
Smart Under Pressure – 
Gratis webinar
Deltag i Mannaz’ virtuelle inspirationsseminar 
om stresshåndtering i krisetider
Bevar roen under pres
Kombinationen af usikkerhed og arbejdspres forårsaget af Corona-krisen kan udløse stressreaktioner i de fleste. 
Stress har negative virkninger på vores kognitive funktion, der bestemmer, hvor godt eller hvor ‘smart’ vi handler i 
alle situationer. Ved at forstå, hvordan vores hjerne fungerer under pres og stressede perioder, kan vi lære teknikker 
til, hvordan vi kan balancere dette, og være den bedste version af os selv.
 
Lær af forskningsbaserede værktøjer
Baseret på moderne neurovidenskab og psykologi, har Mannaz designet en værktøjskasse til at forblive ‘smart 
under pressure’. På dette webinar deler Mannaz principper og værktøjer, der hjælper dig med at navigere bedre i 
kaotiske og stressende miljøer.

 
Balancér stress med mikro-restitution
Stress i sig selv behøver ikke at være negativ, men over tid skal det afbalanceres med effektive rutiner til mental 
restitution. På seminaret får du en introduktion til simple og lige-til teknikker, som du kan implementere i din hverdag 
med det samme.
 
Få eksempler og praktisk indsigt
Bjarke Østergaard og Joakim Eriksson er seniorkonsulenter hos Mannaz og har mange års erfaring med udvikling af 
ledere og organisationsudvikling. De er specialister i personligt lederskab og transformationer.
 
Hvem deltager?
Dette seminar er relevant for alle ledere og specialister, der arbejder under højt pres og kompleksitet. Webinaret 
afholdes på dansk.
 
Program
Forstå hvordan din hjerne reagerer på stress
Forstå hvordan stress påvirker vores adfærd og kognitive funktion
Læs hvordan du “nulstiller” (reset to calm) midt i kaos
Forstå hvordan du træner evnen til at bevare roen og fokus
Introduktion til værktøjskassen med mikrorestitutioner vi kan bruge i arbejdsdage
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0 ekskl. moms 
Kurset kan holdes hos jer – læs mere 
Tilmelding
Tilmeldingen er lukket for denne gang – Vi gentager webinaret – hold øje med vores nyhedsbrev. Du kan tilmelde dig 
i formularen nedenfor. 

Du kan også tilmelde dig et kursus indenfor dette område. Se relevante kurser her.

Praktisk gennemførelse
I din bekræftelsesmail sender vi linket til webinaret. På dagen klikker du dig ind og deltager i sessionen.
 
Du kommer til at møde

Bjarke Østergaard 
Bjarke Østergaard er chefkonsulent i Mannaz, og er blandt andet EMCC certificeret coach og psykoterapeut. Bjarke 
har i mange år arbejdet med stress op konflikthåndtering i større organisationer, hvor han, med afsæt i forskning, 
metoder og redskaber fra Arbinger og Styrket Borgerkontakt, har været med til at sikre bedre forhold for både 
ledere og medarbejdere.

Joakim Eriksson 
Joakim Eriksson er chefkonsulent i Mannaz og er blandt andet er certificeret til at undervise i det forskningsbaseret 
program Search Inside Yourself udviklet hos Google. Joakim har over 15 års praktisk erfaring som leder – både på 
mellemlederniveau og som direktør. Som konsulent har han mange års erfaring med udvikling af ledere og 
ledelsesgrupper – både i rollen som coach, underviser og proceskonsulent.
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