FORE DRAG
H J E RN E N PÅ OVE RARB E J DE
Mindworks foredrag er af, om og til hjerner. Det faglige
niveau er lige så højt som energiniveauet, og ethvert foredrag
har fokus på, hvordan budskabet kan bringes ud i hverdagen.

hvordan det moderne arbejdsliv sender hjernen på overarbejde, hvordan vi præsenterer og leverer bedre, når vi
trives – og hvordan vi både sammen og hver for sig sikrer,
at vi så ofte som muligt er den bedste udgave af os selv.
Derudover kan foredraget fokuseret på:

Med udgangspunkt i deres storsælgende bog ”Hjernen på
overarbejde – derfor er compassion vores vej til et bæredygtigt liv og samfund” præsenterer Vibeke Lunding-Gregersen
og Henrik Tingleff årsagerne til og konsekvenserne af ubavlance i menneskehjernen. Og anviser helt konkrete strategier
til at give hjernen bedre arbejdsbetingelser – til at sikre, at vi
vedbliver gode kollegaer og ikke gnavne komodovaraner.

»» Hvordan spotter vi en hjerne i ubalance?
»» Hvorfor hakker salgsafdelingen på udviklingsafdelingen?
»» Hvordan kan det være, at flere pauser gør dig mere effektiv?
»» Hvorfor arbejdspladser med fokus på compassion har
lavere medarbejderomsætning – og tjener flere penge?
»» Hvordan vi kan gøre gode kollegaer til grumme komodovaraner?
»» Hvorfor mennesket som et af de svageste dyr alligevel er
endt som det klogeste?
»» Hvordan viden om menneskehjernen gør hverdagen både
lettere og mindre presset?

Deltagernes udbytte
Et foredrag om ”Hjernen på overarbejde” giver deltagerne
netop det, de behøver for at kunne give deres egen hjerne
bedre arbejdsbetingelser i en hverdag med fokus på både
trivsel og performance:
»» Indsigt i den gamle menneskehjerne – og dens betydning i
det moderne arbejdsliv.
»» Viden om den evolutionære vinderstrategi compassion –
baseret på den nyeste forskning.
»» Konkrete strategier, som kan implementeres med det
samme – både privat og professionelt.
»» Forståelse for nødvendigheden af at ændre vores tilgang til
high performance.
»» Energien til rent faktisk at ændre – både for sig selv og

Mulige vinklinger
Vi kan tilpasse foredraget efter din gruppes behov og interesser. Nogle af de mest efterspurgte emner er:
»» Forandringer: Hvordan giver vi hjernen de bedst mulige
arbejdsbetingelser før, under og efter forandringsprocesser
»» Travlhed: Hvordan trives vi i travlhed?
»» Kriser: Hvordan reagerer menneskehjernen på kriser – og
hvordan håndterer vi det?
»» Performance gennem trivsel: Hvordan øger vi performance
ved at øge trivsel?
»» Samarbejde: Hvordan udnytter vi viden om menneskehjernen til at give hinanden den bedste udgave af os selv?

sammen med kollegaerne.
Indhold
Det konkrete indhold afhænger af din gruppes behov
og interesse. Vi gennemgår altid de vigtigste pointer om,
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Du kan booke et foredrag ved at
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