Sex med mera...
Utbildningar, kurser, föredrag, böcker och produkter

Erotikpedagogutbildning
Ylva Franzén och gästlärare
Startar 12 september 2008
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Sexsibility-coachutbildning
Med Johan Ekenberg, Ylva Franzén, Ramya, Anam,
Gitama, Hariprem, Jennie och Calle Rehbinder m.fl.
Startar 2 oktober 2008 Sidan 8

Sex - en motorväg till Gud
Johan Ekenberg 1-4/5, 12-15/6, 25-28/9
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www.starspray.com
www.johanekenberg.se
www.afroditesapotek.se

Behöver vi verkligen lära oss mer om sex och närhet?
Idag översköljs vi av sexuella budskap och sex blir mer och
mer en del av vår vardag. Men trots all vår kunskap är det idag
många som har sexuella problem.
Många kvinnor har svårt att få orgasm, får ont vid samlag och
har tappat sin sexuella lust. Medan många män kan ha problem
med för tidig utlösning, har svårt att förstå sig på kvinnor och
har problem med empati och närvaro när de har sex.
Både män och kvinnor känner sig hämmade, osäkra och är
rädda för att de inte ska duga som de är. Man har skam och
skuld kring sin egen sexualitet och man har svårt att dela sina
tankar och känslor med andra.
Då är det förstås svårt att kunna njuta av sex och närhet. Så
visst behöver vi lära oss mer, men framför allt behöver vi träna
oss på att vara närvarande, mötas mer naket och kunna njuta
mer. Att lära känna sin egen kropp, att öva sig på att sätta
sunda gränser, kunna kommunicera på ett sätt som skapar
intimitet och lära sig hur man praktiskt gör för att kunna få en
djupare upplevelse av de nära och sexuella möten man har.
Att våga vara närvarande är en av nycklarna till ett bättre
sexliv. För annars kan man visserligen ha sex, men om man
inte är närvarande, kan man ju inte uppleva det fullt ut. Man
känner en tomhet och längtar efter både mer intensitet och
samtidigt mer intimitet i mötet med sin partner.
Det finns en enorm livskraft i sexualiteten och den kan vara en
källa till glädje, inspiration och andlighet. Man får möjlighet att stressa av, njuta, återhämta sig och få den extra energi
man behöver för att orka möta vardagens alla utmaningar med mer kärlek.
På dessa sidor kan du få information om vad vi har för olika kurser, föredrag, utbildningar och produkter att erbjuda.
Bl.a.kommer det att starta två nya och helt unika utbildningar inom sex och närhet.
På sidan 12 kan du läsa mer om vilka vi är eller så kan du gå in på våra respektive hemsidor för att få mer information.

Välkommen!
Johan Ekenberg, Ylva Franzén och Lorenzo Stiernquist
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Ylva Franzén
Katarina Bangata 17
116 39 STOCKHOLM
Telefon: 08-6409210
Epost: erotikpedagogen@hotmail.com
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Ylvas orgasmkurser och boken Orgasmera mera
Orgasmera mera
Ylvas bok Orgasmera mera revolutionerar synen på kvinnans potential för njutning.
Manliga experter har genom årtusenden försökt tygla kvinnors lust genom att
nedvärdera kvinnokroppen och kvinnans möjlighet till njutning. Än idag råder stora
missuppfattningar och okunskap när det gäller till exempel hur klitoris ser ut och
fungerar. Den här boken råder bot på dessa missförhållanden. Ylva Franzéns
mångåriga erfarenheter från orgasmkurser för kvinnor och par ligger till grund för
Orgasmera mera.
Orgasmera mera används som kurslitteratur på grundkursen i sexologi vid
Psykologiska Institutionen vid Göteborgs universitet och finns på många
kvinnokliniker och ungdomsmottagningar. Du kan beställa boken från
www.afroditesapotek.se, eller köpa den i Ylvas butik (se sidan 7).

Läs mer om Ylva Franzéns bok på www.orgasmeramera.se

Orgasmkurser
I en trivsam, avslappnad och mysigt inredd omgivning har Ylva Franzén
kurser i orgasmisk njutning för kvinnor. På www.afroditesapotek.se kan
du få mer information och hitta aktuella datum för kurserna.

Johans böcker och kurser
Sex - En motorväg till Gud
I boken ”Sex - En motorväg till Gud” tar Johan Ekenberg upp hur man kan
leva ett bra liv där sex inte bara handlar om att producera sköna orgasmer.
Fler och fler människor längtar efter en djupare mening i sina liv och allt fler
av oss har starkare andliga upplevelser i sängkammaren än vad vi har i hårda
kyrkobänkar. Tiden är kanske mogen för en sexualitet som fokuserar mera
på hälsa och kärlek än på moral och pornografi. Boken erbjuder praktiska
sängövningar och vi får en inblick i femton års arbete med par och singlar
som genom tårar och skratt söker livets magi!

Kroppsläsning - lär dig förstå dig själv och andra
Johans andra bok heter ”Kroppsläsning” och i den får du lära dig känna
igen de olika kroppstyperna och vad som utmärker dem. Kroppen skickar
hundratals signaler till oss varje dag, men vi lyssnar inte som vi borde. Vi
saknar ofta en närmare kontakt med vår egen kropp. Ibland tillåter vi oss
inte ens att känna hunger eller trötthet. Våra kroppar står för mer än 90
procent av allt vi kommunicerar med andra. Vad händer om vi inte förstår
dessa signaler? Ja då missar vi varandra eftersom vi ofta saknar förmågan
att uttrycka vad vi vill i ord. När du väl lärt dig läsa din egen kropp och
andras har du fått ett redskap som både stärker din intuition och gör dig till
en lysande kommunikatör.

Beställ Johans böcker
Du kan beställa Johans böcker
via Internet från t.ex. Adlibris.
Gå in på www.adlibris.se och
skriv ”Johan Ekenberg” i sökfältet,
så kommer du direkt till böckerna.

Läs mer om Johans kurs ”Sex - en motorväg till Gud” på sidan 14 eller gå in på www.johanekenberg.se

Tantrakurser med Lorenzo och Shanti
Lorenzo Stiernquist har tillsammans med Shanti Limnell kurser i Tantra för singlar och par. Med hjälp av olika
Tantraövningar, dans, beröring, andning, meditation m.m. övar man sig på att våga vara närvarande i mötet med sig själv
och andra. Det är fantastiska kurser för dig som vill utforska, hela och fira din sexualitet i möten med din partner eller
med andra samt finna och fördjupa bandet mellan andlighet och sexualitet. Allt sker på ett kravlöst och lekfullt sätt inom
trygga och respektfulla ramar. Kurserna är på vackra rogivande platser i Finland, Estland och på andra ställen (kanske
snart även i Sverige). Så utöver att gå en givande kurs för kropp och själ får du möjlighet att upptäcka nya platser och
möta människor från olika länder.
För dig som bor i eller besöker Finland då och då kan nämnas att Shanti som är sexual- och parterapeut har mottagning
i Åbo och Helsingfors. På hemsidan kan du få mer info om det och om Tantrakurserna: www.awarenesstherapy.net
Lorenzo har även privata sessioner, Sexsibility-coaching, för enskilda och par i Stockholm. Läs mer på sidan 9 eller gå in
på hemsidan: www.starspray.com där du även där kan få information om datum för nya Tantrakurser.

