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Mærkedage
Dage man mærker? Bemær-

ker? Dage, det er umagen værd at 
standse op ved? For at gøre status, tænke 

sig om, mærke efter. Inden man går videre. 
Et 20 års jubilæum er sådan en mærkedag. 

Og for at gøre mærkedagen bemærkelsesvær-
dig, bringer vi her 20 portrætter. Af kvinder og 
mænd. Voksne og unge. Erfarne og nybegynde-

re. Mødre og fædre. Chefer og medarbejdere. 
Men alle med det til fælles. At de kender os 

rigtigt godt.

God fornøjelse.
NLP Huset 
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Indgang

Steen underviser i NLP. 
Med fuld fart over feltet og 
masser af nye indsigter for 
kursisterne. Steen brænder 
for The Art of Living og rejser 
gerne jorden rundt for at suge 
ny inspiration til sig

Helle har tjansen som 
kursuskoordinator, når 
hun ikke lige giver et 
nap med i køkkenet eller 
går rundt og hygger om 
kursisterne i caféenHer møder du Henriette, der 

har travlt med coaching og 
studievejledning. Når Henriette 
ikke er på kontoret, underviser hun 
på bl.a. Stresscoachuddannelsen

Der står O+L på døren. Det står for Ove og Lene. De er gift og ejer sammen 
NLP Huset 
Lene er adm. direktør og farer rundt i hele landet. Hun skriver bøger, har 
konsulentopgaver for flere virksomheder og som en ægte Enneagramtype 7 
har hun altid gang i masser af projekter. Hun sørger for hyggen, og sammen 
med Ove udgør hun sjælen i NLP Huset
Ove underviser på flere af holdene. Han elsker at vende alt på hovedet i 
undervisningen og er derfor ofte årsag til spændende frustrationer: Så snart 
kursisterne mener at have fat i den lange ende, ryster han kuglen, og alt er 
igen muligt

Freja er som sædvanlig i gang med at 
forberede lækre salater, spændende 
lune retter og brygge litervis af kaffe. 
Hvis ikke Freja står for gastronomien, 
er det Adnan, der jonglerer i køkkenet 
med velduftende kager

Gitte underviser i Enneagrammet, som 
er hendes hjertebarn. Hun var en af de 
første i Huset, der stiftede bekendtskab 
med de 9 typer og har sammen med 
Britta udviklet de 12 Enneagrammoduler, 
som NLP Huset i dag tilbyder

Liselotte er i fuld gang med at 
hjælpe en flok kursister, der øver 
sig i at coache med NLP. Hun 
underviser nemlig på NLP Coach 
uddannelserne. Liselotte er også 
supervisor for Husets assistenter

Britta er i gang med at supervisere 
de assistenter, der er i gang med et 
videregående forløb. De følger et hold 
fra sidelinjen, hvor de selv bidrager med 
feedback og suger ny viden til sig. Britta 
hjælper dem med deres personlige udvikling, 
og hun lader ingen slippe nemt udenom

NLP HUSET
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iPeter Grønning
Leder af en drifts- og økonomiafd.

NLP Leder Master Practitioner
Enneagram Practitioner

HR Coach
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Håret er sort, tæt og kortklippet. Kondiskoene er brune 
og ser svært behagelige ud, rygsækken er fornuftig og 
hænderne foldet på bordet. Mød Peter Grønning, en mand, 
der gør det, han sætter sig for. 
En dag besluttede han, at han ville være leder, og i august 
2006 startede han på første del af uddannelsen som HR 
Coach. 

- Jeg ville gerne have en praktisk og anvendelig 
lederuddannelse, siger han konstaterende. 
Som sagt, så gjort. Efter at have søgt på nettet, fandt han 
frem til NLP Huset, og det var lige, hvad han ledte efter. 
 
- NLP Leder Practitioneren lød sindssygt spændende. 
Samtidig var det hele meget professionelt, og det virkede 
seriøst i forhold til uddannelse af ledere. Så der var ingen 
tvivl om, at det ville min arbejdsplads give mig lov til, 
fortæller Peter uden så meget som at stoppe op for at 
tænke sig om. 

Ledelse er først og fremmest selvledelse
Udover lidt informationer fra nettet, hentede Peter sin 
viden om NLP fra en af sine venner, der fortalte ham 
indlevende om de mange nye værktøjer, han ville erhverve 
sig. 

- Jeg kunne næsten se dem fysisk, se mig selv stå med dem 
i hånden, husker han og griner let af sin egen fantasi.  

Han havde inden da læst tusindvis af bøger om ledelse, 
men de manglede alle lige det sidste.
- Ja, der står jo meget om ledelse, men hvordan gør man 
helt konkret? Det stod der intet om. Det tiltalte mig, at 
NLP uddannelsen handlede meget om selvudvikling, for 
hvordan skal jeg kunne lede andre, hvis jeg ikke kan lede 
mig selv, spørger han retorisk, for svaret kender han på 
forhånd.  

- Ledelse handler om selvledelse! Jeg åd det råt, siger Peter 
højt og begejstret. 

Rejsen startede i Peter Grønnings indre. Han begyndte med at se 
på sig selv og sine overbevisninger med helt nye øjne. NLP-øjne.  

- Hvad er det i virkeligheden, jeg gerne vil med mit arbejdsliv, det 
var et af de spørgsmål, der pludselig trængte sig på. 
 
- Det hele stod pludselig meget klarere for mig, og jeg kunne 
lægge en plan, husker Peter, der hurtigt fik respons på sine nye 
erkendelser. 
 
- Gud, du er blevet meget mere rummelig, sagde en kollega, der 
ikke vidste, at jeg tog uddannelsen, griner han, men han ved godt 
selv, at der var kommet en hel anden energi over ham.

Tudetur var det bedste
Den dag, en insisterende coach fik Peter til at græde, er tæt på at 
være den bedste i hans 48 år lange liv. 
- Jeg fik en mindre åbenbaring. Normalt er jeg ikke sådan en, som 
bliver ked af det. Jeg er et rationelt menneske. Det kan godt være, 
at det lyder banalt, men når man ikke er vant til følelser, så var det 
stort, husker han.  

Hele livet er de voldsomme følelser blevet gemt væk, men 
pludselig kom de frem – de mange indvendige tårer blev pludselig 
synlige for hele verden.  

- Dengang syntes jeg ikke, at hun kunne være det bekendt, men i 
dag er jeg så taknemmelig over, at hun brugte den energi og tid, 
der skulle til, for at få mig til at åbne op, siger han, mens ordene 
pludselig kommer lidt langsommere.  

- Jeg er ikke blevet et nyt menneske, men et menneske med 
mange flere facetter. 
 
Familien er hooked
Peter kommer stadig rigtigt meget i NLP Huset, selvom han for 
længst er blevet certificeret som HR Coach. Hans kone trasker lige 
så meget rundt i Valby, for hele familien er blevet hooked, siden 
Peter begyndte at introducere begreberne fra NLP´ens verden.  

- Vi er begyndt at tale meget mere sammen i familien. Udover at vi 
er meget tættere nu, så er vi også mere ærlige over for hinanden. 

Selvom han i dag har taget alt fra uddannelseshylderne i NLP 
Huset, er blevet en dygtig leder og har fået et mere nært forhold 
til sin familie, så har rejsen været lidt af et vovestykke.
 
- Det har været farligt. Det har fandeme været farligt. Det er det 
ikke i dag, men dengang begyndte jeg på en farefuld færd. Men 
heldigvis blev jeg ledt godt igennem.

FANDME 
FARLIGT
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”
- Jeg har altid haft mit fokus på jobbet og opgaven. I dag 
har jeg mere øje på mennesket.

Sådan beskriver Karen den store forskel fra før og til nu, 
hvor hun har fået kendskab til NLP og Enneagrammet.

For Karen begyndte det hele med, at hun lige skulle snuse 
lidt til kommunikations-modulet, som er et kursus, NLP 
Huset tilbyder.

- Før jeg vidste af det, havde jeg taget Enneagrammet 1-4, 
mastercoach og træneruddannelsen, fortæller hun.

Hun kunne simpelthen ikke få nok, og sådan har hun det 
stadig. At komme i Huset giver hende et fix af glæde, 
positivitet og ro.

- I regnvejr, er NLP Huset en ø, hvor solen altid skinner, 
og det er varmt, siger hun og glider lidt længere ned i 
lænestolen.

Ny form for motivation 
Karen bruger især sin viden om NLP og Enneagrammet i 
sit job som leder. Og det har givet hende mulighed for at 
motivere sine medarbejdere på en ny måde.

- Opgaverne bliver løst bedre. Det er som en blomst, der 
bliver åbnet op, når man ser mennesker på den måde. Jeg 
får givet den rigtige opgave til det rigtige menneske.

Hendes brune øjne er seriøse, mens hun forklarer, at 
mødet med NLP og Ennagrammet har givet hende evnen 
til at se hele mennesker i stedet for kun dele af sine 
medarbejdere, og ikke mindst, har det været en lærerig 
proces for hende selv.

- Det har været rigtigt godt for mig. Jeg har fået et spejl vendt imod mig 
selv. Jeg har ofte tænkt, at jeg var et forfærdeligt menneske, og har fundet 
ud af, at sådan har alle det en gang imellem. Jeg har accepteret det og 
arbejdet med at udvikle mine gode sider, siger hun.

Før tonsede Karen af sted med 140 km/t. Nu har hun lært at stoppe op og 
kigge sig omkring.

I DAG SER JEG
HELE MENNESKER

På skolebænken 
Karen husker tydeligt sit første møde med NLP Huset. Hun syntes, det var 
en underlig form for undervisning.

- Det var et stort hold, og vi sad i en hestesko, og der var ikke nogen 
skriveborde. Jeg satte mig bagest og yderst. Jeg var afventende og syntes, 
det var noget mere afslappet, end den form for undervisning, jeg var vant 
til. Man skulle lytte en masse, og ikke læse særlig meget, tænker hun 
tilbage.

På trods af Karens skepsis, fik hun allerede sin første aha-oplevelse på dag 
1.

- Lærerens budskab var, at hvis andre ikke forstod dig, var det ikke dem, 
der havde misforstået, men dig selv, der ikke havde været god nok til at 
forklare.

NLP Huset er en ø,
hvor solen altid
skinner
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iKaren Jensen

Regnskabschef

Udviklings- & Proceskonsulent
NLP & Enneagram Træner

Enneagram Coach

Enneagrammet som forælder 
Selvom Karens udgangspunkt var, at hun 
ville uddanne sig for at blive en bedre leder, 
har hendes viden også haft fordele på 
familiefronten.

- Som 1’er er der altid en rigtig måde, og det 
er min måde! Jeg har dog lært, at det ikke er 
tilfældet, og er blevet bedre til at se de andres 
løsninger.

Og med blandt andet en 9’er søn i huset, har 
hendes viden været til stor nytte;

- Min søn har ikke brug for så mange venner, 
og jeg ville gerne sørge for, at han blev mere 
social. Jeg spurgte tit, om han ikke ville lege 
med nogle kammerater i weekenden, men 
han havde ikke lyst. Så gav jeg slip. Og jeg kan 
se, at han har masser af venner. Han har bare 
ikke brug for at lege med dem hver weekend, 
fortæller Karen.

- Jeg gjorde det af kærlighed, men han havde 
ikke brug for det. Jeg accepterer ham mere, 
som han er.

9



Hvad nu, hvis man gik til højre i stedet for til venstre? Hvad nu, hvis 
man hed Søren Stagis, var jura-uddannet og småbange for kvinder 
som Lisbeth Holm, der drømmer om en glorværdig karriere som 
fagforeningsboss?

Ja, så starter man ikke sit eget firma - og slet ikke sammen.  

- I NLP Huset fik jeg alle redskaberne og troen på, at det kunne jeg 
da godt. Jeg har fået værktøjskassen og samtidig fået fjernet de 
forhindringer, der holdt mig tilbage. Og jeg havde aldrig turdet tale 
til sådan en som Lisbeth, griner Søren og kigger kærligt på sin nye 
samarbejdspartner.
 
Fælles firma
Sammen har de skabt firmaet Forvandling, der så dagens lys d. 21. 
februar 2009. Udover at de mødte hinanden i NLP Huset og nu har 
et firma sammen, så har de to intet tilfælles.
- Det er en kæmpe styrke. Vi er langt bedre og mere værdifulde 
sammen, fortæller Lisbeth.
- Det er ikke, 1+1=2.
- Nej, det bliver til 10, det er virkelig vildt, afbryder Søren blidt, 
mens styrken over deres fælles evner stadig forbløffer ham.

