




Når noget smager godt…
- betyder det ikke at det også er 

sundt!

Når noget er lettere sagt end gjort…
- betyder det ikke at man så skal 
undlade at gøre det!



’Jeg knækkede ikke - men trak derimod en 
masse viden og læring med mig videre i 
mit liv. Andre omkring mig gjorde det stik 
modsatte... Men, var jeg så blot heldig?!? 
Hvorfor kunne jeg fordøje det vi så og 
gjorde, når ham ved siden af mig gik i 
stykker?!? - Det spørgsmål har jeg stillet 
mig selv mere end 1.000.000 gange. Har 
ikke noget endegyldigt svar.’















KVALIFICERET BIDRAG TIL BÆREDYGTIG RESILIENS
IRONM ND



Den Danske Ordbog: 
fra latin robustus af egetræ; 
stærk, afledt af robus, robur
’egetræ; styrke’

Den Danske 
Synonymordbog:
hærdet, hårdfør, hårdhudet, 
sej, slidstærk, solid, stærk og 
ufølsom.



Resiliens er processen hvor man tilpasser sig 
godt i forhold til modgang, traumer, 

tragedier, trusler eller betydelige 

stressudløsere — så som problemer i 

familien og i parforholdet, alvorlige 

problemer med helbredet eller stressende 

forhold på arbejdspladsen og økonomisk. 

Det betyder at "bounce back" fra vanskelige

oplevelser.
American Psychologial Association, 2016





1. Spis sundt og varieret.

2. Hold dig i form

3. Brug naturen
- Vores sted
- Tur efter evne





Det er en større fordel at være god til at have det skidt, end det er 
at have det godt!

Mennesket lever i konstant angst, fare for en voldsom død. 
Menneskelivet var fattigt, elendigt, brutalt og kort

-Hvis ikke vi gør noget aktivt for at få 
det godt, får vi det automatisk skidt!

Hans Henrik Knoop





1. Lav en positiv 
dagbog.

2. Grin ofte.

3. Gør mere af det der 
lader dine batterier op.

4. Vær generøs





1. Brug dine relationer 
aktivt.

2. Vær nærværende og 
nysgerrigt undersøgende.

- Hvis der er noget jeg ikke 
forstår, er det fordi der er 
noget jeg ikke ved. Så, 
fortæl mig hvad jeg ikke 
ved…





Hvad er det?

Hvad gør det ved mig?

Vil jeg ha’ det?













1. Spis når du er sulten.

2. Gå på toilettet når du skal.

3. Sov minimum 7 timer hver 
nat.

4. Dyrk mindfulness







Gejst, entusiasme & energi

Nysgerrighed & 
interesse for verden

Humor & leg

Social begavelse

Taknemmelighed

Lederskab
Evne til at elske & blive elsket

Dømmekraft, kritisk tænkning & 
åbenhed

Perspektiv (visdom)

Tapperhed & mod

Kreativitet, opfindsomhed & originalitet
Fairness, lighed & retfærdighed

Videbegær

Venlighed & generøsitet

Selvkontrol & selvbeherskelse

Værdsættelse af det smukke & sublime

Samarbejde & loyalitet

Åndelighed, mening & tro

Vedholdenhed, arbejdsomhed 
& grundighed

Håb, optimisme & fremtidsorientering

Tilgivelse & barmhjertighed

Beskedenhed & ydmyghed

Fornuft, forsigtighed & diskretion

Ærlighed, autenticitet & ægthed



1. Kend dine styrker og brug 
dem.

2. Tag evt testene.

3. Øv dig i styrkespotting.







Samarbejde
Klan

- At opretholde organisationen 
og dens kultur gennem 
deltagernes engagement og 
udvikling af den menneskelige 
kapital

Skabe
Adhoc-krati

- At skabe fremtiden gennem 
innovation, iværksætterånd og 
skabelsen af ny intellektuel 
kapital

Kontrollere
Hierarki

- At styre organisationen effektivt 
og glat ved hjælp af fortsatte 
forbedringer, gnidningsløse 
procedurer og vægt på 
teknologisk kapital

Konkurrere
Marked

- At udvide organisationen ved 
hjælp af kundeopmærksom-hed, 
aggressiv konkurrence, hurtig 
reaktionsevne og opbygning af 
finansiel kapital

Konkurrence i 
hvem der har 
det værst.

Konkurrence i 
hvem der har 
læst flest 
bøger.

Konkurrence i 
hvem der kan 
ændre ting 
selvom det 
virker.

Konkurrence i 
hvem der kan 
klare sig 
bedst uden at 
spørge om 
hjælp.



1. Kend din organisation og sæt 
dig selv ind i ligningerne.

2. Lær din autopilot at kende.





1. Vær autentisk. Smid din 
rustning.

2. Øv dig på at føle dig elsk-værdig.

3. Træn evt. assertion.



1. Øv dig evt. i at undgå 
tankefælder.

2. Tænk i alternativer. Altid en 
plan B. Der er aldrig kun én 
løsning på et problem.

3. Husk grafen.







1. Hvor mange piger afslutter underskolen i 
verdens lavindkomstlande?

A: 20%

B: 40%

C: 60%X



2. Hvor bor størstedelen af verdens 
befolkning?

A: I lavindkomstlande

B: I mellemindkomstlande

C: I højindkomstlande

X



3. I løbet af de seneste 20 år er andelen af 
verdens befolkning, som lever i ekstrem 
fattigdom…

A: næsten fordoblet.

