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Deltagerne i kurser og inspirationsaftener siger: 
 
Direktør i Lokalenergi A/S udtaler, efter Enneagram Leadership Practitioner uddannelse: 

Det har givet mig øget værdi på job og privat. Jeg har fået større selvindsigt og er blevet klogere på 
samspillet med andre. 
Undervisningen var yderst professionel, forløbet var velafstemt, undervisningen velforberedt - og 
underviseren formåede at skabe en rigtig god stemning på holdet. 
Det var godt med et lille hold, som medførte at vi åbnede mere op for den personlige udviklingsproces. 
Uddannelsen har givet mig stor lyst til at arbejde videre med Enneagrammet i dagligdagen i min rolle som 
direktør og leder for 20 mennesker og som privat person med mange aktiviteter og kontakter. 
Alt i alt er det en uddannelse, som jeg vil anbefale alle, der ønsker at vokse som ledere og som mennesker – 
og blive bedre til at samspille konstruktivt med alle mennesketyper. 

Erik Gudbjerg, direktør i Lokalenergi A/S 
_______________________________________________________ 
 
Deltager i tidskursus siger: 

Jeg har været på Bente’s kursus omkring ’Styr på din tid’. Man ved jo alt om sin tid, og om hvordan man 

bruger den. Eller gør man? Jeg har lært, at ting ofte tager længere tid, end jeg reelt forventer, og hermed 

kan jeg sætte fokus på netop dét, der interesserer mig. Det handler om, at bruge sine minutter optimalt, dog 

uden at give slip på det spontane. Kurset har givet mig inspiration og værktøjer til at styre min tid på arbejde, 

men også privat. Det er helt fantastisk. Alle burde have et sådant kursus. 

Charlotte Samsøe Jacobsen, leder Telcon 

_______________________________________________________ 
 
Deltager i tidskursus siger: 

Jeg har deltaget på Bentes lederskabskursus "Styr på den tid 24-7", og jeg fik mange nye aha-oplevelser og 

værktøjer til at planlægge min tid langt mere realistisk, end det har været mig muligt tidligere. Bente er en 

dygtig underviser, som kan gøre det svære enkelt, og hun tilbyder perspektiver og redskaber til at tage 

lederskab i sit eget liv på en meget konkret og jordnær måde. Tak for det! Det gør allerede en kæmpe forskel 

i mit job og mit liv. 

Sophie Rosholm, selvstændig 

_______________________________________________________ 
 
Deltager i Gå-hjem-workshop i Berlingske Business siger: 

Jeg har haft stor glæde af ”gå hjem” arrangementet du afholdt den 31.01 2011 hos Berlingske. 

De enkle men meget virkningsfulde værktøjer du gav, er med til at min hverdag nu forløber uden den evige 

fornemmelse af at halse efter opgaverne. 

Billedet på nethinden om ikke at fylde mere på en allerede fyldt ”tallerken” bruger jeg hele tiden – hvis der skal 

nyt på den fyldte tallerknen, må der noget af det eksisterende af, både på job og i fritiden. 

 

_______________________________________________________ 
 
Departementschef i Grønlands Hjemmestyre, der deltog i kurset New Leadership og Power, 
siger:  

Sikke et kursus.  
I dag på vores personalemøde har jeg introduceret nogle af tipsene fra kurset, 
og anbefalet evt. lignende kursus for andre ledere. 

Amalie Jessen, Departementschef, Nuuk 
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Deltager i mål kursus siger: 

Tak for et fantastisk kursus og ikke mindst et aktivt kursushold med masser af motivation til at gøre tingene 

bedre fremadrettet. 

Marianne Bielefeldt, Recall A/S 

_______________________________________________________ 

Deltager i Inspirationsaften ”The Secret” siger:  

Tak for den dejlige inspiration, som jeg har draget god nytte af. 

Jeg har fået glæden og kærligheden til livet tilbage. Tænk, at der skal så lidt til at gøre så stor en forandring!!  
Tak fra mig.       

Hanne Jørgensen, PFA 
_______________________________________________________ 
 
Deltager i Enneagram 1 kursus siger: 

Lucy siger: Jeg har været på Enneagramkursus hos UdviklingSvej, hvor jeg fik et godt grundlæggende indblik 

i hvad Enneagrammet er og hvilke anvendelsesmuligheder det har både privat og fagligt.  

