
FIND DIT SJÆLSFORMÅL
OG FÅ DET ARBEJDSLIV, 
DER ER SKABT TIL DIG

Udover at være ledercoach er jeg
uddannet Purpose Guide™, og
jeg arbejder som mentor på
Purpose Guide´s Institute i
Californien. Jeg har et langt virke
som meditationslærer, hvor jeg er
uddannet på Berget i Rättvik, og
gennem over 20 års træning med
forbindelse til Zenlærer Thich
Nhat Hanh’s kloster i Sydfrankrig,
hvis bogforlag Parallax Press,
Berkeley jeg er udkommet på.

Lille kvinde, stor magi!
For mig er der et før og et efter i forhold til mit første
møde med Didde Flor Rotne.

- Line Reeh fra podcasten Endelig Mandag
 

Lyt her: https://endeligmandag.libsyn.com/purpose-
guide-didde-flor-rotne-du-har-et-sjlsforml

DIDDE FLOR ROTNE:



Kan man følge sin sjæl og have et arbejde man
elsker? Oplev Didde Flor Rotne med klarsyn
inspirere dig til, hvordan du gennem at fordybe din
spiritualitet kan skabe en større mening og
helhjertethed i dit arbejdsliv.

Didde har medvirket i podcasts som:
Endelig Mandag: KEND DIT SJÆLSFORMÅL
Lyden af et bedre liv: SJÆLEN I DIT LEDERSKAB,
FIND DIN LIVSVEJ og MENING I ARBEJDSLIVET
"Jeg har lige lyttet til podcasten Endelig mandag,
hvor du var gæst, med stort interesse. Hele jeres
samtale berørte mig og jeg kunne nikke
genkendende til meget af det"

Diddes ekspertise er, som Purposeguide, at vise dig
muligheder, forhindringer og næste skridt i dit
professionelle virke.

Didde er international anerkendt forfatter og
arbejder med 1:1 rådgivning, udviklingsforløb for
teams og foredrag.

SJÆLEN ER DIT AUTENTISKE SELV  
SJÆLEN KENDER DIT FORMÅL 

WWW.DIDDEFLORROTNE.COM

Purposeguide™ & ledercoach Didde Flor Rotne 

Få tilsendt bogen "Fuglen i hånden. En
vejviser til indre ro og handlekraft"

Fuglen i hånden berører dybt i hjertet. Jeg
nød hver en sætning 
Maibritt Saerens, Skuespiller

En af de læseoplevelser, der har givet mig
allermest.
Thomas Rydahl, Bestseller forfatter

Dejligt med dansk litteratur af den kaliber.
Pernille W. Lauritsen, Founder & CEO
Mindjuice

En rigtig fin, sober og kærlig bog. Bogen viser
en vej. Ikke blot endnu en teknik.
Majken Matzau, Founder & CEO 

Taknemmelighed, medfølelse og glæde er
kodeordene. Læs den og flyv frit.                      
Lars Muhl, Bestseller forfatter 

Det gør mig glad at læse denne bog. Det er
mit håb, at bogen vil nå vidt og bredt ud.
Svend Trier, Meditationslærer 


