Personligt lederskab
Retræte for kvinder i Wadi Rum
20.-27. oktober 2019

12 fantastiske kvinder nyder solopgangen i Erg Chegaga, Marokko 2017
Målgruppe
Kvinder, der arbejder som ledere på alle niveauer eller er selvstændige.
Tider og steder i Wadi Rum, Jordan
Retræten foregår over en uge, 20.-27. oktober 2019 (uge 43), hvor vi opholder os i to dage i Petra og 5
dage i ørkenen i Wadi Rum. Rejsen udføres i samarbejde med Viktors Farmor og Hasan Zawaideh
Desert Camp.
Rejsen begynder i Kastrup med fly til Amman (hovedstad i Jordan), ophold i Petra (Unesco
verdensarv) samt retræte i ørkenen (Wadi Rum nationalpark). Hjemrejse fra Aqaba (havneby ved Det
Røde Hav). Der kan forekomme ændringer i rejseplanen.
Formål
At give kvinder i ledelse en tiltrængt pause fra eksekvering til fordybelse i lederrollen. At dyrke
nærvær i fællesskabet og at få erfaring med selvberoligelse gennem mindfulness. Desuden er der
fokus på stemmen gennem sang og udtryk.
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Indhold
Teori U vil danne ramme for retræten i teori og praksis. Vi vil derudover arbejde med nervesystemet
for at erfare, hvordan tanker, følelser og sanser spiller sammen. Vi vil undersøge balancen mellem
arbejds- og privatlivet gennem dilemmaer, og vi vil se på begrebet rollemodeller og mentorskab.
Endelig vil vi træne stemmens brug gennem sang og lydøvelser, og vi vil styrke kroppen med yoga og
vandringer. Dagene begynder og slutter med mindfulness/nærværsmeditation for at lære
selvberoligelse.
Udbytte
Du vil for det første opnå at få et indgående kendskab til teori U som en metode til at sætte
meningsfulde forandringer i gang. Du vil gennem dit praktiske og personlige arbejdet med teori U
under retræten finde ud af, hvordan du kan bruge teori U fremover.
For det andet vil du gennem retræten opnå en indre ro og et overblik, som sætter dig i stand til at
prioritere bedre. Din motivation vil få nye drivkræfter, som du kan bruge til at omsætte ideer til
virkelighed og skabe den forandring, du brænder for. Du vil få nye indsigter i dit lederskab og i dine
relationer til andre mennesker, som du kan bruge i dit arbejde fremover. Du vil desuden med
kendskab til din stemme og din glæde ved at synge opleve, at kroppen er sprællevende og vital.
Formen
Retræten foregår ude i naturen under hele opholdet i
ørkenen. Der vil være oplæg og øvelser, og samtaler
vil foregå både to og to samt i plenum.
Vi skal vandre, bruge kroppen samt arbejde med
evnen til at lytte – både i tale og i sang. Alle dage
arbejder vi med teori U og de tilhørende temaer, og
vi lever enkelt og afstår mest muligt fra
kommunikations-udstyr.
Pris
Kursets pris er 18.900 kr. Tillæg for enkeltværelse i Amman og Petra.
Enkelte måltider undervejs betaler kursisterne selv, og der må regnes med drikkepenge i omegnen af
40 Euro pr. person.
Tilmelding og betingelser
Ved tilmelding – på mail til birgit@teamtoft.dk eller på hjemmesiden - sendes en faktura på
depositum 4.000 kr. fra Viktors Farmor, og når betalingen er modtaget, er pladsen reserveret.
Restbeløbet betales senest 8 uger før afrejse. Ved framelding indtil 8 uger før afrejse mistes
depositum. Herefter medfører framelding, at både depositum og restbeløb mistes.
Referencer
Flere artikler i medierne beskriver lederudviklingsrejserne til Sinai Ørkenen. Alle artikler kan ses på
www.teamtoft.dk.
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Anbefalinger
Det var meget grænseoverskridende for mig at tage afsted på en sådan rejse, men det er det mest
givtige, jeg har gjort for mig selv i mange mange år, og det bliver bestemt ikke sidste gang. Jeg kunne
blive siddende på den ørkenskrænt i solnedgangen hele natten.
Stella Heuser, Centerleder, Fjordstien i Holbæk
Tak for et ualmindeligt berigende kursus. Det var en stor gave for mig, at det lod sig gøre at åbne op
på denne måde. Det giver dagligt inspiration i mit arbejde. Tak for din stilfærdige og kloge guidning
af os alle.
Anniken Kirsebom, Bygningsstyrelsen
Din fastholdelse af stilhed og vandring alene på vores ture var betydningsfuldt, fordi det gav hjernen
anledning til at komme i flow. Jeg tror ikke, alle er lige opmærksomme på vigtigheden af det. Det var
en udfordring, men hold godt fast i det alligevel.
Anne Sarto, Arkitektfirmaet Mtre
Vaccinationer
Anbefalede vaccinationer: Difteri – Stivkrampe samt Hepatitis A.
Forsikringer
Afbestillingsforsikring er ikke inkluderet i prisen og skal tegnes individuelt af deltagerne, hvis man
ønsker en sådan.
Rejseforsikring (sygeforsikring) skal deltagerne selv sørge for, enten via arbejdsgiver eller privat.
Hverken det gule eller det blå sygesikringsbevis dækker i Jordan.
Kursusledelse og rejsearrangør
Birgit Signora Toft, kursusleder, cand.pharm. og ph.d., proceskonsulent og ledelseskonsulent med
særligt fokus på den personlige lederudvikling. Har skrevet mange bøger om mentorskab og artikler
om teori U. Har mange års erfaring med lederudviklingsrejser til Sinai Ørkenen og i Marokkos bjerge
og ørken. Har i mange år lavet lederudvikling også på klostre i Assisi i Italien samt retræter på
Løgumkloster Refugium.
Katrine Faber, gæstelærer, uddannet skuespiller i Italien og stemmetræner i Frankrig, og desuden
uddannelse som psykoterapeut og har erfaring med at fortælle historier. Arbejder med udforskning af
og fordybelse i den menneskelige stemme. Leder af Teater Viva og stemmeuddannelsen VoxViva.
Gennemført et stort nordisk projekt ”Singing our Place” i Grønland og Island om forbindelsen mellem
stemme og natur. Se mere på Katrines hjemmesider www.teaterviva.dk og www.katrinefaber.dk.
Viktors Farmor, rejsearrangør, CVR 29627991, medlem af Rejsegarantifonden nr. 1923,
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Teori U er en rejse i sig selv
Teori U er vor tids bud på en måde at tænke og skabe forandring på, som tager højde for, at der er
modstande i både krop og sind mod forandringer. Til gengæld lover Scharmer, der er ophavsmand til
teori U, at når ønske om forandring eller skabelse af ideer kommer fra et dybt sted i os, så vil de nye
ideer og forandringerne være bæredygtige og meningsfulde. Derfor tager vi på en rejse igennem U’ets
faser (se Fig. 1), der begynder med at anerkende, at forandringer er vanskelige, og at det kræver
energi og indsigt, for at de kan lykkes. Den energi skal hentes i os selv – fra et dybere sted, og det er
igennem opbygning af energi og frisættelse af tanker, at skabelse af nye ideer og forandringer kan
finder sted. Teori U lægger også vægt på, at forandringer består af mange små skridt.
Vi tager derfor på en indre rejse igennem U’et som understøttes af den ydre rejse, der foregår
enkelt og langsomt, så vi kan kvalificere de visioner, vi kalder på gennem U-modellens faser. Læs
mere om teori U på næste side.

