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Jestem założycielką pierwszej w Polsce internetowej szkoły intymnych relacji dla kobiet Sex & Love School i autorką cyklu „Listy od
Karo”, a także kobiecej telewizji Sex & Love
TV. Propaguję orgazmiczny styl życia i pozytywną seksualność. Jestem licencjonowanym sex
coachem i trenerką komunikacji intymnej.
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Witaj

C

zy wiesz, że wśród setek listów, które dostaję
od kobiet przeważają te z pytaniem „co zrobić, aby mi się chciało bardziej?”
W świecie przesyconym erotycznymi treściami
wiele kobiet doświadcza kryzysu pożądania.

Równocześnie kobiety czują,
że mogłyby chcieć więcej.
Tęsknią za czymś, czegoś im
brakuje. Ale często same nie
wiedzą czego.
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co zrobić, aby
mi się chciało
bardziej?
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„O co mi chodzi?”
DOSKONALE ZNAM TEN STAN.

K

ilka lat temu sama w nim byłam. Skończyłam
trzydziestkę, urodziłam dzieci, wyszłam za
mąż, rozwinęłam niezły biznes, zbudowałam dom.
Mogłam sobie kupić wszystko tylko nie poczucie
satysfakcji z życia.

Po prostu nie byłam
szczęśliwa.

Znacie tą
akcję społeczną,
w której
pewna fundacja
napomina kobiety,
żeby nie odkładały
macierzyństwa
na później?
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Moją odpowiedzią na tą kampanię było stworzenie mema. On doskonale oddaje stan, w
jakim byłam kilka lat temu:

Z

tego miejsca zaczęłam podróż do odkrycia własnych pragnień, która trwała 8 lat.
Wreszcie dotarłam tutaj:

M

oja osobista podróż do życia jeszcze bardziej seksualnego wciąż trwa ale teraz wędruję razem
z innymi kobietami, takimi jak Ty, którym towarzyszę w odkrywaniu własnych pragnień w
miłości, seksie i życiu
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P

ierwsze trzy kroki tej podróży opisuję w tej
książce. To wstęp do stylu życia, który pozwoli
Ci na nowo poczuć pasję, namiętność i odwagę do
spełniania pragnień.

S

tyl życia, do którego Cię zachęcam pozwoli Ci poczuć energię, którą będziesz mogła
wykorzystać w dowolnym celu - aby poznać lepiej
siebie, stworzyć intymną relację, jakiej pragniesz,
uskrzydlić swój biznes i wreszcie poczuć
satysfakcję z życia. Satysfakcję, która nie przemija
jak ta, po zjedzeniu czekoladowego muffinka.

“Płakałam przez 5
minut a potem zrobiłam sobie herbaty
z kardamonem, która
smakowała mi jak
nigdy w życiu. Pijąc
grzałam sobie dłonie
gorącym kubkiem
i powoli się uspokajałam. I wtedy to
złapałam - potrzebuję
spokoju, łagodności,
ciepła i wolnego,
leniwego czasu.”

Zapraszam Cię do mojego
seksownego świata!

Karo Akabal
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N

ie mam gotowych odpowiedzi, bo, to zawsze Ty
poniesiesz konsekwencje swojego
wyboru.
do życia bardziej seksualnego to ...
Ja chciałabym tylko pokazać
Ci, że zawsze masz WYBÓR RADYKALNE SAMOLUBSTWO
możesz zmienić szpilki na wyo tak, od razu schody…
achęcam Cię zatem do
godne buty jeśli wiesz, że trudno
Jednak, aby mieć więcej
ekstremalnego zadbania o
Ci siedzieć, kiedy staruszka stoi.
energii, seksu i satysfakcji w żysiebie.
Możesz spać z dzieckiem w
ciu, trzeba zrobić dla nich mieOd dzisiaj Twoja wygoda,
łóżku, aby nie wstawać 5 razy w
jsce w naszym życiu.
Twoje dobre samopoczucie, Twój nocy nawet, jeśli autorytety
Często, bowiem poświęsen, Twoje zdrowie, Twoja przy- mówią, że to zrujnuje Twoje
camy wiele energii na to, aby
jemność stają się najważniejsze.
życie seksualne, a koleżanki, że
zaspokoić potrzeby i oczekiwania
Nie, nie dla innych. Dla Cie- rozpieścisz tym dziecko.
innych.
bie.
Kiedy nauczysz się stawiać
Nasze własne często są na
Wiem, że mogą się w Tobie
SIEBIE zawsze na pierwszym
drugim, trzecim, siedemnastym
pojawić pytania i wątpliwości:
miejscu, to strategie dobre dla
miejscu.
wszystkich z czasem zaczną poA to prosta droga do zmęcze- “A jeśli jestem mamą półrocznego
jawiać się same.
dziecka, to czy mam od dziś ignia, frustracji i zniechęcenia.
Jeśli zastanawiasz się co to
norować jego płacz w nocy, bo chcę znaczy ekstremalnie zadbać o
Żeby żyć pełnią życia trzesię wyspać?”
ba zacząć od odzyskania naszej
siebie, albo wydaje Ci się, że
energii z tych wszystkich miejsc,
dbasz o siebie wystarczająco
w których ją ulokowałyśmy, aby “Jeśli widzę staruszkę w tramwaju dobrze, to zrób test, który dla
to mam nie ustępować jej miejsspełniać czyjeś pragnienia.
Ciebie przygotowałam i
ca, bo bolą mnie stopy w nowych
W orgazmicznym stylu życia
sprawdź czy jesteś mistrzynią w
szpilkach?”
chodzi o to, żeby sięgać po to,
samolubstwie.
czego się pragnie. Z korzyścią
dla siebie i wszystkich, którzy są
wokół nas.
#chcemisię

