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Er positiv psykologi kun 
noget vi snakker om? 

De mennesker, der 
formår at udløse 
positive følelser som 
håb, optimisme og 
modstandsdygtighed 
opnår bedre 
resultater

De der tænker (eller 
lærer at tænke mere) 
positivt, og som 
generelt leder efter de 
ting, der virker opnår 
bedre resultater

Vores fælles opgave 
er at samle vores 
styrker på en måde, 
der gør vores 
svagheder 
ubetydelige

Det kan betale sig at 
fokusere på styrker 
og det, der virker, end 
på svagheder og det, 
der ikke virker

Sammen må vi skabe 
et miljø, hvor vi 
virkelig glædes ved 
vores arbejde og 
vokser i udførelsen af 
den

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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Er positiv psykologi kun
noget vi snakker om?

Snak med mindst 2 nye personer

Tager du din egen medicin, 
når udfordringerne
står i kø?
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We must become
what we wish to teach

Teori uden handling er tom

Handling uden teori er blind
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Tro ikke på alt 
hvad du tænker

Tanker er bare pakker af energi, som 
er dannet af neurokemiske 
begivenheder i din hjerne. Dine tanker 

giver dig ikke altid et nøjagtigt billede 
af virkeligheden. 

Kaster du lys over dine tanker – og ser 
at du ikke behøver at tro på dem –
fjerner du deres magt.

Vores nervebaner er indrettet til at 
have negative tanker fra vores 
primitive overlevelsesmekanisme.
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Hvad er dine
svækkende historier?

Hvad er dine
forstærkende historier?

Snak med mindst 2 nye personer

Skil dig af med din gamle historie 
og tilslut dig sandheden!
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Hvilke 2 mål, vil du sætte dig for at 
blive bedre til? inden for de næste 
6-12 måneder

(1 personlig, 1 professionel)

To mål vil du gerne gøre bedre og opnå
Bevidst træning ændre vores adfærd

Snak med mindst 2 nye personer
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Opgave: Bryd igennem barriererne
Hvilke bevidste forandringer vil du skabe i dit liv?

1. Hvad er din gamle historie?
2. Hvad er din nye historie?
3. Hvilke 2 mål, du ønsker at opnå inden for 

de næste 6-12 måneder 
(1 personlig, 1 professionel)

Gå live og del jeres nye Nye historie & de 2 mål! 
Inden middag i morgen & maks. 2 min.

Siigurd  (Privat gruppe)
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Tilt bevidstheden … tag kontrol og skab 
den kvalitet i dit liv som du ønsker …
Vær det menneske du ønsker at se i andre
Ændre din historie – vi gør ikke, hvad vi kan, 
vi gør, hvad vi tror, vi kan.
Bryd barriererne – og gør det!

Gør noget aktivt for at skabe 
udvikling … 
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