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Varför har vi sex alltmer sällan? Är han inte attraherad av mig?
Borde jag ställa upp på sex ibland, fastän jag inte känner för det?

Tycker hon att jag är för tjock?

Vardagens krav, småbarnsår och andra livsomställningar påverkar
lusten och känslorna kring sex. Ens egen lust går inte alltid hand i

hand med partnerns.

Sex kan fylla många olika behov såsom njutning, bekräftelse, tröst,
stresshantering och vara ett sätt att komma nära, visa kärlek och se
varandra. Vad betyder egentligen sex för dig? Och för din partner?
Det är alltför vanligt att vi inte pratar med varandra, utan gissar vad
vår partner vill och behöver. Risken är att vi sårar varandra i onödan
eller blir missnöjda. Hur kan jag berätta att jag är för trött för sex,
och ändå förmedla att jag älskar min partner? Eller vara tydlig med

vad jag saknar och längtar efter?



I den här boken berättar två erfarna psykologer hur par kan hantera
olikheter och utmaningar. Många exempel som ger igenkänning
varvas med fakta och förslag på hur ni som par kan bli mer nöjda

med ert sexliv och utveckla ert förhållande.
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