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Den 
vigtigste 
vej til malet 
er rejsen 
derhen

#1 MÅL



Hvad...er du bedst til? 
...er du skabt til? 

–Følelsesmæssigt. 
–Socialt. 
–Uddannelsesmæssigt. 
–Fritidslivsmæssigt.



En fest er et forlob af: 
Forventningen om den
Forfesten 
Selve festen   
Efterfesten   
Og snakken om den bagefter... 

#2i FEST



Hvadkarakteriserer den 
gode fest?

Og den dårlige fest?

                                                                    
                        Hvordan kan du selv bidrage 
             i den ene eller anden retning?



eller essensen af din personlighed

Mode kan vaere kamuflage... 

et eksperiment...
#3MODE



Hvemer du? 
Hvad vil du vise 

OM dig selv?               

Hvad vil du vise AF dig selv? 
– med hensyn til tøj, sko, hår, krop, smykker,  
mobil, computer, cykel osv. 



Det kan ske for alle: 
Nar dit indre kaos bliver 
til din ydre virkelighed...

#4KAOS



HvadHvorHvornår
                                               opstår kaos 
                                                      i dit liv?
Er DU tryg i dét? 
Giver det 
konflikter 
med ANDRE?



At blive paskonnet er helt 
  afgorende for ens trivseli

#5 SKUFFELSER OG NEDERLAG

i



Nårdu føler dig overset,  
tilsidesat eller nedvurderet  
– bliver du så kampberedt?  

- Eller trækker du dig tilbage?  
- Sætter tilstanden sig fast  

i kroppen?               
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Job giver frihed, 
selvstaendighed, 
erfaring 
og penge 
pa lommen

#6 FRITIDSARBEJDE



Hvadkan
– udover penge – 

være gode grunde 
til at have et 

fritidsjob?



Der er stor symbolvaerdi 

i at udsmykke sin krop...
#7 KROPSUDSMYKNING



Hvilkemotiver ligger der bag at få 
piercinger eller tatoveringer?               

Hvad betyder sundhedsfaren
eller andre risici for din 

beslutning for 
eller imod?



Sex skaber balance i krop og sind
og bonding mellem mennesker 
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! #8SEX



Hvad
er forskellen på sex og elskov?               

Skal der være et følelsesmæssigt bånd 
mellem to, der har sex?



Det er vigtigt, at du laerer 
din krop og dens erogene  
zoner at kende

#9RELATIONEN TIL DIN EGEN SEXUALITET



Hvordan
Orgasme og udløsning giver balance  
og velvære i krop og sind.

kan man udforske sig selv 
på en selv-omsorgsfuld måde?



...den er ogsa 
   beskyttelse 
   mod sygdom

Praevention er ikke kun 
vaern mod graviditet... 

#10PRÆVENTION



Erprævention pigens eller drengens ansvar? 
                                              – Eller en fælles sag?

Kønssygdomme er dit ansvar…



Det er vigtigt hver dag at have en halv 
time for sig selv, et rum for indre stilhed. 

#11FRIRUM



Hvader et frirum, 
for at det kan kaldes 
et frirum?

Kan det være udtryk for 
tomgang eller ren og

skær dovenskab?



Fritidsinteresser er vigtige! 
         

          
     Find noget du er god til 
                 og som du braender for... 

#12 FRITIDSINTERESSER



Erdine fritidsinteresser 
                         båret af det sociale?

– konkurrencen? 
– motionen? 

– eller ambitioner?



Hvis du har mal og ambitioner 
om et spaendende liv med  
arbejde du braender for,  
kraever det en indsats i skolen

#13 SKOLE OG LEKTIER



Hvadkan motivere dig?

   Hvordan kan du selv gøre en forskel? 
        - Motion, lektier, 
                positiv attitude, samarbejde?



Online 
medier 
kan 
medfore 
afhaengighed 
og 
vanedannende 
misbrug

i

#14ONLINE



Hvordanbruger du medierne?

Hvad får du ud af det? 
Hvordan er du ellers sammen med vennerne?



Online gaming er en moderne samvaersform. 
Det kan give et frirum, og det kan give 
kompetencer, men det kan ogsa have 
forskellige ulemper

#15 ONLINE GAMING



I hverdagen
- får du da balance mellem tiden du bruger 

bag skærmen, og tiden du bruger  
fysisk aktivt og sammen med andre?



