
”The Map of Flow & Alignment” 
Inspirationen bag vores måde at se helheden.

Vi har en multidimensionel tilgang til opgaveløsning. Det sikrer, at vi altid har 
fokus på det større perspektiv. 



“Det var en mørk og stormfuld aften”, eller det var det 
faktisk slet ikke, men somme tider kunne det sagtens føles 
sådan. Somme tider føles det som om at man sejler i egen 
sø, og andre gange så er der så crowded i andedammen, at 
bredderne flyder over, og der er brug for redningskrans. 
Livet er en gåde og der findes nok ikke de helt korrekte 
svar derude? For nogen gør der – men lad os nu være 
ærlige, de har dem sku heller ikke altid. I vores verden er 
der ikke “de korrekte svar” - men der er måske de bedste 
svar. Og ikke mindst de bedste spørgsmål. 

Søen er aldrig konstant – havet vil til tider 
være blankt, brusende og søen kan være på 
høj eller lav - altså aldrig konstant og stabil. 
Vi er navigatører i vores eget liv, og det vil 
sige når der skal købes ind, køres bil, være 
på job, elske, græde, grine og bøvse (eller 
måske forsøge at lade være). Alt styres af 
den kontrol og bevidsthed vi selv har, altså 
søkortet. Forestil dig at folde kortet ud, og 
her er alle de mest nødvendige informatio-
ner. Breddegrader, dybdemål, Nord, syd, øst 
og vest. Alle byerne er på, og det er eder-
magme nemt at slå en fin kuglepensstreg fra 
A til B. Sådan, så let kan det gøres. Eller kan 
det? Hvad med vind og vejr? Hvad med den 
nødstedte lille jolle, skal du bare sejle forbi? 
Og hvad hvis fyrtårnet ikke lyste ude på den 
yderste kant af afgrunden – ville vi så støde 
på grund?  

Tag verden med storm, er der nogen der si-
ger. Det siger vi faktisk også, på en måde. 
Du kan sejle hvileløst igennem dagen, vejen 
og livet uden ophold og uden nogen sær-
lig retning - måske har du ikke årer? Ved at 
markere din tydelige destination, bliver det 
tydeligere hvor skibet skal lægge til kaj. Og 
for resten – hvad består dit skib af? Er det 

stort, lille, har det segl eller sidder du tro-
ligt med et piskeris og knokler for at komme 
frem men det føles ikke rigtigt som succes? 
Skibet skal også være beredt, det er hele din 
forberedelse, for det er da super tosset at 
rejse uden en plan, er det ikke?  

Hvorfor taler vi overhovedet om kompas, 
destinationer og sø og land, er det ikke virk-
somhedsudvikling og personpotentiale vi 
arbejder med? Jo, men det er fordi det er 
en skide god måde at forklare simple ting 
på. For at være godt forberedt og kunne sty-
re et skib til dets destination, skal der være 
både søkort, besætning og en masse viden 
og ikke mindst en masse last. Det samme 
skal der i organisationer og i personer, og 
hvis kompasset er blevet forlagt eller glemt, 
så kan det være svært at orienterer sig på 
rejsen. Dette kan være livsrejsen eller den 
destination som en organisation har sat. Der 
er så mange værktøjer der skal til, for at kun-
ne manøvre, og én mand kan ikke gøre det 
alene. 



Hvis du forstår 
mennesker, så forstår 

du også business!
Alt jeg gør, gør jeg med hjertet forrest og 
helt ærligt. Rigdom for mig har intet at gøre 
med at have penge, ting, materielle goder, 
og det jeg gør og er, det jeg giver ud af de 
rigtige årsager er meget vigtigere. Min mis-
sion er at se og skubbe til højeste poten-
tiale i alle sammenhænge. Uanset hvilken 
sammenhæng, der involverer mennesker, er 
kunsten at koble hjerne og hjerte - at koble 
projektet med menneskene. Det er i proces-
ser jeg lærer mest, og når det er noget jeg 
kan mærke lagre jeg det i min bevidsthed 
som en vidensbank til flere. At begejstre og 
give viden og læring videre er min livsmissi-
on - og gerne mens jeg smiler og griner.

