
STRONG MIND
– stærke medarbejdere giver stærke resultater

Banebrydende, nyt koncept baseret på  
international forskning og fra NAVY SEALS  
forebygger stress og giver mental styrke

Giv medarbejderne redskaberne til en hverdag i balance og viden om kroppens signaler, så de  

kan mestre stress. FG CONSULT har udviklet STRONG MIND - konceptet, og vi tager udgangspunkt i 

de sidste nye teorier og praktiske erfaringer inden for stress og stresshåndtering. STRONG MIND  

– konceptet indeholder unik teoretisk viden, enkle praktiske værktøjer og pragmatisk træning.

I Forsvaret har man studeret hvilke egenskaber, der gør, at mennesker bevarer overblik, vilje, ro og 

koncentration i pressede situationer. FG CONSULT har ud fra disse egenskaber udviklet STRONG 

MIND – konceptet til medarbejdere og ledere i erhvervslivet. En proaktiv indsats med fokus på at 

være i balance, hvilket virker langt bedre end at behandle stress, som allerede er opstået.

FG Consult udvikler dine medarbejdere på fire essentielle områder

■  Goal Mastering – evnen til altid, at have klare delmål og hovedmål til at bevare overblikket. 

■  Selftalk Mastering – viden om hjernens reaktionsmønstre og redskaber til positiv tænkning.

■  Breath Mastering – fysiske værktøjer til at nedtrappe stress og undgå ubalance. 

■  Mental Mastering – redskaber til at få mentalt overskud til de udfordrende opgaver. 

Som virksomhed får I et professionelt forløb 
■ Vi afklarer 100 %, hvad jeres mål er med det enkelte STRONG MIND forløb.      
■ I får klare handlingsplaner i forhold til deltagernes udbytte og implementering i hverdagen.
■ Vi anvender aktuel stressforskning og anerkendte praktiske værktøjer. 
■ Deltagerne får en stressniveau-måling før og efter forløbet.
■ Holistisk tilgang til det hele menneskes balance, søvnmønstre, motion, kost og mental styrke.

Vil du vide, hvordan FG CONSULT kan 
forebygge stress hos dine ansatte? 

Kontakt Frank Gustavfson

+45 2149 8779 / mail@fg-consult.dk
Ørestads Boulevard 73 / DK-2300 København S / www.fg-consult.dk

De 4 STRONG MIND værktøjer

Resultaterne kan ses 
både på blodtrykket  
og på bundlinjen.
Vores STRONG MIND- 
forløb giver mærkbar 
effekt – fysisk, mentalt  
og resultatmæssigt. 
Som virksomhed 
mærker I det blandt  
andet gennem mindre 
syge og mere motive- 
rede medarbejdere.

Fleksibelt forløb
Med FG Consult får virk-
somheden et fleksibelt 
forløb for både grupper 
og enkeltpersoner på 
typisk 2-4 moduler.  Vi 
anbefaler, at der mellem 
modulerne er tid til, at 
deltagerne kan afprøve 
værktøjerne.  

FG CONSULT er blandt 
Danmarks mest  
erfarne ”Mindbuildere”. 
FG CONSULT har 30 års 

erfaring med mindbuild-
ing på et professionelt 
niveau fra erhvervslivet 
og fra Forsvarets special-
styrker. Vi har tilknyttet 
en række højtuddannede 
specialkonsulenter med 
baggrund inden for bl.a. 
psykologi, sundhed, 
mindfulness og praktisk 
stresshåndtering.  
FG CONSULT kan derfor 
sammensætte det 
optimale program til din 
virksomhed.
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