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COACH ONLINE
EN INTRO I HUR DU COACHA DIGITALT

LITE OM MIG SOM SKRIVIT DENNA
BUNDLE !

Theresia Malm.
Jag brinner för att jobba med andra människors
personliga utveckling, både deras inre och
företagsmässiga resa. Jag tror på att för att
skapa något stort och expandera så behöver du
själv veta vem du är och ha en inre balans.
Jag började min resa redan när jag var 20 år
och jobbade som undersköterska på en
canceravdelning och fick åka på en veckas
utbildning i Rimforsa .
Utbildningens innehåll :hur du samtalar och
vägleder patienter och anhöriga genom det
som skrämmer de flesta ett dödsbesked och
vården kring detta. Jag tillsammans med en
kollega fick skriva sjukhusets riktlinjer och
hantering kring detta och ansvara för samtal.
Där föddes min resa i att coacha och vägleda
andra genom deras vägval och utveckling.

Skillnaden mellan mentor & coach !
Först tänkte jag att vi skulle reda ut skillnaden
mellan att vara en mentor/vägledare och en
coach.
Egentligen finns det mer likheter än skillnader
men den största skillnaden är att som mentor
finns du för din klient under en längre period , i
tex USA så är det ett vedertaget begrepp och kan
handla om ett mentorskap under flera år. I
Europa ser vi mentorskapet som en lite "lättare"
uppgift än i USA.
En Coach finns under en begränsad tid som
oftast är förutbestämd mellan dig och klient.
Men det vanligaste
Läggatt
till du
lite redan
brödtextvid mötet med
din klient har bestämt om det ska vara 2
månader, 5 månader eller längre.
En annan skillnad är att som mentor har du ett
bredare perspektiv och "större" bredd inom det
område som du är mentor inom, en helhetssyn.
Medan som coach har du oftast ett specifikt
område som du "vägleder" inom.
Det är svårt att sätta en tydlig gräns mellan
mentor och coach och de kan även flyta in i
varandra.

Likheten mellan mentorskap och coachning är att det
är en läroprocess och en utveckling.
Att du ska lyssna och ha förmågan att ställa frågor som
leder till en process inom din klient. Båda metoderna
använder frågetekniker för att "trigga" igång klientens
egna tankar för att hitta lösningar och handlingsplaner
istället för att överösa med "goda råd".
Processen ska ske inom din klient inte göda ditt ego.
Förhållningssätten ger klienten stöd i att sätta upp
realistiska mål och utvärdera stegen för att nå dit.
Teknikerna att lyssna, observera och ställa fördjupande
frågor för att förstå klientens situation används både i
mentorskap och coaching.
Båda metoderna uppmuntrar också till handling och
personlig utveckling och stödjer klienten att
kontinuerligt förbättra sina kompetenser. Man
utvärderar RESULTATET av processen och försäkrar sig
om att klienten uppnått sina mål.
Oftast vet inte din klient vad hen själv vill och då måste
det först redas ut så ni kan ta ut riktningen.
Nu vet ju inte jag vad som är just ditt expertisområde,
och hur du vill jobba med coachning, men de flesta som
vill ha hjälp är personer som upplever själva att de sitter
fast i sitt liv/företagande och inte lever sitt liv fullt ut
som de vill. De vill ha en beteendeförändring, hitta vägar
ur sin situation , få inspiration, motivation. Men vad vi
kan erbjuda är att lära sig att leva med sig själv, acceptera
sig själv men bryta mönster, lyfta upp problem i ljuset,
hitta svaren inom sig själv och vara redo för att ta nya
steg.

Får vem som helst kalla sig för coach?
Ja i princip så är det så, men jag tar för givet att de flesta
har någon sorts utbildning eller liknande. Du kan vara en
diplomerad coach, certifierad coach och då ska du ha gått
en specific utbildning och ett visst antal timmar.
Men jag tror i de flesta fall har en coach/mentor
genomfört en utbildning inom ett expertområde på ett
antal år+ erfarenhet inom just sitt område som gör att du
tex vill börja "lära" ut dina lärdomar, tekniker,
erfarenheter och sedan även vill "coacha" inom just ditt
område som du besitter en unik kunskap som du tror
andra skulle ha glädje av.
I mitt fall har detta skett i olika skeden i livet.
Min grund är min
undersköterske/mentalskötarutbildning( där det ingick
psykologi och psykiatri två terminer), min Utbildning i
Samtal i livets slutskede, Homeopatiutbildning 2,5 år med
samtalsmedodik som en stor del av utbildningen.
Efter det egen "behandling" med KBT-samtal i 4 år, Olika
utbildningar inom hund och företagande+ 15 år coachat
människor inom arbetsträning med
funktionsnedsättningar inom min egen verksamhet.
Coachat kunder att starta upp olika verksamheter i 15 år.
Egna Barn med ADHD och Autism

