
ANSVARLIG HELSE
Lev Nå – dine mål!

Flere av våre idrettstopper har vist oss hvordan 

mentaltrening kan gi eksepsjonelle resultater.

Lær deg å ta gode valg og utnytte dine potensialer.

Karriere og prestasjonsfremmende 

For deg som ønsker å lære hvordan du varig kan styrke deg selv.

Vi vil lære deg en konkret teknikk, som du kan bruke med en gang. 

Du vil lære hvordan du kan utfordre og endre deg selv,  

ta gode valg, kjenne styrke og nå dine mål, alt i alt 

føle overskudd og glede både privat og på jobb/ skole.

Lev Nå – dine mål!

Et redskap for selvledelse 

  • idrett

  • ledelse

  • helse
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Resultater fra kurs i en bedrift. 

Det er bemerkelsesverdig gode resultater.

På 100 deltagere er tifredsheten på over 90%

Tilfredshet fra deltagere på kurs: 

Vibeke C. Hammer

Daglig leder/ Instruktør

Kursets omfang er i 3 faser:

Fase 1:  Motivasjonsfase, GRATIS!

Fase 2:  3 kursdager. Pris kr 9.900,-

Fase 3:  Tilpasset oppfølging, pris etter avtale.

Kontakt:  vibeke@ansvarlighelse.no | Tlf: 975 31 932

klikk her for vår hjemmeside 

www.ansvarlighelse.noANSVARLIG HELSE. Hagaliveien 29 A, 1358 Jar

Vibeke C. Hammer 



Rask og varig endring 
 
 

Hjertelig velkommen til oss på Kunnskapstorget! 
 

 
Lev Nå - dine mål 
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Lev Nå kurs hos Podium     22 deltakere     Sandvika    Dato:  25. januar 2013 
 
Skala 1-100 
 

1.Lærte du noe som gjør deg styrket i din jobb søkeprosess  

2.Tror du kurset kan påvirke mulighet til å få jobb? 

3. I hvor stor grad er du innstilt på å bruke det du lærte på kurs?  

4. Var Lev Nå kurset med Ansvarlig Helse nyttig for deg? 

5. Var Lev Nå kurset noe du vil anbefale til andre i samme situasjon?  
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Lærte du noen som gjør deg styrket i din jobb søkeprosess  
 

 Lev Nå: 89,13 % (ikke alle 60 som skal søke jobb) 
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Lev Nå –dine mål! 
 
Skala 1-100 
1. Lærte du noe som gjør deg styrket i din jobb/skole? = 94% 
 
2. Tror du kurset kan påvirke din mulighet til å påvirke helsen din? = 97% 
 
3. I hvor stor grad er du innstilt på å bruke det du lærte på kurs til å ta vare    
    på helsen din? = 96%  
 
4. Var Lev Nå kurset med Ansvarlig Helse nyttig for deg? = 96% 
 
5. Var Lev Nå kurset noe du vil anbefale til andre i samme situasjon? = 99% 

2 Piloter Friskvernklinikken November 2013 


