Søren Lynge

Netværk og Kundepleje med
Stand-up foredrag
V.I.P. netværkspakke til dine nøglekunder
Efter stor succes i 2019 har vi nu oprettet 42 nye liveshows i
2020.
Hovedspeaker
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Søren Lynge,
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dem der
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bedste foredragsholdere. Søren er Ekspert i Positiv
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juni
2019
kl.fri9 for en tilværelse
masser
af humor
nøglen
til at
blive sat
med
stress, angst, depression og problemer. BOOK jeres
Vi har købt 16 show af Søren - vores ideologi er at det skal være
billetter
nemmerepå
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mennesker at komme ud af lidelser
Lyngemetoden er et forskningsbaseret og struktureret
2 glas
træningssystem, der hjælper med at mestre udfordringer i
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og en
mindsker
Tilkøbe
pakke angst, stress og depression.
Du får mental træning og nye færdigheder, baseret på den
Snacks
nyeste forskning fra Harward University.
Dit resultatet er mere energi og livsglæde!

LIVE shows

En bølge af mennesker der elsker
personlig udvikling - har ramt Danmark
Lyngemetoden gør positiv udvikling
nemmere for dig, gennem offentlige
Stand-up foredrag. Se os LIVE:

Liveshows, den første uge i hver måned
Mandag på Vivaldi

Odense

Tirsdag på

Århus

Casablanca

Onsdag på Fisk og Skaldyr

Aalborg

Torsdag på Lyngemetoden

Ballerup

Kl.19 til 21. Køb billet på billetto.dk
Dette er ikke “bare” et foredrag. Det er
præsentationen af en ny og bedre livsstil.

Søren Lynge
•14 træningsfilm
•1.000 live videoer
•10 bestseller bøger
•Undervist over 500.000
•3.600 afholdte foredrag
•Forvandlet over 10.000 mennesker
Søren Lynges livsforvandlende, mentale
værktøjer, har hjulpet tusindvis hen mod
et langt bedre liv. Kom og mærk hvad
mentale værktøjer kan gøre for dig.

Tilmelding Billetto.dk
Mere info: Lyngemetoden.dk
Få alle værktøjerne til:
Personlig branding
Personlig udvikling
Konflikthåndtering
Stresshåndtering
Vanebrydning
Motivation
Selvværd
Selvtillid
Glæde

Positiv Tænkning
måske det bedste arbejdsredskab der findes
Lyngemetodens liveshows er en kontinuerlig,
landsdækkende, mulighed for personlig udvikling
Søren Lynges TOP anmeldte foredrag kan du nu se hver måned, i alle større byer i
Danmark. Ideelt til fyraftensarrangement, hvor du kan træne dine medarbejdere.
Dette er ikke “bare” et foredrag. Det er præsentationen af en ny og bedre livsstil.
Søren Lynge har gennem 23 år undervist en perlerække, af danske og internationale
virksomheder i Positiv Psykologi.
Mistrivsel, stress og bekymringer skyldes en helt specifik tænkningsproces. Mange
mennesker har ikke de nødvendige mentale værktøjer, til at mindske destruktive
tænkningsprocesser, hvilket ofte resulterer i at folk mistrives.
Velkommen til et positivt og sjovt foredrag, der leverer håndgribelige værktøjer til et
smukt liv.
- Danmarks første uddannelse i Positiv Tænkning,
- Kontinuerlige walk-in LIVE-foredragshows hver måned i alle storbyer.
- Europas første APP med 365 individuelle motiverende morgen podcasts.
- Danmarks første bekymringsdagbog.
Velkommen til et positivt og sjovt foredrag der leverer håndgribelige værktøjer til et
smukt liv.

Anbefalinger

Gert Jensen Politikker

“Vi lever desværre i et
samfund, hvor flere og
flere lider af stres,
depression og angst. Vi
som politikere ser et
kæmpe pres på vores
velfærdssamfund, fordi
mange mennsker lever et
ulykkeligt og destruktivt
liv. Derfor er det yderst
relevant med Lyngemetoden. Jeg har selv
oplevet hvordan Søren
har ændret massevis af
liv.

Fabiola Branding ekspert

“Efter jeg har
implementeret
Lyngemetodens
teknikker i min hverdag,
så ser jeg verden på en
helt anden måde. Jeg
ser alt det gode, jeg er
optimistisk og ser
muligheder frem for
begrænsninger. Det har
gjort en kæmpe forskel
både i mit private men i
den grad også i mit
professionelle liv”

Tema indhold: Hvad kan man forvente af et
Lyngemetoden LIVE foredrag?
• Hvorfor taler vi stadig om problemer?
• Hvad er forskellen på positiv og negativ dopamin
• Hvordan leverer Lyngemetoden mentale værktøjer?
• Fakta om hjernen
• Nye færdigheder frem for nye piller?
• Hvordan kan vi effektiv forebygge dårligt humør,

Hvert år underviser Søren Lynge Politiets
Idrætsforbund og Politiets operative
styrker. Søren sammen med tidligere Politi
direktør Per Larsen

stress, angst og depression?
• Hvordan kan jeg forebygge negative
tankeprocesser?
• Testamonials og/eller gæstetaler

Ofte stillede spørgsmål:
Er der reklamer forbundet med Lyngemetoden?
Lyngemetoden leverer gratis viden og mentale
værktøjer, men vores uddannelse nævnes ved
lejligheder.
Er der politik involveret?
Nej der er ingen politik eller religion involveret.
Hvorfor skulle vi komme?
Fordi over 800.000 danskere lider af unødvendige
problemer som f.eks. stress, angst eller depression.
Her ses Søren undervise retspsykiatrien på deres årsmøde.

I Sommerperioden underviser Søren Lynge
m.f. til landets festivaler.

