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СЪВЕТА за СЕКС

НАТАЛИЯ КОБИЛКИНА



Хората, които водят ак-
тивен сексуален живот, жи-
веят по-дълго, по-качествено 
и реализират своите мечти 
далеч по-лесно. Те преживяват 
повече интересни събития в 
ежедневието, оставят повече 
неща след себе си и имат висо-
ко качество на емоции и чув-
ства. Сексуално възбудената 
жена никога не изпада в депре-
сия, а сексуално щастливият 
мъж трудно може да бъде 
манипулиран. Обратното – 
липсата на сексуална свобода 
ни пречи да вършим дори рабо-
тата си пълноценно и често е 
причина за депресии. 

Къде се крие  
ключът към  
сексуалносттаI
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а Казано накратко, сексуалната енергия носи много сила в себе си 

и като всяка сила може да разрушава, а може и да гради. Неразбира-
нето на духовните закони, свързани със секса, не ни освобождава 
от отговорност. Но добрата новина е, че всеки от нас може да 
развие своята сексуалност и да се възползва от всички предимства, 
които това ще му донесе. Как? С малко теория и повече практика.

Да започнем от теорията. Според френската школа по сексоло-
гия има няколко основни стадии, през които минава човешката 
сексуалност. Те са:

1. Интерес

Често сме склонни да мислим, че желанието за секс трябва да 
дойде от само себе си или да бъде предизвикано от нашия парт-
ньор. Голяма грешка! Има един-единствен човек, който отговаря 
за нашата сексуалност – самите ние. Има една стъпка, която пос-
тавя началото на нейното развитие – интереса към секса. Ако по-
добен интерес ни липсва, можем да го провокираме, като четем, 
говорим, гледаме и се интересуваме от тази тема.

2. ЖеланИе

Желанието за секс с партньор започва от любовта към собстве-
ното ни тяло. За бъда още по-директна – от любовта към собст-
вените ни гениталии. Погледнете ги, вижте колко са красиви и съ-
вършени. Те са свещени, защото чрез тях на този свят се появява 
нов живот, а нима има нещо по-красиво от живота?

3. Възбуда

Убедена съм, че ако сте направили първите две крачки по-горе, 
вече отдавна сте се възбудили. Ако не усещате възбудата във вас, се 
върнете на първата точка. В този списък няма прескачане.
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4. Плато

„Плато” се нарича моментът на предоргазмения стадий по вре-
ме на секс. Онзи миг от самозадоволяването или акта с партньор, 
в който усещаш, че след секунди тялото ти ще се взриви.

5. оргазъм

Този стадий едва ли се нуждае от коментар. Свършването вина-
ги е приятно. Не е важно по-какъв начин става – от вашата игра 
със собствените ви гениталии, от проникването на партньора, 
от неща, които ви докосват. Хубавото е, че има оргазъм и тялото 
се отпуска.

6. осъзнаВане

В този етап всеки от нас – съзнателно или не, си отговаря на 
въпросите: Какво всъщност стана? Доволен ли съм, или не съм? 
Харесва ли ми, или това беше за пръв и последен път?

Практиката ми досега показва, че хората имат повече проблеми 
в първите стадии – нямат интерес или не усещат възбуда, и във 
фаза 5, когато не успяват да преминат „платото” и да достигнат 
до така желания оргазъм. Искам да знаете, че това може да бъде 
променено. Смея да твърдя, че оргазмът е навик, който се развива, 
и в един от разделите на тази книга ще се спрем много подробно 
на начините и техниките да го постигнете. Преди това обаче е 
важно да започнем от стъпка 1 (нали се разбрахме – тук няма прес-
качане). 

Отгърнете страницата и прочетете първите 8 от 69-те съ-
вета за секс. Те ще ви помогнат да отключите и развиете своята 
сексуалност!
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Намерете еротични разка-
зи в интернет или си купете 
еротичен роман и го четете 
всеки ден. Започнете да пише-
те сами подобни горещи исто-
рии, като използвате мръсни 
думи, и след това ги четете на 
глас; обсъдете с партньора си 
своите еротични фантазии; 
обличайте се секси; спрете да 
носите бельо и се запишете 
на страстни латино танци 
или стрип-денс. Вече стана 
ясно, че интересът ни към 
секса зависи единствено и само 
от нас, а това са само част 
от средствата да събудим 
позаспалото желание. Със си-
гурност се сещате и за други 
начини да го постигнете, нали?

Събудете 
желанието1




