Coach Processen
Vad är Coach Processen?
En strukturerad process som förenar resan till visionära mål med djupgående självkännedom.
Coach Processen går ut på att skapa långvariga och hållbara vanor och verktyg för dig som vill
leda ditt eget liv. Processen ger dig möjlighet till insikter och lärdomar om hur du lever ditt liv, vad
som är dina destruktiva vanor och mönster och hur du kan skapa konstruktiva och främjande nya
vanor.
Coach Processen spänner över fler än ett livsområde vilket gör att klienten får ännu större
utväxling av coachingen. Coach Processen har en välbeprövad stuktur som erbjuder stor
individuell anpassning till den coachandes specifika behov.
Coach Processen stödjer dig även i att omsätta insikter och lärdomar som du har fått i andra
processer, såsom kurser inom personlig utveckling och terapi, till ditt dagliga liv.
Hur går det till?
Vi börjar med att kartlägga dina livsområden och skapa visionära och mätbara mål i de 1-3 primära
områden där du önskar en förändring, förbättring eller ett klargörande.
Därefter skapar vi en handlingsplan med nyckelsteg för varje mål. Exempel på nyckelsteg kan vara
att kartlägga nuläget, förtydliga din vision, utforska nya vägar och idéer, experimentera, träna nya
förhållningssätt, utvärdera samt fira. Varje coaching session innehåller förutom coaching mot
målen och ökad självkännedom, närvaro och fokuserings övningar samt avstämning och
utvärdering av processen.
Coach Processen pågår under ca ½ år med personliga möten varannan vecka. Mellan coaching
sessionerna arbetar du med ett antal överenskomna aktiviteter som för dig närmare dina mål och/
eller ökar din självkännedom. Under hela Coach Processen kan du kontakta din coach för extra
stöd vid behov.
Hur kan det kännas?
Coach Processen är en resa inom fördjupad självkännedom. Den ger dig möjlighet att förändra det
förhållningssätt och beteende som inte främjar dig och din utveckling.
Att skapa nya vanor är en utmaning för både dig och din omvärld. Både du och din omgivning kan
reagera med rädsla och ovilja när du förändra ditt förhållningssätt. Förändring kan skapa förvirring
och det i sin tur är en utmaning mot vårt kontrollbehov och den underliggande rädslan. Coaching
kan ibland kännas utmanade och du kan vilja ge upp din resa mot målen. Det är oftast det vi gör
när vi vill uppnå mål på egen hand. Det är då coachen stödjer och coachar dig till att fortsätta din
resa till ett liv du innerst inne vill ha.
Även om processen i sig kan vara utmanande innehåller den oftast också mycket glädjerika
stunder. Det är enormt upplyftande att få kontakt och ökad tillgång till sina inneboende resurser.
Det är ett härligt uppvaknandet när bortglömda styrkor träder fram eller när man klarar av att göra
saker man aldrig trodde sig vara kapabel till. Coach Processen gör livet inte alltid lättare men den
hjälper dig att få ett sannare liv och det ger en ny frihet, friheten att leda ditt liv, att gå den väg som
är din egen.
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För privat- eller yrkesliv?
Både och! Coach Processen lämpar sig utmärkt som en livscoaching process för din personliga
utveckling. Den är också mycket användbar som en utvecklingsprocess för ledare och
medarbetare.
Bra ledarskap och bra medarbetarskap grundar sig på hur väl personen känner sig själv och hur
trygg man kan vara med sig och med andra. Ju djupare du som anställd, ledare eller egna
företagare känner till dina resurser, dina gränser, dina behov och begränsningar desto tydligare blir
du i möte med andra och desto mera autentiskt är du även i ditt arbete. En person som tar ansvar
för sitt liv och sin utveckling är en resurs vare sig det gäller samhället, arbetsplatsen eller den egna
familjen.
Vad skiljer en coach från tex. en terapeut eller konsult?
Coachingens verktyg kommer från affärsvärlden, idrottsvärlden och personlig utveckling.
Coachingen är mycket praktiskt orienterad och huvud fokus är härifrån och framåt. Medan man i
terapin undersöker orsaken till varför man mår som man mår (huvudfrågan börjar med ”varför”)
fokuserar man inom coachingen på hur man kan förändra, förbättra, säkerställa. Frågorna börjar
ofta med ”hur”.
Coachens arbete har under Coach Processens gång olika inriktningar. En coach är både mentor,
projektledare, personlig tränare, återkopplare och inte minst en neutral part. Coachen skall inte ha
en egen agenda utan följer klientens rytm.
Till skillnad från en konsult ger coachen sällan råd. Coaching är stöd till självhjälp. Du är redan
fulländad, du har redan alla resurser du behöver. En coach hjälper dig att få kontakt med dina
inneboende resurser så att du kan verka och leva i din fulla kapacitet.
Din coach under Coach Processen
Jag har lång erfarenhet som chef, ledare och egen företagare.
I många år har jag levt ett mycket händelserikt och utåtriktad liv.
En djup kris blev starten till en stor vändning och blicken riktade
inåt. En häftig resa som resulterade i ett nytt och sannare sätt
att leva.
Jag har mött mig själv på Mullingstorp, gått en terapeutträning i
Danmark och utbildat mig till professionell coach hos Inner and
Outer Management. Idag arbetar jag som coach i det egna
företaget Wise Space Management och som terapeut på
Mullingstorp.
Min insikt är att vi har allting inom oss – det finns ingenting som
behöver fixas till! I vår omedvetenhet söker vi dock lyckan oftast
utanför oss själva. Jag vill stödja dig i att bli medveten om och
nyttja resurserna hos den fantastiska människan du redan är.
Är du nyfiken på vem du är, vem jag är och hur jag arbetar så är
du varmt välkommen till att boka ett personligt möte.
Karin Persson Haas

www.karinhaas.se
Karin Persson Haas, Tel 070-2799591, E-post karin@karinhaas.se

