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18. Co nás v sexuální výchově nenaučili

Své „značně pochybné“ sexuální vzdělání běžně získáváme 
buď z  pornografie, nebo ze sdílení sexuálních zážitků mezi 
kamarády. Pornografie přitom představuje pouze 3 % toho, 
co sexualita opravdu nabízí, a  navíc je postavena pouze 
na mužském typu sexuality. Tím nechci říci, že by na mužské 
sexualitě bylo něco špatného, ale právě odříznutí od ženské-
ho typu sexuality způsobuje výraznou nerovnováhu. Vzrušení 
u žen funguje úplně jinak než to mužské. A vy jste v průběhu 
této knihy již jistě pochopili, že si mnohé sexuální dovednosti 
můžeme osvojit.

Naše tělo je naším nástrojem, a pokud mu budeme 
naslouchat, může nás mnoho naučit.

Běžný model sexuality je založen na mužském vzrušení. Muž-
ské a ženské vzrušení se vzájemně doplňují a přece se velmi 
liší. Co funguje na muže, většinou nefunguje na ženy. Mnoho 
žen je přesvědčeno, že má velmi nízké libido. Většinou je to 
ale jenom výsledek toho, že se snaží zažívat sex mužským způ-
sobem! Když v sexu přistoupí k penetraci ještě před tím, než 
jsou plně vzrušené! O tomto fenoménu se extrémně málo ví 
a mluví.

U
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Obecně vzato je mužské vzrušení velmi jangové,  
zatímco to ženské je naopak jinové.

Co to znamená? To znamená, že u muže je sexuální energie 
jako oheň, který je zažehnut v centru (v penisu) a odtud se 
šíří dál do těla. V případě ženy je pak sexuální energie jako 
voda – sbírá se z okrajů, z končetin a ze srdce, a teprve poté 
putuje do středu (do vagíny). Mužova penisu se můžeme do-
týkat téměř bez jakékoliv předehry. Je vlastně velmi příjemné 
se nejdříve spojit s lingamem a teprve poté pokračovat v ší-
ření rozkoše a aktivaci jeho břicha, hrudníku a končetin. U ji-
nové energie ženy je tomu naopak, ta se postupně pohybuje 
z  okrajů směrem dovnitř a  dolů k  sexuálnímu centru a  než 
sestoupí k milenci, musí nejdříve projít srdcem. Z tohoto dů-
vodu bývá pro ženy obvykle náročnější oddělit sex od lásky. 
Většina žen se musí cítit v propojení a v bezpečí, aby se doká-
zala otevřít, což o mužích vždy říci nemůžeme. Ti mohou mít 
sex bez většího emocionálního či srdečního spojení.
 
Když v sobě máme rovnoměrně integrované ženské i muž-
ské stránky, jsou všechny tyto aspekty ještě bohatší a kom-
plexnější!
 
Jóni a srdce jsou stejné – ani jedno nemůžete otevřít násilím. 
Násilím se nemůžete zamilovat ani otevřít své tělo. Přirozeně 
to tedy znamená, že žena potřebuje ke vzrušení více času než 
muž. Jakmile ale jednou ženskou vodu ohřejete, může zůstat 
velmi dlouho horká. Dále platí, že čím častěji budete její ero-
tickou energii zahřívat, tím snadněji to půjde příště.
 
Než se dotknete jóni, ujistěte se, že je žena vzrušená. To je 
opravdu velmi důležité, věřte mi. Říkám to v každém tréninku 
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ženské sexuality, který vedu. Pokud se totiž dotknete jóni pří-
liš brzy, stáhne se, zamrzne a uzavře.
 
Tantra je tradicí, která uznává a uctívá božskou ženskost. Tuto 
ženskost můžeme vidět ve všem živém a obzvláště v ženách. 
Šakti plyne mnohem přirozeněji v těch, kteří jsou se svou žen-
skostí v  hlubokém kontaktu. Častěji jsou to ženy než muži. 
(Přestože znám pár velmi pozoruhodných mužů, kteří jsou 
se svou ženskostí mnohem více v kontaktu než většina žen.) 
A proto když je žena plně vzrušená a celé její tělo je milova-
né a uctívané, otevře také svou jóni. Bude plně orgasmická 
a bude sdílet nektar hloubky celého svého bytí se svým part-
nerem. Teprve poté s ní bude její mužný partner moci surfo-
vat na jejích vlnách rozkoše. V takové situaci oba vyhrávají!
 
Drazí muži, prosím, nežeňte své ženy k penetraci. Ano, vyža-
duje to od vás přítomnost a trpělivost, ale pokud jí nabídnete 
dostatek času, aby se mohla hluboce vzrušit a  stát se exta-
tickou, než do  ní vstoupíte, desetinásobně se vám to vrátí. 
Jakmile je celý systém aktivován, mohou ženy dosahovat 
ohromujících stavů vzrušení a  objevovat svou hluboce 
erotickou přirozenost, kterou pak dokáží sdílet se svými 
partnery.

Poznámka k vytahování penisu

Mnoho žen zažívá nejenom to, že do nich je předčasně vstou-
peno, ale že jsou také předčasně opuštěny. To se vztahuje ne-
jenom k  pohlavnímu styku a  ostatním formám intimity, ale 
také k ukončení vztahu či odloučení. Ať jste s někým strávili 
pouze jednu noc nebo mnoho let, společný čas vás svazuje 
dohromady a mechanismus je více méně stejný.
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Nejlepším způsobem, jak ukončit pohlavní styk, je udržovat 
genitálie v kontaktu, nechat erekci přirozeně opadnout a zů-
stat „spojení“ i poté, co odezní. Pak ucítíte, jak lingam z  jóni 
přirozeně vyklouzne, případně jej žena, až bude připravena 
jej propustit, zlehka vytlačí ven. Toto poskytuje velmi vřelé 
pole spojení, výživy a intimity.
 
