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KOMPETANSESENTER FOR KOMPLEMENTÆRMEDISIN
For din veg videre...
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JEG LETER ETTER DET GODE, OG JEG FINNER
DET. ALLTID!
Siden jeg startet min arbeidskarriere som fysioterapeut i 1995 har jeg vært
heldig å møte mange mennesker på deres livsveg. Livserfaring og utdanningsforløp har lært meg hvordan jeg best kan møte klienten der hen er - og dermed
tilpasse behandlingen til hver enkelt. Jeg bidrar med min fulle tilstedeværelse - og
med varmhjertet støtte. Vit at du er veldig velkommen!
My policy is the
policy of kindness
DALAI LAMA

NOEN GANGER....
kan det gjøre godt å vende oppmerksomheten
innover. Jeg har erfart at EFT (Emosjonell
Frigjøringsteknikk), Mindfulness, Qigong og
Yin Yoga kan bidra til økt fokus og opplevelse
av tilstedeværelse i eget liv. Kanskje du vil
prøve det sammen med meg?

KURS
Bli med på kurs i Mindfulness, Qigong
eller Yin Yoga. Følg meg på facebook
for informasjon om treningsgrupper eller ta kontakt hvis du ønsker et helt eget opplegg.
Jeg sprer gjerne det glade budskap - og vil gjerne dele det jeg har
lært med deg og resten av verden.

MINDFULNESS
“Bevisst
tilstedeværelse,
i øyeblikket,
uten å dømme”

Mindfulness er en meditasjonsmetode som er utviklet
for å redusere indre stress. Gjennom ulike mentale øvelser med fokus på pust kan man oppnå økt livskvalitet,
kroppsbevisssthet og ro i sinnet. Mindfulness består av
teknikker som kan bidra til at man får nærmere kontakt
med seg selv og sine følelser. Jeg har utdanning som
Mindfulnessinstruktør fra dr. Andries Kroese 0og tilbyr
veiledning enkeltvis eller i grupper. På klinikken kan du få
kjøpt CD med minfulness-øvelser til hjemmebruk.

QIGONG
“Medisinsk Qigong
er i hjertet mitt”

EILEN

Medisinsk Qigong er en kinesisk treningsform som består
av rolige bevegelser, pusteøvelser og opptrening av økt
oppmerksomhet. Treningsformen er skånsom og herlig!
Over 70 millioner kinesere starter dagen med å gjøre
Qigong i nærmeste park, og det kaller jeg en flott start på
dagen! Jeg elsker å ta treningsgrupper med på toppen av
Oftenåsen for å trene Qigong; det gir en fantastisk følelse
av frihet. Vi er mange som har erfart at å være ute,
i aktivitet og i kontakt med naturen er den beste medisin.
Jeg tilbyr ukentlige grupper med Qigong på klinikken,
både på dagtid og kveldstid. Lyst til å prøve? Bli med da vel!

Hvert skritt er fred...
THICH NHAT HANH

YIN YOGA
Ord om Yin Yoga

I Yin-yoga utføres øvelser sakte og med tilstedeværelse. Stillingene holdes lenge og muskulatur, bindevev og ledd tøyes og
styrkes samtidig som vi arbeider med avspennende pust. Den
rolige yogaformen gir tid og rom til å lytte innover og til å
være mindful. Bevegelsene støttes opp med yogahjelpemidler
som klosser og tepper. Øvelsene tilpasses til den enkelte
deltager - og anbefales derfor for alle. Treningstidene finner
du på facebook. Velkommen!

COACHING

All is well!

Den symbolske
betydningen av
ordet “coach” er å
bringe mennesker
fra det livet de
faktisk lever til det
livet de ideelt sett
ønsker å leve.

Som coach holder jeg på med gullgraving: jeg er opptatt av å
finne “gullet” i folk. Coaching handler om å frigjøre og utvikle
menneskers potensial. Det handler ikke om å «reparere», men
om å løfte opp det som er bra. Den enkeltes verdigrunnlag
og motivasjon brukes som grunnlag for å finne vegen videre.
Med indre overbevisning kan det skapes en handlekraft som
er sterk, grensesprengende og solid forankret i den enkelte.
Coaching kan få stor betydning for den enkeltes livssituasjon.
Kanskje kan vi sammen finne vegen til gullet ditt? Hiv deg
med!

