
P R O G R A M  F O R  W O R K S H O P

THE BUTTERFLY EFFECT
Ny opsigtsvækkende lederuddannelse for kvinder, der vil bane vej for en bæredygtig verden 

Forløbet bygger på den anmelderroste bog: ”Den bedst tjenende virksomhed”
 

 Et udviklingsforløb, der gennem interaktion 
viser ledere vejen til virksomhed i balance  
– økonomisk, bæredygtig og social vækst

The new generations of Leaders
www.butterflyeffect.dk
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Indhold i THE BUTTERFLY EFFECT Program

Vi befinder os i en tid og en verden, hvor forandringer 
er et livsvilkår. Jo hurtigere verden ændrer sig, jo bedre 
skal vi være til at udfordre vores egne overbevisninger. 
Det kræver en hidtil uset fleksibilitet i vores virksom-
heds strukturer og ledelsesformer. Vi kan ikke længere 
navigere som centralt styrede supertankere, men må i 
stedet være intuitive fleksible gummibåde, der hurtigt 
kan ændre kurs.

Fremtidens behov for innovativ og bæredygtig ledel-
sesstil vil udfordre emner som magt, kontrol, angst 
og penge. Globalt har hele økosystemet -  og dermed 
hele menneskeheden - et behov for, at ledelse – både 
det personlige og det professionelle -  tjener et større 
formål, nemlig bæredygtighed i alle led af menneskets 
handlen. 

Mange aspekter i den fremtidige leders lederevner er 
derfor i spil, og vi har derfor sat det hudløst på dagsor-
denen. 

I essensen af intuition skal en leder kunne lede sig selv 
i lyset af den bæredygtige mission. Og hun skal kunne 
facilitere processen indtil hele sit medskabende team er 
dér, hvor de er i flow med dem selv og deres arbejde, 
og hvor de er drevet af det store bæredygtige formål. 

Lederuddannelsen Butterfly Effect eller sommerfug-
lemetoden er teoretisk og praktisk udviklet gennem 
mange år af Tina Monberg, som besidder evnen til at se 

ubalancer i mennesker og natur, og genskabe balancen i 
bæredygtighedens navn.

Forståelig nok kan en følelse af kønsdiskrimination 
opstå, når uddannelsen KUN – i første omgang - hen-
vender sig til kvinder. Men intentionen er særdeles 
gennemtænkt og holdbar: Vægtningen mellem feminin 
og maskulin energi i den globale udbredte ledelsesstil, 
hælder med en markant skævdeling til den maskuline 
side. En ubalance, der har skabt det Y kryds menneske-
heden står i nu.

På den nye lederuddannelse kan der med den femi-
nine vægtning skabes en uforstyrret rejse helt ind til 
kernen af maskinrummet på den velafbalancerede 
feminine-maskuline ledelses-energi. Lige dér, hvor en 
leder til hver en tid hellere tager et slag for sandheden 
end et kys af penge. Her vil fremtidens ledere slå deres 
rødder i naturlovene, som omfavner intuition, (næste)
kærligheden og helheden. 

Her gror også det sande ønske om, at skabe udveksling 
af energi på et bæredygtigt fundament, som er basis for 
holdbar økonomisk tænkning og -handlen. Dem der 
formår dét, er fremtidens ledere.

Omsat til operationelt niveau er det forståelse af inter-
essebaserede relationer gennem indsigten og visdom-
men i treenigheden Servant Leadership, Facilitation og 
Personal Leadership. 

The Shadow Side The Transformed Side
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Workshop forløbet består af følgende moduler:
Think it – Organisationen med 3 fokusområder: People, Planet and Profit 
Feel it – Oplevelsen af 3 essenser: Flow, Flex og Form 
Live it – Når Servant Leadership, Personal Leadership og Facilitation er ét 
Adjust it – Hvordan flyver vores sommerfugl

Hvert modul består af træning i teori, intuition, relation, praktisk gennemførelse af undervisere på særdeles højt 
fagligt niveau, og som selv praktiserer at være den forandring de selv ønsker at se i verdenen for dem selv og kom-
mende generationer.

Du får en unik mulighed for at realisere dine lederegenskaber og styrke din organisations fokuspunkter i den  
smukkeste del af Danmark og i praksis afprøve de naturlove som sand ledelse bygger på

2 dage – Think it

Første modul vil vi bruge til at  
forestille os og herefter 
mentalt skabe en virksomhed, 
der både har fokus på vækst, 
mennesket og bæredygtighed. 
CSR vil indgå med fokus på 
people, planet and profit. Vi 
vil se nærmere på Servant 
Leadership, Personal Leaders-
hip og Facilitator, samt hvad 
der sker, når disse tre proto-
typer sættes sammen til et  
konceptuelt design for en 
organisation med vækst og 
bæredygtighed.

