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Om uddannelsen
Impact Leader programmet er et personligt lederudviklings-
program, der hjælper dig med at opdage, styrke og genop-
friske formålet og hensigterne bag dit personlige lederskab. 
Uddannelsen er designet til at hjælpe dig med at tænde 
ledestjernen i dig som naturligt skaber en pulserende personlig 
resonans i det der altid driver dig til at gøre en personlig forskel.

Roxana Kia guider dig til at udforske dette dybere leder-
skabsformål - dit "WHY". Et formål, der giver dig den mest 
grundlæggende mening, nærvær og retning i alt, hvad du gør 
– på det private, personlige og professionelle plan. Når du lever 
på et så stærkt grundlag, vil du være i stand til at handle med 
exceptionel klarhed, overbevisning og troværdighed.

Du vil igennem uddannelsen identificere og forstå dit WHY 
som et indre personligt kompas, som du kan bruge til at 
navigere gennem en stadig tykkere tåge af kompleksitet  
og at styre dine ledelsesbeslutninger og dine handlinger i  
dit liv som helhed.  

Du vil finde ind til, hvordan du, med din unikke ledelsesstil og en 
inspirerende kommunikation, kan skabe effektfulde resultater 
på en ægte og energigivende måde. Du vil udforme og destil-
lere dit WHY i en række overbevisende „signaturfortællinger“: 
Meningsbåret  fortællinger, der inspirerer og vækker andre, til 
at tage personligt lederskab for det der er vigtig.

Du lærer at omsætte dit WHY i præcise aktioner og kommuni-
kation og redefinere, hvad du kan opnå. 
Dit lederskab og din kommunikation vil blive solidt forankret i 
en klar vision og et tydeligt beslutningsperspektiv – du vil skabe 
synlige resultater med din integritet i behold.

Et højintensivt program opdelt i fire moduler, hvor Roxana Kia 
gennem forløbet vil guide dig gennem en transformerende 
personlig rejse.

Hvem henvender forløbet sig til?
Om du er en topleder, en ildsjæl i en organisation, en iværksætter 
eller en kunstner, vil denne uddannelse hjælpe dig til at blive en 
ledestjerne og inspiration for andre.

For at kunne deltage på Impact Leader programmet, skal du 
have en oprigtig længsel, en drøm eller en evne til at gøre en 
forskel. Du har allerede en stærk position til indflydelse.  
Måske har du et ønske om at bidrage mere præcist, personligt 
og effektfuldt. Med mere mening. Måske ønsker du at opnå 
større resultater, men med mindre anstrengelse og mere 
bæredygtig. Du vil deltage med andre ambitiøse og passionere-
de mennesker der ønsker at finde ind til sit kald, sit "WHY", sin 
kilde, sin essens, sit formål – ja, det har mange navne. 
Vi kalder det Impact Leader.

Uddannelsen er for dig, der betragter dig selv som en  
ambitiøs leder eller en innovationssjæl.

Det er for dig der ønsker at få din stemme hørt endnu bedre, 
for at gøre en større forskel.

Det er for dig som er forandringsagent og beslutningstager.

Det er for dig, der gerne vil inspirere og guide.

Det er for dig, der er villig til at tage ansvar for at forvalte og 
forbedre din egen situation – og den for dine omgivelser.

Det er for dig, der drømmer om at bruge dig selv som en 
energikilde til at gøre en positiv forskel i dit private,
personlige og professionelle liv. 
De fleste mennesker har brug for klare mål og idéer, som de 
kan arbejde hen imod og blive inspireret af. Dette program 
tager det helt ind til meningsfuldheden.

Inspirér, engagér og transformér
igennem dit nærværende lederskab

Alle mennesker har dét. Og verden har brug for det, mere end nogensinde.
“Autenticitet” eller “integritet” - Det handler om at nå frem til den inderste kerne af ens personlighed. Der, hvor 

man er hjemme i sin egen natur. Hvor man ikke kan lade være med at bidrage og gøre en positiv forskel. Det er fra 
denne kerne, formålet vokser, hvor essentielle ledelsesgerninger bliver til naturlige signaturhandlinger.

At have en klar følelse af eget formål er en afgørende katalysator for din evne som leder til at række ud mod 
fremtiden. Det fungerer som en et indre kompas, hvor dit valg af strategier og prioriteringer bliver tydeligere.  

Det hjælper dig med at navigere din organisation, lede dit team eller dit virke sikkert gennem stadige forandringer. 



Vejen til nærværende lederskab
i 4 moduler

Modul 1
Forbind dig til dit dybere formål. Formuler en  
formålserklæring. Udtryk dit formål.

