
Marta Kaarlep  "Seksuaalsus ja
emadus- kas lõputu “enne ja
pärast” lugu või millegi uue
algus?"

Levinumad uskumused, mis on seotud emaduse ja seksiga, on näiteks arvamus,
et seks ei ole enam kunagi endine või arvab naine, et ta keha pole enam
atraktiivne. Tegelikult aga on sünnitus nagu värav uude dimensiooni ning naise
kehas toimub avanemine ning transformatsioon.
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"ÕNNELIK NAINE, ÕNNELIK EMA"  
virtuaalne kogukond

Sünnitamisel lükatakse naise mõistus tahaplaanile 
ja keha võtab juhtimise üle. 

 

*Kõik õigused kaitstud! Faili ei tohi jagada väljaspool “Õnnelik naine, õnnelik ema”
kogukonda, kasuta ainult enda otstarbeks.  

Igal naisel on normaalne omada seksuaalset mina, seda endas vabalt
väljendada ning lasta sellel kasvada. Sellega saab ka meie seksuaalsus kasvada
ja vabamaks liikuda. Seksuaalsus on nagu muskel - kui seda ei treeni, siis see
väheneb. Kui seksuaalsusega ei tegele, siis huvi kaob. Oluline on mõista, et see
muutus on normaalne ning selles pole midagi valesti, need on loomulikud
elutsüklid.

Sünnituse käigus saab füüsiline osa tugevalt üles raputatud. Sellest
transformatsioonist liigub naine uude faasi, kus meie tüdrukulik, muretu
nooruslik faas liigub sügavasse kehastumisse ja tarkuse faasi. See on eriline
periood ja toimub meie mõtetes ja peas toimuvast eraldiseisvalt. Muutuse
olemasolu on normaalne ja tervitatud, kui oskame sellele teadlikult ruumi hoida.
Selle peale saame ehitada uut ja hinnalist, mida varem ei ole kogenud.



Kuidas siis ehitada seda uut ja hinnalist seksuaalsust?
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Kõik algab iseenda tundmaõppimisest

Peamine õppimise viis on käed külge praktikad

Loo seksuaalset positiivsust igapäevaellu

 See teekond viib meid detailiderohkesse avastusse. Uurime oma naudingu, oma
piiride, soovide, erogeensete piirkondade, blokkide, tempo, surve, sügavuse,
tiheduse, ajastuse, keskkonna, oma kiirendite ja pidurite kohta. 

Seksuaalne positiivsus ei saa tulla ainult mõtlemise tasandilt, see tuleb ainult
kehastumisest ja oma kehal kogemisest. Mõtlemise suunamine on ka oluline,
sellele aitavad kaasa seminarid, kogukonnad, raamatute kuulamine ja lugemine,
kursused, podcastid. 

Traumad ja blokid on meil kõigil, samas nendega tegelemine ei ole väga
aktsepteeritud ja levinud. Kuid just seda võiksime normaalseks pidada ja
teadlikult ette võtta. Ilma sügavaid retriite ja programme läbi tegemata saad
seksuaalset positiivsust tuua igapäevaellu, kui keskendud oma hingamisele.
Katkematu hingamine liigutab väga hästi energiat. Püüa sügavamalt hingata sisse
ja välja ning kasuta ka häälega hingamist. 
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Seksuaalsus ei ole miski, millega tungi rahuldada, vaid see on sügavam
teema, kust saada toitu ja tähendust oma inimeksistentsile. 

Positiivne seksuaalsus toetab loomingulisust ning seksuaalsus võib olla väga
spirituaalne teekond ja elu. Me saame astuda kuninganna ja seejärel
preestrinna kvaliteeti. Kuninganna kvaliteet tähendab seda, kui fookus liigub
meie mõtlemiselt meie kehastumisele. Tunned, et oledki seksuaalne mina.
Preestrinna kvaliteedi saavutad siis, kui seksuaalsus on miski, mida sa
kummardad kui jumalannat ja mille jaoks sa iseennast pakud. 
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Kui on regulaarne intiimsus, siis suhte kvaliteet on sügavam ja tugevam. Siis
tekib ka ruumi üheskoos kasvada seksuaalsuses - ühised kursused, raamatud,
podcastid, praktikad. Seksuaalsuse arendamine peaks olema dünaamiline
kooskulgemine. 

Orgasm on seksuaalsuse üks võimalik osa, kuid peamine rõhk on naudingul, et
oleks mugav ja orgasm on nice to have. Et jõuda orgasmini, on vaja osata
lõdvestuda, tunda oma keha ning julgeda väljendada oma soove ka mehele. 
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Intiimsus ei ole ainult seks, vaid ka koos asjade tegemine ja loomine, koos
sosistamine või hirmude ja rõõmude jagamine. Tuleb tekitada igapäeva
naudinguid - võta tempo maha ja naudi igat hetke. Avasta kuidas igas asjas
võib olla naudingut - keha kreemitamises, pea padjale panemises, õues tuule
käes jalutamises...

Võid märgata, et kuhugi ei olegi vaja kiirustada ega kaugemale püüelda,
vaid praegu ongi hea, tänane päev ongi kõige õnnelikum päev. 

Nauding on meie inimõigus, see kuulub ainult sulle ning selle kogemine
igapäevaelus on tervitatav ja pole tabu. Seksuaalsus, seksi tihedus ja
seksuaalsuse arenemine on paarisuhtes arutelu koht, mitte ei ole kivisse raiutud
ja rääkimata seadusena kaasas algusest peale. Kui see on seni olnud arutamata
teema, siis miski ei takista seda vestlust pidamast. Pöörake teadlikult tähelepanu
sellele, et seksusaalsus on suhtes oluline. 

Marta soovitatud videod ja raamatud:
Layla Martin - Youtube lühivideod tantra praktikate kohta
"Mating in captivity"- Esther Perel
"Leia oma kirg" - Emily Nagoski 

Marta Facebooki grupp: “Senseksuaalne Naine” 
https://www.facebook.com/groups/499425584249072/?ref=share

Marta koduleht: https://www.senseexpanse.com/ 
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