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– Muligvis er du udstyret med en A-skål, 
og du ønsker dig en D-skål. Men er d ine 
små, søde br yster ikke dejlige a lligevel? 
Er de ikke udstyret med nerveender, der 
sender søde gys igennem din krop, når de 

bliver kærtegnet? Er huden ikke blød og 
følsom, og er brystvorterne ikke levende og 
modtagelige for kys? Skal de gemmes væk 
og snydes for opmærksomhed, fordi moden 
dikterer store bryster?

Vivi Hollænder fortæller, at når du først 
har lært at værdsætte din krops fortrin, kan 

du fokusere på at ændre det, du er utilfreds 
med. Er du for tyk, kan du tabe dig, men det 
lykkes først for alvor, når du lærer at holde 
af dig selv. 

– At elske sig selv er ikke det samme som at 

lade stå til, men derimod at få det bedste ud 
af det, man nu en gang er givet. Det er selvføl-
gelig sådan, at der er v isse ting, du ikke kan 
ændre – dine ben kan ikke blive længere, og 
du bliver altså ikke yngre, end din dåbsattest 
fortæller. Men det er dit eget valg, om du til 
stadighed vil græmmes over dine “fejl” – el-

ler åbne øjnene for dine positive potentialer 
og muligheder.

Drop kritikken
Vivi Hollænder møder mange kvinder, hvor 
den manglende seksuelle selvtillid skyldes 
kritiske bemærkninger og stikpiller i deres 
parforhold.

– Konstant kritik er undergravende for et 
hvert menneskes selvtillid – både i og udenfor 
sengen.

Er dit selvbillede ændret fra positivt til ne-
gativt i løbet af dit parforhold? Hvis dette er 
tilfældet, er det på høje tid at tage jeres rela-
tion op til revision. I skal gå jeres kommuni-
kationsform efter i sømmene og få ændret de 
grundlæggende fejl.

Vivi Hollænder oplever, at en kvinde, der har 
mere lyst til sex end sin mand, ofte bliver ramt 
på sin selvtillid og sit værd som kvinde. 

– Hun bebrejder sig selv hans manglende 
lyst og begær og begynder at opfatte sig selv 
som uattraktiv og usexet. Har du det sådan, 

Er dit selvbillede ændret fra positivt til negativt i 
løbet af dit parforhold? Hvis dette er tilfældet, er 
det på høje tid at tage jeres relation op til revision. 

I skal gå jeres kommunikationsform efter i 
sømmene og få ændret de grundlæggende fejl

Oh my!!…. Sensuel feel-good-creme til 
følsomme områder – giv dig selv ekstra 
erotisk stimulering og intim pleje, eller kick-
start lysten. Oh! Creme er en pirrende creme 
med plejende ingredienser samt en række 
af naturens egne elskovsmidler, ginseng, vild 
yams og ginkgo biloba. Tilsammen får det 
cremen til at højne den sensuelle oplevelse og 
intensivere orgasmerne. 

Oh! Cremen smøres på alle dine sensitive 
områder - og takket være de plejende 
ingredienser kan du sagtens bruge den 
på dine kønsdele.
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