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Ikke i Aften, Skat Kirsten Ahlburg Hent PDF IKKE I AFTEN, SKAT! er en bog om kvinder, der har mistet
lysten til sex helt eller delvist – et problem, som berører flere og flere.

Bogen behandler de forskellige årsager, der kan være til problemet – i parforholdet eller i kvindens eget liv –
som for eksempel: stress og for lidt tid, graviditet og fødsel, rollen som mor, forholdet til kroppen, angst og
smerter, manglende opmærksomhed og nærhed, tidligere fysiske eller psykiske grænseoverskridelser, forskel

på parternes individuelle behov.

Bogen, der henvender sig til både kvinder og par, giver hjælp til at finde ind til kernen af problemerne, og
gennem en række praktiske øvelser får man mulighed for at bearbejde problemstillingerne.

Kirsten Ahlburg har været privatpraktiserende psykoterapeut, har skrevet en række bøger om psykologiske
emner samt været psykologi- og samlivsskribent ved diverse blade i over 15 år.
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