økt livsglede

Hva er livsglede for deg, dine
nærmeste, venner og kollegaer?

Hvilke metoder benytter vi?

For noen kan det være:

TFT (tankefeltteknikker) stimulerer kroppens eget reparasjonssystem og er en metode
innen energipsykologi. Metoden kombinerer Østens kunnskap om energibaner i kroppen og vestlig kognitiv psykologi. I TFT bruker man lett fingerbanking på energipunkter i
kombinasjon med spørreteknikker. Med TFT er det mulig å redusere intensiteten i ubehagelige følelser, spenninger og smerter for dermed å kunne få mer sinnsro, flyt og balanse.

• å få tilbake engasjement
• å bli kvitt en redsel/fobi
• å få hjelp med angst
• å bli kvitt smerter
• å få mer tid til å gjøre ting man liker
• å få det bedre i relasjoner
• å få tilbake motivasjon
• å føle glede ved å gå på jobb
• å bli kvitt en avhengighet
• å føle mer glede

Hva skal til for å øke livsgleden?
Enjoy living er et konsept bygget på kognitiv tilnærming og energimetoder, som gir deg
mulighet til å nå målene dine og til å oppnå mer livsglede. Vi jobber sammen med deg for
å fjerne dine begrensninger, synliggjøre dine ressurser og øke din motivasjon. Vi styrker
din selvfølelse og din selvtillit, slik at du skal få trygghet til å ta valg som er riktige for
deg. Vi lærer deg selvhjelpsmetoder som gjør at du kan løse enkelte problemer og som
gir deg mulighet til å hjelpe andre. Dette er enkle metoder som er basert på kroppens
energisystem og reaksjoner.

Noen av de metodene vi benytter er:

LØFT (løsningsfokusert tilnærming) er en effektiv strategi for å løse problemer og skape ønskede endringer. I LØFT snakker man om problemene, men man velger å fokusere
på de positive forskjellene, slik at mulighetene for bedring blir synlig. Man tar utgangspunkt i personens unike kompetanse om sitt eget liv, ressurser og kvaliteter, og utvikler
det potensialet som ligger hos ethvert menneske slik at man skaper vekst og utvikling.
LØFT er en måte å kommunisere på som skaper positive relasjoner, samarbeid og målrettede resultater. Dette gjelder både for enkeltpersoner, grupper og bedrifter.

Hvem er vi?
Enjoy living er et konsept utviklet av Mette Rosseland og Maria
Hansen som begge er Reg. Tankefeltterapeuter med flere års erfaring. Vi er medlemmer i Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH) og følger deres regelverk og etiske retningslinjer.
I tillegg til tankefeltteknikker bruker vi kognitiv tilnærming,
løsningsfokuserte samtaler og egne livserfaringer. Vi tilbyr oss å
kartlegge og avdekke problemsituasjoner, presentere forslag til
tiltaksplan og løsningsmetoder, og å måle resultatet av gjennomføringen. Les mer om oss på: www.enjoyliving.no
”Fotball er 50-70 % mentalt. Her har vi fått en ny måte å kunne
bli bedre på. Dette var med å bidra til de gode resultatene for
Strømsgodset i 2010.”
Ronny Deila, Hovedtrener Strømsgodset

”enjoy living
vil gi mennesker
mulighet til
økt livsglede”

Håndtverkergården 3. etg, Nedre Storgate 13, 3015 Drammen
mette@enjoyliving.no, maria@enjoyliving.no, www.enjoyliving.no

