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Lederskab der kan mærkes – også på effektiviteten
Målgruppe:
For ledere og chefer, der har ambitioner om at udnytte en større del af egen
ledelseskraft ved at integrere ikke rationelle kropslige kompetencer – som fx
intuition, instinkter og følelser – med den rationelle tænkning
Formålet:
Formålet er at styrke din evne til at navigere sikkert og målrettet gennem en
kompleks virkelighed og samtidig kunne lede dine omgivelser med større
motivation og effektivitet.
På de 3 dage, vil du få:
w

Fundamental viden fra den nyeste hjerneforskning om menneskelige 		
dynamikker

w

Træning i at få adgang til kroppens signaler, sansninger, intuition, og følelser

w

Styrket din evne til at lede både de rationelle og ikke-rationelle aspekter i din 		
hverdag

w

Et konkret ”styringsværktøj” i form af 3 modeller/kompasser

w

Ny inspiration og tid til refleksion om egne og andres aktuelle 			
ledelsesmæssige udfordringer og handlemuligheder

w

Konkret feed-back og sparring på dine ledelsesudfordringer fra de øvrige 		
kursister og konsulenten

Efterår 2015
11., 12. og 13.
november 2015

Forår 2016
13., 14. og 15.
april 2016

Pris:
14.500 kr.

Sted:
det3.rum
Kronprinsessegade 26b,
1306 København K

Metode:
Der er 2 erfarne konsulenter tilknyttet hvert hold med max 12 deltagere. Med
afsæt i teoretiske input om kroppens kompetencer og kapacitet og hvordan
teorien kan anvendes i en ledelsesmæssig praksis, træner vi deltagerne i at
registrere egne sansninger i forhold til konkrete ledelsesmæssige udfordringer og
skaber refleksion om de handlemuligheder, der er mulige og hensigtsmæssige.
Om os:
Lene Worning, cand. merc. hrm og Birgitte Haahr, cand.scient.pol. har –
udover ledelseserfaring – en længerevarende psykologisk- og gruppedynamisk
overbygning. Vi har gennem de sidste 20 år arbejdet med at udvikle personligt
lederskab og relationskompetencer hos chefer, ledere og specialister gennem
kurser, interne og eksterne udviklingsforløb og coaching. Vores speciale er
balancefeltet mellem det personlige eksistentielle/psykologiske og det
organisatoriske/ledelsesmæssige.
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