”Lille spejl, lille spejl, er jeg stadig smuk, slank og attraktiv?”
”Hmm… IKKE så smuk, tynd og spændstig som før”, svarede spejlet.
Elsk din krop! Frigør din Afrodite!
Vi har alle oplevet Afrodites skyggesider. Vi ved alle, hvordan det er ikke at kunne lide
eller at hade vores krop: de ekstra kilo, som vi ikke kan tabe trods alle forsøg,
cellulitissen på hofterne og bagdelen, maven og brysterne der hænger, huden der
ældes og rynkes, problemer med at blive ældre, lav libido, frygt for intimitet, karriere
og økonomi….

Vil du kende hemmeligheden til på graciøs vis at transformere
Afrodites skyggesider til hendes lys?
Så du kan føle dig feminin, smuk, sensuel, attraktiv, karismatisk, kreativ, passioneret,
fri og vild! Ønsker du at have frihed til at elske og nyde din krop betingelsesløst,
uanset hvilken situation livet udfordrer din krop med, så inviterer jeg dig til at deltage
på seminaret: Elsk din krop! Frigør din Afrodite! På seminaret kan du lærer, hvordan
du bevæger dig fra Afrodites skygge og ind i hendes lys.

Forvandlingen til gudinde!
Verdenskendte Kaouthar Darmoni vil fører dig gennem en unik Divine9Dance®
oplevelse: ’The Cabassa Vulva Dance’ som er en foryngelseskur til din sensualitet og
vitalitet. ’Dance of Ecstasy’ som vil fører dig ud af dine tanker, dybt ned i kroppen og
ind i Afrodites riger af udsøgte sanseoplevelser.
Oplev grundlæggende healings teknikker og få praktiske redskaber, som vil forbinde
dig til din krops skønhed og femininitet, så du bliver frigjort fra din negative
kropsopfattelse og destruktive følelser… og begynder at elske din krop, elske dig selv,
og opleve Afrodites nydelse, sjov og sensualitet.
På dette 2-dags, Divine9Dance® Seminar ’Elsk din krop! Frigør din Afrodite!’ vil du lære at:
Danse de urgamle og udsøgte ’Afrodite Danse Ritualer’
som vil give dig en følelse af skønhed, femininitet, sensualitet, foryngelse og vitalitet.
Blive som en gudinde: nærværende og groundet i dit kropstempel
bliv hurtig til at komme ud af hovedet og dybt ned i kroppen, til at indtage din
krop, dit tempel som en dronning.
Udvikle et positivt kropsimage
du har evnen til at lukke ned for din destruktive indre kritik og erstatte den med
en kærlig indre stemme.
Elske og værdsætte din krop, som den er, betingelsesløst og med medfølelse
i stedet for at være fordømmende overfor dit eget (eller andre kvinders)
udseende.
Identificere og opløse gamle negative mønstre og begravet smerte
og begynde at åbne for din indre Gudinde: feminin, sensuel og legesyg.
Forbinde dig med din egen medfødte evne til at øge din seksuelle energi
så du kan begynde at finde selvtillid og selvomsorg, når som helst at du bliver
overvældet af stressende situationer og negative følelser.
Træne den selvsikre kvinde
så du bliver fri til at respondere fra højeste niveau i enhver situation uanset
hvordan mænd, eller kvinder ser på dig.
Opdage søsterskabets kunst
der hjælper dig til at hæve dig over misundelse og jalousi overfor andre kvinder
og viser dig solidaritet og intimitet i stedet.

Reserver din plads nu!

Pris: DKK 2.850,Tilmeld dig inden d. 10-5-2019 og få:
• 10% rabat
• The Cabasa Meditation
• En film med Divine9Dance® terapi
bevægelser, som afhjælper stress,
depression og forøger din sensualitet og feminine kraft
Tilmeld dig inden d. 31-5-2019 (Early Bird) og få:
• 10% rabat
Tilmeld dig sammen med en veninde og få:
• 5% rabat hver
Har du tidligere deltaget på et af Kaouthars kurser får du yderligere 10%
Du tilmelder dig ved at sende en mail til: vibeke@polaritetshuset.dk med:
•
•
•

Dit fulde navn
Din adresse
Dit tlf. nr.

Herefter modtager du en faktura på kursets pris pr. mail. Har du brug for at dele din
betaling op i 2 eller 3 rater, skal du anføre det i din mail. Tilmeldingen er bindende og
først gældende, når hele fakturabeløbet er betalt.
Skulle kurset mod forventning blive aflyst, refunderes det indbetalte beløb.

Det praktiske!
Sted: Arions Hus, Tulipanvej 28A, 8240 Risskov (Aarhus)
Tid: Lørdag d.7/9 fra 11 – 18 samt søndag d. 8/9 fra 10-17
Sprog: Let forståeligt engelsk med oversættelse efter behov
Dress code: Tøj du kan danse i og som du føler dig sensuel og feminine i.
Medbring: Yoga måtte, pude, tæppe og evt. papir og kuglepen.
Fortæring: Vi serverer te/kaffe, vand og frugt, men du skal selv medbringe frokost.

