SEKS № 1
ISTNIEJE CEL!

SEKS № 2
BEZ CELU!

(osiągnąć orgazm, doznać przyjemność, spełnić „obowiązek
małżeński” itd.).
Większą rolę grają tu podświadome dążenia obu partnerów
ku przyjemności (wyniesione z poprzednich doświadczeń),
jak również narzucone z zewnątrz, np. filmem
pornograficznym.

Jeśli nie ma celu znaczy nie ma dążenia.
Wszystko odbywa się naturalnie, harmonijnie, nic nie
ogranicza partnerów: ani czas ani pragnienie ani DĄŻENIE
do własnej przyjemności. Otwierają się możliwości kochać
naprawdę, służąc swojej miłości i osiągać dzięki temu
wyższe stany miłosnych przeżyć.

ZAZWYCZAJ Z INICJATYWY, PRAGNIENIA
LUB PORZĄDANIA MĘŻCZYZNY

TYLKO Z „NATCHNIENIA”, PRAGNIENIA
KOBIETY I DLA ZASPOKOJENIA JEJ
POTRZEB

ale wg „cichej zgody” i z pozwolenia ze strony kobiety.
Taki mężczyzna jest niewolnikiem swego instynktu i dla tego
szybko traci zainteresowanie „zdobyczą”. Kobieta w
rezultacie przeżywa tragedie rozczarowania i jej życie zostaje
napełnione negatywnymi emocjami i uczuciami.

WYTRYSK
Wyrzut „nasienia” zarówno u mężczyzny jak kobiety (może
zdarzyć się poza stosunkiem, nawet we śnie). W rezultacie
osiągnięcie „orgazmu głębinowego” oraz wydłużonych
odczuć orgazmicznych staje się niemożliwym. Z każdym
wytryskiem mężczyzna „przegrywa” i podświadomie zaczyna
nienawidzić kobietę. W tym samym czasie kobieta też
nieświadomie zaczyna „wojnę emocjonalną” bo pozostaje
niezaspokojoną.

Kobieta lub mężczyzna są
wykorzystywani jako narzędzie dla
zaspokojenia żądzy
Nie ma pełnej wymiany energetycznej, wymiany uczuciami
oraz wzrostu energii. Dla obu partnerów taki stosunek
kończy się stratą energetyczną i doprowadza do
dysharmonii.

BEZ MIŁOŚCI
dla przyjemności, rozładowania napięcia, z
pożądania, żądzy, chuci itd.
MOMENT NASYCENIA POZOSTAJE
NIEZAUWAŻONY BO JEST DĄŻENIE DO
CELU
Ruchy partnerów stają się szybsze, gwałtowne i
mechaniczne. Wrażliwość znacznie obniża się, odczucia nie
zdąrzają uświadamiać się i dla tego przeżycia orgazmiczne
omijają partnerów. Następuje eskalacja wyścigu za
przyjemnością, która co raz bardziej maleje. Zamyka się
„błędne koło”: człowiek chce jeszcze więcej, nie znajdując
zaspokojenia dopóki całkowicie nie straci siły.

Wg. praw natury NAJPIERW kobieta wybiera
mężczyznę później zaś on ją ZDOBYWA. Kobieta to „tygiel
tworzenia” i tylko ona decyduje kiedy i z kim „łączyć się” bo
ponosi odpowiedzialność za skutki.
Zaspokajając jej potrzeby mężczyzna dostaje energię swojej
Shakti i osiąga „upragnione” (dla kobiety niezbędnym jest
„dozowane” dopuszczanie mężczyzny do „źródła błogości”,
tzn. stosować tą samą strategię jak w okresie „przed
ślubem”).

BEZ WYTRYSKU
(sublimacja energii „nasienia”)

KOBIETA CAŁKOWICIE JEST
ZASPOKOJONA
co jest możliwe tylko w przypadku kiedy
mężczyzna kontroluje swoją seksualną energię i
potrafi zaspokoić kobietę, przekształcając
instynkt w miłość.
To daje partnerom możliwość wyjścia na wyższy
poziom relacji, otwiera bramę w „dolinę błogości” i
„rajskie sady”.

MOŻLIWY JEST TYLKO W PARZE
Proces doznania przyjemności i moment
nasycenia następuje dzięki połączeniu dwóch
przeciwstawnych energii podczas aktu płciowego
oraz ich powiększeniu w rezultacie takiego
współdziałania. Następuje ciągły wzrost, rozwój i
wymiana uczuciami oraz energiami jako rezultat
wzajemnego zaspokojenia potrzeb. Osobista i
uczuciowa wzajemna relacja jest konieczna.

Z MIŁOŚCIĄ
lub co najmniej z dużą wzajemną
sympatią, namiętnością.
DO MOMENTU NASYCENIA,
napełnienia i błogości.
Akt płciowy kończy się na szczycie uczuć, tzn. w momencie
maksymalnego NACYCENIA, kiedy „chce się jeszcze trochę”
wówczas trzeba „rozłączyć się”, aby uniknąć przesycenia co
jest nieuniknione kiedy para nie zatrzyma się na szczycie
nasycenia, co spowoduje później etap odrzucenia jako
następstwo przesycenia.