Och nu sista åren coachat digitalt. Jag anser mig själv vara
en Business & Mind Coach. Halva jag brinner för och har
som expertområde i hur du utvecklar ett mindre företag och
den andra halvan av mig brinner lika mycket för det
mentala, spirituella & andliga.
När du digitaliserar dina tjänster så har du kanske inte tänkt
att ha några E-kurser och/eller onlineutbildningar. Och det
kan ju även vara så att du inte är bekväm i att utbilda andra.
Och då är ju inte detta ämne speciellt intressant för dig.
Men för dig som har planerat att omsätta dina erfarenheter
och ditt expertisområde till digitala tjänster, kurser och
utbildningar så behöver du även ha coachning digitalt. Och
om din kund har nära till dig så kan du varva dina digitala
tjänster med träffar IRL.
En del av poängen med att digitalisera är att du har
möjligheten att expandera ditt företag och få kunder från
hela världen om du vill. Och du ta med dig ditt jobb vart som
helst.
Utöver det så rekommenderar jag dig att ha några typer av
event, kick offer eller liknande/år.
Då får du har möjligheten att träffa dina kunder och göra
något trevlig ihop och nätverka.

Här kommer mina första frågor till dig:
1: Vilket expertisområde besitter du ?
2: På vilket sätt vill du coacha? tex i grupp?, enskild?
3: Om du tittar på dig själv genom åren, i vilka situationer har
människor vänt sig till dig om?
4: Vilka svårigheter har du själv hanterat och kan dela med dig
av?
5: Vilka styrkor besitter du, som du ser?
6: Vilka styrkor besitter du, enligt andra människor i din
närhet?
När du coachar andra så är det oftast dessa tre frågor som
är i fokus:
1: Vem är jag?
2: Vad vill jag?
3: Hur kommer jag dit?
Fyra andra viktiga frågor som också är vanliga:
1: Vad är det som måste bort ur mitt liv som står i vägen för
mig?
2: Vad måste jag då förändra?
3: Om jag drömmer , hur ser mitt drömscenario ut då?
4: Varför har jag hittills inte kommit dit jag vill?

Ur dessa perspektiv kan du skapa olika handlingsplaner, mål
och delmål till din kund på olika sätt.
Men jag rekommenderar att du börjar med dig själv, ser på dig
själv och på så vis gör du även din resa i ditt personliga plan
och/eller yrkesmässiga.

Hjärnan är komplex med så fantastisk, att bryta ett mönster tar ca
21 dagar. Och när det gått ca 14 dagar så går hela din kropp, hjärna
och själ in i en motståndsfas i försök att få dig att inte bryta ditt
mönster. Men håll i då, det är bara att fortsätta din väg och efter 21
dagar så är du på väg att bryta ditt mönster som du skapat,
präglats, skrämts till. Men du måste vara vaksam och känna in dina
signaler, för du kommer hamna i situationer där du testas och det
är bekvämt att gå tillbaka till det välkända, där du redan vet hur du
ska agera och känna. Det nya kan vara väldigt skrämmande och du
kan känna dig som du är utan en fallskärm och svävar tyngdlöst
och att ingen kommer ta emot dig. Men håll emot och ju mer du
skapar nya mönster som du hellre vill leva i så kommer du inte vilja

gå tillbaka till det gamla. Det kan handla om beroende,
medberoende, ätstörningar, utmattning, rädsla, präglingar
,skam och skuld som du behöver bryta med.
Det kan göra ont att befria sig, du kan känna det som du är i ett
vaccuum men du kommer till slut lyckas.
Jag pratar om egna erfarenheter, jag vet hur ont det kan göra.
Jag vet att det du vill hellre ta den enklaste vägen, jag vet att du
kommer få offra på vägen, MEN jag vet också att det är värt det.
Belöningen är när du inser att du inte reagerade på samma sätt
som du gjort tidigare, eller att du inte ältar samma saker om
och om igen, eller vad det nu kan vara som är belöningen för
dig.

Om du tittar på dig själv ur ett djupare perspektiv:
1: Har du några mönster som du går in i återkommande?
2: I såna fall, vad har präglat dig till det? eller vilken händelse
utlöser ditt mönster?
3: Är du medberoende? eller har varit? Hur tog du dig ur det?
4: Har du du gjort upp med dig själv och dina trauman?
5: Hur gjorde du det?
6: Har du något som fortfarande skramlar i garderoberna och
håller dig tillbaka?
Dessa frågor är naturligtvis valfria att besvara, de är där för dig
som vill titta in lite djupare in i dig själv.

