
Heidi Klefstad 



CV:

Mercursenteret Senterleder

City Syd kjøpesenter                Markedssjef

Valentinlyst senter               Senterleder

Byåsen Butikksenter            Senterleder

Aberdeen Property investors   Eiendomssjef

Ladegaard Norge Bedriftsrådgiver

Trondhjem Medisinske senter Daglig leder

3T treningskjede                        Markedssjef

Silja line Norge Distriktssjef

Reisevarehuset          Reiselivskoordinator

NÅ:

Daglig Gleder Foredragsholder

Handelsskole, BI Senterledelse, NLP coach utdannelse

DiSC Certified Trainer



DagligGleder

inspirere

glede
motivere

åpenhet | troverdighet | vennlighet



DagligGleder

Det du gir, får du en eller annen gang 

tilbake…

Ta vare på de du møter på din vei, 

en eller annen gang kan du får bruk for de…



DagligGleder

Hver og en av oss 

har et ansvar, for å 

være den beste 

versjonen av oss 

selv, så mange 

dager i året som 

mulig. 
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God 

morgen!!!

Min før vekkerklokke

Og nå vekking av 

Dr. Richard Bandler…
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Hvordan føler du deg i dag?



DagligGleder

Et  smil fra 

en baby, er 

en medfødt 

evne som 

skal knytte 

bånd til 

mor…

Smilet er 

den fineste 

sminken du 

kan bruke.
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Er vi flinke nok med tilbakemeldinger?

«I can live for 

two months on

a good

Compliment». 

Mark Twain
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Vær en 

hverdagshelt!
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Å gjøre

en forskjell…



Man må by 

på seg selv!

Det handler ikke om hvor mye vi gir, men om hvor mye kjærlighet vi legger i det å gi… Mor Teresa



Er du påskrudd?
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Kroppskontakt frigjør 

kjærlighetshormoner

Avslappet 

Harmonisk 

Senker blodtrykket

Lindrer smerte

Bedrer immunforsvaret

Stressdempende

Slankende…
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Påskrudd på livet!!
Man slutter ikke 

å leke fordi man 

blir voksen, man 

blir voksen fordi 

man slutter å 

leke.

Psykolog Samuel Wet

Når du er 80 år 

og noen spør deg,

hvordan har livet vært. 

Hva vil du svare da?? 

Jobb hardt,

lek hardere!



Vi får til det vi vil, 

hvis vi vil det nok…





Heidi Klefstad

Følg meg gjerne:

facebook: Daglig gleder

instagram: Dagliggleder

www.dagliggleder.no

mob:92688181

http://www.dagliggleder.no/

