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Succesfuld Dating Søren Lynge Hent PDF Bogen "Succesfuld Dating" vil guide dig, til et liv i sejr og succes.
Forfatter Søren Lynge, har solgt over 100.000 bøger, om livskvalitet og mental sundhed.

Denne bog er til for at åbne dine øjne. Alt for meget af din dyrebare tid går til spilde, med relationer der ikke
bygger dig op. Mislykkede relationer programmerer os til nederlagsfølelser og de sårer os ikke bare, men

skader os for livet. De hæmmer vores evne til at smile, elske og leve.

Du er skabt til succes og denne bog er skabt til at give dig specifikke redskaber, som er livsnødvendige for
at: 

• finde smukke relationer
• opleve fremgang

• blive elsket og elske andre
• nyde at være alene 

• styrke sine mentale færdigheder

Med denne bog kommer du til at vinkel farvel til idioter, svigt, ensomhed, dårlig samvittighed og skuffelser.
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