
7 tips for mere glede 

i hverdagen din

Føler du at noe

mangler i livet

ditt? 

Vil du

være

som

meg?



Velkommen skal du være til min ebok!  Så hyggelig at akkurat du

har lyst til å få mere glede inn i livet ditt. 

Jeg håper du vil få mye utbytte av mine tips. E-boken har flere

øvelser du kan gjøre og tips til hvordan du kan integrere de i

hverdagen din, for å øke velvære og glede. 

Hvis det er noe du lurer på som er uklart ta gjerne kontakt

med meg. Jeg svarer gjerne på spørsmål du måtte ha. 

Ønsker du å vite mere om hva slags type coaching jeg tilbyr

eller bestille en time er du velkommen til å ta kontakt på

email: coaching@toveloeken.com eller telefon 47011083 

Da gjenstår det bare å ønske deg lykke til

med eboken, og jeg håper du vil prøve og

forhåpentligvis bruke øvelsene i hverdagen

din.

I kjærlighet fra Tove

Velkommen!
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Jeg håper du vil få masse glede og nytte av å lese denne e-boken som

jeg har laget spesielt for deg. Jeg vet at det er noe i deg som lengter

etter å føle deg mere levende, og det er jeg sikker på at du vil få

oppleve ved å lese denne e-boken. De ideene jeg har forfattet her er

erfaringer jeg har fått fra mitt eget liv. 

Det er fantastisk å være en del av menneskers ønske om å bli bedre

kjent med seg selv, på samme måten som det har vært både spennende

og til tider vanskelig å vandre i mitt eget indre landskap. Problematisk

på den måten at jeg ikke har lyst til å endre meg, og motsetter meg det

nye, som veldig mange av oss gjør. Kanskje du er en av dem? Det har

også vært spennende, fordi jeg oppdaget at jeg har et interessant indre

landskap, som jeg er sikker på at du vil oppleve også. Jeg har også

innsett at jeg elsker å tulle, og at den delen av meg behøver et uttrykk,

som du kan se på bildene nedenfor.

Velkommen til «7 tips for mere glede i hverdagen din».
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Når vi våger å stupe inn i det ukjente, altså å bli bedre kjent med oss selv,

så vil vi garantert overraske oss selv. Kanskje vi ikke liker alt vi ser og

skulle ønske vi var annerledes. Kanskje vi trodde vi var noe, som viser

seg er noe helt annet. Kanskje vi også finner ut at vi ikke er så verst.

Uansett, å gå på oppdagelsesferd i ditt indre landskap kan være det

viktigste du gjør i livet ditt, og jeg vil anbefale på det varmeste å bruke

god tid på dette.



Finn ut hva du brenner for, og hva det er som gjør deg glad. Denne lille

e-boken kan hjelpe deg til å kickstarte prosessen med å få kontakt med

din egen glede, og det som får deg til å trekke på smilebåndet og endatil

le til magemusklene blir vonde. For meg er humor viktig, og jeg tror at

ved å ta oss selv mindre høytidelig, og le mere, både med seg selv og

med andre, så vil det i seg selv gjøre hverdagen din lettere, ja til og med

gjøre at du føler livet mere tilfredsstillende. Livet behøver ikke å være

vanskeligere enn hva vi gjør det til! 

Lykke til med å oppdage deg selv!

I kjærlighet fra Tove
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"Deiligst av alle gleder er gleden for slett

ingenting, ikke for noe du kan eller vil, gleden

for intet og gleden for alt, gleden fordi du er til".

- Axel Juel



Mindfullness er kort sagt å være tilstede i øyeblikket, uten å dømme

det du opplever, hører, eller ser, på en aksepterende måte. Det er noe

du kan oppleve hvor som helst og når som helst. Det som er

utfordringen ved denne metoden, er å la være å dømme og vurdere det

vi opplever, for det er vi så vant til. 

Jeg husker hva som skjedde når jeg begynte med dette. Det første jeg

la merke til var tankene mine. Jeg tenkte på alt fra hva jeg skulle ha til

middag til en situasjon med en kollega jeg kunne ha mestret bedre.

Meningen er å bare la disse tankene være som de er, dvs at når jeg

hører meg selv kritisere meg selv for å ha taklet en situasjon dårlig, så

kritiserer jeg meg ikke for det. Jeg aksepterer at jeg kritiserer meg selv

og lar det være med det.

MINDFULLNESS
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På neste side vil jeg nevne to metoder til å trene denne kunsten. Den ene

er å bruke pusten, og den andre er å scanne kroppen.