3

Erotikpedagogutbildningen
Många har frågat erotikpedagogen Ylva Franzén om hon
skulle kunna sätta ihop en utbildning, så att fler kan
arbeta som hon gör. Så hösten 2008 startar äntligen den
första Erotikpedagogutbildningen i Sverige.

Både för män och kvinnor
Erotikpedagogutbildningen är en utbildning för dig som
vill arbeta med människor kring sexualitet, sensualism
och njutning. Ylva Franzén som är en av Sveriges främsta
lärare i ämnet, kommer att dela med sig av sin enorma
kunskap och långa erfarenhet som Erotikpedagog.
Dessutom kommer en rad framstående gästlärare att lära
ut sina specialkunskaper.
Ylva Franzén har den kvinnliga njutningen som sin
specialitet och har bl.a. haft orgasmskolor för kvinnor
under många år. Men utbildningen handlar minst lika
mycket om manlig sexualitet och hur män kan utvecklas
till att bli fantastiska älskare och lära sig att njuta mer av
sin sexualitet

Utbildning på 2 terminer
Utbildningen är 2 terminer lång och är uppdelad på 8 moduler (fredag-söndag). Mellan modulerna har man egna studier,
övningar och specialarbeten. Dessutom kommer man att träffa och ha telefonkontakt med en kurskamrat som man kan
dela sina upplevelser med och få stöd av. Läs mer om de olika modulerna på följande sidor.

Vilken inriktning har utbildningen?
En väsentlig del av utbildningen bygger på tantrisk och taoistisk sexualitet, men även nutida västerländsk sexterapi och
hur man kan dra nytta av den senaste forskningen om hur våra hjärnor och kroppar fungerar. Exempel på kurslitteratur
är Orgasmera mera av Ylva Franzén, Vägen till orgasm av Mantak Chia, Sexual energy ecstasy av David och Ellen
Ramsdale, Kärlekens mystik av Margo Anand.
Erotikpedagogutbildningen vill verka för en sexualitet som bygger på lust, njutning, kärleksfullhet, närhet, trygghet, tillit
och hängivelse.
Så här beskriver Ylva Franzén:

”I den intensiva orgasmen lär du känna sidor av dig själv som du inte ens visste om att du
hade, samtidigt som du kommer din partner hudlöst nära när du upplever de svindlande
ögonblick i tillvaron då du helt och hållet överlämnar dig själv och går in en värld av
så stark njutning att allting annat försvinner. Passionerat sex förändrar och utvecklar:
du blir fri, stark och lycklig, får en djupare förståelse både för dig själv och din partner
och ger ett paradisiskt skimmer åt livet. Så – älska mer, njut mer, lek mer – då öppnas
dörrarna till det innerliga och passionerade kärleksliv fyllt av lust och njutning som vi alla
längtar efter!”

Utbildningen vänder sig till dig:
•
•
•
•
•
•

som
som
som
som
som
som

vill arbeta som erotikpedagog, sexrådgivare, sexcoach eller orgasmcoach
arbetar inom vården och upplever att den kliniska kunskapen inte räcker till
arbetar som sexolog men saknar en djupare kunskap om t ex extatiska mångorgasmer
vill sälja sexleksaker via t ex homeparty och kunna svara på de frågor som kommer upp
vill hålla kurser och föredrag kring sexualitet, sensualism och njutning
vill fördjupa din egen sexuellitet

Läs mer om Ylva Franzén och de olika gästlärarna på sidan 12 -13.

Erotikpedagog är ett av de mest spännande jobben i världen.
Varje dag sysslar man med det viktigaste i livet:
kärlekens konst!
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Termin 1 - hösten 2008
Modul 1 - Orgasmera mera
Vad har vi för erfarenheter av erotik i vårt eget liv?
Vad har varit bra och vad vill vi förändra i vårt kärleksliv?
Hur väl känner du din egen kropp?
Vad vill du ha och vad vill du inte ha?
Vad njuter du verkligen av? Frågor att tänka igenom
och föra en dialog om under kursen.
Sexuell anatomi: hur kvinnor och män fungerar fysiskt.
Den kvinnliga och manliga orgasmkurvan, onani och
självnjutningstekniker, kvinnans G-punkt, mannens
P-punkt och andra lustpunkter, intensivare orgasmer,
mångorgasmiskhet.
Lärare: Ylva Franzén
Datum: 12 - 14 september 2008
Plats: Centralt i Stockholm

Specialarbeten
Under kursens gång kommer alla att få redovisa ett
specialarbete. Under den första modulen kommer vi
därför att gå igenom olika ämnen som man kan välja
att göra sitt specialarbete kring.

Modul 2 - Lust och lek
En helg som handlar om hur man kan hitta tillbaka
till lusten, humorn och upptäckarglädjen i den egna
kroppen. Hur den kvinnliga lusten väcks, förspelets
betydelse, kärleksceremonier, erotiska ritualer och
vilka lustens fiender kan vara.
Kreativt sex: vi laborerar med rollspel, sexlekar,
erotiska fantasier och det rika utbudet av sexleksaker,
filmer, erotiska spel och erotisk litteratur på Afrodites
apotek.
Kärlekens kemi: genomgång av kroppens egna
passionsdroger och hur vi kan förstärka vår erotiska
aptit genom våra fem sinnen. Hur mat, kryddor, oljor
och örter kan berika vårt kärleksliv och hur snabbmat,
vissa mediciner, kemikalier och droger kan ha motsatt
verkan.
Under lördagen kommer Calle Rehbinder att leda
oss i olika övningar där vi låter vår sexuella glädje
få utlopp. Vi lär oss att släppa kontrollen, ge oss hän
och frigöra oss från våra begränsande spärrar. Calle
Rehbinder driver Sveriges mest populära erotiska
hemsida www.cirkuseros.nu och håller också i kursen
”Gudomlig njutning” tillsammans med sin fru Jenny. En
intensiv helg med teori, praktiska övningar och öppna
samtal.
Lärare: Ylva Franzén, Jennie och Calle Rehbinder
Datum: 10 - 12 oktober 2008
Plats: Centralt i Stockholm,
Afrodites apotek på söndagen

