Exklusivt Mentorprogram för Projektledare
Framtidsforskare, kvantfysiker och spirituella ledare är alla eniga om att världen går in i en ny era
på en högre vibration, där närvaro, tillit, medkänsla och intuition kommer att konkurrera ut
checklistor, formella rapporter och dokumentation. Förändringarna kommer oftare och går fortare
och fortare. Stora förändringar och maktskiften pågår i vår värld och hela världsekonomin gungar.
Vi går in nya paradigm där den som med minsta möjliga motstånd har förmågan att snabbast
anpassa sig efter nya villkor kommer att ta hem flest segrar.
Är Du en av de projektledare som bestämt sig för att lyckas med ditt uppdrag mitt i denna
turbulens? Önskar Du att Ditt team skulle vara mer engagerat och hålla deadlines bättre? Håller
Du och Dina medarbetare på att drunkna i dokumentation? Vet Du med Dig att du behöver
förädla struktur, färdigheter och/eller förhållningssätt, men vet inte riktigt hur Du ska gå tillväga?
Känns det ibland svårt att hantera de olika medlemmarna i Din styrgrupp? Är det svårt att lämna
över projekten till organisationen efter genomfört uppdrag?
Är Du redo att ersätta informationsöverflöd och tidspress mot glädje och lätthet i Dina affärer och
projekt? Vågar Du släppa taget om de begränsande föreställningar som hindrar Dig att stå i Din
fulla kraft med tillgång till Din inre kompass och Din intuition? Vågar Du välkomna överflöd,
passion och framgång i Dina projekt, Din verksamhet och i Ditt liv? Ser Du på Dig själv som en
sann påverkare som med rätt verktyg kan göra verklig skillnad?
Är du en förändrings- och projektledare som behöver mod, och verktyg för att hantera och
kommunicera bättre med Dina intressenter för att nå projektmål och effektmål i Dina viktiga
projekt
Svarar Du JA på mer än en av ovanstående frågor? Då kan jag hjälpa Dig att få förändring att
hända. Snabbt, Effektivt, Glädjefyllt.
Mentorprogrammet pågår ett helt år för att säkerställa bestående förändring. Vi följer ett väl
beprövat 10-stegssystem, som anpassas efter Dina behov och förutsättningar.
I programmet kommer Du att få klarhet, mod, inspiration, ökad självinsikt, översikt och
transparens, passion, handlingskraft, energi och en ökad känsla av tillräcklighet. Samtidigt får Du
verktyg, tips och goda råd som Du kan tillämpa direkt i Din verksamhet. Din förmåga till
kommunikation på mottagarens villkor kommer att öka, Du kommer att fatta bättre beslut, bli mer
efterföljansvärd och få människor med Dig i Ditt projektarbete.
Områden som vi på olika sätt berör i programmet och hämtar verktyg ifrån finns summerade i
nedanstående bild.
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1. Ditt Nuläge
Hur ser Dina tankemässiga föreställningar ut idag? Med Identity Compass mäts Dina
tankemönster, Dina drivkrafter, Din förmåga till kommunikation och Din ledarförmåga. Vi gör också
en genomlysning av möjligheter och hinder i detta steg. Här synliggörs snabbaste vägen mot ett
effektivare ledarskap för Dig.
2. Visioner & Mål
Vi hjälps åt att formulera och skärpa Dina livsmål likaväl som Dina projektmål och effektmål och
belyser hur de hänger ihop med företagsvisioner och strategier, såväl på lång som kort sikt och
säkerställer att de blir energirika och lockande. .
3. Work Breakdown Structure
Dina långsiktiga mål bryts ner till hanterbara aktiviteter, samtidigt som Du får hjälp att beskriva
omfattning och göra avgränsningar. Detta ger Dig transparens och kontroll samtidigt som Du får en
känsla av tillräcklighet. Det ger Dig också ett fantastiskt underlag för bemanning, riskhantering,
budgetering och effektiv kommunikation.