- Livet har for mig været en kamp, og det er det bare ikke mere. Så 
længe vi bare gør det, vi er gode til, så sker det af sig selv. Vi har 
takket nej til opgaver, fordi de ikke hang sammen med vores sjæl 
og ideologi, og det har kun været positivt, siger Lisbeth, mens hun 
ivrigt læner sig frem, for at understrege sin pointe. 

- Jeg behøver ikke længere være misundelig eller lede efter det, 
der mangler. Det hele er præcis, som det skal være. Jeg er ikke ét 
sekund i tvivl om, at det her bliver stort. Det er ligesom om, der er 
noget, der hjælper os, supplerer Søren sin kollega.  

- Hele livet har jeg ikke været helt tilfreds, og pludselig samler alle 
brikkerne sig. Pludselig bliver alt muligt, siger Lisbeth. 

Vanedannende
Når de skal fortælle, hvad de har lært i NLP Huset, flyver 
begreberne ud af munden på dem: NLP, Enneagrammet, Master, HR 
Coach og mange andre ord, som er helt sorte for en nybegynder. 
For stedet har virket vanedannende på dem begge. 
- Her er et specielt univers, hvor det er ok at vende blikket indad og 
dele livet med nogen på godt og ondt – især det, der gør rigtig ondt. 
Her bliver man forstået, accepteret og respekteret. Første gang, jeg 
oplevede det, tænkte jeg: ”Gudskelov, jeg er ikke alene”, fortæller 
Lisbeth, og den ellers kraftfulde stemme bliver stille. 

Smertefuldt navlepilleri 
- Det kan lyde som noget navlepilleri, men hvis ikke man kan tåle, 
at kigge på det, der kan være svært, skal man blive langt væk, siger 
Søren.

- Ja! Er du til pisk og sømmåtter, så er det her noget for dig, 
afbryder Lisbeth med en lettere ironisk latter.

De griner begge, men bliver med ét alvorlige. For de ved godt, at de 
aldrig bliver færdige i deres selvudvikling, og de bliver aldrig trætte 
af at se andre undergå den forvandling, der har ændret deres liv. 

- Du har sgu nærmest pligt til at give det videre. Vi kan ikke bare 
sidde med den her store gave. 
- Nej, du kan ikke fastholde det, medmindre du giver det videre, 
siger Søren samstemmende. 

HVAD NU HVIS...?

10
”Pludselig samler 

alle brikkerne sig.
Pludselig bliver 
alt muligt

Alt er, som det skal være
Selvom firmaet er ungt, så har de masser af vind i sejlene. 
Opgaverne kommer ligesom af sig selv. iLisbeth Holm &

Søren Stagis
Forvandlingskonsulenter

Udviklings- & Proceskonsulenter
NLP & Enneagram Trænere

HR Coaches

11www.forvandling.nu
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Enneagrammet er en flere hundrede 
år gammel beskrivelse af 9 
personlighedstyper, hvor man kortlægger 
menneskers dybtliggende motiver for det, 
de gør.

Enneagrammet hjælper os med 
at forstå vores egne og andres 
personlighedsmønstre, og kan derfor 
hjælpe os med at forstå os selv og andre 
bedre.

HVAD ER
ENNEAGRAMMET?

VINGER OG PILE
Cirklen i Enneagrammet angiver den forbindelse, der er mellem de typer, der ligger ved siden af hinanden. Hver 
personlighedstype kan være stærkt påvirket af den ene eller begge de personlighedstyper, der ligger som naboer. Vi 
kalder det for typens vinger. Eksempelvis kan en 1’er have vinge til 9’eren og/eller 2’eren. Enneagrammet forklarer 
også de skift, der sker i vores personlighed, når vi oplever stor personlig tryghed og modsat, når vi føler os pressede. 
Når vi er trygge, får vi adgang til mønstrene fra en anden type - tryghedspunktet, og når vi er utrygge eller har det 
skidt, får vi adgang til vores stresspunkt. Stresspunktet aflæses i diagrammet ved at gå med pilens retning, hvorimod 
tryhedspunktet findes ved at gå imod pilens retning. Det kaldes også for typens pile.
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Type 5: Iagttageren
Tænker konstant og samler viden, som bliver analyseret og systematiseret.
De kan ikke small-talke og er meget indadvendte. Denne type kan ikke lide uplanlagte begivenheder. De 
lægger stor vægt på, at deres og andres grænser bliver respekteret.

Type 6: Skeptikeren
Denne type er usikker på fremtiden, de er ofte skeptiske og føler tvivl.
Der skal skabes tillid til, andre før de lukker dem ind, men så er de også loyale. De mistror generelt 
autoriteter og tager gerne det modsatte synspunkt i en diskussion, blot for at skabe balance.

Type 7: Eventyreren
Meget idérig type. 7´ere elsker alt, der er nyt og spændende, og de har et positivt
livssyn. De igangsætter masser af projekter, men har svært ved at få dem afsluttet. De frygter at blive 
begrænset og undgår helst at tale om deres følelser – især dem, der kan være ubehagelige.

Type 8: Frontkæmperen
Retfærdighed er vigtigt for denne type. De kæmper for de svage,
men afskyr samtidig svaghed og ynkelighed. De er stærke udenpå, men meget
bløde indeni. De har fokus på magt og kontrol, og de taler højt og vinder gerne diskussioner.
Egne behov skal tilfredsstilles her og nu.

Type 9: Fredselskeren
For denne type er det vigtigt med harmoni, og de er derfor de fødte mæglere.
Andres behov er vigtigere, end deres egne, og de kan være bange for
at føle vrede. Bliver nemt afledt fra det væsentlige og har derfor svært ved at afslutte projekter. 9`ere 
smider sjældent noget ud.

Type 1: Perfektionisten
Denne type perfektionerer sit arbejde, og har en stærk indre
kritiker, der ofte dikterer pligt før lyst. De har egne standarder for, hvad der er rigtigt og forkert, og det er 
vigtigt for dem at kende reglerne. De lægger en stor arbejdsindsats, hvor de har fokus på detaljen. De har 
høje moralske standarder og har fokus på, hvad de selv og andre ”burde” og ”skulle”.

Type 2: Hjælperen
Ønsker altid at være noget for andre og tilbyder gerne deres hjælp. Til gengæld er de selv dårlige til at 
bede om hjælp, fordi de ikke udtrykker deres egne behov. De har en stor empatisk evne, og det er vigtigt 
for dem at opnå anerkendelse for det, de gør for andre.
Denne type oplever ofte en konflikt mellem at ønske at opfylde andres behov og være fri.

Type 3: Udretteren
Bliver en succes ved at nå sine mål. De har mange
projekter i gang, og identificerer sig med arbejdet. De er effektive og kompetente, og det er vigtigt at 
vinde generelt i livet. 
De vil gerne passe ind over alt og kan næsten virke som kamæleoner. Denne type nedprioriterer sine 
følelser og kan derfor pludselig vælte af overanstrengelse.

Type 4: Romantikeren
Føler sig ofte anderledes og er meget kreative. De har en dyb indre følelse af at være blevet forladt.
På meget kort tid kan der være store udsving i deres følelser, og det er vigtigt for dem, at der er en 
intensitet i alt, hvad de foretager sig.
De ”tankelæser” andres mening om sig selv og har en stor indfølingsevne, der gør dem til de fødte 
psykologer.
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iChristel Seierø Brangstrup

Selvstændig coach & konsulent

Udviklings- & Proceskonsulent
NLP & Enneagram Træner

Enneagram Coach

- Før hidsede jeg mig op. Hvorfor kunne folk ikke bare se, hvad 
jeg mente? Jeg har fået en bedre forståelse for årsagerne til folks 
handlinger, og går ikke så meget op i, hvad andre burde.

Det store, farlige skridt 
Sommeren 2009 afsluttede Christel sin Træner - og 
Udviklingskonsulentuddannelse.

Selvom hun ville have forsvoret det engang, arbejder hun i dag 
som konsulent i sin mands firma, og har ved siden af sit eget firma 
Autencitet. 
 
- Jeg har aldrig set mig selv som selvstændig. Jeg syntes, det var meget 
farligt. Man skal jo selv holde styr på regnskaberne, og man er helt 
alene.
Men i 2008 blev Christel sagt op fra sit daværende job, og den fyring 
kom som en gave sendt fra himlen.

- Så er det nu, tænkte jeg. Og det har været en fantastisk, men også 
hård proces.
Alt det praktiske har taget en stor del af hendes tid, men det var ikke 
det sværeste.

- At sætte pris på sig selv. At tro på, at man har noget at tilbyde andre. 
Jeg blev ved med at tænke at: ”Jeg mangler lige det sidste”. Men da jeg 
havde taget alle uddannelser, NLP Huset havde at byde på, var der ikke 
flere undskyldninger, smiler hun.

ET QUICK-FIX
Dengang Christel for første gang satte sine ben i NLP Huset, 
kom hun med sin ligefremme attitude og regnede med, at hun 
kunne få sig et hurtigt quick-fix. Og så ville hun blive lykkelig.

Hun blev dog skuffet. Det gik ikke hurtigt. Indtil videre har hun 
haft sin faste gang i Huset siden 2003, og selvom hun har fået 
alle de uddannelser, som Huset har at byde på, får hendes 
selvudvikling ingen ende foreløbigt.

Skallen knækkede 
Christel var 23 år, da hun forventningsfuldt satte kursen 
mod Valbygårdsvej 64B i Valby for første gang. Hun var 
den yngste på holdet, og det optog en stor del af hendes 
opmærksomhed.

- Jeg havde styr på det hele, og samtidig var jeg utroligt sårbar. 
Sammen med de mennesker herinde, turde jeg vise det. 
Jeg kom hjem og fortalte min kæreste, at jeg havde tudet i 
plenum, og han var ved at gå i koma. Det var så stort for mig, 
at jeg kunne gøre det uden at dø, husker hun.
Den hårde skal blev hurtigt knækket, og det væltede ud med 
skumfiduser. Og så var hun hooked.

- Jeg skulle bare have det hele på én gang. ALT, understreger 
hun.
Det gik dog ikke så hurtigt, som Christel i første omgang 
ønskede. I mellemtiden skiftede hun nemlig job og blev mor.

Aha-oplevelsen 
Den største åbenbaring, Christel fik, var mødet med 
”Modellen af verden”. Tanken om, at den måde, vi hver især 
oplever verden på, ikke er sandheden, men bare en individuel 
opfattelse af virkeligheden.

- Det var simpelthen en aha-oplevelse. At andre mennesker 
har nogle andre sandheder end min. Det, jeg ser, er kun en 
model af verden. Hvad skulle jeg så tro på, hvad var der så 
tilbage? Jeg havde så mange modargumenter, for jeg havde 
stor modstand på det – men det holdt jo ikke. Hun spoler 
tilbage i hukommelsen.
At få den synsvinkel på livet har givet Christel en større 
forståelse for andre mennesker.
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Det var simpelthen en 
aha-oplevelse. At andre 
mennesker har nogle andre 
sandheder end min”Og blev hun så lykkelig?

- Jeg tror faktisk ikke, jeg er blevet mere lykkelig, men det er blevet 
meget nemmere at håndtere ting i mit liv, som ikke gør mig lykkelig, 
siger hun, og blikket bliver sat på langdistance.

www.autencitet.dk



TILFÆLDIGT 
MØDE

- Jeg ledte efter noget lederudvikling og havde tidligere stødt på 
NLP. Jeg googlede og faldt tilfældigt over NLP Huset, fortæller 
Kirsten Strøm.
Så tilfældigt var det, da hun meldte sig til NLP Leder-uddannelsen 
på Hvedholm Slot tilbage i 2008.
Men selvom mødet med NLP Huset, Lene og Ove – Husets to 
ejere – var ganske uplanlagt, gik det ikke som med andre tilfældige 
møder, som ofte bliver flygtige. 
Kirstens forhold til NLP Huset, sine medkursister og undervisere 
udviklede sig til noget vedvarende. På rekordtid blev Kirsten nemlig 
både uddannet i Enneagrammet og NLP på Masterniveau.

Det starter hos dig selv 
Da Kirsten skulle i gang med et lederudviklingsforløb i NLP Huset, 
var det vigtigt for hende at sætte fokus på kommunikationen 
mellem mennesker.
- Jeg har været leder i 18 år, og jeg ved, at kommunikation er det 
vigtigste i min rolle. Alting starter med én selv.
For Kirsten var det en åbenbaring at blive præsenteret for 
”Modellen af verden” – tanken om, at ikke to mennesker har den 
samme udgave af virkeligheden, men deres helt egen, personlige og 
unikke opfattelse af alt, hvad der sker omkring dem.

