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Stress-management
“Stress er ligesom vejret; 
alle taler om det og ingen gør noget ved det!”



"Hvornår har du sidst haft tid til at stresse af?” 
“Hvor godt kender du dine grænser - dine styrker og ressourcer?” 

“Ville 3 x 5 minutter om dagen, være en fair “pris” for større overblik og overskud?” 

Mange virksomheder kender situationen, hvor en medarbejder langsomt begynder at ændre sin daglige adfærd, melder sig oftere syg, for til 
sidst at sige sin stilling op eller blive afskediget på grund af manglende resultater. Stress er kroppens og bevidsthedens reaktion på indre og 
ydre pres, der forrykker den kendte balance (kendt for den enkelte).  

Dette kan hænde for os alle, når vores opfattelse af omgivelser/hændelser ikke matcher vore forventninger, og når vi oplever at være ude af 
stand til at håndtere gabet mellem forventning og præstation.  

Der er uendeligt mange stressorer, af både faglig og privat karakter - det kan være mere end almindeligt vanskeligt at skelne - og der skal 
ind imellem blot èt enkelt fejlplaceret ord eller blik til at få læsset til at vælte. 

Målsætning… 
At give deltagere indsigt i stress´s psykologi og fysiologi - særligt fokus på hjertet, målt med HRV*- 
udstyr, indblik i egne tilstande og ressourcer og konkrete værktøjer til umiddelbar stresshåndtering.  
* HRV - HeartRateVariability er en yderst troværdig  stressindikator, med tilhørende træningsmulighed. 

Form...  
Som et udgangspunkt er dette foredrag af oplysende karakter over ca. 2 timer, med et snert  
af humor og enkle - men effektfulde! - redskaber til at tage med hjem. Der er snarere tale om  
en workshop end rent foredrag. Fysik og psyke-samspil, demonstreres på storskærm (HRV). 

Udbytte...  
Gennem succesfuld stress-håndtering kan nævnes følgende menneskelige og økonomiske fordele for virksomheden :  
Større trivsel, overblik og ro - Lavere omsætning af medarbejdere - Bedre intern kommunikation - Sikring af et innovativt/kreativt miljø                                                                                      
Ikke mindst; færre sygedage, mindre stress og øget  præstationsevne. 

Brain Power...
Hjernens hardware, software og elektriske impulser (EEG),
giver dig kontrollen over din tilstand - og dine resultater!
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Foredragsholder: 

Frank S. Kristensen.. - Intl. NLP Træner, PerformanceCoach og udviklingskonsulent, har siden 1990 un-
dervist indenfor personlig og professionel udvikling, med særlig interesse for formidling i Toppræstationers 
Psykologi og mønstrene bag excellent adfærd. Frank har i den forbindelse bl.a uddannet sig ved Kings 
College i London.

Frank er en yndet instruktør og speaker, der gennem de seneste 25 år har fungeret som konsulent for 
adskillige virksomheder, uddannelsesinsitutioner og organisationer, heriblandt:

Pfizer A/S - DSB og DSB S-tog A/S - Frøslevlejrens Efterskole - Propaganda - HTS - Københavns-, 
Helsingør- og Frederikssund - Politi - Gallup - Sjælsølund Efterskole - Rigspolitiet - TV2R - Novo Nordisk - 
HK - Udlændingestyrelsen - PostDanmark - CODAN - FiU - Ålborg Universitet - Vestas - Execon -TDC - 
Jysk Telemarketing - o.m.a.

Kontakt:

Frank S. Kristensen
Fyrrehaven 8 
8400 Ebeltoft
Mobil: +45 22 72 33 54
Mail: frank@mentalius.dk
Web: www.mentalius.dk 

“Se giraffen”:

På nedenstående side, har du mulighed for at se korte video-sekvenser, med henvisning til forskellige metoder                                                                
og discipliner - OBS, kopier til browser. http://mentalius.dk/Index/Videoside.html 
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