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Foredrag KUN for kvinder  

 
Onsdag den 12 april kl 18:30 i Cafe Banken Assens, pris 149kr 

 

Et befriende, forløsende og opløftende foredrag omkring parforhold, mænd, komplekse stride kvinder, fortidens 

smerte og det ”brændte barn der skyer ilden” - samt singlelivet på godt og ondt. 

 

Det bliver en aften fyldt med latter hvor Zanne Otilia, tidligere overkonstabel af 1. grad i forsvaret og 

eliteudøver inden for kampsport (i dag clairvoyant og) -garanterer at du går opløftet hjem, med stof til 

eftertanke når det kommer til dit forhold til mænd. 

 

Uanset om du er i forhold, gift, skilt eller single - vil du denne aften opnå klarhed på de forskelle hos mænd og 

kvinder som gør, - at vi konstant har det som om at vi løber panden mod en mur. 
 
 

• Det kan bl.a. være pga. kommunikationsproblemer, at det konstant går galt mellem dig og det modsatte køn 

Dette vil mindskes efter denne aften, da du får sparring og (clairvoyant) råd til at ændre på dette fremover. 

 

• Det kan også være fortidens spøgelser i rygsækken som gør at dit forhold til mænd er usundt. -Dette vil ikke 

være så markant efter denne aften, da du lærer en øvelse til at gøre dig fri af fortidens magt over dig. 

 

• Så er der også forholdet til os selv! Forholdet til os selv må ændres først, hvis vi overhovedet vil forbedre 

forholdet til det modsatte køn! Manden er ikke fjenden det er måden vi kvinder anskuer os selv og livet!  

 

• Hjernen spiller også ind, da videnskaben har fundet ud af vi bruger vores hjerner forskelligt, mænd og 

kvinder.- Du får del i denne viden, så du fremover ved hvordan du mere positivt henvender dig til mænd. 

 

 

Kom med, bliv inspireret & få dig et godt grin!!! Jeg glæder mig i hvert fald til at møde dig ☺ 

 

Vi får hele cafeen for os selv og jeg serverer kaffe, the og kage. 

 

Meld dig til via Cafe Banken eller info@intuitivementor.dk Husk kontanter eller mobile pay ♥ 

 

Zanne Otilia  

mailto:info@intuitivementor.dk

