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Indledning
Der er ca. en milliard singler at vælge mellem, men du passer kun til ganske få af dem. Derfor er 
der en hel del, som skal frasorteres og heriblandt vil der sikkert være en masse mennesker som du 
fascineres af, men som du ikke passer sammen med. Hvem du vælger ind i dit liv, er afgørende for 
din kommende trivsel og succes.

At være lækker, sød, morsom, succesfuld og sporty er ikke nogen garanti for, at den rette kæreste 
banker på, så vi må ud og vælge. Du kan vælge kærester, som med garanti vil ødelægge al form 
for livskvalitet i dit liv, eller vælge den ene, der vil berige dit liv og elske dig resten af livet. Det 
kræver helt specifikke egenskaber og færdigheder at vælge de rigtige mennesker ind i dit liv. Hvad 
der kommer let, går let. Med den rette hjælp og viden, kan alle finde den rette. 

Vi lever i en verden, hvor mange mennesker gerne vil fremstå som succesfulde og perfekte og selv 
kærligheden bliver gjort til noget, som skal fremstå perfekt og se godt ud. Virkeligheden kan bare 
ofte være en anden. Kærlighed kan være kompliceret, kedelig og grim. Den kan skuffe og gøre 
ondt, den kan dræne al vores tid og frastjæle os vores glæde og mentale ressourcer. Mange 
mennesker vælger desværre en kæreste, som efter kort tid giver mere kaos og uro i livet - end 
glæde. Ikke bare kæresteforholdet er i uro, men forholdet påvirker dit arbejde, din familie, dine 
venskaber, dine tanker og ja - hele dit liv. Netop derfor er det vigtigt at udvikle sine færdigheder, så 
vi går ind i kærligheden med de bedste forudsætninger, for at få det til at fungere så smukt og 
smertefrit som muligt. 

Denne bog er til, for at åbne dine øjne for ægte kærlighed. Alt for meget af din dyrebare tid, går til 
spilde med relationer der ikke bygger dig op. Mislykkede forhold, 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 datinginstrukser, som er 
nødvendige for at finde den rette livspartner. Snart vil du få de bedste færdigheder for at finde den 
person, som ukompliceret kommer til at elske dig gennem livet. Dybden i de egenskaber, som der 
virkelig danner grobund for en kærlighed der varer livet ud, misser de fleste i jagten på lykke. Men 
gennem denne bog, kommer du ikke til at misse noget, tvært imod vil du blive trænet i at 
gennemskue og se, hvad et menneske virkeligt skal være bygget af, for at kunne tilbyde dig det 
mest berigende liv. Lad mig hjælpe dig trygt på vej.

God fornøjelse. Søren Lynge
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Kærlighed ved første blik 
Kærlighed ved første blik - er drevet af begær. Man aner intet om personen. Mange mennesker 
forveksler en tilbedelse af det ydre med kærlighed, men intet kunne være mere forkert. Et forhold 
baseret på sådant et tyndt grundlag, er ofte dømt til at mislykkedes. Mennesker, der dyrker 
kærlighed ved første blik, genkendes ofte ved, at blive fascineret af de forkerte egenskaber i et 
andet menneske - alt imens de overser de rigtige. 

At basere et forhold på følelser, er som at give sig selv en tur i rutchebanen - turbulente op og ned 
ture. For ingen mennesker har udelukkende stabile følelser. Følelser kommer og går. De fleste 
fascinationer og forelskelser er baseret på følelser. Når forelskelsen er ovre efter 6-7 måneder, 
begynder man at se personen på en anden og mere virkelig måde. Man finder måske ud af, at 
vedkommende ikke har den rette karakter eller de rette værdier, som man rent rationelt søger i en 
partner. Ergo har man valgt den forkerte. Sådan er der desværre mange mennesker, der får hele 
deres liv til at gå. 

Det er nemt at forelske sig, men det er hårdt arbejde at bygge et forhold op. Forelskelsen er 
fantastisk, men kan blive det rene gift, hvis man forinden ikke har haft gennemarbejdet alle de ting, 
der ligger til grundlag for et seriøst forhold. Hvis man ikke opnår at kunne tøjle sine tanker og 
følelser, fra mødet med en potentiel partner i livet, kan forholdet oftest gå for hurtigt frem og 
dermed lukker ens indre begær op for fysisk berøring. Og prisen for dette er dyr og kan gøre ondt. 