 
Gilleleje 

5 dage – Feel it

Med viden om Spiral Dyna-
mics opnår du en dyb indsigt i 
paradigmeskift. 

Med en vision quest, team-
work, teori og øvelser skaber 
du dit fundament til at gå ud 
og generere den forandring, 
du ønsker i din organisation. 
 
Du vil få mulighed for fordy-
belse og refleksion væk fra 
en travl hverdag. Du får skabt 
et større overblik for hvad 
essenserne Flow, Flex og 
Form  er, og hvordan det 
skabes i en organisation. 

 
Samsø 

2 dage – Live it

Du træner visionary dream 
sharing, så du kan gå ud i din 
organisation for at implemente-
re bæredygtig vækst via  
Servant Leadership, Personel  
Leadership og Facilitator.  
Du lægger en plan for, hvordan  
du  implementerer denne læring 
i din organisation.

Du arbejder med at være en 
Servant Leader, sikre dit   
Personal Leadership og fungere 
som Facilitator for andre.

Gilleleje 

1 dage – Adjust it

Vær bevidst om det du sanser. 
Efter ca. 4 uger og en række 
erfaringer rigere vil vi mødes og 
udveksle erfaringer og reflek-
sioner for at kunne justere dit 
lederskab.

På adjust it vil vi styrke dine 
implementeringskompetencer 
yderligere, og sætte fokus på 
dine indsatsområder fremad-
rettet, og du får mulighed for 
at hæve din bevidsthed til et 
højere niveau .

Gilleleje 

Context:
Growth
Freedom
Healthy competition

Cohesion:
Flexibility

Reciprocity
Collective spirit

Content:
Sustainability

Balance
Cooperation

FLOW FLEX FORM
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Du opnår:
At få rum og tid til at fordybe dig i afgørende refleksioner for fremtidens bæredygtige 
lederstil – rummet er et fællesskab af kvinder med samme ambitioner.

At opbygge et netværk af ”forandringsagenter”, baseret på feminint lederskab,  
autenticitet, nærvær og ærlighed

At skabe klarhed om din egen lederstil og evne til at træde autentisk frem som visionær 
leder – dybt forankret i din egen kerne og værdier, som tiltrækker andre til at følge dig

At skabe en inspirerende vision for hvad du vil med dit lederskab og en handlingsplan for 
at implementere The Butterfly Effect i dit team og i din organisation.

At opdage og forankre nye måder at udtrykke dit lederskab, som måske ikke er trukket 
fra den lineære og logiske maskuline hjerne, men fra den intuitive og kreative feminine 
hjerne.

At finde ind til din indre visdom om lederskab og forbinde dig med din viden om at lede 
mod mere bæredygtige valg og handlinger.

At blive i stand til, gennem øget nærvær at navigere igennem time of changes, som en 
fleksible hurtiggående gummibåde og her bruge din indre stilhed til at stå ”i orkanens øje”

At blive klar på dig selv som leder og herved træffe de rigtige valg i overensstemmelse 
med dit formål, dine visioner og dine værdier, til gavn for det fælles bedste.

Ikke at blive smittet med sygdommen Hubris Syndrome - den sygdom man får, når 
magten og egoet stiger en til hovedet og man ikke længere kan træffe bæredygtige sunde 
beslutninger

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Vi udbyder en lederuddannelse, der har fundament i hjertet, og lærer dig at 
anvende din iboende visdom og følge den naturlige gensidighed i dit indre  
– vi kalder det sommerfuglemetoden. 

• I stedet for bundlinjeeffekt taler vi om sommerfugleeffekt.
• I stedet for kontrol taler vi om frihed og autenticitet
• I stedet for ensretning taler vi om kreativitet og glæde 
• I stedet for magt taler vi om kærlighed og samarbejde.
• I stedet for KPI’s taler vi om energi og flow
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“I ignite the beauty of the plains. I sparkle the waters. I burn in the sun, and the moon 
and the stars. I adorn all of the Earth. I am the breeze that nurtures all things green.  
I am the rain coming from the dew that causes the grasses to laugh with the joy of 
life. Let us likewise rejoice.” Hildegard af Bingen, abedisse, 12 århundrede

Tid og sted: 
 
Straagaarden – Gilleleje  
Modul I – THINK IT:  
Den 20. og 21. april 2015 fra kl. 9.30 til kl. 21.00 begge dage

Samsø – Internat
Modul II – FEEL IT:  
Den 18. maj 2015 kl. 13.00 til og med den 22. maj 2015 kl. 13.00

Straagaarden – Gilleleje  
Modul III – DO IT:  
Den 15. og 16. juni 2015 fra kl. 9.30 til kl. 21.00 begge dage

Straagaarden – Gilleleje
Modul IV – ADJUST IT:
Den 20. august 2015 fra kl. 9.30 – 21.00

 
Pris:  Kr. 38.500,- ekskl. moms  
 
I prisen er inkluderet materialer og forplejning, samt kost og logi på 
Samsø, men ikke drikkevarer og transportudgifter.

