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• Oceń książkę

• Księgarnia internetowa
• Lubię to! » Nasza społeczność

OSWOIĆ CIPKĘ
Jesteśmy fankami mówienia o cipkach w sposób przyjazny
i zabawny, w końcu potrafią dostarczyć mnóstwa radości.
Wydaje nam się, że już najmłodszym można w ten sposób
pokazywać, że ich intymne części ciała są fajne i absolutnie nie powinny być powodem do wstydu. Dlatego proponujemy
zabawę.

↑ przykładowe różnokształtne cipki rysunkowe
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NARYSUJ SWOJĄ CIPK
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Ę
NAZWIJ SWOJĄ CIPK
Cipka? Cipa? A może
muszelka? Brzoskwinka?
Pusia? Królowa? Bogini?
Każde słowo jest dobre, to my nadajemy używanym przez
siebie słowom moc. W tym miejscu możesz wypisać wszystkie
znane Ci określenia odnoszące się do kobiecych genitaliów,
zastanowić się, które Ci się podobają i dlaczego, a które
są według Ciebie niefajne. Możesz wypisać tylko ulubione
lub te ulubione zakreślić. Możesz też wymyślić nowe określenia. Przede wszystkim jednak zachęcamy Cię, abyś nazwała
swoją cipkę, znalazła lub wymyśliła słowo, które najlepiej
do niej pasuje i z którym czujesz się komfortowo.
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SEKSKOMUNIKACJA
Poznawanie i rewidowanie własnych potrzeb oraz granic seksualnych to podstawa, aby mieć udany i bezpieczny seks.
Warto sobie wypisać różne zachowania seksualne czy ich
elementy (np. pozycja na jeźdźca, seks oralny czy zawiązane
oczy) i ocenić, czy są dla nas akceptowalne, do rozważenia
lub zupełnie na tym etapie życia nie wchodzą w grę. Przy
okazji można się zastanowić, co sprawia, że dane zachowanie jest lub nie jest przez nas do zaakceptowania. Bez
presji, aby coś na siłę zmieniać i oceniania się, każdy ma
inne doświadczenia na seksualnym koncie i potrzeby. Kiedy
mamy taki „rachunek sumienia” za sobą, jesteśmy przygotowane i przygotowani do prowadzenia seksualnych negocjacji,
rozmów o naszych preferencjach i granicach.

dzięki
Jesteśmy zdania, że
erym
pytaniu o zgodę i szcz
się
je
a
rozmowom seks st
akcjonujący
lepszy, bardziej satysf
gażowanych.
dla wszystkich zaan
naszych
I wcale nie pozbawia
magii,
kontaktów intymnych
taniczności
romantyczności, spon
przeciwnie.
czy pikanterii, wręcz
JAK ROZMAWIAĆ?
Choć w sekssytuacji, na gorąco, pewne rzeczy można omawiać
i negocjować, to najlepiej byłoby umówić się na rozmowę
o seksie poza sypialnią zawczasu i przygotować do niej
– aby każda ze stron mogła zrewidować swoje aktualne
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seksualne udpodobania. Na początku może być dziwnie, jeśli
nie mamy tego typu doświadczeń, ale warto próbować, starać
się stworzyć luźną atmosferę, wykazać otwartą i nieoceniającą postawą, skoro oczekujemy tego samego od współrozmówczyń czy współrozmówców. Zresztą takie warunki formalne
możemy ustalić, zanim przejdziemy do konkretów.
Warto również sygnalizować językowe problemy, mówić, kiedy
jakieś słowo czy wyrażenie używane przez sekspartnerkę
czy sekspartnera sprawia, że cierpnie nam skóra i bolą nas
uszy. Jak? Wyjść od siebie, swoich doświadczeń, tego, jakie
słowa wolimy i dlaczego. To może być fajna baza, aby zająć
się sferą sekssłów, porównać nasze dotychczasowe seksualne słownictwo i stworzyć wspólny słownik, co wydaje się
ciekawe, zabawne i jak najbardziej może być podniecające.
Co do słów, od których bolą uszy – to też kwestia osłuchania się, przyzwyczajenia. Ale oczywiście nie zawsze i nie
u wszystkich działa.
Co jeszcze sprawia, że sekskomunikacja jest udana? Szczerość i empatia. Mówienie w miarę na bieżąco o tym, co nam
się podoba, a co nie, ale nie tak, aby ktoś poczuł się
winny, kiepski w seksie. Znów raczej w odniesieniu do własnych potrzeb i preferencji, z nastawieniem na wspólny cel,
czyli przyjemność.
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Twoje ulubione sekssłowa.
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Słowa, od których cierpną Ci uszy.
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