøjer til at håndtere den.  

Der bliver udleveret materiale, som du sideløbende kan arbejde med.  

Personlig Power er bygget op om emner som Personligt Tema, Personlige 
Værktøjer, Den Røde Tråd, Karrierevalg, Personlig Branding samt Personligt 
Meditativt Forløb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personlig Power giver dig et personligt kompetenceløft, der giver dig mod og 
styrke til at gå din egen autentiske vej - hvordan din vej ser ud, er underordnet, 
det handler jo om dig! Det vigtigste er, at du er afklaret med dig selv og hvad du 
skal.  

TILMELDING 

Du kan melde dig til kurset på nedenstående mail eller telefonnummer.  

Vi arrangerer virksomhedsspecifikke kurser, der er tilpasset jeres behov. Kontakt 

os for yderligere oplysninger. 

  

  

  

KONTAKT: POWER ENERGY PEOPLE | TLF.: 26 33 55 33 |  EMAIL: MIWIBE@GMAIL.COM 

HVEM ER POWER ENERGY PEOPLE 
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