


Claus Lindgren, HD (født 1963) er uddannet indenfor bankverdenen med en HD i afsætnings-
økonomi fra Handelshøjskolen i København.
Claus har desuden en femårig psykoterapeutisk uddannelse samt en lang række kursus- og 
uddannelsesforløb og har siden 1998 arbejdet som kursusleder, coach og foredragsholder. 
Claus har tidligere været salgs- og marketingkoordinator, projektleder og uddannelseschef og 
underviser nu fast for bl.a. Ledernes KompetenceCenter.

Velkommen til LINDGREN+ 

Velkommen til en verden af udvikling, engagement, nærvær og 
inspiration. Hver dag gør vi vores bedste for at være autentisk til-
stede i alt, hvad vi engagerer os i. Derfor vil du opleve en empatisk og 
professionel tilgang - uanset hvilken sammenhæng vi mødes i.

LINDGREN+ er en kursus- og konsulentvirksomhed, som siden
1998 har specialiseret sig i at skabe inspirerende og trygge ram-
mer for menneskelig og personlig udvikling. Vi arbejder med 
teams, grupper og enkeltpersoner. Desuden skræddersyr vi ud-
viklingsforløb til virksomheder. Vores udgangspunkt er ‘det hele
menneske’. Et menneske, som føler sig hel, er nemlig bedre
til at forløse og udleve sit potentiale både arbejdsmæssigt og  

privat. Vi tænker i hele, autentiske mennesker, der med respekt 
for sig selv og andre udnytter sine personlige kompetencer bedst 
muligt og skaber optimale resultater.

LINDGREN+ ejes af Claus Lindgren og har en række tilknyttede sam-
arbejdspartnere. Plusset symboliserer alt det, vi ønsker, du skal få i 
samarbejdet med os, nemlig overskud på alle væsentlige person-
lige parametre. Fra vores kursister hører vi også at de oplever, at 
hoved og hjerte er langt bedre forbundet efter et forløb hos os. I 
det antikke Grækenland var plusset iøvrigt netop symbolet for hjer- 
teenergien.



En stigende kompleksitet, både i arbejdslivet og privat, stiller store 
krav til os som mennesker. Derfor har vi brug for indsigt og værk-
tøjer, som gør det muligt for os at håndtere de daglige udfordringer.
Vi må med andre ord udvikle vores personlige kompetencer. Mange 
ledere, mellemledere og ansatte i nøglestillinger er fagligt rigtig dyg-
tige, men når det kommer til de mellemmenneskelige udfordringer, 
er de knapt så godt klædt på. Ofte efterlyser de viden og færdig-
heder, som kan gøre livet lettere.

IPU henvender sig til dem, der ønsker:
+  at kommunikere mere effektivt og tydeligt
+  større gennemslagskraft og personlig styrke
+  at udnytte ressourcer og potentiale optimalt
+  bedre styr på følelsesmæssige dilemmaer
+  et mindre stressniveau
+  større psykologisk indsigt i sig selv og andre
+  at kunne løse konflikter og samarbejdsvanskeligheder på en 

mere konstruktiv måde
+  at gøre op med uhensigtsmæssige mønstre og begrænsninger
+  en bedre balance mellem job og privatliv

IPU er et ekstraordinært forløb, som starter hvor traditionelle kursus-
forløb slutter. Vi tager dig med på en rejse, hvor du selv bestem-

mer destinationen og afgør, hvor dybt du vil arbejde. På IPU tager vi 
udgangspunkt i dig som person. Vi giver dig ny og dybere indsigt i, 
hvad det vil sige at være menneske. Og vi forsyner dig med viden og 
værktøjer, som garanteret vil gøre en stor forskel for dig i hele dit liv.

I en lille gruppe på seks udvikler du dig selv og dine personlige kom-
petencer i trygge og professionelle rammer. Det intensive forløb 
giver resultater, der varer ved. IPU forløbene har kørt siden 2000 
med mere end 40 hold. I evalueringerne har 98 % af kursisterne 
givet IPU karakteren 9 eller højere ud af 10 mulige. Det er din garanti 
for et gennemtestet og effektivt kursusforløb.

IPU - Intensiv Personlig Udvikling 



IPU - mange muligheder 

IPU-1
Introduktionsaften, fem dages eksternat, tre opfølgningsaftener,
to individuelle coachingsessioner
+
IPU-2
Introduktionsaften, fem dages internat, to opfølgningsaftener,
to individuelle coachingsessioner

Du får det mest optimale ud af IPU forløbet ved at deltage på begge 
moduler. For at deltage på IPU-2, skal du have deltaget på IPU-1, som 
desuden kan følges op med et individuelt coachingforløb.