Kunsten at se det hele menneske, man står 
overfor, har jeg øvet mig på længe. En pro-
ces, der i øvrigt vil vare resten af livet, for 
emnet er for vigtigt til at læne sig tilbage, 
og tro at man ved alt nu. Til gengæld er det 
mission at dele min læring og viden med an-
dre – gennem inspiration og refleksion kan 
vi motivere os selv og andre til at stå ved, 
hvem vi er. At træne og fastholde vores selv-
respekt - for på den måde kan vi også re-
spektere andre mennesker. Min passion er 
at få viden og visdom til at gå hånd i hånd 
som en naturlig ting i livet.

BirgitteGhita



Vi har overordnet 3 produkter
VIDENSDELING 
Input til hverdagen og små kærlige skub til alle jer. Hvis man forstår mennesker, 
forstår man også organisationer og fællesskaber. Vi stiller op med inspirerende 
PEPTALKS, POWERTALKS og KURSER til dig og dine ansatte.

VIRKSOMHEDSDESIGN 
Kreativ udvikling i organisationen med de mennesker som udgør kulturen og  
værdien hver dag. Vi designer jeres indre og ydre profil, hvor vi som katalysator 
i en FØR process skaber overblikket, kobler al information og viden i en UNDER 
proces ogsørger for via sparring, at guide i de rigtige retninger i en EFTER proces.

VIDENSUDVIKLING 
For at kunne performe endnu bedre som organisation kræver det ansatte,  
der har lyst til at performe optimalt som hele mennesker. Navigazion udarbejder 
uddannelser og metoder der passer til tiden, organisationer og mennesker der 
stræber efter balance.

”At rejse er at leve” 
– fordi det giver  

inspiration og ny viden 
At blive inspireret er det, der fører til, at man får lyst 
til at gøre ting på en ny måde, lære noget nyt. Vi kan 

blive inspireret hver dag, hvis vi vender blikket ud 
mod nye horisonter, - tør stævne ud mod ukendte 

farvande, hvor nye oplevelser venter.

VIDENS
DELING



  BOOK EN PEPTALK
PEPTALKS der på en nærværende og løs facon inddrager tilhø-
rerne i vores egne liv og erfaringer. Vi kommer med alle mulige 
bobler, som vi kombinerer i den rette kontekst. For hvem er vi i 
virkeligheden? Vi er jo alt muligt, for vi har begge levet længe 

nok til at have begået masser af fejl og oplevet masser af 
sejre. Vi har også måtte tage svære beslutninger og igen 
også forsøge at navigere i alt det, vi møder hver eneste 
dag. Vi bliver somme tider fristet, og andre gange kom-
mer vi også i tvivl – men hvordan kommer vi videre, og 
ikke bare går i stå lige pludseligt? 

BOOK NAVIGAZION
Vi kan bookes til at komme med en lidt anderledes vinkel 

til både erhvervslivet og livet, hvor vi griber om bobler som 
mod, fejl, ansvar til at navigere på kryds og tværs af livet og 
karrieren.

BRUG OS TIL
Kickstart på møder, facilitator til udvikling, starten på dagen, 
afslutningen på den gode event eller måske et indspark til 
netværket eller til organisationen. 

Kontakt os eventuelt for et personligt oplæg, og vi laver gerne 
en PEPTALK skræddersyet til jer - eventuelt også med en works-

hop koblet på.

Er du uperfekt? Selvfølgelig er du det, for lige meget 
hvor meget mennesket forsøger at skabe det per-
fekte liv, så er der faldgrupper og masser af fejlvur-
deringer. Det er oftest i fejlene, at man opdager det 
geniale, så derfor skal man måske ikke være så bange 
for fejl. 
WHY: Hvorfor synes vi i det hele taget at det er værd 
at tale om, at være uperfekt. Det vil vi fordi vi hele 
tiden møder alle dem der ønsker at være perfekte. 
Bemærk ordet ”ønsker” i denne sammenhæng. For 
hvorfor ønsker vi i det hele taget det? Og hvem har 
opskriften på, når noget er helt perfekt.  
HOW: Vi vil tage fat i egen barm, ikke bogstaveligt, 

men med egne erfaringer i livet og blotte alle egne 
fejl og mangler, og gribe om tabubelagte emner som 
skilsmisse, tossede valg i livet både på det personlige 
og i karrieren. Der er vel rigeligt at tage fat på, og 
måske kan du genkende en masse i dig selv på den 
rejse.  
Har vi den rigtige opskrift – nej det tror vi ikke. Men 
vi har nogle meget generelle emner, som alle kan 
spejle sig i, og det er tilladt at spørge, komme med 
input – om ikke andet så får vi helt sikkert grint, 
grædt eller noget helt andet – for det vil vise sig, at vi 
alle sammen bare er menneskelige med alle de fejl vi 
også består af.