Modul 3 - Kroppen, kontroll och kontakt
Om vi har massor av spänningar och blockeringar i
kroppen, andas ytligt och inte vågar släppa kontrollen
är det svårt att komma till djupa sexuella upplevelser.
Genom olika tekniker som yoga, dans, beröring,
meditation, visualisering och andning lär vi oss att
hitta den djupa avslappningen så att den sexuella
energin kan få flöda friare i våra kroppar.
Alexander och Charlotte Rudenstam är utbildade kroppsterapeuter och har bl a gått Therapist training (Risk,
Danmark), Counselor relating training (Miasto, Italien),
Childhood deconditioning training (Köpenhamn,
Danmark) samt Essence training (Risk, Köpenhamn).
De arbetar för att hela barndomstrauman och för att
öppna för den inneboende lusten.
Tillsammans har de skapat webbplatsen Vaginarts
(www.vaginarts.com) som är en hyllning till kvinnan i
allmänhet och hennes kön i synnerhet. De arbetar också
för att förbättra relationer genom ökad självkännedom,
se www.encourager.se
Maria Lindelöf är dipl. andningspedagog, internationellt
dipl. kundaliniyoga- och meditationslärare och arbetar
som stresscoach. Hon lär även ut yoga för att ett bättre
sexliv.
Lärare: Ylva Franzén, Charlotte och Alexander
Rudenstam och Maria Lindelöf
Datum: 7 - 9 november 2008
Plats: Venusgården i Skåne eller centralt i
Stockholm

Modul 4 - Kärlekens språk:

Kommunikation och intimitet

Olika sätt att förmedla och ta emot känslor och behov,
kroppsligt och språkligt, ärligt, tydligt, uppskattande.
En av förutsättningarna för en fungerande relation och
fördjupad sexualitet är intimitet och närhet. I våra nära
möten kommer vår sårbarhet fram och vårt behov av
att känna trygghet och tillit ökar. Ylva som har arbetat
mycket med orgasmträning och sexuell njutning vet
vad vi behöver för att vi ska känna oss trygga och våga
öppna upp för varandra.
Aurora Sparre leder workshops i kommunikation för ett
friare och rikare liv. Att öppet och varsamt uttrycka vad
som pågår i oss och samtidigt ta emot den andra med
medkänsla är ett sätt att odla kärleken i en relation.
Lärare: Ylva Franzén och Aurora Sparre.
Datum: 5 -7 december 2008
Plats: Centralt i Stockholm

Orgasmisk njutning ger livsglädje, lust, lycka,
harmoni, gemenskap, kraft, kärlek.
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Termin 2 - våren 2009
Modul 5 - Kärlekens konst 1:
Tantra och Kamasutra

Modul 7 - Erotisk massage och olika
orgasmtekniker

I årtusenden har människor sökt efter den gränslösa
njutningen där tid och rum upplöses och man upplever
att man blir ett med allt. Sexualiteten används inom
tantra som ett redskap att nå en djup känsla av
sammansmältning med sin partner och även för att nå
kontakt med det gudomliga.

Under dessa dagar studerar vi olika erotiska
massagetekniker bl a tantrisk erotisk massage, vulvaoch penismassage och olika orgasmtekniker.
Betty Dodsons orgasmteknik för kvinnor demonstreras
av Pia Struck, sexterapeut från Köpenhamn, utbildad av
Betty Dodson.

Tantrisk kärleksfilosofi, tantrisk yoga, genomgång av
Kamasutraställningar, extatiska orgasmer, amrita (den
kvinnliga fontänorgasmen) tantriska tekniker, tantra
för par förmedlas via olika DVD:er och gästlärare. Teori,
praktiska övningar och upplevelser, diskussioner.
Fördjupning och redovisning av tantriska texter och
tekniker,

Olika orgasm- och njutningstekniker med utgångspunkt
i den flora av amerikanska orgasmcoacher som under
de senaste tjugo åren arbetat framförallt med kvinnlig
njutning, t ex ESO Ecstasy Program av Alan and Donna
Brauer, Extended Massive Orgasm av Steve och Vera
Bodansky, Extraordinary Sex Now av Sandra Scantling,
Sexual Pleasure av Barbara Keesling.

Lärare: Ylva Franzén, Yazmin Fox Andersen,
yogalärare och vaginalterapeut, Köpenhamn
samt en till två amerikanska tantralärare.
Datum: 20 -22 februari 2009
Plats: Venusgården i Skåne

Information och diskussion kring begreppen erotiskt
mentorskap och surrogatpartner.

Modul 6 - Kärlekens konst 2:
Taoistisk sexualitet
Vi kommer att studera taoistiska njutningstekniker,
ejakulationskontroll, orgasmer à la Tao, multipla
orgasmer, hur energibanorna i kroppen fungerar
rent praktiskt och hur man kan gå från ytliga genitala
orgasmer till helkroppsorgasmer.
Sambandet mellan hälsa och sexualitet, bl a läkande
samlagsställningar, hur erogena zoner och punkter
är sammanlänkade med våra kön och hur man kan
cirkulera och lagra energin i kroppen för att må bättre
fysiskt. Fördjupning och redovisning av taoistiska
texter och tekniker.
Lärare: Ylva Franzén, Johan Ekenberg
Datum: 20 - 22 mars 2009
Plats: Centralt i Stockholm

Lärare: Ylva Franzén, Pia Struck , Alexander
Rudenstam och ytterligare en massör.
Datum: 17 - 19 april 2009
Plats: Venusgården i Skåne

Modul 8 - Redovisning av specialarbeten
De specialarbeten som ännu inte redovisats presenteras
här. Du får möjligheter att presentera dig och det du
kan erbjuda i form av workshops, seminarier eller
föredrag.
Lärare: Ylva Franzén och Lorenzo Stiernquist
Datum: 15 - 17 maj 2009
Plats: Centralt i Stockholm

Kick-off i Stockholm
Onsdag den 27 maj 2009 blir det Certifieringsfest och
Kick-off där du kan bjuda in dina vänner och bekanta
till en oförglömlig kväll med dans och överraskningar.

Kostnader och mer info.
Pris:

Utbildningen: 27 000 kr inkl. moms (13 500/termin) uppdelat på 8 moduler under 2 terminer.
En anmälningsavg. på 2 000 kr betalas vid antagning. Denna avgift betalas
tillbaka om kursen inte skulle bli av. Möjlighet finns att dela upp kursavgiften
i månatliga inbetalningar.
Kost och logi: Ingår inte
Övrigt:
Kostnader för resor och kurslitteratur tillkommer.

Plats:

Centralt i Stockholm. Modul 3, 5 och 7 är på Venusgården i Skåne: www.venusgarden.se

Datum:

12 september 2008 – 27 maj 2009

Tid:

Fredag kl. 18.30 – 21.30, lördag och söndag 10.00 – 18.00. Modul 3 0ch 7 även fredag kl. 10-18

Ansökan: Fyll i ansökan på sidan 15 så kommer du att kallas till en intervju där du också kan få svar
på eventuella frågor. Vill du ha svar på frågor innan dess är du välkommen att höra av dig
till Lorenzo Stiernquist.

Mer info: Lorenzo Stiernquist Mobil: 0709 48 02 03 E-post: lorenzo@starspray.com
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Butiken för kvinnor och deras älskare!
Erotikpedagogen Ylva Franzéns speciella signum är sköna stämningar,
passionerade orgasmer och en skattkista av erotiska kvalitetsprodukter.
Butik ligger mitt i krogdistriktet vid Söders vackraste allé, på Katarina
Bangata, ett stenkast från Götgatan.