Samtidig fik jeg også et nye og inspirerende perspektiver på personlighedstræk ved mig selv, som har tilføjet 

til paletten af selvforståelse og derigennem også forståelse for andre i både privat og faglig sammenhæng.  

Jeg anbefaler Bentes kurser for dem, som ønsker at få kendskab til Enneagrammet og hvad det kan bidrage 

med i mange forskellige sammenhænge i livet.  

Bente har desuden bidraget til håndbogen ”Coaching” med sin store viden og brændende engagement. Jeg 

anbefaler hende varmt som skribent til alle, som har brug for klar og overskuelige skriftlige formidlinger om 

Enneagrammet. 

Lucy Vittrup, coach træner, tv-vært, forfatter og redaktør af håndbogen ”Coaching”. 

_______________________________________________________ 
 
Christine Wengel, Koordinator hos Røsler Distribution, siger efter ELP uddannelse: 

Jeg har som deltager på UdviklingSvej’s ELP uddannelse fået et langt større indsigt omkring mig selv og andre 
mennesker.  
De 9 typer er en spændende måde at anskue andre mennesker på og kombineret med NLP-delen giver det 
en overskuelig helhed.  
Enneagrammet har givet mig et værktøj til en bedre forståelse og accept for vores forskelligheder og har 
derigennem givet mig en mulighed for en bedre kommunikation med andre, både privat og på mit arbejde. 
Bente underviser på en sjov og levende måde og får på behagelig vis draget alle deltagere med lige fra 
starten. Hende store viden om både NLP og Enneagrammet gør at man får en nuanceret og neutral forståelse 
af de 9 typer.  
Det har været enormt lærerigt og jeg er glad for at jeg fik mulighed for at deltage. 
Christine Wengel, Koordinator hos Røsler Distribution.                   ELP = Enneagram Practitioner uddannelse: 
_______________________________________________________ 
 
Deltager i 3 dages kurset NLP1 ”Styrk din kommunikation og dit lederskab” siger: 

Først vil jeg sige dig uendelig mange tak for nogle fantastisk inspirerende dage !!! 
Er nu SLET IKKE i tvivl om hvad vej jeg skal gå med mit liv !! 

Tina J, selvstændig revisor  

Psykolog udtaler - efter Enneagram foredrag i forening: 

Tak Bente, ja det var godt. Du er en god underviser!  
Elin Andersen, psykolog  
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Deltager i Enneagram 1 siger 

“Jeg har deltaget i Bentes Enneagram uddannelse og fået et stort udbytte af at lære, hvilken type jeg 
grundlæggende er og hvilken udviklingsvej der er optimal for mig som person og forretningsmenneske.  

Bente udviser stor viden om enneagrammet og har en ydmyg tilgang til undervisningen, hvor hun lader hver 
enkelt kursist selv finde frem til deres type.  

Jeg kan anbefale Bentes enneagramkursus for dig som ønsker at finde din egen personlige udviklingsvej og 
for dig som ønsker at anvende enneagrammets muligheder i forbindelse med dit arbejde med andre 
mennesker.”  

Knud Munk, Projektchef i Rambøll. 
______________________________________________________ 
 

Deltager i NLP 1 og i resten af Enneagram Leadership Practitioner uddannelsen siger 

Jeg startede min NLP vej hos Bente med NLP modul 1 – her sikrede Bente på tre dage, at kursisterne fik et 
bredt og godt kendskab til NLP - Bentes undervisningsstil og personlige adfærd sikre, at man fanger 
budskabet.  

Undervisningsformen gør, at man selv kommer ud af busken (i det omfang man føler sig godt tilpas ved) og 
derved aktivt deltager i undervisningen og resulterer i at man får maksimalt udbytte af kurset.  

Kurserne er kompakte, men takket være Bentes stil virker det ikke forceret og man går fra kurset med 
hovedet fuldt af nye indtryk, idéer og en enorm lyst til at gøre brug af den nye viden. 

