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Det er tre ting som er hardt her i verden: stål, diamanter og det å lære
seg selv å kjenne.
- Benjamin Franklin
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Lykke!

Hva er lykken annet enn det å være i
overenstemmelse med seg selv? Krever
ørnen gullfjær? Ønsker løven seg klør av
sølv?
- Henrik Ibsen
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Tønna
Følelser kan være vanskelig å beskrive. Et bilde kan si mer enn 100 ord!

Av og til kan vi fylle tønna over mange år før vi får følelsen av kveling. Eller vi
opplever en enkelt opplevelse, skilsmisse, konkurs, eller noen dør. Følelsene av
avmakt står og vibrerer i oss.
Sentral nervesystem, hormonutskillelse og responskontakt. Mye komplisert kan
kokes ned til det forståelige og håndgripelige når det fortelles av en som har vært
der, opplevd det, og fått erfaringen på den samme smertefulle måten.

Lettelse og lykke over å ha funnet løsning og følt trykket lette!
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Tanker og Følelser
Tanker er rasjonelt
Følelser er irrasjonelt
Tanke - følelse - handling

Nå mål:
1. Egne Evner
2. Kunnskap
3. Motivasjon

“Seigmann”

Lykke:
1. Være engasjert
2. være noe for andre
3. Eget velvære

Lena Helen Garstad
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“KVINNER I FOKUS”
Handlekraft - Taleteknikk - Mestring & Motivasjon
av

Lena Helen Garstad

Velkommen til et foredrag der vi setter Kvinner i Fokus! Tiden er inne for å skape det du ønsker.
Det blir satt fokus på:
Mestrings- og motivasjonspsykologi
Tankefeltterapi
Tanke, følelse og handling
Forhandlingsteknikker ovenfor omgivelser og oss selv
Hersketeknikker ovenfor omgivelser og oss selv
Handlekraft - sette drømmen ut i virkelighet, Facebook
Lena Helen Garstad
Foredragsholder

Design, Webdesign
Forretningsutvikling

Pris kr 600,- Det er 20 plasser ledig per kurs.
Uttalelser fra tidligere kursdeltakere;
-

Ett fantastisk foredrag, topp foredragsholder – mye energi.

-

Ga en trygghet til alle kursdeltagerne som ble brukt til mestring under taleteknikk.

-

Inkluderende i sin væremåte, vi følte oss sett alle sammen.

-

Lære å være ærlig, få forståelse av å følge det genuine i oss, det vi virkelig brenner for!

-

Lærte at om vi vil - så kan vi klare det meste, tankens kraft og kommunikasjon.

-

Fantastisk å se hvordan hun klarte å få alle som hadde angst for å gå på talestolen til å
klare det. Alle ble sett og alle fikk mestring i å forstå handlekraft!

-

En fantastisk og levende foreleser som jeg ønsker å bruke mer av!
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I kraft av deg selv
Brukerperspektiv i psykiatrien
av Lena Helen Garstad
Rammet av en psykisk lidelse når en minst venter det og
selvfølgelig minst trenger det. Foredraget er til oss som
vet hva psykiske lidelser er, for pårørende som kan
forstå mer og til helsepersonell, slik at de kan oppleve
positive tilbakemeldinger. Jeg har mange å takke, for en
trygg og god behandling: Til Berit, Sigrunn, Rita og Anne.
Sandviken Sykehus gjorde meg sterk og det er mye
positiv vekst og utvikling jeg har fått etter denne tøffe
kampen.

Nordhordland Voksen Psykiatrisk Poliklinikk.
Bilde er tatt våren 2004 på kontoret til min gode
støtte og terapeut Psykiatrisk Sykepleier Sigrunn
Toppe Olsen (th.). Her får hun mitt favoritt maleri,
som jeg har kalt “Sammen”.