Krok Pierwszy

N

Z

Zachęcam Cię
zatem do
ekstremalnego
zadbania
o siebie.
7

SEX & LOVE SCHOOL ™

www . karoakabal . pl

przewodnik po życiu BARDZIEJ SEKSUALNYM

TEST NA SAMOLUBSTWO
ODPOWIEDZ NA 28 PYTAŃ I PODLICZ WSZYSTKIE TE,
NA KTÓRE ODPOWIEDZIAŁAŚ „TAK”

1. Moja zawodowa praca jest w
100% bezstresowa. Angażuję się
w nią z nieustającym zapałem i
przyjemnością.

7. Raz na trzy lata wykonuję
wszystkie badania laboratoryjne aby potwierdzić swój stan
zdrowia.

14.Codziennie doświadczam automasażu lub masażu wykonanego
przez bliską osobę.

15.Potrafię nazwać co najmniej
2. Mój dom jest czysty i piękny.
Dokładnie taki, jak lubię. Utrzymanie go w czystości nie jest dla
mnie uciążliwe. Jeśli nie mogę
tego zrobić sama proszę o pomoc
lub zatrudniam ją.

8. Mam zdrowe wszystkie zęby.
9. Wykonuję ulubione ćwiczenia
fizyczne co najmniej 30 minut
dziennie. Jeśli mi się to nie udaje,
zatrudniam osobistego trenera,
aby mnie motywował.

15 stanów emocjonalnych, które
odczuwam i które są moim drogowskazem do odkrycia własnych
pragnień. Jeśli tak nie jest,
wpisuję w wyszukiwarkę google
hasło „lista uczuć NVC” i uczę
się odczuwać emocje.

3. Moje rachunki, płaności,
sprawy urzędowe są uporządkowane. Dbam o nie sama z
przyjemnością lub zatrudniam
kogoś.

10.Kiedy poziom niepokoju, który
odczuwam przekracza 3 w 10
stopniowej skali, udaję się po
pomoc do specjalisty od zdrowia
psychicznego, któremu ufam.

4. Nie mam żadnych urzędowych,
prawnych lub podatkowych
problemów.

11.Moja dieta jest zbilansowana i
pod kontrolą specjalisty ds żywienia, któremu ufam.

5. Moje relacje z najbliższymi
(partnerem, dziećmi, znajomymi)
dodają mi energii. Kiedy czuję, że
zaczyna być inaczej - natychmiast
interweniuję i szukam wsparcia
w przywróceniu energetycznej
równowagi.

16.Jestem niezależna finansowo.
Pieniądze które zarabiam, dostaję
lub mam, wystarczają na wszystkie moje potrzeby. Jeśli tak nie
jest sięgam po wsparcie specjalistów, doradców finansowych i
biznesowych aż osiągnę całkowite
finansowe bezpieczeństwo.

17.Nie palę, nie piję i nie jestem
12.Przygotowywanie posiłków
dla mojej rodziny sprawia mi
przyjemność. Jeśli tak nie jest
przekazuję to zadanie komuś
innemu lub zamawiam jedzenie
do domu.

uzależniona od żadnych substancji.

18.Lubię swoje ciało i akceptuję je
takie, jakie jest.