APRIL

20
Mandag 2015
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Learning facilitators / The Butterfly Effect
Tina Monberg er efterspurgt international foredragsholder. Som forfatter til mere end fem 
bøger om nye relations- og samarbejdsformer har hun hjulpet organisationer og virksomheder til 
at fungere i fremtidens multisamfund . Hun har desuden bidraget til Børsens Ledelseshåndbøger 
og artikler om nye ledelsesformer, blandt andet til Institut for Fremtidsforskning magasin: Future 
Orientation. 
 
Hendes bøger er blevet anprist, som værende obligatorisk læsning for virksomhedsledere. Med 
sin tværfaglige baggrund som mediator ved Harvard Law School, advokat og exam. psykotera-
peut evner hun som formidler og konsulent at inspirere og anvise vejen til en bedre verden, hvor 
forskellighed er et aktivt og samarbejde er et must. I 2000 etablerede hun et af Danmarks førende 
selskaber med speciale i konflikter og nye samarbejdsformer ved brug af mediationsmetoden 
og med fokus på de menneskelige relationer. Her udbydes internationalt certificeret mediator 
uddannelse. Tina har udviklet The Butterfly Effect, som er et nyt ledelses-koncept, og udgav i den 
forbindelse den anmelder roste bog: ”Den bedst tjenende virksomhed – vækst og bæredygtighed” 
på Gyldendal Business.

Charlotte Fruergaard, proceskonsulent, leder af HjerteAkademiet, mindfulness/yoga instruktør, 
certificeret i MBTI & EI (Emotionel Intelligens). Charlotte Fruergaard er en erfaren foredragsholder 
og underviser med 20 års erfaring som kursusleder og foredragsholder. Forfatter til bogen ”Det 
handler om kærlighed” Magnolia Press 2009.

Kåret som årets underviser i personlig udvikling 2012 af Confex Danmark. Hun er kendt og res-
pekteret for sin anerkendende undervisningsform, som er konkret, jordnær og anvendelig. Dertil 
er Charlotte for nylig i FEMINA kåret som en top 100 kvinde, der inspirerer og imponerer os og i 
FIT LIVING som top 10 af kvinder, der gør en forskel. 

Charlottes formål og passion er at bane vejen, gennem lederskab, mod og entrepreneurship, til 
en bæredygtig verden med fokus på individer, grupper og organisationer. Hendes arbejde har højt 
fokus på autenticitet og lederskab med hjertet, hvilket hun bidrager med både i privatregi og i 
erhvervslivet.

Mette Thorkilsen er seniorkonsulent i Factor3 og hjælper virksomheder med at styrke deres 
forandringskompetence og project performance på alle organisatoriske niveauer. Baseret på mange 
års erfaring med projektledelse fra bygge- og anlægsbranchen og en involverende tilgang, hjælper 
Mette derudover virksomheder med optimering af arbejdsgange og processer, samt klarlægning af 
roller og ansvar. 

Mette er uddannet cand.polyt., NLP og Enneagram practitioner, Auditor og Mediator, og er den 
”fødte” facilitator. Mette forstår de udfordringer vi bliver mødt med i dagligdagen, og formår at 
omsætte teori og tanker til praktisk håndgribelige handlinger. Mette’s forståelse for helheden er af-
gørende i de transformationer vi står overfor både som individer og som organisationer i fremtiden.

Mette har tidligere arbejdet som Teknisk chef, Projektleder, samt Kvalitets- og Miljøleder på store 
bygge- og anlægsprojekter hos bl.a. Øresundskonsortiet og DR, hvor hun modtog flere priser for sit 
arbejde med implementering af samarbejde og sikkerhed på byggepladser.
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Learning facilitators / The Butterfly Effect
Pauline Poulsen er til daglig trivsels- og transitionskonsulent i AS3 Business to Business, hvor 
hun faciliterer forandringsprocesser for den enkelte medarbejder og leder, i teamet og på organisa-
tionsniveau.

Med baggrund i en fireårig psykoterapeutisk uddannelse og en toårig alternativ uddannelse i energi 
fra bl.a. Arthur Findley College i England driver Pauline derudover egen praksis med sessioner 
i spirituel rådgivning og kurser i Presensing the Future og Intuitiv Ledelse for både private og 
erhvervsfolk.

