En verden af Positive budskaber

Alt for mange danskere mistrives, det har vi tænkt os at lave om på!
Vi ønsker at gøre positiv udvikling nemmere for danskerne, gennem
følgende 3 tilltag:
1. Verdens første positive vækkeur, med 365 individuelle motivations
Podcasts med viden, træning og praktisk guide, i positiv tænkning.
2. Åbne faste, månedlige foredrag, i de fire største byer: Aalborg, Århus,
Odense og København.
3. Gratis bog, lydbog og film - hør os på Spotify.

Vil i støtte denne mission ved at sponsorere gaver og præmier ?
Founder og oplægsholder Søren Lynge
• 3.600 afholdte foredrag
• 10 bestseller bøger
• 14 træningsfilm
• 1.000 live videoer
• Undervist over 500.000
• Forvandlet over 10.000 mennesker
Sygefravær grundet
arbejdsbetinget stress
og mistrivsel koster
samfundet 27
milliarder årligt

For mere info:
Lyngemetoden.dk
SørenLynge.dk
kontor@lyngemetoden.dk
Tlf. 7027 2526

- måske det bedste
arbejdsredskab der findes

Hvert år bliver knap 800.000 danskere kraftigt påvirket af stress, angst
eller depression. Gruppen forøges hvert år med 50.000 mennesker.
Rigtig mange af de lidelser, kunne undgås ved at motivere danskerne, til
at udvikle deres færdigheder.
Stress og mistrivsel er en individuel tilstand - så hvis den er skabt
individuel, skal den også løses individuelt.
Lyngemetoden et sundhedsprogram, der gennem struktureret
færdighedstræning, inspirerer og træner mennesker og virksomheder, i
de færdigheder der skal til, for at administrere deres tanker og dermed
undslippe tankebaserede folkesygdomme.
Lyngemetoden bygger på den nyeste forskning og erfaring i
menneskelig succes.

The ultimate social outcome is happiness

Vores mission er at
styrke danskernes
viden om positive
tanker og deres
kraft til at forøge
vores livskvalitet
Lyngemetoden er et forskningsbaseret og struktureret træningssystem, der hjælper
med at mestre udfordringer i livet og mindsker angst, stress og depression.
Du får mental træning og nye færdigheder, baseret på den nyeste forskning fra
Harward University.
Dit resultatet er mere energi og livsglæde!
Hvad ønsker vi af Jer? Vi ønsker sponsorgaver. Gaverne deles ud gennem vores APP
og LIVE foredrag, til de personer der spreder de fleste positive budskaber. For os er
det et socialt ansvar, at sprede postive budskaber og inspirerer andre til at gøre det
samme.

Ønsker i at støtte os, takker vi ved at give en gratis morgenAPP til alle
jeres medarbejdere - samt 25 fribilletter til et liveshow nær Jer.
RING:

7027 2526 !

Få alle værktøjerne til:

Søren Lynge har gennem 23 år undervist en
perlerække af danske og internationale
virksomheder i Positiv Psykologi.
Til dagligt lever Søren Lynge af, at Inspirere og
motivere mennesker, til en smukkere og
nemmere livsstil.
Søren Lynge blev i 2014 masse medieomtalt, da
han begyndte at holde gratis juleaftener, i sit private
hjem, for fattige og ensomme. Google “Søren Lynges
jul”.

Personlig udvikling
Personlig branding
Konflikthåndtering
Stresshåndtering
Vanebrydning
Motivation
Selvværd
Selvtillid
Glæde

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
• Hvad er Lyngemetoden?
• Fakta om hjernen
• Nye færdigheder frem for nye piller?
• Hvordan kan vi effektiv forebygge dårligt humør,
stress, angst og depression?

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

• Hvordan kan jeg forebygge negative
tankeprocesser?
• Testamonials og/eller gæstetaler
• Øvelser i praksis
Ofte stillede spørgsmål:
Er der reklamer forbundet med Lyngemetoden?
Lyngemetoden leverer gratis viden, men vores
uddannelse nævnes ved lejligheder.
Er der politik involveret?
Nej der er ingen politik eller religion involveret.
Hvorfor skulle vi støtte private tiltag?
Fordi det offentlige ikke kan løfte opgaven alene.
Kan vi se Søren Lynge live først?
Ja hvert år på Danmarks største foredrag d. 5 okt. i Kbh.
eller på Youtube eller efter aftale.

Her ses Søren undervise retspsykiatrien på deres årsmøde.

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

