Leadership Mindset Expansion Programme
- Accelereret “Vertikal” lederskabs udvikling
til en kompleks og uforudsigelig verden

A re:lead special experiences programme

” Jeg blev markant styrket – både i
kampen for at overvinde min
kræftsygdom - og til at skabe opbakning
og fremdrift i virksomhedens
transformations rejse.
Jeg oplevede at komme helt ind i kernen
af de største udfordringer og
bremsekræfter jeg var konfronteret med
personligt og professionelt.
Jeg fandt overraskende nye perspektiver
til at forstå mig selv, min virkelighed og
veje igennem de spændingsfelter jeg
stod i”
Koncern Direktør – Global C25
virksomhed

Verden, og den virkelighed som ledere skal navigere i,
bliver mere og mere uforudsigelig og kompleks. Dette
stiller øgede krav til hvad ledere skal formå, for at kunne
praktisere og inspirere effektfuldt lederskab – i dag og i
fremtiden.
Med den tiltagende uforudsigelighed, flytter tyngden af
god lederskabs praksis fra ”predict and control” til ”Sense
& respond” tilgange. Dette udfordrer ledere til at udvide
deres foretrukne repertoire – f.eks fra det rationelle med
fokus på fremtiden, til flerdimensionel orienteringsevne her og nu

Perspektiv
& formål

Med en tiltagende kompleksitet og volatilitet, er det
nødvendigt at ledere udvikler egen kapacitet til at ”være i”
kompleksitet, og udvider deres evne, til kontinuerligt at
kunne (gen)skabe overblik og sætte retning med
gennemslagskraft, i en konstant foranderlig verden.
”Leadership mindset expansion programme”, er udviklet
med det formål, at hjælpe ledere med at accelerere deres
personlige ”vertikale” udviklingsproces 1), og dermed evne
til at orientere sig indad, for at kunne møde en tiltagende
kompleks ydre verden og hverdag, med et
helhedsorienteret lederskab med gennemslagskraft.

1) Læs her for uddybning og effekt af vertikale udviklingsstadier i lederskab:
https://www.relead.dk/inspiration-viden/kongevejen-til-fremtidens-lederskab
https://www.relead.dk/inspiration-viden/naer-lederskab-faer-et-vertikalt-loeft
https://www.relead.dk/inspiration-viden/lederskab-der-kan-se-flereperspektiver-samtidig

Udbyttet af forløbet vil være individuelt, og helt afhængigt
af de omstændigheder og udfordringer, de deltagende
ledere er konfronteret med. Generelt opleves ofte effekter
som:

Forventet
udbytte
ved
deltagelse
”Life is like a box of Chocolates – you never
know what you are going to get…”,
Forrest Gump

•

Gennembrud i fundamentale problemstillinger og
mønstre du som leder og menneske er fastholdt i – her
og nu

•

Styrkelse af din evne til at orientere dig ”indad” i eget
lederskab, som fundament for dybt funderede
beslutninger og handlinger i din ”ydre” verden.

•

Udvidelse af dit perspektiv og din evne til at rumme
kompleksitet, og styrke din gennemslagskraft i
afgørende beslutninger i lederskab af dig selv og andre

•

Styrkelse af din evne til at fremme organisationskultur
og lederskab, baseret på diversitet og
helhedsorientering, samt styrke inklusion af
menneskelige kompetencer - Tanke, føling, sansning,
krop – ”selv” og ”ånd” i lederskab

•

Styrke forbindelsen til dine dybere drivkræfter, og din
ansvarlighed og vedholdenhed i at udleve eget
”purpose” i dit lederskabs større agenda.

Jeg var altid ”på” med en drivkraft, og et
temperament jeg selv havde svært ved at
tøjle og forstå. Det sled både på mig selv
og mine vigtigste relationer.
Jeg fandt ind til en dybere ro, og mening i
det vi laver og måden vi gennemfører
vores projekter på. Min ”pengegriskhed”
blev opløst og erstattet af en sundere
ansvarlighed - for økonomien, relationerne
og kvaliteten i vores leverancer.
Paradoksalt nok, har vores virksomhed
aldrig haft stærkere vækst og økonomi end
nu…”
Ejerleder / CEO
Entreprenør virksomhed

Forløbet omfatter to 1:1 samtaler, i alt 5 workshopdage fordelt på
2 moduler, samt en buddy sparrings session for styrkelse af
integration og praktisk omsætbarhed af deltageres indsigter

1:1 Samtale
Maj 2021

Modul 1 –
4 døgn
26 – 30 Maj

1:1 Opfølgning
Juni 2021

1:1 Buddy
Sparring
Juli/August

Modul 2
Integration
19. August

Den prisvindende metode ”Holotropic Breathwork” (HB)
udviklet af Stanislav Grof, M.D. Ph.D er en bærende metode for
”indre rejser” under modul 1 (hovedmodulet i forløbet).
Gennem HB sessioner vil deltagerne få mulighed for opnå
dyb personlig inspiration til at udvide deres perspektiv og
erfaring med både personlige udfordringer i eget lederskab,
samt fællesmenneskelige udfordringer og bevidsthedslag,
gennem ”indre rejser” til selvudforskning.
Gennem forløbet vil denne indre inspiration blive forbundet til
de vigtigste ledelsesmæssige udfordringer du som leder står
med her og nu: – Personligt, i dine vigtigste forpligtende
relationer (professionelt og privat), samt i dit lederskab,
organisation og professionelle virke.

Programmets
metode og
forløb

Forløbet henvender sig til ledere som ønsker at
accelerere egen ”vertikale lederskabs udvikling”, og
udvide deres bevidsthed om de personlige og
fællesmenneskelige strukturer, som definerer eget
mindset og meningsdannelse i lederskabet
Deltagere har mod og nysgerrighed til reelt at ville
udforske sig selv, og de mønstre og dybere
antagelser som driver egen lederskabs praksis og
adfærd..

Deltagere

Deltagere er indstillet på at forløbets strukturer
inviterer til åbning til udvidede bevidstheds tilstande,
for at fremme udvikling og transformation i
deltagernes dybeste personlige fundament.
Som deltager er du også indstillet på at stille dig
personligt til rådighed og fungere som støtte, vidne
og hjælper til andre deltagende lederes udviklings
proces og gennembrud - hvilket i sig selv er en del af
træningen i forløbet.
Deltagelse i forløbet forudsætter at du kan overholde
fuld fortrolighed om viden som erfares om andre
deltagende ledere.

Økonomi & praktik
Forløbets fysiske moduler og
samlinger vil finde sted på kursus
faciliteterne på

Pris for deltagelse i forløbet
udgør DKK 25.500 + moms

”Enkesædet”,
Skaverupvej 15,
Nr. Asmindrup
Øvrige sessioner og
sparringssamtaler vil blive
gennemført via zoom.
Pris omfatter deltagergebyr, fuld
forplejning og logi under
workshop 1
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