- Logisk set er det indlysende. Men at få tanken ind under huden 
har betydet meget for mig. Jeg tager det ikke bare for givet, at 
andre mener det samme som mig. Jeg accepterer også andre på en 
helt anden måde. Jeg forsøger ikke at lave om på deres verden. Der 
er mange sandheder, og det respekterer jeg på et dybere plan nu, 
siger hun.

Og hendes medarbejdere har direkte sagt, at hun har fået en anden 
energi – en mere overskudsagtig tilgang til jobbet – og det smitter.
  
En logisk åbenbaring
NLP-øvelsen ”Logiske niveauer”, hvor man arbejder med et mål 
på forskellige planer, var en anden åbenbaring for den fynske 
ældrechef.
- Jeg havde faktisk svært ved at sætte ord på, hvilke værdier, jeg 
havde. Jeg måtte simpelthen gå på opdagelse i mit eget liv. Det 
var en fantastisk følelse. Jeg blev bevidst om ting, som før bare 
var ubevidste. Jeg har selvfølgelig altid haft mine værdier og 
overbevisninger, men først på kurset gik det op for mig, hvor meget 
de havde styret mig. Øjnene zoomer ud, og hun tænker tilbage.
Kirstens møde med NLP og Enneagrammet har gjort hendes verden 
større.
- Det er nemmere at være til. Jeg bestemmer selv, hvordan jeg har 
det. Jeg er blevet nemmere at have med at gøre, og skuldrende er 
kommet længere ned.
Kirstens voksne børn har også bemærket, at deres mor har fået 
mere at byde på.
-  Mine børn spørger mig om hjælp på en anden måde i dag. Det er 
nok fordi, jeg har lært nogle brugbare metoder til at komme videre. 
Jeg giver dem ikke længere min løsning på deres problemer, siger 
hun.
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”Jeg har været 
leder i 18 år, og 
jeg ved, at min 
kommunikation 
er det vigtigste i 
min rolle

- Da jeg var færdig med det, tænkte jeg umiddelbart: ”Det var det”. 
Men på et tidspunkt holdt jeg et oplæg, hvor jeg fortalte om det, 
jeg havde lært, og så blev jeg tændt på det igen, husker Kirsten.
Hun sætter sig godt tilrette med en kop te i en af de stribede 
lænestole. Hun er trukket i tunika, gamacher, og på fødderne 
har hun et par strikkede sokker. Hun er i gang med at tage kurset 
Kropsterapi, som er endnu et skridt på vejen mod at blive HR Coach, 
og til foråret hopper hun ud i et assistentforløb.

iKirsten Strøm Nielsen
Ældrechef i Svendborg Kommune

Enneagram Master Practitioner
NLP Master Practitioner
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Da Trine Gry gik i gymnasiet, oplevede hun, som de fleste 
andre, at møde lærere, der skrev og skrev på tavlen og i løbet 
af kort tid kunne få det meste af klassen til at sove.

- Allerede dengang lagde jeg mærke til, hvor stor en forskel 
det gør, hvis man formidler med lidt liv. – Hvis man har 
øjenkontakt og bruger sit kropssprog, fortæller Trine Gry, om 
da hun kastede sin kærlighed på formidling.

I dag aflæser hun hele tiden sine medmennesker. Om det er 
deres kropssprog, deres stemmeføring eller deres valg af ord. 

- For mig er NLP blevet en del af det at forstå og være i 
verden. Noget, jeg vil unde alle mennesker, siger Trine Gry, 
mens hun kigger med et intenst blik i øjnene. 

Grundprincipperne
Noget af det første, hun fik udleveret fra NLP Huset, var de 
helt basale grundprincipper i NLP, og de har været væsentlige 
øjenåbnere.

- Jeg blev mere bevidst om, at alle har deres model af verden, og 
kombineret med, at jeg antager, at alle også har en positiv hensigt med 
deres handlinger, så kan vi altid mødes dér. 
Det er virkelig en nøgle, jeg kan bruge, så jeg kan forstå og acceptere, at 
andre mennesker gør tingene anderledes, end jeg selv.

Hun hører ofte, at NLP er overfladisk, og derfor ikke kan bruges, hvis man 
virkelig vil arbejde med sig selv og forstå verden. 

- Jeg mener, det kan gå virkelig dybt. Kommunikation og formidling er så 
vigtige værktøjer i alle menneskelige relationer, og NLP giver nøglen, der 
drejer låsen og åbner nye døre. Helt basalt kan man, bare ved at arbejde 
med NLP’s grundprincipper, hele tiden få nye aha-oplevelser. 

Til daglig arbejder hun med sit livs største kærlighed – sangen. Og så 
hjælper hun andre med at finde deres stemme. Ikke kun i sang, også som 
talere, undervisere, eller hvad man nu har af mål. 

NØGLEN 
DER 
ÅBNER 
NYE 
DØRE

Buddha or the Bomb 
Trine Gry har også studeret zen og buddhisme og mener, at læren herfra 
går fint sammen med NLP. 

- Fysikeren Fritjof Capra har tidligt inspireret mig med sine tanker om 
valget mellem ”Buddha or the Bomb”. Altså vil jeg møde verden med fred, 
eller vil jeg sprænge noget i luften? For mig er det helt lavpraktisk. I svære 
situationer, lige inden en handling, øver jeg mig i at stoppe op og vælge. 
Buddha eller bomben. Vi har alle valget, om vi vil optrappe eller nedtrappe 
en konflikt, siger hun og kigger ud af vinduet, inden hun fortsætter

- Jeg spørger mig selv - er jeg fastlåst på mit eget landkort? Det kræver 
bare en smule opmærksomhed, inden jeg reagerer. Jeg stiller mig selv 
spørgsmålet, hvad tjener det her?

NLP er for Trine personligt blevet en vigtig nøgle til at navigere med 
integritet. Og i de store lyse lokaler i NLP Huset føler hun sig godt tilpas.
 - Hvordan skal jeg beskrive det? Det er som om, at de mennesker, der har 
været med til at bygge det her sted op, har haft helheden for øje.

”
For mig er NLP blevet en 
del af det at forstå og være i 
verden. Noget, jeg vil unde 
alle mennesker
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iTrine Gry
Sanger og stemmecoach

NLP Master Coach

www.stemmecoach.dk



HVAD ER NLP?
NLP er en værktøjskasse med redskaber til at skabe 
de forandringer, du ønsker i dit liv.

NLP hjælper med at skabe klarhed over en bestemt 
situation, afdække værdier, nå konkrete mål, og 
slippe af med overbevisninger, som ikke støtter dig.
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Bogstaverne NLP (Neuro Lingvistisk Programmering)

Neuro: Betyder, at vi arbejder med de ting, vi oplever igennem vores sanser 
og måden, vi arkiverer oplevelser på i hjernen. Altså neurologisk.

Lingvistisk: Hvordan sproget er medvirkende til, hvordan de ting, vi sanser 
og oplever, bliver arkiveret. Sproget kan derfor også bruges aktivt til at 
ændre vores adfærd, tankemønstre og vaner. 

Programmering: Den måde, vi handler og tænker på, den måde vi oplever, 
at verden er bestemt af den ”programmering”, vi har fået igennem 
vores opvækst, opdragelse og oplevelser igennem livet. Man kan også 
omprogrammere sig selv. Ved hjælp af enkle teknikker, kan man skabe 
forandring. 

NLP kan bruges både i en coachingsession – typisk noget, man lærer på 
uddannelsen til NLP coach, men kan også bruges i selvledelse. Her vil man 
oftest arbejde med at lede sig selv igennem NLP teknikkerne for eksempel 
på uddannelsen til NLP Practitioner.

Det vigtigste, når man arbejder med NLP er, at du slapper af og tror på, at 
det der skal ske, sker.

NLP blev udviklet i 1970’erne af psykologen Richard Bandler og 
sprogforskeren John Grinder, som studerede en række succesrige terapeuter 
for at finde ud af, hvordan de opnåede så gode resultater med deres klienter.
Bandler og Grinder systematiserede den viden, de fik, og resultatet kaldte de 
Neuro Lingvistisk Programmering.

LN P
22



24 25

LN P
VIGTIGE 
ELEMENTER
I NLP

Tid
Et af de elementer, man kan arbejde med i NLP, er tiden.
Mange mennesker oplever, at når de står midt i et problem eller en krise, virker det 
overvældende og svært at gennemskue, hvad man skal stille op. Når der er gået noget tid, 
og man ser situationen i bakspejlet, er det med et mere klart syn og med en helt anden 
indgangsvinkel.
Derfor er det nærliggende at arbejde med tiden, når man for eksempel ønsker afklaring på 
en problemstilling eller at nå et mål.
Man kan for eksempel arbejde med en tidslinje, hvor det er muligt at springe frem og 
tilbage i tiden og dermed se det emne, man arbejder med, fra nutiden, fortiden eller 
fremtiden. 
Hvis man drømmer om at tabe sig 10 kg, kan man få en helt anden tilgang til vægttabet, 
hvis man pludselig prøver at springe et halvt år ud i fremtiden og egentligt mærker, 
hvordan det føles at stå og være nået i mål. Det kan give en meget større gejst og 
motivation og hjælpe til med rent faktisk at nå i mål. 

Værdier
De fleste påstår, at de selvfølgelig ved, hvad der er vigtigt for dem. Men hvor bevidste er vi 
egentligt om vores værdier?
Det kan være lærerigt for mange mennesker at arbejde dybere med deres værdier på flere 
planer. Derfor er det næsten uundgåeligt at kigge på værdier, når man arbejder med NLP.
Man kan komme tættere på et mål ved at blive bevidst om, hvilke værdier man har 
omkring det at nå selve målet. Ved at se på: Hvorfor vil jeg nå det mål, hvad vil det give 
mig, hvem er jeg, når jeg når mit mål og hvad er vigtigt for mig? Lige pludselig bliver det at 
gennemføre et marathon, tabe sig eller blive røgfri ikke bare et mål i sig selv, men noget, 
der har indflydelse på hele mennesket og smitter af på mange aspekter af livet og vores 
selvopfattelse.

Mål 
Mål er en grundpille i arbejdet med NLP. Oftest konsulterer man en coach eller søger 
selvudvikling, fordi man har et eller andet mål med det.
Det kan være alle former for mål. Jeg vil i gang med at dyrke motion, jeg vil lægge min 
kost om, jeg vil gennemføre en uddannelse. 
NLP giver værkstøjer til, hvordan du nemmere kan nå dine mål. Måske er ens mål 
uopnåelige, fordi man tænker på dem på en uhensigtsmæssig måde. Måske har 
tidligere fejlslagne tilfælde bevist, at det ikke kan lade sig gøre, og så kan man 
omprogrammere de tidligere fiaskoer.

Strategi
Når man gang på gang fejler trods de bedste hensigter, hvad er det så, der sker?
Når man siger til sig selv, at i dag vil jeg ikke hidse mig op over min svigermor eller, jeg 
vil stå op, så snart vækkeuret ringer, så gentager man ofte sit sædvanlige mønster, og 
endnu engang lykkes det ikke.
Det kan være svært at sige, hvorfor det ikke kan lykkedes, når nu man prøver igen og 
igen. Ved hjælp af nogle enkle teknikker, kan man afdække helt konkret, hvad det er for 
en strategi man bruger, når man igen falder i det samme hul som sædvanligt.
Når strategien pludselig bliver dissekeret i små bidder for øjnene af én, så er det 
nemmere at ændre sin strategi og derved sin adfærd, fordi man bliver bevidst om, hvor 
forhindringerne ligger.

Relationer
Mange har lyst til at arbejde med emner som: Min mand forstår mig ikke, min svigermor 
er irriterende, min teenager teer sig, min chef er en idiot.
Og her er der dårligt nyt. Når andre mennesker vækker negative følelser i os, så handler 
det altid om os selv. Med NLP kan man ikke ændre andre mennesker (selvom det 
nogengange kunne være rart), men man kan ændre sin egen tilgang og opfattelse af 
andre.
Derfor arbejder man blandt andet med positioner i forhold til relationer. Det betyder, 
at man ser på sig selv og de relationer, man har til andre mennesker fra forskellige 
synsvinkler. 
Hvis man pludselig har set sig selv set ovre fra sin dumme chefs synspunkt, kan det 
være nemmere at se sin chef med andre briller på.

