
ELSK - MERE KÆRLIGHED, LIDENSKAB OG 
FÆLLESSKAB I ET TRAVLT LIV
Et foredrag om, hvorfor du skal vælge dit parforhold til, og hvordan du får både et hedt intimt liv, 
en familie der trives og en stærk kærlighed.

Kærligheden lever, og der er god grund til at tro på parforholdet i den moderne verden. 
I en tid hvor mange erklærer det traditionelle parforholdet for dødt eller alvorligt truet, peger Daisy 
Løvendahl i en anden retning. I en verden med radikale forandringer og et højt tempo har vi mere end no-
gensinde brug for tætte, livslange forhold. Spørgsmålet for nutidens par er ikke, om de kan gå fra hinan-
den, men hvorfor de skal vælge at blive. 

I foredraget stiller forfatter og personlig rådgiver Daisy Løvendahl skarpt på det moderne parforholds 
største udfordringer og muligheder. Hun sætter parforholdet ind i en større sammenhæng og viser, at det 
ikke bare er os, der ikke magter kærligheden, men parforholdet der har fået nye vilkår og udfordringer.

Foredraget  spænder fra de store spørgsmål til konkrete bud på, hvordan vi styrker kærligheden og par-
forholdet. 

Foredraget varer 1,5 time og kan suppleres med en workshop, hvor deltagerne får mulighed for at tale 
sammen og får konkrete værktøjer med hjem. 

Læs mere om Daisy Løvendahl på www.daisylovendahl.dk

“At lytte til Daisy er tankevækkende, sjovt, bevægende og spark-i-røven inspirerende! Hun kan forklare og udfor-
dre, så du ser tingene på en ny måde, og stiller uhyggeligt skarpt og er støttende og opmuntrende på samme tid.”

Nina Kierbye, Business Analyst



“Langt de fleste mennesker, der har lyst til at reflektere over tilværelsen, kunne have gavn af dine tanker og fore-
drag. Dit foredrag var meget, meget underholdende og morsomt trods den store seriøsitet, der ligger bag, og de 
alvorlige emner, du behandler. Eksemplerne fra dine egne klienter og den humor og det engagement, du lægger 
for dagen, krydrede foredraget på forfriskende vis og gjorde det meget medrivende. “

Susanne Trine Niemann, Hørsholm Bibliotek
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