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Sexual Transmutation – Activarea puterii creatoare  

 

Legat de sexualitate şi energia sexuală s-au asociat de-a lungul timpului foarte multe credinţe limitative şi 

frici. Sunt foarte multe lucruri interzise, prea multă ruşine şi multă blamare. Astăzi este timpul să-ţi iei 

puterea înapoi şi să stabileşti tu ce este corect, ce îţi aduce bucurie, plăcere, să ceri mai mult şi să-ţi oferi 

mai mult.  

1. În primul rând, vrem să-ţi reamintim că plăcerea, orgasmul, tandreţurile sunt cadourile lui Dumnezeu 

pentru tine, iar singurul păcat legat de aceste cadouri este să ţi le refuzi pentru că ai învăţat pe de rost 

reguli, dogme, frustrări, frici şi limitări ale altor oameni.  

 

Apoi răspunde la următoarele întrebări:  

 

De la cine am învăţat despre sexualitate?  

Mi s-a indus sentimentul de rusine, frică? Scrie tot ce îţi aminteşti despre primele experienţe.  

Credinţele pe care le am despre sexualitate mă împuternicesc sau mă fac mic şi speriat?  

Ce consider că este bine şi ce consider că este rău legat de sexualitate?  

Fac dragoste ca să fiu iubit / iubită sau fac dragoste pentru că iubesc?  

Vreau să manipulez prin sex?  

Vreau să primesc iubire prin oferirea de sex, fac troc cu acest domeniu? Dacă da, de unde am învăţat 

acest obicei?  De ce consider că nu merit să fiu iubit şi adorat pur şi simplu?  

Cum mă raportez la sexualitate? Îmi dau voie să explorez, să trăiesc în moment? Dacă nu, ce pot face 

diferit? Ce schimbări pot face începând de azi ca să mă deschid cât mai mult?  

Pot să iau în calcul să mă exprim mai mult, să îmi dau voie să experimentez mai mult?  

Ce pot face concret să trezesc energia sexuală în viaţa mea? (Alege 3 acţiuni concrete pe care să le faci 

săptămânal. De ex: Citit cărţi erotice, tantrice, respiraţii pentru mişcarea energiei, meditaţia ghidată 

de Andreea, autoexplorare, dans senzual, băi fierbinţi cu spumă etc.) 

Dacă aş acţiona din iubire de sine, ce aş adăuga, modifica, schimba la viaţa mea sexuală şi în 

exprimarea mea?  

Ce decizii radicale legate de sexualitatea mea iau pentru următoarea săptămână? Lună? An?  

Ce îmi doresc să primesc în viaţa mea sexuală şi cum o să cer aceste lucruri cu blândeţe şi delicateţe 

fără să-mi rănesc partenerul?  



2. Spune cât mai des următoarea afirmaţie exprimată de Lise Bourbeau:  

Sunt o manifestare a lui Dumnezeu pe Pământ. Deci şi sexualitatea mea este o manifestare a divinului. 

Îmi folosesc sexualitatea pentru a evolua.  

Dacă simţi că e momentul să lucrezi mai mult pe această temă recomandăm Cursul Senzualitate sacră pe 

care îl găseşti în shop.suntuncopac.com.  

 

 