19.Nigdy nie angażuję się w kon6. Mam co najmniej 15 minut
czystej przyjemności tylko dla
siebie.
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13.Co najmniej dwa razy w
miesiącu doświadczam masażu
całego ciała wykonanego przez
profesjonalistę.

takty seksualne, co do których
nie mam 100% pewności, że mi
służą.
www . karoakabal . pl
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TEST NA SAMOLUBSTWO
20.W mojej szafie mam tylko
ubrania które lubię, w których
wyglądam i czuję się świetnie.

21.Noszę tylko wygodne buty.
22.Raz na dwa tygodnie robię sobie “dzień piękności” i wykonuję
wszystkie zabiegi pielęgnacyjne,
które lubię.

28.Praktykuję wybraną przez siebie
i całkowicie zgodną z moim systemem wartości formę duchowości. Codziennie mam kontakt z
duchowym źródłem, które mnie
odżywia.

...i jak Ci poszło?
Opis wyników jest zabawny,
ale sprawa jest poważna.
Ekstremalne samolubstwo
jest konieczne,
aby wieść orgazmiczny styl życia.
Tak, zadbanie o finanse też …
Pierwsze kroki poznasz już dzisiaj,
więc czytaj dalej.

23.Nigdy nie wykonuję zabiegów
kosmetycznych, które są bolesne
lub uciążliwe.

24.Z łatwością mówię “nie”, nawet
najbliższym.

25.Znam różnicę między “powinnam” a “pragnę”. Nigdy nie robię
tego, co powinnam, jeśli tego nie
pragnę.

26.Nigdy nie zobowiązuję się do
rzeczy, które wymagają ode mnie
wysiłku, którego nie mam ochoty
podjąć z absolutnym entuzjazmem.

27.Każdego roku co najmniej dwa
razy wyjeżdżam na 2 tygodniowe
wakacje. Sama wybieram formę
wypoczynku, która mi służy.
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TEST NA SAMOLUBSTWO
A TERAZ POLICZ WSZYSTKIE „TAK”
I SPRAWDŹ SWÓJ WYNIK

24 - 28 punktów

8 - 13 punktów

JESTEŚ MISTRZYNIĄ SAMOLUBSTWA.
Zgłoś się do mnie po osobiste gratulacje.
Czas abyś zaczęła uczyć innych, jak ekstremalnie
dbać o siebie.
Brawo! Z brakujących punktów wybieraj od 1 do
5 miesięcznie i wdrażaj w życie, aż osiągniesz 28
punktów

KOCHANA, MARTWIĘ SIĘ O CIEBIE.
TAK NIE MOŻE BYĆ!
JESTEŚ ABSOLUTNIE NIESAMOLUBNA.
Przygotuj się (i swoich najbliższych) na
radykalne zmiany.
Po pierwsze - w ciągu najbliższego miesiąca
wyjedź, na co najmniej tydzień. Sama, lub w
towarzystwie osób, którzy dodają Ci energii.
Bez dyskusji..
Twój stan wymaga natychmiastowej
hospitalizacji.
Po drugie, po powrocie wybierz z listy 5 punktów,
które wdrożysz w życie w ciągu następnego
miesiąca. I co miesiąc dodawaj kolejne 5.
Aż dojdziesz do 28 punktów!!

18 - 23 punkty
JEST NIEŹLE. ALE MOŻE BYĆ JESZCZE
LEPIEJ.
Przetestuj wszystkie swoje koleżanki, znajdź wśród
nich Mistrzynię Samolubstwa i poproś o wsparcie
w obszarach, w których jesteś nie dość samolubna.
Z brakujących punktów wybieraj od 1 do 5
miesięcznie i wdrażaj w życie aż osiągniesz
28 punktów.

13 - 17 punktów
MOJA DROGA, PEWNIE PRZED
ZROBIENIEM TEGO TESTU MYŚLAŁAŚ,
ŻE JESTEŚ SAMOLUBNA?
Otóż muszę Cię zmartwić. Jesteś stanowczo za
mało samolubna. Nie wierz tym, którzy twierdzą
inaczej. To pochlebcy. Bierz się ostro do roboty.
Przeczytaj dokładnie ten poradnik i zastosuj się do
WSZYSTKICH zaleceń.
Orgazmy, które na Ciebie czekają są tego warte!
Ponadto z brakujących punktów wybieraj od 1 do
5 miesięcznie i wdrażaj w życie aż osiągniesz 28
punktów
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mniej niż 8 punktów
TWOJE ŻYCIE SEKSUALNE JEST
POWAŻNIE ZAGROŻONE!
Po pierwsze - zrezygnuj ze WSZYSTKIEGO co
miałaś zaplanowane na dzisiaj, a co nie jest czystą
przyjemnością.
Wyobraź sobie, że grypa trzydniówka zwaliła
Cię z nóg.Jedynym lekiem jest samolubstwo i
lenistwo.
Połóż się na 3 dni do łóżka, do którego zabierz
wszystko co lubisz: książki, czekoladki, stare
miłosne listy, kosmetyki, kochanka.
Kiedy już wyjdziesz z łóżka zastosuj zalecenia z
grupy 8-13 punktów.

www . karoakabal . pl
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#chcemisię

Krok Drugi

do życia bardziej seksualnego to ...

