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

Mobil sexrådgivning
Den norske lege og sexolog Trond Daae-Johansen og hans kollega, den danske sexolog Anne Meelsen
i Aarhus, er etter et års forarbeide klare til å presentere verdens første mobil app av sitt slag, som på tre
språk tilbyr sexologisk rådgivning med blant annet verktøy basert på positiv psykologi og mindfulness.
Af Steen Uno
De to sexologers nye innovative app, som er den første av sin art
world wide, lanseres samtidig på dansk, norsk og engelsk. De
satser friskt og ambisiøst fra start med å nå helt ut i de ytterste
digitale hjørner av verden..
"Vi har utviklet appén på den måten at den kan brukes av alle som
har behov for sexologisk rådgivning."
På våres nye iOS7 app gir vi svar på en hel rekke av de hyppigste stillede spørgsmål om sexuelle problemstillinger. Vi guider
brukeren frem til noen nye muligheter, sier sexologene Trond
Daae-Johansen og Anne Meelsen.
Ideen til den nye sexrådgivnings-app oppstod, da Anne Meelsens
voksne tenåringssønn foreslo henne å ty til nåtidens smarte teknologier, hvis hun som sexolog skulle gjøre seg håp om å nå ut
til hans generasjon. ››

.

››
De to sexologers banebrytende iPhone kan fra i dag downloades
i AppStore for 14 Kr..
Trond Daae-Johansen og Anne Meelsen forventer i løpet av kort
tid å få appen ut på androide og andre mobile plattformer.
Angår alle generasjoner
"Vi har skapt appén til å nå ut til alle generasjoner. Har du et
spesielt problem, eller vil du kanskje lære litt om sexologi, er det
veldig lett og enkelt å manøvrere rundt på appén.
Flere av tankeøvelsene har vi dessuten lagt inn som lydfiler på
alle tre språk," sier Trond Daae-Johansen.
Om tankene bak de to nordiske sexologers nye sexinformerende
rende app, sier Anne Meelsen, til daglig privatpraktiserende sexolog i et legesenter i Risskov:
"Sex handler om nytelse, om å sanse, slippe kontrollen og bruke
samtlige av våres sanser. Det er i dette "frirum" magien oppstår.
Vi kan ikke tenke oss til det gode sexliv.
Hvis vi skal ha noe til å gro, er vi nødt til å dyrke det. Sånn er det
også med sex - use it or lose it ..."
Trond Daae-Johansen, allmennlege og sexolog i Oslo, tilføyer at
den nye dansk-nork-engelske app også vil være velegnet til bruk
for helsepersonell som leger, psykologer, sykepleiere og helsesøstre med flere. ●
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