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Datingens psykologi Jacob de Lichtenberg Hent PDF Denne bog kan hjælpe dig med at forbedre dit datingliv,
dit kærlighedsliv, dine forhold og din forståelse af legen mellem kønnene. At flirte, date, score, knalde, finde
kærligheden og udvikle tætte følelsesmæssige forhold er naturlige menneskelige interaktioner, som du kan
håndtere bedre ved at forstå dem og ved at få værktøjer til at forbedre dem. Hemmeligheden til dette er

Evidating - en række psykologiske principper som er i spil mellem mænd og kvinder. Psykologer har i over
50 år forsket i, hvad der giver succes i dating, men mange af forskningsresultaterne er gemt i store

afhandlinger og svært sprog. Denne bog hjælper dig derimod til let at forstå psykologien i dating. Gennem
historier, forskningseksperimenter og bagvedliggende psykologisk teori gør den dig i stand til at date mere og

date bedre, så du får succes med kvinder og dine forhold.
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