Utdrag fra foredraget:
... det tar tid sa hun, det ljomet som et stort ubehagelig ekko i hodet mitt. Ta tid, ta tid, ta tid. Tid var
noe jeg ikke trodde jeg hadde, jeg ville bare bort fra dette ubehaget og få kontroll på livet mitt igjen. Det
gjør vondt inne i kroppen min, det er skremmende tanker i hodet mitt og medisinen gjør meg tung, jeg
er vissen og jeg er redd. Det siste jeg vil er at dette skal ta tid. Men dere hadde selvfølgelig rett og jeg
skjønte hvor viktig tiden faktisk var. Det tok år med terapi og medisiner. Resultatet er spesielt, det er
godt, trygt og av og til skremmende. Jeg har lært mye nytt om livet. Kan i dag uttrykke følelser, være
ydmyk samt å møte andre mennesker på en åpen og kjærlig måte. Dette er jeg utrolig takknemlig for.
Hvem er jeg? Mitt navn er Lena Garstad, jeg er 45 år gammel og har en datter på 9 år. Som nybakt mor
ble jeg syk, jeg var alvorlig og livstruende deprimert. I 23 år har jeg jobbet med salg og markedsføring i
media og reklamebransjen. Jeg har vært engasjert, motivert og brent for mange spennende prosjekter.
Men jeg har aldri følt så sterkt for noe som jeg gjør for dette foredraget. Håper virkelig jeg kan bidra,
håper jeg kan igangsette noen positive tanker.

Med kjærlig hilsen
Lena Helen Garstad
Lena Helen Garstad
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NAV - for de ressurssterke?
Bruker Rettet Foredrag - NAV fra A - Å
av Lena Helen Garstad
Rammet av sykdom i 2002 og forsvant inn i ett stort
vanskelig og omfattende system som kalles NAV. Hvorfor
behandles vi ulikt? Hvorfor behandles vi som et
saksnummer og ikke som individ?
Hvor er mestring- motivasjon og inkludering? Dette
foredraget er svært motiverende og konstruktivt. Dette
foredraget er til nettopp deg som er i Norges største
organisasjon/fusjon nemlig NAV. Foredraget er til deg som
venn eller familie som ønsker å forstå mere av systemet,
jussen og saksbehandlingen. Og foredraget er også til deg
som er saksbehandler eller leder i NAV - som ønsker å forstå
mer fra ett brukerrettet perspektiv.
Velkommen er dere alle sammen til Mestring og Motivasjon
når livet tar oss med på vanskelige veier!

Utdrag fra foredraget:
... de sa jeg skulle få beskjed om ca. 3 uker. Venterommet var tomt og jeg hadde avtalt tid med en
saksbehandler. Vi gikk igjennom legeerklæring og saksbehandler ga beskjed om at det var feil
legeerklæring. Hvordan kan en legeerklæring være feil? tenkte jeg. Vel, sier saksbehandler, ikke alle
leger bruker rett skjema. Du må kontakte din lege og få en ny erklæring skrevet på dette skjema. Oi?
HVA? Jeg kjenner stresset komme. Men jeg vet jo at det nytter overhode ikke. Vel, det er bare å
kontakte legen og ordne rett dokument. Søknaden er levert, og beskjeden er at jeg vil få brev i posten. Hun tenker jo ikke på at for meg er 3 uker UFATTELIG lang tid - hun tenker ikke på att jeg IKKE har det
noe bra for tiden, og at hvite konvolutter i postkassen er angstfremkallende. Hvorfor? Jo, for der ligger
et svar, der ligger noe jeg bare må forholde meg til og jeg kjenne at jeg kanskje ikke orker å ta til
motmæle å klage på svaret. Svaret kommer - ikke en dag før tiden! Det er et meget juridisk dokument
skrevet av en saksbehandlers - lovens forlengede arm. Kjenner kroppen rister, blir svimmel og kjenner
på et enormt ubehag. I brevet står det i kortversjon at behandlingstiden er utsatt med nye 2 uker og at
jeg vil få brev om evt. nye utsettelser. Jeg blir totalt handlingslammet der jeg står foran postkassen min Alt beveger på seg! Følelsen av å stå på en bussholdeplass hvor alle stiger på. Bortsett fra meg - Jeg er
syk, må omskoleres og vet lite om veien videre. Dette ubehaget bare ljomer i hodet mitt og viker ikke
plass - det føles totalt handlingslammede. Hva skjer videre? Det er 5 år siden dette skjedde - Hva gjorde
jeg annerledes, siden jeg i dag kan si at NAV ble en suksess for meg?