Ressourcer
”Mennesker har alle de ressourcer, de skal bruge, for at nå deres mål.” 
Oftest vil man arbejde på at nå nogle bestemte mål, og det betyder, at man skal gøre 
noget andet end det, man plejer. Troen på, at alle mennesker har de ressourcer, de har 
brug for, er essentiel. 
En ryger vil ofte påstå, at han ingen viljestyrke har til at kvitte cigaretterne. Men når 
man begynder at grave lidt, vil det blive tydeligt, at vedkommende i en anden situation 
har masser af viljestyrke.
Ved hjælp NLP’en kan man lave en overførsel, så man henter ressourcer fra et sted til et 
andet. Altså hvis du har viljestyrke, når du står op om morgenen, hvorfor så ikke også 
bruge den samme viljestyrke til at blive røgfri?



PLNLP FORUD-
SÆTNINGERNE
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LN26NLP´ens Grundantagelser /forudsætninger
NLP Huset bygger deres uddannelse i NLP på 9 grundantagelser, der fungerer som en form for 
leveregler. Det er noget af det første, man bliver præsenteret for, og det er fundamentet for 
den videre uddannelse i NLP. 

• Vi oplever ikke verden, som den er - vi oplever en Model af Verden
Der er ingen virkelighed eller endegyldig sandhed. Vi har alle vores helt individuelle opfattelser 
af virkeligheden, der er farvet af vores indre filtre.

• Respekt for andre menneskers Model af Verden
Vi kan ikke altid være enige, for vi har jo hver vores opfattelse af virkeligheden. Den ene 
opfattelse er ikke mere rigtig end en anden, og derfor må vi respektere hinandens model af 
verden.

• Det er mig, der styrer mit sind og dermed mine resultater
Hvis du styrer dit sind, bestemmer du også, om noget er godt eller skidt. Om du er bestået eller 
er dumpet. 

• Der eksisterer ikke fiaskoer - kun feedback
Hver gang noget ikke er, som du havde forestillet dig, så er det en mulighed for at gøre det 
anderledes næste gang. En mulighed for at få erfaring og vokse som menneske. 

• Betydningen af din kommunikation viser sig i den respons, du får
En besked er ikke afleveret, før den er modtaget. Hvis andre misforstår dig, er det ikke 
dem, der har et problem, det er dig der ikke har kommunikeret tilstrækkeligt klart.

• Der er en positiv hensigt bag enhver adfærd
Der er ingen mennesker, der gør noget bevidst for at såre andre. Måske bliver man såret, 
men det har aldrig været hensigten. Måske hensigten har været at beskytte sig selv, og det 
resulterede i, at andre blev såret. 

• Mennesker har alle de ressourcer, de skal bruge, for at nå deres mål
Man kan, hvad man vil, sagde manden, da han bed sig selv i næsen. Vi rummer alt det, 
vi har brug for, for at udvikle os og blive bedre udgaver af os selv. Vi behøver ikke hente 
ressourcer udefra, for det vi har brug for, besidder vi allerede. 

• Fleksible mennesker og organisationer har et fortrin frem for mindre fleksible
Evnen til at ændre og tilpasse sig, at være i flow og hele tiden være i stand til at skabe 
positive forandringer, gør, at vi bliver bedre rustet til at møde en virkelighed og en verden, 
der også er i konstant forandring.

• Enhver situation indeholder flere valgmuligheder. Hvis noget ikke virker - så gør noget andet.
Det er aldrig givet på forhånd, hvordan man skal agere. Derfor har man altid muligheden for at 
handle på en anden måde, hvis man ikke får de ønskede resultater. Hvis du bliver ved med at gøre, 
som du altid har gjort, så får du det, du i forvejen har.



iAllan Pedersen
Regionsleder i FTF-A Fyn

NLP Leder Master Practitioner
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Der er ikke længere noget 

hørmeri i krogene 
Hver gang en vikar eller en ny medarbejder er startet hos a-kassen 
FTF-A, har de fornemmet noget.

Der er en stemning, en atmosfære… Der er simpelthen noget i 
luften. Alle, der har arbejdet her, har mødt en flok åbne kollegaer, 
som respekterer hinandens forskelligheder, og som kan finde ud 
af at sige tingene omsorgsfuldt og lige ud.

- Der er ikke længere noget hørmeri i krogene, fortæller 
regionschef Allan Pedersen.

Men sådan har det ikke altid været. Den gode stemning flyttede 
ind i Gråbrødrepassagen i Odense for cirka 10 år siden, efter to 
dages intenst stævnemøde med Lene Bredahl fra NLP Huset. Det 
skulle senerehen vise sig at blive et fast, længerevarende forhold.

Kærlighed ved første blik 
Det startede i 2000, hvor Allan Pedersen arrangerede et 
teambuilding-kursus for sine medarbejdere. Han undersøgte 
markedet, og efter at have haft kontakt med 3-4 forskellige 
firmaer, var valget nemt.

- Da vi havde talt med Lene, var vi slet ikke i tvivl. Hun havde ikke 
et fast koncept, men var i modsætning til de andre firmaer meget 
åben over for, hvad vi havde brug for. Vi kunne være med til at 
bestemme indholdet, og det gjorde udfaldet, husker han.

Allan og hans 24 medarbejdere endte med at tage på en to-dages 
hyttetur og efterfølgende arbejde videre med stoffet seks halve 
dage.
Hytteturen blev to dage spækket med nye ord som 
Enneagrammet og NLP. Og pludselig fløj tallene rundt i luften.

- Jeg er selv 7’er og har to 8’ere som teamledere. Og jeg er da blevet 
bevidst om, at jeg er god til at sætte alt muligt i gang, og så er de 
gode til at fastholde, at vi også kommer i mål, smiler Allan Pedersen 
og hentyder til Enneagrammet.

Ny værktøjskasse 
Klikedannelse, hierarkier og hvisken i krogene blev afløst af 
samarbejde og en større respekt for forskelligheder.

- Her er en åbenhed, og så får vi snakket sammen om tingene. Vi er 
blevet mere bevidste om, at alle mennesker handler ud fra de bedste 
intentioner. Vi har fået flere handlemuligheder og en værktøjskasse, 
vi kan bruge i det daglige. Det er fantastisk, hvad god kommunikation 
kan gøre.

Allan har siden taget en NLP-uddannelse i ledelse, og han brugte 
også NLP Huset til at hjælpe hele arbejdspladsen igennem en større 
omstrukturering i 2005.
Som leder tænker han i dag anderledes om konflikter og om 
ubehagelige møder som opsigelsessamtaler.

- Jeg er bedre klædt på til de samtaler. Det bliver jo aldrig sjovt, men 
det er bedre i dag. Tidligere gik jeg og tænkte på mødet flere dage i 
forvejen. Men min viden om blandt andet Enneagrammet betyder, 
at jeg kan aflevere budskabet på den rigtige måde, alt afhængigt 
af, hvem der sidder i stolen over for mig. Det bliver gjort mere 
omsorgsfuldt og respektfuldt i dag, siger han.

DER ER NOGET 
I LUFTEN

”Vi er blevet mere 
bevidste om, at alle 
mennesker handler 
ud fra de bedste 
intentioner
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I mange år har Anne boet i udlandet med sin familie, for 
manden spillede golf på professionelt plan, og det passede 
bedst. 
Hun har også været en stor og vigtig del af familiefirmaet, 
der igen handler om golf. Nu er hun selvstændig coach. Hun 
hjælper stadig til i familiefirmaet, men nu ved hun, hvad 
hun brænder for. 

- Jeg er blevet meget bedre til at mærke mine egne behov. 
For mig er det naturligt at hjælpe, men i dag siger jeg ja, 
fordi jeg har lyst. Jeg er meget mere ærlig og kan i dag sige 
nej, uden at spekulere over, hvad andre så tænker, fortæller 
Anne ærligt. 

Hun startede sin gang i NLP Huset for mange år siden, da 
der bare skulle ske noget. Den smilende kvinde var klar til 
forandring. Hvad kurset skulle bruges til, anede hun ikke, 
men kurset var en øjenåbner, og Anne ville have mere.

- Jeg har fået udvidet min bevidsthed om mig selv og om 
mine mønstre. Jo mere viden, jeg får, des flere muligheder 
får jeg for at gøre det anderledes. Det lyder enkelt - det er 
det også. Alle de kurser, jeg har taget, har jeg taget for min 
egen skyld, siger Anne, der tidligere ville have hadet det, 
hvis man kaldte hende for egoist. 

- Jeg behagede andre for at de skulle give mig noget igen. 
Der var ikke noget valg - jeg kunne ikke sige nej. Det kan jeg 
i dag, og det giver frihed. Jeg har samtidig en stor tiltro til, 
at andre nok skal klare deres opgaver, uden at jeg behøver 
at træde til. 

Hjerte for coaching
I dag nyder andre også godt af, at hun har tilegnet sig masser af viden om 
både NLP,  Enneagrammet og coaching. 

- Mit hjerte banker for at coache. Især unge mennesker. Jeg brænder for 
at hjælpe dem, der ikke lige passer ind i systemet. At være med til at skabe 
forandring så de kan få glæde ind i livet og få succes, siger Anne med en 
insisterende stemme. 

Hun har i dag firmaet To Be Me, som hun driver med en kollega. Og missionen 
er helt klar.

- At få de unge back on track. 

Anne giver sine klienter muligheden for at fortælle, hvad de er gode til. 
At få kredset ind, hvad der skal justeres på for at få en hverdag med flere 
succesoplevelser. 

- Det, du kigger efter, er det, du får øje på. De skal hjælpes til at se efter det, 
de er gode til.

FOR MIN 
EGEN 
SKYLD

”Jeg elsker den tilstand, jeg er 
i, efter en god coaching. Jeg 
har en lethed og får masser 
af nye ideer
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Skumle bagtanker
Det kunne godt lyde, som om hun er en sand frelsende engel. Men der er 
skumle motiver bag de gode gerninger.

- Jeg elsker den tilstand, jeg er i, efter en god coaching. Jeg har en lethed og 
får masser af nye ideer. Det skaber drivkraft og følelsen af, at intet er umuligt, 
afslører hun. 

Hun er på ingen måde i tvivl om, at hun valgte det rigtige sted at uddanne og 
udvikle sig. 

- Jeg havde en oplevelse af, at alle gerne ville flytte sig, og at der samtidig var 
en stor rummelighed. Og så var lærerne enormt dygtige. Hver gang, jeg har 
været til foredrag eller lignende andre steder, bliver jeg kun bekræftet i, at det 
faglige niveau i NLP Huset er meget højt. Jeg får altid noget med hjem, som 
jeg kan bruge.
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iAnne Tinning

Selvstændig coach i To be Me

NLP Master Coach
Enneagram Coach
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Coaching

Coaching skaber balance i og mellem de enkelte niveauer hos individer, 
i grupper og organisationer.

NLP Huset er medlem af ICF (International Coaching Federation) og NLP 
Husets coachinguddannelser tager udgangspunkt i de standarder, der 
er opstillet af ICF: Etik, tillid, nærvær, kommunikation, bevidsthed og 
læring.

Grundlaget for god coaching er, at coachen er i stand til at leve sig ind 
i klientens mål og problematikker, og at coachen er i stand til gennem 
effektiv kommunikation at skabe læring og resultater.

Substansen i coachinguddannelserne udgøres af de forståelser og 
forandringsværktøjer, der ligger i NLP, samt de bevidsthedsgørende 
modeller, som Enneagrammet repræsenterer.

Derudover hviler coaching på den filosofiske grundantagelse, at 
mennesket har en ”fri vilje” - en vilje, som ethvert menneske kan 
anvende til at ændre på sine handlinger, mål, livsopfattelse og 
selvforståelse. Det betyder, at svaret grundlæggende ligger i mennesket 
selv. Coachen skal ikke give svarene, men derimod medvirke til at skabe 
de rammer og stille de spørgsmål, der gør det muligt for et menneske at 
finde de rigtige svar i sig selv. 

Mennesker skal ikke forandres – de skal gives de bedste betingelse for 
at kunne udvikle og forandre sig selv.
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iBo Petersen

Specialkonsulent i
Høje Tåstrup Kommune

Udviklings- & Proceskonsulent
NLP & Enneagram Træner

HR Coach ”

HJERTEMANDEN
Først skal der smiles af, hyggesludres lidt, og så skal han lige fiske 
alle sine hjerteformede krystaller op af lommen. Han har både en 
blårød jaspis og en bjergkrystal. For fem år siden ville han have 
forsvoret, at han ville beskæftige sig med den slags, men nu kan 
han godt have gang i 4-5 hjerter ad gangen.

