MOTERS PALAIMOS KODAI
PASIRUOŠIMAS KURSUI
Skirk pakankamai laiko šio dienoraščio rašymui. Susikurk jaukią,
sakralią erdvę, užsiplikyk arbatos mėgstamame puodelyje. Būtų
nuostabu, jei prieš dienoraščio pildymą pajudėtum ar pašoktum –
kad kūnas atsipalaiduotų, taptų jautresnis.
Atsakydama į toliau pateikiamus klausimus, atliksi pasąmonės
inventorizaciją tomis temomis, kurios, nori ar nenori, turi įtakos
tavo seksualumui, meilės išgyvenimui ir santykiams.
Kai esame sąmoningi, turime pasirinkimą. Tada galime
nuspręsti pakeisti šiuos įsitikinimus tokiais, kurie pasitarnauja mūsų
Aukštesniajam Aš.

1.ĮSITIKINIMAI
a) Daug negalvodama ir necenzūruodama surašyk žodžius ar
teiginius, kurie tau asocijuojasi su šiais žodžiais: seksas,
malonumas, moterys, vyrai. Įprastai šios temos mums turi daug
išlygų, emocinių atspalvių, su jomis susijusių įsitikinimų. Tavo
apibūdinimai neturi skambėti logiškai! Visiškai atsiverk pasąmonei ir
rašyk, kol visus išrašysi.
b) Kokių įžvalgų, šablonų pastebėjai? Kokių turi įsitikinimų, susijusių
su minėtomis sąvokomis? Pavyzdžiui, „moterys pasitelkia seksą,
norėdamos manipuliuoti vyrais“, „aš neverta patirti malonumą“,
„seksas yra gėdingas“.
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2. EMOCIJOS
a) Kokias emocijas tau sunkiausia priimti ir išgyventi?
b) Kokių „pabėgimo strategijų“ imiesi, kad jų išvengtum ar jas
nuslopintum? Maistas, telefonas, filmai, apsipirkinėjimas, skambutis
draugei, vibratorius...?

3. TĖVAI
Aprašyk savo santykius su motina ir tėvu. Kokie buvo tavo pirmieji 7eri gyvenimo metai su jais? Ką jie tavo išmokė apie tai, ką reiškia būti
mergaite ar moterimi? Ar vis dar su tuo sutinki?
4. ATEITIES VIZIJA
Ar galėtum nupasakoti savo gyvenimo, santykių ir seksualumo viziją?
Jei ateinančius 3 mėnesius galėtum gauti absoliučiai viską, ko nori,
kas tai būtų? Įsivaizduok, kad nėra jokių apribojimų, kad tai –
drąsiausia, nuostabiausia tavo svajonė! Detaliai, išsamiai ją
apibūdink!
Gali rašyti apie meilę, santykius, apie tave supančius žmones,
orgazmus, gausą, kūrybingumą ir karjerą, savo kūno priėmimą – apie
bet ką!
Rašyk esamuoju laiku
Svarbiausia – įsivaizduoti jausmus. Kaip jaustumeisi, jei visi aprašyti
dalykai jau egzistuotų tavo realybėje? Kaip jaustumeisi, atrodytum,
vaikščiotum, šoktum, mylėtumeisi, dalintumeisi ir priimtum? Gali
naudotis kitame puslapyje pateikiamais dienoraščio apmatais.
.
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Kas kartą pažvelgusi į veidrodį pajuntu pagarbą, nes...
Jaučiuosi apimta šių jausmų:...
Mano yoni be galo gyvybinga, o tai turi įtakos mano gyvenimui,
santykiams, meilei sau šiais aspektais:...
Man labiausiai patinka šie 5 (ar 55!) mano kūno / seksualumo
aspektai:...
Jaučiuosi be galo patenkinta savo romantiniu gyvenimu, nes..
.
Finansinė mano padėtis puiki, jaučiuosi įgalinta, nes...
Subrendau daugeliu aspektų, pavyzdžiui,...
Kasdien pabundu ir laukiu...
Aš švyčiu! Žmonės nuolat tai pastebi. Veikiausiai taip yra, nes...
Puikią nuotaiką palaikau šiais 3 įpročiais:...
Be galo save myliu ir veiksmingai savimi rūpinuosi, nes kiekvieną dieną
aš...
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