SECR
ETS
MED
AFRO
DITES
APOT
EK

Vi erbjuder mycket som du bara hittar hos oss:
• Stans bästa urval av sexleksaker
både för henne och honom
• Vågade underkläder och korsetter,
även i större storlekar
• Sensuella presenter för bröllopet, kärleksweekenden
eller vardagslyckan
• Läckra massageoljor, glidmedel och feromonprodukter
• Ett kärleksapotek med lust- och potenspreparat
• Erotisk konst och litteratur
• Kvalificerad rådgivning i kärlek, sex och relationer
Öppet:
Adress:
Tel:

MÅ-FRE 11-18.30, LÖ 11-16 SÖ Stängt
Katarina Bangata 17, 116 39 Stockholm
08-640 92 10

Lite skryt ur vår gästbok:
”Vi hittade Din butik över Internet och kom hela vägen från
Amsterdam! Vi kan försäkra att din butik är bäst i Europa!”
Tacksamma T och U
”Första orgasmen vid 36 års ålder! Tack vare min kille och
den här affären! ” C

Välkommen att även besöka web-butiken:

www.afroditesapotek.se

Venusgården i Skåne - Upplev och bo i ett kärlekspalats

VENUSGÅRDEN är en klassisk fyrlängad skånegård som håller på att förvandlas till kärlekspalats. Gården ligger helt för
sig själv mitt ute i det sydskånska sädeshavet med tre specialinredda dubbelrum för passionerade kärleksnätter och en
privat innergård med lusthus, klätterrankor, romantik, pussvänliga sitthörnor och doftande blommor i kärleksgudinnans
anda. Vill ni ta er tid att njuta – välkomna på kärleksretreat på Venusgården!

Mer info på hemsidan www.venusgarden.se
7

Sexsibility-coachutbildning
Utbildningen där du får lära dig hur du kan fördjupa dina
sexuella upplevelser, bli mer närvarande i din kropp och skapa
nära och kärleksfulla möten med andra. Du lär dig också hur
du sedan kan lära ut samma sak till andra.
Det är en omfattande utbildning med både djup och bredd.
Förutom teoripass och egna studier kommer det att vara
praktiska och dynamiska övningar för att släppa på sexuella
hämningar och blockeringar. Du kommer att få stöd i att bli
friare i ditt uttryck (känslor, ljud, andning och rörelse), öka din
kroppskännedom och hitta din inre kraft och harmoni. Under
utbildningen kommer också stor vikt att läggas på andlig
sexualitet och på var och ens egen inre process.

Vad betyder Sexsibility?
Sexsibility (Sexsibilitet på svenska) innebär att ha sex med
sensibilitet. En sexualitet som handlar om närhet, närvaro,
tillit, lyhördhet, kraft och hängivelse. En sexualitet där alla
delar (Chakran) får vara med. Både vår djuriska kraft, vår
mänskliga sårbarhet och vårt andliga ljus. Sexsibility är bl.a.
inspirerat av Tantrisk och Taoistisk sexualitet men är anpassat
till dagens modernare samhälle och levnadssätt.

Vad syftar utbildningen till?
Utbildningen syftar till att deltagarna ska bli välutbildade lärare inom sexualitet och närhet. Lärare som har släppt på
många av sina egna blockeringar och hämningar, som vet hur man gör för att få ett fantastiskt sex- och kärleksliv och
som kan guida andra att också hitta dit.

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningen är öppen för alla, men vänder sig i första hand till dig som vill arbeta med andra kring sex och närhet t.ex.
som Sexsibility-coach, coach inom andlig sexualitet. sexcoach, sexrådgivare, sexterapeut el.dyl. Om du redan arbetar
som t.ex. sexolog, terapeut, andningspedagog, coach eller med kroppsbehandlingar kan du integrera det du lär dig
under utbildningen med den verksamhet du bedriver idag. På så sätt kan du ge ett bättre stöd till dina klienter som har
problem kring sex och närhet. Dessutom kan du som Sexsibility-coach hitta nya målgrupper att vända dig till.

Sammanhängande process
Att gå Sexsibility-coachutbildningen är så mycket mer än att gå ett antal fristående kurser. Alla modulerna och det som
händer tiden mellan dem hänger ihop som en helhet. Lorenzo Stiernquist (ansvarig för utbildningen) kommer att vara
med på alla moduler och se till att utbildningen följer en röd tråd. Anette Forslund som är psykosyntesterapeut, följer
gruppen under utbildningens gång. Hon kommer att ta hand om det som behöver bearbetas i gruppen och se till att
alla kan känna trygghet och tillit i gruppen. Anna Hult som är andningspedagog, kommer med jämna mellanrum att ha
Frigörande andning med gruppen. Ylva Franzén kommer att svara på frågor och dela med sig av sin enorma kunskap och
erfarenhet och se till att alla kunskapsbitar kommer med. Varje deltagares utvecklingsprocess är viktig och det kommer
att finnas utrymme för att dela med sig av sina upplevelser, få svar på alla sina frågor och få det stöd som behövs.
Modulerna kommer att skilja sig åt på grund av olika tema och gästlärare, men vissa delar som t.ex. dans, utlevelse,
andning, kroppsmedvetenhet, meditation och beröring kommer alltid att vara med. Mellan modulerna kommer det
att vara egna studier och övningar. Var och en kommer att ha en person från gruppen (en ”buddy”) som kan ge stöd
och uppmuntran och som man kan diskutera teoridelarna med. Det är även rekommenderat att ha egen terapi mellan
modulerna för att kunna bearbeta det som kommer upp när man gör övningar på egen hand. Alla kommer också att få
göra ett eget specialarbete och redovisa det i slutet av utbildningen.

Grundutbildning på 3 terminer
Grundutbildningen är uppdelad på 12 moduler som
sträcker sig över 3 terminer. Förutom grundutbildning
kommer det att finnas möjlighet att komplettera med två
vidareutbildningar. En som har fokus på det terapeutiska
arbetet och en som är en fördjupning av den andliga
sexualiteten. Dessutom kommer olika specialkurser,
retreater och workshops att ordnas för dig som är Sexsibilitycoach. Grundutbildningen är med andra ord början på
en otrolig resa där du kommer att ingå i ett nätverk av
spännande människor som utvecklas tillsammans och som
stödjer varandra i sitt arbete med andra.
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The art of sex with sensibility

Termin 1 - hösten 2008
Första terminen är inriktad på den egna sexuella
utvecklingen. Få en bättre kroppskännedom, öva på att
bli mångorgasmisk, hitta den sexuella lusten och öka
förmågan att vara intim, öm och lyhörd med sig själv.
Vi övar oss även i att uppleva vår egen sexuallitet i relation
till andra utan att vi förlorar vår inre förankring.