Du sitter på en stol med føttene i gulvet. Lukk øynene. Du behøver ikke

å lukke øynene, men jeg erfarer at det er lettere å få kontakt med

kroppen min, og fokusere innover i meg selv når øynene er lukket. Så

starter du med å puste dypt i magen og bare fortsetter å gjøre det. Jeg

puster luft både i magen og i lungene, men gjør det som føles riktig for

deg. 

Fokuser på pusten mens du sitter der. Pusten hjelper deg til å slappe av.

Jo mere du puster jo mere avslappet blir du. La tankene seile sin egen

sjø, altså bare la de være som de er. Mister du fokuset, ikke kritiser deg

selv, begynn bare å fokusere innover igjen. Hvis du ikke er vant til å

puste i magen, mange puster bare med brystet, og du kanskje kjenner

deg litt svimmel, så ta deg litt pause før du starter igjen. Det vil føles

bedre når du øver på dette daglig.

PUST:
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Forskningen forteller at ved å puste slik under stress, kan du minske

stressnivået ditt. Så bruk denne metoden hvor som helst og når som

helst du behøver å stresse deg ned. Pusten hjelper deg til å fokusere når

du behøver det.

Fokuser på 

pusten

Pusten

hjelper

deg til å

slappe

av



Sett deg ned på en stol. La føttene berøre gulvet. Lukk øynene og pust

tre ganger dypt inn i magen. Pusten vil hjelpe deg til å bli oppmerksom

på det du skal gjøre. Fokuser innover deg selv! Legg merke til hva som

skjer i kroppen din! 

Start med føttene dine! Hvordan oppleves de? Gjør det samme med

leggene dine, knærne, lårene, ryggen, magen, skuldrene, nakken og til

slutt hodet. Kjenn etter for hvert område du er i. Kan du kjenne

kribling, stikking, kanskje smerte, eller ikke noe? Alt er greit.

Oppgaven går ut på å være konsentrert, våken og tilstedeværende. Når

du holder på med dette, vil tankene dine komme og gå. Ikke vurder

dem, eller døm dem, og ikke heng deg opp i dem. Bare la de komme

mens du konsentrerer deg om kroppen din og de signalene den gir deg,

og aksepter det som skjer. Tid: Fra 5 min-45 min.

KROPPSCANNING:
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Gjør dette når du har det bra. På den måten vil hjernen og kroppen

din være kjent med hvordan du oppnår ro, og det blir lettere for deg

både å huske teknikkene og klare å benytte de når det stormer i og

rundt deg. Denne metoden krever at du øver og øver og øver, til det 

Konsentrert

Våken

Tilstede

La tankene 

komme og gå



blir en del av hverdagen din. Da vil den bli et nyttig verktøy for deg.

Men det viktigste er at du får kontakt med pusten i deg, og kjenner

gleden av å bare være til. Pusten gir oss liv, og vi kan ikke eksistere

uten den. Du vil også legge merke til hvor mye mere glad og avslappet

du vil føle deg når du bruker pusten mere bevisst.
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"For breath is life,
so if you breathe
well you will live
long on earth". 

– Sanskrit Proverb



Meditasjon er en metode innen mindfullness. 

Meditasjon handler ikke bare om å sitte stille på en stol og fokusere

innover. Du kan også meditere f.eks ute i naturen når du observerer en

vakker solnedgang, eller når  du går en tur ute i naturen. Så hvis det

passer deg bedre, ville jeg ha prøvd med det først. For mange er det

også meditasjon når de gjør en aktivitet, hvor de føler at tiden går fort

og du føler at du er i flyt-sonen.

For deg som vil meditere i et stille rom, anbefaler jeg å gjøre det når du

vet du ikke blir avbrutt av noen. Du kan si ifra til andre medlemmer i

husstanden, at nå har du alenetid. Da vil du ha lettere for å konsentrere

deg. Før frokost er en fin tid. Sett av inntil 15 min. Hvis det er din

første gang, vil jeg anbefale at du setter av 5 min, også øker du etter

hvert når du har fått øvd deg en periode. Fordelen med å gjøre dette om

morgenen, er at når du får kontakt med deg selv, og gleden du føler

over å meditere, kan du melke denne følelsen utover dagen.
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MEDITASJON

Fokuser 

innover i deg 
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Jeg gleder 

meg til jeg

skal få besøk

 i dag



Nå kan du lukke øynene. Jeg mediterer enten liggende eller sittende.

Du kan prøve deg frem og se hva du liker best. Bare føl at det er

behagelig og avslappende der du velger å være, om det er på en stol

eller i en sofa eller i senga. Begynne å puste inn i magen og gjør det

med jevne mellom rom. I begynnelsen av en meditasjons praksis vil

tankene dine komme, bare la dem gjøre det. Ikke heng ved dem, bare

aksepter at de er der. Hvis du opplever dette vanskelig, prøv å lage en

lyd inni deg eller at du sier det høyt. Jeg kan noen ganger

si:«aaaaaaa» og gjentar denne lyden. Eller du kan fokusere på f.eks en

ting som står på bordet, f.eks et stearinlys. Eller du kan fokusere på

noe hyggelig. 