- Jeg har aldrig gået op i sådan noget før, men NLP Huset har 
åbnet mit sind, siger Bo.

Ikke at NLP Huset har noget med krystaller at gøre, men efter at 
han begyndte at arbejde med sig selv, ved at uddanne sig i NLP og 
Enneagrammet, blev han også åben over for det spirituelle.

Stort set alle de uddannelser, der er blevet udbudt i de rummelige 
lokaler, har Bo besøgt. Men det startede med NLP.

- ”Sådan noget amerikanerpis”, tænkte jeg. Men i virkeligheden 
var det fordi, jeg var angst for at forandre mig, fortæller Bo ærligt.

Der var ikke noget at stille op
Men forandret, det blev han. For alt det, han blev præsenteret for, 
var simpelthen for spændende. Underviserne var dygtige, og der 
skete hele tiden noget. Der var ikke noget at stille op.

- Underviserne var cremen af cremen hele vejen igennem, så der 
kommer action på her i Huset.

Bo er typen, der taler med hele kroppen. Han læner sig ind over 
bordet, armene farer rundt, og smilet når hele tiden op til øjnene. 
Han brænder for stedet, og han brænder for de forandringer, det 
har givet ham.

- NLP´en åbner verden. Det åbner vores sind. Det giver en 
grundlæggende ro, som jeg har fundet her i Huset.  

Hvem var Bo
Førhen vidste Bo ikke helt, hvem han selv var. Jo, han var Bo 
Petersen, men resten kunne han godt være lidt usikker på. I dag 
er han en modig mand.

- Jeg ved, hvem jeg er, og jeg tør godt stå ved det. Jeg er 
lykkelig, og jeg tør sige det højt, og jeg tør også sige, når jeg er 
ked af det. 

Planen på sigt er, at han vil være selvstændig. For han lever for 
at hjælpe andre med at skabe den forandring i dem selv, der 
gør, at de bedre kan rumme livet; når lettelsen når øjnene, når 
skuldrene for alvor slapper af. 
 
- I dag lever jeg i en fantastisk verden med skønne mennesker. 
Der er kommet så mange nuancer på – det er som om, der er 
nogen, der har givet mig et farvefjernsyn – i 3D, siger han og 
griner højt. 

Snoretrækket blev klippet
Den største oplevelse, han har haft i NLP Huset, var, da 
han under en præsentation af sig selv på et NLP-hold, hev 
en sprællemand op af tasken for at illustrere, at nu var 
snoretrækket klippet over. Han havde selv taget kontrollen over, 
hvem han var, og hvordan han reagerede på omverdenen.  

 
- Det er sjovt, men når man forlader NLP Huset, så kommer 
man ud i en verden, hvor der er færre idioter end før. Jeg kunne 
pludselig rumme mig selv, og så kan man automatisk også bedre 
rumme andre.

Det er som om, 
der er nogen, der 
har givet mig et 
farvefjernsyn – i 3D
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iTina og Fie Krag
Mor & Datter

Tina: NLP & Enneagram Master
Fie: Snart Enneagram Coach

NU KOMMUNIKERER 
VI FAKTISK
-At min mor begyndte at uddanne sig i NLP Huset gjorde, at jeg 
overlevede. Så slagkraftigt formulerer 20-årige Fie, hvad mødet med NLP 
og Enneagrammet har betydet for hende og forholdet til hendes mor.
Tina blev skilt fra Fies far for 6 år siden, og i kølvandet på bruddet, slæbte 
Tina og hendes veninder hinanden rundt til alverdens foredrag om 
selvudvikling.

- Jeg var til en café-aften i NLP Huset. Og jeg var ikke i tvivl: Enten skulle 
jeg uddanne mig, eller også skulle jeg gå til psykolog.

Så enkelt var det, og derfor var det heller ikke en svær beslutning for Tina 
at træffe. Hun har altid været videbegærlig, så kort tid efter, sad hun på 
en af de mørkegrå, polstrede stole i NLP Huset. 

En udglattende 8’er 
Hele sit liv har Tina brugt på at være sød, rar og mild. Og når eksmandens 
voldsomme temperament kolliderede med datterens ditto, var Tina den, 
der glattede ud. Hendes grænser var derfor praktisk taget usynlige for 
børnene, da hun pludselig stod alene med de to teenagere. 
Det kvikke afkom kørte da også gevaldigt om hjørner med hende.
”Hvis jeg vil have min vilje, plager og skaber jeg mig bare, til jeg vinder”. 
Sådan gik Fie rundt og sagde om sin mor.

- Jeg fandt ud af, at jeg altid havde gemt mig bag andre. Da jeg stod alene 
med børnene og selv skulle til at sætte grænser, kunne jeg ikke, for jeg 
vidste sgu ikke, hvor mine grænser gik, husker Tina.

Ifølge Tina opførte Fie sig grænseoverskridende og havde en meget 
laissez-faire-holdning til skolen.
- Hun glemte simpelthen at gå i skole, og jeg råbte og skreg jo, at hun 
skulle passe sine ting.
- Jeg passede bare ikke ind, og så lavede jeg ballade, supplerer Fie.

Nye krav
Efterhånden som Tina blev klogere og klogere på NLP, Enneagrammet, og 
ikke mindst sig selv, blev tonerne i den røde villa i Søborg stille og roligt 
mildere.

- Jeg så et Enneagrampanel af 4’ere inde i NLP Huset, og så gik 
det op for mig, hvordan Fie oplever verden. For første gang 
kunne jeg se Fie, som den, hun virkelig er. Jeg turde se hende. 
Jeg har aldrig før kunnet forstå hende.
- Det er også fordi, jeg er 4’er, og du er 8’er. Vi er hinandens ret 
og vrang. Alt det, du gemmer inden i dig, det er jeg udenpå, 
forklarer Fie.
Og i takt med, at Tina fandt ud af, hvor hendes grænser gik, 
blev der stillet krav til Fie.

Nu lytter vi faktisk 
- Fie og hendes far har været et tema i alle de år, jeg har 
uddannet mig i NLP Huset. Samarbejdet har været svært, og jeg 
vil ikke sige, at det er blevet nemt, men nu kan jeg holde ud at 
være i stue med Fies far, fortæller Tina.
Hun opdagede, at hun ændrede sin facon, når hun var uenig 
med eksmanden.
- Normalt, når vi diskuterede, smed jeg altid mine egne 
løsningsforslag på bordet. Men så begyndte jeg at spørge: Hvad 
synes du? Og det løsnede op for en dialog, siger Tina. 
Samtidig blev kommunikationen imellem mor og datter også 
helt anderledes.
Før råbte vi og skreg hele tiden, nu er vi begyndt at 
kommunikere, siger 20-årige Fie.
Én ting er den nye måde at lytte til hinanden på. En anden ting 
er, at Fie slet ikke er i tvivl om den kæmpestore betydning, 
hendes eget, og ikke mindst hendes mors, møde med NLP og 
Enneagrammet har betydet.
- Jeg blev reddet af min mors uddannelse. Jeg var træt af 
skolen, og gad ikke lytte. Jeg var træt af voksne, og ville ikke 
have, at nogen skulle bestemme over mig. Jeg røg også hash, så 
jeg var nok endt som narkoman. Min mors forandring gjorde, at 
jeg overlevede, siger Fie.

”
For første gang kunne 
jeg se Fie, som den, 
hun virkelig er
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- Jeg er stadig den samme person, og alligevel har jeg ændret 
mig. Jeg har taget kontrollen over fjernbetjeningen, fastslår 
Henrik Thorsen.

Han er 38 år og husker tydeligt, da han for første gang fandt vej 
op ad den sorte, linoleumsbelagte trappe og ind i NLP Husets 
reception.

- Det var en varm efterårsdag med flot vejr. Jeg blev mødt af en 
åbenhed fra alle. Noget der er svært at finde andre steder. Her 
accepterer alle hinanden lige præcis der, hvor de står lige nu. 
Du er den, du er, og handler ud fra det bedste, du kan, og så må 
man tage den derfra, husker Henrik om sit første møde med 
Huset i Valby.

Fra det øjeblik satte Henrik gang i en proces, som stadig er i fuld 
gang. Han tog fat på NLP Practitioner-uddannelsen, og det var 
lidt af en omvæltning.

To plus to er nogen gange fire 
- Jeg er ingeniør og var opdraget med at 2+2=4. Her var der ikke 
noget rigtigt og forkert. Alting kunne gradbøjes, og man kunne 
ikke lave fejl. Man er, som man er, og det bliver man accepteret 
for. I NLP Huset sænker alle paraderne. Ellers kommer vi ikke 
videre. Og så bevægede vi os ellers fremad, forklarer Henrik.

I løbet af sin uddannelse fald han over Enneagrammet, og det rykkede 
noget i ham.

Alt faldt på plads 
- Da jeg fandt ud af, at jeg er en type 2, faldt alt på plads inden i mig. Jeg 
syntes, det var så stort, at nogen havde beskrevet præcist, hvordan det 
er at være mig. Det var så stor en oplevelse, og det gav mig virkelig ro. 
Jeg har fuldstændig accepteret den måde, jeg er på.

Da Henrik var færdig med sin NLP uddannelse, var han ikke et øjeblik i 
tvivl om, hvad næste skridt på stien skulle være.

- Jeg var helt væk i Enneagrammet-universet, griner han.

Han var så hooked på personlighedstyperne, at han ikke kunne nøjes 
med et introduktionskursus, men tog alle de uddannelser, han kunne. 
Men undervejs skete der noget. Der var blevet sat så mange tanker i 
gang i Henriks hoved. Han skulle have tid til at absorbere alt det nye.
 
- Det var også en del af processen. Jeg har fundet ud af, at jeg som 2’er 
har brug for meget tid til refleksion. Tidligere troede jeg, at der bare var 
nogle ting, jeg havde svært ved at forstå. Nu ved jeg, at det er fordi, jeg 
skal bruge lang tid på at lære nyt. Et højt abstraktionsniveau er bestemt 
ikke min stærke side, fastslår han.

Ny hobby 
Henrik har brugt en stor del af sit liv på at lytte til andres behov i stedet 
for sine egne. Det har han dog fået lavet godt og grundigt om på nu. 
Det betyder, at han har kastet sig ud i en helt ny hobby.

Nu vrider han jævnligt sine hofter til salsa-rytmer, kun for sin egen 
fornøjelses skyld

- Jeg er mere ligeglad med, hvad andre tænker. Accepten fra andre er 
ikke længere vigtig. Jeg er blevet meget bedre til at finde ud af, hvad 
jeg selv gerne vil. Førhen var jeg nok kun begyndt til salsa, hvis nogen 
andre havde fået mig med. Nu tænker jeg: Hvorfor ikke gøre det selv?

DET AFHÆNGER AF 
ØJNENE, DER SER

”
Jeg er ingeniør og opdraget 
til at 2+2=4. Her var der ikke 
noget rigtigt og forkert. 
Alting kunne gradbøjes, og 
man kunne ikke lave fejl

38

iHenrik Thorsen
Ingeniør & Freelance coach

NLP Master Practitioner
Enneagram Coach

39



Let, lys og indbydende stemning. Venskaber knyttes, ny viden suges ind, og 
mennesker udvikler sig til at blive de aller bedste udgaver af sig selv.

Så kort kan NLP Huset beskrives. Den længere version finder du her i magasinet, 
hvor et portræt af Huset igennem 20 år fortælles  af 20 mennesker, som alle har 
haft deres gang på Valbygårdsvej 64B.

Men sådan har det ikke altid været.

’Der var så dejligt ude på landet; det var sommer, kornet stod gult, havren grøn, 
høet var rejst i stakke nede i de grønne enge.’ 

Om H.C. Andersen tænkte på Valby, da han i 1844 skrev eventyret om den 
grimme ælling, melder historien ikke noget om. Men det kunne han lige så godt 
have gjort. For i midten af 1800-tallet var Valby langt, langt ude på landet. Med 
gårde, marker og mosehuller. 
På Valbygårdsvej lå såmænd Valbygård. Og på Valbygårds marker byggede et 
par driftige herrer med direktør Krager i spidsen i 1900 Skinkekogeriet Royal. 
Et stort hvidt hus i tre etager. For der skulle gang i forretningen; de skulle til at 
fremstille skinke, tunge og leverpostej. 

