Sex i energie, czyli na ile
ludzie zerżneli magię sexu :)
.
.

Sex i energie
To ci się spodoba, jestem pewien, ja to uwielbiam bo to jedna
z
piękniejszych funkcji homo sapiens. Sex sex sex wielki biznes,
wielkie
tabu, wiele szumu o te kilka godzin orgazmów w życiu.
.
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Kobieta, mężczyzna, jakieś
uczucie lub po prostu chęć na bliskość, dotyk, penis, pochwa,

pocałunki,
jakieś dziwne pozycje, jakieś dziwne odgłosy albo zupełna
cisza i na
koniec mniejsza lub większa fontanna dziwnego płynu, którego
większość
facetów nawet nigdy nie spróbowała. Paranoja, chcesz żeby
kobieta się
delektowała czymś, czego ty się brzydzisz. I tak sex sprowadza
się do
spermy, tak samo jak jedzenie do kupy. I pewnie teraz myślisz,
że napiszę
ci dlaczego nie chodzi o spermę i dowiesz się o co tak
naprawdę chodzi.
No i masz racje, zaraz tego wszystkiego się dowiesz a nawet
jeszcze
więcej.

.
W sexie chodzi znowu o energie i to znowu te kosmiczne i
ziemskie.
Kiedy dochodzi do połączenia mężczyzny i kobiety to tworzy się
nowa
forma energetyczna złożona z dwóch dopełniających się energii.
I ta nowa
forma energetyczna jest czymś zupełnie nowym niż kiedy
jesteście
osobno. Połączenie może być subtelne np. gdy trzymacie się za
rękę albo
gdy jedno masuje lub dotyka drugie. Każdy kontakt jednego
ciała z drugim
powoduje przenikanie się jednej energii z drugą i tworzenie
nowej formy
energetycznej, która jest synergią i jej moc jest większa niż
1+1 i wynosi
11. Tak więc we dwoje macie wielka moc. To, co możecie zrobić
we dwoje

może być bardzo ciężko dokonać samemu.
.
Połączenie kobiety i mężczyzny jest po prostu symbolicznym
połączeniem dwóch energii i te dwie energie maja ze sobą
tańczyć i się
subtelnie przenikać. To połączenie ma być miłowaniem bez
pożądania, bez
oczekiwania, bez warunku jakiegokolwiek. Macie się miłować
sami w
sobie i wzajemnie. Ty jesteś nią, ona jest tobą, tak właśnie
wygląda
połączenie, stapiacie się w jedną całość, zatraca się granica
waszych ciał.
Każde miejsce dotyku łączy was fizycznie, duchowo i
energetycznie.
Macie przeżuwać bez połykania i nie mam na myśli spermy.
Połączenie
ma być subtelne i
podniecenie to, po

delikatne.

To

czym

określane

jest

prostu gotowość do przekazu energii. Mężczyzna ma wzwód, gdyż
jego
penis jest taką czarodziejską różdżką, która emanuje ogromnym
potencjałem energetycznym. Kobieta jest przyjmująca i jej
kwiecisty
ogród zrasza się rosą, aby przewodnictwo energii było lepsze
niż na sucho.
Woda – wilgoć przewodzi dobrze energię, czyli subtelne ładunki
elektryczne między waszymi ciałami. Kwiat obejmuje całą
różdżkę i
poprzez nawilżenie następuje przewodzenie energii na
maksymalnej
możliwej powierzchni.
.
Tego efektu nie uzyskacie trzymając się za dłonie, nawet
całując się
tego nie doznacie, ale już w pocałunkach jest wilgoć i energia
płynie

silniej niż pomiędzy dłońmi. Dlatego też sex oralny jest tak
podniecający
bo jest w nim większy potencjał płynącej energii. Stopień
podniecenia to
po prostu ilość płynących energii i tyle, one maja płynąć
pomiędzy wami
przemieszczać się i was wznosić, wytrysk jest wywaleniem
energii na
zewnątrz. Nawilżenie waginy nie jest po to aby penis mógł ja
zajeżdżać
niczym ubijak w masielnicy. Neurotyczne ruchy frykcyjne są
niczym
połykanie jedzenia, to zwykła konsumpcja. Tak naprawdę
wystarczą wam
bardzo subtelne ruchy bo tak jak już wcześniej wspominałem
małe ma
moc. Mężczyzna ma co pewien czas zaciskać i rozluźniać mięsień
kegla,
to spowoduje dodatkowe dopływy krwi do penisa i jego bardzo
delikatne
ruchy wewnątrz waginy, których subtelność wzniesie na wyżyny
kobietę.
Zadaniem kobiety jest zaciskać i rozluźniać swój kwiat wokół
różdżki. Im
mniej jakichkolwiek

innych

ruchów

tym

lepiej.

