
NORBYE 
v/ Marianne Norbye de Paoli 

 
PERSONLIG UDVIKLING – Ta’ det første skridt 
 
Jeg tilbyder individuelle samtaleforløb med henblik på skabe positive forandringer og 
personlig udvikling i dit liv. 
 
Sidder du med en følelse at, at der er forhold i dit liv, der er kørt fast eller oplever du en 
tiltagende frustration over tingenes tilstand, kan  et individuelt tilrettelagt samtaleforløb være med til 
at skabe større klarhed og ny indsigt, og dermed give dig mulighed for at bryde vaner og lægge en ny 
retning i dit liv. 
 
Emnerne er individuelle, men  typiske problemstillinger kan være: 
 

 Personlig udvikling på jobbet - hvad skal der til, karriere, etc. 
 Øget hverdags performance - præstationsoptimering, selvledelse, struktur, etc. 
 Relationer - konflikter, kommunikation, støtte, gensidighed, etc. 
 Ændret livsstil - motivation, styrker, mentalt velvære, etc. 
 Effektivisering af coping strategier - tankemønstre, bryde vaner, etc. 
 Følelser og tankemylder - håndtering af bekymringer, negative tanker, etc. 
 Styrkelse af selvtillid og selvværd - hvad skal der til, blokeringer, etc. 
 Bliv bedre til at sige fra - personlige grænser, brug af gennemslagskraft, etc. 

 
 
Forløb 
Uanset tema for vores samtale, så vil fokus først og fremmest være at få afdækket din motivation for 
personlig udvikling, da al udvikling og ændring af adfærd starter hos dig! Formålet med samtalerne 
er, at du opnår styrket selvindsigt, at du får kendskab til dine styrker og talenter, og at du bliver i stand 
til at omsætte din indsigt til positive ændringer og mål i din hverdag. 
 
Sammen med dig arbejdes på den konkrete   problemstilling eller situation, som du ønsker at ændre 
på, og der sættes et eller flere mål for forløbet. Gennem samtale får du hjælp til at handle på nye 
måder, og kombineret med hjemmeopgaver af praktisk eller refleksiv karakter får du mulighed 
for  mellem hver samtale at arbejde videre med din selvindsigt og adfærd i forhold til dine personlige 
mål.  Jeg giver dig løbende feedback for at sikre, at processen giver mening og gør en positiv forskel 
for dig. 
 
Praktisk information & kontakt 
Samtalerne afholdes som udgangspunkt i dagtimerne i lokalerne på adressen: Horsemosevej 11 i 
Ringsted eller som onlinesamtaler via video eller telefonsessions. Kontakt mig på mail@norbye.dk 
for yderligere information eller for booking af en samtale. 


