
Længes du efter at optimere din livskvalitet?  

Lyngemetodens liveshows er en kontinuerlig og 
landsdækkende mulighed for personlig udvikling 

Kom og mærk successen af mennesker, der alle har oplevet livsforvandling. Alle aldre kan 
inspireres, motiveres og hjælpes til mere energi, livsglæde og kærlighed til sig selv. 

Forvent at blive positivt inspireret. Forvent at grine og få nye bekendtskaber. Forvent at 
blive inspireret til at SMILE!  

• Hvad kan vi lære af de mennesker det altid lykkedes for? Dem der altid har et 
mentalt overskud og er passionerede?   

• Hvilke principper kan vi lære, fra den nyeste forskning indenfor positiv psykologi, 
som vi kan bruge i vores eget liv, til at føle os bedre tilpas, selvsikre og glade?    

• Hvilke ting skal vi med fordel gøre, for at smile mere, grine mere, leve mere og 
sætte fokus på de smukke ting i livet – også når der er modgang?   

Med over 3.600 inspirerende foredrag, fem bestseller bøger og hundredvis af 
inspirationsvideoer på sociale medier, har Søren Lynge gennem 20 år, hjulpet tusindvis af 
mennesker, til at leve et sundere, rigere, mere tilfredsstillende, lidenskabeligt og målbevidst 
liv. Hvad enten det betyder at opnå bedre indtjening, fornyelse af dit forhold, eller blot 
leve et liv uden diagnoser og sygdomme.  

Besøg vores liveshow i din by hver måned og få på to timers håndgribelige 
hverdagsteknikker og kendskab til de vaner, der på alle niveauer vil udvikle dit talent og 
skabe mere positiv succes i dit liv. 

Få alle værktøjerne til:  

• Personlig udvikling 
• Personlig branding 
• Konflikthåndtering 
• Stresshåndtering 
• Vanebrydning 
• Motivation 
• Selvværd 
• Selvtillid 
• Glæde 

Alle vellykkede mennesker deler en stærk egenskab! 

Længslen efter en bedre liv og viljestyrken til at lære nyt og forandre sig selv! 

TID & STED 

Aalborg Århus Odense København
Første Onsdag i hver 
måned kl. 16 til 18. 

Første Onsdag i hver 
måned kl.19:30 til 21:30. 

Første Tirsdag i hver 
måned kl. 19 til 21. 

Første Torsdag i hver 
måned kl. 19 til 21. 



        

BILLETTER 
Du kan købe dine billetter på www.billetto.dk 

Almindelig billet 200 kr. 

V.I.P billet 495 kr.  

HVORFOR VÆLGE V.I.P. BILLET? 
Som VIP får du den ultimative forkælelse. 
Udover adgang til Lyngemetoden liveshows får du også: 

• Eksklusiv VIP goodiebag bestående af alle vores bøger, t-shirt og keyhanger (værdi 
af 1.000 kr.) 

• Mulighed for at sidde på én af de forreste rækker (hvilket er en stor fordel) 
• VIP møde med Søren Lynge og de andre speaker. 

TIDLIGERE DELTAGERE SIGER PÅ TRUSTPILOT: 

http://www.billetto.dk


Om Søren Lynge 

Søren Lynge har med over 150 uforglemmelige livsstils- og kompetenceudviklende 
foredrag om året, været en populær foredragsholdere siden 1996. 

Søren Lynge har holdt foredrag for et utal af kunder; hundredevis af landets skoler, 
universiteter, kommuner, hospitaler, Politiet, Arkitekternes Hus, Danfoss Universe, Telenor, 
Deloitte, Coop Danmark, Kromann Reumert og mange flere. 

Et foredrag med Søren Lynge kan hjælpe mennesker til at ”gå” mere problemfrit og 
harmonisk gennem livet. Søren Lynge har gennem de sidste 20 år været en af Nordens 
mest benyttede foredragsholdere. Ikke mange mennesker i Danmark har samme indsigt i 
mennerskers liv som Søren Lynge og hans team af konsulenter. 

Søren Lynge har udviklet Danmarks første uddannelse i Positiv Tænkning. Uddannelsen er 
bygget på evidensbaserede videnskabelige mentale værktøjer som har forvandlet 
hundredevis af mennesker  

Kom og SE og MÆRK værktøjerne på vores live shows. Vi turnere og tilbyder live shows 
hele året rundt.  

Formidlingsmetoden minder mest om stand-up-comedy, men illustrationer, følelser og 
alvor spiller en væsentlig rolle, når budskaberne skal underbygges. 

Efter foredragsafholdelsen kan man fortsætte sin udvikling af ens personlige- og sociale 
færdigheder gennem vores bøger og/eller Startpakken i Positiv Tænkning som fås som 
gave ved billetkøb. 