Perfekt  
at være  
uperfekt

Ingen er perfekte og alle har udfordringer, basta. Med forskellige indgangsvinkler og lidt humor 
peger vi på os selv – alt det vi slet ikke kan og alt det vi sagtens kan. Vi tager tossede beslutninger 
med ro i maven, og teer os åndsvagt med et smil på læben. Læs mere
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Kollegaerne der måske ikke er så kollegiale allige-
vel og én ender med at stå med kniven i ryggen. 
Hvad gør man? Hvad gør man, som dem der spot-
ter sabotøren, dem det går ud over og ikke mindst 
som lederen i situationen? Alt i alt skal vi ind og 
tale om ærlighed og mod. 

WHY: Hvordan støtter du bedst dit team, så det 
faktisk ER et team. En virksomheds generelle profil 
kan være på spil, når en sabotør kommer i mål med 
sin mission. Det værste er, at sabotøren ikke altid 
ved at det er ham/hende? Hvem kender ikke til den 
psykopatiske chef eller kollega og hvad er forskel-

len på bevidst krigsførsel samt behovet om at være 
bedre end alle andre og psykopatiske træk? 
HOW: Men hvad er udfordringen? Og hvordan 
løser man sådan en situation som leder (og kolle-
ga)? Skal lederen automatisk bare fyre modspilleren 
for at få ro på holdet? Eller kan der være andre 
løsninger? Hvor langt skal man eksempelvis gå for 
at beholde en nøglemedarbejder, selvom personen 
er modspiller på holdet? Tør du høre mere? For det 
kræver lidt mod at konfronterer ”sabotøren” – og vi 
har nogle værktøjer til at spotte vedkommende og 
handle på det.

Med kniven 
i ryggen

Kender du til at få saboteret dine projekter, din retning og din mission. Det kan være din virk-
somhed, som møder intern modstand, hvor opstår den?

Vi kender det godt – at stå med et produkt i hånden 
eller se et foto af noget, og så har vi allerede en følel-
se og en tanke inde i hovedet. Det er derfor medie-
branchen er kernen i mange virksomheders visuelle 
identitet. Men kan sådan en identitet stå alene? Ikke 
hvis du sørger os. En identitet er en DNA streng af 
mange tråde der er bundet sammen, og er der bare 
en enkelt tråd der mangler, så er DNA’et ikke komplet 
– og der mangler noget. Men hvad?  
WHY: Alt for ofte bliver en visuel identitet skabt ud fra 
en designers egen tankegang og tolkning af en orga-

nisation. Og det skaber helt klart vildt flotte identite-
ter, som mange kan identificere sig med. Nogle gange 
er alt godt – og andre gange halter det med skroget. 
HOW: SKROGET? Ja skroget – det som man bygger 
hele sit skib på. Det som skal kunne bære mandskabet 
videre ud til fjerne destinationer – og gerne i god be-
hold. Med mange år i mediebranchen og de metoder 
der bruges indenfor marketing generelt, vil vi give et 
indblik i forståelsen af hele den identitetstankegang, 
som kan være redningskransen på ethvert skib. 
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Det ser 
skide 

godt ud, 
Chef

Forstå hvorfor den visuelle identitet ser ud som den gør? Hvad afspejler den og er der steder i 
identiteten hvor der er mismatch i forhold til den organisation i er, eller ønsker at være? Det 
handler om værdier, kulturen i organisationen, mod og succes, ja, og meget andet.



