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 שאלות ליצירת אינטימיות מינית 

כתובות בלשון השאלות  .ואינטימיות באותנטיות, מומלץ מאוד לקרוא את הפוסט העוסק *לפני השימוש בשאלות 
 נקבה, כדי לא להכביד, והן מופנות באהבה גם אליכם הגברים.

 שאלות זוגיות החושפות בפני בן/בת הזוג מה מדליק אותך 

   ?מה ההגדרה שלך לסקס מדהים 

 ?בצורה טובה, או    –   עשויה להפתיע אותך  שמשתפים איתךפנטזיה    מהי אחת הפנטזיות המיניות האהובות עליך

לא כל כך טובה. אני מציעה לחשוב היטב לפני השיתוף בפנטזיה. ישנם שיתופים שעשויים לשפר את הסקס  

 פלאים, ושיתופים אחרים שעלולים לגרום נזק. 

 ?יש משהו לא מיני שמדליק אותך? מהו 

 ?עצמנו בבגרות מתוך חקירת  אפשר ללמוד הרבה על    אילו סוגי משחקים העניקו לך את מירב האושר בילדותך

 ילדותנו ולהשתמש בידע הזה בהקשר של אהבה ומיניות. 

 ?איך תראה חופשה אירוטית מבחינתך 

  ?האם יש שיר סקסי שנוטה להכניס אותך למוד? איזהו 

  אבל הנחת שאני לא אֹהַב? מהו? – יש משהו שתמיד רצית לבקש ממני לנסותהאם 

  ?האם יש סצנה אירוטית באיזה סרט )לא פורנו(, שמדליק אותך לצפות בה? רוצה לצפות ביחד 

 ?מה המקום הכי פרוע שבו עשית סקס בעבר 

  ?)האם יש סוגים של בגדים שנראים לך ארוטיים במיוחד )שאינם דווקא לבנים סקסיים 

 ות, אחיזות()הפלקות, נשיכות, קשיר איתי תהאם בא לך לנסות להיות קצת אגרסיבי ? 

 ?איפה הכי היית רוצה שאנשק אותך 

  שליחת טקסטים סקסיים או דיבורים סקסיים באופן אישי? –יותר  תמה את אוהב 

 ?איפה היית רוצה שאני אלקק אותך 

 )לגבי סקס אנאלי? המה את מרגיש )אם טרם ניסיתם 

 )האם חשבת פעם לנסות סקס טנטרי?  )אם טרם ניסיתם 

  איך זה גרם לך להרגיש?נתמאונהאם פעם נתפסת שאת ? 

 ת את הפעם הראשונה בה חווית עוררות מינית?רהאם את זוכ 

  להיות בשליטה או להיות נשלטת?  –מה היית רוצה יותר 
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 מך מ   ת . שאלות על האופן שבו בן/בת הזוג נדלק 

 ?ממה את רוצה יותר בחיי המין שלנו 

 איתי יחסי מין? בו מה המקום הכי יוצא דופן שאת רוצה לקיים 

 לעשות איתי סקס? יאיפה בבית שלנו תרצ 

 ?מה השעה האהובה עליך ביום לקיים יחסי מין 

 ?לדיון על   זו אולי שאלה קשה, אבל היא פותחת פתח  מה הדבר הכי מביך שקרה לך במהלך יחסי המין שלנו

 העכבות והחסמים שלנו והיא עשויה לתרום רבות להסרתם.

  מתישהוהאם נוכל לנסות את הפוזיציה הזו ? 

 ?יש משהו שהיית רוצה שאלבש כשנכנס למיטה 

 ?איך והיכן לגעת בך כדי להדליק אותך 

 ?האם אי פעם הדלקתי אותך כשהיינו בפומבי? אם כן, איך? מתי 

  ?במה )ואיך( הוא    הזיכרון הוא סובייקטיבי, כך שבן זוגך עשוי להפתיע אותך  האם יש לך זיכרון מיני אהוב עלינו

זוכר את העבר המיני שלכם. בניית הקשרים האינטימיים האלה ולאחר מכן החייאתם מחדש, עשויה להוות גורם 

 מחבר ומקרב, גם כשאנחנו מרגישים פחות מיניים. 

 ?בא לך שנקנה צעצועי מין ביחד? אילו אביזרי מין מסקרנים אותך 

 ?אפשר לקרוא לך סיפור אירוטי 

 מדליק אותך, מסקרן אותך? תהחלפת פרטנרים גורם לך להרגיש קנאי האם הרעיון של , 

 ?מה החלק האהוב עליך בגוף שלי 

 ?מה הדבר הטוב ביותר בחיי המין שלנו 

 ?מה היית רוצה לראות אותי עושה לעצמי, מינית 

 ?מה הדבר הכי מלוכלך שהיית רוצה שאומר במהלך יחסי מין 

 האם נעים לך לטעום אותי? 
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