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I Kærlighed og sexlyst – Stærkere erektion helt naturligt tager Poul Røpke, som er en erfaren psykolog og
forfatter, læseren i hånden og guider ham pædagogisk og letforståeligt gennem et emne, som mange finder det
vanskeligt at forholde sig til. Det er befriende, at disse personlige problemstillinger ikke bliver tabubelagt,
men bliver beskrevet med konkrete anvisninger på, hvordan især seniormænd kan få et bedre samliv. Med
kærlighed og sex befriet for bekymringer og nederlag. Forfatteren forklarer, hvordan du får stærkere erektion
og potens. Og du får forslag til, hvad du kan gøre helt enkelt med det samme, og hvad du kan fortsætte med
for at blive vital og genvinde glæden ved at være sammen med din kvinde på den lange bane. For bogen
handler også om den nyeste og bedst opdaterede viden om kærligheden i parforhold, og hvordan sexlysten
bevares og bliver en vigtig del af jeres kærlighedsliv.
Uddrag af bogen Vi skal have fat i nogle vigtige fakta fra mine bøger om at holde hjernen skarp hele livet,
også benævnt brainfitness. Hjernen stiller dette meget vigtige krav til os for at forblive levende og skarp: Der
skal ske noget nyt og spændende. Hvis ikke, går hjernen i stå, den keder sig og mangler noget at arbejde med.
Hjernen har nemlig den afgørende egenskab, at den er meget nysgerrig, og hvis den ikke stimuleres, så
forfalder den og lukker ned. Den nysgerrighed, som er hjernens måske vigtigste egenskab, indebærer for
parforholdet både en spændende udfordring og en stor risiko. Når et par har levet sammen i en del år. Hjernen
stimuleres af nyt, og repræsentanter for begge køn byder sig til på arbejdspladsen og i selskabslivet. For at

nævne blot et par eksempler på steder, hvor hjernens behov for noget nyt kan blive imødekommet. Om
forfatteren Poul Røpke (f. 1942) er cand.psych. fra Københavns Universitet,1980 og godkendt som autoriseret
psykolog. Hans efteruddannelse og professionelle indsats har været koncentreret om vores fantastiske hjerne
og dens både bevidste og ubevidste muligheder. Forfatteren har tidligere blandt andet udgivet bøger om
kommunikation og hjernetræning.
Er mit barn eller min teenager deprimeret. Som med andre adfærdsmønstre har menneskets intelligens og
komplekse fællesskaber produceret nogle af de mest komplicerede seksuelle adfærdsmønstre af alle dyr. Se
aktuelle rejser og weekendophold i Munonne. Få mere sexlyst. Nej. Parforhold, privatliv, arbejde og
kærlighed / parterapi Parterapi Posted by Familie- og parterapeut Kasper Larsen2017-12-03 20:08 • Privatliv
og kærlighed. Den nervøse tilknytning. Nej. Læs frække og sjofle noveller. Få mere sexlyst. Jeg har et
problem – nogen vil kalde det lidt af et luksusproblem. dk er Danmarks førende blog med tests og anmeldelser
af sexlegetøj. Du skammer dig og bliver flov - Essay om skamfølelsens psykologi Joanb. Forestil dig at
vågne op en morgen, vende dig om og sige til kæresten ”Godmorgen. Sådan får du meget bedre sex Du kan
desværre lidt for nemt tænke din sexlyst ihjel. Se aktuelle rejser og weekendophold i Munonne. Se aktuelle
rejser og weekendophold i Munonne. Se aktuelle rejser og weekendophold i Munonne.
Når du ikke bliver set og mødt med kærlig accept, føler du dig forkert. Det er naturligvis sandt, at jeg faldt
for hendes meget sensuelle udseende, og for hendes sexlyst, omend den ikke var såå stor i starten. Den
nervøse tilknytning. Hvad er skam. Find afrejsedatoer i den måned du holder ferie.