Ani ejakulace není důvod pro rozpojení. Doporučuji držet 
těla blízko sebe tak, aby muž mohl jóni přikrýt dlaní a chvíli 
ji takto objímat. Vyčkejte, dokud se vaše těla nebudou chtít 
přirozeně oddělit.
 
Shrnutí:
 
R    Mužská sexuální energie je jako oheň. Vzplane v  centru 

(v penisu) a poté se šíří dál.
R    Ženská sexuální energie je jako voda. Sbírá se z okrajů, 

končetin a srdce a poté plyne do centra (do vagíny).
R    Až bude srdce ženy měkké a otevřené, bude měkká a ote-

vřená její jóni. Ani jedno nelze otevřít silou.
R    Klíčem k otevření ženského srdce je ujištění, že celé její tělo 

je milováno a uctíváno.
R    Lingamu se můžeme dotýkat téměř bez předehry. Je vlast-

ně velmi příjemné propojit se nejprve s  lingamem a  až 
poté pokračovat v šíření rozkoše a aktivaci hrudníku, bři-
cha a  končetin. Toto usnadní muži dosahování celotělo-
vých orgasmů.

R    Čím hlubší je ženské vzrušení, tím hlubší jsou její orgasmy. 
Čím hlubší jsou mužovy orgasmy, tím větší má potenciál 
vstupu do nekonečné hloubky mystického spojení.
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Cvičení: Zde je váš návod pro zkoumání systému  
vzrušení:

Během celé vaší hry můžete vyzkoušet obojí – přecházet po chvil-
kách z muže na ženu, nebo nejdříve plně aktivovat muže, poté 
ženu a poté opět muže. Žena se bude pravděpodobně zahřívat 
déle, pamatujte, je jako voda! Dám vám malý tip. Nechte ji nej-
prve vzrušovat partnera, neb to bude vzrušovat i ji samotnou!
 

Jak si hrát s mužem:

–  Propojte se vědomě s jeho lingamem. Laskejte, líbejte, oli-
zujte a dotýkejte se jej. Užijte si to!

–  Věnujte čas zkoumání jeho varlat. Experimentujte s růz-
nými typy doteku – od velmi letmého doteku konečky prstů 

po jejich masáž. Můžete zkusit brát jeho varlata do úst – 
jedno po druhém, nebo obě najednou. Bude si užívat to teplo!

–  Neustále se vracejte k lingamu.
–  Jakmile ucítíte, že jsou jeho genitálie naplno aktivová-

ny, začněte šířit energii pomocí rukou a vlastní pozornosti 
do zbytku jeho těla. Můžete mu namasírovat nohy a chodi-
dla. Obzvlášť se soustřeďte na aktivaci prostoru mezi linga-
mem a hrudníkem. Tímto způsobem aktivujete jeho srdeční 

centrum.
–  Následujte svou intuici. Buďte zvídavé a hravé! Nyní mů-
žete volně plynout mezi hrudníkem, krkem, tváří, rty a zbyt-

kem těla až k jeho genitáliím.
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Jak si hrát se ženou:

–  Ujistěte se, že jste dostatečně aktivovali její ústa, rty, krk 
a hlavně – její prsa.

–  Na způsobu, kterým přistupujete k jejím ňadrům, velmi 
záleží. Prozkoumejte každý centimetr jejích prsou ještě 

předtím, než se vůbec dotknete bradavek. Nachází se tam 
mnoho skrytých erotogenních zón. Každá žena je totiž 

schopna orgasmu stimulací prsou!
–  Můžete přidat prvky masáže a zahrnout mnoha polibky 
její ramena, paže, nohy, zadeček a boky. Nabídněte jem-
ný dotek a pusinky jejímu bříšku. Hrajte si s různými typy 
doteku – od doteku, který je jemný jako pírko, po pevný 
stisk a dokonce plácání – očekávejte překvapení v jejích 

reakcích!
–  Poté se můžete postupně propracovat k její jóni.  

Začněte zkoumáním její stydké kosti a vestibulární žlázy[1] 
(VELMI důležité erotogenní zóny spojené s klitorisem). 

Poté se dotkněte jejích vnitřních rtů (ujistěte se, že čímko-
liv se jich dotknete, je vlhké) a teprve poté přejděte ke kli-

torisu.
–  Pokud cítíte, že vás žena zve do své jóni (pohybem boků či 
roztahováním nohou), nespěchejte dovnitř, nechte ji, ať vás 

o to požádá!
–  Poznámka pro ženy: jakmile budete připraveny na pene-
traci (buď prsty, jazykem či lingamem) – řekněte to. Muži, 

nechoďte dovnitř dříve!
–  Pokud si myslíte, že vám to zapomněla říct, můžete se jí 

zeptat: „Mohu do tebe vstoupit teď, nebo bys chtěla, abych 

[1] Vestibulární neboli bartholinyho žlázy ve vestibulu vulvy zajišťují sekret vnější části 
při vzrušení. (pozn. překladatele) 
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tě ještě trošku víc vzrušil?“ Budete překvapení, jak moc si 
tuto otázku zamiluje, i když jste spolu již mnoho let.

–  Následujte svou intuici. Buďte zvídaví a hraví!
 

Jakmile jednou přistoupíte k penetraci, nesklouzněte k na-
vyklému způsobu milování. Zpomalte. A poté zpomalte ješ-
tě více. Dělejte pauzy. Udělejte si z toho meditativní zážitek.

 


