O čutnosti in varnosti
Opažam, da sem včasih zelo čuten, subtilen, drugič pa zelo neobčutljiv, nedojemljiv, trd,
lesen, kot hlod… No, vesel sem že, če se tega jasno zavedam in dnevne aktivnosti temu
prilagodim. Ni prijetno, ko sem tak, saj sem takrat neroden, neustvarjalen, vse gre narobe,
vse se zapleta. Se pa učim sprejeti tudi to in dovoliti, da tudi taki trenutki dobijo toliko časa
in pozornosti ter sočutja, da se spremenijo v čutno, senzitivno stanje, ko je telo prijetno
lahkotno, ko čutim tudi najbolj fine in subtilne občutke, predvsem ugodja v telesu. Že samo
dihanje je vir ugodja.

Zdi se, da obstaja cel spekter, cel razpon čutenja, kot nekakšna lestvica čutnosti.
Na najvišji stopnji lestvice, recimo na 10. stopnici, čutim orgazmično že samo svoj
dih, ali pa že samo to da sem, da obstajam, da živim….
Ko se spuščam nižje po lestvici navzdol na primer na 8. stopnici, sam po sebi, zgolj
z dihanjem ne čutim užitka, mi pa dotik kjer koli po telesu sproža užitke. Že samo
objem, sebe ali svoje ljubljene osebe, tudi če sva oblečena, lahko sproži užitke ali
celo orgazmične valove.
Na 5. stopnici je še vedno veliko čutnosti, toda za podobne občutke kot na višjih
stopnicah potrebujem več dotika, več stika kože na kožo, več dotikanja spolnih
organov, samo objem ali stisk roke ne zadostuje več.
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Na 3. stopnici si brez penetracije ne predstavljam več ljubljenja, ni dovolj, me ne
nahrani, me ne poteši.
Ko pa pridem do 1. stopnice, pa s težavo čutim ugodje in še to zgolj po erogenih
conah. Čutiš cenen približek orgazmičnega občutka šele ob močnem drgnjenju
spolnih organov, pa še to samo po nekaterih delih npr. mi moški samo po glavici
penisa, ženske pa samo po ščegetavčku. Ne čutim veliko, tako ljubljenje me ne
nahrani, mi pusti občutek praznine namesto občutka povezanosti, ugodja, miru.
Hrepenim pa po ugodju in užitku, ne čutim ga znotraj sebe. Užitke iščem zunaj in
vedno nekaj manjka, ni to to, vem, da obstaja več.
Kako se povzpeti po lestvici?
Največji napredek mi prinese občutek varnosti, kajti vsakič ko me v življenju nekaj
preveč boli, želim čutiti manj in postajam vedno manj čuten, vedno bolj otopel.
Preko občutka varnosti in postopnega soočanja s svojimi ranami in bolečinami, pa
se rane zacelijo in se spet odprem, spet čutim, spet zaupam (vase in drugim).
Kako pa priti do občutka varnosti?
Preko postavljanja meja, preko tega, da si upam začutiti in priznati, kaj mi je ok in
kaj ne. Upam si postaviti mejo, kljub strahu, da drugi tega ne bodo veseli.
Na delavnici bomo praktično izkusili, kako občutek varnosti spremeni zaznavanje
ugodja, kako vse čutimo globlje, močneje… in to z manj dela in napora.
Več o delavnici tantrične masaže na http://www.heartconnection.si/delavnica_tm/
Aleksander Lah
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