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Fy for sex Else Iseling Hent PDF Sexskeletter er alle de tabuer, fordomme og fornægtelser, som mange slæber
rundt med sig i den seksuelle bagage. Vores seksuelle bagage samler vi sammen hele livet. Den bliver
påvirket af vores opvækst, af vores forældre, bedsteforældre, søskende, venner, læger, pædagoger,

dagplejemødre, lærere, kulturen osv.

Små ting kan sætte sig som et "sexskelet" og de påvirker os mere, end vi aner. Men bliver vi klar over,
hvordan vores bagage påvirker vores seksualitet, kan vi gøre noget ved det!

Jordemoder og sexolog Else Iseling fortæller i denne bog om det, der påvirker vores seksualitet og vores
forhold til den. Hun giver også gode råd om, hvordan man både kan arbejde med at fjerne de "sexskeletter",

man har, og hvordan man undgår at give flere videre.

ANMELDERNE SKREV
"...spændende læsning for alle, der gerne vil ryste det usynlige kvælertag af sig og bare nyde."

- Tidens Kvinder

"Denne bog kan varmt anbefales - og har man evt. nogle "sexskeletter" i sin bagage, vil denne bog helt
afgjort hjælpe dig videre i livet. Else Iseling har formået at skrive en bog på en let og forstålig måde, som

virkelig har manglet på dette område."
- Saxo.com

"Det er en bog, der på let tilgængelig vis kommer rundt om rigtig mange emner. Det er en bog, jeg vil
anbefale. Jeg tror, at de fleste kan lære noget af Else. Hendes professionelle tilgang til emnet, hendes

ærlighed, hendes øvelser og spørgsmål. En velskrevet lækker bog."
- Karrieremor.dk

"Bogen er meget let læselig og henvender sig til personer, der søger redskaber til et bedre og mere
velfungerende sexliv. "
- Jordemoderforeningen
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Små ting kan sætte sig som et "sexskelet" og de påvirker os mere,
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