Modul 1 - Solo Tantra
Djupgående sexuella möten med en partner underlättas
givetvis om man kan vara sexuell med sig själv på
dessa djup. Att ha sex med dig själv behöver inte vara
ett otillfredsställande ”i-brist-på-annat-sex” utan kan ta
dig till andliga djup och extatiska upplevelser.
Att lära sig hur sin kropp fungerar och hur man kan
hitta in till sin njutning kan dessutom vara enklare att
göra på egen hand utan en partner att ta hänsyn till.
Vi kommer att fokusera på hur vi kan öka vår självkärlek
och hur vi kan fördjupa vår sexuella relation med oss
själva. Vi kommer också att titta på vårt sexuella
förflutna, börja hela våra sår och ta reda på vad vi vill
utveckla och ha mer av.
Pia Struck som har mer än 20 års erfarenhet som
sexualterapeut och orgasmtränare visar oss vägen.
Datum: 2 - 5 oktober 2008
Plats: Skeppsuddens Kursgård
Lärare: Pia Struck, Anette Forslund,
Ylva Franzén och Lorenzo Stiernquist

Modul 2 - Våga vara sexuell
Att bli vuxen innebär bl.a. att ta ansvar för sin egen
njutning. Att kunna säga nej till det som inte känns
bra, säga ja till det man njuter av och våga ta steg mot
det man drömmer om att få uppleva.
Dessa dagar är fyllda med praktiska övningar där målet
är att släppa djupliggande spänningar så att du kan
känna och uttrycka mera kärlek i ditt liv. Vi kommer
att arbeta mycket med rörelse, ljud och andning för att
öppna upp till vår inre. Denna modul innehåller även
närvaro, berörings- och gränssättningsövningar.
Johan Ekenberg som är en av Sveriges främsta lärare
inom sexualitet kommer vara lärare under denna
modul.
Datum: 23 -26 oktober 2008
Plats: Skeppsuddens Kursgård
Lärare: Johan Ekenberg, Anna Hult
och Lorenzo Stiernquist

Privata sessioner
Sexsibility-coaching för enskilda och par
Vill du få ut mer av dina nära och sexuella möten?
Med samtal och praktiska övningar får du hjälp
med att släppa på hämningar och blockeringar
kring sexuallitet och närhet. Du tränas i att bli
friare i ditt uttryck (känslor, ljud, andning och
rörelse), öka din kroppskännedom, bli bättre på
att kommunicera, lära dig njuta mer och hitta din
inre kraft och harmoni. Sessionerna utgår från var
och ens nuvarande upplevelser och passar därför
även för dig som har mycket svårt med att våga
vara nära.

Kontakta Lorenzo om du vill veta mer.
E-post: lorenzo@starspray.com
Mobilnr: 0709 48 02 03

Modul 3 - Sexuell urkraft
Under denna modul kommer vi att bejaka och utforska
den sexuella urkraft som vi alla har inom oss. Vi
kommer att använda oss av dans, olika övningar och
göra starka processer som t.ex. AUM meditation för att
på så sätt åter låta vår sexuella livsenergi få flöda fritt.
Calle och Jennie lär ut hur vi kan anväda oss av olika
typer av beröring, dans, kroppsmålningar och hämta
inspiration från djuren värld för att släppa loss vår
sexuella urkraft.
Datum: 20 - 23 november 2008
Plats: Skeppsuddens Kursgård
Lärare: Calle Rehbinder, Jennie Rehbinder,
1-2 AUM-ledare (ej klart)
Anette Forslund och Lorenzo Stiernquist

Modul 4 - Kroppsnärvaro
Om man har svårt att slappna av och vara närvarande
i sin kropp, är det svårt att vara nära andra. Vi kan
visserligen vara nära andra rent fysiskt, men har svårt
att uppleva mötet på det djup som vi skulle önska.
Dhara Milehag hjälper oss att genom Bioenergetics
öppna oss, släppa på spänningar och bli mer
kroppsmedvetna. På så sätt kan vi öka vår förmåga
att njuta mer av våra kroppar och bli mer närvarande i
nuet med vår partner.
Datum: 18 - 21december 2008
Plats: Skeppsuddens Kursgård
Lärare: Dhara Milehag, Anette Forslund och
Lorenzo Stiernquist
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Termin 2 - våren 2009
Andra terminen lär vi oss mer om närhet och sex mellan två människor. Vi granskar vad som hindrar oss från att uppleva
njutning tillsammans med en annan människa. Vi studerar även Kama Sutra och lär oss om kärlekens konst.

Modul 5 - Intimitet och närhet
En av förutsättningarna för en fungerande relation och
fördjupad sexualitet är intimitet och närhet. I våra nära
möten kommer vår sårbarhet fram och vårt behov av
att känna trygghet och tillit ökar.
Intimitet är att komma nära dig själv och andra bakom
alla masker och roller som vi tror att vi ska vara. Det
kräver styrka, hjärta och mod. De flesta människor
upplever att det är i våra intima förhållanden vi möter
de största utmaningarna.
Ramya och Anam leder oss igenom våra motstånd så
att vi kan upptäcka att vi är accepterade och älskade
som vi är.
Datum: 12 - 15 februari 2009
Plats: Skeppsuddens Kursgård
Lärare: Ramya Charlotte Eriksson, Peter Anam Norell,
Anette Forslund och Lorenzo Stiernquistt

Modul 7 - Tantra-massage och healing
Under den här modulen utforskar vi hur Tantramassage, vaginal akupressur, testotuning och healing
kan hjälpa oss att släppa på spänningar och öka våra
sensuella och sexuella upplevelser.
Massage och healing är inte bara ett sätt att få en
underbar upplevelse av sin egen kropp, utan även ett
sätt att närma sig och uppleva en annan människas
kropp och själ.
Datum: 23 - 26 april 2009
Plats: Skeppsuddens Kursgård
Lärare: Ylva Franzén en Tantra-massör (ej klart)
Anette Forslund och Lorenzo Stiernquist

Modul 8 - Hängivelsens konst
Här får vi möjlighet att med skratt och kärlek kyssa
våra hämningar farväl. Vi släpper loss vår kreativa
leklust och kasta vi oss ut i hänryckningens äventyr.
Vi tar även reda på hur olika sexleksaker kan hjälpa oss
att hitta tillbaka till upptäckarglädjen.

Modul 6 - Kama Sutra
Under dessa dagar låter vi oss inspireras av Kama Sutra
(kärlekens lära). Vi lär oss hur vi kan stimulera och
förstärka vår erotiska aptit och väcka vår lust. Vi kommer
att gå igenom förspelets betydelse, kärleksceremonier,
erotiska ritualer, vikten av kommunikation och vilka
lustens fiender kan vara.
Vi kommer också att medvetandegöra och använda oss
av våra fem sinnen på olika sätt. Vi går igenom hur
mat, kryddor, oljor och örter kan berika vårt kärleksliv.
Kama Sutra är även en praktisk manual som lär ut hur
olika samlagsställningar påverkar våra lustcentra på
olika sätt.
Shanti och Lorenzo (som håller Tantrakurser
ihop) kommer att tillsammans med Ylva skapa ett
kärlekstempel under dessa dagar.
Datum: 12 - 15 mars 2009
Plats: Skeppsuddens Kursgård
Lärare: Shanti Limnell, Ylva Franzén
och Lorenzo Stiernquist
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Calle och Jennie som bl.a. har skapat kurserna
”Gudomlig njutning” och ”Livets goda” kommer att
inspirera och leda oss i konsten att njuta fullt ut.
Datum: 21 - 24 maj 2009
Plats: Skeppsuddens Kursgård
Lärare: Calle Rehbinder, Jennie Rehbinder,
Anette Forslund och Lorenzo Stiernquist

Termin 3 - hösten 2009
Den tredje terminen fördjupar vi oss i den andliga sexualiteten. Under årtusenden har människor användt sexualitet och
det sexuella mötet som ett verktyg för att få andliga upplevelser. Med hjälp av både traditionella och moderna metoder
tränar vi oss i att smälta samman med oss själva, med andra och med hela skapelsen.