TRENING PRZYJEMNOŚCI

K

obiety, które spotykam
mówią często, że podczas
seksu nie potrafią się po prostu
odprężyć i przyjmować pieszczot,
otworzyć się na przyjemność.

Dlaczego tak się dzieje?

O

tóż dlatego, że od
dzieciństwa jesteśmy
trenowane w tym, że na przyjemność musimy sobie zasłużyć
- najpierw obowiązki potem
przyjemność?

Brzmi znajomo?

W

naszej kulturze przyjemność nie jest zbyt wysoko
ceniona. Wartością natomiast
jest wysiłek i ciężka praca dla
osiągnięcia celu.
Co to oznacza dla naszego życia
seksualnego? Kłopoty.

Najpierw obowiązki
potem przyjemność?
Jesteś pewna?

11

SEX & LOVE SCHOOL ™

www . karoakabal . pl

przewodnik po życiu BARDZIEJ SEKSUALNYM

#chcemisię

TRENING PRZYJEMNOŚCI

S

tyl życia, który prowadzimy
jest zabójczy dla naszego
pożądania. Dlaczego?
W naszych ciałach całymi
dniami płynie kortyzol - hormon
stresu.
Wydziela się od samego rana,
od chwili kiedy słyszymy dźwięk
budzika.
Potem codzienne wyzwania
i stresy gwarantują utrzymanie
stałego poziomu kortyzolu
we krwi. Kortyzol nie jest zły.
Służy naszej skuteczności i szybkości reakcji.
Biologicznie jednak jego wydzielanie to stan alarmowy, który
tysiące lat temu ratował życie
naszym praprzodkom w chwili
zagrożenia życia. Od tego czasu
nasz styl życia się zmienił, ale
nasza biochemia nie tak bardzo.
Jesteś ciekawa, co to ma wspólnego z seksem?
Wobec ataku dzikiego zwierza - podniecenie natychmiast
opada.
Jeśli zaś sytuacja była wyjątkowo
wyczerpująca - długa ucieczka
lub zażarta walka - organizm w
chwili, kiedy jest już bezpiecznie,
przełączał się w stan intensywnej
regeneracji.
To samo dzieje się dzisiaj.
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K

iedy po całym dniu pracy
(i stresu) wracamy do
bezpiecznego domu i resztką sił
wykonamy już wsz ystkie
domowe obowiązki, nasz wycieńczony wysokim poziomem
kortyzolu organizm, włącza
program: regeneracja.
Wtedy zasypiamy przed
telewizorem albo podczas gry
wstępnej (tak, tak, dostaję listy,
w których kobiety piszą, że im się

to zdarza) i budzimy się niewyspane.
o dlatego potrzebujemy
metody skutecznego
obniżania poziomu
kortyzolu w naszym codziennym
życiu. Nie tylko dla lepszego seksu, ale po to, aby podnieść jakość
naszego życia i zadbać o własne
zdrowie.

T

Zapraszam Cię więc do Treningu,
którego celem jest zrobienie miejsca
na przyjemność w Twoim życiu.



Styl życia, który prowadzimy jest
zabójczy dla naszego pożądania.
Dlaczego?
www . karoakabal . pl
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T

rening Przyjemności to
opracowana przeze mnie
skuteczna metoda na zwiększenie
naszej zdolności do odczuwania
przyjemności i obniżania poziomu kortyzolu we krwi.
Stała, codzienna dawka przyjemności jest najważniejszym
elementem bardziej seksualnego
stylu życia
Pozwolenie sobie na to, aby
zanurzyć się w przyjemności,
która trwa i trwa to umiejętność
i sztuka.
Sztuka, którą trzeba trenować

Z

apraszam Cię więc do
Treningu, którego celem
jest zrobienie miejsca na przyjemność w naszym życiu.

J

uż teraz wiesz po co Ci
mistrzostwo w samolubstwie?
Musisz być strasznie samolubna
żeby pozwolić sobie na codzienną przyjemność, prawda?

Pozwolenie sobie
na to, aby zanurzyć
się w przyjemności,
która trwa i trwa to
umiejętność i sztuka.