Under meditasjonen er det noen som fokuserer på det tredje øye, som

er i pannen, og som de som jobber med chakrapunkter mener er

åpningen til vårt indre, eller den spirituelle kilden i oss. Men energien

er egentlig overalt, både i oss og rundt oss, så det viktigste er at du

fokuserer innover i deg selv. Kanskje du vil oppleve det som lettere å

fokusere innover når du er konsentrert om et spesielt punkt. Bare prøv

deg frem og se hva som passer deg best.

Hvis du opplever dette som veldig vanskelig, kan du prøve en guidet

meditasjon. Det finnes veldig mange bra meditasjoner på nettet. Jeg

vil nevne bl.a Louise L. Hay, Wayne Dyer, Lissa Rankin, Deepak

Chopra, Abraham av Ester Hicks og Master Sri Arkashan.

Etter at jeg begynte med mindfullnesstrening, har jeg opplevd en

større evne til å fokusere innover. Jeg føler også mere glede ved livet,

og er blitt mye bedre til å ivareta mine egne behov. Det skyldes nok 
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også, at jeg bruker mange, ulike guidede meditasjoner, som handler

om å tenke og handle positivt. Jeg har hatt veldig nytte av det, fordi

jeg tidligere var svært pessimistisk, og hadde en tendens til å

automatisk tro at ting kunne bare bli verre. Nå føler jeg meg ofte

positiv, som jeg var da jeg var barn, og føler jeg har funnet tilbake til

den jenta jeg engang var.

Jeg vil også si, at mindfullness har gjort meg mye mer strukturert, og

jeg som ikke var i stand til å sette meg intensjoner, langt mindre følge

dem, er blitt mye bedre på dette. Det er jeg svært takknemlig for, fordi

jeg mener det er viktig å sette seg intensjoner og følge drømmene sine.
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"Det er nettopp muligheten til å virkeliggjøre
drømmene dine som gjør livet spennende".

- Paulo Coelho



Speil-øvelsen har jeg lært av forfatteren og metafysikeren Louise L. Hay.

Den er bl.a nevnt i boken «Life loves you». 

Denne øvelsen vil jeg anbefale på det varmeste. Hvis du er en person,

som vet du har dårlig selvfølelse, og ikke er spesielt glad i deg selv, så

prøv denne. Den vil «booste» selvfølelsen din, som den gjorde med meg,

og du vil få bedre kontakt med gleden over å være deg. 

Men før du starter med denne øvelsen, vil jeg anbefale at du gjør noe

annet først, for å varme opp «Jeg er glad i meg selv» muskelen din. Det

kan du  gjøre ved å føle på kjærlighet til dyr eller mennesker. En katt får

frem genet i deg som føler kjærlighet. Det samme med noen mennesker

og venner som du har i livet ditt. Kjenn etter hvorfor du er glad i dem, for

det vil få frem følelsene du har i deg. Når du har holdt på med dette en

periode, er du mere klar for å møte deg selv i speilet.
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SPEIL-ØVELSEN

Hva ser du når du ser deg selv i speilet? Hva sier du til deg selv? Eller er

du en av dem som aldri ser på deg selv, for du bare orker ikke?

Kritiserer du deg mye, vurderer du deg selv, dømmer du deg selv?



Denne øvelsen går ut på å være glad i deg selv. Det betyr, å ikke kritisere,

ikke vurdere, eller dømme deg selv. 

Det du trenger er et speil. «That’s it»!

Bruk det du har på badet, eller et annet rom, eller kjøp et du kan bruke for

anledningen. Så ser du deg selv i speilet og sier følgende:

«Jeg er glad i deg»!
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Når du har sagt dette en gang, legg merke til hva slags tanker som dukker

opp inni deg. Jeg husker de første tankene mine. De var: «Nei, det er du

ikke.» Det stemte jo helt med hvordan jeg opplevde meg selv. Jeg var

faktisk ikke glad i meg selv, og derfor svarte jeg slik. I tillegg til det så

føltes hele situasjonen så merkelig på meg. Jeg var ikke vant til å høre noe

sånt. Jeg var kun vant til kritikk. Det var ikke spesielt godt å bli kritisert

hele tiden, men det var trygt. Derfor opplevde jeg også mye angst inni meg

da jeg gjorde dette første gangen. Den stemmen som kritiserer, kaller jeg 



for egoet. Det vil beskytte deg fra å bli såret, og forteller deg at dette ikke

er så lurt å si. Det vil minne deg på hva som skjedde da du var et lite barn,

og ikke trodde du fortjente å bli elsket for den du var. Så når du sier til

deg selv, at du er glad i deg selv, så tror du ikke på det.  