 – Effektiv coaching, refleksioner og øvelser baseret 
på din livshistorie, som sikrer, at du identificerer og 
forløser et genuint og personligt formål. Du guides til 
en præcis formulering af dit WHY, der forbinder dig 
til den drivende kraft i dit nærværende lederskab.

 – Det bliver dit indre kompas, som du kan navigere  
ud fra i dine beslutninger, handlinger og i din  
kommunikation.

 – Din formålserklæring afprøves og fintunes. 
Formålserklæringen omsættes til en stærk signa-
turfortælling, som vil inspirere, bevæge og skabe en 
mærkbar effekt hos dine tilhørere.

Modul 2
Bring dit dybere formål i spil igennem din  
unikke ledelsesstil.

 – Vi finder ind til dine 5 ledelsestilgange - dine 
"HOW"'s. Dine HOW's former din unikke ledel-
sesstil. Det er de personlige aktioner du tager på 
dig for at udleve dit WHY, hvor du bliver dig i dine 
handlinger. Det er her hvor du bliver en magnet for 
den forskel du driver frem, fordi du gør det, på den 
måde du gør det på.

 – Du bliver trænet i teknikker til at kunne handle ud fra 
et ressourcefuldt sted og opdage hvornår du bliver 
fanget eller styret af uhensigtsmæssige reaktioner 
eller fristelser. 

 – Du vil endvidere arbejde dig frem til flere  
signaturfortællinger.

Modul 3
Transformér blinde vinkler, grib mulighederne og  
pas på dig selv.

 – Opdag og udryd alt hvad der står i vejen for dit 
nærværende lederskab. Blinde vinkler modarbejder 
direkte din troværdighed og skal op i synsfeltet for 
at forløses til bevidste aktiver. Herefter står du frem 
klar, ægte og troværdig.

 – Lær at lytte ind på flere niveauer hos andre menne-
sker og dig selv. En færdighed som sikrer at du dit 
nærværende lederskab bliver vedvarende og aktiv i 
dine relationer.

 – Lær at passe på dit eget energisystem. Jo mere 
passioneret og drevet vi er, jo større er risikoen for at 
vi kan vi brænde ud. Sikre at du ved hvordan du kan 
styre din indre ild, både gennem at fodre den med 
det rigtige brænde og passe på den, og lære at både 
tæmme den og fyrre op for den.

Modul 4
Kend dine kræfter og dit sweet-spot  
– gør en konkret forskel.

 – Opstil nye mål og målsætninger på baggrund af 
dit lederskabsformål, og tilpas dem til dine daglige 
opgaver og aktiviteter.

 – Få liv i flere vigtige signaturfortællinger.

 – Definer dit sweet-spot som du kan lede ud fra  
og som samler dit WHY - HOW - WHAT i et  
personligt brand.



Deltagere siger…

Roxana satte lys på min essens og fik mig til at 
forstå, hvem jeg egentlig er inderst inde og hjalp 
mig til at udkomme derfra og folde det ud – til 
glæde for mig selv og alle mennesker omkring 
mig.
Lige fra jeg mødte Roxana første gang følte jeg 
mig set – virkelig set og så derfra har det handlet 
om at få lys på de nærmeste udviklingstrin til at 
begynde at gå vejen, som mit hjerte kaldte på.
Jeg er kommet ud som den fineste og reneste 
version af mig selv og lever hver dag i tråd med, 
hvem jeg er inderst inde og mit livsformål. Det 
giver mig en meget stærkere resonans og gør 
mig i stand til at sætte større aftryk.

- Inge Kindberg
CEO, Five Units

Roxana er uhyre professionel og besidder en 
utrolig veludviklet evne til at se helt præcis hvor 
og hvordan hver enkelt af os kan udvikle vores 
personlige potentiale.
Jeg giver Roxana mine varmeste anbefalinger! 

- Christian Bason 
Administrerende direktør Dansk Design Center, 
Danmark

Roxana forstår at skabe og fastholde en fokus og 
nærhed i et afslappet rum så man glemmer alt 
om tid og sted. Du mærker hele tiden hvordan du 
udvikler dig mens du opdager nye stærke sider 
ved dig selv. Samtidig ser du hvordan dine med-
kursister med fuld energi blomstrer foran dine 
øjne – og du suger til dig af nye værktøjer som 
gør at du får lyst til at kaste dig ud i udfordringer, 
som du tidligere ville have været forbeholden 
overfor. Kanon program! Kan varmt anbefales. 

- Lars Højlund Christensen 
Senior Department manager, Novozymes A/S, 
Danmark

Jeg lærte Roxana Kia at kende som en særdeles 
kompetent og indfølende lærer og menne-
skekender. Under Roxanas vejledning fandt 
jeg vej til ressourcer, som jeg ikke vidste, at jeg 
havde. Jeg lærte at frisætte dem og forankre 
min lederrolle i en autentisk kerne. Jeg lærte at 
åbne for en indre strøm, så det, som er vigtigt 
for mig, kan ske.

