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Kærlighedens vej Gregorian Bivularu Hent PDF Forlaget skriver: Har du nogensinde drømt om eller ønsket at
elske intenst, dybt og febrilsk med din elskede kvinde ti timer i træk?! Har du nogensinde turdet håbe at det
var muligt at gøre det på daglig basis? Har du nogensinde turdet - som mand - forestille dig at det er muligt
altid at manifestere perfekt virilitet? Denne bog afslører et væld af hemmelige metoder i et klart og let

forståeligt sprog hvor du kan lade dig lede af forfatterens personlige oplevelser og erfaringer.

For mere end fem tusinde år siden rummede den hemmelige tradition i det gamle Tantra Yoga-system allerede
en række lærdomme og åbenbaringer der kunne have ændret menneskehedens historie! Denne hemmelige
lære - som oftest forbeholdt intelligente mænd og åbne og intuitive kvinder - gør det muligt at nå ekstatiske
tilstande gennem dybt tilfredsstillende seksuelle oplevelser der giver alle mulighed for at have lange orgasmer

med fravær af ejakulation (for mænd) og fravær af decharge for kvinder, gennem den frie og bevidste
antagelse af en selvstændig disciplin der har været kendt i tusinder af år under navnet seksuel kontinens.
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intenst, dybt og febrilsk med din elskede kvinde ti timer i træk?! Har
du nogensinde turdet håbe at det var muligt at gøre det på daglig

basis? Har du nogensinde turdet - som mand - forestille dig at det er
muligt altid at manifestere perfekt virilitet? Denne bog afslører et

væld af hemmelige metoder i et klart og let forståeligt sprog hvor du
kan lade dig lede af forfatterens personlige oplevelser og erfaringer.

For mere end fem tusinde år siden rummede den hemmelige tradition
i det gamle Tantra Yoga-system allerede en række lærdomme og
åbenbaringer der kunne have ændret menneskehedens historie!

Denne hemmelige lære - som oftest forbeholdt intelligente mænd og
åbne og intuitive kvinder - gør det muligt at nå ekstatiske tilstande
gennem dybt tilfredsstillende seksuelle oplevelser der giver alle

mulighed for at have lange orgasmer med fravær af ejakulation (for
mænd) og fravær af decharge for kvinder, gennem den frie og

bevidste antagelse af en selvstændig disciplin der har været kendt i
tusinder af år under navnet seksuel kontinens.
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