
Kom i mental form med



Ved at træne og tage vare på din krop bliver du fysisk modstandsdygtig eller fysisk resilient. Du ved som regel, hvornår 
du har brug for at komme i ekstra god fysisk form og træner efter det.

Med IRONMiND kan du få samme 
målrettede fokus på det mentale 
plan.

På kurset trækker vi i træningstøjet. Du lærer, hvordan 
du kan træne din mentale sundhed og holde den i god 
form. På den måde er du klar, når de mentale udfordring-
er rammer. For det gør de, når du mindst venter det; du 
kan miste dit job, dit ægteskab, få en alvorlig diagnose, 
miste en person tæt på dig eller måske sniger stress og 
udbrændthed sig ind på dig. 
Derfor skal du træne din mentale form, så du kan navigere 
bedre i din hverdag – både hjemme og på job - og være 
klar, når de svære udfordringer rammer.

DERFOR skal du med:
• Du får bedre forståelse for dine og andres 

styrker og svagheder, og hvordan det kan 
styrke dine relationer og samarbejdsevner 

• Du bliver bedre til at navigere og tage beslut-
ninger i en travl hverdag

• Du får den viden og de øvelser, du har brug 
for til at træne og holde din psyke sund og 
stærk

• Du bliver mere modstandsdygtig, så du kan 
tackle svære uanmeldte udfordringer bedre

IRONMiND uddannelsen er for:
• Enkeltpersoner, som gerne vil arbejde med sin 

personlige udvikling i forhold til den mentale 
form.

• Ledere, der ønsker at arbejde seriøst med 
bæredygtig ledelse.

• Arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, der 
hver dag har samtaler med kollegaer.

• Coaches, psykologer og omsorgspersoner, der 
dagligt har klienter.
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IRONMiND modellen – grundstenen i træningen

KOM I MENTAL FORM 
MED IRONMiND VIDEN OG VÆRKTØJER



KURSUSINDHOLD 
DE FIRE MODULER MED DATOER

HVOR: Uddannelsen løber over fire moduler af hver 
én dags varighed og bliver afviklet på Kirstinelund, 
Skæringvej 88, 8520 Lystrup.

PRIS: Pr. deltager pr. modul er prisen kr. 2.500,- eks. 
moms. Udover en dybere forståelse af dig og dine rela-
tioner, får du i den pris forplejning samt diverse tests og 
rapporter - og selvfølgelig undervisnings-materiale. Det 
giver en pris på alt i alt kr. 10.000,- eks. moms.

HVOR MANGE: Deltagerantallet er fra 10-20. Er I flere, vil 
det være muligt at lave et lukket hold, hvor I er med til at 
bestemme tidspunkter for afvikling.

TILMELDING: Det gør du nemt med en mail til mig på 
christian@konsulentcj.dk. 
Det er muligt at få ECTS point for uddannelsen, hvis en 
række krav er opfyldt. Få mere at vide ved at skrive på 
mail, christian@konsulentcj.dk.

30. sept. 2020 8.00-16.00
RESILIENS OG IRONMiND  
MODELLEN

23. sept. 2020 8.00-16.00
POSITIV PSYKOLOGI

Her lærer du om de vigtigste arbejdsområder indenfor 
positiv psykologi –videnskaben om menneskelig trivsel. Vi 
skal arbejde med motivation, karakterstyrker og trivsel.

Inden modulet har du udfyldt en karakterstyrke test og 
modtaget den tilhørende VIApro rapport fra VIA Institute. 
Dagen består af teorioplæg, øvelser og gruppedrøftelser.

16. sep. 2020 8.00-16.00
KOGNITION & NEURO- 
PSYKOLOGI

Du får en solid viden om, hvad der sker i hjernen, når du 
kommer under pres. Det hjælper dig selv – og dine omgiv-
elser – til at cope bedre i en travl hverdag og blive bedre 
til at tage fornuftige beslutninger.

