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Let's talk tantra Lotte Søs Farran-Lee Hent PDF Forlaget skriver: Ulrik Adinatha Lyshøj tantralærer og leder
af Tantra Templet har sat sig ned med Lotte Søs Farran-Lee i denne Let´s Talk Tantra bog i en åben samtale

om tantra.

Bogen giver et dybt og ærligt indblik i hele den tantriske filosofi, elskov, sexualitet, kærlighed, energi m.m.

Bogen beskriver de fire hjørnestene i tantra og der bliver talt om misforståelserne i tantra og hvorfor det er så
vigtigt at tale om tantra. 

Samtalen kommer bla. ind på:

Hvad er tantra? 
Hvad er tantra ikke? 

Misforståelserne og gråzonerne omkring tantra? 
Sex, tantrasex og elskov - Hvad kalder vi det og hvorfor? 

Tantramassage. 
Tantrisk attitude, ramme m.m. 

Forskellen på et traditionelt parforhold og et tantrisk parforhold. 
Manden og kvinden. 
Det hele menneske. 

Filosofien.

Det er en bog der giver hele billedet af den gamle visdom som tantra er og hvordan du kan bringe det ind i dit
liv. 
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