13

SEX & LOVE SCHOOL ™

www . karoakabal . pl

przewodnik po życiu BARDZIEJ SEKSUALNYM

#chcemisię

CZYM JEST TRENING PRZYJEMNOŚCI?

T

o codzienna praktyka,
dzięki której możesz
doskonalić zdolność do odczuwania przyjemności i tym
samym podnieść jakość swojego
życia (nie tylko seksualnego).
Jedyne czego wymaga ta praktyka, to znalezienie 15 minut
codziennie (nazywam ten
czas Kwadransem Przyjemności),
które w pełni poświęcisz przyjemności.
pierwszej minucie
„Kwadransa” zatrzymaj
się, usiądź, połóż się i wsłuchaj
się w siebie, w swoje ciało.
Odpowiedź sobie na pytanie: co
teraz, w tej właśnie chwili sprawi
mi przyjemność?
To może być kąpiel, wypicie
herbaty w pięknej filiżance,
namalowanie obrazu, spacer,
położenie się na trawie, pieszczoty ciała, poczytanie książki, seans
seksu solo, pomalowanie paznokci czy porządki w szafie.

W

Nie ograniczaj swojej przyjemności. Niech płynie swobodnie.
Twoje pragnienia mogą
Cię zaskoczyć!

P

raktykowanie codziennej
przyjemności NAPRAWDĘ
zmienia nasze życie seksualne!
Sprawia, że czujemy więcej,
pragniemy więcej i nabieramy
ochoty na więcej.
Wbrew pozorom nauka
przyjemności nie jest łatwa.
Często budzi tęsknotę za tym,
czego brakuje w naszym życiu –
bliskością, intymnością,
seksem …
obiety, z którymi pracuję
mówią mi, że trudno jest
spędzić aż 15 minut na przyjemności, która jest niezaplanowana.
Że potrzebujecie inspiracji.
am zatem dla Ciebie kilka
propozycji na Kwadrans
Przyjemności

K

M

Praktykowanie codziennej
przyjemności NAPRAWDĘ
zmienia nasze życie seksualne!
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#chcemisię

KWADRANSE PRZYJEMNOŚCI
KWADRANS 1

P

ołóż się na łóżku, zadbaj aby
było Ci ciepło i wygodnie.
Odsłoń ciało tak bardzo, jak jest
to dla Ciebie komfortowe.
Zamknij oczy i zrób trzy
głębokie wdechy i wydechy. Wypuszczaj swobodnie powietrze.
Poleż chwilę oddychając. Zamieszkaj w swoim ciele tu i teraz.
Weź piórko (poszukaj w parku
albo kup w papierniczym) i dotykaj nimi całego swojego ciała.
Skupiaj swoją uwagę na miejscu,
które jest dotykane.Obserwuj
pojawiające się odczucia. Badaj,
które miejsca reagują z największą przyjemnością, a które
nie odbierają bodźców.
Nie omijaj, ani nie faworyzuj
tzw. stref erogennych. Nasze
ciało jest jedną wielką strefą
erogenną. Każda komórka ma
ten sam, orgazmiczny potencjał.
To ćwiczenie jest jednym z
wielu, które budzą uśpioną zdolność naszego ciała do odczuwania
rozkoszy.

KWADRANS 2

łowymi przyjemnościami. Polecam wybranie posiłku składającego się ze zróżnicowanych,
pod względem faktury składników, temperatury i gęstości.
Stwórz sobie możliwość aby
bawić się jedzeniem i szukania
przyjemności od pierwszego
momentu, kiedy Twoje palce
dotykają potrawy. Taki seans
angażuje wszystkie zmysły:
zapach, smak, dotyk, wzrok, a
nawet słuch.
Moja ulubiona potrawa do
jedzenia palcami to ciepła kasza
jaglana z warzywami i aromatycznymi ziołami. Jedzenie
palcami takich „obiadowych”
dań wymaga zwykle lekkiego
przekroczenia naszej strefy komfortu, jesteśmy bowiem świetnie wytrenowane w sprawnym
posługiwaniu się sztućcami. 		
Zachęcam Cię jednak do tego,
aby delikatne naruszyć normy
kulturowe, bo to wzmaga przyjemność.

sując różne oddechowe praktyki
wejść w transowy, orgazmiczny
stan.
Połóż się wygodnie i po prostu oddychaj. Jedną dłoń połóż
na piersi a drugą na brzuchu i
czuj jak pod Twoim oddechem
unoszą się. Oddychaj swobodnie,
bez wysiłku, ale najgłębiej,
jak potrafisz. Poczuj, jak powietrze dociera do brzucha, a nawet
w okolice pośladków.
Spróbuj rozluźniać te partie ciała, do których dociera
oddech. I obserwuj odczucia w
ciele – rozgrzanie, mrowienie,
wewnętrzne łaskotanie, nawet
cierpnięcie.
Przyjemnie?

