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1. Abych si mohl/a vůbec povídat o sexu a erotice, potřebuji následující typ vztahu:

            
           s cizím neznámým člověkem

        s občasným kamarádem/kamarádkou

         rande/chodíme spolu

            závazný/dlouhodový vztah

            jiný: ________________

2. Nejraději bych si vyzkoušel/a následující typ rozhovoru:

         
           Rozhovor o sexu                                        

        Rozhovor o vzájemných potřebách

         Svůdný rozhovor

            „Sprostý“ rozhovor

       
           Mazlivý a hravý rozhovor                                    

        Romantický rozhovor

         Rozhovor o fantaziích a přáních      

            jiný: ________________

3. Rozhodně nezvládnu („to nedám...“) následující typ erotických rozhovorů:

         
            Rozhovor o sexu                                        

        Sentimentální (příliš emotivní)

         Detailně anatomický rozhovor

            Flirtovací rozhovor 

            Sentimentální (příliš emotivní)                  
    

         
            Touchy – feely (vyjadřující emoční blízkost)                              

         Romantický rozhovor

          Sprostý rozhovor

              jiný: ________________                

        

4. Slova, která jsou pro mě při erotickém rozhovoru absolutně „mimo mísu“:

Přímo napište:   

     

5. Slova, která mě při erotickém rozhovoru vzrušují, jsou například:

Přímo napište:   
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6. Během erotického rozhovoru se chci zaměřit na následující téma:

           Líbání  

        Hlazení a dotýkání (opečovávání)

         Masturbace     

            Společná/sdílená masturbace

            Ruční práce („Honění“)      

            Používání sexuálních hraček

        Tantrická sexualita      

             Erotická masáž                                

         Felace  / Cunnilingus (orální sex)        

          Anální sex

         Vaginálně-penilní soulož 

             Sdílení fantazií  

         Striptýz, svlékání

          Další: ___________________________

7. Erotický rozhovor mě rozhodně vzruší při: 

             předehře                                       

         dohře (po sexu

          při sexu jako takovém

         dohře (po sexu)

             při domácích pracech

             v průběhu pracovní doby                                    

         během pracovní přestávky

         až po práci 

          na veřejnosti (mezi dalšími lidmi)      

             jinde: ________________

8. Mezi zvuky, které mě při sexu vzrušují patří:

   
             Hluboké dýchání                                

         Sténání

          Ticho

             Hudba – jaká?  ________________   

             Rychlé dýchání   
.  
             Vzdychání                                

         Pláč                 

         
             Výkřiky, delší křik                              

         Kvílení, bědování

          Smích                                   

         Kňučení

          Hluboké mručení 

             Hihňání, chichotání

              jiný: ________________                

9. Nejvíc mi vyhovuje „si povídat“ o sexu následujícím způsobem/způsoby:

            email                                 

        psaní sms

         instant messenger (Skype atd.)

            telefonování 

            tváří v tvář nahlas
     

    
             sex po internetu                                        

         chatování 

          tváří v tvář šeptem

              jiný: ________________                

        

Strana 2

© 2017 SCE Academy s.r.o. | Sex Coaching and Education Academy
Vinohradská 124, 130 00 Praha 3

ON-LINE KURZ EROTICKÁ KOMUNIKACE | Julie Gaia Poupětová
Materiál není určen k volnému šíření a kopírování. Uživatel se vystavuje riziku zneužití autorských práv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