At satse på, man kan leve med en partner efter et intenst blik på Damhuskroen, fulgt af fem dages 
forelskelse - er det rene utopi. Graden af succes i et ægteskab, ligger i at man er på forkant med 
alle forskelligheder og skavanker, inden man indleder en dybere relation og dermed lover troskab.

Myten om kærlighed ved første blik er skyld i mange forliste ægteskaber

I det hele taget er det ikke bare dumt, men det er en helt speciel form for dum beslutning at tage, 
baseret udelukkende på følelser. Alt for mange mennesker tager vigtige beslutninger på grundlag 
af overfladiske ting. Det gør, at mennesker ofte begår katastrofale fejl, som koster livskvalitet, 
økonomi og ressourcer. Selvfølgelig kan der være et enormt begær ved første møde, specielt hvis 
ens kærlighedsbeholder er tom. Vi skal blot huske, at der er født rigtig mange forsømte børn, ikke 
af kærlighed, men af begær. Det bedste og sundeste man kan give sine børn, er en mor og far der 
elsker hinanden gennem hele livet, og de forudsætninger sker ikke ud fra et par billige drinks i 
baren. 

Selvfølgelig tiltrækkes vi automatisk, af hvad vi synes er attraktivt, men de smukke mennesker har 
ikke nødvendigvis den indre kvalitet og karakter der kræves, for at fungere normalt i et sundt 
forhold. 

Husk, forelskelse og fornuft har nødvendigvis intet med hinanden at gøre
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Problemet med dating sider
For nogle mennesker, er det at knalde blevet det samme som at give hånd og mange af dem har 
smarte profiler på nettet. Deres besøgstal er som oftest proportionelt med antallet af deres 
kønssygdomme. Finder man det okay at lyne bukserne ned på første date, vil man være i stor 
risiko for at få mange overfladiske partnere gennem livet. Datingkulturen kan hurtigt få den 
holdning, at der er noget smukkere og sejere lige om hjørnet. I mange miljøer er singlemarkedet - 
blevet en pilrådden slagmark, en overfladisk pyntekultur, hvor alle tarvelige kneb gælder og 
høflighed og respekt ikke eksisterer. En mobiltelefon proppet med tusindvis af potentielle partnere, 
giver os muligheden og oftest nødvendigheden, for at sortere i mennesker på et ekstremt 
overfladisk grundlag. Igennem kød-kataloget ser vi et hav af positive tillægsord og manipulerede 
profilbilleder. Men fælles for dem alle er, at vi ingen anelse har om, hvem mennesket bag facaden 
er. 

De fleste vælger at godkende eller klikke, på den charmerende og sympatiske person, som har 
vinklet de bedste billeder og skrevet en charmetekst. Virkeligheden er, at det oftest er spænding og 
adrenalin der driver værket. I mødet med en date, vurderer mange hele tiden hvad de selv får ud af 
det. Med en selvoptaget lyst i centrum, prøver vi at lede efter hvem der kan tilfredsstille flest af 
vores egoistiske behov. Problemet med den lette indgangsvinkel til andre mennesker er, at mange 
misser egenskaber som hengivenhed, respekt og overgivelse. Man føler ikke ansvar overfor nogen 
anden end sig selv.

Skal man date?
Ja, i fliden for at finde den rigtige, er dating super sundt, selvfølgelig inden for de rette rammer. 
Kender du nogen, der er blevet såret, er det som oftest ikke dating, der er problemet, men snarere 
at man ikke har beskyttet sig selv, eller man er faldet for de forkerte personer. Det er ikke nogen 
hemmelighed, at nogen mennesker intet filter har, og så er det selvfølgelig nemmere at skade sig 
selv.

Husk, at verden er fyldt med gode, smukke mennesker. Kunsten er blot at finde dem og invitere 
dem ind i ens liv. Dating er sundt, fordi du gennem dates bliver klogere. Millioner af mennesker har 
gennem dating fundet ud af, at det som de først troede de var fascineret af, totalt blegnede da de 
først prøvede det af. Før en date har man måske nogle kriterier, men gennem dating kan man 
ændre dem, fordi de pludselig ikke er så vigtige alligevel. Først vil man finde en uden børn, men 
pludselig finder man en sød date med børn, og så ændrer man mening. 