                                                             

Til tross for protester fra egoet ditt, så bare fortsett med å si: «Jeg er glad

i deg.» Husk at dette også er noe du kan gjøre på jobb eller med venner

eller i andre sammenhenger. Du trenger bare et speil, du kan bruke et bad

eller et toalett, eller ha et lommespeil i veska og finne deg et egnet sted å

gjøre det på, der du får være i fred. Praktiser så ofte du kan, det er ikke

mulig å gjøre det for ofte. 

Etter bare en uke vil det garantert ha skjedd noe med deg. Kanskje du

liker dette så godt, at du begynner slik som meg, å praktisere dette hver

dag, flere ganger for dagen hver eneste dag. Det var denne øvelsen som

«boostet» min selvfølelse.

Den er kraftfull, utfordrende, og helt magisk.

NOE Å VÆRE OBSERVANT PÅ:

Husk å IKKE kritisere deg selv hvis du føler du ikke får tid til å

gjøre dette. Hvis du føler at du saboterer for deg selv, og «glemmer» å 
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Jeg er glad i 

meg selv

Jeg er glad i

meg selv

uansett hva

som skjer



gjøre det, så tenk heller over hvorfor du vil gjøre dette. Hva er fordelen?

Hva er gevinsten ved å gjøre det? Jo, når du er glad i deg selv vil du ha en

person som elsker deg uansett. Du vil oppleve mindre kritikk, og mere

kjærlighet. Du vil føle mere glede fordi du er mere optimistisk på vegne

av deg selv. Du vil føle større frihet når du vet at du elsker deg selv

uansett hva som skjer i livet ditt. Det er sånne inspirerende utsagn som

skal få deg til å gjøre dette. Jeg er ikke favoritt av å tvinge meg selv til å

gjøre noe, men når det kommer til å endre negative overbevisninger, så er

det viktig for meg å gjøre det, ellers så vil jeg ikke endre meg, som

nettopp er hensikten ved å gjøre dette. 

Tren deg på å si «Jeg er glad i meg selv» gjentatte ganger i minst 1

minutt. Prøv å få det til minst fem ganger i løpet av en dag, i en uke. Det

viktigste målet med denne øvelsen er at du skal forstå at du behøver ikke

å prestere noe, eller være noe spesielt for at du fortjener kjærlighet fra deg

selv. Ditt indre elsker deg akkurat som du er.

Et annet tips!

Hvis du opplever veldig mye motstand inni deg, så kan du forsøke å si noe

sånt som dette: Ville det ikke være hyggelig om jeg så på meg selv med 
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mindre kritiske øyne? Ville det ikke være hyggelig hvis jeg forstod og

aksepterte hvor elsket jeg er av kilden i meg, av universet, av Gud? Ville

det ikke være hyggelig om jeg kunne se meg selv i speilet og se min egen

skjønnhet?»

Du behøver ikke å tro på Gud for å gjøre dette. Du kan bytte ut ordet Gud

med for eksempel universet eller kilden i meg. 

Disse utsagnene føles gode, og de vil gi deg mindre motstand inni deg. For

hver gang du føler på motstand mot å bli mere glad i deg selv, kan du bruke

disse, eller å lage noen du selv føler for å bruke.

Når du begynner å elske deg selv, og sette pris på deg selv som den du er,

vil også andre begynne å sette pris på deg. De vil elske deg.
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Kjærlighet utholder alt, tror alt, håper alt,
tåler alt.



Jeg elsker å le. Noen ganger ler jeg så mye at jeg tisser på meg. Det har jeg

lært er fordi jeg slapper så mye av at jeg ikke holder noe igjen. Jeg kan le

så mye at jeg får vondt i magemusklene, og det gjør så vondt at jeg gjør alt

for å slutte å le. Jeg kan vrenge kroppen min i alle retninger for å  finne en

mere behagelig stilling uten å lykkes. Når jeg først har kommet i gang, kan

det være vanskelig å slå meg av.

Når jeg har litt problemer med å komme i gang en dag bruker jeg ofte å

sette på en video som får meg til å le. Det kan være impresjonister eller

stand up komikere som opptrer. Michael McIntyre en er av mine absolutte

favoritter. Han er en britisk standupkomiker, og er hylerisk morsom. 

Komedier kan være morsomme. Jeg har min type humor som jeg liker. Vi

har alle ulike favoritter på hva vi ler av, så her er det bare å bruke fantasien

din. Hva er det du ler av? Hva er det du ikke greier å la være å le av? 

