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 ”Jeg er kommet hurtigt hen til mit mål – mindre stress og stort velvære. I forløbet oplevede jeg straks en stor effekt, da mit rygproblem og 

spændingshovedpinen blev tilgået via kroppen og mit tankemylder blev håndteret i mentoringsessionerne.  

Nu er min hverdag tidsoptimeret, mit overskud er tilbage og jeg har det rigtig godt igen” 

Afdelingsleder, Novo Nordisk

Vinnie Davida Søndergaard 

Kropsterapeut & fysisk mentor 

 

” Jeg guider og hjælper dig til en større 

fysisk og mental balance, så du 
arbejder med kroppen og sindet, i 
stedet for at kæmpe i mod. Dette vil 
give dig en større ro og klarhed, samt 
styrke og overskud til at holde balancen 
og præsterer dit optimale. I livet, på 
jobbet eller i en træningssituation er det 
for mig det eneste rigtige at arbejde 
med kroppen og sindet som en helhed. 
Samt at være til stede i det du gør, med 
beslutningskraft, selvrespekt og 100% 
tro på egne evner." 
.” 
 

VINNIE DAVIDA SØNDERGAARD 

Telefon: 25616000  

email: vinnie@davida-sondergaard.dk 

 

 

 

 

Signe Kolmos/ENGINE 

Erhvervsmentor og coach 

 

”Som erhvervsmentor og coach sikrer 
jeg, at mine klienter efter en session 
går videre i livet med mere ro, bedre 
overblik og større beslutningskraft. 
De får klare strategier for at komme i 
mål med alle deres personlige og 
professionelle projekter og derfor 
oplever de at det er lettere at leve 
livet med succes.  
Vi er her i livet lige nu og vi skal ikke 
nøjes.” 
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VINNIE DAVIDA SØNDERGAARD  

& ENGINE 
 

 
I et nytænkende forløb kombinerer vi 
erhvervsmentoring og LPTI og skaber ro, 
overblik og velvære for vores klienter. Vi 
bruger vores lange erfaring med 
effektfulde værktøjer indenfor kropslig og 
mental udvikling, der er grundlag for en 
accelereret proces i mod optimal 
præstation. 
 
Vi behandler, coacher og træner dig, så du 
øger din værdi som 
erhvervsmand/kvinde, leder - og 
menneske.  
 

Vinnie Davida Søndergaard  
& Signe Kolmos 

Vi hjælper erhvervsfolk og ledere til at 
opnå mindre stress, større ro og bedre 
præstation både privat og i 
arbejdslivet.  
 
Mange erhvervsfolk og ledere bliver i 
hverdagen presset af at skulle udføre 
mange opgaver og træffe beslutninger 
med stor impact i et højt tempo. De 
kan efter længere tids højt arbejdspres 
opleve psykisk stress samt spændinger 
og smerter i kroppen. 

 

BOOK TID: VINNIE-DAVIDA-SONDERGAARD.DK & ENGINE.NU 

 

ERHVERVSMENTORING 
 

Erhvervsmentoring er en struktureret samtaleform, hvor der 
via spørgsmål, dialog og undervisning sættes fokus på dine 
basale problemstillinger og de potentialer, der er for at løse 
dem mest optimalt. Der skabes klarhed over dine muligheder 
for succes på både den korte og den lange bane. Efter hver 
session står du med nye konkrete værktøjer til at tage de 
næste vigtige skridt. Du bliver klar til med stor sikkerhed at 
give dig i kast med livet med endnu større ro, overblik og 
beslutningskraft.  
 

Om Signe Kolmos: 
Signe er løsningsorienteret og struktureret mentor, der via 
undervisning og coaching skaber absolut klarhed og 
beslutningskraft. Her bruger hun sin lange ledererfaring, sine 
coachingteknikker og sin viden om effektfulde 
selvudviklingsværktøjer.  

 

LPTI 
 

Med LPTI møder du sammenhængens kraft. En session er 
individuelt tilrettet og består af kropsbehandling, træning, 
afspænding, yoga og meditation. Vinnie udviklede LPTI i 2012 
inspireret af måden hun optimerede sig selv fysisk og 
mentalt i sin boksekarriere. Hun kunne kun præstere på 
højeste niveau, fordi hun fokuserede på fysisk og psykisk 
restitution, med kropsbehandlinger samt daglig afspænding, 
meditation og visualisering. LPTI er en metode, hvor helhed, 
kraft, integritet og balance er i fokus 
 

Om Vinnie Davida Søndergaard: 
Vinnie er tidligere amatør og prof. bokser og tre-dobbelt 
europamester. Hun mobiliserede enorme fysiske og mentale 
kræfter for at nå sine mål. Med denne erfaring, hendes 
analytiske evner, helhedssyn og store empati, møder hun dig 
i dit udgangspunkt og skaber en krop og et sind i balance, 
hvor du vil opleve øget styrke, grounding og selvindsigt. 
 
 

 FORLØBET 
 
DU FÅR:  
6 sessioner i løbet af 1½ -3 måneder  

- 3 stk (90min) erhvervsmentoring med Signe  
- 3 stk (2½ h) LPTI med Vinnie 

 
DIN PRIS: 
OPSTARTSTILBUD* 25% rabat kun 14.400,- DKK 
 

*ved opstart 1. august – 31. oktober 2017  

 
 