Modul 9 - Taoistisk sexualitet

Modul 11 - Urban Tantra

Vi lär oss mer om hur vi kan öka den sexuella energin,
få den att flöda fritt och hur vi kan lagra den i vårt
kraftcenter. Vi arbetar också med att få igång sexuell
energi i möte med andra. Vi utforskar även sambandet
mellan en flödande sexuell energi och en frisk, vital
och hälsosam kropp. Johan Ekenberg kommer tillbaka
och med sin sjåsfria enkelhet guidar han oss in i den
taoistiska sexualitetens djup.

Kan BDSM, gruppsex och homosexuelitet inrymmas
inom Tantra? Självklart! Barbara Carrellas slår hål på
många myter och förutfattade idéer kring Tantra. Hon
har skrivit boken Urban Tantra där hon förmedlar
Tantra på ett sätt som är anpassat till dagens moderna
samhälle. Vad sägs t.ex. om Twenty-minute Tantra?
Under denna modul får vi ta del av frukterna från
Barbaras långa resa genom det sexuella landskapet.

Datum: 27 - 30 augusti 2009
Plats: Skeppsuddens Kursgård
Lärare: Johan Ekenberg, Anette Forslund och
Lorenzo Stiernquist

Datum: 22 - 25 oktober 2009
Plats: Skeppsuddens Kursgård
Lärare: Barbara Carrellas, Anette Forslund
och Lorenzo Stiernquist

Modul 10 - Tantrasex
Med hjälp av Tantra lär vi oss hur vi kan omfamna vår
sexualitet och använda oss av vår sexuella energi (vår
livsenergi) för att öka vår kontakt med vårt inre och vår
partner.
Under dessa dagar kommer vi att utveckla vår förmåga
att med närvaro och öppenhet möta varandra på
djupet. Inom Tantra sammanväver man det manliga
med det kvinnliga, det yttre med det inre och det
mänskliga med det gudomliga.
Datum: 24 - 27 september 2009
Plats: Skeppsuddens Kursgård
Lärare: Gitama och Hariprem, Anette Forslund och
Lorenzo Stiernquist
”I still don’t have a clear answer of what is love,
but one thing is sure by sharing the mirror of Tantra,
love is growing everyday in me like a mysterious flower.”

Modul 12 - Erotiskt smörgåsbord
Under dessa dagar kommer alla att dela med sig av sina
olika fördjupningsarbeten. Det blir ett färgsprakande
smörgårdsbord som kommer att berika oss alla.
Praktiska övningar blandas med föredrag och små
workshops.
Datum: 19 - 22 november 2009
Plats: Skeppsuddens Kursgård
Lärare: Ylva Franzén, Anette Forslund och
Lorenzo Stiernquist

Kick-off i Stockholm
Onsdag den 2 december 2009 blir det Certifieringsfest
och Kick-off där du kan bjuda in dina vänner och
bekanta till en oförglömlig kväll med dans och
överraskningar.

Hariprem

Kostnader och mer info.
Pris:

Utbildningen: 42 300 kr inkl. moms (14 100 kr/termin) uppdelat på 12 moduler under 3 terminer.
En anmälningsavg. på 2 000 kr betalas vid antagning. Denna avgift betalas
tillbaka om kursen inte skulle bli av. Möjlighet finns att dela upp kursavgiften
i månatliga inbetalningar.
Kost och logi: Ingår inte. Modulerna kostar 1 440 kr per modul.
Övrigt:
Kostnader för resor och kurslitteratur tillkommer.

Plats:

På Skeppsuddens Kursgård, 2 mil från Norrköping, 15 mil från Stockholm: www.skeppsudden.com

Datum:

2 oktober 2008 – 2 december 2009

Tid:

Modulerna är från torsdag kväll kl. 19.00 till söndag kl. 16.00.

Ansökan: Fyll i ansökan på sidan 15 så kommer du att kallas till en intervju där du också kan få svar
på eventuella frågor. Vill du ha svar på frågor innan dess är du välkommen att höra av dig
till Lorenzo Stiernquist.

