
 

Udviklingsforløb med Lotte Arnsbjerg

Tænker du for meget?
Er du mere optaget af hvordan andre oplever dig end hvad du selv oplever?                
Har du en følelse af, at der er meget mere i dig end hvad andre får lov til at se?
Længes du efter at være det vidunderlige menneske du er?

Så er dette forløb på alle måder en god ide at investere i ……….

Siden min tidlige barndom har jeg haft en særlig evne til at mærke hvad der sker i mennesker. 
Denne evne har jeg kombineret med over 30 års erfaring med scene og performance. 
Resultatet er en helt unik arbejdsform, som kombinerer personlig udvikling med styrkelse af 
den personlige gennemslagskraft. Uanset målgruppen tager jeg udgangspunkt i det enkelte 
menneske og hjælper dig med at fjerne alt som forhindrer din unikke personlige kraft i at 
skinne helt igennem.

ERKENDELSE      
ACCEPT          
OMSORG   
HANDLING



FORLØB

4 moduler a´ 2 dage 

1. Dag: 10.00 - 18.00
2. Dag: 09.00 - 13.00

DATOER & STED

01/02 oktober 2016
05/06 november 2016
03/04 december 2016
28/29 januar 2017 

PRIS

12.900 Kr. 
for hele forløbet, inkl. 2 online sessions og løbende sparring.

Læs mere om metode på www.trueformance.dk 

TILMELDING

Skriv et par ord om dig selv og om din motivation til:

Lotte Arnsbjerg 
mail: info@lottearnsbjerg.com

Har du brug for at snakke med mig, så ring på 26173045.

Thisted Musikteater
Håndværkertorv 1,  
7700 Thisted 

mailto:info@lottearnsbjerg.com
mailto:info@lottearnsbjerg.com


Modul 1                                                        Bliv klar på hvem du er og hvorfor du er her
                                                                   
For at kunne flytte dig fra det sted du er nu til langt større personlig frihed og 
gennemslagskraft, må du forstå det sted du befinder dig - og hvorfor der er noget i dig, 
som holder dig tilbage og forhindrer vedvarende positiv forandring. På første modul 
identificeres overbevisninger og vaner i mindset og krop, som forhindrer personlig frihed 
og gennemslagskraft. Du vil lære dine begrænsende overbevisninger at kende indefra og 
få adgang og redskaber til at kunne ændre dem. Nøglen er fuld erkendelse af nuværende 
ståsted og tilstand - og det slør, som du har lært at beskytte dig bagved. 

Modul 2      Radikal udvidelse af din komfortzone og adgang til dine ægte ressourcer

For at omsætte dine erkendelser til praksis der virker for dig selv og på andre i formidling 
og kommunikation, er det altafgørende at acceptere og favne din krops fysiske og 
følelsesmæssige reaktioner. At træde op for en forsamling er som at stå under et 
forstørrelsesglas. Alt hvad der foregår i dig bliver større, indtil du lærer at sige ja til dig selv.  
Som børn har de fleste af os lært at holde “på formerne” i forsøget på at skjule hvad der 
foregår inde i os. Men det er ikke muligt at gemme sig i kommunikationen med andre og 
forsøget gør dig til en anden end det fantastiske menneske du er. På andet modul lærer 
du at sige ja til alt det som larmer omsorg og åbne for energierne i dig. Nøglen er fuld 
accept af alle dine reaktioner. 

Modul 3                          Din unikke tiltrækningskraft og hvordan du bruger den bedst

På tredje modul lærer du at give dig selv den nødvendige omsorg for at kunne omsætte 
energien til en udstrålende kraft, der har positiv  indvirkning i dit liv og på andre 
mennesker. Du lærer kraften at kende så du kan bruge den. Din egen unikke kraft og 
kræfterne som arbejder med dig. At kunne rumme storhed og dele ud af den. Du lærer at 
skabe magnetisme i et rum og bruge din udstråling, så andre kan vokse gennem dig. Du 
træner at finde ind til kraften gennem kreativ udfoldelse, og hvordan du realiserer ønsker 
og drømme gennem positive bekræftelser. Du opdager at dit liv kan være et legende 
eventyr og at du kan opnå meget mere ved at “gøre” mindre. Du får dine egne unikke 
redskaber til at træne dig selv og videreudvikle dine evner til at skabe og kommunikere, og 
du lærer hvordan du tiltrækker det gode liv ved at rumme og favne dig selv - præcis som 
du er. Nøglen er fuld omsorg for dig selv og alt det, som foregår i dig. 

Modul 4                                             Personlig gennemslagskraft i alle hjørner af dit liv

Dette sidste og 4. trin i udviklingsforløbet er handlingens trin. Her integreres træning og 
læring i dit liv og din hverdag - og du får konkrete redskaber som hjælper dig til at holde 
vedvarende fast i din udvikling og alt det du har lært. Nøglen er at give dig selv lov til den 
helt store forandring.



Igennem forløbet arbejdes med:

Grounding, balance, stemmetræning, personlig energi i max og minus, begrænsende 
overbevisninger og mindset, bekræftelser og manifestationer, at stå i sin power, 
afspænding, mindfulness, meditation, improvisation, slow-motion, mødet med det ukendte, 
drama & karakterarbejde, bevægelse og dans, udvidelse af komfortzonen, tegning, 
drømme, tekst og skrive træning, feminin & maskulin energi, kroppen som din bedste ven 
og maskearbejde. 

Der vil være hjemmearbejde mellem hvert modul og du skal danne par med en “makker” 
fra holdet og være indstillet på 2 skype møder af ca. 20 min.´s varighed om ugen mellem 
hvert modul. 