KWADRANS 3

D

ziś będziemy oddychać dla
przyjemności.
edzenie jest seksualną
Oddech może być naszym
czynnością. Zwłaszcza
jedzenie palcami. Przygotuj sobie wewnętrznym masażystą, a
nawet wewnętrznym kochankdzisiaj jedno danie, które zjesz
iem. Oddychając możemy
przy użyciu palców, ciesząc się
wszystkimi zaskakującymi zmys- pobudzić krążenie krwi, a sto-

J
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KWADRANS 4

D

ziś zapraszam Cię do
doświadczenia zmysłowego
kontaktu z naturą. Wybierz się
na spacer w miejsce, gdzie znajdziesz kawałek gołej ziemi, najlepiej porośniętej trawą. Ściągnij
buty i stań na ziemi bosymi stopami. Poczuj jej twardość, temperaturę i fakturę. Spaceruj tak,
jakbyś cała była swoimi stopami.
Odbieraj wrażenia. Myślisz, że
musisz wyjechać z miasta aby
to zrobić? Albo czekać na lato?
Wcale nie. Kto powiedział,
że nie możesz zdjąć butów
przechodząc przez park w drodze
do pracy? Przyjemność jest
wszędzie.

więc śmiało, dbając przy tym o
swoje zdrowie (nie chcemy, żebyś
się przeziębiła).
I jak Ci się podobają te inspiracje?

T

o tylko kilka przykładów.
W naszej seksownej szkole
(Sex & Love School)
setki kobiet dzielą się swoimi
pomysłami na Treningi Przyjemności i wspierają się w tym, aby
codziennie znaleźć na nią co
najmniej 15 minut.
Byłoby wspaniale gdybyś mogła do
nas dołączyć.

KWADRANS 5

T

ak, przyjemność można
znaleźć wszędzie. Nawet w
deszczu. Kiedy tylko usłyszysz,
jak krople deszczu stukają o
szybę wyjdź na dwór, na balkon
lub choć wychyl się przez okno.
Wyjdź z domu, jak na spotkanie
z ukochanym.
Najpierw wysuń dłoń. Niech
spadną na nią pierwsze krople.
Zamknij oczy i poczuj chłód,
ciężar i fakturę wody. Potem
wystaw twarz i pozwól, aby
deszcz obmył Twoją skórę. 		
Zmoczył włosy. Otwórz usta i
pij krople. Dla mnie najprzyjemniejszy jest kontakt z deszczem i
nagim ciałem, eksperymentuj
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#chcemisię

Krok Trzeci

do życia bardziej seksualnego to ...

POWRÓT DO SZKOŁY SEKSU I MIŁOŚCI

N

iewiele z nas miało okazję
doświadczyć mądrej i gruntownej miłosnej i seksualnej edukacji.
Dziś wiele kobiet pyta mnie, jak
rozmawiać z dziećmi o seksie i
miłości. Odpowiadam zawsze to
samo - jeśli planujesz edukować
seksualnie swoje dzieci to najpierw
poślij do szkoły siebie.

T

ymczasem większość osób
słysząc o Sex & Love School,
myśli o tajnikach erotycznej
sztuki kochania, wyrafinowanych
technikach, pozycjach seksualnych wzmagających rozkosz czy
erotycznych gadżetach. A tak
naprawdę wszyscy potrzebujemy
wrócić do miłosnej podstawówki.

To był ciepły wiosenny deszcz i zapachniało mokrą
ziemią. Nie mogłam się powstrzymać.
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W

iększość z nas nigdy nie
miała okazji nauczyć się
kochać. A wiele kobiet wciąż
myli miłość z uzależnieniem od
bycia w związku.
W miłosnej podstawówce
zaczynamy od nauki kochania
SIEBIE. Pomoże Ci w niej
radykalne samolubstwo i regularne Treningi Przyjemności.
One przygotują Cię do gimnazjum, w którym poznasz swoje
najgłębsze pragnienia w seksie i
intymnych relacjach. Najgłębsze
czyli takie, które leżą zakopane
pod grubą warstwą przekonań,
mitów i prawd objawionych.

