
 

 

 
 
 
 
Et produkt der kan give jeres virksomhed op til 20 % færre sygedage og 
samtidig give mere glæde og tilfredshed blandt medarbejderne. 
 
 
Kim har gennem de sidste 3 år coachet mennesker hver dag, fra virksomheder - institutioner - 
professionelle golfspillere – tennisspillere – svømmere – brydere – ryttere – cykelryttere – 
skytter - fodboldspillere samt private, der ønsker større succes 
  
Kim Wetterstein elsker, at hjælpe sine fokuspersoner til det liv de ønsker og har lovet sig selv, 
så længe det er sjovt, interessant og spændende, bliver han ved. Kim fortæller, ”jeg bliver helt 
høj, når jeg ser mine fokuspersoner går ud af døren, som vindere - det bliver simpelthen ikke 
bedre”…  
 
Kims koncept er fyldt med motivation – energi og er resultatorienteret,   
der forbygger stress – konflikt – tilbagegang.  
Er for alle der har interesse i, at få det bedste ud af deres liv. 
  
Kim er fleksibel, kommer i virksomheden og coacher både grupper som enkelte, præcis efter 
de ønsker vi har aftalt på et indledende møde. Kim har kontorfaciliteter, hvis du eksempelvis 
ønsker et diskret møde. Nogle gange kan det være en fordel, at være på neutral grund, hvor 
du uforstyrret kan nå det du ønsker! 
 

 

Power Coaching 
  

Hvor du lærer den proaktive - livs givende model, der giver dig succes!  
 
på dette kursus lærer du 
 

• at læse dine kollegaer 
• at takle samarbejde på en anerkendende måde 
• at holde sig på sporet 
• at sige fra på den rigtige måde  
• at stille de rigtige spørgsmål  

 
 
Modellen kan bruges på kontoret, sammen med familien og i venners lag… 
 
 
Tidligere kursister udtaler: ”hvor er det indlysende” ”jeg føler sammenhængen og kan godt 
forstå, hvorfor jeg nogle gange er havnet i konflikter” ”fantastisk, det glæder jeg mig til at 
gøre næste gang”  
 
”Husk altid at være klar - når det gælder”! 

Kim Wetterstein  
                   Professionel Coach – mentaltræner – 
                                        Master i Neuro Linguistisk Psykologi –      
                                                                             Master Hypnoterapeut  

 

læs mere på www.kimwetterstein.dk - 20 979 330 – kw@kimwetterstein.dk   
Gyldenvang Allé 10 - 2770 Kastrup 


