
19.05.2022

Som en fisk i vandet 
- sammen og hver for sig.

Uden veldefinerede 
mål, både på langt 
sigt og fra time til 
time, er det 
umiddelbart svært at 
føle glæde ved det, 
man laver
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Udvalgte organisationer
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Kom i gang
”Sheriffen”
• Find en makker.
• Stil jer over for hinanden to og to med hænderne bag på ryggen. 
• På et aftalt signal (fx 1-2-3-nu) skyder I hænderne frem og viser 

med fingrene på begge hænder et vilkårligt tal. 
• Summen af fingre på den enes hænder adderes nu med summen af 

fingre på den andens hænder. 
• Den, der først når frem til resultatet, siger det højt. 
• Ved rigtigt svar rækkes armen i vejret med et ”yes!”. 
• Ved et forkert svar vendes håndfladen nedad med et ”ommer!”.
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Skab betydelig stigning til at
lykkes bedre

Vores tilstand
Er vi i den rette tilstand ved vi at det 
medfører en betydelig stigning af tillid 

og vi kan derved levere en bedre 
service.

… en positiv tilstand skaber 
modstandsdygtighed overfor 

modgang …

Vores historier
Ord og metaforer, i en positiv vending, 
vil hjælpe os i bedre humør. Vores 

historier er blot vanemæssige 
tankemønstre, som du tidligere har 
tillært. 

... læg mærke til dine tanker, så du kan 

begynde at fjerne dem, der ikke 
skaber dit noget godt og tilføj dem 
som gør …

Vores iboende styrker
En styrke er en præ-eksisterende 
kapacitet for en bestemt måde at 

handle, tænke og føle på, der er 
autentisk og energigivende for 
brugeren og muliggør optimal 
funktion, udvikling og præstation.

… at realisere vores styrker er 
kongevejen til optimal udvikling og 
præsentation … 

viacharacter.org
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Hvad gør dig unik, som
du er god til, og som du
vil gøre endnu mere af?
Hvis vi nyder vores hverdag, er i en 
mere positiv tilstand, ændre vores 
begrænsende overbevisning og bruger 
vores iboende styrker, så skaber vi 
mere psykisk energi og vi kan selv 
lettere takle en krævende opgave!

Snak med mindst 2 nye personer
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Dine udfordringer gør dig fokuseret
Hvor vi præsterer allerbedst

• Gode muligheder for selv at tage initiativ og for at styre sig 
selv - under ansvar for omgivelserne

• Konkrete, energigivende mål

• Håndterbare, ubureaukratiske regler
• Fleksible muligheder for at afstemme udfordringer og 

kompetencer

• Umiddelbare, tydelige og ikke-ydmygende, information om, 
hvor godt man klare sig

• At distraherende faktor kan fjernes, så det er muligt at 
koncentrere sig

Oplevelser, hvor tid og sted forsvinder, er højeste indre 
motivation man kan opnå.
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Champagne
effekten

Fejre de små sejre, ved at 
skaber en overbevisende 
og udfordrende fremtid. 
En grund til at du skal 
bruge dine færdigheder.
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Hvad var mest
interessant?
Hvad tager du med 
dig i dag?

Hvilke bevidste forandringer 
vil du skabe i dit liv? 
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Gør det til et mål at gøre din tilstand energirig. 
At skabe energi er en vane.
Ændre din historie – vi gør ikke, hvad vi kan,
vi gør, hvad vi tror, vi kan.
Skab en overbevisende og udfordrende fremtid. 
En grund til at du skal bruge dine færdigheder.
Vores standard er en direkte refleksion af vores 
peer-gruppe. Løft standarten – sammen og hver for sig. 

Gør noget aktivt for at skabe
udvikling … 

18