Efter NLP1 gik jeg videre til Enneagram practitioner uddannelsen – her blev min indsigt i min egen persontype 
forstærket, brikker faldt på plads mht. reaktionsmønstre ved stress – og det var lærerigt at møde andre med 
samme type, samt at møde andre typer. 

Jeg håber at kunne tage NLP practitioner på sigt, og dermed fortsætte ad den udviklingsvej jeg påbegyndte 
med NLP1 – for konstant at blive klogere på mig selv samt på mit samspil med andre og på hvorledes jeg kan 
hjælpe andre til at optimere kommunikation og samspil. 

Christine S. Rosenbeck, teknisk projektleder i COOP IT. 
_______________________________________________________ 

Kursist på Enneagram Leadership Practitioner uddannelsen siger: 

Jeg var løbet ind i en mur. Havde svært ved at hitte hoved og hale i tingene. Men havde en anelse om, at jeg 
ikke var på rette hylde rent arbejdsmæssigt. Så meldte jeg mig til Enneagram Leadership Practitioner som et 
led i personlig udvikling. Trængte til at få nye værktøjer til den personlige værktøjskasse - ikke mindst 
værktøjer til at ændre det hamsterhjul som vi alle har en tendens til at køre rundt i, uden at lykken 
nødvendigvis af den grund dukker op. Men mit kendskab til enneagrammet og NLP har givet helt nye 
muligheder for at åbne op og lære mere og nyt om mig selv og afsluttende at finde nøglen til min egen 
udviklingsvej - og med Bentes viden og positive sind har hun hjulpet mig godt på vej. Personlig udvikling kan 
man aldrig få for meget af og Enneagrammet Leadership Practitioner er bestemt et uddannelsesforløb som 
gør en forskel. 

At lære om de forskellige 9 typer i enneagrammet, vores motiver og adfærd, åbner op for at opnå et bedre 
samspil mellem mennesker såvel privat som på arbejdspladsen - både som medarbejder og som leder til at 
sammensætte det perfekte team. Kort sagt nye værktøjer til den "personlige" værktøjskasse til bedre at 
kunne forstå sig selv og sine omgivelser. 

At bliver certificeret Enneagram Leadership Practitioner har været en fantastisk rejse i forhold til at lære mere 
om mig selv, min type, mine mønstre og adfærd. Ikke mindst har det givet mig værktøjer til bedre at kunne 
blive leder i mit eget liv - at sætte mig selv i førersædet. Jeg ved nu, hvad jeg skal være opmærksom på for 
ikke at fortsætte ud af de gamle spor. Jeg har fundet min egen udviklingsvej - en viden som kun kan anbefale 
andre også at stifte bekendtskab med.  

Gitte Aaskov Pedersen, Nordea              Gitte har sidenhen modtaget coaching om tidsstyring. 
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Deltager i Enneagram 1 kursus siger: 
 
Efter at have snuset rundt på nettet omkring Enneagrammet – faldt jeg over UdviklingSvejs hjemmeside og 
de kursus tilbud de har.  
Kurset var virkelig inspirerende – det var et positivt, lærerigt kursus med mange gode samtaler.  
Personligt gav det mig en større forståelse af nuancerne i andre mennesker - og hvordan vi er som typer. 
Som type 8 kan jeg se hvorfor tingene ikke altid er sort/hvide – og det var lærerigt at opleve, at selv i samme 
typegruppe, er vi forskellige.  
Meget spændende og motiverende på en humoristisk måde. 
Undervejs havde vi gode saglige, faglige og relevante diskussioner på tværs af typerne.  
Dette gav en dybere forståelse af Enneagrammet, som kan bruges i samarbejdsrelationer og i privatsfæren. 
En læring for livet – uden at være puttet i en kasse. 
 
Gitte Hadsund, Stress, Life og Business coach i Mariager. 
_______________________________________________________ 
 
Deltager i Enneagram 1 kursus siger: 

Jeg har deltaget i Enneagram 1 kursus hos UdviklingSvej.  
Det var et par dejlige og lærerige dage. Bente er en god underviser, og der er en god stemning og energi på 
hendes hold. Jeg oplevede hurtigt at gruppen blev samlet, og at alle åbnede op og var aktivt med i 
undervisningen – med stor seriøsitet og humor. 
Jeg fik et godt indblik i min egen udvikling, og jeg fik åbnet endnu mere op for min interesse i hvorfor andre 
mennesker opfører sig og reagerer, som de gør.  
Jeg glæder mig meget til de kommende kurser, hvor jeg får endnu større indsigt i Enneagrammet. 