Kompendiet indeholder et resume af foredraget samt “refleksionsskemaer”og øvelser til 
selvudvikling.  

Hvad er Lyngemetoden  

En praktisk guide i Positiv Tænkning 

Tænk hvis alt du har hørt om angst, stress og negative tanker, er løgn ….  

Lyngemetoden er:  
Et mentalt sundhedsprogram bestående af foredrag, uddannelse,  onlineskole, personlige 
samtaler, foredrag, videoer og bøger, som alle har til måls, at tilvejebringe viden og 
træning i sund, afbalanceret og positiv livsførelse.  

Lyngemetoden kan hjælpe mennesker til at håndtere stress, depression, spiseforstyrrelse, 
angst, ADHD, ensomhed, vrede, negativ livsførelse og andre mental (læs: 
tanke-)hæmmende lidelser.  

Trods al tilgængelig viden på internettet ses det, at mennesker stadig kæmper med at 
finde glæde og blive tilfredse med deres liv. Er du omstillingsparat og klar på at få et mere 
positivt livssyn?  



På mange arbejdspladser er der udarbejdet stress og mistrivselspolitikker, mange 
mennesker går i behandling og der er mange bud på, hvordan man kan undgå 
problemer i livet. 
Alligevel er der i den samme årrække flere og flere der oplever stress, angst og personlige 
problemer! 
 
WHO mener at stress vil være den primære årsag til sygemeldinger globalt i 2020. 
Det er skræmmende at samfundet på den ene side, fokuserer på at komme et problem til 
livs, samtidig med at problemet vokser. 
For Lyngemetoden er det åbenlyst, at vi er nødsaget til at gøre noget andet. 
 
Som bekendt må vi ændre indsatserne, hvis vi ønsker at ændre resultaterne. 
Lyngemetoden repræsenterer et paradigmeskift indenfor moderne psykologi og er 
dermed den eneste psykologiske retning i Danmark, der ikke mener at vi skal se tilbage i 
fortiden, for at forandre nutiden.  
 
Lyngemetoden er baseret på den seneste forskning indenfor mental og personlig succes. 
Vores resultater taler for sig selv – og det er vi stolte over! 
Vi ønsker at forebygge menneskelig mistrivsel, så vi undgår at mennesker og virksomheder 
bliver belastet af det.  
 
Vi ved at mistrivsel er drænende og opslidende, både for den der oplever mistrivsel og 
også for omgivelserne, kollegaer, familie, venner etc. 



Vores kunder siger  

Vores afprøvede metode giver resultater 

En verden med Lyngemetoden:  

1. Behovet for mere 
livskvalitet anerkendes 
-eller mistrivsel 
anerkendes

2. Hurtig aftale med 
Lyngemetoden

3. Lyngemetodens 
uddannelse går i 
gang og nye 
individuel forløb 
starter hver uge

4. Hurtig stabilitet

Når du er klar til 
forbedring, står vi klar 
med alle relevante 
mentale værktøjer.

Første samtale er 
gratis. Der betales først 
hvis uddannelsen 
aktiveres.

Et 7 måneders 
livsforvandlende 
proces går i gang.

Lyngemetoden 
garanterer, at du 
på få samtaler, får 
markant bedre 
trivsel. For at skabe 
grobund for en 
optimal proces, 
følger vi dig i 7 
måneder.

Bog Bestilles på sorenlynge.dk

E-bog Gratis på www.lyngemetoden.dk her fås også Blog og 
Podcast.

Film 90 min Ses på Youtube under Lyngemetoden

Liveshows Tilmeld dig vores landsdækkende og kontinuerlige 
liveshows i alle storbyer, på Facebook “Lyngemetoden 
liveshows” eller på mail kontor@lyngemetoden.dk

Hverdagsinspiration Youtube kanal “Lyngemetoden”.

Positiv Partys Få Lyngemetoden i dit hjem. Book på hjemmesiden.

Foredrag i din by / 
virksomhed

Bestilles på sorenlynge.dk

Morgen inspiration Lyngemetodens morgenvækkeur med smukke 
opløftende og motiverende morgen beskeder.

Støt Lyngemetoden Kom med i “PositivTænkning supportgruppe” på FB.

Lyngemetoden 
socialt arbejde

Lyngemetoden gør en indsats, for at forbedre 
livskvalitet og vilkår for mennesker i Danmark. 
Derfor afholder vi selv og støtter vi hvert år, forskellige 
projekter.

http://sorenlynge.dk/
http://www.lyngemetoden.dk/
mailto:kontor@lyngemetoden.dk
http://sorenlynge.dk/