- Jakob Malling Lambert
Administrerende direktør, Rosinante & Co.,  
Danmark

Virkemidlerne er mange og meget varierende, 
og vi kan konstatere, at dette ikke kun har været 
et spændende og intensivt program men et 
transformerende forløb, som grundlæggende 
har ændret vores måde at fungere sammen på. 
Både i det helt lavpraktiske og i måden vi ser 
hinanden på.

- Lars Leopold Hinrichsen
Direktør, DMRI, Teknologisk Institut

Jeg troede helt ærligt ikke, at en gammel rotte 
som mig, kunne lære så meget nyt. Men der blev 
man nok overrasket.
Roxana formår at lægge brikker i ens puslespil, så 
der lige pludseligt opstår en åbenbaring, hvor der 
får var en indgroet vane. Det er godt og sundt at 
få en sådan rusketur, og dejligt med alle de kon-
krete redskaber, jeg kunne bruge dagen efter.

- Anne Skare Nielsen 
Chief Futurist, Futurenavigator, Danmark

Min deltagelse i Impact Programmet, og det 
tillidsfulde miljø som Roxana formår at skabe, 
har søsat en personlig udvikling, jeg ikke havde 
forestillet mig mulig og som jeg kun kan unde 
enhver der har mod på det.

- Søren Schødt 
Grundlægger og administrerende leder af Schødt 
A/S, Danmark
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Flere referencer:
roxanakia.com/da/referencer/

http://roxanakia.com/da/referencer/


Praktisk Information

At arbejde med ledelsesmæssige ambitioner, evner og 
svagheder er følsomt, og nogle af de mest grundlæggende, 
stærke menneskelige følelser er involveret.
Forløbet fokuserer på dig som et unikt individ med  
personlige ressourcer og lederpotentiale, som kan  
aktiveres og tilføres energi.

Roxana Kia anvender en positiv, anerkendende, støttende 
tilgang hele vejen igennem. Hun arbejder kun med dine 
styrker og forstærker de bedste sider af dine evner.
Roxana Kia er mester til at sikre et sikkert og trygt miljø, der 
opmuntrer og hjælper dig med at betræde nye veje mod 
personlig autenticitet og nærværende lederskab.
Stemningen og tonen er let og uformel, uden kritik, for 
derved at styre uden om den naturlige usikkerhed og det 
værste forventningspres.

Du skal forvente hjemmeopgaver mellem hvert modul. 
Du er velkommen at sende en ansøgning til  
roxana@roxanakia.dk.
Skriv lidt om dig selv, hvad du arbejder med og  
et par linjer om hvorfor du ansøger om at deltage. 
 
Du vil få svar om du er optaget  
senest den 25. februar 2022.

Datoer for Impact Leader  
Programmet i 2022
Et samlet forløb opbygget af fire moduler.

Modul 1 – 3 dage (den 16.-18. marts)

Modul 2 – 2 dage (den 25.-26. april)

Modul 3 – 2 dage (den 31. maj-1. juni)

Modul 4 – 2 dage (den 27.-28. juni)

Alle dage fra kl. 9.30 -17.30

Forløbet foregår i København

Pris DKK 67.000 + moms

Du vil modtage et diplom på din deltagelse af

Impact Leader programmet.

Har du inden for de sidste to år, deltaget på

Roxana Kias Impact Leader 1 kursus, har du

mulighed for at afslutte uddannelsen ved at deltage

i de sidste tre moduler.
Kontakt
roxana@roxanakia.dk
+45 4061 3962

Læs mere på 
roxanakia.com

mailto:roxana%40roxanakia.dk?subject=
mailto:roxana@roxanakia.dk
http://www.roxanakia.com
http://www.roxanakia.com


Om Roxana Kia 
Roxana Kia er transformation. 

Hun er en af Skandinaviens førende eksperter i at fremkalde 
det nærværende lederskab hos den enkelte til at opnå 

ekstraordinære resultater. 
Roxana er kendt for at transformere, udvikle, pleje og orkestrere 

exceptionelle ledelses- og kommunikationsevner hos individer 
og i teams. Det sker med afsæt i hendes baggrund som 

professionel skuespiller og 25 års international erfaring med at 
træne og transformere topleder og andre high-performere.

Kontakt
roxana@roxanakia.dk
+45 4061 3962

Læs mere på 
roxanakia.com

og følg roxana kia på
LinkedIn

mailto:roxana@roxanakia.dk
http://www.roxanakia.com
http://www.roxanakia.com
http://linkedin.com/in/roxana-kia

