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Den nye tantra Anne Sophie J\u00f8rgensen Hent PDF Hvad er god sex? Er det, når I begge har fået orgasme
og ligger tilfredse og sunder jer bagefter? Ja, det er det. Men god tantra sex er langt mere.  Den nye tantra

handler nemlig ikke kun om seksuel tilfredsstillelse, men om en personlig og fælles udviklingsproces. Tantra
sex er en direkte vej til et langt større møde mellem jer, end ”den almindelige sex” sædvanligvis giver jer
adgang til. Det handler om at mødes så dybt, så højt og så inderligt, som I overhovedet kan. Derfor mætter
tantra sex bedre, og når du har fået, hvad du har godt af, ophører trangen til at søge de hurtige, tomme

kalorier igennem overfladisk sex, utroskab og små illegitime forelskelser og dagdrømme. Der vil opstå en
naturlig ro og harmoni i jeres forhold. Når du får, hvad du skal have, løber du ingen steder. Og det gør din
partner heller ikke. Forfatter og spirituel lærer Anne Sophie Jørgensen inviterer både etablerede par, nye

kærestepar og singler, der ønsker at arbejde med deres seksualitet og kærlighedsliv, indenfor i den nye tantra.
Hun har opdateret en årtusindgammel lære fra Østen og bragt den ind i en moderne virkelighed. Hun

inspirerer os til, hvordan vi kan arbejde med energi, chakraer og meditation, alt imens vi kaster os rundt i
dynerne, eller hvor vi nu er, og leger os frem til en seksualitet, som opløfter os og beriger vores forhold.

 

Hvad er god sex? Er det, når I begge har fået orgasme og ligger
tilfredse og sunder jer bagefter? Ja, det er det. Men god tantra sex er
langt mere.  Den nye tantra handler nemlig ikke kun om seksuel
tilfredsstillelse, men om en personlig og fælles udviklingsproces.
Tantra sex er en direkte vej til et langt større møde mellem jer, end
”den almindelige sex” sædvanligvis giver jer adgang til. Det handler
om at mødes så dybt, så højt og så inderligt, som I overhovedet kan.
Derfor mætter tantra sex bedre, og når du har fået, hvad du har godt
af, ophører trangen til at søge de hurtige, tomme kalorier igennem

overfladisk sex, utroskab og små illegitime forelskelser og
dagdrømme. Der vil opstå en naturlig ro og harmoni i jeres forhold.
Når du får, hvad du skal have, løber du ingen steder. Og det gør din

partner heller ikke. Forfatter og spirituel lærer Anne Sophie
Jørgensen inviterer både etablerede par, nye kærestepar og singler,



der ønsker at arbejde med deres seksualitet og kærlighedsliv,
indenfor i den nye tantra. Hun har opdateret en årtusindgammel lære
fra Østen og bragt den ind i en moderne virkelighed. Hun inspirerer
os til, hvordan vi kan arbejde med energi, chakraer og meditation, alt
imens vi kaster os rundt i dynerne, eller hvor vi nu er, og leger os
frem til en seksualitet, som opløfter os og beriger vores forhold.
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