Og sådan kan en tilfældig vej og en tilfældig bygning vise de store 
samfundsmæssige bevægelser: Danmark var efter mange, mange år som 
landbrugsland blevet en industrination. Op gennem 1900-tallet gik det stærkt, 
eksporten af industrialiserede landbrugsvarer steg, og Royal havde travlt. Så 
travlt, at de i 1963 byggede til og indrettede Produktion: Samlebånd, 40 kvinder 
og Garderobe f. 40 kvinder. Se tegning side 41.

FRA SKINKEKOGERI
TIL PERSONLIG
UDVIKLING

I 1968 blev bygningen ændret til at huse en anden 
type virksomhed: Administration; og både et 
reklamebureau og et forsikringsselskab har siden haft 
adresse på Valbygårdsvej 64. Huset var indrettet med 
enkeltmandskontorer række op og række ned, indtil NLP 
Huset i 1995 flyttede ind og rev de fleste vægge ned.

NLP Huset blev stiftet 5 år forinden - i 1990, og de første 
par år kørte man kurserne i lånte lokaler ude i byen. 
Men behovet for at få sit eget sted, hvor kursister og 
medarbejdere kunne skabe en oase for personlig vækst 
og refleksion, vandt. I 2000 kom konsulentfirmaet til, og 
i 2010 fejrer man derfor faktisk både 10, 15 og 20 års 
jubilæum.
Helt bogstaveligt fortæller den hvide bygning på 
Valbygårdsvej historien om Danmark: 

Fra en mark til et skinkekogeri; til et reklamebureau og 
forsikringsselskab til en kursusvirksomhed med speciale 
i personlig udvikling.
Og for at der ikke skal herske tvivl om det, så 
understreger Lene og Ove, at det eneste royale, der i 
dag er tilbage på adressen, er, at Kunden er Konge!

Valbygårdsvej 64B anno 1963
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iNeel Stauning
LEAN Academy Manager

Lundbeck

NLP Master Coach
Enneagram Practitioner

42 ”

EFFEKTIV
FORANDRING
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Det handler om at 
få folk til at tænke 
anderledes om deres 
egne processer

Neel Staunings dag starter klokken 4.30 om morgenen.  Hun kører 
ind til sin arbejdsplads, der ligger i Valby og begynder morgenen 
med at træne. Derfor er det overhovedet ikke tidligt for hende at 
møde op til en interviewaftale i NLP Huset klokken 8.
 
Som LEAN Academy Manager og -Coach arbejder Neel med at 
skabe forandringer og uddanner samtidig sine kollegaer.

- I LEAN arbejder man med en 7 ugers proces, forklarer Neel. Hun 
rejser sig op og går over til tavlen for at tegne og forklare.

Det lyder kompliceret, men i Neels verden er det enkelt.

- Det handler om at flytte paradigmer – simpelthen at få folk til at 
tænke anderledes.

Når en projektfase er afsluttet, er målet at implementere og 
fastholde forandringer. Det kræver mod til at ændre vaner og man 
skal være klar til at tænke anderledes. Derfor gik tandhjulene i hak, 
da Neel stiftede bekendtskab med NLP. 

NLP og effektivisering 
”Effektivisering” har hos mange en negativ og umenneskelig klang. 
Men for Neel, der ikke arbejder med andet, kunne det ikke være 
længere væk fra sandheden. 

- Man skal skabe nogle værdifulde forandringer, og det er 
medarbejderne selv, der er eksperter. Jeg er f.eks. ikke ekspert i at 
effektivisere en pakkelinie, men det er de, der arbejder der. Derfor 
spørger vi dem, hvordan processen kan gøres mere effektiv.
Ifølge Neel, er det vigtigt, at det er specialisterne selv, der kommer 
med idéer til forandringer og ikke LEAN coachen.

Gik ikke selv fri 
Ligesom stort set alle de kursister, der har været en tur forbi de lyse 
lokaler på Valbygårdsvej, kan Neel ikke sige sig fri for, at NLP’en og 
Enneagrammet også har ramt hende personligt. 

- Jeg forbedrede simpelthen mine egne processer, siger hun 
underfundigt med henvisning til ordbrugen inden for LEAN.

- Det har været befriende  at blive klar over, at andre menneskers 
tilstand handler om dem selv og deres forståelse af verden. Det har 
ikke så meget med mig at gøre. Hvilket har gjort, at jeg ikke længere 
er så nærtagende, siger hun.

Hun er også sluppet af med et par overbevisninger, som hun hen ad 
vejen fandt ud af, ikke var nyttige.

- Jeg havde nok meget imod at gøre noget, de andre gerne ville. Før 
blev jeg også oftere små-fornærmet og følte mig trådt over tæerne. 
Jeg var nok lidt nærtagende. 

Og på spørgsmålet om, hvordan hendes familie har mærket 
forandringerne, svarer hun: 

- Min mand sagde forleden til mig: ” Du er så god til at få andre 
til at føle sig betydningsfulde”. Det er da en pæn egenskab, 
konstaterer Neel, der på sin afdæmpede facon tydeligvis er glad 
over komplimentet.
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REGNEDRENGE I 
STRÆKZONEN
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iLise S. Jonassen
Uddannelsesleder i

Revisionsfirmaet BDO

Talknusere skønt forenet af undervisning i rundkreds, rollespil og helt 
nye måder at kommunikere på.
Det lyder som noget af en udfordrende opgave. Ikke desto mindre 
kastede Lise Jonassen sig ud i at præsentere  
regnedrenge og -pigerne for NLP, da hun sammen med NLP 
Huset lavede et par moduler, der skulle omhandle personlige 
udviklingsværktøjer i BDOs efteruddannelsesprogram ”Væksthus for 
Medarbejdere”.

 - Jeg havde fuld tillid til Lene og Ove. De tog udfordringen op med 
konsulentopgaven. De arbejder ikke med lektionsplaner og fast 
pensum, men fornemmer undervejs, hvad der sker i rummet, og 
tilpasser undervisningen til det. Det er en af deres styrker.

Lise forklarer, hvorfor valget faldt på NLP Huset som samarbejdspartner, 
da der skulle skrues efteruddannelse sammen for revisionsfirmaet 
BDOs ansatte.

- Der er en overordnet ramme med gode tanker bag og ikke nogen form 
for minutplanlægning. Når de har undervist 5  hold, er der ikke 5 hold, 
der har fået samme undervisning, siger hun.

Skepsis og hokus pokus 
Fordommene om, at revisorer måske vil finde øvelser, hvor 
man skal forestille sig farvede cirkler og lave gulvøvelser, lidt for 
meget hokus pokus, har en lille smule hold i virkeligheden.

- Det er ikke altid de nemmeste arbejdsbetingelser for Lene 
og Ove som konsulenter. Pludselig skal deltagerne lære om 
kommunikation og lave rollespil. Men NLP er også meget andet, 
og der er ingen, der får trukket noget ned over hovedet.

Flere af kursusdeltagerne lægger da som regel også ud med at 
se tingene an og være lidt besværlige og flere kæmper imod. De 
vil ikke være de første til at vende sig.

- Når den første skepsis har lagt sig og der bliver løsnet på 
slipset, så synes de, det er sjovt. Så giver gruppen ligesom 
grønt lys, og folk er generelt glade, positive og synes, det er  
spændende. Men der er ingen tvivl om, at kursisterne bliver 
tvunget ud af deres normale komfortzone og hevet over i 
strækzonen af Lene og Ove.

Hvad skal en revisor med NLP? 
Men hvorfor skal revisorerne hos BDO overhovedet arbejde 
med kommunikation og personlig udvikling?

Ifølge Lise er svaret indlysende. Vi har mange små og 
mellemstore kunder, som  lægger meget  hjerteblod i deres 
forretning. Derfor er det vigtigt, at de bliver mødt af en 
forståelse for det og ikke mindst af en god dialog med  vores 
revisorer. Kunden må gerne sidde tilbage med følelsen af:  
”Carsten, min revisor, går op i mig og min virksomhed”, siger 
hun.

Når der bliver løsnet 
på slipset, så synes 
de, det er sjovt



- Som ung ville jeg gerne forstås, så besluttede jeg mig for, at jeg bare ville høres, nu vil 
jeg bare gerne være her. 
Anette Jebergs stålblå øjne kigger beslutsomt ud og i et par sekunder er alt stille. Så 
smelter fremtoningen, og hun griner med hele kroppen, som for at bløde op for den 
kontante udmelding. 

Til daglig har hun ansvaret for 45 ansatte og ligeså mange beboere på et plejehjem i 
København. Rollen som leder falder hende naturlig, men har kostet mange kampe – især 
i sengen om natten. 
- Inden jeg lærte om Enneagrammet, lå jeg og holdte lange dundertaler om natten. Jeg 
har tit følt mig forulempet på mit arbejde og følt mig som en total fiasko. Hele mit liv har 
jeg gået i krig og har kæmpet. I dag tænker jeg ikke så meget over det. Det er blevet ti 
gange nemmere at være mig, smiler Anette lettet og griner lidt af sin gamle måde at være 
på. 
 
Tabte sit hjerte 
For tre år siden stiftede hun bekendtskab med NLP Huset, og siden er det gået slag i slag 
med den ene uddannelse efter den anden. Men det er især Enneagrammet, der har 
stjålet hendes hjerte. 
- De fleste vil gerne høres og forstås, så folk ikke gætter og gætter forkert. Kommunikation 
er en kunstart, hvis man kan kommunikere uden, der er flimmer på linjen. 
Når Anette har været på kursus i en weekend, så ved hendes ansatte, at de godt kan 
glæde sig til om mandagen, for så bliver alle guldkornene fluks givet videre, så mest 
muligt ”flimmer” på plejehjemmet kan fjernes.

Selvom Anette hovedsageligt ser sin nye viden 
som et ledelsesværktøj, så har hendes møde 
med NLP og Enneagrammet også smittet af på 
privatlivet. 

Der skal ikke mange stikord til, før Anette 
lukker op for godteposen og ivrigt forklarer, 
hvilke herligheder kendskabet til det ældgamle 
Enneagrammet kan føre til. Hænderne flagrer 
ivrigt foran hendes spinkle krop, snakketøjet står 
ikke stille, og den 62-årige kvinde lyser straks op. 
- Jeg er en etter, og vi vil altid forbedre verden, 
så hele mit liv har jeg gået i krig mod min 
omverden. 

Våbenhvile
Anette møder ikke længere sine medmennesker 
med et mentalt gevær over skulderen, men 
derfor kan man jo godt arbejde på at gøre 
verden til et bedre sted. 
Da hun var på 14 dages singleferie på La Santa 
Sport på den kanariske ø Lanzarote, gik der ikke 
længe, før hun måtte trække i arbejdstøjet. 
Ikke fordi hun skulle pleje de ældre, men hun 
blev nødt til at undervise sine medrejsende i 
Enneagrammet. 

- Når du ikke er kedelig, gider de fleste godt at 
lytte, især når man fortæller om Enneagrammet. 
En guide opfordrede mig til at holde et lille 
foredrag om det, og jeg fortalte om det til 12 
modne damer. Da timen var overstået, måtte 
jeg love at sende dem noget materiale og et 
link til NLP Huset. Folk bliver jo sultne på mere, 
griner hun højlydt, men øjnene kigger strengt 
for at sikre sig, at budskabet er sendt videre. Et 
budskab om nogle undervisere, metoder og et 
Hus, der for evigt har forandret Anette Jebergs 
liv. 

- Årh, her er så hyggeligt, man får jo en ny 
familie. Alle her er åbne og imødekommende, 
og vi kender hinanden på kryds og tværs. Her 
emmer af atmosfære.

