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Fra regnorm til anakonda Søren Ekman Hent PDF En fuldt opdateret 2. udgave af det bedste og sundeste
alternativ til potenspiller. Ved hjælp af bogens øvelser kan muskulaturen i mandens bækkenbund forstærkes

væsentligt.

Når mandens penis ændrer karakter fra regnorm til anakonda, er det ikke ved hjælp af magi, selv om det
måske kan virke sådan. Det drejer sig om forholdsvis simple kropslige processer. I lighed med hvad der

gælder for resten af kroppen, kan disse processer forbedres ved hjælp af træning. Træningen hjælper både på
rejsningen, til at holde tæt og til at tømme de sidste dråber ud efter vandladning.

Bogen henvender sig til alle, som ønsker at vedligeholde, forbedre eller genvinde bækkenbundens funktioner.

Denne 2. udgave af bogen beskriver værdien af afspænding mere indgående, og forfatteren har ændret
prioriteringen i forhold til træningsmængde og hyppighed. Den er bl.a. også opdateret med en helt ny øvelse

og et nyt forord.
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potenspiller. Ved hjælp af bogens øvelser kan muskulaturen i

mandens bækkenbund forstærkes væsentligt.

Når mandens penis ændrer karakter fra regnorm til anakonda, er det
ikke ved hjælp af magi, selv om det måske kan virke sådan. Det
drejer sig om forholdsvis simple kropslige processer. I lighed med
hvad der gælder for resten af kroppen, kan disse processer forbedres
ved hjælp af træning. Træningen hjælper både på rejsningen, til at
holde tæt og til at tømme de sidste dråber ud efter vandladning.

Bogen henvender sig til alle, som ønsker at vedligeholde, forbedre
eller genvinde bækkenbundens funktioner.

Denne 2. udgave af bogen beskriver værdien af afspænding mere
indgående, og forfatteren har ændret prioriteringen i forhold til

træningsmængde og hyppighed. Den er bl.a. også opdateret med en
helt ny øvelse og et nyt forord.
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