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



"Hvornår har du sidst set din hjernes elektriske mønstre?” 
"Hvordan ser toppræstationers hjernebølger ud? Eller stress?" 

"Kan man skifte fra et elektrisk mønster - en tilstand - til et andet?" 

En større forståelse og - ikke mindst - en direkte og personlig oplevelse af hjernens elektriske mønstres relation til vores tilstande, følelser 
og handlinger, giver et klart bud på hvordan Mental- og Hjernetræning kan udvikle og optimere præstations- og indlæringsevnen og ned-
bringe stress, frygt og usikkerhed - tilstande der kan underminere selv den bedste! På dette foredrag beskrives hvordan hjernens (EEG) 
elektriske mønstre fungerer og relaterer sig til vores tilstande - og derigennem vores adfærd og resultater. 

Indhold: 
Dette foredrag har 3 hovedpunkter: 

Hvad er hjernen for en størrelse? En generel introduk-                                                                                                                                                                                                                
tion til hjernen og nervesystemet, og betydningen heraf  
i det daglige; skole, arbejde, relationer, idræt m.v. 

Den Elektriske Hjerne. Her med fokus på hjernebølger,  
demonstreret på storskærm og en tankestyret helikopter. 

BrainGym. Hvordan kan hjernen trænes til f.eks. bedre  
koncentration, hurtigere indlæring og bedre hukommelse. 

Gevinster: 
Resultatet af moderne Hjerne-træning er en større ro og                                                                                                                        
overblik, mindre stress og øget  præstationsevne.

Alle har en indre vinder!

Tid & Pris:  
1,5 - 2 timer - Kr. 14.800.- eksklusiv moms

EEG-måling giver hurtig visuel feedback på, hvordan hjernen arbejder. 
Hermed er personlig og professionel udvikling nu målbar!
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Foredragsholder: 

Frank S. Kristensen - Intl. NLP Træner, PerformanceCoach og udviklingskonsulent, 
har siden 1990 undervist indenfor personlig og professionel udvikling, med særlig inter-
esse 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 27 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 - FOA - Københavns-, 
Helsingør- og Frederikssund Politi - Gallup - Sjælsølund Efterskole - Rigspolitiet - TV2R - Novo Nordisk -  
HK - Udlændingestyrelsen - PostDanmark - CODAN - FiU - Ålborg Universitet - Vestas - Execon -TDC - 
Jysk Telemarketing - Sexologiskolen - Metal - Undervisningsministeriet - AlfaLaval Seperation m.fl.

Kontakt:

Frank S. Kristensen.                  
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