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Den store guide til BDSM Tidens Kvinder Hent PDF BDSM er ikke et nyt fænomen, men i kølvandet på
udgivelsen af romantrilogien ”Fifty Shades of Grey”, kom der nyt fokus på de frække lege.

BDSM handler om dominans, underkastelse og om at blive bundet/fikseret. Ofte krydret med en form for
seksuel aktivitet. Og det er selvfølgelig vigtigt, at legene foregår under informeret samtykke – altså at begge
parter er helt med på, hvordan det skal foregå. For smerte, underkastelse, tortur og nedværdigelse i en eller
anden grad, er en del af spillet. Men det er der mange, der tænder på. Nogle synes, det er frækt at være den,
der bliver domineret. Andre kan godt lide at være den dominerende. Endnu andre er ”switch”, der kan lide

begge dele.

Uanset om du/I er nybegyndere eller øvede på området, finder du her masser af inspiration til at kaste dig
over inden for ”det mørke univers”.
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