Modulet indeholder den nyeste viden om hjernen - om 
den tredelte hjerne samt vigtige signalstoffer og hor-
moner og deres virkning i forhold til f.eks. stress. 
Dagen vil bestå af teori, gruppedrøftelser og øvelse.

9. sep. 2020 8.00-16.00
GARUDATYPOLOGIER & COM-
PETING VALUES FRAMEWORK

Du får en dyb forståelse af typologierne i Garudas fokusprofil. 
Særligt dine egne styrker, og hvordan de påvirker de relationer, 
du færdes iblandt. Inden uddannelsens start gennemfører du 
testen og har en feedback samtale med mig. 

Vi sætter typologierne ind i en organisatorisk kontekst 
med fokus på kultur med begrebet Competing Values 
Framework. Dagen består af en blanding af teoretiske 
oplæg, gruppedrøftelser og praktiske øvelser, så du får 
godt greb om Garuda-typologierne.

Her får du din træningsvejledning til at styrke din men-
tale form: IRONMIND modellen. Vi arbejder med konkrete 
værktøjer, så du kan implementere det i din hverdag – 
personligt og arbejdsmæssigt.

Derudover samler vi trådene med den nyeste viden på 
feltet omkring resiliens. 

PRAKTISKE INFORMATIONER



• Master i positiv psykologi fra Aarhus Universitet
• DP i Almen Pædagogik og Didaktik
• Kognition og Neuropsykologi ved VIA University College
• Certificeret i flere af Garudas værktøjer; Kompetence-, 

Fokus-, samt Fusionsprofilen.
• Oprettede i 1998 Konsulentfirmaet Christian Jensen, 

som tilbyder foredrag, kurser, uddannelser, under-
visning mv. indenfor pædagogik, psykologi og ledelse 
ud fra en relations- og ressourcebaseret tilgang.

• Business partner i GAIS (God Arbejdslyst Indeks Score) 
- et analyseværktøj, der kortlægger trivsel.

• Forfatter til bogen ’Er alle med? - fire essentielle trin til 
bevidst personaleledelse.’

• Oprindeligt uddannet folkeskolelærer
• Tidligere seminarielektor og projektleder på Friluftsvej- 

lederuddannelsen i VIA University College
• Har som befalingsmand været udsendt to gange via 

FN til Sarajevo i midt 90’erne. 

IRONMiND er et mentaltræningsprogram, 
som jeg oprindeligt designede til det danske 
forsvar med henblik på at forebygge psykiske 
skader hos de udsendte. Konceptet blev ud-
viklet og efterprøvet over en periode på 3 år, 
2014-2017, i flere forskellige sammenhænge 
med flere forskellige målgrupper, heriblandt 
ledere og medarbejdere i kommuner såvel 
som private virksomheder, enkeltpersoner 
på åbne uddannelseshold, tjenestegørende 
personel ved Træningsregimentet i Aalborg, 
samt krigsveteraner bl.a. i forbindelse med 
Veteranindsatsen i Viborg Kommune.

DIN UNDERVISER
CHRISTIAN JENSEN 

Hvad er IRONMiND?

Jeg deltager årligt på diverse konferencer i positiv 
psykologi, hvor jeg har fået lov at præsentere mit arbej-
de og resultater med IRONMiND, det har jeg gjort:

• I 2017 på den 5. verdenskonference i positiv psykologi i 
Montréal, Canada

• I 2018 på den 9. europæiske konference i positiv psyko-
logi i Budapest, Ungarn – her ledte jeg desuden en 
workshop om optimering af læreprocesser via erfa-
ringsbaseret læring i en positiv psykologisk interven-
tion.

I min fritid dyrker jeg bjergbestigning. Jeg har bl.a. 
besteget det højeste bjerg på fire af verdens syv kon-
tinenter (The Seven Summits). Jeg er ligeledes guide på 
Kilimanjaro for rejseselskabet Rickshaw Travel i Aalborg.

CHRISTIAN@KONSULENTCJ.DK
WWW.KONSULENTCJ.DK

TLF 29 93 19 04


