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LIFE COACHING

ANTURI

WEEKEND WORKSHOP
Det er aldrig for sent at være lykkelig

finder sted på
Dronninglund Hotel,

Slotsgade 78, Dronninglund
Den 3.-4.-5. marts 2023 kl. 17.30.



Workshop er for dig
Hvis du

Vil mere glæde i livet, 
Er træt og bange for fremtiden og

Føler, at mange ting går i den forkerte retning,

Så

er du på den rette sted og på det rigtige tidspunkt 
for at lære noget nyt og brugbart og for at møde

de rette mennesker, - som kigger i den samme retning
som dig - leder efter lykke.

Workshoppen er for dig,
der vil have mere lykke i tilværelsen

Den er for dig, der ønsker forandring,
men ikke ved, hvor du skal starte.

Det er for dig, der higer efter en drejning 
til dit nye og mere lykkeligere liv.



Weekendens program:
Modul 1 - Få klarhed i dit liv 
Modul 2 - Ryd op for at få plads til nye muligheder
Modul 3 - Få succesfulde vaner

Teori og praksis finder sted mellem måltiderne og pauserne :-)

Fredag, den 3. marts 2023
Kl. 17.30 Indkvartering
Kl. 18.00 - 19.30  Aftensmad: 2-retters menu
Kl. 19.30 - 21.30  Teori og praksis

Derefter serveres kaffe og chokolade.

Lørdag, den 4. marts 2023
Kl. 08.00 - 09.30  Praksis
Kl. 09.30 - 10.10  Morgenbuffet
Kl. 10.15 - 12.30  Teori og praksis
Kl. 13.00 - 14.00  Frokost 
Kl. 14.00 - 16.00  Teori og praksis
Kl. 16.00 - 16.30  Kaffe og kage
Kl. 16.30 - 18.00  Teori og praksis
Kl. 18.00 - 19.00  2-retters aftensmenu

Derefter serveres kaffe og chokolade.

Søndag, den 5. marts 2023
Kl. 08.00 - 09.30  Praksis
Kl. 09.30 - 10.10  Morgenbuffet
Kl. 10.15 - 12.30  Teori og praksis
Kl. 13.00 - 14.00  Frokost
Kl. 14.00 - 16.00  Teori og praksis
Kl. 16.00 - 17.00  Afslutning. Kaffe og kage.



Du får:
• Intensiv undervisning med fokus på dig og dit liv i trygge og hyggelige 
 omgivelser.

• Lækker forplejning.

• Nye bekendskaber.

• Effektive værktøjer, som du kan bruge i din dagligdag fremover.

Hvem er du?
Kunne det her være dig?

Dine børn har nået en alder, hvor de klarer hverdagen selv - nu har du har 
tid til dig selv.  
Du er bange for hvad fremtiden bringer.
Du vil gerne kunne træffe en vigtig beslutning.
Du vil gerne lære dig selv bedre at kende.
Du vil være mere mental klar til nye udfordringer. 
Du ønsker mere ro og balance i forhold til dig selv, din familie og evt. din 
karriere. 

Hvis du kan genkende noget fra dig selv i
bare ét af punkterne i ovenstående,

så kan jeg hjælpe dig på denne workshop. 

• Du er parat til at lave den ændring, som skal til for at leve et
 lykkeligt liv med harmoni, balance og ro i sjælen.

• Du er åben overfor nye værktøjer, som kan hjælpe dig på vej. 

• Du er nysgerrig på dig selv og modtagelig for andres viden og erfaring. 

• Du er topmotiveret, og du er villig til at arbejde med dig selv samt følge 
 alle øvelser under forløbet.



Kort beskrivelse af 3 moduler,
som du kommer til at gennemgå

på denne weekend:

MODUL 1
FÅ KLARHED I DIT LIV

Lær hvordan du kan skabe livsbalance og forbedre din livskvalitet. Det er de 
første skridt til et mere lykkeligt liv. Et liv med selvværd, indre ro, klarhed, 
hvor du genkender dine talenter og implementerer dem i din beskæftigelse.

Find dine kærneværdier og lev efter dem.
Find modet til at være dig selv og overskud til at nyde det.
Find glæden og oplev synergien virke i din nye hverdag .

Når du begynder at ændre dig selv til det bedre, vil sideløbende opleve posi-
tive ændringer i verden omkring dig. 

På 1. modul FÅ KLARHED I DIT LIV tager vi afsæt i den enkelte deltager. 
Du guides via opgaver og spørgsmål til en egenanalyse af dit liv. Bliv skar-
pere på dine tanker om dig selv og dit forhold til de vigtigste mennesker i 
dit liv. Hvordan tænker og agerer du i forhold til din nuværende situation? 
Analysen vil skabe klarhed og synliggøre udfordringer, som hindre din vej til 
glæde og indre balance.

