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EN BLOG MED SMÅ VIDEOER OM EN BLOG MED SMÅ VIDEOER OM 
SEX, SAMLIV OG SEXLEGETØJSEX, SAMLIV OG SEXLEGETØJ

Du får tips og tricks og sjove anekdoter og små historier om alt
vedrørende sex, samliv og sexlegetøj. Alt er beskrevet på en sjov
og fornøjelig måde, der gerne skulle få dig til at trække på
smilebåndet, samtidig med at du forhåbentlig også lærer noget
nyt, du kan bruge alene eller sammen med en partner.

Bloggen starter i foråret 2019 
 

Hvis du er klar til at lære om sex og sexlegetøj, så se den lille
intro herunder. Den giver dig en idé om hvad det handler om.

javascript:void(0);


LIVET I SEXKØBINGLIVET I SEXKØBING

Der var engang en lille hyggelig by, hvor alle var glade og i
balance. Byen havde knækket koden til det gode liv. De havde
lært at SEX var en vigtig del af livet. De brugte tid på hinanden og
på at få deres meget forskellige forhold til at fungere optimalt.
 

ALLE HAVDE DET SJOVTALLE HAVDE DET SJOVT

Mænd og kvinder, unge og
gamle, alle byens voksne
indbyggere, var klar over, at
sex var meget vigtigt. Klar over
at god sex skaber glæde og
tilfredshed og balance i livet.

LIGE INDTIL DEN DAGLIGE INDTIL DEN DAG

Folk blev mere optaget af
materielle ting, af ny teknologi
og hvad andre tænkte om dem.
Ganske langsomt begyndte
byen at ændre sig og folk blev
utilfredse og sure .
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SEX BLEV IKKE PRIORITERET SEX BLEV IKKE PRIORITERET 

Folk glemte helt, hvor meget nydelse, de plejede at få og hvor
meget ro og balance, det gav i deres liv. Jo længere tid der gik
uden sex, jo mindre tænkte de over det. Men glæden forsvandt.
 

SURHEDEN BREDTE SIGSURHEDEN BREDTE SIG

Sexkurven var dalet. Den var
tæt på at nå bunden... Der blev
indkaldt til et møde og
borgmesteren lyttede til de
sure mennesker og kløede sig i
håret. Hvad var dog der skete?

BYEN VAR VED AT DØBYEN VAR VED AT DØ

Statussymboler og teknologi
var ganske gradvist blevet det
vigtigste og det, man brugte tid
på. Nærvær og ro og tid var
pludselig ikke vigtigt mere. Det
var en ny tid. En underlig tid...
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EGOISMEN TOG OVEREGOISMEN TOG OVER

I de gode gamle dage, brugte
man det helt rigtige værktøj...
Det værktøj og de enkle
redskaber, der skabte de
skønneste magiske stunder. 

Nu var det som om alle havde
nok i sig selv. Som om at man
ikke vidste hvordan, man
gjorde andre mennesker glade
og tilfredse...

 

Før i tiden, kendte man forskel på en varm menneske krop og
et koldt stykke værktøj eller en computerskærm. Man forstod,
at de ikke skulle behandles ens. Det var en helt naturlig
ting. Men i den nye tid var det anderledes. Egoismen bredte sig
og ingen gjorde noget ved det, så det værst tænkelige skete...
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SEX FORSVANDT FRA SKEMAETSEX FORSVANDT FRA SKEMAET

I de gode gamle dage, var der
altid tid til dejlig sex. Selv i en
travl hverdag, fandt man tid til
at hygge sig sammen...

Uanset om det var en gang om
ugen eller en gang om dagen,
så havde man fundet en
balance der gav tilfredsstillelse

Men nu var det helt andre ting, der blev brugt tid på. Tiden blev
brugt på status symboler... På at få et liv, der så godt ud på
over aden... Der var ikke mere status i at fortælle at man havde
et godt velfungerende liv, hvor ALT fungerede og man havde ro
og var i balance med sig selv og sine behov. Folk havde helt
glemt, at man kun kunne være noget for andre, når man selv
havde overskud og var i personlig balance. Folk følte sig
udbrændte og ikke optændte...
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KEDSOMHEDEN BREDTE SIGKEDSOMHEDEN BREDTE SIG

Enhver var sig selv nok. De ting
der foregik under bæltestedet
og som var skjult for andres
øjne blev først ignoreret og
siden glemt. Fødselsdage og
alle de andre mærkedage
gjorde ingen forskel.

Før i tiden blev der altid gjort
ekstra ud af det på en
mærkedag. Endnu bedre sex...
Man k lov til at vælge hvad
man gerne ville...Og partneren
var klar til at tilfredsstille og
give glæde og nydelse.

