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Ny dansk-norsk-engelsk iPhone App skal hjælpe verden til bedre sexliv:

Mobil sexrådgivning
Den danske sexolog Anne Meelsen og hendes norske kollega, læge og sexolog Trond Daae-Johansen,
er efter et helt års forarbejde klar til at præsentere verdens første mobil app, som på tre sprog tilbyder
sexologisk rådgivning med blandt andet værktøjer baseret på positiv psykologi og mindfulness.
Af Steen Uno
De to sexologers nye innovative app, der er den første af sin art
world wide, lanceres samtidig på dansk, norsk samt engelsk og
satser straks fra start ambitiøst på at nå helt ud i de alleryderste
digitale hjørner af verden.
"Vi har udviklet app´en, så den kan bruges af alle, der har behov
for sexologisk rådgivning.
På vores nye iOS 7 app giver vi svar på en hel række ofte stillede
spørgsmål om seksuelle problemstillinger, og vi guider brugeren
frem til nogle nye muligheder," siger sexologerne Anne Meelsen
og Trond Daae-Johansen.
Idéen til den nye sexrådgivnings-app opstod, da Anne Meelsens
voksne teenagesøn foreslog hende at ty til nutidens smarte teknonologier, hvis hun som sexolog skulle gøre sig håb om at nå ud
til hans generation. ››

.

››
De to sexologers banebrydende iPhone App kan fra i dag downloades i AppStore for 14 kr..
Anne Meelsen og Trond Daae-Johansen forventer i løbet af kort
tid at kunne brede app´en ud på også androide og andre mobile
platforme.
Rammer alle generationer
"Vi har skabt app´en til at nå bredt ud til alle generationer. Har du
et specielt problem, eller vil du blot lære lidt om sexologi, er det
uhyre nemt og enkelt at manøvrere rundt på app´en.
Flere af tankeøvelserne har vi desuden lagt ind som lydfiler på
alle tre sprog," siger Trond Daae-Johansen.
Om tankerne bag de to nordiske sexologers ny sexinformerende
app siger Anne Meelsen, til daglig privatpraktiserende sexolog i et
lægehus i Risskov, Aarhus.
"Sex handler om nydelse, om at sanse, slippe kontrollen og bruge
samtlige vores sanser. Det er i dette frium, at magien opstår. Vi
kan ikke tænke os til det gode sexliv.
Hvis vi skal have noget til at gro, er vi nødt til at dyrke det. Sådan
er det også med sex - use it or lose it ..."
Trond Daae-Johansen, praktiserende læge samt sexolog i Oslo,
tilføjer, at den nye dansk-norske app også vil være yderst velegnet
til anvendelse for sundhedspersonale som læger, psykologer,
sygeplejersker med flere. ●
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