
Fantastisk! Som alt andet Mariannelaver, oplevede jeg også dette kursussom fuldstændig gennemtænkt,gennemprøvet og gennemarbejdet.Jeg gik derfra med en berigendefølelse af endelig at have været pået kursus, der gav nye indsigter ommig selv, forståelse og ikke mindstgavnlige redskaber til i fremtiden, påegen hånd, at kunne befri mig selvfor blokeringer. Jeg kan varmtanbefale dette kursus - og Marianne- TAK <3
 
 

Betina

Kurset kan virkelig, virkelig

anbefales. 

Jeg kan kun sige “Det virker” <3 

Mange kurser er superhyggelige og

så går de ellers hurtigt i

glemmebogen. Men det Marianne

har skruet sammen, kommer jeg til

at bruge igen og igen og så var det i

øvrigt også superhyggeligt <3

 Eloneh

Jeg har på Marianne’s kursus lært
et nyt og effektivt redskab til, at
undersøge min underbevidstheds

(u)bevidste kodninger, prægninger
og begrænsende overbevisninger -

og har på kurset lært hvordan
disse, nemt og hurtigt, kan

omkodes til nogle langt mere
selvkærlige programmeringer til

højnelse af min livskvalitet <3
Marianne’s undervisning er yderst

kompetent og kærlig <3
 Gitte
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FRI AF BLOKERINGER
T I L  D I G  D E R  Ø N S K E R  A T  S K A B E  M E R E  G L Æ D E  I  D I T  L I V

Intensivt 2 dages kursus d. 12.-13. november 2022 i Hammel

 

Tidl. deltagere:

Hvis du vidste, hvor mange ubevidste begrænsninger du
automatisk har tillært dig, så ville du stoppe med at slå dig selv
i hovedet med de ting, du ikke får gjort.

Men vi lever kun én gang. Så hvis du ønsker selv at tage
styring, bryde begrænsningerne og leve mere frit, mere som
den du i virkeligheden er, er her muligheden.

På kurset "Fri af Blokeringer" lærer du at spotte og slippe det,
der begrænser dig. Og du finder nye og bedre veje, der støtter
dig i at tænke, være og gøre det, der passer allerbedst til dig. 

Det er et praktisk kursus, hvor du lærer det hele gennem
øvelser og teknikker, så de kommer helt ind under huden.
Herfra står du styrket, gladere og med mere livskraft.

DU ER SOM DU ER AF EN GRUND

ALLE KAN LÆRE DET

LÆS MERE OM INDHOLD, TIDSPUNKT, PRIS OG UDBYTTE

på www.mentalforandring.dk - eller ring på 3024 8084 

UNDERVISER

Kurset ledes af Marianne Juelsgaard,
der ICI Coach og Mentaltræner.
Hun har arbejdet professionelt med
udvikling af mennesker siden 2012,
både individuelt og som underviser
på kurser og uddannelser. 
I dag ejer hun virksomheden
MentalForandring og er Associeret
Partner hos EmpowerMind.


