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Zážitky
z kurzu

jenprozeny.cz/zenaazivot 5

Žena & sex

př
ip

ra
v

il
a

: J
it

k
a

 l
u

bo
Ja

c
k

á
, f

o
to

: i
si

fa
.c

o
m

.

Vím, že téma kurzu bylo „umění 
potěšit muže“, ale já si tu spíš  
ujasnila, jak moc důležité je být 
propojena se svou vnitřní 
Ženou, naslouchat jí  
a nechat ji 
promlouvat.

Kurz mě vrátil ve 
vztahu o několik let 
zpět. MáM větší 

chuť se 
s ManŽeleM  

Milovat a za to 
moc děkuju.

Ve svých 33 letech 
jsem zjistila, jak 
krásný MůŽe být 
večer s MuŽeM!

Ujasnila jsem si, že 
kvalita sexu 
hodně závisí 
na Ženě  
– učí takticky  
a nenápadně 
muže, jak na ni.

Došlo mi, že spoustu 
věcí dělám přirozeně 
a možná nejsem tak 
špatná, jak jsem si 

myslela. uvědoMila 
jseM si, Že se 

neMusíM stydět za 
svou Ženskost 

a rozvíjet v sobě 
ženu, pracovat 
se svým tělem.

Hned následující 
den po semináři 
jsem vyzkoušela 

techniky masáže, 
které jsem se 

naučila. 
Účinek byl 

pro 
Mě i pro 

ManŽela 
fascinující.

Dovedu se teď vcítit do toho, co MuŽ 
opravdu potřebuje, což je úžasné...

Pochopila jsem, že v rámci rušného 
a uspěchaného života jsem se zapomněla 

zastavit alespoň v posteli...

Nakonec jsem se ani nestyděla 
a zjistila jsem, že to zase nebude tak 

sloŽité začít se v šestatřiceti učit, 
o čem je vlastně sex.

Nejen že jsem se  
šla naučit, jak svého 
muže nažhavit, ale  
i já sama jsem 
odhalila Mnoho 
vzrušujícího...

Uvědomila jsem si,  
že vztah není  
supermarket, a když 
začnu víc dávat, 
také víc dostávám. 
přestala jseM 
Mít strach  
dotýkat se 
MuŽe v intiMní 
oblasti a cítím se 
svobodnější.

Asi nejvíce jsem 
ocenila možnost zcela 
otevřeně a bez studu 
hovořit o sexu, 

erotice a MuŽích  
s ostatníMi 

ŽenaMi... To jsem 
potřebovala a díky 

tomu se mi daří 
takto otevřeně 

komunikovat  
i s přítelem.

Pochopila jsem, že milování není jen  
o vybití energie, ale že se Mohu 
na partnera opravdu  
napojit a získat zcela nový,  
smyslnější prožitek.

Pro mě asi bylo 
nejdůležitější 

uvědomit si, jak je 
důležité mít otevřené 

oči a dávat všem 
prožitkům dostatečný 
prostor. Vnímat i to, 
co je v nás mužské 

a co ženské. Věnovat 
pozornost vlastní 

spokojenosti 
a necítit se 

špatně, kdyŽ se 
Mi něco nelíbí.


