
Udtryk - der gør Indtryk...
- når hvert et ord tæller!

"Vil du lære at påvirke folk i den retning, du ønsker?"
"Ønsker du større gennemslagskraft i salg og formidling?"

"På hvor mange måder vil det øge dine chancer for bedre resultater?"

Hvor ofte tænker du på at den måde du udtrykker dig på, det tonefald, du taler i og den takt, hvormed du taler med kan have enorm betydning for 
udfaldet af din samtale? Uanset om du kan svare bekræftende eller ej på ovenstående, så åbner det op for højst interessante muligheder. 

Indhold:
På dette foredrag beskrives og demonstreres hvordan dit sprog og dit kropssprog initierer og styrer and-re 
menneskers fokus, tankerækker og reaktioner. Dette sker altid! Det sker blot oftest - i det daglige - u-den større 
bevidstgørelse og “rammer” dermed relativt tilfældigt. Med et øget kendskab til HVORDAN du ytrer dig, kontra 
HVAD du siger, kan gøre en radikal forskel på opfattelsen af din kommunikation og den respons denne udløser.

Tag f.eks. de 3 spørgsmål ovenfor, hvor spm. 1 og 2 er vanskelige at sige nej til og det tredie spørgsmål inviterer 
til en reflekteren over nye, fremtidige muligheder og scenarier, der igen inviterer til en tilstand af nysgerrig åben- 
og lydhørhed.

Og det er den åbne nysgerrige tilstand, der danner den optimale grobund for at dine verbale “frø” sås og næres 
bedst muligt! - uanset om du taler med kunder, kolleger eller kursister.

Gevinster:
Resultatet af bevidst brug af kommunikative midler er en mere præcis indsats, en større “Response-Ability”, 
øget gennemslagskraft, fleksibilitet og formidling. 

Form:

Let, underholdende, med teori, praksis, dialog og reflektion. Relevante indsigter og historier, en fælles 
forståelsesramme, samt små lette øvelser, der umiddelbart kan omsættes i praksis!
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Speaker:

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 Toppræstationens 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 og organisationer, heriblandt:

Pfizer A/S - DSB og DSB S-tog A/S - Propaganda - HTS - Odense Kommune - Disney 
Company - Rigspolitiet - TV2R - Novo Nordisk - Gallup - CODAN - Alfa Laval Separation -
HK - Udlændinge-styrelsen - PostDanmark - Århus Kommune oma.

Frank afholder desuden mange foredrag om Mentaltræning og Peak Performance for 
erhvervslivet og coacher/mentaltræner idrætsfolk individuelt fra så forskellige idrætsgrene som Cykling, Golf, Atletik, Håndbold og 
Fodbold, Boksning, Tae Kwon Do og Triathlon.

Tid og Pris:

1 1/2 til 2 timer. 
Kr. 12.500, excl. moms og transport.

“Se giraffen”:

På nedenstående side, har du mulighed for at se korte video-sekvenser, med henvisning til forskellige metoder og discipliner:

http://www.mentalius.dk/Index/Videoside.html 
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