Men du lurer kanskje på hvorfor det er så viktig å le? Når vi ler skilles

lykkehormonet dopamin ut i kroppen, som gir en velværefølelse. Vi frigir

mindre kortisol, som er stresshormonet, og føler oss mere avslappet.
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LATTER
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Bildet ovenfor er bilde av meg da jeg var klovn på en messe utenfor

Oslo. Jeg mener ikke at du behøver å kle deg som en klovn for å få tak i

klovnen i deg selv, men jeg merket at når jeg gjorde det, så følte jeg en

frihet inni meg som var både behagelig og oppkvikkende. Jeg har også

kledd meg ut når jeg jobbet i barnehage, blant annet har jeg vært klovn og

heks. Det har vært morsomt. Kanskje har jeg et større behov for å gjøre

sånne ting enn andre, men det er uansett et tips. 

Å kle seg ut kan være frigjørende, fordi du kan få kontakt med sider i deg

som er ukjente, og som kan gi deg nye erfaringer. Noen ganger blir vi så

opptatt av hverdagen og våre gjøremål, at vi glemmer at vi har sider i oss

som behøver å bli ivaretatt. 

Jeg mener at vi kan ta livet altfor alvorlig til tider, spesielt ser vi på oss 

Jeg har merket meg at etter at jeg sluttet å ta meg selv så høytidelig, har

det gjort meg mere avslappet og jeg ler mere på grunn av det. Jeg ler mye

av meg selv, og jeg syns det er deilig med denne nye, ervervede

selvironien. Det er en klovn i meg, og jeg tror også at det er en klovn i oss

alle, om vi bare kunne gi oss tid til å bli kjent med den delen av oss.
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selv med altfor seriøse brilleglass. Vi skrur opp forventningene vi har til

både oss selv og andre, og føler at vi ikke strekker til, og at vi ikke er gode

nok som vi er. Jeg tror vi må lære oss å slappe mere av, og bare akseptere

at vi er som vi er, dvs ikke helt feilfrie. Det er jo feil vi lærer av. Så slipp

deg løs og finn klovnen i deg!
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"Man slutter ikke å flire om man blir

gammel, men jeg tror man blir fort

gammel om man slutter å flire".

              - Arthur Arntzen



Visualisering er et kraftfullt verktøy, for å sette deg intensjoner. Jeg

har tenkt en god del på hvordan jeg selv jobber med mål jeg setter meg.

Etter at jeg begynte å lære loven om tiltrekning bedre å kjenne, har jeg

skjønt at det med mål ikke nødvendigvis er så viktig. Jeg har begynt å

bruke intensjoner i stedet, som er et mere kraftfullt begrep. Jeg kan si til

meg selv: Jeg har en intensjon om å bli en helt rå Livs Coach, og det

oppleves annerledes enn å si til meg selv: Jeg har et mål om å bli en helt

rå Livs Coach. Prøv det du også, og kjenn etter hvordan det oppleves!

Når jeg bruker begrepet intensjon oppleves det mere kraftfullt enn når

jeg bruker ordet mål. Jeg har opplevd at når jeg setter meg mål for et

spesielt tema, og har bestemt meg for når jeg skal være i mål med det,

opplever jeg det ofte som veldig frustrerende. Jeg har et eksempel:

Mange ganger har jeg forsøkt å sette meg mål for hvor mange ganger

jeg skal trene, og når jeg skal gjøre det. Jeg begynner alltid ivrig å sette

opp en kalender og krysser av for dager og klokkeslett. Men greier ikke

å holde meg til målene jeg setter meg. Jeg har feilet hver eneste gang,

og det er ganske frustrerende.
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VISUALISERING
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Derfor  sluttet jeg med dette, og begynte å tenke annerledes rundt det. Jeg

skal fortelle deg hva jeg gjør. Når jeg trener eller gjør noe fysisk er det

viktig at jeg føler meg inspirert til å gjøre det. Jeg kan ikke bare gjøre noe

fordi jeg vet det er bra for meg. Det må være gøy, og inspirasjonen må

komme innenfra, fra kilden i meg. Jeg elsker å danse, og derfor er det en

aktivitet jeg bruker så ofte jeg føler for det. Jeg skriver ikke en liste over

når jeg skal gjøre dette, fordi det vil ta fra meg gleden over å gjøre det. Jeg

vet ikke når jeg føler for å danse, men lytter til kroppen min for når den

har behov for å bevege seg. På den måten blir det mere naturlig for meg

enn når jeg tvinger kroppen min til å gjøre noe den ikke vil.Visualisering

er et kraftfullt verktøy, for å sette deg intensjoner. 