C

zy wiesz, że od wieków
jesteśmy poddawane kulturowej tresurze i uczone tego,
czego powinnyśmy chcieć?
Nic dziwnego - od wieków
jesteśmy poddawane kulturowej
tresurze i uczone tego, czego
powinnyśmy chcieć. Tak zwana emancypacja niczego nie
zmieniła. Wciąż inni wiedzą
lepiej, co jest dla nas dobre:
“Tylko rodzina da Ci poczucie
spełnienia”, “Nie daj się zagonić
do garów, bądź ambitna” ,“Musisz mieć swoje pieniądze”, “Nie
odkładaj macierzyństwa bo będzie
za późno”, “Nie sikaj przy
partnerze, to zabija intymność”,
“Bądź niedostępna, to jest podniecające”

18

SEX & LOVE SCHOOL ™

W miłosnym gimnazjum
dowiesz się czego sama chcesz.
A przewodnikiem będą
EMOCJE. Umiejętność odczuwania, nazywania i bezpiecznego wyrażania emocji jest
nieodzownym elementem życia
bardziej seksualnego. W naszej
kulturze emocje (podobnie, jak
przyjemność) są tematem tabu.
Kobiety już od najmłodszych lat
są trenowane w tym aby unikać
pewnych emocji (zwłaszcza takich, jak gniew i złość )
Zaciskamy więc kolana i zęby
zmuszając się do robienia rzeczy, które powinnyśmy i szybko

tracimy umiejętność odczuwania
tego, czego pragniemy. Co więcej
- powstrzymując silne emocje w
codziennym życiu blokujemy siłę
naszych orgazmów.

O

rgazm to jest trzęsienie
ziemi dla naszego systemu nerwowego, który musi
być drożny aby ta olbrzymia
orgazmiczna energia mogła
przez niego przepłynąć.
Wieloletni trening „znoszenia”,
„zaciskania zębów”, „wytrwałości”,„cierpliwości” skutecznie zatyka nasz orgazmiczny
kanał.

W szkole
miłości uczymy się,
jak wyrażać emocje
i robić miejsce dla
miłości, która pozwoli znaleźć rozwiązanie w każdej,
nawet konfliktowej
sytuacji.

www . karoakabal . pl
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CO TY
MOŻESZ ZROBIĆ JUŻ TERAZ:
1. TRENUJ PRZYJEMNOŚĆ

R

egularny Trening Przyjemności pomoże Ci
zatrzymać się i przypomnieć sobie Twoje
ukryte pragnienia. One dojdą do głosu, jeśli dasz
sobie na to czas. Szukając pomysłów na
Treningi być może przypomnisz sobie o pewnych
zarzuconych przyjemnościach, na które
zabrakło Ci czasu - o lekcjach tanga, na które
zawsze chciałaś chodzić, o leniwych
przedpołudniach z książką w łóżku, o pływaniu
nago w jeziorze, o górskich wędrówkach.
Niezaspokojone pragnienia mogą obudzić niełatwe emocje. Obserwuj je i nazywaj.
Pozwól sobie poczuć, czego Ci brakuje do spełnionego życia.

2. SZKÓL SIĘ W SAMOLUBSTWIE

E

kstremalne samolubstwo pomoże Ci
znaleźć czas na realizowanie pragnień.
Tutaj emocje też się przydadzą. Pozwól sobie na to,
aby być tak wściekłą, że nie masz czasu na tango,
że zmienisz swoje życie, aby go odzyskać. Nawet
kosztem gotowania obiadów dla rodziny (sprawdź
ofertę domowego cateringu, to łatwiejsze niż myślisz).

3. DUŻE ZMIANY WEWNĄTRZ - MAŁE
KROCZKI NA ZEWNĄTRZ

K

iedy zaczniesz czuć emocje, zwłaszcza te
niekomfortowe, możesz mieć ochotę działać
natychmiast.
Zrobić awanturę, trzasnąć drzwiami, rzucić pracę
lub męża.

