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Elsker mig for evigt Pia Damsgaard Bach Hent PDF "Elsker mig for evigt" giver singlekvinder 12

letforståelige psykologiske redskaber og personlige beretninger fra stærke singler som inspiration til et
lækkert singleliv med mere livskvalitet, glæde og mod. Bogen handler ikke om at finde en kæreste, men om
hvordan singlekvinder lærer at elske sig selv og være mere sig selv. Og på den måde handler den alligevel om
at finde en kæreste. For med den nye, frie livsstil, som denne bog vil inspirere og give værktøjerne til at leve,
vil mændene også kigge mere. En smilende og livsglad singlekvinde med masser af interesser, venner, planer
og lyst til livet, som klarer sig fremragende uden en mand, virker nemlig bare så vanvittigt mere tiltrækkende
end den desperate sofakartoffel, der spiser endnu en pose slik, mens hun ser nok en genudsendelse af ´De
unge mødre´ og venter på, at en mand kommer og redder hende fra det "usle" singleliv. Hvorfor er der brug
for denne bog? Ca. 1,6 mio. danskere bor alene, og der er flere singler end nogensinde før både i Danmark og

resten af verden, men mange - især kvinder - er ulykkelige, fordi de går og drømmer om en mand, men
glemmer, at singlelivet også kan være et fantastisk liv, hvis man finder ud af at leve det. Og tør leve det fuldt

ud. Efter hvert af de 12 kapitler fortæller 12 seje kvinder om deres erfaringer med at være singler. Om
nedturene og opturene. Bl.a. fortæller realitystjernen Susan K. Nielsen kendt fra Paradise Hotel, den kendte

sexolog Katrine Berling og undertøjsmodel Sabina Rocchin om deres erfaringer med singlelivet. Fælles for de
tre og de andre kvinder i bogen er, at de har fundet frem til, at en kæreste er en ekstra godbid i deres liv - ikke
hele deres liv. Desuden fortæller Signe Fjord fra selvvalgtsinglemor om at blive solomor med en sæddonor -
et valg flere singlekvinder i dag tager. Om forfatterne: Bogens 12 kapitler er baseret på psykolog Mette

Holms faglige viden og erfaringer med at behandle ulykkelige singlekvinder i sit terapirum. Mette Holm er en
flittigt brugt ekspert og klummeskribent i magasiner og dagblade, ligesom hun er vært på TV-programmet
´Indre og ydre skønhed´ på DK4. Pia Damsgaard Bach er journalist og kvinden bag livsstilsmagasinet for

singler, SingleSpot, ligesom hun er klummeskribent om singleliv hos Alt for Damerne, BT mm. Hun har selv
været single i 8 år, og er gået fra at være ulykkelig og kærestehungrende til glad single. Igennem bogen
krydrer Pia Damsgaard Bach teorien med anekdoter og erfaringer fra sin egen rejse mod et godt liv som

single.

 

"Elsker mig for evigt" giver singlekvinder 12 letforståelige
psykologiske redskaber og personlige beretninger fra stærke singler
som inspiration til et lækkert singleliv med mere livskvalitet, glæde

og mod. Bogen handler ikke om at finde en kæreste, men om
hvordan singlekvinder lærer at elske sig selv og være mere sig selv.



Og på den måde handler den alligevel om at finde en kæreste. For
med den nye, frie livsstil, som denne bog vil inspirere og give

værktøjerne til at leve, vil mændene også kigge mere. En smilende
og livsglad singlekvinde med masser af interesser, venner, planer og

lyst til livet, som klarer sig fremragende uden en mand, virker
nemlig bare så vanvittigt mere tiltrækkende end den desperate
sofakartoffel, der spiser endnu en pose slik, mens hun ser nok en

genudsendelse af ´De unge mødre´ og venter på, at en mand kommer
og redder hende fra det "usle" singleliv. Hvorfor er der brug for

denne bog? Ca. 1,6 mio. danskere bor alene, og der er flere singler
end nogensinde før både i Danmark og resten af verden, men mange
- især kvinder - er ulykkelige, fordi de går og drømmer om en mand,
men glemmer, at singlelivet også kan være et fantastisk liv, hvis man
finder ud af at leve det. Og tør leve det fuldt ud. Efter hvert af de 12
kapitler fortæller 12 seje kvinder om deres erfaringer med at være
singler. Om nedturene og opturene. Bl.a. fortæller realitystjernen
Susan K. Nielsen kendt fra Paradise Hotel, den kendte sexolog
Katrine Berling og undertøjsmodel Sabina Rocchin om deres

erfaringer med singlelivet. Fælles for de tre og de andre kvinder i
bogen er, at de har fundet frem til, at en kæreste er en ekstra godbid i
deres liv - ikke hele deres liv. Desuden fortæller Signe Fjord fra

selvvalgtsinglemor om at blive solomor med en sæddonor - et valg
flere singlekvinder i dag tager. Om forfatterne: Bogens 12 kapitler er
baseret på psykolog Mette Holms faglige viden og erfaringer med at
behandle ulykkelige singlekvinder i sit terapirum. Mette Holm er en
flittigt brugt ekspert og klummeskribent i magasiner og dagblade,
ligesom hun er vært på TV-programmet ´Indre og ydre skønhed´ på

DK4. Pia Damsgaard Bach er journalist og kvinden bag
livsstilsmagasinet for singler, SingleSpot, ligesom hun er

klummeskribent om singleliv hos Alt for Damerne, BT mm. Hun har
selv været single i 8 år, og er gået fra at være ulykkelig og
kærestehungrende til glad single. Igennem bogen krydrer Pia

Damsgaard Bach teorien med anekdoter og erfaringer fra sin egen
rejse mod et godt liv som single.
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