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Vejen til ekstase Barbara Carrellas Hent PDF Med Vejen til ekstase får du en dybt vedkommende og

livsbekræftende guide til udforskning og udvikling af både din sensualitet og seksualitet. Ekstase er en
universel oplevelse, som kan give os intense følelser af bl.a. frihed, intimitet, samhørighed med et andet

menneske, mere energi, afspænding, fysisk velvære og en oplevelse af spirituel forbindelse til noget, der er
større end os selv. Når vi oplever ekstase, føler vi os fuldt og helt i live, og det manifesterer sig, ifølge

forfatteren og sexologen Barbara Carrellas, som et fantastisk velbe ndende og glæde på alle områder af livet.
Vejen til ekstase inspirerer os til at opdage, nære og ikke mindst give os selv lov til at udvikle vores sensuelle
og seksuelle jeg og realisere vores erotiske potentiale – og giver os muligheden for at opleve ekstase både
gennem og uden sex, i et parforhold eller som single. Barbara Carrellas har både en vildhed og blidhed over

sig og skriver med stor indføling, rummelighed og respekt for alle. Uanset hvor du be nder dig på din
seksuelle udviklingsvej, uanset dine seksuelle præferencer, og hvad der er dine unikke ønsker og grænser, vil

der være stor inspiration at hente i bogen.
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