
Skab personlig overskud  
via autenticitet, power  

og arbejdsglæde 

http://www.nomeco.dk/nomecodk/i-site.nsf/pages/forside.html






• Hvad forestiller du dig 

• Glædesmåling 

• Positiv Psykologi 

• En skøn arbejdsdag 

• Krop og hjerne 

• Signaler og stemning 

• Målgruppen 

• Glædesmodellen 

• Det ender godt 

• Udtryk – Indtryk – Aftryk 

PROGRAM 



HVAD ER DIN 
HENSIGT? 



SÅDAN FÅR 
DU DIN 
VIJLE! 



JEG HAR ENGANG… 
• fulgt Margaret Thatcher til sit værelse på d’Angleterre 
 
• fået australske emu-farmere til at lave mad til 300 mennesker 
 
•haft Bill Gates på knæ, for at få lov til at tale på min konference 
 
•skrevet 400 navneskilte på skrivemaskine 
 
•sovet sammen med store edderkopper og bavianer 
 
•gået på en missionsk efterskole og lært ”utroligt” mange ting 
 
• redet livsfarlig galop på en islandsk hest 
 
•sagt ja til at stille op til Kommunalvalget 2013 
 
• fået en skør idé om at starte virksomhed op – og kørt den i over 10 år nu 





HVOR GLAD ER DU? 



LALLEGLAD… 



Ja, så det’ 

så dejligt! 



POSITIV PSYKOLOGI 

Hvad er godt ved mennesker? 
Hvordan kan vi gøre det endnu bedre? 
 
Vi skal forfine og forstørre det gode 
- uden at lukke øjnene for det dårlige 



HVAD GIVER DIG ARBEJDSGLÆDE? 
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HVILKE SIGNALER SENDER DU UD? 





 



 







Jeg bliver set 
Jeg bliver hørt 
Jeg bliver talt med 

OPSKRIFT PÅ GODE RELATIONER 





GLÆDESMODELLEN 

MÆRK EFTER 
Er jeg glad? 

JA 
Hurra og tillykke 

NEJ 
Kan jeg gøre 

 noget ved det? 

JA 
Så gør jeg noget ved  

det og bliv glad! 

NEJ 
Så kan jeg lige  

så godt være glad! 



COACH DIG SELV! 

 Hvad forhindrer mig i at være glad? 
 

 På hvilken måde kan jeg fjerne forhindringen? 
 

 Hvad vil det give mig,  
når forhindringen er fjernet? 

 

 Kom så i gang 

 – det er så dejligt bagefter! 



LÅN HEKSENS FORKLÆDE 





NUANNAARNERLUNI MISISSUUT  

Maluginiaruk 
Nuannaarpunga? 

Aap 
Hurraa pilluarit 

Naagga 
Iliuuseqarfigisin- 

naaviuk? 

Aap 
Taava iliuuseqarit  
nuannaalerlutillu! 

Naagga 
Taavami   

nuannaaginnarit! 



Det du fokuserer på, er det du får! 
 
Du får det, du fokuserer på! 
 
Fokuser på det, du vil have!  

HVOR ER DIT FOKUS? 



 

Glæde! 



DET KAN GODT ENDE GODT … 

 



LAD DIT UDTRYK 
GØRE INDTRYK  

DER SÆTTER AFTRYK 



HVAD FORESTILLER DU DIG? 



DET ER IKKE HVORDAN  
DU HAR DET 

 
DET ER HVORDAN  

DU TA’R DET 
 

… og det smitter 


