
 

 

FORLØBET 

Leadership by Heart er et helt unikt lederudviklingsforløb, udsprunget af den shamanistiske visdom og filosofi.  
Forløbet henvender sig til dig, der er leder (eller ønsker at lede). Du har et ønske om at udvikle dit personlige lederskab. Vi 
tager udgangspunkt i dig og din virksomheds situation og de udfordringer, du står overfor. Sammen  
arbejder vi os derhen, hvor du ønsker at være. 
 
Forløbets indhold: 
Forløbet er delt op i fem moduler, som gradvist har til formål at klæde dig på til at være  
den leder, du i virkeligheden er.  
 
Modul 1 – Selvanalyse 
Hvem er jeg? Hvem er jeg som leder? Hvordan fremstår jeg som leder?  
Hvad er mine største udfordringer som leder? Hvad ønsker jeg at skabe i min  
virksomhed? Hvad er mine forcer? Vi tager pulsen på din nuværende lederstil.  
Dette modul foregår på din arbejdsplads. 
 
Modul 2 - Frigørelse af personlige blokeringer 
Du får en dyb kontakt til din indre stemme, der guider dig til at være den bedste version af dig. Du styrker dit personlige 
lederskab. Du vil få en dyb indsigt i dig selv i takt med at du slipper de blokeringer, der forhindrer dig i at udfolde dit fulde 
potentiale. 
 
Modul 3 - Udvikling af din personlige udstråling med din bevidsthed  
Du vil få inka-indvielser, der styrker dine psykiske evner til at se, høre og fornemme klart, din krop, dit sind og bevidsthed. Du 
får redskaber til at beskytte dig selv overfor andres uhensigtsmæssige energi. Du vil hvile fuldstændig i dig selv, uanset hvor 
meget det måtte storme omkring dig. Du vil ligeledes balancere mellem dine maskuline og feminine sider samt at få vækket 
skaberkraften i dig! Se evt. http://heart-wise.dk/munaykiintro.html  
Dette modul kan enten være individuelt eller i gruppe med andre ledere, hvor du har mulighed for sparring på tværs af 
virksomheder eller afdelinger. 
 
Modul 4 - Hvordan jeg løfter virksomhedens energi/bevidsthed 
I dette modul vil du blive udstyret med de shamanistiske teknikker, der på meget kort tid kan ændre din virksomheds 
kultur/ånd. Noget,  som man normalt betegner som nærmest umuligt at ændre. Du vil i denne sammenhæng også arbejde 
med din egen vision quest. 
Dette modul vil både foregå indendøre, evt. i din virksomhed, og omkring bålet i skoven. 
 
Modul 5 - Forankring i din virksomhed 
Her sikrer vi os, at de værktøjer og redskaber, du har fået bliver forankret i dig og i virksomheden. Dette vil både foregå i 
gruppen og ved individuel opfølgning i din virksomhed (coaching) 
 

  

Ønsker du at styrke din personlige karisma og udstråling? 

Ønsker du at skabe en stærk og positiv ånd og kultur i din virksomhed – med hjertet på det rette sted? 

Ønsker du helt unikke værktøjer til at fremstå som en autentisk, stærk og viis leder? 

Ønsker du at arbejde intenst med dig selv og din egen udvikling? 

Ønsker du en dyb, personlig udviklingsrejse, du vil have glæde af resten af livet? 

Så er dette forløb helt sikkert relevant for dig! 

>>   

LEADERSHIP BY HEART 
  

UDSPRUNGET AF DEN SHAMANISTISKE FILOSOFI OG VISDOM 
  

  

FORLØBETS UDBYTTE 

Livet efter forløbet vil være ændret, og dit syn på verden vil være anderledes. Dit personlige lederskab vil være ændret – og du 
vil være mere glad og fri – dine medarbejdere vil trives bedre med din lederstil og den ro, du er i stand til at skabe i 
virksomheden. Du har tillid til dit hjerte og tager modige beslutninger, der vil løfte organisationen til nye højder. Du vil være 
innovativ på alle planer – ikke mindst personligt! Dine empatiske evner, især overfor dig selv vil stige og dine omgivelser vil 
både kunne se og mærke forandringen hos dig. Din evne til at tackle udfordringer i livet generelt  vil være mere konstruktive.  
Med andre ord: du skaber god company karma med gladere medarbejdere, som skaber gladere kunder, som sidst, men ikke 
mindst skaber større overskud på bundlinien. 
  

 

http://heart-wise.dk/munaykiintro.html


  

FORVENTET TIDSFORBRUG 

Leadership by Heart forløbet er et intensivt og stærkt transformerende forløb, der 
stiller krav om, at du ønsker at arbejde med dig selv. Du går i dybden og lærer dig selv 
at kende på en helt ny måde. Du ønsker at skabe dit liv og den verden, du ønsker at 
leve i. Du vil opleve, at du endelig vil finde ind til kernen af dig selv, og herefter kunne 
nyde resten af livet med denne nye bevidsthed.  