4. Roll & Mandat
Du får verktyg att på djupet förstå skillnaden mellan roll, position och person. Vi tydliggör också de
olika rollerna i Din projektorganisation och Du får råd om hur Du kan använda projektorganisationen för att hantera svåra människor. Du får insikt och mod för att kräva det mandat Du
behöver. .. Vad behöver Du själv? Vad kan Du delegera? Dina och andras beslutsprocesser
synliggörs. Vår målsättning är att Du ska verka i den roll Du strålar i.
5. Processer
Vi synliggör och utvecklar tillsammans de faser och beslutspunkter som finns i Din projektmiljö och
i Ditt inre – och ser till att de hänger ihop i alla ändar.
6. Kommunikation
Du får verktyg för att synliggöra Dina viktigaste intressenter samt göra en strategi för hur Du ska
kunna nå fram till dem på bästa sätt. Kommunikation på mottagarens villkor. Vi jobbar samtidigt
med de tankemönster Du har som idag hindrar Dig att nå fram till en del människor, och undanröjer
eventuella hinder.
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7. Förändringsstrategier
När du ska införa nya system eller arbetsmetoder krävs det för det mesta att Du lyckas ändra
beteenden hos de som ska använda lösningen när projektet avslutats. Du får här hjälp att
analysera förändringsklimatet och sätta strategier för Ditt förändringsuppdrag.
8. Förtroende & Tillit
En förutsättning för ett gott ledarskap är förmågan att skapa förtroende och tillitsfullt klimat i
projekten – och bevara det. Vi arbetar med förmågan att behålla styrningen i projektet med ett
tillitsfullt förhållningssätt.
9. Coachande Förhållningssätt
Verbal övertalning brukar sällan få andra människor att ändra vitala beteenden. Istället får Du
verktyg för hur du med ett coachande ledarskap skapar delaktighet, engagemang och
ansvarstagande. Se fram emot projekt där Dina teammedlemmar håller sina deadlines och
verkligen hjälper Dig att fatta medvetna beslut.
10. Integritet & Intuition
I den tid vi lever i då allt går i ett rasande tempo och informationsflödet känns övermäktigt är det
extremt viktigt för en ledare att veta vem de ska lita på och ta emot information ifrån. Det är också
viktigt att kunna delegera för att inte gå under i det operativa träsket själv. Du blir här klar över var
Du har Dina gränser, lär Dig respektera Dig själv och utvecklar Din magkänsla så att Du kan fatta
bättre beslut även när Du saknar en del fakta. Effektiva metoder rensar ut mentala blockeringar
som hindrar Dig från att uppnå Din fulla potential och Ditt flöde. Du kommer att få nära kontakt med
Din intuition i detta steg och får lära dig hur Du själv kan tillämpa meditation och mental träning för
att nå Din högre vishet.

Under programmet har vi kontinuerlig kontakt i form av fysiska och virtuella möten där Du har Din
mentors fulla uppmärksamhet och stöd. Frekvensen och längden på mötena anpassas efter Dig.
Du har alltid möjlighet att påverka inriktning och tempo i varje möte. Mellan mötena får Du
uppgifter och utmaningar samt tillgång till Din mentor per telefon och e-mail. Vid första mötet
skrivs en överenskommelse om tystnadsplikt.
Detta är en effektiv och rolig väg till personlig utveckling, måluppfyllelse och ökad lönsamhet.
Din mentor, Annette Wendin, har 20 års erfarenhet av att leda förändring i ledande positioner,
hon är PMP©, Scrum Master© och följer International Coach Federations etiska regler och
coachfärdigheter. Hon är Advanced Theta Brain Wave Practitioner®, utbildad i NLP för coacher
och certifierad i profilanalysverktyget Identity Compass. Hon har under de senaste 11 åren tränat
och guidat ca 3000 förändringsledare och projektledare i internationella koncerner.
Investering
7 300 SEK + moms/månad

vilket betalas i förskott den 1:a varje månad. Vid betalning av hela årsavgiften i förskott är priset
73 000 SEK+moms.
I paketet ingår samtliga verktyg som täcks av det program vi utifrån plattformen har anpassat för
Dina behov och annan ev litteratur som mentorn tillhandahåller. Tillkommer ev reseersättning
utanför Malmö.
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