MAN FÅR EN
NY FAMILIE

”Alle i NLP Huset er åbne og 
imødekommende og vi kender 
hinanden på kryds og tværs. Her 
emmer af atmosfære
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iAnette Jeberg
Forstander på plejehjemmet

Solgavehjemmet
 

Udviklings- & Proceskonsulent
NLP & Enneagram Master
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Practitioner

Master

Supplerende moduler
+ Assistent

Overbygning

NLP Klassisk / Business

Træner & konsulentNLP Coach  

NLP Leder HR Coach 

Enneagrammet

Enneagram Facilitator

NLP med fokus på selvledelse 
og personlige forandringer

Enneagrammet med fokus på 
selvudvikling og relationer

NLP med fokus på 
selvledelse som leder og 
forandringsledelse i 
virksomheden

NLP med fokus på life- 
og businesscoaching

Grunduddannelse med fokus på 
kommunikation, motivation og 
forandringspsykologi.
Udbytte: Øgede personlige og sociale 
kompetencer og bevidsthed på egne 
mønstre

Videregående uddannelse med fokus på dybere 
forandringsteknikker, værdier og overbevisninger. 
Udbytte: Kreativ brug af teknikkerne som værktøj til 
professionelle udviklingssamtaler 

Udbytte: Professionelle kompetencer som 
både life- og businesscoach med særligt 
fokus på NLP og Enneagrammets  
virkemidler i personligt forandringsarbejde

Udbytte: Professionelle kompetencer 
som underviser i NLP og Enneagrammet 
samt inspiration til rollen som intern eller 
ekstern udviklings-/proces-konsulent

Supplerende moduler inden Overbygningen: 
• Psykologisk Grundviden
• Kropsterapi
• Assistent med supervision

Udbytte: Enneagram- og coachingkompetencer 
til facilitering af dybe forandrings- og 
udviklingsprocesser
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iConny Arvidsson
HR Specialist i Danske Bank

NLP Leder Master Practitioner
Enneagram Coach50

Jeg har ikke fået en større vennekreds,

men jeg har fået en tættere Der er ingen drøm om at blive selvstændig, rykke livet op med rode 
eller starte forfra. 

- Jeg har et godt job, faktisk verdens bedste. Jeg har prøvet rigtig 
meget, men jeg er der i dag, hvor jeg gerne vil være jobmæssigt, 
siger Conny Arvidsen. 

Hun ved, hvad hun taler om, for inden hun fandt sig til rette i 
Danske Bank, har hun både monteret radarer i jagerfly, levet i en 
orange uniform som togstewardesse og haft 10 år som succesfuld 
ejendomsmægler.

I dag er hun med til at skrue kurser sammen for de ansatte i Danske 
Bank – i hele 5 lande. Hun er med fra start til slut i nogle lange og 
seje processer. 

- Jeg ville slet ikke kunne bestride det job, hvis ikke jeg havde taget 
NLP- og Enneagramuddannelserne i NLP Huset. Jeg ville have kørt 
mig selv ned i en evig kamp, smiler Conny og retter lidt på det 
gullige tørklæde om halsen og ser lidt forskrækket ud ved tanken. 

En bedre version
Conny er blevet en meget bedre udgave af sig selv. Gennem de 
mange år med selvudvikling og kommunikation har hendes kollega 
fulgt med på sidelinjen. De kendte hinanden perifert, men den dag, 
de blev faste kollegaer for tre år siden, fik Conny en lykkelig besked.

- Hold da op, hvor er der sket meget med dig, sagde hun. Det var 
bare den bedste feedback. Nu siger hun tit til folk ”før i tiden ville 
Conny have gjort…”, griner Conny. 

I dag kan hun le ad den gamle Conny, men hun er virkeligheden ikke 
noget at grine af. 

- Jeg bruger de værktøjer, jeg har fået, både på arbejdet og også 
privat. Jeg er blevet meget mere modtagelig for, at tingene kan 
være på en anderledes måde end den, jeg synes. Førhen tog jeg alle 
kampe, og jeg kunne sagtens fare i flint, husker Conny. 

Når hun skal beskrive sit gamle jeg, bruger hun ord som snakkende, 
larmende og dominerende. Men i dag er det på en helt anden 
måde. 

- Jeg bliver nok aldrig færdig. Jeg spørger hele tiden mig selv, 
hvorfor jeg gør, som jeg gør, hvordan opfatter andre mig, og 
hvordan opfatter jeg andre. Og den rejse bliver man nok aldrig 
færdig med, siger hun. Conny går og håber på, at Lene og Ove snart 
vil lave flere uddannelser, som hun kan tage. 

NLP i Finland
Men det er ikke kun for sin egen skyld, at Conny bliver ved med 
at søge tilbage til Huset, hvor hun altid føler sig velkommen. Hun 
bruger det til at hjælpe og støtte andre i deres udvikling. 

- I dag er det vigtigt for mig at uddanne instruktører, som jeg kan se, 
får succes. En instruktør i Finland inviterede mig med til sit bryllup. 
Hun sagde, at jeg havde givet hende værktøjerne til, at hun kunne 
ændre sit liv. Wauw – tænk at jeg kunne gøre det. 

Heldigvis for vennerne, har de også gavn af, at Conny bruger så 
meget tid på at blive klogere på sig selv og sin omverden. 

- Jeg accepterer i dag, at mine venner er anderledes end mig. 
Førhen skrottede jeg dem bare, hvis jeg syntes, de virkede svage. I 
dag ved jeg, at det bare er min egen frygt for at være svag, jeg ser. 
Og måske er de meget stærkere end mig. Jeg har ikke fået en større 
vennekreds, men jeg har fået en tættere én.

JEG ER DER,HVOR
JEG GERNE VIL VÆRE

”
Jeg ville slet ikke kunne 
bestride det job, hvis ikke 
jeg havde taget NLP- og 
Enneagramuddannelserne
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Det var Jette, der introducerede Enneagrammet for sin familie. Hun 
deltog på et introduktionskursus og blev dybt betaget. Umiddelbart 
efter tog familiens to døtre – Kristine på 16 og Louise på 18 år – af 
sted på en Enneagram SommerCamp for unge.

- Både Louise og jeg sagde bare ja til at komme på SommerCamp’en, 
da vi hørte om det, fortæller Kristine.

- Gudskelov for det. Nu skal vi alle fire sammen på et accelereret 
forløb i Enneagrammet, siger Jette tydeligt glad over, at de som 
familie kan dyrke selvudviklingen sammen.

Jette og Louise har allerede været på et kursus sammen og glæder 
sig nu til at få lov til at dele de samme oplevelser med resten af 
familien. At blive klogere på hinanden og derigennem få en større 
forståelse og accept af hinanden. 

- Vi er jo stadig de samme og har de samme roller, men vi ved mere 
om hinanden, og vi er kommet tættere på hinanden. Jeg har fået 
lettere ved at knytte mig mere til dem, siger 16-årige Kristine og 
smiler. 

Louise på 18 har tit brug for at være alene på værelset, for at lade 
op. Det har tidligere været svært for hendes forældre, der mente, at 
hun burde bruge mere tid sammen med familien. Men nu ved de, 
at det er sundt for hende.

- Men jeg er også begyndt at være mere sammen med min familie. 
Der er blevet bedre plads til at være tilbagetrukket, og derfor er det 
blevet nemmere at vælge det modsatte, fortæller Louise. 

Nemmere at blive voksen
Jette og Robert er enige om, at overgangen fra barn til voksen bliver 
lettere for deres døtre, nu hvor de har fået så meget viden om sig 
selv.

- Jeg har selv bøvlet med en masse ting. Jeg synes, det er fedt, at de 
får en mulighed for at starte allerede nu med at udvikle sig, siger en 
glad mor. 

- Man bliver bare bedre rustet hele vejen rundt. Hvis jeg var stødt 
ind i NLP Huset noget før, havde jeg måske været et andet sted 
langt tidligere i livet. Det har i hvert fald givet inspiration til, at vi 
kan give vores børn en anden form for forståelse, siger Robert.  

I stedet for at starte et skænderi, så vækker uoverensstemmelser 
i dag nysgerrigheden. Hvorfor synes min familie noget andet end 
mig? Det sparer mange konflikter.

Familien ønsker for alle, at de kunne komme under kærlig 
behandling i NLP Huset. Det er for alle, lyder det enstemmigt fra 
familien La Cour. 

- Jeg synes, man burde lære de her ting i folkeskolen, så ville alting 
være så meget nemmere, sukker Louise.

MEGET NEMMERE AT 
VÆRE FAMILIE
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iJette La Cour

Sygeplejerske og
Selvstændig i Klinik Holbæk

Enneagram Practitioner
NLP Practitioner

iKristine La Cour
Handelsskolestuderende

Enneagram Practitioner

iRobert La Cour
Selvstændig

Enneagram Practitioner

iLouise La Cour
Handelsskolestuderende

Enneagram Practitioner
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I stedet for at starte et 
skænderi, så vækker 
uoverensstemmelser i dag 
nysgerrigheden”Bedre Plads

Dynamikken har forandret sig hos familien La Cour. Der er blevet 
bedre plads og lidt mere rart at være. For nu ved alle, hvorfor de 
gør, som de gør, og på den måde kan mange konflikter spares. 

- Det er blevet meget nemmere at være familie. Det har været 
dejligt at lære de andres Enneagramtype at kende. Hvorfor reagerer 
de anderledes end mig? Hvorfor kommunikerer de på en helt anden 
måde, end jeg gør det? Især har jeg lært Robert at kende på en ny 
måde. Jeg forstår ham meget bedre nu, siger Jette.



i
VIDSTE DU AT 20 
ÅR BETYDER...?
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...at NLP Huset har 
haft åbent i 43.200 

timer

...at vi har certificeret mere 
end 6.500 mennesker i 

NLP og Enneagrammet – 
og vores konsulenter har 
undervist ca. det samme 
antal medarbejdere på 

arbejdspladser rundt omkring i 
Danmark

...at vi har undervist i 
34.560 timer

…og til det har brugt 
432.000 flipovers

...at vi har produceret 
10.000 kursusmapper – 

og lavet mere end 1 mio. 
siders kursusmateriale

...at der er blevet drukket 
390.000 kopper kaffe – eller 

78.000 liter kaffe

...at vores 
køkkenmedarbejdere har 
anrettet 100.000 kuverter 

frokost

… at vi har bagt 1 tons 
kage. Hvis vi satte alle 
kagerne ved siden af 

hinanden, ville de fylde ½ 
fodboldbane

...at der er blevet brugt 
26.000 ruller toiletpapir – 

eller ca. 800 km. Det svarer 
ca. til en tur fra Valby til 
udkanten af Amsterdam

...at det på Google tager 
0,14 sek at få 39.000 

Enneagram-hits, 17.100.000 
NLP-hits eller 39.800.000 

Coaching-hits
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iMorten Hedegaard
Professionel golfspiller & -træner

NLP Coach Practitioner
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Da Morten trådte ind i de store lyse lokaler i Valby, var det ikke 
kun med et drys af sund skepsis. 
- Jeg havde meget modstand på det. Jeg syntes, det var for folk, 
der ikke havde styr på deres eget liv, som skulle fortælle andre, 
hvordan de skal leve deres, husker golfspilleren, der i dag selv 
kan kalde sig NLP Coach Practitioner.

Til trods for de bange anelser, dukkede han alligevel op. Og han 
blev ved med at dukke op, indtil det begyndte at give mening. 
- Jeg syntes, det var mærkeligt, men det ændrede sig stille og 
roligt. Jeg fik pludselig en bevidsthed om, hvad jeg render og 
laver, siger Morten. 

Golf - nu med NLP
Morten arbejder professionelt som golfspiller, og underviser 
også andre i at svinge køllen. Uddannelsen i NLP har både 
hjulpet på hans egne resultater og på hans måde at undervise 
på.  

- Jeg kan især se det på mit bundniveau. Jeg er blevet god 
under pres – det har jeg ikke altid været. Nu tør jeg vinde. Det 
er altså noget, man skal lære, siger Morten helt seriøst, uden at 
fortrække en mine. 

For det er åbenbart ikke altid let at være den bedste. For vinderen skal 
holde takketale foran masser af mennesker, vinderen skal tro på det, og 
vinderen skal turde sætte sit talent på en prøve. 

Inden han tvang sig selv på en NLP-uddannelse, fik Morten hjælp af en 
af NLP Husets ejere, Ove Schroll, til at overkomme sin ”gummiarm.” Der 
var et eller andet over Ove, som fik Morten overbevist om, at det der 
NLP rent faktisk kunne et eller andet. 

- Han var anderledes, end andre psykologer. Ham kan man ikke bare 
snakke efter munden. Han blev bare ved med at spørge: ”Hvad mener 
du med det?”, husker Morten og smiler skævt.  

Ove gravede tålmodigt i Mortens stille golfsind, og det begyndte at give 
positive resultater på banen. 

Det var Oves skyld
Når Morten underviser, tager han det hele stille og roligt og helst kun 
én ting ad gangen. – Modsat hans egen træner, der er af den gamle 
skole. 
- Men jeg stolede blindt på ham. Og så var den ikke længere. 
Nogenlunde samme forklaring kommer han med, når han skal fortælle, 
hvorfor han meldte sig til NLP-uddannelsen i første omgang.  

- Ove mente, at det var noget for mig, siger han – men det kræver altså 
en uddybning. 

