
Forlad noget fastlåst !
Psykolog Dorte Fløe Lemming og rådgiver Hanne Kjærskov gør op 
med traditionel stressbehandling og illustrerer, hvordan vi via simple 
strategier kan hjælpe os selv til at være i pressede situationer. 
Vi demonstrerer i øvelser, så publikum prøver på deres 
sind, hvordan man kontrollerer sin tænkning og flytter 
opmærksomheden, så bekymringer og grublerier ikke invaliderer 
os, fremprovokerer depression eller fastholder os i stress.

Metakognitiv terapi er effektiv lindring og 
anvendes til behandling af lidelser som 
depression, angst, stress, ocd og ptsd. 
Systemet er 30 år gammelt, bygger på 
forskning og er udviklet af DR. Adrian Wells, 
som har certificeret Dorte Fløe Lemming. 

Forlad noget fastlåst! er en fortælling 
og faktuel udredning af effekten af 
metakognitiv terapi. Der foreligger 
imponerende resultater for heling, og 
foredraget giver inspiration til forebyggelse 
og en grundig forklaring på, hvordan vi får 
bugt med lidelserne på en simpel måde, 
der sikrer større mental sundhed, mere 
arbejdsduelighed     og     forbedrer livskvaliteten. 

Når ”bare” vi lærer at gøre mindre, 
tænke mindre, bekymre os mindre og 
gruble mindre, fordi det er dét, og ikke 
de bagvedliggende begivenheder, 
som udløser overtænkningen, der 
invaliderer os og fastholder os i stress, 

Vi glæder os til at 
se dig til et fagligt, 
underholdende og
inspirerende  foredrag, 
som giver smil på 
læben og adgang til 
ny viden.

B o o k i n g 
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angst, depression, ocd og ptsd.
Det lyder enkelt og logisk, at vi 
”bare” selv skruer op for livsglæden 
ved at skrue ned for tankerne. 

I foredraget demonstreres øvelser, som 
hjælper os til at flytte opmærksomheden, 
så tilhørerne får en fornemmelse af 
effekten, når de prøver det på eget sind, 
og får introduktion til det større arbejde, 
som er anderledes og ukendt for de fleste. 

Foredraget henvender sig til alle, der ønsker 
ny viden, om at styre uden om stress og 
angst og depression, og findes i forskellige 
versioner rettet mod det aktuelle forum. 

Forlad noget fastlåst! henvender sig 
såvel til faglige og private personer, 
arbejdsgivere, bestyrelser, medlemsfora 
og organisationer, som vil vide mere 
om den effektive metakognitive terapi, 
der heldigvis bliver mere udbredt.
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