
Ledelse med krop og sjæl 
En workshop for dig der gerne vil bevæge drænende adfærdsmønstre og stå 

tydeligere i dit lederskab 

 

Drømmer du om at stå tydeligere, at kunne trække vejret dybere, spekulere mindre og føle dig 
mere fri i lederrollen? 

I så fald er dette miniforløb noget for dig: En dags workshop – Støtte til læring i praksis – 
Opfølgende supervision og perspektivering. 

D. 12. Maj (workshop) + d. 9. juni (Opfølgning) 

 

Vores greb til et lederskab med ro og tydelighed. 

Med konkrete eksempler fra ledelse bringer vi krop og sjæl med ind i din hverdag som leder.  

Det foregår i en kombination af en filosofisk tilgang til det personlige lederskab og en kropslig 
tilgang, hvor vi arbejder konkret med en adfærd eller udfordring i dit lederskab. Konkrete greb og   
opmærksomhedspunkter som du støttes i at eksperimentere og udforske i egen praksis.   

Tilsammen bevirker det, at du styrker din personlige troværdighed og din integritet i lederrollen.  

 

Sådan arbejder vi  

På workshoppen arbejder du med en konkret adfærd eller udfordring fra dit lederskab, som du 
ønsker at udforske og bevæge. Udfordringen må gerne være noget som umiddelbart synes 
stagneret eller låst. 

Det kan være at du har et adfærdsmønster hvor du ofte: Føler du dig utilstrækkelig i din 
lederrolle? Oplever uløste konflikter eller svære beslutninger du udskyder? Budskaber, der ikke 
når modtageren eller fastlåste relationer, der dræner?  

Måske er det også genkendeligt, at du så oplever indre uro som tankemylder, dårlig 
samvittighed, uendelige indre dialoger og spekulationer? 

 



• Gennem kropslige øvelser på gulv, skabes kontakt til din tavse og ofte ubevidste mønstre i 
relation til din udfordring og dit lederskab. Gennem brug af krop, nærvær og nysgerrighed 
bliver vigtige områder synlige og nye perspektiver og veje står frem.  

 
• Som leder betyder vi noget for andres liv. Hvad vil du gerne betyde? Og hvordan udfolder 

du et lederskab i overensstemmelse med det? Gennem nedslag i Kierkegaards filosofi 
skabes en forståelsesramme, hvorfra du og vi sammen kan beskue og løfte dit personlige 
valg og det som dit arbejde med kroppen har gjort synligt.  

 
• Du går fra workshoppen med konkrete greb og opmærksomhedspunkter. Gennem 

makkerdeling støtter I gensidigt hinanden i at gå fra erkendelse på workshoppen til at 
eksperimentere og handle på nye måder i praksis. For først når vi gør noget andet end vi 
plejer, sker der nyt. 

 
• Vi mødes igen til en online opfølgning hvor vi sammen genbesøger vores krop og sjæl,  

bevistgøre det der har bevæget sig og tager et kig ind i fremtiden. 

 

Det tager du med dig  

Forvent at du går fra forløbet med en bevidsthed om og oplevelsen af, at du kan vælge dig selv til i 
lederrollen gennem kontakt til din krop og din sjæl. Derigennem opnår du følelsen af frihed til at 
løse lederopgaven i overensstemmelse med den personlige leder du er. 

 
PRAKTISKE OPLYSNINGER 
Hvornår: 22. Maj 2022, kl. 9:00 - 16:00 
Mødested: NOR, Hejrevej 30, 5.sal, 2400 København 
Pris: Early Bird til og med d. 18/4: 3.700,-/ eksl. moms. Pris herefter er 4.250,-/eksl. moms 
I prisen indgår heldags workshop inkl. forplejning, opfølgning med makkersparring og on-line 
opfølgningsmøde 
Tilmelding: eva.smedegaard@gmail.com (Eva)  
MERE INFO: Se Evasmedegaardeland.dk eller Se underviser info nedenfor 
 
  



DINE UNDERVISERE 
 

Sofie Kempf  

Tlf: 26 27 31 36  
Email: info@coreenergy.dk 
Sofie har arbejdet med udvikling af mennesker siden 1993 
Specialiseret i, hvordan den kropslige dimension kan 
understøtte læring og udvikling og bygge bro mellem tanker, 
adfærd, relationer, teori og praksis. Sofie betragtes som en af 
spydspidserne i Danmark inden for Embodied 
Leadership/Kropsligt Lederskab. Mød Sofie på hendes podcast 
MED KROPPEN SOM ØRE 
Uddannet som Cand. Mag i Psykologi og Voksenpædagogik fra 
RUC, Sygeplejerske, Coach, Kropsterapeut, Heltetræner 
(Kropslig adfærdsterapeut) og Advanced facilitator i Social 
Present Theater (SPT).   

 
 
 
Eva Smedegaard Eland 

Tlf: 30 11 63 64 
Email: eva.smedegaard@gmail.com 
Mere end 25 års erfaring som leder i medicinal-, forskning- og 
konsulentbranchen. Af alt fra mindre teams til større 
organisationer. Erfaring med ledelsesrådgivning på alle 
niveauer. Uddannet indenfor naturvidenskab (cand. Scient og 
phd indenfor bioteknologi), samt efterfølgende psykologi (2-
årig organisationspsykologisk efteruddannelse (OPU)).  
Erfaring som HR-chef på Novo Nordisk. Afslutter kandidat på 
Teologisk Institut på Københavns Universitet sommer 2022 og 
tilbyder parallelt hermed rådgivning i form af sparring, kurser, 
coachforløb mv. 
 

 
 
 
 
 