På IPU-2 fortsætter rejsen
IPU-2 er et internatforløb, hvor vi bor og arbejder sammen i fem  
dage med ingen eller minimal kontakt til omverdenen. Også her 
vælger du selv fokus og mål, og vi fortsætter med at udvikle dine  
personlige kompetencer og tager dig til et nyt niveau af forståelse  
og indsigt. IPU-2 er endnu mere intensivt end IPU-1, da vi arbejder 
både dag og aften, kun er os selv og sætter din indre verden end-
nu mere i fokus. De fleste, som har været på IPU-2, fortæller, at her  
‘falder det hele på plads’.

I wouldn´t have thought it possible, to make so many 
positive changes in my approach in such a short period  
of time. But it is!
Tim Larcombe, Produktchef, Oticon



Jeg var stresset, da jeg gik ind af døren til min IPU. Min hverdag som 
enlig far på fuldtid, og som ny leder for en presset afdeling i en op-
startsvirksomhed, var ved gå op i limningen. Og så et fem dages kur-
sus oven i.

Men IPU var ikke et kursus. Det var et personligt mirakel. Sådan be-
skrives det bedst. Da jeg sad dér på introaftenen omgivet af vildt-
fremmede mennesker, gik det op for mig, at hvis jeg åbnede mig fuldt 
for det, så ville IPU kunne ændre mit liv. Sådan blev det.

Vi var seks deltagere med hver vores problemstilling, som vi kæmpede 
med personligt, professionelt eller begge dele. IPU blev en lille boble-
verden, hvor verden udenfor fortonede sig. Vi havde roen og rammerne 
for at fokusere indad og på hinanden. De andres indsigter og gennem-
brud var lige så givende som mine egne. Jeg tog aktivt del i deres pro-
ces, og de i min. Vi gik alle åbent og villigt ind i oplevelsen omkring IPU, 
og derfor gik vi alle ændrede derfra. På hver vores måde.

Og i midten var Claus Lindgren. Aldrig mistede han øje for den enkelte 
eller for gruppen. IPU virker, fordi det bygger på Claus’ store erfa- 
ring, hans varme og dybe menneskekundskab samt på et forløb, der 
er nøje orkestreret til at føre mod ny indsigt og derigennem til en for-
ståelse af kernen i ens udfordringer. Hvis man åbner sig for det. 

For mig var IPU vejen til større selvindsigt, et nyt livssyn og nye ven-
skaber. Jeg har taget fat i personlige problemstillinger, som har påvir-
ket mit liv negativt. Effekten er permanent - jeg deler mit liv op i et før 
og efter IPU. Jeg tænker, det bliver det samme med IPU2.

Christian Juul Yssing, 44 år, 
kommunikationsrådgiver og cand.mag. i Kunsthistorie

Et personligt mirakel



+  Der er kun seks deltagere på hvert hold
+  Der er plads og tid til individuelle spørgsmål
+  Du bestemmer selv fokus og hvor dybt, du vil arbejde
+  Vi tager udgangspunkt i, hvem du er og ikke, hvad du kan
+  Du får grundlæggende indsigt i, hvad det vil sige at være
 menneske
+  IPU er en uforglemmelig opdagelsesrejse - ikke en kursusmappe 

i reolen
+  Vi støtter dig i at skabe forandringer, som er vedvarende
+  Vi følger dig helt til dørs med opfølgning over fire uger og
 længere, hvis du ønsker det
+  Vi benytter anderledes og virkningsfulde værktøjer som
 ‘The Transformation Game’

+  Vi arbejder fysisk, følelsesmæssigt, mentalt og spirituelt
 (uden du behøver at tro på noget)
+  Vi kender ingen andre forløb, som er så resultatrige som IPU

IPU stiller krav til dig på flere planer. Du skal være indstillet på at
deltage aktivt i den gruppe på seks medlemmer, som du bliver en
uundværlig del af. Vi forventer, at du involverer dig i de øvrige kur-
sisters personlige indgangsvinkel til vores dage sammen, ligesom du
er åben overfor deres involvering i din. Du forpligter dig til at deltage
i alle kursusdage og alle opfølgninger - og til at bidrage med at
skabe tryghed i gruppen. Desuden har du tavshedspligt i forhold til
det, der sker for dine medkursister.

Hvad adskiller IPU fra andre forløb? 



Da IPU foregår på det plan, hvor mennesker mødes til dagligt, be- 
står vores kursushold også ofte primært af mennesker, hvor sam- 
arbejde og kontakt til andre er en stor del af deres hverdag. Vi
møder derfor ofte ledere, mellemledere, sælgere, koordinatorer,
konsulenter, controllere, undervisere og lignende. Det er ikke
noget krav, at man i dag sidder i en ledende stilling for at deltage
på IPU.

