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Videnskaben om positiv psykologi er studiet af psykologiske styrker og positive følelser. Den nye disciplin
udgør et skift i professionel opmærksomhed fra:

”Hvad er der galt med folk” til ”Hvad gør folk rigtigt”. 

Online TrivselsTræning baseret på evidens tilpasset jeres virkelighed
René Oehlenschlæger lærer dig i dette miniforløb á 5x2 timers online TrivselsTræninger hvordan DU og I
kommer i godt humør med vilje. Der vil være en buffet af praktiske øvelser og hjemmearbejde imellem hver
af TrivselsTræningerne. Alt sammen for at løfte trivsel og styrke relationerne. Således at I sammen som
kolleger KOMMER I GODT HUMØR MED VILJE.

TrivselsTræningerne bygger på PERMA-modellen der er udviklet af forskere baseret på viden, eksperimenter
og masser af data Det er en model, som alle bør kende for at høste alle de fordele, der er ved at have en Høj
arbejdsglæde, Højere effektivitet, Bedre samarbejdsevne, Færre sygedage, Et længere liv og ikke mindst en
følelse af at kunne styre en god balance mellem arbejde og privatliv også i en travl hverdag☺
De 5 hovedtemaer kan du se lige her:

• Den gode stemning - Balancen mellem det positive og det at få lov
at være negativ.

• Dyrk dine og andres styrker, mest - Find og brug dine styrker mere
og opnå et større engagement.

• Vejen til gode relationer – Færre Konflikter, bedre kommunikation
og samarbejde.

• Mening - Din indre vejviser der guider dig i en travl hverdag.
• At lykkes – sådan når du dine mål og forstærker din positive spiral.

Dette miniforløb:

• Løfter den POSITIVE stemning
• Fremkalder mere energi og større ENGAGEMNET
• Styrker RELATIONERNE
• Giver begrundet håb om en fremtid fyldt med MENING
• AT LYKKES mere med vilje!

Ensomhed fylder desværre mere og mere i denne tid med hjemmearbejde og megen social isolation.
Derfor er det nu mere vigtigt end tidligere at DYRKER relationerne også til dine kolleger.

O2 online TrivselsTræning styrker relationerne, produktiviteten og ikke mindst det at gøre noget for at
komme i godt humør med vilje! Baseret på forskning i trivsel, lykke, performance og mange års praktisk
erfaring.



OM STYRKE- OG TRIVSELSTRÆNER RENÉ OEHLENSCHLÆGER

Evalueringerne på René bærer præg af, at han er en underviser der er i øjenhøjde,

nærværende, inspirerende og særdeles humørfyldt. Med René griner man, samtidigt

med at man får tilført viden og redskaber til brug i dagligdagen.

René Oehlenschlæger er som den første i Danmark uddannet i positiv
psykologi i USA ved Tal Ben-Shahar, der er et fyrtårn inden for positiv
psykologi. René deler sin omfangsrige viden om positiv psykologi på en
inviterende og involverende måde, der giver deltagerne lysten- og
redskaber til at videreudvikle sig fagligt og personligt.

Videnskaben om positiv psykologi er studiet af psykologiske styrker og
positive følelser. Den nye disciplin udgør et skift i professionel
opmærksomhed fra:

”Hvad er der galt med folk” til ”Hvad gør folk rigtigt”.

Altså mest fokus på det der virker, da netop dette giver mere engagement, forandringsparathed og
bedre relationer samt resultater. Og det er ikke svært at bruge, bare fordi det er videnskab. Det skal
være nemt og enkelt at anvende i dagligdagen. Netop det at gøre det komplekse jordnært og brugbart
er en af Renés spidskompetencer.

Bogen STÆRKERE er en nuanceret indføring i
positiv psykologi 2.0, der både rummer livets
lyse og mørke sider.

Bogen anvendes som bagtæppe for 
TrivselsTræningerne. Læs hele kapitel 1 helt  
gratis ved at Download her eller via 
www.staerkere.com/om-bogen

OPLEVELSER FRA TIDLIGERE 

DELTAGERE

”Utroligt givtigt, vi har fået nogle gode 
redskaber til at arbejde videre med”

”Let tilgængelig, positiv tilgang, og det koster 
ikke noget at praktisere det. Jeg kan bruge det 
både professionelt og privat”

”Nærværende undervisning – eksempler der 
er til at forstå”

”Fantastisk veksling mellem øvelser og viden”

”Super underviser med gejst”

”Vi har fået værktøjer til at knække den 
negative spiral”
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http://www.staerkere.com/wp-content/uploads/2018/04/Uddrag-af-bogen.pdf