Mette Strate, Koordinator og Coach - Signum Revision A/S.  

Mette har siden taget hele Enneagram Coah Practitioner uddannelsen hos os.  
_______________________________________________________ 
 

Deltager i Enneagram 1 og 2 siger: 

”Enneagram 1 var først og fremmest en væsentlig reminder for mig. Da jeg har en stærk personlighed og 
fylder meget I et rum, var det rigtig god inspiration. I mit virke som Coach og underviser kan jeg virkelig 
bruge det meget, når jeg skal i dialog med mine klienter. Jeg kan bruge min viden omkring de forskellige 
typer til at vurdere hvilken type min klient er og hvordan jeg kan gå til dem i en coaching session. 

Enneagrammet er også et utroligt stærkt værktøj til at sammensætte en arbejdsgruppe og til at 
anskueliggøre acceptable og uacceptable vanskeligheder ved samarbejde. Hvorfor agerer vi, som vi gør og 
hvad kan vi selv gøre ved det. 

Da jeg har uddannet mig inden for NLP og havde kendskab til Enneagrammet fra en anden virksomhed er det 
stærkt vanedannende at møde Bente fra Udviklingsvej. Bente er enormt humørfyldt og meget professionel. 
Hun kommunikerer stærkt og hendes små, og stærke kommentarer er med til at gøre undervisningen endnu 
bedre. UdviklingSvej har nogle rigtig gode faciliteter, hvor der både er tænkt på maven og på komforten. De 
er beliggende centralt i udkanten af København og det er rart at der er også er styr på parkeringsmuligheder 
hvis man kommer lang vejs fra.  

Jeg vil stærkt anbefale andre at deltage i uddannelse eller kurser hos Udviklingsvej og glæder mig allerede 
selv til mit næste kursus.  

Tak for en god og udbytterig dag.” - Anette Melgaard, lærer 
_______________________________________________________ 

Deltager i Enneagram 1 og 2 siger: 

Tak for et par rigtige gode og spændende kursusdage. Du er en god kursusleder med dejlig personlig 
integritet.   

Mette Ørbæk, Coach 
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Deltager i Enneagram 1 siger: 

Jeg har deltaget i et 2 dages enneagram kursus med Bente Lindstrøm. Det har været 2 sjove, personlige og 
indsigtsfulde dage med fokus på egen personlighedstype og de dertil hørende styrker og udfordringer.  

Jeg ved nu mere om hvordan jeg kan motivere forskellige mennesker indenfor enneagrammets 9 typer når 
jeg coacher eller underviser teams, hvilket er et stort plus for mig. 

Bente er vidende inden for sit felt og har en dejlig personlighed. Så tøv ikke med at meld dig til hendes næste 
kursus - det kan varmt anbefales!  

Mika Heilmann, Coach 
_______________________________________________________ 

 
Selvstændig, der tog Enneagram Leadership Practitioner uddannelsen siger:  

“I want to start by Thanking Bente for making a HUGE impact on my life !!!  

Through only the first part of my NLP education, Bente has given me an insight to myself, and everyone 
around me, that has not only made me a more positive and open minded person, but given me the tools to 
change my entire life completely - I can’t thank you enough Bente !!  

When you first meet Bente, you will notice that she is such a warm, lovable and "deep human being" - that 
you just feel like giving her a big hug ! She simply fills a room with her calm and soothing presence - but 
don't be mistaken; Bente is a person with an Extreme insight into the human mind and soul, so take care that 
she is not "manipulating" you into becoming a totally new person; full of positiveness and understanding 
towards yourself and others - that is of course if you want to stay the "old miserable you", who is not 
interacting to your fullest potential with others (friends, family and co-workers).  

There is NO doubt in my mind that Bente can contribute to, and change ANY group of co-workers ability to 
interact with each other to the better !! Connect with this AMAZING woman - or you (and your loved ones) 
will regret it forever !!!”  