 

Varighed: Du skal regne med at investere ca. 60 timer + dit eget personlige arbejde, 
fordelt over ca. 4 måneder, alt efter hvordan det passer i kalenderen. Forløbet, der vil 
variere i intensitet, er bygget op med følgende aktiviteter: 
 
Individuelt forløb Gruppeforløb eller individuelt 
Ledercoaching:  4 gange  
Autentisk selv forløb:  4 gange  
Opfølgning: 2 gange 

Inkaindvielser og fredsforløb:  12 gange 
individuelt eller 4 gange ved gruppeforløb. Du vil 
endvidere deltage i bålceremonier med 
overnatning i shelter og gennemføre din egen 
vision quest. 
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MICHAEL BERG 

 

Michael Berg, 51 har oprindeligt en baggrund som 
produktionsingeniør, merkonom og coach. 
Sidenhen har han valgt at bevæge sig lidt væk fra 
den hårde rationelle businessverden og har i en del 
år arbejdet som healer, shaman, kraniosakral 
terapeut, samt passioneret yogaunderviser.  
 
I årene under og efter hans udviklingsforløb som 
shaman (en personlig hovedrengøring/ ”mental og 
følelsesmæssig reengeneering”) , har han brugt 
flere år på at udforske, hvordan tingene hænger 
sammen med hvad man sender ud og det, man får 
tilbage – og den magi, der opstår, når blokerende 
energi bliver frigivet. 
 
Ved at have ryddet op i hans fortid og i alle hans 
relationer, har det gjort at Michael kan leve i 
følelsesmæssig frihed, fri af personlige 
begrænsninger og føle sig stærk, viis og autentisk i 
livet.  
 
Denne visdom som Michael har opnået, har han 
valgt at viderebringe til erhvervslivet, med visionen 
om at gøre de danske (og internationale) 
virksomheder mere bevidste og bæredygtige på 
alle planer.  
 
Han har tidligere som managementkonsulent 
gennemført lederudviklingsforløbet i en større 
dansk international virksomhed – med markante 
resultater. 
  
Det siger samarbejdspartnerne:  
"Af alle de efteruddannelser jeg har deltaget i, er 
det noget af det bedste, jeg har oplevet. Det var 
ikke specielt coaching-sessionerne der står lysende 
nu her efter (hvad 10 år??) men det var 
indvielserne og den grundlæggende kærlighed og 
accept som du gav mig/os. Hvis du vidste hvor ofte 
jeg har nævnt "bands of power" til nye kolleger i 

årene der er gået 😉 så blev du nok glad og tilfreds. 
Forløbet med dig, resulterede i, at vi blev mere 
helstøbte, fokuserede og bevidste som ledere, og 
det smittede af på vores godt 100 medarbejdere. 
Vi blev bedre til at lytte indad og til omverdenen. 
Og det gjorde, at vi også fik væsentligt bedre 
nøgletal i produktiviteten" 

Lisa Zoffmann, tidl. pakkerichef hos Arla Foods  

 
"Lederudviklingsforløbet med Michael har været 
meget unikt, idet jeg efterfølgende har anvendt de 
indianske/shamanistiske værktøjer. Det har 
resulteret i mere bevidst ledelse, bedre nøgletal, 
positive resultater på de bløde værdier, større 
glæde og trivsel blandt både ledere og 
medarbejdere. Selv om det efterhånden er nogle år 
siden, anvender jeg stadig de meget powerfulde 
værktøjer i min dagligdag. Forløbet har givet mig 
inspiration til altid at være den bedste version af 
mig selv, såvel privat som professionelt. En bonus 
ved forløbet, er at mit helbred også er stærkere 
fordi jeg lytter til mig selv og handler derefter." 
 

Stig Olesen, Industriel direktør, Skånemejerier  

 

TILMELDING 

Du kan melde dig til forøbet på nedenstående mail eller telefonnummer. Du er også 

velkommen til at kontakte Michael for en uforpligtende snak om mulighederne for dig. 

Diskretion, er det en naturlig del af forløbet. Ønsker I at arrangere et gå-hjem-informa-

tionsmøde, stiller jeg gerne op til en uforpligtende dialog. 

Prisen pr. person for forløbet inklusive materialer er kr. 59.500,- ekskl. moms. Forløbet  kan 

også betales modulvist. 

  

KONTAKT: MICHAEL W. BERG | TLF.: 26 33 55 33 |WWW.HEART-WISE.DK|  EMAIL: MWB@HEART-WISE.DK 

 

Hvad der er ekstra bonus ved forløbet: 

 Mere personlig og autentisk power i dit lederskab 

 En stærkere clairvoyant evne til at se, høre og fornemme klart 

 Evnen til at fremstå som en mere karismatisk leder 

 Følelsesmæssig frihed, fri af bindinger og blokeringer fra fortiden 

 Styrket DNA og immunforsvar, mindre sygdom og stress 

 Større kærlighed til dig selv – og mere kærlighed og glæde i dit liv 

 Opbremsning af din aldringsproces 

 Bedre evne til at være til stede i nuet 

 Øget bevidsthed – både kropsligt, mentalt og åndeligt 

 Nye stærke og unikke hands-on værktøjer til at blive en bedre leder 

 Større evne til at skabe det, du ønsker dig i livet 