Selve kurset strækker sig over fem hele, intensive dage. Vi har fun- 
det ud af, at onsdag til søndag fungerer bedst for de fleste, da vores
kursister ofte er meget travle mennesker, der ikke kan tage en hel
arbejdsuge ud af deres program. Inden opstart mødes vi en aften
(19-21), hvor du møder dine medkursister og os, hører mere om
IPU og kan stille spørgsmål. Her får du også udleveret en forbere- 
delsesopgave, hvor du bl.a. skal vælge fokus for dit forløb.

Når du er igennem kursusdagene, er du ikke færdig. Du er i en
fortløbende proces, og derfor følger vi op med tre gruppesessioner
(19-22) og to individuelle coachingsessioner i de efterfølgende
fire uger. Nogle vælger at fortsætte på IPU-i-Praksis og på IPU-2,
andre vælger et individuelt coachingforløb, for så at fortsætte på
de andre moduler senere.

Kig på vores website www.lindgrenplus.dk eller kontakt os på
ipu@lindgrenplus.dk eller på tlf. 32 12 30 40, hvis du ønsker at få
mere at vide om IPU. Her kan du også få oplyst de næste kursus- 
datoer og melde dig til.

Jeg ser frem til at høre fra dig!

Claus Lindgren

LINDGREN+  Tlf. 32 12 30 40
Nørre Søgade 27A, 1  ipu@lindgrenplus.dk
1370 København K  www. lindgrenplus.dk

Det praktiske

IPU har uden sidestykke været det mest givtige og
berigende kursus, jeg nogensinde har deltaget i.
Nini Roed Andersson, Direktør,
PHD Copenhagen
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Vi oplever IPU-forløbet som noget helt enestående, som giver vores ledende 
medarbejdere en større mulighed for at udnytte deres fulde potentiale. Alle 
vores ledere er meget begejstret for deltage og får så meget ud af forløbet, 
at det hurtigt giver positive ændringer i hverdagen.
Vi oplever et bedre samarbejde, større engagement og mere ligeværdig og 
effektiv kommunikation. Samtidig får vi hver især chancen for at få sat nog-
le personlige udfordringer i fokus, som gør, at hverdagen bliver lettere og 
mindre stresset. PHD har valgt at tilbyde alle vores ledende medarbejdere 
at deltage på IPU. Det gør vi, fordi vi kan se, at det er investeringen værd.
Morten Kristensen, Adm. direktør, PHD Copenhagen A/S

Fantastisk kursus! Jeg gik ind ad hoveddøren med en del skepsis og en nem 
lille ‘case’, der blot skulle køres igennem. Jeg blev dog overrasket over, 
hvor meget jeg lærte om mig selv og mennesker generelt. Og selv med de 
følelser, der opstod undervejs, var jeg aldrig i tvivl om at være i kompetente 
hænder. På en skala fra 1-10? Et klart 10 tal!
Tony Ditlevsdal, Metodechef, Rigspolitiets Dataafdeling

Kurset har givet mig indsigt i nogle af de helt grundlæggende mekanismer, 
der gør, at vi tænker, handler og kommunikerer, som vi gør. Samtidig har det 
åbnet op på et følelsesmæssigt plan og givet inspiration til at leve livet fra 
et andet sted end mit hoved. Det er jeg meget taknemmelig for!
Hans Enemark, Managing Consultant, IBM Strategy & Change

IPU har været et vendepunkt i mit liv. Jeg har brugt kurset til at kickstarte en 
proces, så jeg kan skabe mere balance i mit liv. Jeg har fået en lang række 
indsigter og værktøjer, som jeg arbejder videre med. Og jeg har allerede kort 
efter kurset opnået store personlige resultater hen imod at skabe mere ba-
lance og nærvær i mit liv. Jeg vil klart anbefale IPU!
Jon Ross, Nordisk Direktør, Omnicom Media Group

Kurset har været de mest intensive og givende fem dage, jeg har oplevet 
nogensinde! Det fantastiske er, at jeg helt har fået ændret mit syn på mig 
selv og på andre mennesker, men alligevel føler, at jeg er landet med begge 
ben på jorden efter kurset. Konstant, både på arbejdet og privat, gør jeg 
brug af min nye viden, især ved forbedret kommunikation.
Lone Iven, Kvalitetskoordinator, Chr. Hansen Holding A/S

D E T  H E L E  M E N N E S K E

Vores kursister siger:
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