
’Man	  kan	  sige	  at	  Malene	  –	  gennem	  sin	  måde	  at	  coache	  mig	  på	  –	  har	  givet	  mig	  en	  større	  selvtillid	  til	  at	  stå	  fast	  på	  
egne	  fødder	  og	  at	  se	  de	  ressourcer	  jeg	  har’	  
	  
	  
Jeg	  mødte	  en	  coach,	  som	  var	  omsorgsfuld,	  empatisk,	  lyttende	  men	  som	  også	  stillede	  gode	  og	  konkrete	  spørgsmål	  –	  
spørgsmål	  som	  netop	  udfordrede	  mig.	  	  
Malene	  er	  rigtig	  god	  til	  at	  holde	  fokus	  (som	  kan	  være	  svært	  når	  tankerne	  vælter	  rundt	  og	  munden	  ikke	  står	  stille)	  og	  
især	  lægge	  mærke	  til	  og	  gribe	  fat	  i	  de	  ord,	  som	  har	  betydning	  og	  kan	  bringe	  mig	  videre	  i	  arbejdet.	  	  
Malene	  er	  meget	  rolig	  og	  dygtig	  til	  at	  stille	  de	  svære	  spørgsmål	  på	  en	  åben,	  kærlig	  og	  helt	  igennem	  ærlig	  måde,	  så	  jeg	  
hele	  tiden	  følte	  mig	  tryg	  og	  i	  gode	  hænder.	  	  
	  
At	  blive	  coachet	  har	  givet	  mig	  en	  mulighed	  for	  at	  tænke	  fremad,	  i	  stedet	  for	  tilbage.	  Det	  har	  givet	  mig	  en	  sikkerhed	  i,	  
at	  JEG	  kan	  ændre	  de	  situationer,	  som	  jeg	  før	  følte	  var	  svære,	  og	  hvor	  jeg	  endte	  i	  de	  samme	  (negative)	  mønstre.	  Når	  jeg	  
møder	  udfordringer	  nu	  kan	  jeg	  stoppe	  op	  og	  tænke.	  ”Hov,	  Det	  er	  jo	  lige	  netop	  dette	  /	  denne	  situation	  jeg	  fortalte	  
Malene.	  	  Hvad	  var	  det	  nu	  vi	  talte	  om	  her?	  Hvordan	  kan	  jeg	  ændre	  det?”	  	  
Man	  kan	  sige	  at	  Malene	  –	  gennem	  sin	  måde	  at	  coache	  mig	  på	  –	  har	  givet	  mig	  en	  større	  selvtillid	  til	  at	  stå	  fast	  på	  egne	  
fødder	  og	  at	  se	  de	  ressourcer	  jeg	  har.	  	  
	  
Jeg	  tror,	  at	  en	  af	  Malenes	  største	  forcer	  er	  at	  bringe	  kroppen	  med	  i	  spil	  sammen	  med	  det	  indre	  arbejde.	  Det	  virker	  så	  
naturligt	  for	  hende,	  at	  denne	  del	  er	  lige	  så	  vigtig	  som	  at	  tale.	  	  
Malene	  er	  derudover	  rigtig	  dygtig	  til	  at	  stille	  ”udfordrende”	  /	  svære	  spørgsmål	  på	  en	  meget	  naturlig	  og	  ærlig	  måde.	  
Hun	  er	  god	  til	  at	  ”samle	  bolden	  op”	  og	  holde	  fast	  i	  vigtige	  detaljer.	  Det	  bliver	  meget	  konkret	  og	  man	  får	  en	  
fornemmelse	  af	  at	  der	  er	  et	  mål	  i	  sigte.	  Et	  mål,	  som	  man	  selv	  stiller	  og	  kan	  arbejde	  hen	  imod.	  Det	  gav	  mig	  en	  
fornemmelse	  af,	  at	  jeg	  kan	  overkomme	  de	  ting	  som	  jeg	  arbejder	  med	  i	  en	  nær	  fremtid.	  	  	  
	  
Jeg	  føler,	  at	  jeg	  har	  fået	  de	  redskaber,	  som	  jeg	  synes	  var	  svære	  selv	  at	  få	  overblik	  over.	  	  
Jeg	  er	  SÅ	  glad	  og	  taknemmelig	  for	  muligheden.	  TAK	  Malene!!	  	  	  	  	  
(Camilla	  ,	  37	  år)	  
	  
	  


