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Hvor mange har ikke gått på myten om at man må ha vaskebrettmage eller se ut som en Playboy-modell for å
lykkes i kjærlighetslivet? I Kunsten å sjekke får både menn og kvinner det verktøyet de behøver for å oppnå
fremgang i det utfordrende sosiale spillet som vi kaller flørt og sjekking. Med sine unike kunnskaper i
ikke-verbal kommunikasjon, sosial manipulasjon og påvirkning har Henrik Fexeus gitt oss 168 konkrete og
praktiske tips. Med humor og glimt i øyet beskriver Henrik veien fra flørt til date i tre skritt: tiltrekning,
relasjon og forførelse. Boken er kjemisk fri for slitne sjekkefraser og oppvartningsknep. Den store
hemmeligheten er i stedet innstilling og holdning. Og når du har lært deg dette skikkelig, har du verdifulle
kunnskaper som verken silikoninnlegg eller medlemskap i treningsstudio kan konkurrere med.
LÆR DEG KUNSTEN Å FLØRTE - og SJEKKE! - Flørt MER og BEDRE, og du vil BLI OMSVERMET
OG ETTERTRAKTET!! Hvordan flørte, god flørting, dating Det å lage sin egen likør, er alltid en nytelse.
Dels det å føle at man behersker noe og ikke minst, det å nyte det ferdige resultatet. Likør av bær Det å.
Lesbarhetsindeks (Liks) kan brukes for å få en oppfatning av hvor lett eller vanskelig en tekst er å lese. Liks er
basert på gjennomsnittlig antall ord per. Sangleker, festleker og selskapsleker til bryllup, konfirmasjon,
bursdag, sanger til fest og jubileum, julebord leker, drikkeleker www.

taler.no - EKSEMPEL PÅ PASSENDE INNBYDELSER OG INVITASJONER: Forslag til gode innbydelser
og - invitasjoner til festlige anledninger, som bryllup, konfirmasjon. MANGE MORSOMME VITSER OG
GODE HISTORIER til din bryllup tale, konfirmasjon, bursdag, humor, julebord, toastmaster, damenes tale,
herrenes Bokelskere.no er et åpent, vennlig og gratis nettsamfunn for folk som liker bøker. Her kan du lage din
egen boksamling på nett, trille terningkast, skrive omtaler. FORSLAG TIL GODE VITSER PASSENDE TIL
BRYLLUP FEST OG TALE: Forslag til GODE OG MORSOMME VITSER som kan brukes i bryllups tale,
eller av toastmaster i bryllup. Klikk på bladet for å bestille abonnement I dette nummeret av Medium kan du
lese mer om: Medium profilen • Klarsynte Cecilie Violett Beyer:: Bloggen er kåret til Norges beste reiseblogg
i 2016, og tilbyr reisetips, historier og guider for eventyrlystne som ønsker å oppleve verden på egenhånd.

