
MASTERMIND
A dedicated space for your personal and professional self-development.



Franz Wilhelm Søes-Cybulski er direktør i 
Transforma. Med en baggrund inden for dynamisk 

coaching, gruppeanalyse, teamudvikling og 
kulturpsykologi, er Franz specialist i at designe, 
tilrettelægge og facilitere udviklingsprocesser, 

som understøtter mennesker og organisationer i 
at forløse potentialer og indfri målsætninger. I 

mere end 20 år har Franz hjulpet ledere og 
medarbejdere i ind- og udland med at udvikle 

indsigt i og forståelse for, hvordan faglige, 
personlige kompetencer kan forvaltes effektivt i 

en professionelle rolle til størst mulig gavn for de 
organisatoriske målsætninger.  

 Franz Wilhelm Søes-Cybulski,
CEO Transforma 

Hjalte Aaberg er direktør i Aaberg+. Med mange 
års absolut topledererfaring kombineret med en 

stor interesse for bedste viden fra øverste hylde har 
Hjalte bud på solide metoder og best practice, når 

det gælder udviklingen af det transformerende 
lederskab. Ikke mindst vedrørende det personlige 
lederskab, ledergrupper, det strategisk lederskab 

samt organisationskultur og -design. De seneste år 
har Hjalte dedikeret al sin tid på at støtte private og 

offentlige topledere og virksomheder i at styrke 
deres erkendelser og selvindsigt, så de kan frisætte 

sig selv til at træffe mere bevidste valg og skabe 
reelle dybe forandringer.

 Hjalte Aaberg,
CEO Aaberg 



Mastermind er et personligt og professionelt 
udviklingsforløb, som har til formål at udvikle dig som 
menneske og styrke effekten af din ledelse. Vi stiller skarpt 
på temaer som mod og selvindsigt og ruster dig til at 
overkomme negativ tvivl, usikkerhed og stress. 

Din Mastermind Journey er et gruppedynamisk forløb, 
som du deler med en nøje udvalgt mindre gruppe 
af erhvervsledere. Under kyndig vejledning af en 
erhvervspsykolog tages afsæt i dit aktuelle liv og din 
karriere. Der indledes en tillidsfuld, fortrolig og åben dialog 
om hvem du er, hvad du står for, og vi stiller skarpt på, 
hvordan du bliver endnu bedre til at lykkes i dit personlige 
og professionelle liv. 

Mastermind er dit unikke frirum, hvor aktuelle tanker, 
ideer og visioner løbende kan udveksles, undersøges og 
kvalificeres, og hvor tillid, ærlighed og kritisk refleksion 
sætter scenen for læring, indsigt og visdom.

Vi identificerer dine genuine kompetencer, og vi 
undersøger, hvordan du forløser egne og andres 
potentialer og skaber resultater og positive forandringer.

Transforma



bring something
share something

take something
build something

new...

Hæv barren for din 
kommunikation og styrk dine 
evner til at lytte

Klar og tydelig ledelse tager afsæt i tydelig 
kommunikation og fordrer en veludviklet, 
lyttende og nærværende opmærksomhed. 
Mastermind-forløbet stiller de redskaber og
den træningsbane til rådighed, som hjælper
dig med at hæve barren for din kommunikation. 

Lær at søge og tage 
konstruktivt imod feedback

Feedback er en grundsten i det personlige 
lederskab og en forudsætning for at initiere 
og understøtte personlige og professionelle 
udviklingsprocesser. Mastermind-forløbet er 
en træningsbane for udvikling af udøvelsen af 
effektiv feedback.   

Styrk din selvindsigt og løft 
effekten af dit personlige 
lederskab 

Din selvindsigt er direkte forbundet med de 
resultater, du opnår som leder. Mastermind-
forløbet giver dig en dyb og nuanceret 
indsigt i og forståelse for, hvordan du effektivt 
forløser egne og andres faglige og personlige 
potentialer.

Lær hvordan du forløser din 
egen og andres motivation

At forløse egen og andres motivation spiller 
en afgørende rolle for trivsel, arbejdsglæde og 
resultatopnåelse. Med Mastermind-forløbet 
lærer du, hvordan du arbejder med egen 
og anderes motivation i en ledelsesmæssig 
kontekst.

Styrk din gennemslagskraft 
som leder og som menneske 

Ledelse og gennemslagskraft tager afsæt 
i en konstruktiv forvaltning af autoritet. I 
Mastermind-forløbet opnår du indsigt i, hvordan 
du som leder og som menneske forvalter dine 
personlige og faglige kompetencer med størst 
mulig effektivt. 

THE JOURNEY

Forsamtale

Sted: Fysisk eller virtuel
Tid: TBA (45 min.)

Forsamtalen afholdes virtuelt som 
et personligt interview med en 

erhvervspsykolog og indleder din 
Mastermind Journey.  

5 Mastermind
sessioner

Sted: The Social House
Tid: 14.00 – 19.00  

Mastermind afholdes i The 
Social House og faciliteres af en 
erhvervspsykolog. 

Alle sessioner tager afsæt i temaer, 
som introduceres og behandles 
igennem Deep-Dive Conversations, 
som initieres af et personligt tjek-
ind-spørgsmål.

Hver session afsluttes med Social 
Dining & Sharing.



The 
commitments

For at kunne deltage i et Mastermind-forløb skal 
du være villig til at:

• Forpligte dig på et intensivt forløb, som strækker sig over 12 måneder

• Indlede en personlig og faglig transformerende udviklingsrejse

• Investere ca. 30 timer i dit liv og din ledelse

• Respektere fuld tavshedspligt

• Møde op hver gang og deltage aktivt i alle møder og processer



Mastermind-
forløbet inkluderer
5 Mastermind Sessioner 

Mastermind Journal

Pris for hele forløbet 
kr. 24.500,- ex. moms
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