T Jonasen, tidl. revisor (Taget fra LinkedIn testimonial) 

 

 

På de næste sider finder du referenceudtalelser om  

• workshops/foredrag  

• Karrierecoachingkunder 
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Deltagerne i workshops og inspirationsmøder siger: 

Dansk IT siger: 

”Vi har i flere sammenhænge trukket på Bente som foredragsholder på vores På-Vej-Hjem møder. Senest til 
et arrangement om Personlig Udvikling, hvor DANSK IT’s medlemmerne udtrykte stor tilfredshed med både 
vidensniveau og formidlingsform. Bente fik blandt andet store roser for sin evne til at gå i dialog med 
deltagerne og udvælge netop de værktøjer, som deltagerne efterspurgte. I den forbindelse var der stor 
tilfredshed med, at der ikke alene blev præsenteret et omfangsrigt katalog af redskaber til personlig udvikling, 
men at Bente samtidig lagde stor vægt på selve anvendelses- og implementeringsdelen.” 

Anders Linde, Afdelingschef  
_______________________________________________________ 

Human Consult siger:  

”HumanConsult er et fagligt netværk for mennesker, der beskæftiger sig med ledelse og HR. Videndeling og 
sparring foregår via internettet og til vores månedlige netværksmøder, hvor vi i marts 08 havde inviteret 
Bente B. Lindstrøm til at tale om samarbejde på arbejdspladsen. Det blev til et spændende netværksmøde, 
hvor Bente kom omkring emner som arbejdsglæde, værdier, stress og sygefravær. Bente delte rundhåndet 
ud fra sin værktøjskasse, og deltagerne var glade for at få så mange konkrete redskaber med hjem.” 

Rikke Klein, Human Consult  
_______________________________________________________ 

Anne-Marie Lauenborg, NNE Pharmaplan siger: 

”Jeg har flere gange oplevet Bente som foredragsholder, og jeg bliver positivt overrasket hver gang over den 
fantastiske kontakt hun har med publikum. 

Hun evner at fange tilhørerne, fordi hun er god til at fortælle, gøre det enkelt og forståeligt samtidig med at 
man kan mærke, hvordan hun brænder for emnet og næsten ikke kan stoppe. 

Der er altid mange spørgsmål, og Bente giver sig tid til at spore sig ind på hver enkeltes type, så alle tilhørere 
får noget med hjem. 

Denne aften (Enneagram foredrag i netværk) var alle igen meget begejstrede og flere har siden hen tilmeldt 
sig andre af Bentes foredrag. 

Jeg står gerne til disposition for en yderligere uddybning.” 

Anne-Marie Lauenborg, NNE Pharmaplan  
_______________________________________________________ 

Glostrup Bibliotek siger: 

Bente B Lindstrøm holdt foredraget Skab det liv du ønsker – værdien af personlig udvikling på Glostrup 
Bibliotek torsdag 20. september 2007. 

Bente B Lindstrøm fortalte om metoder til at opnå større selvindsigt, så den enkelte kunne få redskaber til at 
arbejde sig hen imod egne mål og ønsker. 

Emnet er virkelig noget, der optager folk, og der var fin tilslutning til foredraget. Bente B Lindstrøm var en 
god og levende formidler, der skabte interesse blandt tilhørerne. Interessen blev specielt vakt, når Lindstrøm 
gik i dybden med enkelte specifikke emner og lagde op til diskussion. 

Vi har været meget tilfredse med samarbejdet. 

Joan Christiansen, Glostrup Bibliotek 
_______________________________________________________ 
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Deltagere i coachingforløb siger: 

NTN stod i en situation hvor hun som akademiker var ansat på et lavere niveau i en stor organisation. Nana 
ville gerne arbejde med mere meningsfulde opgaver og brændte for at arbejde med projekter.  

NT fik over 3 gange coaching opbygget den fornødne tillid til at hun kunne nå sit mål, at arbejde med 
projekter - og værktøjer til at arbejde på at nå sit mål.  

