Lär dig konsten att välja rätt partner! TV-psykologen Fredric Bohm på Quality
Hotel Friends, Alla Hjärtans Dag, torsdag 14/2. Fri entré.
Hur väljer människor partner - och varför? Vad är hemligheten bakom en lycklig kärleksrelation?
TV-psykologen Fredric Bohm bjuder in till en kväll med sina bästa tips på Alla Hjärtans Dag.
Visste du att man vetenskapligt kan räkna på passion? Att det finns en ”Kärleksmatematik” som
kan hjälpa dig framåt? Varför är det då så svårt att hitta en partner? Psykologen Fredric Bohm
föreläser om attitydspsykologi. Kom och ta del av de vanligaste misstagen människor gör när de
ska inleda - och bygga en relation.
Fredric berättar: – Attraktion är inte ett val. Det är en reflex! Det finns mängder av forskning som
påvisar det. Ofta är det just attraktionen som sätter käppar i hjulet för en långsiktig lycklig relation.
Det här berättar jag mer om på torsdagens event.
På Alla Hjärtans Dag 14/2 är du varmt välkommen till Bar X på Quality Hotel Friends och en kväll
där du lär dig konsten att välja rätt partner.
Fri entré. Antalet platser är begränsat, attenda eventet på Facebook för att säkra din plats.
Bjud gärna in dina singelvänner – eller en ny dejt!
Kök & bar öppnar klockan 16:00, eventet startar 18:30 och Fredric börjar 19:00.
Välkommen till din sista Alla Hjärtans Dag som singel!
Till eventet och anmälan.
https://www.facebook.com/events/359681994867241/
Presskontakt
För intervju och bokningar vänligen kontakta Annette Ericsdotter, 070 777 91 00 annette@tgim.se
Om Fredric Bohm
Fredric är psykolog, socionom, författare och en av Sveriges mest anlitade talare. Han arbetar som
konsult med attityder och förändring som specialområden. Fredric har en gedigen erfarenhet som
utvecklingschef och metodutvecklare av tester och utvecklingsprogram. Den erfarenheten
tillsammans med hans inriktning på effektiv attitydspsykologi har lett till att han är en mycket
anlitad konsult inom förändringsledning, ledar- och värderingsprogram. Bland hans kunder finns
såväl privata företag inom flera branscher och media.
Följ Fredric och Attitydspsykologi här.
https://www.facebook.com/FredricBohmPsykolog/?fref=pb&hc_location=profile_browser

