
2-DAGARS KÄRLEKSKURS I STOCKHOLM DEN 1-2 MAJ med  Lena Dellborg. 
 
Ett par frågor som kanske får dig att ställa den där viktigaste frågan i livet och som gör att Du 
vill Hitta Din Själsfrände, Mr./Miss Right, och få koll på dina Kärleksantenner… 
  
*Är du Singel? 
*Är du singel - men alltför illa åtgången av tidigare relationer för att våga börja en ny relation - av 
rädsla att risken är stor att det blir samma eländiga visa som i senaste relation - och relationen innan 
och innan den…? 
 *Är du i en relation, men känner dig ensam, frustrerad, oälskad och oförstådd? 
  
Men framför allt vill jag fråga Dig: Har du KOLL PÅ DINA KÄRLEKSANTENNER? 
                                     och 

·     Vilken är den viktigaste frågan som du vill kunna svara med ett rungande ”Ja!” på vid din dödsbädd? 
  
Har du en massa smärtsamma funderingar och misslyckanden kring den svårlösta gåtan med att få 
kärleken att fungera och hitta Den Rätte, Mr/Miss Right? 
LUGN! Du ska veta att du kan få hjälp… 
Du kan få hjälp att förändra dina egna kärleksantenner till mer högfrekventa kärleksantenner!  
  
2-DAGARS KÄRLEKSKURS I STOCKHOLM DEN 1-2 MAJ. 
Då kan du äntligen satsa seriöst på en hållbar lösning och göra det största grovjobbet med att börja 
dra till dig en Soulmate i stället för en Ego-mate. 

  
Läs vad några av tidigare deltagare svarade på frågan: 
”Vad gav dig kärlekskursen egentligen?”:  
  
 ANNIKA berättar :« Lena fick oss att syna flera olika situationer i vårt liv och sedan ändrade hon de 
 negativa tankar (de levde liksom sina egna liv i det undermedvetna ) vi hade om kärlek i relationen till 
våra föräldrar och syskon.  
  
Vi kollade vilka övertygelser vi hade innan Lena ändrade dem, och sedan kollade vi gen efteråt. På så 
sått såg vi om de hade försvunnit eller ej. 
Det var jättehäftigt att se att alla hade förändrats!  
  
Aldrig hade jag trott att jag som barn hade blivit « negativt  programmerad « –i kärlekens namn!  
Skönt att vara klarare över vad den villkorslösa kärleken egentligen innebär!   
Märkte direkt efter kursen hur kommunikationen mellan mig och min man förbättrades till en lugnare, 
kärvänligare ton. » 
/  Kommentar från Annika,, fylld av nygammal kärleksgnista efter 2-dagars kärlekskurs. 
  
SUSANNE:  
« Jag kände mig genast gladare,lättare och lyckligare efter kursen. Det var fantastiskt hur snabbt det 
gick!  
  
Det kändes verkligen när Lena ändrade mina tankar, för jag blev alldeles « tom i huvudet ». En 
deltagare  såg hur hennes guide sopade undan och storstädade när de gamla tankarna försvann- puts 
väck! 
  
Jag träffade min kärlek Urban, 6 veckor efter kursen- och jag hade gått 3 år utan någon 
kärleksrelation. » 
 / Tack Lena!  Kär och Lycklig Susanne 
  
EVA : 
« Vilken skön känsla att veta att alla de negativa band jag hade med min ex-man nu är borta! Jag 
kände mig genast lättare när det var gjort.  
Lena rensade dessutom negativt karma med ett par av mina föredettingar och  jag  är säker på att det 
var detta som gjorde att jag äntligen, bara 3 veckor efter kursen, hittade min underbare, goa Erik! 
/ Eva ,med hjärtat fyllt av villkorslös kärlek … 
  



KARL: 
« Jag var med min särbo på kärlekskursen, och jag fick flera nya perspektiv som har hjälpt min och 
Karins relation. 
 Innan kursen ansåg vi inte att det var möjligt att flytta ihop inom de närmsta åren, men nu känns det 
som om de praktiska frågorna inte är lika viktiga.  
Jag har en hobby som jag absolut ville att Karin, min särbo, skulle dela med mig fast hon inte var 
intresserad, men förstod under kursen att min orimliga önskan bottnade i ett tidigare liv.  
Nu när Lena löst upp det, känns det som att jag utan problem kan utöva min hobby själv. 
/ Tacksam Karl 
  
Investera i det viktigaste i livet, nämligen Kärleken och idet här fallet 2 -dagars kärlekskurs den 1-2 
maj i Stockholm,   
Adress: Havregatan 10, Vitalkubben Fyrklöver, källarvåningen, nära Ringvägen. 
En person= 2500 kr. 
Specialpris: Anmäl er 2 stycken, gå kursen samtidigt och betala gemensamt ett pris = 3700 kr. 
Du anmäler dig genom att betala in summan snarast på mitt bankgiro 5868-1859,och skicka mig ett 
email med alla dina uppgifter, kursort, namn och datum. Anmälan är bindande då det är begränsat 
antal platser. 
Du som är intresserad bör skynda dig med att anmäla dig för att försäkra dig om en plats.  
  
Om du vill kan du maila för att få mer detaljerat kursinnehåll.  
Allmän information angående kursen betalning m.m. finns även på hemsidan: www.lenadellborg.com. 
Email: guidinghumanity@gmail.com 
  
Anmälan dig snarast om du vill vara med, dock senast den 26 april. 
Välkommen! 
Lena Dellborg 
Mobil: 0708 511 320 
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