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Mehelik seksuaalsus on hästi aktiivne, riided lendavad seljast, tohutu
suudlemine, kiire
vahekord ja orgasmini jõudmine. 

See pole halb, aga see kaldub olema pigem pealiskaudselt
mehelik. Selline seksuaalsus ei pruugi naist väga sügavuti avada.
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"ÕNNELIK NAINE, ÕNNELIK EMA"  
virtuaalne kogukond

Naise seksuaalsus on oluliselt pehmem ja kogu energia ärkab palju aeglasemalt.
Naiste puhul on vaja iha äratada, sest neil ei tule see nii spontaanselt. Naise
energia on nagu vesi, mida on vaja keema ajada – tal on vaja aega, sõnu ja
komplimente, et ta tunneks ennast ilusa ja atraktiivsena.

Kui su elus on perioode, kus ei ole üldse aega, siis lihtsalt aktsepteeri seda. Kuid
see ei tohi pikaks venida. Peab võtma enda aega ja vajadusel leida jõuga see
3-5 minutit istuda maha ja hingata. Võid proovida ka igapäevaste tegevuste
ajal hingata ja keha lõdvestada. Kui keha on pinges ja kinni, siis naine ei suuda
nautida seksuaalsust.

Leia igas päevas sinu jaoks nauditavaid tegevusi, sest sellega sa tõstad ennast
stressist välja. Ole kasvõi minut kauem dušši all. See ei ole isekas, kui aega
endale võtad. Kui sa võtad selle naudingu endale, siis ei võta sa seda kellegi teise
arvelt, vaid nii saad hoopis rohkem ja siiramalt anda ka teistele.

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



Kui ole tahet seksida, siis keha kõrge kortisooli taseme maandamiseks kasuta
näiteks joogat või leia muid sinu jaoks stressi maandavaid tegevusi. Saad hakata
treenima iha, seksuaalsust ja sensuaalsust. Keha uuesti üles äratamiseks on head
keha praktikad, tantsulised praktikad, tupelihaste treening, enesemasssaž. Ärata
keha uuesti vaikselt üles, kindlasti ei tohiks teha seda jõuga.

Kui seksiga on seotud häbitunne, siis mõtle seksist kui ilusast, puhtast ja
võimsast loomeenergiast. Julge väljendada end seksuaalselt nii kodus üksinda
kui partneriga. Tee näiteks sensuaalset tantsu, fotosid, et väljendada endas olevat
seksuaalset energiat. Sisenda endale mõtet, et tegemist on ilusa ja püha
energiaga.

Peale sünnitust mitte kiirustada, vaid hästi õrnalt alustada. Saab intiimselt olla ka
ilma vahekorrata ja hästi pehmelt alustada - pakkuda õrnust, pehmust,
hellitust sellele piirkonnale. Tervenemine saab toimuda, kui kehal on võimalus
puhata.

Peale sünnitamist aktsepteerida, et kehal ongi muu funktsioon. Kui on tekkinud
blokeering, kui mees katsub rindasid, siis on oluline see ületada. Proovi näiteks
rinnamassaaži – see ei pea olema füüsiline tehnika, vaid lihtsalt pane käed
rindadele, vaatad neid, silmad kinni tunneta. Paku armastuse energiat ja hakka
avama sensuaalset tunnet rindades.

Karolin on kirjutamas raamatut meestele „Mida naised voodis tahavad“,
raamat aitab mõista naiste seksuaalsust. Kirjutatud hästi lihtsaks lugemiseks ning
sisaldab 69 erineva nõuannet, kuidas naisele läheneda.

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