
Personlig coaching og samtaleterapi 
En personlig coach lytter og giver dig modspil, 

provokerer dig, så du yder dit bedste. 
Vejleder, så du bliver klar. 

Holder dig fast, så du når dine mål. 
Og er din ven, når du møder modstand. 



Hvad er coaching?
Coaching er et løbende professionelt samarbejdsforhold, hvor 
din coach assisterer og støtter dig med at skabe ekstraordinære 
resultater til gavn for dit personlige liv, din karriere, din familie 
og din virksomhed. En god coach tager udgangspunkt i at 
ethvert menneske er unikt med helt enestående kvalifikationer 
og ressourcer. Evnen til at coache forudsætter derfor i høj grad 
et positivt menneskesyn og gode færdigheder i kommunikation. 
Coaching er ikke blot en række værktøjer, det er i lige så høj 
grad en livsindstilling. Tanken bagved er jo at styrke den en-
kelte og skabe vindersituationer. Dette kan være på alle planer, 
både i arbejds- og privatlivet.

Personlig Coaching?
Personlig coaching er en aftale mellem dig og din coach, der 
sikrer, at du når de mål, du sætter dig. Din personlige coach 
har 100 % fokus på dig og dine ønsker. Du støttes i at opstille 
konkrete, realistiske mål og fremme dine evner og personlige 
styrker. Coachen giver konstruktiv feedback og hjælper dig med 
at holde fokus.

Coaching / Samtaleterapi?
Har du problemer med dig selv, eller går du og tænker på, hvor-
dan du kommer videre i dit liv, eller ønsker du bare at få mere 
gang i dit liv, så er samtaleterapi måske noget for dig. Mange 
mennesker lever i uoverensstemmelse med deres følelser og be-
hov, og derved kan man miste selvtilliden. Når man mister troen 
på sit eget værd, mister man sig selv og glæden ved livet.
Ensomheds- og tomhedsfølelsen vokser, angsten for livet træn-
ger sig på, og du bliver måske forhindret i at leve det liv, du 
gerne vil. For andre opstår der problemer, ved at være sammen 
med mennesker. Tænk bare på fænomener som jalousi, frustra-
tion, afvisning, tristhed og modløshed. Disse følelser er i langt 
de fleste tilfælde opstået i vores kontakt med andre mennesker.
Har du lyst til at få genopbygget din selvtillid, og få troen på 
at du kan gøre noget for at få et bedre liv? Du har mulighed for 
at få hjælp til at blive bevidst om dine ressourcer og yderligere 
blive bevidst om dine livskvaliteter.

Du kan ikke undslippe morgendagens 
ansvar ved at vige uden om det i dag

Nogle gange sker der det, at vi kører fast
At der opstår problematikker, som vi eller de, der er tæt på os, 
ikke selv kan håndtere. I sådanne situationer er samtaleterapi 
en god mulighed for at få løst knuden. Det, man oplever i sam-
taleterapi, er at man via samtale, får formuleret sig både med 
hensyn til problematiske følelser, men også til hvad man kunne 
tænke sig i stedet.

Coaching/samtaleterapi kan åbne op
Det, en samtale desuden kan gøre, er at spejle problematikken 
og komme med nye vinkler og uddybende spørgsmål. Dette vil 
betyde, at problemet ændrer form og bliver mere nuanceret, 
og at der opstår flere muligheder for at løse det. Samtalen kan 
dermed vende en problematik på hovedet, sådan at forstå at 
problemfeltet ses i et helt andet lys og pludselig giver mening.

Samtale er hovednerven
Gennem samtale afdækkes nye muligheder, som kan vise sig at 
være grundlaget for en øget livskvalitet. Samtale kan også være 
med til at skabe et tydeligere selvbillede, så du lettere bliver i 
stand til at handle og gøre det, der er godt og rigtigt for dig – og 
måske har du brug for at genoprette din selvtillid og din opfat-
telse af, at du virkelig er ligeværdig med dine medmennesker.

Coaching tilbyder:
Ved coaching vil du opleve muligheder som at bryde fri af det 
ordinære og skabe det ekstraordinære. I coachingforløbet vil du 
gentagne gange blive stillet overfor to meget vigtige spørgsmål.
•	”Hvad	ønsker	du?”	
•	”Hvad	er	du	villig	til	at	gøre	ved	det?”
Disse	spørgsmål	er	både	potente	og	tankeprovokerende	og	”tvin-
ger”	dig	til	at	søge	en	selvforståelse	af,	hvad	du	virkelig	ønsker	af	
livet. Coachen er der for at støtte og hjælpe med at fastholde mom-
entum	og	med	at	holde	dig	”ansvarlig”	i	forhold	til	de	beslutninger,	
som du har truffet på vejen mod realiseringen af dine mål. Og du 
bestemmer naturligvis selv hvad dine mål er. Coaching foregår som 
en struktureret proces over tid, hvor coachen ved at lytte (på flere 
niveauer) og ved at bidrage med observationer, opfordringer og 
spørgsmål er med til at skabe klarhed i dine tanker og stimulere og 
øge din læring på et dybt personligt niveau. Coaching stimulerer 
dig til at gøre tanke til handling – igen og igen. Med Coaching vil 
du opleve at dit generelle opmærksomhedsniveau, din kreativitet 



og din fokuseringsevne forøges betragteligt, at din handleevne sti-
muleres, at din fremdrift accelereres, at dine præstationer forbed-
res, og at din livskvalitet forøges.