Mer info: Lorenzo Stiernquist Mobil: 0709 48 02 03 E-post: lorenzo@starspray.com

11

Vem

?
m
e
v
är

Ylva Franzén är en mycket uppskattad kursledare, föredragshållare, författare och coach inom
erotisk njutning. Hon är flitigt anlitad av press, TV, radio, skolor och universitet. Hon har en
gedigen akademisk utbildning och har bl.a. arbetat som folkhögskolelärare och gymnasielärare i
sex- och samlevnad. Många yrkesverksamma psykologer, läkare, vårdpersonal och sexologer har
fått ta del av hennes kunskaper, men det är framför allt ”vanliga” människor Ylva vill nå ut till.
Ylvas främsta inspirationskällor är taoistisk och tantrisk kärleksfilosofi, frigörande pedagogik, ny
amerikansk sexterapi, modern hjärnforskning, metoder inom idrottspsykologin samt näringslära.
Hennes numera kultförklarade bok “Orgasmera mera” har nu översatts till danska, finska och
polska. Ylva bor både i Stockholm där hon har butiken Afrodites apotek och på Venusgården i
Skåne.
Lorenzo Stiernquist är grundaren av Sexsibility-coachutbildningen och kommer att vara med som
lärare, hålla i det praktiska kring utbildningen och teorin, men framför allt se till att utbildningen
hänger ihop som en helhet. ”Den resa som jag gjort (och gör) för att våga vara mer närvarande
och kunna uppleva sex och närhet på en djupare nivå, har varit en lång resa. Jag brinner nu för
att få dela med mig av mina erfarenheter och av lärare som hjälpt mig på den resan”. Lorenzo
är Sexsibility-coach, har privata sessioner och håller bl.a. Tantrakurser tillsammans med Shanti
Limnell. Han är 44 år, har 2 tonårsbarn och bor i Stockholm.
Johan Ekenberg har haft kurser och föredrag inom personlig utveckling och sexualitet i över
15 år och är en av Sveriges främsta i ämnet. Han är författare och är ofta med i tidningar, radio
och TV (bl.a. som en av Sexinspektörerna på TV4). Han är framförallt intresserad av den andliga
aspekten av sexualiteten och hans främsta inspirationskällor är taoistisk filosofi samt mångårig
kroppsorienterad terapi. Han har med sin kurs ”Sex – en motorväg till Gud” hjälpt många att (med
bl.a. rörelse, ljud och andning), hitta in till djupare upplevelser av sin sexualitet. Han fokuserar
mer på möjligheterna än på problem och har en befriande sjåsfri enkelhet i sitt sätt att leda
människor till djupa transformerande upplevelser.
Jennie och Calle Rehbinder har kurser tillsammans för par och singlar inom sex, kärlek och
samlevnad. De arbetar båda med konstnärligt gestaltande av erotik i bild och skrivande. Calle är
van kursledare i ämnen som berör och involverar personlig utveckling, uttryck och process som
t.ex. teaterimprovisation, shamanism och sex. Han har skrivit mycket om sex, erotik och relationer
i flera olika tidskrifter, och är en aktiv debattör i sexualpolitiska frågor. Calle är också upphovsman
och redaktör för hemsidan Cirkus Eros (www.cirkuseros.nu). Jennie har studerat genusvetenskap,
är en aktiv debattör i sexualpolitiska frågor, har fått undervisning av erotikpedagogen Ylva
Franzén, och har även arbetat i Ylvas butik ”Afrodites Apotek” där hon ständigt mötte frågor från
såväl kvinnor som män om sexualitet och njutning.
Anna Hult är en lugn och inkännande andningspedagog och är bl.a. coach på Wäxthusets
andningspedagogutbildning. Hon älskar att jobba med andning och får ofta höra av människor
att de känner sig väldigt trygga när de andas tillsammans med henne. Hon kommer med jämna
mellanrum att hålla i andningar på Sexsibility-coachutbildningen.
Ramya Charlotte Eriksson och Anam Peter Norell är ett dynamiskt par som leder kurser ihop
bl.a. kring intimitet, sexualitet och Tantra. Ramya som tidigare har arbetat som sjukgymnast,
psykoterapeut och dansterapeut har inspirerat många människor att frigöra sin inre passion. Hon
är mycket uppskattad för sitt sätt att leda grupper. Hon är lekfull, varm och medkännande, men
också rak och utmanande. Hon är ursprungligen från Sverige, men bor sedan många år i Köpenhamn
med sin son. Anam har mångåriga erfarenheter av personlig utveckling och har skapat en tantrisk
process, koncentrerad på hjärtat, som heter Love Spirit. Han är AUM-meditationledare (bl.a. i
Malmö) och är omtyckt för sitt dynamiska och raka sätt att leda grupper. Han har ett retreatställe
på Gotland, där han har kurser och workshops, med inriktning på relationer, kommunikation och
vänskap.
Shanti Limnell är sexual- och parterapeut. Hon har under flera års tid praktiserat Tantra under
ledning av Ma Krishna Radha. Hon har konsultationer och kurser för par, singlar och kvinnor samt
arbetar med familjekonstellationer. Hon arbetar också med kroppsmedvetenhet som ett viktigt
verktyg för att skapa ett holistiskt välbefinnande. Tillsammans med Lorenzo Stiernquist har hon
även Tantrakurser för singlar och par. Shanti har under hela sitt vuxna liv levt i kollektiv med folk
från olika länder och kulturer. Dessa människor, med sina olika livshistorier, ser hon också som
sina lärare och har gett henne inspiration till det arbete hon gör idag. Hon bor i lantlig miljö med
hästar, getter, höns m.m. nära Ekenäs i Finland och har fyra barn och två barnbarn.
Anette Forslund är psykosyntesterapeut, sjuksköterska och certifierad i Programmet för
Sorgbearbetning. Tidigare har hon arbetat som konsult inom näringslivet innan hon började
arbeta med människor i utveckling. Hon tror på människans potential och att vi kan skapa det liv
vi vill ha. Hon brinner för att varje människa skall få känna meningen och engagemanget i det de
gör - och ÄR. Hon bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Norrland. Hon är 43 år, har tre
barn och är en passionerad Asthanga-yogautövare.
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Gitama och Hariprem är ett par som lever med Tantra som basen för sin relation och med
workshops och sessioner delar de med sig av sin kärlek, sina erfarenheter och visdom till
människor runt om i världen. Gitama är en erfaren och omtyckt lärare inom Tantra. Hon är född i
Frankrike och var redan som barn mycket seende och har utvecklat metoder för att öka sin intuition
som hon kallar för ”The Third Ear Training”. Hariprem är från Holland och har arbetat mycket med
olika tekniker för healing och för att öka sin kroppsmedvetenhet och livsenergi. Han lär ut Tai
Chi och Chi Kung och har bl.a. varit lärare på Osho Multiversity i Indien under många år. Båda är
inspirerade av Osho och har startat OshoLeela Love Mystery School: http://www.osholeela.com
Barbara Carrellas från USA är lärare, författare, performance-artist, och pionjär inom frigjord
sexualitet. Hon har haft oräkneliga supportgrupper för män, kvinnor och transsexuella med
HIV/AIDS. Hon har varit med att starta ”Erotic Awakening,” som är en serie olika workshops med
fokus på sexuell healing och som har turnerat runt i USA. Hon har haft ett nära samarbete med
den banbrytande Annie Sprinkle och de har gjort filmer, TV-program, haft kurser och gjort shower
tillsammans. I boken ”Urban Tantra - Sacred Sex for the Twenty-First Century” presenterar hon en
sexualitet baserad på Tantra men som är anpassad till dagens moderna samhälle och levnadssätt.
Alla kan, oberoende av sexuella preferenser, ta till sig hennes kunskaper och öka sin förmåga till
fysisk njutning och andligt välbefinnande. Hennes workshop ”Urban Tantra” är enligt TimeOut/
New York magazine den bästa kursen inom området. Hon bor I New York tillsammans med sin
partner Kate Bornstein som hon även uppträder/undervisar tillsammans med.
Pia Struck från Danmark har mer än 20 års erfarenhet som sexualterapeut, orgasmtränare,
föredragshållare och kursledare. Hon har gått en fyra år lång Kropps- och psykoterapeututbildning
hos ”Institut for Kreativ Psykoterapi”. Pia är utbildad av Betty Dodson från USA och är en av endast
ett fåtal som arbetar enligt hennes metoder i Europa, bl.a. genom orgasm- och onanikurser och har
hjälpt både kvinnor och män att bli multiorgasmiska. Hon guidar människor att komma i kontakt
med en kreativ sexualitet där man känner en känsla av överflödande energi i sitt liv. I en trygg
miljö får man möjlighet att bygga upp en sexuell självtillit och nå sin fulla sexuella potential.
Alexander och Charlotte Rudenstam är utbildade kroppsterapeuter och har bl a gått Therapist
training (Risk, Danmark), Counselor relating training (Miasto, Italien), Childhood deconditioning
training (Köpenhamn, Danmark) samt Essence training (Risk, Köpenhamn). De arbetar för att
hela barndomstrauman och för att öppna för den inneboende lusten. Tillsammans har de skapat
webbplatsen Vaginarts (www.vaginarts.com) som är en hyllning till kvinnan i allmänhet och
hennes kön i synnerhet. De arbetar också för att förbättra relationer genom ökad självkännedom,
se www.encourager.se De har sin bas i Malmö men arbetar i hela landet.
Dhara Milehag är utbildad till terapeut i bioenergetics hos Prem Milan i Brasilien. Hon arbetar
med personlig utveckling, yoga och kroppsterapier och har helgkurser och ger individuella
behandlingar. Hon har flerårig erfarenhet av att lära ut bioenergetics som ett sätt att frigöra energi
och känslomässiga blockeringar i kroppen så att den egna njutningen och glädjen befrias till sin
fulla potential.
Maria Lindelöf är dipl. andningspedagog, internationellt dipl. kundaliniyoga- och meditationslärare
och arbetar som stresscoach. Hon lär även ut yoga för att ett bättre sexliv. Andning, yoga och
coaching är grunderna i det utvecklingsprogram för hela människan som hon har tagit fram.
Att andas rätt är en viktig del för att fördjupa sina sexuella upplevelser. Andningen ökar
välbefinnandet, skärper sinnena, ger ny energi och skapar ett lugn i kropp och själ. I Yoga är
- förutom andningen - dynamiska rörelser, stretching, uthållighet, avspänning och meditation
viktiga delar. I coachingen arbetar Maria med framåtriktad och stödjande dialog, där självkänsla
och självrespekt stärks utifrån en ökad medvetenhet om inre resurser, personlig kompetens och
framtida möjligheter.
Aurora Sparre jobbar som ledarskapskonsult i eget företag sedan 10 år. Mycket av hennes fokus
ligger på hur vi kommunicerar med varandra. Med andra ord vad vi säger till varandra, hur vi säger
det och hur vi lyssnar till det vi hör. Hon har fördjupat sig i hur vi kan lära oss att uttrycka oss så
att vi kan uppleva ett friare och rikare liv tillsammans med andra och hon är fullt övertygad om att
kvalitén på vår kommunikation styr kvalitén på våra relationer. Aurora har också sedan 5 år varit
hos Ylva i hennes butik Afrodites Apotek.
Yazmin Katarina Fox Andersen från Danmark är en känd och uppskattad sexolog, yogalärare och
Tantralärare. Hon har sedan 1994 haft kurser i Danmark och andra länder. Hon har bl.a. kurser i
Erotisk tantra, Vaginal akupressur och ger Ayurvediska behandlingar.

