
Dynamisk Kommunikation...
Få det bedste ud af enhver samtale.

“Hvordan du undgår at en halv vind, 
ender som en storm i et glas vand!”

Så længe at bare to mennesker deler et fælles rum - hvad enten dette er er et mål, et pro-
jekt, et kontor - er der flere dagsordener i spil. Jo flere mennesker involveret, des flere 
dagsordener. At få disse dagsordener til at mødes med gensidig gevinst er en kommuni-
kations-opgave, som ofte slår fejl.

Udgangspunktet for dette seminar er at den der har noget på hjerte, tager ansvar for at 
modtager forstår. Det kræver et klart mål med sin kommunikation, personlig styrke, øget 
opmærksomhed og en høj grad af fleksibilitet.

Kurset vil tilføre deltagerne et teoretisk fundament, der siden vil blive trænet i forskellige 
cases med relevans for den daglige kommunikation.

Indhold:

Hver part i kommunikationen, har sin “Model af Verden” 

FokusModellen...vær årsag fremfor effekt - om at “sætte sig op” 

Tankelæsning er ikke et okkult fænomen; det er daglig, dårlig kommunikation! 

Derfor...Spørgeteknik baseret på konkrete lingvistiske regler 

Observation - brug øjne og ører aktivt, fremfor at ”vide” hvad “den anden” 
mener 

Rapport - om at bygge tillid og tryghed  

”Sæt dig i mit sted” - Multiperspektiver 

Form:

Let, underholdende, med teori, praksis, dialog og reflektion. 
Materiale der understøtter både teori og praksis.

Træningsøvelser tager udgangspunkt i konkrete cases.
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Udbytte:

præcis kommunikation, på kundens præmisser 
en større ro, lethed og overblik, 
mindre usikkerhed, og sidst - men ikke mindst! 
en væsentligt øget performance. Alle har en indre vinder!

Instruktør
Frank S. Kristensen.. - Intl. NLP Træner, Performance-
Coach og udviklingskonsulent, har siden 1990 undervist 
indenfor personlig og professionel udvikling, med særlig 
interesse for formidling i Toppræstationens psykologi og 
mønstrene bag excellent adfærd. Frank har i den forbin- 
delse bl.a uddannet sig ved Kings College i London.

Frank er en yndet instruktør og speaker, der gennem de 
seneste 22 år har fungeret som konsulent for adskillige 
virksomheder og organisationer, heriblandt:

Pfizer A/S - DSB og DSB S-tog A/S - Propaganda - HTS
Rigspolitiet - TV2R - Novo Nordisk - Gallup - CODAN -
HK - Udlændinge-styrelsen - PostDanmark - Jysk TeleMarketing
URBAN (Telesalg) m.fl.

Kontakt:

Frank S. Kristensen
Fyrrehaven 8, Femmøller
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://hypnose-eksperten.dk/Hypnose-eksperten.dk/Video.html
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