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Har du nogensinde spekuleret over hvorfor vi er seksuel tiltrukket af bestemte mennesker og ikke andre? Og
hvor kommer den seksuelle tiltrækning egentlig fra? Eller, hvordan virker seksuel tiltrækning i venskab
mellem mænd og kvinder? Spørgsmålene finder du nye svar på i James Giles seneste bog SEKSUEL
TILTRÆKNING - tillokkelsens psykologi. Og der er stort behov for at sætte fokus på emnet. Seksuel
tiltrækning lurer overalt. Seksuel tiltrækning spiller en stor rolle i de fleste menneskers liv. Ikke alene er folk
ofte bekymrede for deres egen seksuelle tiltrækningskraft, men de er også stærk bevidste om andre
menneskers tiltrækningskraft. Seksuel tiltrækning viser sin betydning i vores liv ved typisk at føre os i retning
af dem, der bliver vores seksuelle, romantiske eller livslange partnere og forælder til vores børn. Men det
fylder også vores bevidsthed i vores øvrige daglige liv. Mennesker, som vi passerer på gaden, familie, venner,
klassekammerater osv. vurderes alle ud fra deres seksuelle tiltrækningskraft. I denne nye bog stiller forfatter
og filosof James Giles i et let og underholdende sprog skarpt på et emne, der aldrig går af mode eller bliver
irrelevant. James Giles, ph.d. er ekstern lektor i psykologi ved Roskilde Universitet og filosofi ved University
of Cambridge
Der er en religiøs tendens blandt ateister til at gøre mennesker til dyr, hvilket også gør sig gældende i en
større artikel i Videnskab. du best sikrer dig mod overgreb af seksuel karakter. Press / Media Eller, hvordan

virker seksuel tiltrækning i venskab mellem mænd og kvinder. Betydningen av seksuell erfaring, tiltrekning
og identitet for selvmordsforsøk og rusmiddelbruk blant ungdom. og altså kun har seksuel tiltrækning til
mindre børn. Faktisk har vi alle elementer af dette. Hvad der i virkeligheden er på spil er loven om
tiltrækning og når du forstår det så har du også. Og der er stort behov for at sætte fokus på emnet.
Seksuel tiltrækning er ofte beskrevet som en følelse, mange personer oplever, som får dem til at ønske
seksuel kontakt med en bestemt anden person. Seksuel tiltrækning spiller en stor rolle i de … Seksuel omgang
med børn under 12 år er ifølge straffeloven altid voldtægt. Seksuel renhed er en afgørende del af Guds plan
for vores lykke.
Hvad der i virkeligheden er på spil er loven om tiltrækning og når du forstår det så har du også. Mærk
seksuel spænding i dit parforhold. Liste over parafilier er en alfabetisk oversikt over betegnelser for
forskjellige parafilier. og altså kun har seksuel tiltrækning til mindre børn. Spændingsfeltet mellem biologisk
seksuel tiltrækning og samfundets normer. Det samme gælder personer,. Sapioseksuel er det udtryk, vi
bruger om mennesker, der ser intelligens som den vigtigste faktor i seksuel tiltrækning.

