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Sennov, arbetar tillsammans med internationell förlags-, kurs- & rådgivningsverksamhet både i och utanför
Danmark. Områdena sträcker sig från traditionell affärsverksamhet till spiritualitet, med ett andligt perspektiv
på tillvaron. Anni & Carstens huvudfokus ligger både jobb- och intressemässigt på personlighetsanalys &

personlig utveckling samt energi & medvetande.

De har tillsammans, under flera års tid, arbetat med att sammanföra de två kunskapsområdena och utvecklat
personlighetsmodellen four element profileT, som handlar om de fyra elementen Eld, Vatten, Jord och Luft,

som finns representerade hos alla människor i olika balans och styrkeförhållanden.

Det som gör four element profileT konceptet så speciellt är, att det faktiskt är möjligt att lära sig att avläsa de
fyra elementen i folks ansikte, kropp, beteende, tal, rörelser och utstrålning m.m. - kunskap som kan användas

för att uppnå större förståelse och bättre kommunikation med andra människor både privat och i
arbetsrelaterade situationer. Kombinationen av de fyra elementen manifesterar sig i 15 övergripande

personlighetsprofiler, vilka är beskrivna i boken, för att ge dig en grundläggande förståelse av konceptet.

Boken innehåller dessutom en hel rad av relevanta övningar och verktyg, som introducerar dig till att aktivt
och medvetet arbeta med dig själv och dina element samt med din personliga energi. Genom att integrera de
fyra elementen samt öka ditt personliga medvetande skapas det möjlighet för, att du kan leva ett liv i balans

trots en aktiv och stressad vardag.
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