
Lad os tale om sex! 
 

Hannes mission er at gøre op med gamle tabuer og skabe 

forståelse for at god sex er vigtigt, både for den mentale og 

den fysiske sundhed.  Det kan være nødvendigt at gå under 

bæltestedet, for at få hjernen med og på den måde tage 

hånd om det hele menneske! Hanne har mange års erfaring i 

at tale om sex og samliv, da hun siden 2003 har været 

indehaver af livet-er-godt, som gennem årene har hjulpet 

mange tusinde mænd og kvinder med at komme i kontakt 

med deres indre tiger og få et tilfredsstillende liv, hvor det 

seksuelle også fungerer.  

I de forskellige tilpassede foredrag, får tilhørerne en masse 

værktøjer til, hvordan man kan optimere sexlivet og samtidig 

få et liv i balance.  

 

Hanne Buggild tilbyder en større vifte af spændende foredrag i ind og udland 

til firmaer og private. Foredragene tilbydes på dansk og engelsk.  

Varighed: 30-120 minutter inklusive spørgetid. 
 

En anderledes og levende workshop kan med fordel bookes sammen med 

foredraget for virksomheder. Varighed 3 – 6 timer. 
 

Samtale forløb en til en, tilbydes efter forudgående konsultation. Samtale 

forløbet kan enten finde sted ved fysisk fremmøde eller online.  Hanne skaber 

varige resultater ved at benytte sløjfe metoden, som hun selv har udviklet. 

 

Fra Udbrændt til Optændt 
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Sundhed på den sjove måde 
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World of Sexcraft 

Skræddersyet foredrag 
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SLØJFE METODEN – FÅ ET LIV I BALANCE 

 

I fritiden opholder Hanne sig gerne ude i naturen, men hun har også mange 

kreative interesser. Hun skriver bøger, tegner og maler og har også en 

uddannelse om modedesigner, så det visuelle betyder meget for hende.  

 

Hanne har 3 voksne sønner og bor i et gammelt hus ikke så langt fra stranden, 

som hun benytter flittigt både sommer og vinter.  

 

Tilhørerne skal 

forvente 

overraskelser 

og sjove 

indslag, der får 

dem til at 

deltage aktivt i 

foredraget… 


