
Fokus & Passion...
En workshop om arbejdsglæde, samarbejdsånd,                  stress, 
trivsel og øget Performance

"Er der værdi i arbejdsglæde?"                                                                           
"Er du mere effektiv når du føler glæde og tilfredshed?"                             

“Hvem skal tage ansvar for at skabe en positiv ånd - du eller “dem”?” 

Hver og én af os - individuelt såvel som gruppe - besidder et kæmpepotentiale, som vi kan 
realisere for at være mere effektive, tilfredse og glade - på både job og privat. Dette poten-
tiale realiseres desværre ikke pr. automatik, men kræver fokus og indsats.

Man må dog spørge sig selv om ikke det til fulde er indsatsen værd?

Det er en kendt sag at når fx. afdelinger mødes/                                                                
lægges sammen, er der en umiddelbar modstand                                                                       
mod “de andre”, der så afløses af en mere åben                                                                          
og positiv ånd, nysgerrighed og spænding - for så                                                                                         
igen at gå tilbage til en “Hvad sagde jeg...”-attitude.

Fusioner mellem afdelinger eller virksomheder, er                                                                     
en ekstrem. Ikke desto mindre gør mange af de                                                                     
samme træk sig gældende, hvor mange mennesker                                                                           
arbejder sammen - side om side, eller på tværs af                                                                      
afdelinger og hierarkier. Det efterlader mange i en                                                                         
“offer-rolle”, hvor “de andre” tilsyneladende bestem-                                                                   
mer den kvalitet, der præger arbejdsdagen.

Gevinster:

Den enkelte tager ansvar for forandringerne og udviklingen...       
Ros og anerkendende kommunikation... 
Arbejdsglæde, trivsel og samarbejde... 
Når motivation, fokus og handling er nøglerne til succes...

Indhold:

Enhver udvikling - individuelt eller gruppe - gennemgår 4 faser: “Be Strong - Belong - Be 
Open - Be Kind”, eller sagt på anden måde - for at være i en gruppe må man 1) først 
kunne hvile og være stærk i sig selv, for 2) givende at kunne indgå i gruppen, og 3) med 
en win/win-attitude at dele viden og erfaringer, og 4) lade den gode stemning sprede sig 
fra fælles indsats og resultater. 

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, 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 21 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 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, Fodbold, Tae Kwon Do og Triathlon. 

“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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