EFT
EFT er en
forkortelse for
Emotional Freedom
Techniques

EMOSJONELL FRIGJØRINGSTERAPI /
EFT
EFT er en behandlingsteknikk som går ut på at terapeuten
banker forsiktig på noen akupunkturpunkter på kroppen
samtidig som at oppmerksomheten rettes mot utfordringen, som kan være stressrelaterte opplevelser, traumer eller
lignende. EFT er en kombinasjon av kinesisk akupressur og
moderne psykologi. EFT er uten bruk av nåler. Emosjonell
helse er avgjørende for ens fysiske helse.

AKUPUNKTUR

Ordet akupunktur
kommer av de
latinske ordene
acus, som betyr
nål/spiss, og
punktur, som betyr
punktere/stikke.

Akupunktur er en av behandlingsmetodene innenfor
tradisjonell kinesisk medisin og har sine røtter 2000 år
tilbake i tid. I akupunktur forklares sykdommer/ lidelser
som ubalanse eller blokkering av livsenergien, den såkalte
Qi. Ved akupunkturbehandling benyttes svært tynne nåler
som stikkes i bestemte akupunkturpunkter. Akupunktur
kan brukes både forebyggende og ved akutte eller kroniske
plager. Akupunktur lar seg kombinere med andre typer
behandling.

Jeg er hjemme
Jeg er fremme...

BEHANDLINGSTILBUD
Ord om Yin Yoga

1. konsultasjon/undersøkelse: kr. 600,- / student 450,Individuelt tilrettelagt behandling:
akupunktur, fysioterapi, infrarød varmebehandling,
kopping, EFT, massasje.
Pris avhenger av tidsbruk:
Inntil 45 min: kr. 500,- / Fra 45 min.: kr 600,Gruppetrening: kr. 100,- pr. gang
Bwell PowerNAP massasjestol 15 min 150,-

Den symbolske
betydningen av
ordet “coach” er å
bringe mennesker
fra det livet de
faktisk lever til det
livet de ideelt sett
ønsker å leve.

Bwell massasjestol
kombinerer fysisk
avspenning med
mental trening.
Lydsporene består
av mental trening og
øvelser for mindfulness, visualisering
og avspenning.

Tid for en ny start?

EFT
EFT er en
forkortelse for
Emotional Freedom
Techniques

Ordet akupunktur
kommer av de
latinske ordene
acus, som betyr
nål/spiss, og
punktur, som betyr
punktere/stikke.

KUNSTFOTO gir meg kraft, påfyll og
glede. Det er min ladestasjon!
Jeg er opptatt av menneskers utviklingspotensiale også mitt eget. I denne brosjyren har jeg vist fram en ny
side av meg selv: alle bildene er tatt, iscenesatt og/
eller redigert av meg. Og det synes jeg er artig! Fotointeressen har vokst fram de senere årene, og den gir
meg stor glede. Det er i naturen jeg finner de fineste
motivene. Jeg på evig jakt etter det fineste lyset, og
det finner jeg ofte på steder som ikke alle legger merke
til ved første øyekast, som for eksempel i en søledam,
ved et gammelt tre eller i et stort rør..
Du er varmt velkommen til klinikken for å se på flere
bilder som er utstilt der. Følg meg gjerne på instagram
- der legger jeg jevnlig ut bilder. Hvis du ønsker å ha
bildene på veggen din så lar det seg enkelt ordne bildene kan trykkes i ulike formater.
Jeg satte stor pris på tilbakemeldingen jeg fikk fra
fotograf Gerhard Pallister:
“ I love your unique subjects and style. So refreshing
and different. You capture things that so many people
do not see and turn them in to beautiful images.”

TIMEBESTILLING
Bestilling, avbestilling og endring av time kan gjøres på telefon 48 27 45 63.
Hvis du ikke kan komme til avtalt time, vennligst kontakt oss senest 1 døgn
før avtalt time, hvis ikke må timen betales i sin helhet.
Vennligst infomer oss om en eventuell graviditet da dette har konsekvenser
for behandlingen. Vi som arbeider her er underlagt taushetsplikt. Det betyr
at ingen personlige opplysninger kommer videre til andre.
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1 . Ta gjerne en titt på bildene mine som henger i klinikken. 2. De lyse, lekre lokalene passer for mange ulike
formål. 3 & 4 Det ligger nok i genene ;-) Eilens eneggede tvillingsøster har også bilder utstilt. Kom og nyt!

Tlf. 48 27 45 63 / eaustli@online.no / Instagram: eaustli / Facebook: Eilen Austli

Mast reklamekontor / 99707476

Kompetansesenteret for komplementærmedisin drives av Eilen Austli.
Hun er utdannet fysioterapeut, akupunktør, mindfulness-instruktør, coach,
EFT-terapeut, hypnoterapeut og qigong trener.

Lev livet - hele livet...

Velkommen...