V
ID

E
N

SD
EL

IN
G

Selvfølgelig er du dig. Men er du så den du ønsker 
at være? Er du i det hele taget bevidst om, HVEM 
du vil være og hvordan du kommer i mål med 
sådan en storslået plan om at kunne være tydelig 
og autentisk.  
WHY: Der tales rigtigt meget om at være autentisk 
og om at turde være sig selv. Og rigtig mange 
mener at have fundet nøglen til den version af sig 
selv, som de ønsker at være. Nogen er i stand til 

det, for andre føles det som en rolle – og er den så 
autentisk? 
HOW: Vi kommer til at gå direkte til kernen af 
personligheden og sjælen. For hvordan hænger de 
to ting sammen? Når noget eller en person har en 
sjæl, hvad taler man så konkret om? Vi har et bud 
på beskrivelsen af både sjæl og personlighed, og 
hvordan du bruger begge dele til at navigerer som 
dig i DIT liv.

Justify  
your  
name

Kan du 100% stå inde for den du er, eller vælger ikke at være? Hvem er du, hvordan gør 
du, hvorfor gør du, kan du lide det du ser/gør/tror, og ved du med dig selv, om du går den 
rigtige vej? Hvordan ved man i det hele taget det - og findes der et svar?

WHY: Hvorfor taler vi om type af ledelse? Fordi der 
er flere måder at være leder på, men hvordan finder 
vi ud af, hvad der er den bedste for både ansatte og 
lederen selv (og dermed også for organisationen).

HOW: Vi tager fat i begreberne omkring ledelse 
og lederskab, og krydrer det med egne erfaringer 
– både som leder og som ansat under forskellige 
ledere. Der kommer nogle eksempler på fejl, vi har 
gjort, og måske kan vi finde nogle eksempler på 
nogle gode ting, som vi også gerne vil dele.

Kampen  
om magten 

– hvem 
vinder?

Hvilken type leder foretrækker du? For vi kan vel ikke have mere end én måde at gøre tinge-
ne på. Eller kan vi? Handler det om at være vinderen eller at være på det vindende hold?
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VIRKSOMHEDS
DESIGN

Nye metoder 
Nye horisonter 

Er det tiden at stikke ud mod nye horisonter? Er I klar til 
afgang, eller føles det som om, at I mangler noget?  

Så kan det være tid til at få kigget nærmere på, om skib 
og mandskab er klar til at løse opgaven, inden I stævner 

ud på åbent hav. 

Er der huller i skroget
Det er egentligt ret enkelt, for hvis der er huller i skibets skrog, 
så synker det. Derfor er det vigtigt at have styr på, at alt er 
optimeret, inden skibet sættes i havet, og det er også vigtigt ind 
i mellem at tage det på land og tjekke det efter i sømmene.  

Selvom din virksomhed har en gennemarbejdet strategi og fastlagte mål, 
så kan der opstå uforudsete ting i processen. Det er rimeligt overskueligt 
at tegne ruten ind på søkortet – men det er først, når I sejler derudaf, at alle 
udfordringerne kommer.   

Hvordan?  
Vi hjælper jer med at sikre, at udgangspunktet er optimalt. Ruten er kor-
rekt, skibet passer til formålet, personalet er det rigtige, og kaptajnen står 
sikkert ved roret – klar til at tage de bedste beslutninger selv med kort var-
sel.  I vores værktøjskasse har vi forskellige metoder til processen. Der er 
ikke to ens tilfælde – så vi sammensætter dette ud fra hver enkelt specifik 
situation.



DNA-PROFIL
Organisationer som er på vej ind i en længere proces omkring intern og eks-
tern profilforståelse og udvikling. Vi har ikke nogen pakkeløsninger på vores 
produkter, fordi vi arbejder med helhed. Vi kommer med et udspil, og med 
nogle input til eventuelle blindspots, i bør være opmærksomme på. Derfor er 
det vigtigt at kende jeres kompetencer og potentiale så vi kan generere den 
rigtige konceptudvikling for jer. En del af helheden er jeres ansatte, så vi laver 
også et personaletjek, og kobler den sammen med jeres virksomheds kom-
plette profil.

Det handler hovedsageligt om interne og eksterne processer. Målet er især at 
ruste jer til at gennemføre beslutninger fremadrettet, med de værktøjer i nu 
har til gængeligt - visuel identitet, strategisk plan, forståelse for alles opgaver, 
forventningsafstemninger, markedsføringen, ledelsesstyring og meget mere. 
Måske har du 75% af ”brikkerne” selv - og vi blot skal navigere de sidte 25% i 
mål - det er meget forskelligt. 