Jeg lukker øynene og ser for meg at jeg har en sunn kropp. Jeg ser bilder

av meg selv der jeg danser eller beveger meg på flere måter. Jeg føler

gleden over å kunne bevege meg, og være sunn og frisk. Med tanke på å

lykkes som Livs Coach, ser jeg for meg at jeg har et kontor, at jeg har

kunder som kommer og går, og at de er fornøyde med det de opplever å

få av verdi hos meg. Dette gjør jeg daglig for å forsterke følelsen av å

lykkes med prosessen, samtidig som jeg jobber med oppgavene. Det er

viktig å føle at jeg har lykkes, ikke bare å tenke 
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det. Følelsene er mest kraftfulle for å oppnå ønsket resultat. Så tenk over

hva slags ønske du har. Hva drømmer du om? Er det en jobb du ønsker

deg, eller en soul mate eller noe annet viktig?

Det er viktig å tenke på hva slags følelser de ulike ønskene dine gir deg.

Blir du glad av å tenke på dem? Eller føler du at det ikke gir deg noe

særlig? De ønskene som du føler glede og inspirasjon over å tenke på, er

dem du skal gå etter. Spiller ingen rolle om noen andre mener noe annet.

Du er sjefen i ditt liv! Du bestemmer! Når du tar ansvar for deg selv og

dine drømmer, er det til det beste både for deg selv og andre. Tro meg!

Det er sånn det fungerer! 

For meg er det alltid viktig å ha det gøy på veien til suksess. En annen er å

alltid gjøre mitt beste på veien til suksess. Det vil si at jeg føler meg

inspirert til å jobbe med oppgavene fordi det vil ta meg til drømmen min.

Når jeg har satt disse intensjonene, er det lettere å få ting gjort, selv de

oppgavene som er litt kjedelige.

Listen over ting blir laget om morgenen, ikke dagen i forveien. Jeg vet

ikke hva jeg vil gjøre dagen i forveien. Når jeg gjør oppgaver jeg har lyst  
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til, føles det inspirerende i øyeblikket. Da har jeg også kontakt med kilden

i meg, som forteller meg hva jeg skal gjøre der og da. Det er den delen av

meg som vet best hva som gjør meg inspirert. Når jeg er inspirert, jobber

jeg mest effektivt, fordi jeg føler glede og entusiasme over å gjøre

oppgavene. På denne måten dukker det også alltid opp nye ideer som gir

nye muligheter for min praksis. Det er også viktig å tilføye, at jeg elsker å

være en Livs Coach. Det gir meg så mye å være noe for noen andre.

Det å kunne bruke min kreativitet og kunnskap for å inspirere andre er det

ultimate livsformålet for meg. I tillegg elsker jeg å skrive innlegg, for å gi

mine kunder inspirasjon på den måten. Så tenk over om det du holder på

med er i tråd med hjertet og intuisjonen din, eller om det bare er noe du

tror du må gjøre. Det du har lyst til å gjøre er i tråd med verdiene dine, så

bruk tid til å finne ut hva de går ut på. Verdiene er relatert til følelser, som

er veien til ditt hjerte!

En annen måte å bruke visualisering på er å fokusere på hva slags utfall

du ønsker når du kommuniserer med andre mennesker.

Jeg kan bruke et eksempel fra mitt eget liv:
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Jeg har hatt kontakt med Nav i perioder av livet mitt. Nav har et spesielt

rykte på seg for ikke å se kundene sine på en måte som gjør at kundene

føler seg sett. Dette var også tilfelle for meg. Jeg følte akkurat på det

samme, helt til jeg bestemte meg for å gjøre noe med det. Jeg bestemte

meg for å ikke dømme de veilederne jeg hadde kontakt med utifra det jeg

hadde opplevd tidligere, og heller se på de på en annen måte. Jeg ville se

på de som hjelpsomme og empatiske, og dyktige fagpersoner. Før hvert

møte, visualiserte jeg hvordan jeg ønsket det møtet skulle bli.

Jeg satte meg i en stol i stuen, lukket øynene, og visualiserte sånn jeg

ønsket møtet skulle bli. Ønsket var å bli hørt og respektert, og få hjelp til

det jeg behøvde. Det innebar også naturligvis, at jeg viste respekt tilbake

for den hjelpen de gav meg.

Ved å gjøre dette, lærte jeg flere ting, som var både nyttig og gledelig. 

Jeg lærte, at det var ikke bare Nav-ansatte som var kritiske til meg. Jeg var

også kritiske til dem, fordi jeg hadde hørt så mange historier om hvordan de

var. Når jeg endret på holdningen min overfor dem, så ble alt plutselig

lettere for meg. Jeg fikk mer av det jeg ville ha, og følte en mye større glede

over å samarbeide med dem. Jeg håper de følte det samme overfor meg.
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Ved å visualisere møtene, ble jeg mere bevisst på hva jeg ønsket, altså

respekt og følelsen av å bli sett og tatt på alvor. Det var nyttig for meg. 