Lena Helen Garstad
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Rehabilitering på eget ansvar!
Brukerrettet foredrag
av Lena Helen Garstad
Jeg hadde Englevakt, Han tok venstrebenet mitt – alvorlig knusningsbrudd i
venstre lårbein. De fraktet meg ned bakken, inn på et kontor, videre til Voss,
for så å gi kontrabeskjed: - Nei, Du må til Haukeland! -Risikerte jeg å miste
beinet!?! Hvor skal jeg ha fokuset? Jo, mitt fokus var REHABILITERING; – mitt
fokus var: Jeg skal tilbake på ski!! Og da hjelper det svært lite å være sint,
bitter eller oppgitt over helsevesenet. Dette foredraget er til deg, som
opplever rehabilitering etter alvorlig ulykke, til dere pårørende -slik at dere
kan forstå mer, og til behandlingspersonell som får oppleve et brukerrettet
perspektiv. Velkommen til et konstruktivt og friskt foredrag!
Utdrag fra foredraget:
Til tider opplevde jeg så store smerter, at jeg så ut som et vilt og skremt
dyr som satt i et hjørne og knurret. Kroppen var neddopet, -den var
redusert og skadet. Boooffff! Nå trengte kroppen kun smertestillende
og kjærlig pleie.

Påsken 2008 ble jeg påkjørt i Hemsedal og
pådro meg et alvorlig knusningsbrudd i
venstre lårben. Rehabiliteringstid ca. 2-3 år.

Jeg leser ofte om dårlige rehabiliteringstilbud: – vanskelig å komme til
hos fysioterapi osv. Jeg opplevde nesten 3 mnd. på sykehus, jeg hadde
en ressurspool på Lege, primær sykepleier, fysioterapeut, sosionom
samt en psykolog som jobbet med ulykketraumet mitt – alle hadde en
agenda, og vi hadde avtalte møter.
Sommeren gikk med til krykkegange på terrassen og daglige turer til
fysioterapi. Først i oktober var jeg bevegelig nok i foten til å komme
meg på en spinning sykkel. De første gangene på trimsykkelen gråt jeg
mer enn jeg svettet. Dette var også en psykologisk tøff prosess, livet var
helt annerledes.
Januar 2009, var kroppen redusert med 8 kg og styrken begynte å
komme tilbake. Nå løftet jeg vekter og svettet skikkelig på trening, helt
himmelsk! Nå er muskelmengden i kroppen økt mye og fettprosenten er
gått drastisk ned. Jeg er stor fornøyd! Jeg er ikke ferdig med min
prosess, og benet er ikke grodd enda. Men, jeg har fått masse hjelp og
motiverende skryt av venner - Motivasjon, som jeg bruker videre i min
prosess.

Jeg og Nora i Myrkdalen 2007
Lena Garstad - skiinstruktør

Håper jeg kan Motivere Deg!
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920 43 777
www.UnderTheUmbrella.no

lena@undertheumbrella.no
~9~

Brukerrettet Foredrag

BALANSE - så enkelt allikevel så vanskelig!
Velbalansert kosthold leser vi om, vi skal ha variasjon på vår tallerken, i farger, innhold og i
næring. Og det er en eller annen kommersialisert leverandør som faktisk tjener penger på at vi
står i grunnstilling og sier Aya Aye. Fem om dagen og forskjellige middager igjennom hele uken
m.m. Vi vet jo egentlig alle at vi kommer ifra ”hulefolket” og de fikk i seg frukt og bær når de
faktisk fant det og proteiner når jaktsesongen var en fulltreffer. Nøtter
var helt optimalt og korn kom som ble populært magefyll. Men de
hadde ikke våre livsstils sykdommer. Hva med et kosthold som kalles
sapiens kosthold? Hva med blodtypedietten? Det skal vel sies her at de
sistnevnte diettene ikke er så enkle å kommersialisere m.a.o. å tjene de
store pengene på. Om vi selv virkelig ville så kunne vi ta ansvar selv for
hvilke kosthold vi skal innta og når. Vi trenger da litt kunnskap, som er
tilgjengelig på nettet. Og vi trenger å praktisere, øve på endringene våre.
Men det aller viktigste vi trenger er en genuin motivasjon til å ville være
sunnere og mer velbalansert i vårt kosthold. BALANSE er utrolig viktig.
Og da er ikke sjokolade og rødvin farlig når det er et balansert inntak ?
Så på lik linje med den velbalanserte kostholds kunnskap kan vi tenke oss tenker at det er like
viktig og ha et velbalansert liv, en variasjon på livslinjens “tallerken” en variasjon av farger,
innhold og ernæring! Fysisk og Psykisk.

