
Elskovskunst
Hent bøger PDF

Tommy Iversen

Elskovskunst Tommy Iversen Hent PDF Forlaget skriver: Tommy Iversen har i en menneskealder praktiseret
som akupunktør. Sex og sundhed er en naturlig del af hans arbejdsområde, og ligesom han selv har ´stået i
lære´ har han også videregivet sin viden til sin søn. I ca. 15 år har Tommy Iversen arbejdet på at videregive
sin viden om de seksuelle teknikker, der er en del af en kinesisk taoistisk viden, som Hovedland i øvrigt har

præsenteret i Danmark med Mantak Chias bøger.

Det bemærkelsesværdige ved Tommy Iversens bog, der er illustreret både med tegninger og med fotos, er
imidlertid, at det er første gang, at den kinesiske seksuallære, ´Sangen om den gyldne lotus´ fremstilles af en

dansk mand.

Et par af de centrale aspekter er: Mandens sædafgangskontrol, en gennemgang af forskellige stillinger samt
det meget kontroversielle, hvordan mænd gennem nogle velbeskrevne øvelser kan opnå en større ´jadestav´.
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