Pauline er oprindelig Cand. Mag i Historie og PR og har mange års undervisningserfaring fra Niels 
Brock blandt andet i Idehistorie og kulturforståelse, men har de seneste 10 år koncentreret sig 
om at demonstrere og undervise i forskellige emner indenfor spiritisme og den esoteriske filosofi. 
Helt overordnet brænder Pauline for at udvikle menneskers spirituelle intelligens og træne dem 
i at forvalte deres feminine og maskuline energi, så evnen til at opdage og udfolde den personlige 
livskontrakt styrkes.

Birgitte Escherich har med sige mange år som rådgiver i fødevare erhvervet en usædvanlig skarp 
og tværfaglig dyb viden om fødevarekvalitet. Hun er en eftertragtet foredragsholder gemmen 14 år 
og en offentlig kendt meningsdanner og debattør. Hun er idékvinde bag, stifter af og Chefideolog i 
MadMarked A/S, som har sat en markant bølge igang i DK om hvordan man kan skabe en bære-
dygtig fødevareforsyning - milevidt forskellig for den konventionelle.

I MadMarked-regi har Birgitte skabt et Akademi for fødevareforståelse, hvis undervisning er op-
træning af personale samt parallelt gratis at følge som borger. Ligeledes medstifter af tænketanken 
FOODPEACE, hvis opgave er at skabe offentlighed og bevidsthed om hvad vi spiser samt forsag til 
bæredygtige alternativer. Birgitte er uddannet cand. scient. pol. samt eksamineret mediator med 
speciale i at mediere mellem naturens ressourcer på fødevare- området og dem der forvalter og 
forbruger dem. Birgittes formidlingsstil er hudløs direkte, uden omsvøb, på højt fagligt niveau og 
altid med dét for øje, at skabe en smukkere verden.
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Vores filosofi:
• De bedste resultater opnås, når alle i gruppen på 

samme tid varetager både egne og gruppens interesser. 

• Konflikter og samarbejde er ikke adskilte størrelser 
men dele af samme proces. 

• Vækst skabes i samarbejde og med udgangspunkt i 
fælles interesser og ikke i frygt.

Deltagerne fra tidligere  
Butterfly Effect uddannelse:

”Helt fantastisk forløb. Det bedste kursus jeg i mit liv 
har deltaget i.”  
HR manager Marianne Viskum Olesen, LEO Pharma

 
” En ubeskrivelig oplevelse, som skal gennemleves” 
Bolette van Ingen Bro, CEO Navigators

”Stor faglighed, virker professionelt, overskueligt  
og sammenhængende. Super.” 
Rektor Henriette Slebsager

 
” Meget kompetent og vidende. I har givet os så  
meget og sat gang i en proces, som ikke slutter.” 
Sekretariatschef Lisbeth Bøggild

 
”Jeg vil tale om;  før og efter Butterfly Effect. 
Jeg vil ikke længere se på verden på den samme måde.” 
Britt Nielsen, Key Account Manager

”



Don’t Reform – Transform

9

According to professor Edward B. Roberts from MIT  
only 40% of our potential is at use in our organization. 
Therefore release your full potential and see what  
happens to the wellbeing 

Ud fra det rettighedsbaseret system, 
har vi skabt et interessebaseret system.
• I stedet for lovgiveren – den øverste ledelse har vi skabt et tjenende lederskab
• I stedet for udøveren – mellemlederne har vi skabt et personlig lederskab
• I stedet for dommeren – controlleren har vi skabt facilitatoren

Vi giver dig mulighed for at tage ansvar for dit lederskab og herved frisætte dine medarbejdere med 
oplevelsen af, at I bygger på den samme katedral.  

 
 
 
 

For yderligere info kontakt:
 

mediationcenter a/s
Strandvejen 203
2900 Hellerup
Denmark
Tlf:  + 45 70 25 82 28
www.butterflyeffect.dk
mail@mediationcenter.dk
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“...The only myth that is going to be worth thinking about in the immediate future is one that 
is talking about the planet, not the city, not these people, but the planet, and everybody on it. 
And what it will have to deal with will be exactly what all myths have dealt with—the maturation 
of the individual, from dependency through adulthood, through maturity, and then to the exit; 
and then how to relate to this society and how to relate this society to the world of nature and 
the cosmos...And this would be the philosophy for the planet, not for this group, that group, or 
the other group. When you see the earth from the moon, you don’t see any divisions there of 
nations or states. This might be the symbol, really, for the new mythology to come” 

Fra Power of Myth interview med mythologist Joseph Campbell 

“The ideology of industrial society, driven by notions about economic growth, ever-rising stand-
ards of living, and faith in the technological fix, is in the long run unworkable. In changing our ide-
as, we have to look forward towards the eventual target of a human society in which population, 
use of resources, disposal of waste, and environment are generally in healthy balance. Above all 
we have to look at life with respect and wonder. We need an ethical system in which the natural 
world has value not just for human welfare but for and in itself. The universe is something inter-
nal as well as external.” 

Sir Crispin Tickell 


