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Vi vil præsentere os selv således:

Henrik Brandt

Født 1959

• NLP Master Practitioner

• NLP Master Samtaleterapeut

• NLP Master Formidler med speciale i coaching,  

 ledelse samt undervisning og præsentation

• NLP Træner

• Dansk NLP Psykoterapeut ®

• Registreret Alternativ Behandler (RAB) ®

• Master Coach fra Coach Academy

• ICF ACSTH godkendt 

 coachuddannelse fra Expand

• Medlem af NLP Foreningen i Danmark

• Medlem af Dansk NLP Psykoterapeut Forening

• Baggrund inden for administration, persona-  

 leledelse, regnskab og revision siden 1980

Karin Brandt

Født 1959

• Socialpædagog

• NLP Master Practitioner

• NLP Master Samtaleterapeut

• NLP Master Formidler med speciale i coaching,  

 ledelse samt undervisning og præsentation

• Ansat som børnehaveklasselærer i folkeskolen
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Samtaleterapi: 

I samtaleterapien tager vi udgangspunkt i 

NLP psykologien. 

NLP står for ”Neuro Lingvistisk Programmer-

ing”, der er en meget jordnær psykologi, der 

giver os nogle konkrete værktøjer til at udvikle 

os, så vi lettere opnår det i livet vi ønsker, og 

forandre de ting vi gerne vil ændre. 

Samtalesessionen foregår alene mellem dig 

og en terapeut. Vi har fuld tavshedspligt og 

diskretion.

Der kan bl.a. arbejdes med:

•  Angst

•  Traumer og fobier

•  Modløshed

•  Tab

•  Sorg

•  Ressourcemangel

•  Eksamens nervøsitet

•  Manglende motivation

•  Øget velvære, psykisk og fysisk

•  Manglende selvtillid

•  Manglende selvværd

•  Misbrugs- og afhængigheds afvænning

Coaching: 

Coaching er at assisterer en person til at finde 

egne svar og løsninger og samtidig udnytte sit 

potentiale endnu mere. En fremadrettet mål-

rettet proces.

Som coach behøver vi intet fagligt kendskab 

til situationen. 

Coachsessionen foregår alene mellem dig og 

coach. 

Der kan bl.a. arbejdes med: 

•  Stress

•  Ressourcemangel

•  Manglende motivation

•  Målsætning

•  Personlig udvikling

Det er dig som klient der kommer med ønsket 

om et emne du ønsker at blive coachet på. Vi 

udviser stor respekt for din integritet. 

Kurser:

Vi tilbyder ”skræddersyede” kurser, der 

henvender sig både til store som små 

virksomheder, skoler, institutioner, kommuner, 

uddannelsesinstitutioner og meget andet. 

Foredrag: 

Vi tilbyder gratis foredrag om vores aktiviteter, 

der samtidig kan ses som en appetitvækker 

på hvad et evt. kursus kan indeholde.

Ring for et uforpligtende tilbud på kurser og 

foredrag.  
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