- Jeg ved, Ove vil mig det godt, og så overgiver jeg mig. Det er meget 
sjovt, for sådan er han slet ikke selv. Ham skal man overbevise, det er 
en dejlig udfordring, at have Ove på træningsbanen, griner han. 

Morten har spillet siden 1987, og selvom det ikke altid er lige let at 
finde sponsorer, så elsker han sit job, og han elsker at undervise andre, 
der har samme kærlighed til sporten. 
 
- Jeg har stadig nerver på – i allerhøjeste grad. Men det er fint. For jeg 
havner ikke længere i en ond spiral – jeg kommer videre, hvis jeg har et 
dårligt slag. I dag tror jeg på det – det er nok den største forskel.

NU TØR JEG VINDE

Jeg har altid 
haft antipati 
mod coaching
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MERE END
SUCCES
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En stor del af Christinas liv har foregået i overhalingsbanen, 
drevet af en indre lyst til at kunne leve af sin hobby. På sine 33 
år har hun nået at være på landsholdet i vandski, haft sin egen 
tøjvirksomhed YIIP i 9 år, butik med eget design og kunst, samt 
designet 12 kollektioner for en stor belgisk tøjkæde. 

For nogle år siden skiftede Christina dog gear. 
Hun var sikker på, at hun ville noget andet – noget mere. 

- Hvad der startede som en kreativ og passioneret drøm, blev en 
kamp for overlevelse med mit brand YIIP. Og selvom hyren var 
høj og arbejdstimerne få som freelancedesigner, gav det mig ikke 
længere det kick af livsglæde, som jeg var så afhængig af.
Jeg blev nysgerrig på andre ting. Jeg havde lyst til at udvikle mig 
og lære nye sider af mig selv at kende. Jeg ville gerne gøre noget 
andet, end bare at fortsætte med 150 km/t, fortæller hun.

Sorte sneakers med nitter, pandehår klippet markant lige over, 
så det flugter med de trendy 80’er inspirerede briller, og store 
badges hæftet på blazerjakken med pufærmer. 
Det er tydeligt, at damen har været i modebranchen i årevis. Alt 
ser super tjekket ud på den tilfældige måde. Naturligvis uden at 
være det.
 
Den bedste cocktail
Og ligesom Christinas look, var der ingen tilfældigheder, da hun 
skulle vælge sin udviklingsvej.
Markedet blev grundigt undersøgt, og efter at hun havde forsøgt 
sig andre steder med én-til-én-coaching og en hypnoterapeut-
uddannelse, havnede Christina i NLP Huset. 
Det var dog langt fra en tilfældighed. For ligesom det oser ud af 
hende, når man ser hende, var hun kvalitetsbevidst i sit valg.

- Jeg ville simpelthen have den bedste cocktail – the best of the best. 
Jeg stødte hele tiden på NLP i min research. Jeg havde spurgt flere 
anerkendte coaches, hvilken vej, de var gået, og samtlige var startet 
inden for NLP. Jeg fandt NLP Huset, og jeg ville have den bedste skole. 
Jeg syntes, det her sted virkede bedst for mig, siger hun.

Og for Christina føltes NLP Huset bare rigtigt fra dag ét.

- Her er visuelt flot, stedet er lækkert, maden er god, og underviserne 
er kompetente. Jeg havde bare en god fornemmelse, da jeg var her 
første gang, husker den selvsikre, blonde kvinde.
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iChristina Julsgaard
Selvstændig kunstmaler &

coach i Miind og Yiip

Enneagram Practitioner
NLP Master Coach

Stress Coach

Jeg har fået 
troen på, at det, 
der skal ske, sker

De vises sten
NLP Coach-uddannelsen og Enneagrammet viste sig at blive Christinas 
Long Island Ice Tea. Den bedste og mest meningsfulde cocktail, hun 
kunne forestille sig.
- Det har givet mig et større fokus på sande værdier og en 
grundlæggende forståelse for andre mennesker. Jeg har lært at få god 
kontakt med andre, og virkelig være opmærksom på, hvor de er. Jeg 
har fået troen på, at det, der skal ske, sker.  

Hele Christinas rejse har da også betydet, at hun har turdet lægge 
sit liv om. Hun har solgt sin butik, opsagt sit personale og afsluttet 
samarbejdet med en ellers indbringende forretningspartner. Målet 
var en god, lang barsel med sit andet barn og en karriere som 
kunstmaler og selvstændig coach. 

Og selvom hun stoppede op, dvælede lidt ved NLP’en og sin 
personlige udvikling, er hun langt fra faldet af på den.
Hun er booket op på udstillinger resten af året.
Så det kan godt være, at livet ikke leves med 150 km/t uden at mærke 
efter, men der er stadig fuld fart på den ambitiøse kunstmaler.

”
www.miind.dk



Man taler om stemningen i NLP 
Huset. Hjemlig og varm; krydret med 
spændende overraskelser til alle 
sanser. Kukur og hjemmebagt kage. 
Masser af kaffe og urtete. Tre helt 
særlige oplevelsesrum: Toiletterne. 
Kom og mærk det!

Hvedholm Slot på Sydfyn. Undervisning 
i Spejlsalen. Sove i himmelseng. 
Morgenløbeture i blomstrende 
æbleplantager. Blive beruset af 
farverne, møblerne, indretningen. En 
oase i en travl hverdag. Rammen om 
vores lederudviklingsforløb
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iRune Liljeroth
Partner i konsulentfirmaet

EvoluZion
 

NLP Master Practitioner
Enneagram Practitioner

HR Coach
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Rune Liljeroth er en travl mand. Selvstændig, fordi det er sjovt, og 
selvstændig, fordi han så kun kan takke sig selv for sin succes eller 
sin fiasko. Han hjælper grupper af mennesker til at blive en enhed, 
til at blive fasttømret. Udvikler dygtige ledere til erhvervslivet. Der 
bruger han den viden, han har tilegnet sig i NLP Huset. Men han kan 
takke Huset for mere end det;  
Det er også på grund af menneskene, ressourcerne og hjælpen fra 
NLP Huset i Valby, at han stadig kan kalde sin kone for sin kone.

- I 2008 gik vi fra hinanden – eller det var mest hende, der gik fra 
mig. Det var svært for mig at forstå, siger Rune, der hele sit liv har 
gået fra succes til succes. 
 
Konen flyttede
Gennem Enneagrammet fik han bestemt sin kones type. Det gav 
ham forståelse, men kemien mellem dem blev ikke bedre. Samtaler 
udviklede sig hurtigt til skænderier. Hun flyttede med deres fælles 
datter, og der var ingen tegn på forsoning. Men så blev Rune 
coachet. 

- Jeg fik en enkelt session på 7-8 minutter for at fjerne den der 
irritation. Jeg havde overhovedet ikke tilgivet hende, og håbede på, 
at NLP´en kunne hjælpe. Men jeg gik derfra og kunne ingen forskel 
mærke.

Forskellen var der dog, og den blev rigtig tydelig tre dage senere, da 
han talte i telefon med sin kone.  

- Det var vildt at gå derfra og ikke vide, om jeg var ”frelst”. Målet var 
blot at få en god kemi, og det fik vi. Jeg havde skudt en hvid pil efter 
nogensinde at få hende tilbage. Hun havde truffet sit valg.
 
Genforeningen
Men det var ti rigtig gode minutter i telefonen. Faktisk så gode, at hun 
ringede en uges tid senere for at foreslå, at hun kunne kigge forbi, så de 
lige kunne diskutere nogle ting omkring deres datter. 

- Hun ville slet ikke drøfte vores datter. Hun ville gerne starte på en 
frisk. Jeg bød hende velkommen med åbne arme. Det blev startskuddet 
til et nyt liv, fortæller Rune.

Sammen tog de på en uges ferie, hvor de fik talt om alle de ting, de 
aldrig havde talt om før. 

- Før min tid i NLP Huset, prioriterede og tænkte jeg mere på mit job 
og prestige, end på min familie. Jeg var den, der var i centrum. Jeg var 
solen. Det handlede om mine mål og mine behov. Nu er jeg bevidst om, 
at det hører til min Enneagramtype. Prestige er vigtigt for mig, men jeg 
er meget bevidst om at stoppe op og vægte det, så min familie vejer 
mindst lige så tungt som alt det andet.
 
Få minutter – stor forandring
Oplevelsen med den korte session, der ændrede Runes liv, giver ham 
en større tro på sit arbejde og de forandringer, han prøver at skabe hos 
andre. 

- Når folk siger, at man ikke kan skabe forandring på en time, så giver 
jeg gerne mit eget eksempel. Hvis ikke vi var gået fra hinanden, var 
vi ikke sammen i dag. Jeg havde brug for det, for at se anderledes på 
tingene.

STARTSKUDDET 
PÅ ET NYT LIV

”Hvis ikke vi var gået fra 
hinanden, var vi ikke 
sammen i dag
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Robbert Nickolaj Stecher er en erfaren leder. Han har været på flere 
lederkurser og har 450 ansatte under sig i LEGO  koncernen. Men 
selvom han havde masser af viden og erfaring i bagagen, meldte 
han sig alligevel til NLP Husets lederuddannelse på Hvedholm.

- Jeg valgte NLP Huset, fordi det er en af de store institutioner inden 
for NLP i Danmark, og det har de været igennem flere år. Det, tror 
jeg ikke, beror på tilfældigheder.

- Jeg havde været på en inspirationstur til London, hvor jeg deltog i 
et et fascinerende NLP-foredrag, og det gav mig lyst til at lære mere, 
fortæller Robbert.

Det tiltalte ham blandt andet, at forløbene var korte og intense, og 
at teorien var mikset med megen praksis.

- Det er let at tilegne sig og nemt at arbejde med i dagligdagen.

- Det er nogle meget simple teknikker, men de rykker. De er 
velegnet til at arbejde med målsætning, forankring, forhandling, og 
man bliver bedre til dialog. Det er alt sammen noget, der er vigtigt 
for en leder at arbejde med.

Robbert blev mere bevidst om sit lederskab og effektiviteten af det. 
Samtidig fik han sat fokus på, hvor han kunne forbedre sig.

NLP-ledelse i praksis
En af de ting, NLP arbejder med, er tidsforløb. Og det har Robbert 
brugt i praksis med sine medarbejdere. 

- Vi rejste fem år ud i tiden for at kigge på vores produktlanceringer. 
Her talte vi om, hvad vi havde opnået, hvordan det så ud, hvordan 
det føltes, og hvad vi gjorde. Og var i en mental tidslomme. Det er 
en meget konkret måde at arbejde med målsætning på. Det virker 
bare bedre.

Personligt præg 
Robbert gik i gang med sin NLP Lederuddannelse lige midt i 
finanskrisen. Og det kunne ses på de mange tomme stole.
- Vi var kun 8, og det var overraskende for mig. Men det betød 
også, at vi lærte hinanden ret godt at kende, og det blev meget 
personligt. 

- Jeg var inde at arbejde med mine egne overbevisninger og se 
på min adfærd. I det hele taget blev jeg mere bevidst om mine 
begrænsninger og styrker – det rykkede virkelig.

Et andet perspektiv 
En af de mange øvelser, Robbert har taget med sig ud i 
virkeligheden, var, da han skulle øve sig i at se tingene fra et andet 
perspektiv. Det gjorde han, da han arbejdede med sit andet vigtige 
job: Rollen som far. 
Han kom nemlig ofte træt hjem fra en lang dag på arbejdet, og det 
vakte sjældent stor begejstring.

- Ungerne skreg og teede sig, og jeg havde bare brug for ro. Jeg fik 
en effektiv coaching, hvor jeg fik øjnene op for, hvilken hverdag, 
mine børn har. Jeg så tingene fra deres perspektiv, og kunne meget 
bedre se, hvordan jeg kunne møde deres behov, fortæller han.

Han blev klar over, at han kunne bruge tiden hjem i bilen til at koble 
af, så han var meget mere parat til at være der for sine tre børn.

- Jeg bruger simpelthen transporttiden til at forberede mig på den 
rolle, jeg skal træde ind i derhjemme. Jeg er blevet bevidst om, at 
jeg ikke bare kan køre hjem og sætte mig i min hule. Jeg tager det 
stille og roligt, og når jeg træder ind ad døren, kan jeg være den far, 
som de har brug for at være sammen med.

TAG
LEDELSE 
SERIØST
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Jeg så tingene fra deres 
perspektiv, og kunne meget 
bedre se, hvordan jeg kunne 
møde deres behov”

R
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