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Om hvordan du kommer i balance, så du tiltrækker din ideelle kvinde, og parforholdet varer ved.

- Ét er at finde og få fat i en kæreste/partner.
- Noget andet er at få parforholdet til at fungere og vare ved.

Der er skrevet mange bøger om mænd og dating, men ingen er gået i dybden med, hvordan manden kan finde
lykken og kærligheden ved at være ægte og autentisk. Dette inkluderer både færdigheder, adfærd og

holdninger. Der skal være naturligt flow i livet. Det kan sammenlignes lidt med, når man kører bil, og næsten
automatisk skifter gear på det tidspunkt, det er nødvendigt.

På samme måde er det ikke kun et spørgsmål om at lære nogle færdigheder i at score en sød kæreste. Hvad så
senere, når hverdagen dukker op, "maskerne falder", og livets udfordringer kommer?

Selv om bogens primære målgruppe er heteroseksuelle single-mænd, kan den også give stof til eftertanke for
folk i parforhold, fordi vedligeholdelse af forholdet indebærer, at vi bliver ved at med at forføre vores partner

og at være bevidste og opmærksomme.
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