Alle typer mennesker har en bagside og nogle gør mere skade end andre. Fyren, der drømte om 
en rigtig kok, og senere datede en, hvorefter han fandt ud af at hun tog fem kilo på om ugen. Eller 
pigen, der fantaserede om den store pumpede tatoverede fyr, hvorefter hun fandt ud af, at han 
havde en hjerne, der var på størrelse med en ært. 
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Kunsten er, at undgå at gentage samme mønster 

Dating gør dig klogere, fordi du gennem uskyldig dating, kan finde frem til hvad og hvem din type 
er. Du kan med fordel finde bagsiderne ved dine fascinationer og drømme og derved finde ud af, at 
mange mennesker ikke er, hvem de udgiver sig for at være -eller gerne vil være. Kun ganske få 
indrømmer på deres Tinder profil, at de har aggressiv herpes i udbrud, eller 7 børn, med 10 
forskellige partnere og pyntehønen, der står med lækker trutmund og gør sig til på sit profilbillede, 
faktisk viser sig, at ligne én der er klonet med et klovdyr fra Lolland. 

Mennesker finder gennem tiden ud af, at det som de er fascineret af, kan være ekstremt destruktivt 
for deres velvære og livskvalitet, fordi deres “uskyldige” fascinationer bag blade og internettet, 
potentielt kan være tosser og halvpsykopater i den virkelige verden. Nogle af dine tanker og 
fantasier, er nødvendigvis ikke sunde eller produktive for dig. Dermed kan man risikere at skulle 
give afkald på sine fantasier i et virkeligt forhold. For nogle mennesker stikker fantasien helt af. 
Hvem har ikke set mænd i lilla kjole med overskæg og en latexkugle i munden, uden for 
fastelavnsperioden? Så inden du mister dig selv, kan du med fordel administrere dine tanker og 
fantasier. 

Nogle kvinder bliver forelsket i mænds økonomiske status, deres spiritualitet eller maskuline 
karakter. Men efter få måneders venskab, dating eller kontakt, finder de ud af, at deres smukke 
sider hurtigt blev afløst af en mand, med en svækket karakter eller falsk ydmyghed. Deres karakter 
står ikke mål med deres naive håb eller virkeligheden. Faktum er, at nogen mennesker ser godt ud 
på overfladen, indtil du møder dem i, dag til dags relationer. 

Forny dine tanker 

Det er tankerne, der styrer vores liv. Det som du accepterer i dine tanker, vil du acceptere i dit liv. 
Det vi kan lære ved dating er, hvad vi vil have og hvad vi ikke vil have. Vi lærer at se fordele og 
ulemper, lærer at mærke og erfare, at nogle typer mennesker vil såre os og andre vil glæde os. 
Nogen kan og vil arbejde, mens andre hellere vil sidde i sofaen og se bingo. Nogen vil lære nye 
ting og forandre sig og andre vil helst gøre det, som de altid har gjort. 
Alt for mange mennesker har ikke lyst til udvikling, derfor bærer de både gode og dårlige vaner 
med ind i fremtiden og dermed i forholdet. Alt for mange menneskers indre tanker, er 
tryghedsskabende og det kan få os til at stå stille. Personlig glæde og trivsel sker når vi udvikler os 
og udvikling starter i tankerne. Tænk at leve et liv, hvor man lytter til sine lyster og dermed 
gentager samme fejl igen og igen. Hvor mange gange har man ikke set, Fie fra Farum været dybt 
krænket og såret, hvorefter hun begår samme fejl igen og igen.

Så igen, skal man date? Ja, men man skal lære noget af det. Menneskets største fjende er, at vi 
forbliver de samme - også med vores fejl. Hele pointen i udvikling er at lære noget nyt, blive 
klogere og lade de gamle dårlige vaner ligge bag sig. 
Så nøglen til at lære noget, er ikke at lade dit liv ledes af din komfortzone, lyst og tryghed, for da vil 
du drukne i gamle vaner. Nøglen til udvikling er derfor at beslutte dig for, at du ikke længere vil leve 
ved at vælge ud fra dine følelser, lyster og fascination, men nu vil leve ud fra din fornuft og det du 
har lært ved dating. Lyt ikke til dine tankers gamle mønstre, men tal til dine tanker og fortæl dem, 
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