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Prislista 01.12.2022 
 

Coaching     650 kr/session 
Lösningsfokuserad. HypnosCoaching. Livscoaching.  
När livet skaver eller har gått i stå. Du har tappat stinget, eller vägen framåt och behöver få 
styr på livet, ha någon som lyssnar helhjärtat och med värme på dig samt ställer frågor som 
klargör och tar dig vidare. Någon som peppar och håller på dig, men också ger dig utmaningar. 
 

Kost-näring-hälsa-tillskott-sömn-andning – rådgivning 650 kr/session 
 

Sorge- och förlustarbete   650 kr/session 
 

Paketpriser 
Paket om 5 ggr    2.800 kr 
Paket om 10 ggr    5.500 kr 
 

Bevittningsritual    850 kr/session 
En mycket speciell ceremoni där du tar avsked av en person som du förlorat på något sätt. Läs 
mer på min hemsida samt ring så diskuterar vi ihop oss om detta kan vara något för dig. Det 
krävs ett visst förarbete av oss båda. Ca 1,5 timmar. 
 
Priserna är per session. I paketpriserna är den första och den sista gången ca 1,5 timmar, 
övriga ca en timme. I paketpriserna ingår min modell för Livsinventering. 
 
Online via Zoom-konto. Kan också Teams. Ink moms för privatpersoner. Ex moms för företag. 
Enskild firma. Förskottsbetalning via Swish eller bankkonto. Du får en ”betald faktura” som 
kvitto vid betalning. Full konfidentialitet. 
 
Mina 60+ dokument jag lagt på LinkedIn+++ finns upplagda & nedladdningsbara på mina 
hemsidor. Jag skriver / #onsdagsdokument 
 
Mina tre publicerade e-böcker handlar om 
Narcissism. Härskartekniker. Signalsubstanser. 
 

Min Livskurs – styr på livet – online – 10 veckor – börjar 11.01.2023 
Upplägg, anmälan, pris m m – ladda ner dokumentet från min hemsida. 
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Inge-Mo Haraldh     -     www.imocoaching.se 
ICF-Associate Certified Coach, ACC; 
Specialiserad inom: 
• Når Ego og Sjæl danser tæt & Felleskapet – https://egosjael.trueliving.dk/, DK 

• Diplomerad Hypnos- och Suggestionsterapeut – HypnosCoaching, SE 

• Certified Solution Focused BRIEF Coach, DK 

• PQ Coach – Mental & Emotional Fitness, USA 

• Certifierad Hälsocoach & ACT-ALP, SE 

• Diplomerad Kost- och Näringsrådgivare, SE 

• Certifierad handledare i Sorgbearbetning, SE 
 
Livserfaren, empatisk, inlyssnande och mycket mån om klienten. En skriftlig överenskommelse samt 
egenskrivna återanvändningsbara dokument enligt klientens behov ingår alltid. Ring för att boka tid 
eller ställa frågor om din situation – 0722-00 48 97 – 09:00-18:00 – jag coachar också på helger. En 
investering i din egen utveckling, framtid, hälsa, samt fysiska och psykiska mående. 
 

iMo Coaching – min coachinggrupp på Facebook – 
https://www.facebook.com/groups/206375779486588/ 
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