Konkurrence genet kan haende 
at blive brugt pa den forkerte 
made, hvis du bliver besat af 
at spille

i

#16ONLINE AFHÆNGIGHED



Nårdu tænker på, hvor meget du 
sidder ved en skærm i løbet af 
en dag... - stjæler det så fra andre 

vigtige ting i din dagligdag? 
Hvad er tegnene på 
afhængighed?



Et menneske der bliver mobbet kan fole sig ensomt, 
kan fa lavt selvvaerd og mistrives, 
maske endda resten af livet

i
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#17 MOBNING



Hvadkan man tænkes at få ud af at mobbe?
Hvad 
skal der 
til for at 
forhindre 
mobning..?



Maengden af haervaerk har 
vaeret stot stigende laenge. 
Ofte er den unge pavirket af alkohol 
eller rusmidler...

i

#18 HÆRVÆRK



 Hvorgår grænsen mellem tankeløs, 
banal ødelæggelse og så 
decideret hærværk?
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#19 TRUSLER & VOLD



Hvornårer noget ’et harmløst dask’ 
          og hvornår er det ’vold’?

Flyttes grænsen, afhængig af,  
om det er forældre, der gør det, 
eller det er iblandt søskende/venner?



Drenge kan kraenke 
eller misbruge piger... 

         
           Fra det ufine til voldtaegt

#20 OVERGREB & VOLDTÆGT



hvornåren krænkelse pige og dreng 
imellem er:

Ufin… uværdig… nederdrægtig…
uanstændig… usmagelig…

Diskuter



Nogle gange tror vi, at vi skal indfri  
andres forventninger for 
at blive elsket

#21DE VOKSNES FORVENTNINGER



Hvilkeforventninger har de voksne til dig?

Har du andre forventninger til dig, der betyder mere? 
Hvor ambitiøse må de voksne være på dine vegne?



Det du udstraler er oftest ogsa det, 
                                        du tiltraekker
#22 DINE GRÆNSER



   Hvorgår dine grænser i hverdagen:
I forhold til vennerne…? 
I forhold til forældrene…? 



At tage ansvar for sig selv 
er hele grundlaget for det 

at vaere menneske

#23 ANSVAR



Hvadkan du selv bestemme over i hverdagen?
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Jeg ved, at du tror, 
at du forstar, 
hvad du tror, 
jeg sagde, men jeg er ikke sikker pa, 

at du har fattet, 
at det, du horte,

ikke er det, jeg mente
i

#24KOMMUNIKATION



Tænkover den kommunikation, 
du har deltaget i inden 
for den sidste time.
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I DIALOGEN frem for i DISKUSSIONEN 
traeder egoet i baggrund, 

sa gensidig forstaelse frem for
enighed bliver malet

#25WIN-WIN



Er det vigtigt at få ret?
Hvad gør du for 

at vinde en diskussion? 
– Råber du højere og afbryder den anden?



Motivet bag hver eneste handling, 
vi foretager gennem hele vort liv, 

er at hore til, 
elske og 

blive elsket

i

#26ELSKE



Er
din kærlighed synlig 
over for dem, du elsker 
og holder af?



Kig pa dig selv i et spejl

Find glaeden i dit ansigt 
      Lad den vokse ud i din krop

#27 GLÆDE



Hardu spredt 
   din daglige dosis 
      smil og glæde?

Smil smitter og varmer indefra og ud.



Venskab er en sjael i to legemer
i

#28VENNER & VENINDER



Hvadvil det sige at være nære venner?
og hvordan adskiller det sig 
fra bekendtskabskredsen,
som du har via facebook, 
sport, skole og andet?

...



Kaeresteskabet er der hvor du 
udforsker helt nye horisonter: 

banken I hjertet...  sommerfugle i maven...
at vaere ude af kontrol pa den spaendende made... 

maske seksualitet...

#29 KÆRESTER



Betydertilvalg af kæreste, 
at venner/veninder 
sættes på standby?

Er der en type, 
du er særligt
tiltrukket af?