 

Men nu blev også fødselsdage ignoreret og gled ubemærket
hen i rækken af kedelige dage, hvor sex blev glemt eller bevidst
valgt fra til fordel for andre ting, der gav over adisk glæde og
tilfredshed, men som i virkeligheden skabte endnu mere
ubalance i livet.
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FOLK BLEV ENSOMMEFOLK BLEV ENSOMME

Folk i byen havde gradvist skiftet fokus fra alle de ting man
lavede sammen, til de ting, man sad med alene... Computere og
tablets, telefoner og spillemaskiner. Nærheden forsvandt...
 

SKÆNDERIER OG BROKSKÆNDERIER OG BROK

Blev en del af dagligdagen og
folk glemte at være SAMMEN.
De glemte helt at et menneske
ikke er lavet af træ og har brug
for andre mennesker. Brug for
at røre og blive rørt ved...

UBALANCE OG STRESSUBALANCE OG STRESS

Var det eneste der kom ud af
det. Og det blev værre og
værre, for stressen smittede
meget hurtigt og ubalancen
bredte sig. Ingen turde sætte
foden i og sige STOP! 
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TIDEN BLEV BRUGT FORKERT TIDEN BLEV BRUGT FORKERT 

Tiden findes kun i begrænset mængde, så brug den fornuftigt!
Den regel levede byen altid efter før i tiden, men nu fór alle rundt
og brugte deres tid på en masse ligegyldige ting... Men heldigvis
var der stadig en tilbage i byen, der ikke helt have givet op... 
 

JEG SAVNER DENGANGJEG SAVNER DENGANG

Vi brugte lang tid sammen i
sengen... Dengang hvor vi
kunne grine og have det sjovt...
Dengang hvor vi var der for
hinanden og ikke kun tænkte
på os selv...

SEXKØBING  -  1 + 1 = 2SEXKØBING  -  1 + 1 = 2

En + en skal give SEX! Dejlig
sex og nærvær igen. Jeg vil
snakke med borgmesteren.
Han må gøre noget... Han er en
klog gammel mand. Han må
skaffe hjælp til byen!
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NU SKAL DER SKE NOGET!NU SKAL DER SKE NOGET!

Det kan ikke blive ved på den måde... Byen lever jo ikke op til sit
navn mere.  SEX kurven er snart helt nede. Den skal op igen...

Men jeg kan ikke løse problemet selv. Jeg får brug for hjælp
udefra. Professionel hjælp - Og det skal gå hurtigt... 

Byen har brug for at begynde at tænke på det, der foregår
UNDER bæltestedet igen og ikke kun alt det over adiske og
materielle. Byen skal i balance igen. Jeg vil have glade og
tilfredse mennesker i min by. Mennesker der er i  fuld balance!
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HEJ OG VELKOMMEN HEJ OG VELKOMMEN 

Til vores stakkels by. Jeg har hørt så meget om dig, så jeg er
sikker på , at du kan hjælpe os, med at gen nde vores indre tiger,
så Sexkøbing igen bliver den gladeste og bedste by i hele verden. 
 

JEG VIL GERNE HJÆLPEJEG VIL GERNE HJÆLPE

Og min kuffert er fyldt med
spændende sexlegetøj og jeg
kommer også med en masse
mentale redskaber. Så vi skal
nok få vendt kurven igen. Men
det kommer til at tage tid!

DET TAGER 52 UGERDET TAGER 52 UGER

Det varer et helt år, 52 uger,
før alle problemerne er løst og
sexkurven igen kommer helt til
tops. Men følg med og lyt og
lær, så skal alt nok blive godt
igen...
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I KOMMER TIL AT HØRE OMI KOMMER TIL AT HØRE OM

Sundhed på den sjove måde...
Kvindens hemmeligheder

SEX + 1 kuren
Fra udbrændt til optændt

World of sexcraft
Magiske øjeblikke

Og en  masse andet spændende, der har fokus på sex og samliv
 

SEXLEGETØJSEXLEGETØJ

Kommer du til at høre en del
om og du får en masse tips og
tricks til både par og single
legetøj!

JEG GLÆDER MIGJEG GLÆDER MIG

Til at se dig igen, så jeg kan
dele ud af min store viden til
gavn for alle voksne
mennesker, der kan lide sex!
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FØLG BLOGGEN 
Hver eneste dag i et helt år bliver der lagt en 

lille video eller et billede ud, der tager et 
eller flere af de problemer, der kan opstå i   

sexlivet, op til bearbejdning
  

  
  

Mandag - Lørdag vil det være en kort video eller 
et billede, der beskriver problemstillingen.

  

Søndag  bliver det hele så sat sammen til en lidt 
længere video, der også giver dig løsningen

 

Og forhåbentlig også et godt grin...
 

(Og lidt ny viden om sexlegetøj...)



JEG HÅBER DU HAR FÅET LYST
TIL AT HØRE MERE OM

LIVET I
SEXKØBING

 

 

FØLG MED PÅFØLG MED PÅ
  

FACEBOOK - YOUTUBE - INSTAGRAM - HANNEBUGGILD.DK FACEBOOK - YOUTUBE - INSTAGRAM - HANNEBUGGILD.DK 
  

  

Mange hilsner Hanne Buggild