ISTNIEJE „PIRAMIDA” POZYTYWNYCH I
NEGATYWNYCH PORÓWNAŃ,
DOŚWIADCZEŃ I WYBORÓW.
To doprowadza do powstania lęków, kompleksów, pragnień,
wynaturzonej potrzeby „czegoś nowego”

NIE MA PORÓWNANIA SWOJEGO
PARTNERA Z ŻADNYM INNYM
Jest tylko miłość i akceptacja, absolutne przebywanie tu i
teraz ze swoją ukochaną osobą. Znikają wszystkie idoli,
ideały, marzenia, ograniczające kompleksy, fałszywa
wstydliwość i zablokowania. Następuje zrozumienie i
prawdziwe odczuwanie fizycznej Miłości.

Uprawiany w większości przypadków przez mężczyzn po
„punkcie bez powrotu” co doprowadza do
przedwczesnego wytrysku.
Natomiast kobieta potrzebuje dłuższego „rozgrzania”, nie
zdąża osiągnąć orgazmu i doznać przyjemności. To
doprowadza w rezultacie do wojny płci, do walki o energię i
w następstwie do konfliktów w rodzinie.

Miłosne połączenie jest
przedłużeniem waszej relacji,
zbudowanej na harmonii, wzajemnym
szacunku i uważnością na potrzeby
obojga partnerów. Wszystkie
wcześniejsze „punkty bez powrotu”
zostaną „spalone w żarze Miłości”.

DOZNAWANIE WŁASNEJ PRZYJEMNOŚCI

Akt „zamierzonego cierpienia” , służenie
partnerowi, wszystkie działania skierowane
na dążenie przejawić swoją miłość, dokonując
aktu „tworzenia”

SPOSÓB UTRZYMANIA CZŁOWIEKA NA
POZIOMIE „ZWIERZĘCYM”

UWALNIA CZŁOWIEKA OD „INSTYNKTU
PRZEDŁUŻENIA GATUNKU”

jako „źródło energii dla systemu”. To daje systemowi łatwe
narzędzie do kierowania człowiekiem, możliwość
manipulacji, władzy, zrobienia jego „niewolnikiem” różnego
rodzaju uzależnień.
Podświadomie po każdym takim stosunku mężczyzna co raz
bardziej czuje się „przegranym”, bezsilnym, zazdrosnym i
„wypatroszonym”. Kobieta czuje się „jeszcze bardziej
nieszczęśliwą”, rozczarowaną, pozbawioną energii i oziębłą.

daje możliwość poczęcia „wysokorozwiniętych dusz”,
uskrzydla człowieka, daje natchnienie, zwiększa twórcze
zdolności, powiększa szybkość rozwoju duchowego,
psychicznego i energetycznego. Powiększa poziom
energetyczny i służy energetycznym paliwem dla skoków
kwantowych poszerzenia świadomości. Podnosi człowieka
z kolan i pozwala uwolnić się z koła sansary. Uwalnia z
wielu instynktów oraz negatywnych programów rodowych.
Prowadzi człowieka do pełnego oświecenia i wolności.
Mężczyzna zaczyna samorealizować się nie kosztem
zwycięstw and kimś ale dzięki własnemu wzrostu. Co
doprowadza do harmonii w rodzinie oraz zwiększeniu
przejawów okazania miłości do swej ukochanej. Kobieta
całkowicie zaspokaja się i staje źródłem miłości i czułości,
co jako balsam uzdrawia wszystkie problemy i harmonizuje
dowolną relację.

PRZY KAŻDYM WYTRYSKU (STRACIE
„NASIENIA”) RODZI SIĘ NOWY DUCH
(BEZCIELESNY).

ŚWIADOMOŚĆ PARTNERÓW
ŚWIADOMIE KIERUJE „ENERGIĄ
STWORZENIA”

Te duchy pozbawione ciała fizycznego bardzo cierpią. W
momencie zaspokojenia żądzy partnerzy czymś (lub o kimś)
myślą, więc ta myśl dostaje olbrzymi ładunek energii. Później
to jest realizowane w życiu i stwarza mnóstwo negatywnej
karmy.

moduluje wymagane uwarunkowania, uzdrawia ciało,
wybiera z przestrzeni możliwości wśród niezbędnych
doświadczeń. Wielki dar Boga dany człowiekowi w formie
nadwyżki energii przedłużenia rodu jest realizowany w
parze dla lepszego losu, dla Rodu, rodziny, zdrowia,
duchowego rozwoju, twórczej realizacji i ogólnego wzrostu
Miłości.

NASTĘPUJE WYMIANA NEGATYWNYMI
ENERGIAMI,

NASTĘPUJE WYMIANA POZYTYWNYMI
DUCHOWYMI I PSYCHICZNYMI
ENERGIAMI

tworzą się więzi przywiązania,
następuje wymiana negatywną karmą, nawykami, cechami,
chorobami, traci się duchowa energia.

wiedzą, cechami. Przekazywane są brakujące programy,
następuje doładowanie, uzdrowienie, natchnienie, podczas
wymiany rodzi się spory pozytywny potencjał nadający
sens życiu i działaniu.