Ideelt er en familie en helhed, 
der er storre end summen 

af hver enkelt person 

Dvs. alle har en plads, 
som kun en selv kan fylde ud...

i

i

#30FAMILIEN



Hvader det vigtigste, din far og mor ER 
                                               og GØR for dig?

Hvilken plads 
har du i familien?



Det vigtigste ved at mode andre kulturer, 

er udvidelsen af horisonten 

og det der sparkes levende i dig, 

nar du moder forskelligheden

i

i

#31 ANDRE KULTURER



Hvad
er det vigtigste du har taget 

til dig fra andre kulturer? 
(F.eks. inden for religion, 

livsstil, mad, dans).

Hvad tilfører det dit liv?



Taenk over, hvordan du grundlaeggende  
moder andre mennesker. 
Fokuser pa kvaliteter og

styrker frem for fejl og mangler...

i

#32FORDØMMELSE



Er der bestemte holdninger og 
værdier, der er styrende for, 

når du fordømmer andre?
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At fa eller tage skylden er tungt og 
saetter forhold og venskaber pa provei

#33SKYLD



Erder nogen, der i særlig grad  
evner at få dig til  

at føle dig skyldig?

Og h
vad

 gø
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?



Du kan traene 
i at omsaette 
angst til »braendstof«, sa 
det omsaettes til performance!

#34 ANGST



 Trordu mest på det bedste, 
eller tror du mest på 

det værste sker?

Hvordan kan angst komme til at styre livet for meget?



Vrede 
       er kroppens mulighed 
                for at fa aflob 
             for sindsbevaegelser!

i

#35VREDE



Når
du er vred – har du så prøvet 

at grine hysterisk 
i stedet for at råbe?

Har du prøvet med intens motion, 
          når kroppen føles som en vulkan?

Får du afløb for din vrede de rigtige steder?



I teenagetiden frigor du dig fra at vaere 
baerer af de voksnes negative energier. 

Forhabentlig...

i

#36SKRALDESPAND



Tænkdine relationer igennem: 
Er der nogen i dit liv, som 

du er affaldsspand for? 
– Altså nogen, som gør dig til 

(uretfærdig) modtager af 
deres negative energi. 



Kampe og konflikter kan give rifter 
                                            og sar i sjaelen. 

Det kan blive til opgivelse og tilbagetraekning...
#37FRA DESTRUKTIV TIL KONSTRUKTIV



Kan du huske en situation, hvor nederlag 
og modstand satte dig på sporet  

af helt nye muligheder?

Hvad gjorde at det lykkedes?



Dit vaerelse er dit tempel, 

                                   hvor DU bestemmer...

                 pa godt og ondt... 

l

#38DE FYSISKE RAMMER



Mærk 
Farverne? Affaldet? Rodet? Vasketøjet? 
                               Ledninger og elektriske apparater?

 efter, 
hvad forskellige ting 

på dit værelse gør ved dig:



Din krop bygges af det du spiser; 
det er et faktum. 

Lyt til og maerk efter, 
hvad kroppen har det godt med

#39 KOST



 Hvorfor spise sundt?

Stærk slank krop. 
Sund hud.
Energi, godt humør, overskud.
Bedre koncentrationsevne.
Frisk ånde.
Færre prutter.



Vaegten 
er ikke afgorende,

 da den ikke afspejler, 
om din krop er sund

i

#40VÆGT



 Ser du dig selv som tyk, 
tynd eller lige tilpas?

Tænker du på din vægt?



Motion gor glad krop og sjael. 
         Vaelg det du selv braender 
                                       mest for!

i

#41MOTION



Fårdu alle 
aspekter 
af motionen 
med:

Puls, muskler, udstrækning, balance og motorik, 

                                       fokus og koncentration?



Hvis du brugte samme tid pa motion, 
som du gor pa »at gore dig laekker«, 

hvordan sa din krop sa ud?
ii

#42 NATURLIGHED & HYGIEJNE



Hygiejneomhandler: 
hår
hud
mund
krop

Hvad er det vigtigste for dig?



Nar graenserne udfordres, 
udskilles lykke  og 
glaedeshormoner!

l

#43VOVEMOD



Hvor
går grænsen mellem at være 
                            dristig og overmodig?

Hvad er meningen for dig, 
                 når du udfordrer dine grænser?



