Hold stressen fra døren
Om stress både i forhold til arbejdsmiljøet og til
den enkeltes overbevisninger og værdier
Et foredrag om, hvad der modvirker stress, og om hvad der skaber trivsel og glæde både på arbejdspladsen og i ens privatliv.
Du lærer også om, hvad der sker rent fysiologisk, når vi oplever
langvarig overbelastning (følelsesmæssigt, mentalt og fysisk).
Mange diskussioner i medierne har handlet om, hvorvidt stress
fortrinsvis er et resultat af et dårligt arbejdsmiljø (urimeligt høje
eller uklare forventninger, utilstrækkelig ledelse etc.) eller om
hvorvidt det er et individuelt anliggende, hvor den enkelte medarbejder skal gøres mere robust og blive bedre til at sige fra eller
sige ”pyt”.
Dette foredrag tager udgangspunkt i, at det meget ofte (ikke altid) drejer som om forhold på arbejdspladsen der, i kombination
med den enkelte medarbejders egne overbevisninger og værdier, udløser stress.
Hvorfor er det så svært at sige pyt?
Når en medarbejder bliver så længe i en overbelastende situation, at det udløser alvorlig stress, er der stærke kræfter på spil.
Det kan være alt fra skamfølelse, frygt for ikke at kunne finde
andet arbejde (økonomi, arbejdsfællesskab, identitet), pligtfølelse etc. Ofte er de overbevisninger så indgroede, at vi ikke selv
får øje på dem.

Det er de samme mekanismer, der gør, at vi også i vores privatliv
kan stille op til mere end vi kan bære.
Du vil blandt andet:
•• få indblik i hvad stress er, og hvordan det påvirker os.
•• høre om, hvad der skaber et godt arbejdsmiljø, hvordan en organisation, den nærmeste leder, de tillidsvalgte og medarbejderne i fællesskab kan forebygge stress på arbejdspladsen.
•• få viden om de mekanismer (overbevisninger og værdier),
der for den enkelte medarbejder medfører, at man bliver for
længe i en situation der overbelaster og slider på en.
•• lære om hvilke redskaber, der kan skabe øget bevidsthed og
parathed til at justere disse mekanismer, så det bliver muligt
at drage omsorg for sig selv.

Foredraget er suppleret instruktive slides og formen er åben,
personlig og varieret mellem spørgsmål og udveksling af erfaringer, korte meditationsøvelser kombineret med formidling af
viden. Alt sammen suppleret med min personlige erfaringer fra i
syv år at have arbejdet med emnet både som HR-konsulent og
stresscoach i en kommune samt min viden som mindfulness-instruktør.

Foredraget kan bestilles ved at skrive til mig her: eva@qvercus.dk
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