NTN udtaler: Jeg har haft stor glæde af at blive coachet af Bente. Jeg følte, at jeg var kørt fast i en bestemt 
rolle, som jeg havde meget svært ved at slippe ud af. Bente hjalp mig til at målrette mine 
karriereforventninger, således at jeg kunne sætte klare udviklingsmål overfor min arbejdsgiver. Efter et halvt 

år blev jeg forfremmet til en stilling med et jobindhold, der svarede til mine karrieremål"  - N T N 
_______________________________________________________ 
 
Jytte siger: Tak for god inspiration og hjælp i en svær situation, med at fokusere på opbygning af cv og 
ansøgning. Tak for god hjælp til at strukturere ansøgningsproces. Jeg har været glad for din evne til at få mig 
til at se verdens lidt fra en anden vinkel, end den sædvanlige. Hvilke også betyder at ansøgninger og 
ansøgningsprocessen ikke føles så tung. Jeg er på vej, jeg lander lige om lidt. Endnu engang tak. Jytte S 
Jytte blev ansat som direktør i hjælpeorganisaiton, lige det job hun havde ønsker sig. 
_______________________________________________________ 

Camilla Clauson-Kaas stod midt i en frustrerende jobsituation og ønskede sparring til hvordan, hun kunne 
komme videre på den rigtige måde i sin karrierevej. Camilla opsøgte UdviklingSvej, hvor Bente coachede 
hende, så hun fik indsigt i hvorfor den daværende arbejdsplads var frustrerende for hende. Fremtidsrettet gik 
vi ind og arbejdede med Camillas ønsker og hendes kvalifikationer og erfaringer, så Camilla kunne finde ud af 
hvor hendes rette hylde skulle være.   

Camilla fik udformet et kompetence c.v. og lavet en strategi for at angribe de mulige jobs hun gerne ville 
have. Camilla lærte at analysere jobopslag fra nye vinkler, at målrette sin ansøgning, at gennemføre 
jobsamtaler med energien i top - gennem hele samtalen - og at forstå rollespillet i ansættelsesforløbet. 
Camilla startede i det nye job efter få måneders søgning.   

Camilla udtaler: "Jeg var glad for Bente's evne til at få mig til at finde nye vinkler, så jeg kunne overkomme 
en håbløs arbejdssituation og motivere mig til at finde mine ressourcer frem til at fokusere på fremtiden. Jeg 
fandt det rette job efter kun få måneders søgning og kunne vente med at sige op til kontrakten var i hus."  

Camilla Clauson-Kaas 
_______________________________________________________ 

Bettina siger: Gennem 10 år var jeg leder i den kommunale sektor. Jeg følte ikke at jeg var på den rette job 
hylde og havde gennem længere tid læst jobannoncer dog uden at være aktiv søgende.  

Jo flere jobannoncer jeg læste jo mere i tvivl blev jeg på mine faglige kompetencer.  På nettet fandt jeg 
UdviklingSvej og kontaktede Bente pr. telefon. Efter en god samtale, valgte jeg et karriere coachende forløb.  

Efter 2 møder med Bente stod jeg med et opdateret CV der tydeligt viste hvilke kompetencer jeg bestred. Ud 
over det var jeg blevet klar på at jeg forsat ønskede en lederrolle men i det private erhvervsliv. Bente havde 
via sine coachende metoder stillet mig gode og afklarende spørgsmål, hvor jeg fandt svaret.  

2 uger efter var jeg til jobsamtale i et privat firma og er nu ansat som distriktschef.  

Forløbet med Bente var trygt og yderst kompetent. Jeg har anbefalet UdviklingSvej til flere fra mit 
ledernetværk. Også de oplever Bente som en tryg og positiv indfaldsvinkel til at komme videre med et 
karriere forløb.  

Senest har jeg anbefalet en af mine medarbejdere at konsultere Bente, grundet personlige problemstillinger, 
også i denne situation har Bente formået at coache således at vedkommende kunne træffe et valg og dermed 
komme videre med sit liv.   

Personligt vil jeg til enhver tid bruge Bente når jeg skal videre i mit eget karriereforløb. Bente lever til fulde op 
til: UdviklingSvej - din vej til optimal udnyttelse af ressourcerne!  

Bettina Lund-Strøier 


