www.GoMentor.dk
support@GoMentor.com
DK: +45 53 73 21 50
UK: +44 (0)20 3191 9050
Man-Tors: 8:30 – 17:30
Fredag: 8:30 – 16:00

www.gomentor.dk/larspetersen/booking/

Lars Petersen
Tlf: +4550905214
Website: http://www.bricksite.com/nlpkompetence

Evnen til at tilpasse sig er en af de største evner, mennesker har.
Vi er virkelig i stand til at lære stort set alt.
Det betyder desværre også, at vi kan lære os selv ting, der måske er nødvendige, idet vi lærer dem, men som på et senere tidspunkt i vores liv giver
os problemer.
Livets udfordringer kan på den måde enten styrke eller svække os.
Det kommer an på hvad du har lært om dig selv...
Min opgave er at hjælpe dig til at opnå de mål, du ønsker og til at være - eller blive - den person, som du ønsker at være. At du bliver i stand til at
sætte ord på dine følelser og ønsker er en vigtig del af processen.
Jeg har især erfaring med følgende problemstillinger:
- Afhængighed af dominerende mennesker.
- Overvægt
- Lavt selvværd og manglende selvtillid samt negative tanker herom.
- Konfliktmægling
- Målsætning og manglende overblik i livet. Find dit livsformål.
- Problemer med at planlægge livet og at have en målsætning.
- Integrering af succesfulde menneskers strategier.
- Jobsamtaler. Lær at være dig selv.
- Afbalancering mellem orden og kaos.

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål.

Services:
Beskrivelse
Free Pre-Session
NLP-terapi
Coaching
Hypnose

Specialer:
- Choktraumer
- Akrofobi
- Eksamensangst
- Parforhold
- Trypanofobi
- Personlig Udvikling
- Fobier
- Carcinofobi
- Parterapi
- Brontofobi
- Dating Coaching
- Araknofobi
- Identificering af Kompetencer
- Sociaphobia
- Ophidiofobi
- Karrierecoaching
- Nekrofobi
- Motivation
- Lavt Selvværd
- Målsætning
- Sorg eller Tab
- Kommunikationsproblemer
- Lav Selvtillid
- Cynofobi
- Emetofobi
- Klaustrofobi
- Livsændringer
- Aviofobi
- Jobsamtaler
- Overdreven Søskendejalousi

Sessions type:
- Skype Session

Varighed
10 min
90 min
90 min
90 min

DKK
N/A
500.00
500.00
500.00

- Skype Session
- Telefon
- Face to Face

Professioner:
- Free Pre-Session
- NLP-terapi
- Coaching
- Hypnose

Diplomer:
- , 2003NLP-Skolen, NLP Master Practitioner
- , 2002MAKANI & NLPHUSET, NLP Practitioner

Certifikater:
- NLP-Skolen, Specialmodul Terapi 1
- Hypnose Udspecificeret del 1, Teknikker
- National Guild of Hypnotists inc., Certified Hypnotist
- NLP-Skolen, Proces-Leder
- NLP-Skolen, Specialmodul Hypnose
- Hypnose Udspecificeret del 2, Teknikker
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