Fig. 1
Faserne i Teori U

Teori U
Scharmer har som få forstået at integrerer
ældgamle principper om indsigt i og
respekt for den menneskelige natur i det
moderne menneskes behov for og stræben
efter at virkeliggøre noget, f.eks. et
produkt, en organisation eller en personlig
vision, gennem forandringsprocesser.
Teori U forener logikken – det
rationelle – med følelser og intuition, og på
en systematisk måde ledes man gennem
refleksion og øvelser til bunden af U’et,
hvor man begynder at forme en ny fremtid,
og hvor tanke bliver til handling. I bunden
af U’et er man i kontakt med visionære
kræfter i sig selv og man mærker tydeligt, i
hvilken retning, man skal gå og hvad ens
mission og opgave er. Det er det, som
Scharmer kalder ”at lære af den
ankommende fremtid”.

Målet er at lære det sted i os selv at kende, hvorfra vores bedste intentioner udfoldes til at forme
en mere meningsfuld fremtid - lige som et frø, der har et potentiale, det kan udfolde, hvis de rette
betingelser er til stede. Som om noget, der hidtil har været usynligt eller ukendt, kan dukke op ud af
ingenting – en lille emergent eksplosion. Det er vores indre tilstand af mod, energi og empati, som
derfor er afgørende for de beslutninger, vi træffer i forbindelse med at forme fremtiden. Scharmer
siger direkte, at effekten af den indre tilstand er det, der adskiller den dygtige leder fra gennemsnittet.
At den indre tilstand, som præger mennesker, er afgørende for de resultater, de skaber.
Man må arbejde sig til at kende sin indre tilstand. Det sker ved dybe og udviklende samtaler om
temaerne for workshoppen samt øvelser og vandringer.
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