Der er en mening med, hvem 
du er. Det er vigtigt at finde 

sin kerne   og efterhanden  
at kunne hvile i sig selv

l

#44 DIN LIVSESSENS
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Det giver dyb 
livsmening at 
vaere vaerdifuld for nogen

#45AT VÆRE VÆRDIFULD



Hvadvil det for dig sige at være værdifuld?

Hvem er du 
      værdifuld 
    for?



Sprogligt verbal
Musikalsk
Rummelig visuel
Kropslig
IQ: logisk matematisk
Personlig
Social
HQ: Helhedssyn
Hjertets intelligens

#46STYRKER: DE 9 INTELLIGENSER



Hvilken intelligens er mest dig?

Hvilken er m
indst dig?



Den folelse 
du har indeni 
er ogsa den, 
dine omgivelser 
aflaeser, 
uanset om 
du onsker det 
eller ej!        

i

i

#47FØLELSER – AT REGISTRERE



Mærkhvilken følelse der er den 
     mest dominerende i dig lige nu.

Hvad gør den ved din krop og dit humør?

Lav øvelsen flere gange én dag.



Alle mennesker 
har ret 
til at finde 
det bedste 
i sig selv#48 PASSION



Passion- gør det muligt for dig at opleve flow...
...en fornemmelse af at alting flyder, 
uden at du skal anstrenge dig, 
samtidig med at du bliver udfordret… 
Hvor i livet oplever du det?



Du er et slot 
       med uendelig mange rum...

Hver gang 
du fortraenger 
en side af dig selv, 
lukker du et rum #49AT FAVNE SINE SKYGGER



Hardu sider af dig selv, 
du bruger meget energi 
på at skjule?

Hvem beskytter du ved at gøre det?



Vejen til at blive voksen 
er ofte en spaendende rejse 

gennem flere forskellige typer 
og mader at vaere pa

#50HVAD ER EN MAND FOR ÉN?



Hvad
er egentlig 

DEN RIGTIGE MÅDE 
at være mand på?

Sporty, sej, følelsesfuld, 
blød, handy, nørd, 

indadvendt, udadvendt..?



Vejen til at blive voksen er ofte 
en spaendende rejse 

gennem flere forskellige typer og mader 
at vaere pa

#51HVAD ER EN KVINDE FOR ÉN?



 Hvad
er egentlig DEN RIGTIGE MÅDE 

at være kvinde på?

Feminin, sporty, 
moderlig, sej, 
modelagtig, 
ambitiøs…?



Musik 

skaber frirum, stemning, 
identitet, faellesskab og godt humori

#52MUSIK



Hvornårhar du mere brug for musik 
end stilhed?

Hvad gør forskellige typer musik 
ved dig og din tilstand?



 Euforiserende stoffer giver uanset 
virkning en massiv fortraengning 

af virkeligheden

#53 EUFORISERENDE STOFFER



Hvad kunne være  
dit motiv for  
at prøve  
euforiserende 
stoffer?Kunne du være modig nok til at sige nej til at prøve?



Nar du quickfixer med piller 
og praestationsfremmende stoffer, 
lytter du ikke til, hvad kroppen 
virkelig har brug for! 

#54
SMERTELINDRENDE PILLER 

& PRÆSTATIONSFREMMENDE STOFFER



Næste
gang du er ved 
at få hovedpine, 
kunne du så spørge 
kroppen, hvad den 
prøver på at for-
tælle dig?

Smerter i kroppen 
     er tegn på ubalancer.



Alkohol 
er en 
uundgaelig del 
af ungdomslivet...

#55 ALKOHOL



Diskussionerne
er mange om, 
hvornår man 
skal debutere 
og hvor meget man skal bestemme selv.

Hvad er din holdning til det?



Cigaretter 
       er designet til at gore dig afhaengig. 

Boykot rog!
i

i

#56RØG



Hvad kan motiverne være 
til at begynde at ryge?

– Identitet?
– Fællesskab? 
– Afstressning? 
– Vægtregulering?



Det er en jungle at bevaege sig rundt i,  
hvis man vil undga sukker. Men en ting er 
helt sikkert: Kroppen far 

udelukkende 
sin energi fra 
naturlig, levende mad.#57 SUKKER



Kan du mærke, 
hvad det gør 
ved din krop, 
når du har spist meget sukker?


