
MIRE VÁGYSZ VALÓJÁBAN?



Melyik volt a legjobb szex, amit valaha megéltél a jelenlegi partnereddel? Ha 
egyedülálló vagy, akkor a legjobb szexuális élményeidre gondolj, partnertől 
függetlenül. (Legalább három emléket idézz fel!)





Mi történt a legjobb szexuális élményeid előtt és után közvetlenül? Hogyan 
érezted magad? Fejtsd ki minél részletesebben, bátran írd le azt is, ha 
tudatmódosítót használtál, csak te fogod látni.





A legjobb szexuális élményeid közben hogyan viselkedtél? Magabiztosabbnak 
érezted magad? Nem volt benned gátlás? 



A partnere(i)d hogyan járultak hozzá, hogy jól érezd magad, hogy emlékezetes 
legyen az együttlét? (Például, hogy ő kezdeményezett, többet nézett a szemembe 
közben, mint szokott, satöbbi.)





Amikor a szex annyira nem jó együtt, mit hiányolsz? (Például, hogy hiányzik, hogy 
fontosnak érezzem magam közben, hogy az én örömöm is számítson, satöbbi.)



Amikor nagyon jó együtt a szex, mi az, amit szeretsz benne? (Például, hogy csak 
ketten vagyunk a világban, hogy megszűnik a világ, satöbbi.)



Ha csak egyetlen egy kérésed lehetne a partneredhez, ami jobbá tehetné 
számodra a szexuális élményeket, mi lenne az? (Bátran légy őszinte, ne hazudj 
magadnak.)



Kérlek, most olvasd végig az eddigi válaszaidat, és fogalmazz meg három konkrét 
célt a szexuális életeddel kapcsolatban. Az érzelmeidre fókuszálj, az érzelmi 
igényeid segíteni fognak a célok kitűzésében. (Például, hogy szánjunk egymásra 
több időt.)



Helló! Sereg Tímea vagyok, szexuálterapeuta, újságíró.

A cikkeimet mint szexuálterapeuta szakértő a 24.hu oldalán olvashatod, a 
weboldalamon és a Facebook oldalamon pedig konkrétan láthatod, mivel is 
foglalkozom. 

A SOTE szexuálterapeuta képzésén végeztem, évek óta azon vagyok, hogy segítsek másoknak abban, 
hogy a szexuális életüket a lehető legteljesebben és a legharmonikusabban éljék meg.

Párokkal, egyénekkel is foglalkozom, ha tetszett a munkafüzet, és segített neked 
abban, hogy megértsd a saját vágyaid, örülök! Ez volt a cél.

Ha kérdésed van, ha javítanál a szexuális életeden, ha gátlásaid vannak, keress 
meg, és segítek! 

Email: stparterapia@gmail.com, Weboldal: stterapia.hu Facebook: www.facebook.com/seregtimea/
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