Med visualisering kan du sette deg intensjoner for hva som helst i livet

ditt. Om du ønsker å lande drømmejobben, eller å løpe maraton, eller å få

deg en bil. Det viktigste er å vite hvorfor du ønsker akkurat den jobben, og

hva det vil gi deg. 

Spør deg selv:

Hva er intensjonene dine? Hvis det er en ny jobb du ønsker deg, hva vil

denne nye jobben gi deg? Vil denne jobben være inspirerende for deg? Vil

den glede deg? På hva slags måte vil den bringe mere glede inn i livet

ditt? La verdiene dine bli en rettesnor for ønskene dine, fordi de har med

følelsene dine å gjøre.

Hvis du ikke vet hva du ønsker, gi deg tid til å reflektere rundt hva det er

du virkelig ønsker mere av i livet ditt! Ta deg selv på alvor og gi deg det

du lengter etter. Sjela di venter på at du skal få øynene opp for deg selv.
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Å være takknemlig er noe som ofte blir glemt av veldig mange av oss. Vi

tenker som regel ikke over hva det er å være takknemlig for, eller hva det

innebærer å være takknemlig, fordi vi ofte er så opptatt av hva som ikke

fungerer i livet vårt. 

Spesielt er det vanskelig å være takknemlig når man har hatt et

vanskelig liv, og fortsetter å oppleve mye vondt i livet sitt. Jeg kan selv

skrive under på akkurat dette. Men jeg har skjønt, at det er mange av oss

som sliter med ett eller annet, om det er opplevelser fra barndommen eller

andre erfaringer vi har fått i livet. Det jeg har lagt merke til, er at når jeg

fokuserer på mere hyggelige ting i livet mitt, som jeg er takknemlig for,

blir det som har vært vondt litt mindre vondt. Og når jeg har holdt på med

å sette pris på det som er bra en lengre periode, er det mye lettere for meg

å la fortiden være fortid, og fokusere på det som er bra i livet mitt.
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TAKKNEMLIGHET

Det jeg opplevde da jeg begynte å føle på takknemlighet i livet mitt, var en

større ydmykhet for det jeg har. Jeg tenker, at jeg har to føtter jeg kan gå

med. Det er jeg veldig takknemlig for. De gjør at jeg kan gå turer ute i

naturen, som jeg er veldig glad i. Jeg har tak over hodet og mat på bordet 



hver eneste dag. Jeg ser på ting som en forlengelse av oss selv, og at det er

like viktig å ivareta de som meg selv. Derfor takker jeg for plantene mine,

og for at jeg har en have jeg kan oppholde meg i. Så ofte jeg husker det,

takker jeg sengen min. Den er god å ligge på, og dynen favner rundt meg

og gir en stor følelse av velbehag. Det er faktisk veldig mye å være

takknemlig for. 
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Her er tips for å øve opp din takknemlighetsmuskel:

Bruk et skrivehefte, eller en liten skrivebok, eller et papir, og skriv ned tre
ting du er takknemlig for. Dette kan du gjøre f.eks på sengekanten når du har
lagt deg. Når du våkner neste dag leser du hva du har skrevet. Du vil bli
minnet på at du har noe du setter pris på å ha i livet ditt, og det vil forsterke
følelsen av takknemlighet. 

Noe annet du kan gjøre er å øve opp takknemlighetsmuskelen din ved å
meditere på tingene dine. For eksempel så har jeg ei dame i porselen som
sitter på en koffert, som er 18 cm høy. Hun har kule klær på seg, og solbriller,
og ser ung og vital ut. Dette er en gave fra mine søsken, som ga den til meg,
fordi jeg alltid var så mye på farten da jeg var ungdom. Jeg er veldig glad i
den dama. 

Når jeg skal meditere på henne, holder jeg den i hånden min, også tenker jeg
på hvor glad jeg er for at hun er i livet mitt. Jeg tenker over hvor fin hun ser
ut, og hvor mye hun minner meg om meg selv. Jeg tenker på alle de gangene
jeg har reist i livet mitt, og hvor mye jeg har erfart. Det gir meg veldig gode
og varme følelser. Det samme kan du gjøre med tingene som du setter pris på.

 



Tilgivelse er et begrep som gir blandede følelser hos mennesker. Jeg vet at

mange har problemer med å tilgi, enten det er seg selv eller det er andre

som har såret en. Grunnen til at jeg tror tilgivelse er viktig, er fordi at hvis

man ikke greier å gjøre det, blir man hengende igjen i fortiden og får

problemer med å se framover. Jeg tror ikke det er så viktig å tilgi personen

du er sint på, heller handlingen som ble gjort mot deg. Men jeg har selv

opplevd å føle meg mye friere etter at jeg tilga personen som såret meg.

