
Indre balance er svaret på øget 
ydre pres
I en kompleks og foranderlig verden med øget ydre pres er 
det ikke nok at være veluddannet og faglig dygtig. 
Kvaliteten af dine handlinger, beslutninger og resultater 
afhænger i høj grad også af din indre mentale tilstand. 
Evnen til at skabe mental ro, klarhed og fokus i en presset 
hverdag er en forudsætning for at performe godt og en 
måde at skabe balance på i livet.

Dette udviklingsforløb er baseret på neurovidenskab og 
praktiske mindfulness-/meditationsteknikker. Det giver en 
videnskabelig forståelse for og træningsmetoder til, 
hvordan du i din ledelse øger din kapacitet til at være 
fokuseret, navigere i komplekse situationer og bygge 
stærke samarbejdsrelationer. Du styrker din emotionelle 
intelligens og bliver en endnu mere empatisk leder.

 

Hvem deltager?
Inner Quality of Leadership™ henvender sig til ledere og 
organisationer, hvor kompleksitet og forandringshastighed 
stiller store krav til ledernes evne til at have overblik, se nye 
muligheder, agere fleksibelt og kunne samarbejde.

For at deltage på udviklingsforløbet skal du enten være 
leder med personaleansvar eller have det overordnede 
ansvar for en organisation eller et forretningsområde som 
kræver tværgående samarbejde.

Forløbet er særligt for dig, der ønsker at kombinere dine 
stærke faglige kompetencer og erfaringer som leder med 
viden og træning fra ”indersiden” af ledelse herunder dine 
egne personlige kvaliteter, emotionelle intelligens og 
tankemønstre som leder.

17.500 kr 
Varighed: 3 dage

Næste ledige afholdelse: 
5. maj - 2. jun 2020

Tivoli Hotel - København V

Inner Quality of 
Leadership™
Styrk din ledelse gennem større fokus, mental ro og empati



På kurset arbejder du med:
• Neurovidenskaben bag empati og hvorfor det er essentielt i din ledelse

• Forskellige mindfulness- og meditationsteknikker

• Din emotionelle intelligens

• Din evne til at bevare dit fokus og opnå en rolig samt balanceret tilstand i pressede situationer

• Din opmærksomhed på egne antagelser og tankemønstre, så du kan se klart og træffe bedre beslutninger

• Evnen til at sætte din mentale autopilot på pause og handle mest hensigtsmæssigt i forskellige situationer i din 
ledelse

• At kunne se og skabe nye alternative mønstre og løsninger i et komplekst og usikkert miljø

• At skabe bedre relationer i din ledelse baseret på tillid, inklusion og samarbejde

 

Udbytte
Dit udbytte

• Øget balance og evne til at genfinde ro og klarhed i pressede situationer

• Større selvindsigt, bevidsthed og autenticitet

• Styrket selvledelse og evne til at træffe gode beslutninger under pres

• Øget empati og evne til at se mange perspektiver i svære situationer

•  Øget evne til at opbygge tillidsbaserede relationer og skabe gode samarbejder

Din virksomheds udbytte

• En leder med øget ledelseskapacitet

• En leder, der leder sig selv med styrke og selvindsigt

• En inkluderende leder, der kan facilitere samarbejde på tværs

• En kreativ leder, der kan se nye og innovative løsninger

• En leder, der løser problemer med et win-win mindset

• En mere produktiv og effektiv leder

 

Dato Sted Modul Overnatning Ledighed

5. maj - 2. jun 2020 Tivoli Hotel, København V 2 Moduler Nej Ledige pladser 

8. sep - 6. okt 2020 Tivoli Hotel, København V 2 Moduler Nej Ledige pladser 



3. nov - 1. dec 2020 Tivoli Hotel, København V 2 Moduler Nej Ledige pladser 

Prisen dækker over:
Før kurset
• Invitation til 2-timers gratis møde om God læring

• Materialer, som introducerer grundlæggende viden og teori (litteratur og video)

• Reflektionsopgave

Under kurset
• 3 kursusdage (1. modul: 2 dage + 2. modul: 1 dag)

• Fuld forplejning i kursustiden

• Logbog og kursusmaterialer

• 1 underviser

• Hjemmeopgaver, træningsøvelser og supplerende materiale mellem modul 1 og 2

Efter kurset
• Kursusbevis

• Egen udviklingsplan

• Supplerende materiale og øvelser

 

Praktisk gennemførelse
Inner Quality of Leadership™ har fokus på at opbygge ledelseskapacitet og balance gennem ny forståelse, indsigt 
og masser af praksis. Derfor bygger udviklingsforløbet på neurovidenskab og praktiske mindfulness- og 
meditationsteknikker, der giver dig konkrete metoder og erfaringer, som du kan overføre direkte til din hverdag som 
leder.

Udviklingsforløbet varer tre dage fordelt over to moduler. Det første modul tager to dage, og det andet modul tager 
én dag. Mellem de to moduler omsætter og træner du det lærte direkte i din hverdag som leder gennem 
træningsøvelser og opgaver.

Du vil på forløbet opleve en afvekslende blanding af teori og viden i form af både video, præsentationer og 
artikler/litteratur i korte formater suppleret med intensiv træning, øvelser og refleksion.

 

Konsulenter
Joakim Eriksson

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/god-laering/


Joakim Eriksson er Client Director i Mannaz og har over 15 års praktisk erfaring som leder – både på 
mellemlederniveau og som direktør. Som konsulent har han mange års erfaring med udvikling af ledere og 
ledelsesgrupper – både i rollen som coach, underviser og proceskonsulent.

 

Claus Juel Madsen

Claus Juel Madsen er Market Director og leder i Mannaz med over 20 års erfaring med meditationstræning. Han er 
også mindfulness instruktør og leadership coach. Derudover har Claus mange års erfaring med strategiske 
processer og forretningsudvikling som både proceskonsulent og leder.