B: forblevet mere eller mindre den samme

C: næsten halveretX



4. Hvor høj er den forventede levealder i 
verden i dag?

A: 50 år

B: 60 år

C: 70 årX



5. I verden i dag er der 2 milliarder børn i 
alderen 0-15 år. Hvor mange børn vil der være 
ifølge FN være i år 2100?

A: 4 milliarder

B: 3 milliarder 

C: 2 milliarderX



6. FN forudsiger, at verdens befolkning i år 
2100 vil være øget med 4 milliarder 
mennesker. Hvad er hovedårsagen?

A: Der er flere børn (under 15 år).

B: Der er flere voksne (fra 15-74 år). 

C: Der er flere meget gamle mennesker 
(over 75 år)

X



7. Hvordan har antallet af dødsfald pr. år som 
følge af naturkatastrofer ændret sig i løbet af 
de seneste 100 år?

A: Det er mere end fordoblet.

B: Det er nogenlunde det samme.

C: Det er mere end halveret.X



8. Der er omkring 7 milliarder mennesker i 
verden i dag. Hvilket kort viser, hvor de bor? 
(hver figur repræsenterer 1 milliard 
mennesker)

A B C

X



9. Hvor mange af verdens etårige børn er 
vaccineret mod en eller flere sygdomme i dag?

A: 20%

B: 50%

C: 80%X



10. På verdensplan har mænd på 30 år gået 10 
år i skole i gennemsnit. Hvor mange år har 
kvinder på samme alder gået i skole?

A: 9 år

B: 6 år

C: 3 år

X



11. I 1996 var tigre, kæmpepandaer og sorte 
næsehorn truede arter. Hvor mange af disse 
tre arter er endnu mere truede i dag?

A: To af dem

B: En af dem

C: Ingen af demX



12. Hvor mange mennesker i verden har en vis 
adgang til elektricitet?

A: 20%

B: 50%

C: 80%X



13. Globale klimaeksperter mener, at klodens 
gennemsnitstemperatur i løbet af de næste 
100 år vil…

A: stige

B: forblive den samme

C: falde

X
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Har af store projekter bl.a arbejdet med implementeringen af politireformen i Midt- og Vestjyllands Politi, lederuddannelse hos Carlsberg, 
Vestas, Grundfos. Christian har udviklet programmet IRONMIND, der er et mentalt træningsprogram, som kan designes som forebyggende 
indsatser til forskellige målgrupper, styrkelse af resiliens hos personalegrupper samt i ledertræning og uddannelse samt rehabilitering af 
stressramte samt krigsveteraner,. 

Deltager årligt på diverse konferencer i positiv psykologi og har senest præsenteret sit arbejde og resultater med IRONMIND brugt i et 
rehabiliteringsforløb, for krigsveteraner i Viborg Kommune, på den 5. Verdenskonference i Positiv Psykologi i Montréal sommeren 2017. I 
juni måned 2018, præsenterede han ligeledes dette arbejde på den 9. Europæiske konference i Positiv Psykologi i Budapest, samt ledte en 
workshop, med et tema omhandlende optimering læringsprocesserne i forskellige kursusforløb via erfaringsbaseret læring i en positiv 
psykologisk intervention. Dette betyder, at han repræsenterer den nyeste viden på feltet og gør ham til én af de fremmeligste i Danmark 
på sit felt. 

Han er forfatter til bogen ’Er alle med? – fire essentielle trin til bevidst personaleledelse.’

I sin fritid dyrker han bl.a. bjergbestigning. Han har bl.a. besteget det højeste bjerg på fire af verdens syv kontinenter (Seven Summits)

OM KONSULENTFIRMAET CHRISTIAN JENSEN
Konsulentfirmaet Christian Jensen blev oprettet i 1998 og arbejder ud fra en relations- og ressourcebaseret tilgang til ledelse, psykologi og 
pædagogik. Dette med baggrund i pædagogik, kognition & neuropsykologi, samt den positive psykologi der er videnskaben omhandlende 
menneskelig trivsel. 
Vi tilbyder privatpersoner, erhvervsvirksomheder samt offentlige institutioner viden indenfor ovenstående videnskabelige felter og 
underviser i psykisk resiliens, dette bl.a. med konceptet IRONMIND samt relationstræning og teamudvikling via foredrag, kurser, 
uddannelser, procesforløb, samt organisations- og ledelsesudvikling. 

Det metodiske har afsæt i erfaringsbaseret læring, der handler om at tilføre viden til 
hovedet, men at implementere det via kroppen.

CHRISTIAN JENSEN.
Master i Positiv Psykologi fra Aarhus Universitet, DP i Almen Pædagogik og Didaktik, samt Kognition og Neuropsykologi 
ved VIA University College, oprindeligt uddannet folkeskolelærer. Tidligere seminarielektor og projektleder på 
Friluftsvejlederuddannelsen hos VIA University College. Er certificeret i flere af Garudas værktøjer; Kompetenceprofil, 
Fokusprofil, Fusionsprofilen som benyttes i bl.a. HR og i forbindelse med rekruttering. Christian er ligeledes partner i 
GAIS, som betyder God ArbejdsIndekS, der er et analyseværktøj der kortlægger trivslen i en organisation.


