
LEV - KUNSTEN AT MESTRE KÆRLIGHED, 
FAMILIE OG KARRIERE
Et foredrag om, hvorfor det giver god mening at have både en karriere og et rigt personligt liv.

Daisys ambition som foredragsholder er at gøre op med mantraet om, at kravene fra ens karriere står i 
modsætning til det personlige liv. Der er faktisk mange gode ting at vinde ved at have et liv med både kar-
riere, familie og kærlighed. Dybest set oplever hun skellet mellem arbejdsliv og privatliv som forældet, og 
hun vil med sine foredrag sætte fokus på, hvorfor det giver mindre stress og bedre performance at have 
et helt liv, som man elsker. Fremtidens arbejdsmarked er et, hvor man skal kunne håndtere friheden til selv 
at fastsætte sin arbejdstid og at kunne arbejde alle steder fra. Det kræver mennesker, som kan forvalte 
friheden og formå at vælge alt det vigtigste til i livet således, at de kan nyde fordelene ved at have både 
en karriere, de er engageret i, og nære relationer som trives. 

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

“Der er bøger med den lette opskrift på, hvordan du finder lykken. Så er der bøger, der får dig til selv at finde 
svarene indeni. Under sidstnævnte kategori er bogen Lev”

Nilo Zand

* * * * *  LEV har også fået 5 stjerner af 6 læsere på saxo.com

“Vi var rigtig glade for arrangementet og fik mange positive tilkendegivelser fra vores kunder. 
Indlæget var RIGTIG godt og mange gik hjem med redskaber til brug i hverdagen i forhold til et mere afklaret 
forhold til mål og strategier.”

Lene Bisgaard, Spar Nord



“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.

For mig at se er der også noget helt nyt i dine idéer, nemlig at vi ikke skal give køb på nogen af de fem væsentlige 
elementer, vi alle ønsker i vore liv: familie, karriere, parforhold, venner og at gøre en forskel. Tværtimod får du os 
overbevist om, at vi ved at prioritere alle disse nødvendige områder faktisk får mere overskud, energi og tid. Og 
du kommer med eksempler på, hvordan det rent praktisk kan lade sig gøre ved at luge det uvæsentlige bort og 
strukturere tilværelsen på en anden måde.”

Susanne Trine Niemann, Hørsholm Bibliotek
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