BALANSE
Hva med passe mengde yoga, passe mengde rødvin, passe mengde spirulina, magnesium, Cvitamin, Zink og D, samt passe mengde trening – passe mengde sjokolade og passe mengde
mat, - litt spikermatte meditering og passe tid foran speilet og i badekaret, - ikke for mye og
ikke for lite men noe som passer akkurat for deg!
Det er jo en liten men utrolig spennende jobb å gjøre. Den reisen det faktisk kan være å finne ut
av; Hva passer for meg?
I alle YogiTea tags så står et visdomsord, en som ofte går igjen er; Follow Your Heart  Når jeg
ser Pochahontas med min datter så smiler jeg hver gang Pochahontas går hjerteknust av
kjærlighetskvaler til det gamle piletreet som er gamle kloke bestemor. Og hva svarer alltid
bestemor? Hun synger sangen sin; “Lytt til hjertet ditt så vil du få svar.”
Anbefalt Parcoaching film - så enkelt allikevel så vanskelig ;-)

Lena Helen Garstad
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Uansett hvilke arena vi jobber i eller eksisterer i eller bruker fritiden vår på så er det viktig med
en god porsjon balanse… Jeg har møtt vegetarianere som ser hvite, grønne og usunne ut, ja
faktisk direkte syke ut. Og jeg har møtt frodige flotte kvinner med karismatisk energi som bare
stråler styrke, sensualitet og velvære. Vi vet jo alle at vi står foran en epidemi innen diabetes
diagnosering, samt fedme. Og det er altfor mange som ser ”Feite og Ferdige” ut - dessverre.
Når vi ikke har balanse - hva har vi da? Egentlig så har vi en fanatisk innstilling til det vi holder
på med. En form for ”tvangstrøye” i hverdagen, hvor vi til syvende og sist ikke helt er sikker på
hva vi tvangsholder på? Eller så gir vi F ! - og mellom de to så finnes altså balansen.
… så enkelt allikevel så vanskelig!
Vi drukner jo snart i oppskrifter og suksesshistorier, men hva med å se på som faktisk gjør oss
jevnere lykkeligere. Vitenskapelig er det forsket frem en 3 hodet regel for dette. Det er Martin
Seligmann, som har forelest ved alle universitet i verden om sine resultater innen ”Lykkens
psykologi”. Midlertidig lykke, jevnere lykke og forbigående lykke.
1. Engasjement, at du har et brennende engasjement for noe – det viser seg nemlig at de
som brenner for noe sjeldent brenner ut (Utbrent ref. Prof. Atle Roosnes)
2. Være noe for andre, følelsen av å bety noe for andre.
3. Eget velvære. Være genuint opptatt av å stelle med seg selv, for seg selv og av seg selv.
Kan vi akseptere at det faktisk er så enkelt? For da koker det ned til en enkel setning, en sterk
setning og for noen en uspiselig setning:
”Så enkelt, allikevel så vanskelig.”
Vi trenger å forstå kunnskapen bak oss selv som personer, vi trenger og forstå at i psykologien
så er vi ikke så veldig ulike – ja, ja jeg vet at vi er mye og vi er veldig ulike mange av oss. Men de
grunnleggende byggesteinene våre innen utviklingspsykologien er ikke så ulike. (ref.
utvikl.psykologi studinene til Sigmund Scholomo Freud f. 6.mai 1856 - 1939)
Sigmund Schlomo Freud (født 6. mai 1856 i Freiberg)
Han er grunnleggeren av den psykodynamiske teorien og psykoanalysen, Teorien vektlegger
betydningen av det ubevisste sjelsliv og erfaringer i barndommen for utviklingen av og
funksjonen til menneskets psykiske.
Lykkefølelsen vår er ikke jevnt stabil om vi tror at den kommer ifra materialistiske gjenstander
som f.eks. en Softis eller en Ferrari –, derimot er vår jevnlige lykke langt mer stabil om den
kommer fra indre ønsker og et genuint engasjement. Og når vi tar oss selv alvorlig og steller
pent med oss selv. Sim-Sala-Bim vi vil oppnå en jevnere følelse av ”lykke” ! Som med alt vi
trenger å lære oss eller bli bedre på så må vi trene .