När du bygger dina E- Kurser och/ eller Onlineutbildningar
måste du se över hur många coachtimmar ska ingå med dig?
Hur många av coachtimmarna ska vara 1:1 möten och hur
många ska vara i grupp.
Min rekommendation är att du gör ett paket pris där du
bakar in din utbildning med din coachning.
Jag har tex ett Bronzepaket som innehåller utbildningen "Hur
du digitaliserar dina företagstjänster" och då ingår 10
Coachträffar 45 min/gång för 9500 kr.
Jag tar alltså ca 1000 kr /45 min.
Vill din kund träffa dig för mer samtal måste ni göra upp en
handlingsplan så ni har ett mål, pga det har ni inte uppnått
på de föregående mötena ni har haft.
Se det inte som ett nederlag om du inte har "lyckats" ta din
kund dit den ville. För att kom ihåg detta är inte enbart ditt
jobb utan även din kunds jobb, du är bollplanket, den som
håller i strukturen, som är spegeln som behövs hållas upp
ibland. Din kund måste också ta sitt ansvar. Din kund kanske
behöver mer tid och då är det, det som du ger, mer av din tid.
Men du behöver också vara den som ser när det är dags att
släppa taget.

Viktiga frågeställningar både till dig själv och din kund/klient.
1: Vad hindrar dig?
Vad är det som gör att , din kund inte upplever sitt liv som
meningsfullt.
Här kanske du möts av en persons rädsla för förändring, svag
självkänsla, dåligt självförtroende.
Kanske gamla präglingar
Mobbing i skolålder
Varför vågar inte din kund ta klivet framåt och ta plats?
Ångest?
Här får du se vad som håller tillbaka din kund, du kommer att se
vad som dyker upp om och om igen under ert första samtal .Ser du
hur din kund förändras beroende på vad hen berättar för dig?
'

2: Vad önskar du få ut av livet ?
Vem är viktiga för din kund?
Vad önskar du att få ut av denna coachning?
Vad har du för värderingar?
Vad älskar du att göra?
Vad drömmer du om?
Hur önskar hen att vara mot sig själv? och andra?
Du vill veta så mycket som möjligt om din kund, så du kan se vart
hen vill komma, finns det dolda budskap?

3: Vad har du försökt?
Vad har hen gjort hittills för att komma vidare?
Hur har hen gjort för att hantera sina olika barriärer?
Här ser vi om vi kan se några mönster, destruktivitet,
ätstörningar, isolering mm
Se hur din kund/klient beter sig i sitt rörelsemönster, skyddar
hen sig, flackar med blicken, är undvikande i svaren.
Om du inte har en kund/klient är hos dig för att få hjälp med
själsliga problem, utan mer företagsmässiga (allt beror ju på ditt
expertområde) så tar du reda på vad hen har gjort hittills för sitt
företagande och dess utveckling. Och vad som fungerat bra och
mindre bra.
Så du kan göra upp din handlingsplan oavsett inom vilket område
du verkar inom.

4: Hur har det fungerat?
Nu har du fått en bild av din kund/ klient. Du summerar för
hen vad du har sett och hur du har tolkat situationen.
Nu är det dags att för dig att avrunda och du säkert fått idee`r
på hur du kan hjälpa hen. Men du behöver få tid för dig själv att
skriva ihop en handlingsplan. Hur många ggr behöver ni
träffas?, Vilka mål ska hen få att jobba mot och vilka delmål.
Eller så är det en kund som anmält sig till din kurs och du har
intervjuat hen. Och det är egentligen redan uppgjort hur din
utbildning/kurs är upplagd och du vill se om detta är en kund
som passar in på din kurs.

Detta var en intro in i coach/mentor världen. Hoppas det kommer
till nytta. Du får känna efter vad som passar dig, eller så är du
redan en coach och vill bara veta om man kan jobba med detta
digitalt. Ja det kan du, men det krävs lite till av någon som coachar
över nätet , än för någon som inte gör det. Din kund måste känna
förtroende för dig och tillit. Vilja öppna upp sig för dig och inte
vara rädd för det tekniska.
Jag har ju gjort ett häfte med olika verktyg som du kan använda dig
av att coacha online. Ditt jobb kan du ju redan. Så för övrigt gör du
som du redan gör när du har klienter hemma/lokal.

Jag önskar all lycka till dig !

Mvh Theresia Malm
info@life4youacademy.com
www.life4youacademy.se
0760177985

