
   

 

Forløbet foregår i 4 steps: 

✓ Step 1 

Kortlægning af hvor du er i dit liv.  

Til-førelse af mere energi hvad giver dig energi og hvad stjæler din energi. 

Styrke forbindelsen mellem krop og sind. 

 

 

✓ Step 2 

Find guldet i din historie – heal det i din historie som spænder ben for din  

personlige vækst. 

Spotte og erstatte de tankemønstre som holder dig nede i energien 

 

✓ Step 3 

Hvilke værdier er dine grund værdier, skab det rum som giver mening og en 

dybere glæde. 

Hvad er dit sjælskald- din dybere mening. 

 

✓ Step 4  

Åbn op for den skjulte kraft i dig.  

Sikring af handleplan. 

Fremtidens Livs-Lederskab , Manifestation   

 

 

Dit ansvar og din rolle i forløbet:  

 

For at skabe ændringer er det vigtigt med Fokus-Tillid og vedholdenhed og 

derfor vil der være hjemmeopgaver imellem hver mødegang. Det kan være 



gode opløftende vaner der skal integreres, mindsett der skal fokuseres på, eller 

andet som kræver fordybelse.  

Alle hjemmeopgaver er individuelle og er en vigtig del af forløbet for at 

fastholde fokus og den positive udvikling.  Det kræver energi at frigøre energi, 

men der er godt givet ud på den lange bane. 

Mængden af fokuspunkter afhænger af den enkelte- du får ikke mere end du 

kan kapere. 

 

 

Programmets form: 

 

✓ Individuelle sessioner  

✓ Coaching/spirituel rådgivning/clairvoyance 

✓ Sjælshealing som forløser på et dybere plan  

✓ Varighed 20 uger  

✓ Et møde (det første) a 2,5 times varighed 

✓ 6 møder a 1,5 times varighed 

✓ Sparring imellem hver mødegang, er muligt. 

✓ 2 telefon mentoring a 0,5 time 

✓ Tilpasset til dig- lige der hvor du  

✓ Redskaber til at bruge igen og igen. 

 

 

Pris :  Din investering for at skabe en blivende forandring, hvor du opbygger et 

stærkt fundament som giver dig ro, overblik og en dybere glæde er 10.000  ex 

moms (12.500 kr. incl. Moms)  

Betaling kan deles i to rater a 6500 kr. 1. rate betales ved tilmeldingen og 2. 

rate betales efter 6 ugers forløb 

 

Hvor foregår det:  

Hvert møde foregår på Danmarksgade 3 Silkeborg.  

 

Om Dorthe Juul 

Dorthe Juul (F.1966) er i dag passioneret omkring at inspirerer andre til at 

skabe et liv der er i overensstemmelse med den du.  

Hun er uddannet livskrisecoach og Nlp coach ligesom hun er clairvoyant medie 

og healer. Hun er uddannet herhjemme og på de bedste internationale skoler 

inden for feltet - i udlandet. 

Hun bruger de evner hun har fra barnsben, connecter på sjælsplan og arbejder 

derfra.  

Hun har en stor bevidsthed omkring mindsett og hvordan vi selv tager 

lederskab i vores liv og derved kan skabe et balanceret liv med en større frihed.  

 

Hvordan tilmelder jeg mig:  



Skriv en mail info@dorthejuul.dk eller ring 2292 1671 så kontakter jeg dig for 

en kort samtale. Vi kan på den måde sikre at vi er et match og at jeg er den 

rette til at hjælpe dig videre.  
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