


Matryoshka-

Et bilde på identitet



Omgivelser Aktiviteter Egenskaper Verdier Indre kjerne
følelser





Våre menneskemøter

basert på 

tillit 
friskhetsfokus

selvfølgeliggjøring 



Vi har tillit til at alle mennesker er 
naturlig kreative, ressurssterke og hele.



Tillit = magi 



«Da jeg kom til lyk-z følte jeg meg med en gang 
veldig sett og ivaretatt. 
Allerede ved første møte ble jeg rørt til tårer 
bare ved måten dere så meg på. 
Jeg tenkte bare «endelig» noen som jeg kan gå 
til og glede meg over å gå til, som fokuserer 
positivt og ser fremover»
Kvinne 27



Tillit er når du kaster et 
barn opp i luften og
fanger ham igjen, og
han nyter det!



«Jeg husker jeg var kjempenervøs før min 
første time, men da jeg kom inn i lokalet 
og umiddelbart ble møtt med varme og 
trygghet kunne jeg senke skuldrene. 

Det var veldig spesielt å komme inn et 
sted du aldri har vært før, og kjenne at her 
vil alle deg godt <3»
Kvinne 25 



«Det har gått opp for meg at gammel vane 
er fullt mulig å vende. 
Jeg må slutte å nedsnakke meg selv og 
heller ha mer tru på meg selv.»
Egil 54



«Nå ca halvt år senere, er jeg nesten ikke å 
kjenne igjen. Noen ganger må jeg klype meg 
selv i armen, for det føles så uvirkelig. 
Jeg er sprudlende, har tent livsgnisten og 
selvbilde er på topp!»
Karina 31





A: Jeg antar…

B: Hvilken effekt har det på deg?









KUNNSKAP

• Jeg er ikke god nok
• Jeg får det ikke til
• Jeg er redd
• Jeg er syk og kan ikke gjøre noe

• Jeg vil snu døgnet
• Jeg ønsker en forandring
• Jeg vil ha det bedre



• LØSNING

• HANDLEKRAFT = MAGI

• ENDRING

• Jeg er ikke god nok
• Jeg får det ikke til
• Jeg er syk og kan ikke gjøre noe
• Jeg vil snu døgnet
• Jeg ønsker en forandring
• Jeg vil ha det bedre



VET IKKE



VET IKKE
• Hva vet du?

• Kan du stille spørsmålet på en annen måte?

DE VET




