
Er du træt og bange for fremtiden?
Føler du, at mange ting går i den forkerte retning?

Alle fortjener lykke i deres liv, og det ér muligt at opnå, 
selvom man nogle gange føler, at man skal igennem visse udfordringer, 

før man når til det punkt, hvor man er oprigtig glad og tilfreds. 

Det er en livslang proces at arbejde med sig selv, 
men vidste du, at du kan få et mere positivt, spændende og meningsfuldt liv

 i løbet af 21-60 dage, hvis du får de helt rigtige værkstøjer?

Vil du forandre verden 
– så HUSK at starte med dig selv.

Kontakt: Nathalie Dahl · Tlf. 23 23 99 77 · kontakt@anturi.dk
Konsultationsmuligheder: Online · Personlig møde efter aftale

LIFE COACHING

ANTURI



FROKOST & FOREDRAG
finder sted på

Dronninglund Hotel,
Slotsgade 78, Dronninglund
Den 23. februar 2023 kl. 12.

Frokost består af:
Sild med karrysalat 

Fiskefilet med remulade og citron 
Tarteletter med høns i asparges

Frikadeller med rødkål 
Kalkun roulade med salat.

Kaffe og æbletærte.  

Ankomst til arrangementet er kl. 12.00, hvor det startes med frokost.

Foredraget starter kl. 13.15. Det varer cirka 1,5 timer.



Nathalie Dahl er coach, forfatter, skribent, inspirator og foredragsholder med 25 års 
erhvervserfaring. Er certificeret Emotional Management in Tibetan Medicine, Law Attrac-
tion Coach, Master Life og NLP Coach. Jeg holder foredrag, workshops og individuelle 
sessioner i hele Danmark.

Nathalies motto: ”Alt er muligt, så længe du selv tror på det”

Nathalies mission er at hjælpe andre mennesker med at få succes, glæde og mening med 
livet. Indehaver af coachingfirmaet ”Anturi Life Coaching” og grundlægger af ”Anturi 
Compassion Center”

HVAD ANDRE SIGER OM FOREDRAG:

’’NATHALIE EVNEDE 
AT BERØRE 

HELE FLOKKEN

”Det var en stor fornøjelse at have be-
søg af dig.

Du har et fantastisk væsen og en skøn 
måde at formidle din store viden på.

Jeg er sikker på at jeg taler på alles 
vegne når jeg siger at du evnede at 
berøre hele flokken af tilhørere og at 
give os alle noget med hjem.

Det var bevægende at høre din livs-
historie og berigende med alle de 
værktøjer og tanker du delte med os. 
Et kæmpe tak fra hele flokken af Er-
hvervsKvinder i Trekantormådet.”

Charlotte Reersted

’’FOREDRAG,
FYLDT MED TEKNIKKER 

DU KAN BRUGE 
I DIT  DAGLIGDAG

”Nathalie holder et positivt provoke-
rende foredrag, fyldt med teknikker 
man kan bruge i sin dagligdag.

Når man har arbejdet med personli-
ge udvikling, ser man at Nathalie har 
formået at pakke alle guldkornene ned 
til helt konkrete redskaber.

Tusind tak fordi du er med til at gøre 
en forskel !”

Vicki Damgård-Schmidt



HVAD ANDRE SIGER OM FOREDRAG:

’’JEG ER KØRT 
HELE VEJEN 

TIL SØNDERJYLLAND

”Super godt foredrag med Nathalie Dahl.

Jeg har tidligere været med til foredraget i Kolding og i dag er 
er jeg kørt hele vejen til Sønderjylland for at være med.

Nathalie er utroligt dygtig og hun ved virkelig meget om em-
net og præsenterer værktøjer og muligheder til dem der er 
interesseret i at opnå mere.

Meget inspirerende foredrag, der samtidig er en fortælling om 
Nathalies livsrejse og om hvordan hun blev lykkeekspert.

Tusinde tak... Nathalie:-)”

Tina Lybæk Petersen

Prisen for arrangement kr. 379,- pr. person
eksklusiv drikkevarer.

Tilmeldingfrist er senest 20. februar 2023.

Sådan gør du:

Tilmelding/betaling sker via MobilePay på tlf.: 23 23 99 77 eller 

du kan overføre pengene til kontoen 3409 11909019 i Danske Bank.

Husk venligst at påføre navn.
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