Lena Helen Garstad
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Vi trenger altså å forstå at om jeg legger om noen vaner så vil jeg innen en periode på 3 – 6
uker oppnå å endre en dårlig vane til en god vane – da er vi igjen tilbake til grunnleggende
psykologi , som viser oss at vi faktisk programmerer våre celler til å bli vant til å spise
annerledes, trene annerledes eller å tenke annerledes. For alle superovervektige mennesker
som har vært igjennom en type EasyLife eller Extravigansa prosesser vet at over tid så blir de
”Hekta” på en livsstil som gir dem energi, styrke og kjærlighet rundt sitt EGO / Nye Identitet!
Egoforskningen til Freud er meget interessant.
Så da runder jeg denne artikkelen med å kaste ut utfordringen til alle Flotte Frodige og
Karismatiske kvinner - bytt BH din - rett opp ryggen og bytt ut noen veldige kritiske tanker.
Kanskje resulterer det i at du reduserer vekt kun ved å oppnå en større BALANSE i hverdagen
som igjen tar vekk ditt stresshormon som faktisk ”gir” vektøkning.

Min neste artikkel tar for seg : ”Selvoppfyllende Profetier”

Energisk hilsen ifra
Lena Helen Garstad
Tankefeltterapeuten & Veilederen.
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Evaluering og referanse på kurset “Kvinner i Fokus” i sin helhet
Det er herved med stor begeistring og energi at jeg, Hege Mjelde, skriver denne referansen. Vi
hadde et fantastisk foredrag av en topp foredragsholder. De tilbakemeldinger jeg har mottatt
har jeg her satt opp i stikkordsform.


Ett fantastisk foredrag, topp foredragsholder – mye energi.



Ga en trygghet til alle kursdeltagerne som ble brukt til mestring under taleteknikk.



Brukte av sin tid i pausene og var til stede igjennom hele dagen.



Lærte oss hvordan vi kan overføre energi til hverandre.



Brukte å gav av seg selv i eksempler.



Flink å sette navn på følelser, gi eksempler og la oss få praktisere.



Inkluderende i sin væremåte, vi følte oss sett alle sammen.



Flott å lære hvordan man kan kle seg opp/ned, mange forstod viktigheten av
”dresscode”



Lære og være ærlig, få forståelse av å følge det genuine i oss, det vi virkelig Brenner For!



Flott at både menn og ledelse var inkludert i kurset. Og ikke på en negativ måte.



Lærerikt.



Lærte at om vi vil - så kan vi klare det meste, tankens kraft og kommunikasjon.



Fantastisk å se hvordan vi forandret oss når hun byttet klær – hun byttet antrekk 4
ganger.



Fantastisk å se hvordan hun klarte å få alle som hadde angst for å gå på talestolen til å
klare det. Alle ble sett og alle fikk mestring i å forstå handlekraft!

Kursleder sine egne kommentarer:


Fantastisk å se hvordan vi forandret oss når hun byttet klær. Det gjorde inntrykk og ga
ettertanker. Kleskode kan være undervurdert til tider.

Lena Helen Garstad
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Suverent å se hvordan hun klarte å bygge opp selvtilliten til deltagerne på den korte
tiden. Det og bli sett er så viktig, vi følte alle at vi på en naturlig og riktig måte ble sett av
Lena og respektert.



En super øvelse innen Handlekraft, Helt topp å bruke avisen til å slå med - er sikker på at
den var med på å få frem tryggheten så raskt. Alle leverte på talerstolen dagen etter!



En fantastisk og levende foreleser som jeg ønsker å bruke mer av!

Med vennlig hilsen
Kursleder 14. – 16. Juni 2011
Hege Kristine Mjelde
Tillitsvalgt/Elected Representative NAF, Studieutvalget avd. 6

G4S Secure Solutions AS
Avdeling Mongstad / Branch office Mongstad
Post adresse: Statoil Mongstad – 5954 Mongstad
Tlf.: 922 10 949
E-mail: hege.mjelde@no.g4s.com og hemj@statoil.com
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Egne notater:
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