Hvis bedre er muligt,  
er godt ikke godt nok
Hvem har brug for en Personlig Coach?
Alle kan have brug for en personlig coach. 
•	Voksne	der	har	brug	for	et	skub	–	karrieremæssigt	eller	

generelt.
•	Unge	der	er	usikre	på,	hvordan	de	skal	starte	deres	voksen-

liv. 
Coaching er blandt andet effektfuld i følgende situationer: 
•	Når	du	ønsker	forandring.
•	Når	du	føler	dig	udbrændt	
•	Når	du	mangler	fokus	og	retning	i	din	tilværelse.	
•	Når	du	befinder	dig	i	en	krise,	og	har	svært	ved	at	over-					

skue hverdagen. 
•	Når	du	kan	se	mulighederne,	men	har	svært	ved	at	se	en	

konkret handlingsplan. 
•	Forberedelse	til	medarbejdersamtale.
•	Stresshåndtering.
•	Håndtering	af	børn	og	søskendeforhold.

Vi skal arbejde ud fra nedenstående filosofi:
•	Det	er	dig	der	er	eksperten	i	dit	liv!	
•	Du	kender	bedst	selv	den	vej,	der	er	rigtig	for	dig!	
•	Du	ved	bedst	selv,	hvordan	du	opnår	resultater!	
•	Jeg	hjælper	dig	til	at	udforske,	afklare,	opnå	indsigt	og
	 bevidsthed!	
•	Du	modtager	værktøjer	fra	mig,	-	som	skal	hjælpe	dig	med	at	

nå	dine	mål	og	beholde	dem!
Coaching benytter sig af vores medfødte, men ofte fortrængte 
evner. Mange genoplever eksempelvis med stor glæde barnets 
fordomsfrie og uproblematiske nysgerrighed. En række særlige 
egenskaber – eksempelvis evnen til at reflektere, at sætte sig 
mål, at tage ansvar, at træffe bevidste valg og at handle – er 
egenskaber, som naturligt vil blive opøvet og integreret i den 
enkelte som en sidegevinst af et personligt Coaching forløb. 
Coaching udvikler og disciplinerer sindet – let og ubesværet. 
Mennesker, der arbejder med en personlig coach, vil ofte op-
leve større glæde, mere energi, indre klarhed, bedre selvværd 

og mere selvtillid – uafhængig af formålet med selve coachin-
gen. Du vil finde ud af hvordan – og af hvad – du motiveres 
og du vil ofte genopleve tidligere tiders utålmodighed efter at 
komme videre frem i livet.

Forskellen mellem det mulige og det 
umulige ligger i vores vilje til at opnå 
det

Udvikling og forandring
Vi skal lære at opkvalificere os løbende – ikke bare gennem kur-
ser, - men også gennem og med hinanden i dagligdagen – det 
kaledes for en proaktiv holdning. Vi må udnytte de evner, som 
vi alle har optimalt. Derfor skal vi udvikle nye tænkemåder, 
færdigheder og evner, der tillader os at leve i forandring og tur-
bulens. Det kræver dog, at vi træner vores evne til at tænke nyt 
og anderledes - bryde med vores dårlige vanemønstre for at nå 
nye og anderledes resultater, både privat og erhvervsmæssigt. 
Det kræver, at vi har det godt med os selv, og at vi er i stand til 
at finde livskvaliteten i udvikling og forandringsprocessen.

Dynamisk Coaching
Ledere og medarbejdere skal formå at balancere mellem at ana-
lysere, beslutte og implementere, og facilitere virksomhedens 
overordnede strategiske mål, og på samme tid være nærværen-
de, skabe mening og engagement for sig selv og hinanden.  
Derfor skal der fokus på at styrke:  
•	at	vi	som	personer	er	i	stand	til	at	konvertere	personlige	styr-

ker og svagheder til professionelle kompetencer
•	at	vi	som	personer	er	i	stand	til	at	udvikle	os	i	forhold	til	nye	

krav og udfordringer. 
•	at	vi	som	personer	fungerer	som	helheder,	der	skaber	synergi,	

sammenhængskraft og fælles fokusering.
Målet med dynamisk coaching er at udvikle din arbejdsrolle/
familierolle og dine handlemønstre, gennem øget selvindsigt 
og forståelse af de relationer, du indgår i. I dynamisk coa-
ching arbejdes med sammenhængen mellem person, roller 
og virkelighed. Kultur og værdier er med til at skabe rammen 
for, hvordan du kan tilpasse og påvirke dine private/erhvervs-
mæssige rolle. Samtidig bruger du dig selv og dine personlige 
erfaringer og mønstre, i måden du udfylder denne ramme på. 



