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Kvinde, kend din mand Jacob Olrik Hent PDF Endelig kommer bogen, hvor en mand tager bladet fra munden
og afslører de dybeste hemmeligheder om sig selv og andre mænd. Hvorfor mænd tænker og opfører sig, som
de gør. Det her er redskabet til kvinder, der gang på gang bliver frustrerede over deres mands reaktioner og
handlinger. Til kvinderne, der i årevis har ledt efter mr. Right, og som stadig ikke fatter, hvorfor de ikke har
fundet ham. Til kvinderne, der er i forhold der knager, og som ikke aner, om det virkelig er reglen om. at

toiletbrættet skal være slået ned, der gør, at han ikke gider have sex med hende. Og i korte ord: til kvinder der
gerne vil vide lidt mere om mænd, så de bedre kan forstå dem – og ikke mindst håndtere dem! Her er sex
gode råde om alt! Hvordan du tiltrækker ham, hvordan du forfører ham, hvordan du binder ham og hvordan
du beholder ham! Det er ikke så svært ... når man først får det lært! Om forfatteren Jakob Olrik blev for alvor
kendt i programserien "I seng med DR2". Herefter gik det stærkt som fast sexekspert i Go" Morgen Danmark
(sommeren2010), debatør i diverse aviser og blade, "sexguide" i det Københavnske natteliv for Politiken og

meget mere. Tidligere har han været med til at etablere sexologuddannelsen samt kognitiv parterapeut
uddannelsen, der begge stadig har til huse i Wildersgade i København. Og i 2010 udkom Jakobs første bog:

”Mer´ og bedre sex”.

 

Endelig kommer bogen, hvor en mand tager bladet fra munden og
afslører de dybeste hemmeligheder om sig selv og andre mænd.
Hvorfor mænd tænker og opfører sig, som de gør. Det her er

redskabet til kvinder, der gang på gang bliver frustrerede over deres
mands reaktioner og handlinger. Til kvinderne, der i årevis har ledt
efter mr. Right, og som stadig ikke fatter, hvorfor de ikke har fundet
ham. Til kvinderne, der er i forhold der knager, og som ikke aner, om
det virkelig er reglen om. at toiletbrættet skal være slået ned, der gør,
at han ikke gider have sex med hende. Og i korte ord: til kvinder der
gerne vil vide lidt mere om mænd, så de bedre kan forstå dem – og
ikke mindst håndtere dem! Her er sex gode råde om alt! Hvordan du
tiltrækker ham, hvordan du forfører ham, hvordan du binder ham og
hvordan du beholder ham! Det er ikke så svært ... når man først får



det lært! Om forfatteren Jakob Olrik blev for alvor kendt i
programserien "I seng med DR2". Herefter gik det stærkt som fast
sexekspert i Go" Morgen Danmark (sommeren2010), debatør i

diverse aviser og blade, "sexguide" i det Københavnske natteliv for
Politiken og meget mere. Tidligere har han været med til at etablere
sexologuddannelsen samt kognitiv parterapeut uddannelsen, der
begge stadig har til huse i Wildersgade i København. Og i 2010

udkom Jakobs første bog: ”Mer´ og bedre sex”.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Kvinde, kend din mand&s=dkbooks