Länkar till lärarna
Om du går in på www.starspray.com kan du hitta länkar till lärarnas hemsidor.
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Om kursen ”Sex – En motorväg till Gud”
De flesta av oss har långt mycket större förmåga till kärlek och kreativitet än vi kan drömma om.
Orsaken till att vi är som vi är beror på den träning vi har fått. Problemet är att vi undviker det vi behöver träna på. Kurser
i personlig utveckling handlar inte om att fylla huvudet med nya tankar, nästan alla moment är praktiska och alla nya
insikter är självupplevda.
Mina kurser grundar sig på en humanistisk människosyn, vilket betyder att jag utgår ifrån att vi alla, under våra masker,
är välmenande och kärleksfulla människor. Min längtan är att leva i en värld med mer skratt och fler kramar. Min tro är
att livet självt vill utveckling, men att gamla vanor och bristande självinsikt hindrar livets naturliga utvecklingsönskan,
vilket ger fysiska eller sociala symptom.

Varför gå en kurs med temat sex?
För att få verktyg att skapa en djupare andlig kontakt med din partner, krävs både kunskap och träning, t.ex. om du vill
öka din sexuella kompetens, kunna njuta mer, få fler orgasmer, få en bättre relation till din kropp och dina känslor, om
du vill kunna kontrollera din ejakulationsreflex, kunna säga nej när du menar nej och ja när du vill.

Vad har Gud med saken att göra?
När människor med humor och glädje vågar vara innerligt nära och extatiskt kärleksfulla, sker ofta djupt mystiska
upplevelser av avgörande betydelse för personens existentiella trygghet. Detta är tyvärr svårt om njutning är skamfyllt
och religioner beskriver oss som fattiga syndare.
Jag tror vi är redo att på egna villkor upptäcka att livet kan vara roligare. Med kunskap om rörelse, ljud och andning kan
vi få dörrar in till det jag kallar Gud.

Vad gör man på kursen?
Dagarna är fyllda med praktiska övningar där målet är att släppa djupliggande spänningar så att du kan känna och
uttrycka mera kärlek i ditt liv. Närvaro, berörings- och gränssättningsövningar förekommer. Teori varvas med en massa
bus och skratt.
Ingen är tvingad till något och du behöver inte ta del av någon politisk eller religiös trosuppfattning. Kursen kan inte
betraktas som terapi. Du deltar på egna villkor för att du tror att självkännedom kan ge dej ett roligare liv.
Kursen, som finns i flera steg, skapades 1993 och hade då namnet Sex, Intimitet och Lust. 10 år senare ändrades namnet
till Sex - en motorväg till Gud, för att förtydliga kursens innehåll.

Vilken sorts människor brukar delta?
Den yngsta har varit 18, den äldsta i 70-årsåldern. 16-30 personer, lika många av varje kön. Rik, fattig, smal och tjock i
en spännande mix. De flesta kommer som singel, det förekommer alltid par. Ungefär hälften kommer från Stockholmsområdet.
De flesta deltagare har aldrig varit med om något liknande och är vanligen jättenervösa. Många återkommer flera gånger
för att återuppleva den goa gemenskapen.
Kursen handlar inte om att ha sex med någon deltagare. Du kan delta fullt ut även om du har en fast relation. Kommer ni
båda två får ni en chans att se varandra med nya ögon och tillsammans möta den sårbarhet där kärleken kan växa.
Mer information om kursen och andra kurser som t.ex. ”Dax att leva”, ”Kroppsläsning”, ”Kursledarskap”, ”Modiga män”
och även om mina Kroppsläsningskonsultationer och Personalutvecklingsdagar finns på:
www.johanekenberg.se

Välkommen!
Johan Ekenberg

Aktuella kursdatum 2008:
1-4 maj, 12-15 juni och 25-28 september

Foto © Oleg Kosirev oleg@kosirev.ru www.kosirev.ru www.photosight.ru/users/ol_k/
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Ansökan till Erotikpedagogutb. och Sexsibility-coachutb.
Fyll i dina uppgifter nedan och skicka in det till oss, så kontaktar vi dig och gör upp en tid för en intervju.
Anmälan är inte bindande, utan först kommer du att bli kallad till en intervju. Om du blir antagen och
beslutar dig för att gå utbildningen kommer ett kontrakt att skrivas först då.
Namn:

Man

Kvinna Ålder:

Gatuadress:
Postadress:
Tfn. dagtid:

Tfn. kvällstid:

Mobilnr.

Lättast att nå (tid):

E-postadress:
Hemsida:
Vilken utbildning söker du till?

Erotikpedagogutbildningen

Sexsibility-coachutbildningen

Skriv lite kort om dig själv:

Har du någon tidigare erfarenhet av att ha arbetat kring ämnet sex och närhet?

Varför vill du gå utbildningen?

På vilket sätt skulle du kunna använda dina kunskaper från utbildningen i ditt arbete (nuvarande eller
kommande)?

Skicka ansökan till:

Lorenzo Stiernquist
Starspray
Box 49
114 79 STOCKHOLM
15