Ved at arbejde på et individuelt og intuitivt plan, løfter processen virksom-
heden til vækst og fremdrift på en måde, så organisationen efter processen 
er selvkørende og har fået implementeret de værktøjer og viden der gør det 
muligt. Derefter er vi her altid til sparring og fastholdelse, når i har brug for det.

Vi udregner et tilbud ud fra et indledende brief,  
hvor vi sammen fastlægger ruten samt destinationen.

ABONNEMENT
Sparring & fastholdelse af DNA-PROFIL

Få konkret sparring, når der skal tages beslutninger der vedrører værdier, kultur 
og branding. Det kan eks. være i forbindelse med:
• Ansættelser
• Sparring til ledelsen (måske den svære samtale)
• Brainstorm og workshops
• Visuel identitet
Hvad er NEXT STEP i organisationen, hvor det handler om at få overenstem-
melse mellem ideer og opgaver samt planlægning. Materialer til visuel identi-
tet fastholdes og skaber rød tråd i forhold til helheden og produceres af vores 
grafiske team.

10 timer - pris: Kr.  6.250,- ex moms 
eller få lavet et tilbud på en konkret opgave
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VIDENS
UDVIKLING

At lære er at leve
Det er en livslang opgave, som sker både 

bevidst og ubevidst. Bliv kaptajn i dit eget liv,  
så du selv bestemmer din destination og selv 

styrer retningen. 
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Lederen i balance
 
MOTIVATOR: Ghita Kuhlmann
Ledelsesforståelse der gør dig til den leder 
andre ønsker at følge. Som leder skal du 
kunne tage beslutninger med konsekven-
ser, skabe motivation på medarbejderni-
veau og lede dig selv mod planlagte desti-
nationer uanset forhold og miljø. 
En uddannelse som indeholder fællessemi-
nar og individuelle sessioner, sammensat til 
den enkelte. Indeholder samtaler, øvelser 
og værktøjer til leadership, ledelse og selv-
ledelse.

Pris kr. 19.750,- Pris er inkl moms

Potentialeprogram
 
CREATOR: Birgitte Pliniussen
Egnet til performere, privatpersoner, børn/fami-
lier, unge/uddannelse. Bevidsthed om dit høj-
ste potentiale og værktøjer til at holde balance 
mellem dine forskellige roller i livet. Med mere 
indblik og forståelse for egne mønstre, kan du 
navigere i livets op og nedture, og dermed også 
tage den bedste beslutning ud fra tilstand og vi-
den. Ved at være 100%skarp på egen identitet 
kan du også lettere forstå andres.

Pris kr. 7.500,- Pris er inkl moms
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Programmer og uddannelse med sparring,  
værktøjer og vejledning og som giver dig tillid til 

egne evner og styrker dit højeste potentiale. 

Performsession

Har du brug for at få et indblik i livet og karrieren her og nu, så kan du få belyst pro-
blematikker, potentiale, blokeringer og drømme med konkret indblik og bevidsthed 
om din identitet. Når du går herfra vil du i meget højere grad have nogle indsigter og 
muligheder til at gribe fat i hele livet. Hele sessionen optages og sendes i et samlet 
projekt, hvor din session vises og fremhæves som et mindboard. Et konkret værktøj til 
at få overblik over temaer og mønstre i din personlige og erhvervsmæssige destination.

Pris kr. 1.995,- Pris er inkl moms
Sessionen varer ca 3 timer og kan købes uden program

Programmer med sparring, værktøjer og vejledning – som er baseret på dig personligt 
og giver dig tillid til egne evner og potentiale. Det skal give mening for dig og den 
person du ønsker at være for andre og dig selv. At lede sig selv til succes – og hvad 
er succes så? Det er individuelt og derfor er forløbets værktøjer og sparring også in-
dividuel og baseret på din identitet. Ved et personligt intuitivt program vil du få mere 
bevidsthed om egne mønstre og muligheder for at rykke med dit højste potentiale. 



KONTAKT

GHITA KUHLMANN
ACT//MOTIVATOR

Telefon. +45 22 25 78 43
Mail: ghita@navigazion.com

BIRGITTE PLINIUSSEN
ACT//CREATOR

Telefon. +45 22 54 17 43
Mail: birgitte@navigazion.com

Tel: +45 2391 2594 · Mail:  act@navigazion.com · www.navigazion.com