Spokojnie. Pomalutku.
Gniew jest potrzebny, aby wieść orgazmiczny
tryb życia, ale równocześnie jest kiepskim
doradcą. Spędź trochę więcej czasu ze swoimi
emocjami.
Wyraź je podczas Kwadransów Przyjemności
- tańcz, biegaj, śpiewaj.
Oksytocyna, którą produkuje Twoje ciało w
chwilach przyjemności pomoże Ci spokojnie
zaplanować kolejne kroki.
Tak wiem, to brzmi dziwnie - oddaj się przyjemności, kiedy jesteś wściekła.
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Posłuchaj co mówią inne kobiety:
„W teście na samolubstwo
zdobyłam 12 punktów. Nie
zdawałam sobie sprawy z tego, jak
mało dbam o siebie. Chciałam
robić 15 minut przyjemności
dziennie. Ale ciągle nie mogłam
znaleźć czasu. Ale stałam się
strasznie wrażliwa. Wściekałam
się o byle co. Mąż powiedział, że
zmieniam się w jędzę. Któregoś
dnia miałam zacząć zmywać
kiedy zorientowałam się, że
zaczyna padać deszcz. Wyszłam
na taras aby ściągnąć pranie kiedy
nagle poczułam krople deszczu
na twarzy. To był ciepły wiosenny deszcz i zapachniało mokrą
ziemią. Nie mogłam się powstrzymać. Zatrzymałam się, wystawiłam twarz na deszcz, łapałam
krople w dłonie, zlizywałam z
warg. Nagle na balkon wszedł
mąż i zaczął wołać
„Co ty robisz? pranie moknie!”. I
wtedy się wściekłam. Krzyknęłam:
to sam je pościągaj. Ja muszę
odpocząć! Daj mi spokój. I wybiegłam do ogródka, ściągnęłam
buty i stałam w deszczu. Od tej
chwili codziennie znajduję czas
żeby pochodzić po ogrodzie. Najchętniej boso w deszczu”
Beata, 35 lat
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„Kiedy Karo zaproponowała mi
Trening Przyjemności nie wiedziałam co właściwie mam robić.
Po kilku dniach zorientowałam
się że zapomniałam co mi sprawia
przyjemność. Jako młoda dziewczyna tańczyłam w zespole. Kiedy
z tego zrezygnowałam? No cóż,
praca, małżeństwo, dziecko.
Próbowałam tańczyć podczas
Kwadransów ale to tylko sprawiało
że czułam wściekłość i smutek.
Wydało mi się to bez sensu. A
wtedy Karo zapytała: jesteś zła, że
nie tańczysz? Przecież sama tak
się urządziłaś. Pół roku mi zajęło
przełamywanie się. Teraz tańczę
sobie sama w domu codziennie
przez 15 minut. Już nawet się nie
wstydzę wyrzucić rodzinę z salonu.
Bo chcę być wtedy sama”
Grażyna, 42 lata

„Na początku nie wiedziałam
co mam ze sobą zrobić przez te
15 minut. Byłam zła na siebie
i zniechęcona. To nie było fajne.
Któregoś dnia z tej złości się
rozpłakałam. Płakałam przez 5
minut a potem zrobiłam sobie
herbaty z kardamonem, która
smakowała mi jak nigdy w życiu.
Pijąc grzałam sobie dłonie gorącym kubkiem i powoli się uspokajałam. I wtedy to złapałam - potrzebuję spokoju, łagodności, ciepła i
wolnego, leniwego czasu. 15 minut
sprawia cuda jeśli pozwolisz sobie
coś poczuć. Nawet coś niefajnego”
Ewa, 31 lat

Bo chcę być wtedy sama”
www . karoakabal . pl
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Teraz znasz już
trzy pierwsze kroki
do bardziej
seksualnego
życia!

Ś

ciągając ten poradnik
zapisałaś się do listy subskrybentów moich Listów od
Karo i tym samym dołączyłaś do
seksownej społeczności kobiet,
które wspierają się nawzajem w
podróży do spełnionego życia.
List ode mnie znajdziesz w
każdy wtorek w mojej mailowej
skrzynce. A w nim - najnowszy
odcinek Sex & Love TV i moje
odpowiedzi na pytania o seks i
intymne relacje.

Ty również możesz mnie
pytać o co zechcesz!

L

isty od Karo są i zawsze będą
darmowe. Pozwolą Ci utrzymać kontakt z ideą życia bardziej
seksualnego i poznać inne kobiety, które również pragną czegoś
więcej.

J

eśli natomiast będziesz chciała
zostać studentką Szkoły
Seksu i Miłości to jako czytelniczka Listów od Karo będziesz
mogła skorzystać z wyjątkowych
warunków udziału w Sex &
Love School - szkole on-line
dla kobiet, której kolejna edycja
rusza w listopadzie.

MASZ ZNAJOMĄ,
SIOSTRĘ,
PRZYJACIÓŁKĘ,
CIOCIĘ LUB MAMĘ,
KTÓREJ CHCIAŁABYŚ
WYSŁAĆ TEN E-BOOK?

PRZEŚLIJ JEJ TEN LINK ABY MOGŁA POBRAĆ SWOJĄ WŁASNĄ KOPIĘ
I DOŁĄCZYĆ DO SEKSOWNEJ, KOBIECEJ SPOŁECZNOŚCI.
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