Som deltager får du mentaltræning med dig hjem. Åndedrætøvelser og 
værktøjer fra 1. modul træner din mentale styrke. Med daglig mentaltræning 
får du mere overskud. Det vil ruste dig til at agere hensigtmæssigt uanset 
hvilken situationen, du befinder dig i.

Med 1. modul FÅ KLARHED I DIT LIV stiller du skabt på de vigtigste ting 
i dit liv. Klarhed åbner dit potentiale og bringer dig frem i din rejse til lykke
og succes.



MODUL 2
RYD OP FOR AT FÅ PLADS TIL NYE MULIGHEDER

For at bygge noget nyt skal du fjerne det gamle. Du har så mange menne-
sker, ting og negativ bagage i livet, at du føler du er fyldt op. Gør plads til de 
nye ting i dit liv.

I 2. modul RYD OP FOR AT FÅ PLADS TIL NYE MULIGHEDER får du 
værktøjer til at arbejde på at fjerne de unødvendige negative mental bagage, 
som stadig skygger for dig.

Nogle af dine gamle uheldige, ulykkelige oplevelser og negative overbevisning-
er har desværre stadig en negativ indflydelse på dig, på dine beslutninger og 
dit liv uanset om du tænker på dem eller ej. Hvis du ikke bearbejder dem, 
lever de videre på det mentale plan og skaber forhindringer for det, du gerne 
vil opnå i livet.

Du bliver guidet via forskellige værktøjer og lærer hvordan du kan rense dig 
selv på det mentale plan. Du bliver også godt klædt på til at kunne fordøje 
alle hverdagens oplevelser hurtigt, for at undgå at samle på den tunge baga-
ge.

Processen vil give dig lethed, mere energi, livsgnist og mening i livet samt 
ledig plads til nye ideer og muligheder.

MODUL 3
FÅ SUCCESFULDE VANER

Her lærer du nogle nye gode vaner og værktøjer, som hjælper dig og giver 
dig nye muligheder samt hvad der skal til for at komme nærmere til din 
succes og bringe dig hen til det sted, som du allermest ønsker dig, og ikke 
troede muligt.

Det findes flere succesfulde vaner, som i den rigtige sammensætning giver 
en stærk virkning på dig og dine nye muligheder: at være positiv og gavmild, 
at have disciplin og være tålmodig, at holde fokus og være bevidst i hverda-
gen, at reagere på udfordringer med taknemmelighed.
Disse vaner er blot nogle af dem du vil lære. Vi viser dig hvordan de kan 
implementeres i dit liv i små bidder indtil du bliver til en bedre version af 
dig selv.



Du bliver med andre ord klædt på til at have
et balanceret og meningsfuldt liv. 

Her er din unikke mulighed for 
at skabe en drejning til et lykkeligere liv. 

På workshoppen lærer du Tibetanske øvelser,
som har været hemmelige i mange år, og om

de 6 Parametre - en forudsætning for enhver succes i livet.

Giv dig selv én weekend til at finde dit næste 
og afgørende skridt mod en lykkeligere livsstil.

Det kan betale sig.

Praktiske ting:
Medbring en yogamåtte, papir og blyant for at lave notater.

Nathalie Dahl er coach, forfatter, skribent, inspirator og foredragsholder 
med 25 års erhvervserfaring. Er certificeret Emotional Management in Tibetan Medicine, 

Law Attraction 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”



Prisen for weekend workshop
Det er aldrig for sent at være lykkelig

Pris kr. 3,499,- pr. person
eksklusiv drikkevarer.

Prisen inkl. forplejning pr. person i delt dobbeltværelse 
(3 dage, 2 overnatninger, 2 gange morgenbuffet, 2 gange frokost, 

2 gange 2-retters aftensmenu)

Enkeltværelse tillæg: Kr. 300,-

Tilmeldingfrist er senest 1. marts 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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Det siger en tidligere deltager
fra andre foredrag og workshops:

“Står du og mangler support i en vanskelig periode, kan jeg varmt anbefale dig at 
invitere Nathalie ind i dit liv. Med hendes åbne, positive sind og hendes optimistiske 
syn på livet evner hun at løfte dit humør.

Hun får vendt negative tanker til igen at tro på at livet kun vil os det bedste.

Hun giver ærlig og kærlig sparring om alle tænkelige emner som stjæler din energi 
og som trænger til at blive bearbejdet.

Med hendes ro og tro på Law of Attraction, evner hun at løfte energien og frembringe 
troen på, at der gemmer sig noget bedre bag den næste dør.

Hvad end du går og tumler med, kan jeg varmt anbefale Nathalie som sparringspart-
ner.”

Lene Børsmose Ehrenreich, 
Sales Manager at Thors-Design


