True Leadership International
TLI er specialister i de subjektive kræfter, der former
skabende processer som strategi, innovation og kommu-

Rolf Jackson er civilingeniør i fysik
og operationsanalyse og direktør
for True Leadership International.
Rolf har arbejdet med ledelse

nikation. TLI’s unikke teknologi kan på øjeblikke afsløre ting,

siden 1995 og skabt en række

som ellers ville tage måneder eller år at opdage.

revolutionerende værktøjer. Fra sit
center i Odense, tilbyder han leder-

Ledelse af kreative processer

træning, kommunikationsrådgivning

Undfangelsen af en ny idé, koncept eller strategi er en sårbar
proces. Gennem indsigt i sindets virkemåde får processen en
nerve, som sparer tid og penge og giver bedre resultater.

og

facilitering

af

innovations-

Personlig Power &
Sandt Lederskab

processer over hele landet.
Kontakt Rolf på tel: 2032 3120

Master of Shadows™
Lederuddannelse med fokus på personlig udvikling. Vi konfronterer magtens skygger og behersker sindets fulde potentiale.

Sagt om True Leadership International...
...Værktøjerne indfanger de nuancer og potentialer som mennesker rummer og lader denne rigdom folde sig ud på en

Power Quest™

inspirerende og struktureret måde.

Individuel udviklingsproces for ledere. Velegenet til stress,
konflikthåndtering,

manglende energi og afgørende valg.

...TLIs ledertræning skaber bevidsthed om muligheder i stedet
for begrænsninger.

Sessioner varer en time.

...TalentProfilen strukturerer coachingen så den bliver bedre.

Shadow Quest™

Personlig power
Lær om sindets formidable kraft.

Processpil for ledergrupper. Giver et sprog til at tale om alt det,
som normalt undgås og dermed bliver til fastlåste konflikter og
tabte muligheder.

Personlighedsprofil og coaching
Med afsæt i TalentProfilen™ eller MemProfilen™ coaches om
styrker og svagheder. Kan også bruges til screening af ansøgere.

Master of Shadows™

Konfliktløsning
Effektiv håndtering af vanskelige personer og konflikter ved at

Behersk magtens skyggesider.

tydeliggøre hvad der virkelig er på spil, så et valg kan træffes.

Hvordan kommer jeg i gang?
Ring på +45 2032 3120 og aftal en tid til en session eller et
uforpligtende møde. Se website for detaljer og priser.

Talent Management
Brug den nyeste HR teknologi.

True Leadership International
Aasum Bygade 18, 5240 Odense NØ, Denmark
www.trueleadership.com – tel: +45 2032 3120

True Leadership International
www.TrueLeadership.com

Personlig power

Peak-performance

Lad være med at spilde tid på uvæsentlige ting og find
ind til din personlige power — nu!

Hvordan smeder man et team ud af individualister?
Hvordan forenes behovet for selvrealisering med kravet
om kolde kontanter?

Succes kommer af klarhed – at vide præcis hvad du vil,
hvorfor du vil det og hvilke styrker du har.
True Leadership International (TLI) kan lære dig at
beherske kræfterne i dit ubevidste sind. Det vil gøre dig
kreativ, inspirerende og magtfuld.

Skab bedre fortællinger...
Hvem er du? Hvad er din historie?
Mennesker søger mening gennem fortællinger.
Branding og storytelling er magtfulde fordi de
skaber en fortælling om virksomheden og
dens produkter.

I sin kerne er det en konflikt mellem magt og kærlighed
— et spændingsfelt mellem individ og fællesskab.
Peak-performance kræver at man forener menneskelige og faglige modsætninger og får dem til at spille
rigtigt sammen. Det er TLIs speciale!

Konflikt management
Gentager konflikter sig? Savner du begejstring?
Manglende forståelse for konflikter fører til
berøringsangst og dræner energien.
Faktisk handler det sjældent om rigtigt og
forkert, men om forskellige perspektiver
som kolliderer. Med TLIs værktøjer kan
selv fastlåste konflikter blive til nye
muligheder, fordi de skjulte årsager
bliver tydelige.

TLI hjælper dig med at fange verdens
opmærksomhed og frigøre energi ved
at skabe bedre fortællinger.

Behersk magtens skygger!

Arketypernes magt

Skygger er kræfter i det underbevidste
som betinger vores adfærd. Enten
behersker du dine skygger eller også
behersker de dig.
Master of Shadows™ er en lederuddannelse
der, lærer dig at beherske sindets mørke side
og mestre kilden til sandt lederskab.
Det vil uden tvivl blive dit livs største eventyr!

Længes du efter vingesus og magi?
Holder du af gode historier?
Eventyrlige fortællinger, som Ringenes
Herre, kan synes langt fra hverdagen.
Men arketypernes appel er universel, fordi
de afspejler noget helt grundlæggende.
Shadow Quest er et processpil, der bruger
arketyperne som et spejl af vort indre. Det er en vej
til at forstå, og beherske, kræfterne i det underbevidste.

Talent management

Succes som leder...

Hvad er dine toptalenter? Bruger du dig selv optimalt?

Udover faglig kompetence skyldes succes som leder
gerne indre styrke, selvindsigt og evnen til at begejstre.

TalentProfilen™ er et magtfuldt redskab til at udvikle
talenter, forebygge konflikter og optimere menneskelige
ressourcer.
TalentProfilen™ er inspireret af en undersøgelse med over
to millioner interviews og giver et solidt fundament for
succesfuld Talent management.

Det kan man ikke læse sig til. Men det kan kultiveres, og
forfines, hvis man investerer i sin indre udvikling.
Hos TLI får du de redskaber, du skal bruge.
Kontakt Rolf Jackson på tel. 2032 3120.