W

tej

delikatności jest
największa moc doznań tak silnych, że w pewnym momencie
będziecie
odczuwać jakby miał za chwilę nastąpić kolejny wielki wybuch
tworzący
nowe wszechświaty.
.
W całej grze waszych ciał i tańcu waszych energii postawcie na
subtelność. Pocałunki niech będą muśnięciami, spokojem,
zgłębieniem,
medytacją i poczuciem jedności. Tak samo z dotykiem, niech
będzie

duchowy, niech będzie niczym dotyk motyla gdy siądzie na
chwilę na
dłoni. Subtelne liźnięcia i oddech może doprowadzić was do
wielu
fantastycznych doznana o których nawet nie macie najmniejszego
pojęcia.
Spermę zostawcie w spokoju niech zostanie tam gdzie jest, nie
ma
sensu jej rozrzucać. Dla mężczyzny wytrysk jest utratą energii
porównywalną do kobiecego okresu. Mężczyzna jeśli kumuluje
swoją
energię to podnosi się jej poziom, aż w pewnym momencie
dochodzi do
poziomu serca i otwiera czakrę serca i dopiero wtedy mężczyzna
może
osiągnąć stan miłowania. Bez kumulacji energii ten stan jest
praktycznie
niemożliwy do osiągnięcia. Kobiety mają z natury dany stan
miłowania i
otwartości czakry serca poprzez, który zasilają energia niższe
czakry
związane z seksualnością. Po prostu mężczyzna i kobieta są
odbiciem tyle,
że lustrzanym. Ona kumulując energię serca budzi swoją
seksualność, on
kumulując energię seksualną budzi swoje serce.
.
Jeśli jesteś kobieta i chcesz aby twój mężczyzna cię miłował
to dbaj
o kumulowanie jego energii seksualnej, stań się strażniczką
jego spermy i
obdarzaj go wielkim zaufaniem z odrobiną ale taką naprawdę
malutką
troski. Jeśli jesteś mężczyzną i chcesz aby twoja kobieta była
boginią sexu
to dbaj o jej energie miłości. Kobiety są jak kwiaty,
potrzebują uwagi,

adorowania, poczucia bezpieczeństwa i dużej dozy troski.
Mężczyzna jeśli
chce kobiety kwitnącej obdarza ją miłością troskliwą, kobieta
jeśli chce
prawdziwego mężczyznę obdarza go miłością ufającą, jeśli
mężczyzna
dostaje zbyt dużo miłości troskliwej to staje się w pewnym
sensie
impotentem. Kobieta bez miłości troskliwej więdnie…
.
Pozycje seksualne maja znaczenie tylko zupełnie inne niż
sadzisz.
Chodzi znowu o energie. Gdy stoisz bez butów na trawie to
jesteś jak już
wspomniałem efektywnym przekaźnikiem energii. Pozycje i różne
ruchy
ciała z jogi, tai chi i innych podobnych systemów pracy z
ciałem mają na
celu zwiększenie przepływów energii i udrożnienie kanałów
energetycznych. Te wszystkie dziwne pozycje powodują różne
przepływy
energii przez twoje ciało. Jeśli ćwiczysz boso na ziemi to
efektowność
tych ćwiczeń jest bardzo wysoka, a jeśli ćwiczysz w butach lub
w domu to
ich efektywność potrafi spaść na tyle, że staną się czysto
fizycznym
rozruszaniem ciała mającym niewiele wspólnego z przekazywaniem
energii. Pozycje seksualne są właśnie taka jogą we dwoje. Te
„układy” ciał
dają wam możliwość doświadczenia zupełnie nowych form energii
jaką
wspólnie stworzycie. Istotne jest to gdzie się kochacie, na
łonie natury jest
najefektywniej. W uproszczeniu można by przyjąć, że jesteś
anteną i w
zależności od tego jaką pozycję ciała przyjmiesz to coś innego

nadajesz i
odbierasz. We dwoje jest to połączenie dwóch anten i różne
pozycje
powodują zmiany fal nadawania i odbioru.
.
Wiele pozycji z Kamasutry wydaje się niewykonalna jednak są
one
możliwe, tylko na każdą pozycje patrzy się z punktu rżnięcia a
nie
subtelności i czasem bardzo płytkiej obecności różdżki w
kwiecistym
ogrodzie. Potrzeba czasu i praktyki abyś zaczął odczuwać
opisane tu
subtelne energie. To jest dokładnie tak samo jak ze zmianą
sposobu
jedzenia na bardziej lekki. W życiu tylko dwie rzeczy możesz
dostać od
razu – hamburgera i zawał. Amen.
.
Powyższy tekst jest fragmentem ksiązki „Homo Ignorantus”
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Daj like’a, udostepnij niech twoi znajomi też przeczytają
.
.

