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De spændvidder, du som leder skal bevæge dig 
indenfor, er store og bliver større.

Vi træner dig til at jonglere mellem yderpunkterne 
i arbejdsliv og fritid, så du naturligt videregiver og 
implementerer det i din organisation.

Vi anvender naturen som undervisningslokale, 
og du bliver trænet individuelt.



Fokus som 
ledelsesværktøj
De spændvidder, du som leder skal bevæge dig indenfor, er store og bliver større.

• Du skal være afslappet – og nærværende.

• Du skal være ON – og OFF.

• Du skal være tålmodig – og handle nu og her.

• Du skal holde pause – og være effektiv.

• Du skal kontrollere - og have tillid

Du skal således håndtere en række dilemmaer, som øger risikoen for stress.

Vi træner dig til at jonglere mellem yderpunkterne, så du kan finde din egen ba- 
lance mellem yderpunkterne. Du får bedre muligheder for at tackle stress, og du 
bliver helt naturligt bedre til at videregive og implementere ro og overblik i din or-
ganisation. I sidste ende har du dermed gode mulighede for at gøre din organisation 
mere effektiv og de enkelte kolleger mindre udsat for stress.
 



Vores metoder 
og filosofi 
– og hvem er vi
Naturen og vandring som drivkraft
Vi anvender naturen og hyggelige hoteller som vores undervisningslokaler.

Du skal medbringe din arbejds-pc – for du skal på jobbet hver dag.

Vi anvender vandring, fordybelse, øvelser og samtaler som vores redskaber til at 
få netop dine udfordringer op til overfladen.

Rent fysiologisk bevirker vandring - specielt i ujævnt terræn - at spinalvæsken i 
rygmarven aktiveres på en måde, der giver ro i tankemønstrene.

I gamle dage var pilgrimsfærden et møde med Gud. Vi siger, at du skal gå en tur 
og møde dig selv.

Psykologisk bevirker vandring, at du bevæger dig fra noget kendt til noget nyt. Det 
kan være du slipper nogle gamle vaner for at indføre nye og bedre måder at gøre 
tingene på. Du lægger noget bag dig og gør dig parat og åben for en ny fase i dit 
liv. Derfor hedder kurserne Overgange.

Selve vandringens fysiske aspekter giver automatisk den indre ro, du har brug 
for. Et eksistentielt grunddilemma består af gøren versus væren. På turene gør du 
noget: du går, ser, laver mad, snakker, er stille sammen med andre – og du er: du 
mærker impulsen fra bjergene, du hører lyden fra bækken, du mærker den friske 
luft og ikke mindst er du i kontakt med din krop. Der bliver længere mellem tank-
erne, og disse tanker får langt mere dybde og kvalitet.

Læs mere om vandring og 
overgange på www.overgange.dk

Hvem er vi
Kim Nygaard er erfaren autoriseret 
erhvervspsykolog. Kim er ansvarlig for 
indholdet.

Niels-Ole Ravn er erfaren leder, heraf 20 år 
som administrerende direktør. Niels-Ole er 
certificeret NLP-coach.

Sammen har vi gennemført en række  
kurser med tilsvarende form og indhold.

 



Individuel træning
Vi er maximalt otte deltagere, fordi det giver mulighed for skræddersyet træ-
ning af den enkelte.

Du skal forud for kurset fastlægge dit eget tema, som du skal arbejde med under 
og efter kurset. Temaet kan fx være, at du gerne vil blive bedre til at bevare ro 
og overblik i pressede situationer eller at finde en ny og bedre balance mellem 
dit personlige liv og dit professionelle liv.

De to faglige indlæg hver dag er baseret på og tilpasset deltagernes individu-
elle træningsmål.

På opsamlingsdøgnet 3-4 måneder efter kurset evaluerer vi dit forløb og kali-
brerer dine tiltag, så du når i mål.

Erfaringen viser, at der med sikkerhed også dukker uventede og spændende 
ting op fra dit liv, som du skal arbejde med.

En typisk dag
Vi mødes til morgenmad kl. 7.30 - og smører madpakker til dagens vandretur.

Du kobler dig på arbejde kl. 8.30-9.00.

Vi mødes kl. 9.00 og efter et fagligt oplæg fra en af kursuslederne, får du en 
opgave, som du arbejder med resten af dagen.

Vi begiver os afsted kl. 10.00 og veksler i løbet af dagen mellem samtale, 
coaching og refleksion i stilhed, mens vi vandrer i naturen (“mindfull walking”).

Vi spiser vores madpakker et sted med udsigt, og undervejs tager vi de for-
nødne pauser.

Tilbage på hotellet sidst på dagen kobler du dig på arbejde en halv time, du 
hviler og vi spiser en god middag, inden vi mødes til dagens sidste faglige 
oplæg og opsamling.

ved Kim Nygaard og Niels-Ole Ravn