Ved at udforske dette spændingsfelt kan du blive bevidst om 
dine automatiske reaktioner. I takt med denne bevidstgørelse 
og arbejdet med de følelser, som er bundet til reaktionerne, får 
du mulighed for at stoppe op og overveje den aktuelle situa-
tion. 

Individuel terapi
Mange mennesker oplever på et tidspunkt i tilværelsen et 
behov for at tale med en Coach/psykolog. Til tider udløses dette 
behov af kriser i livet, såsom kommunikationsproblemer på 
hjemmefronten, skilsmisser, sydom, dødsfald i familien eller 
ved at blive nybagte forældre eller ændret arbejdsforhold. Alle 
er omvæltende begivenheder. Disse kriser kan give et behov for 
at tænke over tilværelsen på en ny og anderledes måde. Man 
ser på, hvor og hvordan man befinder sig i tilværelsen, som den 
ser ud nu, og man kan se på, hvordan man ønsker at leve sit liv. 
Forestillingen om, hvordan man gerne vil leve sit liv, og den 
måde det faktisk leves på, kan ind imellem støde sammen. Her 
kan man arbejde på, at den konkrete virkelighed og forestillin-
gerne nærmer sig målene.
Andre søger hjælp fordi de eksempelvis gennem en periode 
har oplevet et behov for at ændre aspekter af tilværelsen. Det 
kan være den måde man fungerer på sin arbejdsplads, den rolle 
man har i sociale relationer, eller det kan være den måde, man 
fungerer på som familie eller som par.

Livet består ikke i at have gode kort på 
hånden, men i at spille dem du har godt

Parterapi
Det er de færreste par, der kommer gennem livet sammen 
uden at opleve kriser eller perioder, hvor kommunikationen 
fungerer dårligt. Derfor er der også mange par, der søger par-
terapi i form af psykologhjælp eller coaching. I terapien får 
parret mulighed for at tale sammen med en udenforstående, 
der kan hjælpe til at finde nye kommunikationsveje. Sammen 
undersøger man, hvor og hvornår kommunikationen gik galt 
og søger at skabe nye mønstre.
Parforholdet vil ofte være præget af den enkeltes baggrund 
og den bagage, hver især bringer med ind i forholdet. Det kan 
derfor være en god idé, at bearbejde disse elementer indivi-
duelt. Andre gange kan parret have brug for en udeforstående 
til at hjælpe med at undersøge, hvorfor kommunikationen går 
galt. Nogle temaer kunne være:
•	Hvordan	lærer	vi	at	udtrykke	det	vi	føler	på	en	sådan	

måde, der sikrer at vi faktisk udtrykker det, vi mener/føler 
og sikrer, at vi faktisk bliver forstået?

•	Hvordan	kan	vi	lære	at	acceptere;		-	det	at	vi	på	den	ene	
side vil være tæt forbundet med hinanden og på den anden 
side vil være et selvstændigt individ? 

•	Hvordan	lykkes	vi	med,	at	give	og	modtage	omsorg	således	
at begge parter føler sig set og draget omsorg for?

•	Hvordan	opnår	vi	forståelse	for	hinandens	forskellige	må-
der at være forældre på?

•	Hvordan	kan	det	lade	sig	gøre,	at	holde	fast	i	hinanden	som	
par, - når tiden er fyldt op af børn og arbejde?

Der er utallige problemstillinger, men uanset hvilken pro-
blemstilling man måtte have, kan det være en stor hjælp at 
have en udenforstående til at hjælpe med at gennemskue de 
uheldige mønstre, der kan virke uoverskuelige i dagligdagen.

Hvem er Pernille Helboe?
Som	menneske	er	jeg	det,	man	vil	kalde	en	ildsjæl.	Jeg	tror	på,	at	engagement,	kreative	udfoldelser	og	en	meningsfyldt	hverdag	
skaber livsglæde og energi – der spreder sig som ringe i vandet til de mennesker vi er tæt på. Både professionelt, fagligt og privat. 
Min interesse for organisations- og personlig udvikling startede med min egen personlige udvikling for 20 år siden - hvorefter jeg 
startede med at coache. Samtidig har jeg mere end 15 års praktisk erfaring indenfor ledelse/coaching og terapi. Blandt andet som 
organisationschef/HR chef med tilknytning til diveres direktioner og bestyrrelser i mindre og mellemstore virksomheder, samt 
i egen praksis  hvor både private samt erhverspersoner har sin gang. Via blandt andet min intution , fornemmer jeg hurtigt din 
personlighed,	dine	kvaliteter	og	evner	-	også	dem	du	ikke	anvender	og/eller	er	bevidste	om.	Jeg	fortæller	dig	om	de	potentialer	og	
muligheder,	jeg	ser	for	dig	og	din	fremtidige	udvikling.	Jeg	har	en	lang	og	meget	bred	uddannelse	indenfor	international	coaching	
samt en 4 årig psykologi uddannelse, samt diverse NLP kurser. Alle uddannelser og kurser bliver løbende opdateret samtidig med
at jeg superviserer inden for samme områder.
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