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Ta makten över din klitoris och
den sexuella njutningen
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Sagt om boken:
”Klittra mera är en liten, vacker och lättläst volym,
fylld med fakta och orgasmtips. En stridsskrift och
en inbjudan till nyfiket lärande om kvinnors möjligheter till njutning.”
Charlotte Rudenstam, lustochliv.blogspot.se

Forskningen om klitoris har nu äntligen kommit så långt
att det för första gången går att korrekt beskriva detta fantastiska organ. Så här är en bok som endast handlar om
klitoris och lite, lite om kvinnliga orgasmer.
Det är förvånande och sorgligt att sex fortfarande innebär sex på det sätt som män vill ha sex på – ett samlagsideal som också kräver en vaginal orgasm av kvinnan,
något som den senaste tidens forskning har lagt fram bevis
för inte ens existerar!
Det är dags för kvinnor att kämpa vidare för rätten att
njuta orgasmiskt på sina egna villkor. En befrielse från det
manliga och kulturella förtryck som under århundraden
har begränsat kvinnors orgasmer och liv. Numera har tack
och lov forskningen uppgraderat detta främsta njutningsorgan!
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Om författaren
Ylva Franzén har en fil mag.,
och arbetade tidigare som
lärare i svenska, engelska
och samlevnadsämnen vid
en kvinnofolkhögskola och
i gymnasieskolan. Ylvas
främsta inspirationskällor är taoistisk och tantrisk
kärleksfilosofi, ny amerikansk sexterapi, modern
hjärnforskning, metoder
inom idrottspsykologin samt
näringslära.
Som erotikpedagog har Ylva varit verksam i mer än tjugo år
med bas i butiken Afrodites Apotek på Katarina Bangata i
Stockholm och Venusgården i Skåne, en kärleksoas mitt ute
på den sydskånska slätten, fjärran från vardagens stress och
slit.

”Boktiteln Klittra mera är en uppmuntran till kvinnor att bejaka sin lust utan hämningar, skam eller
skuldkänslor.”
Lars Klint Kvällsposten 2015-11-09
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