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W tym ćwiczeniu zobaczysz jak czujesz się ze swoim seksualnym ciałem.

Ciałem, które może wysyłać sygnały, że jest gotowe na seks.

 

Odpowiedz na pytania, zapisz odpowiedzi w notesie i/lub umów się z

innymi Kobietami ze Szkoły w parze, triadzie lub Kręgu i podziel się

swoimi odpowiedziami i wrażeniami i/lub podziel się w komentarzu pod

Lekcją.

 

Odpowiedzi udzielaj spontanicznie, bez nadmiernego myślenia.

 

Jakie wrażenia z ciało, uczucia i emocje, myśli oraz sygnały z duszy pojawiły Ci

się w medytacji z początku filmu wprowadzającego do Lekcji? 

 

 

Jakie masz skojarzenia, kiedy słyszysz słowa „ciało gotowe na seks”? 

 

 

Jakie reakcje pojawiły się w Tobie, kiedy usłyszałaś o tym, jak Baba Dez

wyjaśnia kiedy, jego zdaniem, kobieta jest gotowa na seks? 

 

 

Jak w tym momencie, na początku tego miesiąca w Szkole, przed wykonaniem

ćwiczeń, opisałabyś swoje sygnały z ciała, po których rozpoznajesz, że jesteś

gotowa na seks? 

 

 

W jakich okolicznościach czujesz się bezpiecznie czując te objawy?

 

 



W jakich okolicznościach czujesz niepokój, zagrożenie, kiedy pojawiają

się te objawy?

 

Komu możesz bezpiecznie pokazać, że jesteś gotowa na seks?

 

 

Przed kim nigdy w życiu byś tego nie pokazała? 

 

 

Czy praktykujesz Kwadrans Przyjemności w publicznych miejscach?

 

 

Czy czujesz się swobodnie oddając się przyjemności, kiedy jesteś

widziana? 

 

 

Czy blokujesz odczuwanie przyjemności i naturalne reakcje swojego

ciała na przyjemność kiedy możesz być widziana, ponieważ budzi to

Twój niepokój, wstyd, lęk o Twoje bezpieczeństwo?

 

 

Czy czujesz się swobodnie będąc widziana w przyjemności przez osoby,

z którymi jesteś w erotycznej relacji?

 

Czy czujesz się swobodnie będąc widziana w przyjemności przez osoby,

z którymi jesteś w bliskiej, lecz nieerotycznej relacji, przez członków

rodziny, przyjaciół, znajomych, współpracowników?

 

 



 

Czy pozwalasz się zobaczyć podczas odczuwania przyjemności jako

elementu świadomego uwodzenia, pokazania się, jako seksualna istota? 

 

 

Czy używasz stanu przyjemności do zwrócenia na siebie uwagi? 

 

 

Czy zdarzyło Ci się udawać przyjemność aby zwrócić na siebie uwagę,

kogoś, kim byłaś seksualnie zainteresowana?

 

 

Czy zdarza Ci się przybierać kuszące pozy, przerysowywać erotyczne

figury w tańcu, świadomie poruszać się seksownie? 

 

 

Czy czujesz się swobodnie robiąc to?

 

 

Czy czujesz niepokój, zagrożenie, wstyd na myśl, że mogłabyś to robić? 

 

 

Czy blokujesz objawy odczuwania przyjemności, pierwsze sygnały

podniecenia z lęku, że zostanie to odebrane jako zaproszenie do seksu?

 

Wyobraź sobie i opisz idealną sytuację, w której mogłabyś w pełni

otworzyć swoje ciało na przepływ pożądania.


