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Kvindens nydelse Ylva Franz\u00e9n Hent PDF I dag er kropsfiksering og fokus på udseende større end
nogensinde. Mange kvinder lider af lavt selvværd og ved ikke, hvordan deres egen krop fungerer. Det

betyder, at de ikke fuldt ud kan nyde deres sexliv. Kvindens nydelse gør op med stereotype kvindebilleder og
viser kvinden og manden forskellige veje til et endnu bedre sexliv. Kvindens nydelse viser vejen til kvindens

mange orgasmer, og både kvinder og mænd får afdækket alle myter og lærer praktiske tips til, hvordan
kvinden kan få et mere rigt sexliv. Kvindens nydelse er: - en bog med dyb indsigt og praktiske tips til

kvinden - en lærebog for mænd om kvindens nydelse - en faktabog om kvindekroppens hemmeligheder - en
original, inspirerende og humoristisk bog Ylva Franzén dækker alle områder - lige fra kvindens anatomi til
elskovsdrikke, fra historik til hormonernes betydning. Underbygget af videnskabelige undersøgelser og
forfatterens mangeårige erfaringer fra "orgasmekurser for kvinder og par" fremstår bogen som den mest

omfattende, nyere bog om kvindens nydelse. Denne udgave af bogen indeholder et ekstra kapitel, nyskrevet
af forfatteren. Ylva Franzén er magister i filosofi og har tidligere arbejdet som lærer og undervist i svensk,
engelsk og parforholdstemaer. Ylva har siden 1995 holdt orgasmekurser for kvinder, kurser for par og kurser

for mænd og kvinder. Hun er først og fremmest inspireret af taoistisk og tantrisk kærlighedsfilosofi, og
desuden ny amerikansk sexterapi, moderne hjerneforskning samt ernæringslære.
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som den mest omfattende, nyere bog om kvindens nydelse. Denne

udgave af bogen indeholder et ekstra kapitel, nyskrevet af
forfatteren. Ylva Franzén er magister i filosofi og har tidligere
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