Jeg mener helt bestemt, at tilgivelse setter deg fri, og at det er det som er

hensikten med å tilgi. Du gjør det for din egen del, fordi du vil føle at du kan

gå videre med livet ditt. Når du ikke er villig til å tilgi henger du fast i

fortiden, og da vil du ikke evne å ønske noe nytt inn. 

Selv har jeg opplevd å slite mest med å tilgi meg selv. Da jeg endelig greidde

det, følte jeg meg for første gang i mitt liv, fri. Jeg opplevde også å bli mer

ydmyk overfor meg selv og mine handlinger. Jeg begynte å se på meg selv

med mildere øyne, og var bedre i stand til å være kjærlig mot meg selv.
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En annen ting var at jeg begynte å se på verden på en annen måte. Jeg ble

lettere berørt, bare ved å se en vakker sommerfugl på en sommerdag. Eller

å høre på vakker sang. Jeg brukte en øvelse av Louise L. Hay, fra boken

«Life Loves You.» Den heter «The Forgiveness Scale.»

Spør deg selv:

Fra 0 – 100 %, hvor mye har jeg tilgitt meg selv?

Gjør det samme med din mor, far, søsken, venner, ekskjærester, naboer og

andre. 

Du gjør dette sånn: 

Sitt på en stol og pust godt inn i magen og slapp av. Tenk på den personen du

vil tilgi, og spør deg selv om hvor mye du har tilgitt han/henne. Bruk prosent.

Kanskje du har tilgitt den personen 72 %. Kjenn etter hvordan det føles å

være på 72 %. Hvordan påvirker det livet ditt, din lykke, din helse, og din

suksess, dine relasjoner til andre, din evne til å være intim, til å ha tillit, og til

å tilgi, din relasjon til mat, kreativitet, og din spiritualitet?    
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Neste steg er å ta 72 % opp til 80 %, eller så mye du ønsker. Affirmer nå,

at du er villig til å tilgi den personen 80 %. Si dette noen ganger, og sjekk

hvordan du føler i kroppen din. Bli der til det føles komfortabelt,

og gå videre til 85 % og 90 % og 95 %. Forestill deg at du nå har nådd

100 % og sier: «Jeg er villig til å tilgi den personen 100 %.»

«The Forgiveness Scale» handler om din villighet til å forløse

de blokkeringene du har for å kunne tilgi, og til å erfare kjærlighet. På en

måte så øver du deg på å tilgi, det er en forestilling, men den er veldig

kraftfull». 

Jeg anbefaler at du gjør denne øvelsen en gang om dagen i sju dager.

Sjekk hva som skjer med livet ditt i mellomtiden. Legg merke til hvordan

du føler deg, hvordan andre responderer til deg. Det kan forandre dine

relasjoner til deg selv og andre på måter du ikke kan forestille deg, som

vil være svært positivt for deg og livet ditt videre. 

Gi deg selv denne gaven nå! 
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Da var vi i mål. Jeg håper du har hatt både god nytte og glede av denne e-

boken. Det er min aller største hensikt. For meg har det vært en glede å

engasjere meg i disse temaene jeg har vært inne på. De er i følgende

rekkefølge: Mindfullness, Meditasjon, Speil-øvelsen, Latter,

Visualisering, Takknemlighet og Tilgivelse. 

Jeg bruker de i ulik grad hver eneste dag. Det jeg ikke har nevnt, som er

av betydning, er affirmasjoner. For eksempel kan jeg si: «Jeg har verdi».

Dette er noe jeg har jobbet med over lengre tid, fordi jeg i fortiden følte

meg uverdig alle andre. Det er viktig å tilføye, at når du bruker

affirmasjoner, så fungerer de best når du har kontakt med kilden i deg. De

vil ikke ha så stor kraft om du sier dem uten å føle det.

Selv har jeg lyst til å si, at jeg har brukt lang tid på å tilegne meg disse

metodene. Det behøver ikke å skje det samme for deg. Vi mennesker er

alle ulike, og vi har vår egen unike måte å tilegne oss kompetanse og

erfaringer. Bruk det du føler du har nytte av, og ikke minst liker å bruke,

men vær samtidig tålmodig med deg selv. Ikke gi deg om du møter på

noen humper og utfordringer på veien. Prøv å se på dette med humor og

sjølironi, da blir det lettere for deg å takle utfordringene du møter. 

 

Jeg ønsker deg alt godt. 

I kjærlighet fra Tove
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