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Seduza o
seu Amado
numa Noite
das Arábias
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O amor e seus aspectos psicológicos
As mulheres de hoje conhecem o amor de forma
confusa. Para se tornar uma mulher consciente do seu
poder de sedução é importante descobrir se seus
sentimentos são reais ou imaturos como os de uma
adolescente.
Através da psicologia, a maioria dos sentimentos
como amor e paixão que nutrimos por outra pessoa,
acontece pelo processo de identificação, amamos
aqueles que refletem alguma característica nossa.
Apaixonar-se por projeção é desenvolver uma atitude
imatura em relação ao outro. O amor maduro respeita e
admira o diferente e se permite transformar por este
sentimento.
O homem imaturo, vê a mulher como um ser objeto
que serve especificamente para realizar seus desejos,
principalmente, os sexuais; já o homem amadurecido
compreende o feminino em sua totalidade experimenta
com a amada o êxtase do amor e da alma.
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O Amor
Examine seus sentimentos
Se você precisa de alguém para ser feliz, para se
realizar, isso não é amor, é carência.
Se você tem ciúme, insegurança, e faz qualquer
coisa para conservar alguém do seu lado, mesmo
sabendo que não é amada, e diz que confia nessa
pessoa, mas não nos outros, que lhe parecem todos
rivais, isso não é amor, é falta de amor próprio.
Se você acredita que "ruim com ele(a), pior sem ele
(a)", e sua vida fica vazia sem essa pessoa, não consegue
se imaginar sozinho e mantém um relacionamento que
já acabou só porque não tem vida própria - existe em
função do outro, isso não é amor, é dependência.
Se você acha que o ser amado lhe pertence, sentese dono(a) e senhor(a) de sua vida e do seu corpo, não
lhe dá direito de se auto expressar, de ter escolhas, só
para afirmar seu domínio, isso não é amor, é egoísmo.
Se você não sente desejo, não se realiza
sexualmente, prefere nem ter relações sexuais com
esta pessoa, porém sente algum prazer em estar ao lado
dela, isso não é amor, é amizade.
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Se vocês discutem por qualquer motivo, morrem de
ciúme um do outro, e brigam por qualquer coisa, nunca
fazem os mesmos planos, não combinam em nada, não
têm os mesmos amigos, nem gostam de fazer as mesmas
coisas, ou ir aos mesmos lugares, mas sexualmente
combinam perfeitamente, isso não é amor, é desejo.
Se seu coração palpita mais forte, o suor torna-se
intenso, sua temperatura sobe e desce
vertiginosamente apenas em pensar na outra pessoa,
isso não é amor, isso é paixão.
Agora sabendo o que não é amor, fica mais fácil
analisar e verificar o que está acontecendo e procurar
resolver a situação, ou se programar para atrair alguém
por quem sinta carinho e desejo, e sinta o mesmo por
você, para que possam construir um relacionamento
equilibrado onde haja o verdadeiro amor.
(Texto retirado da internet onde infelizmente não constava o nome
do autor).
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Os ensinamentos da Nefer
As nefers eram uma classe de sacerdotisas egpicias
que preparavam as mulheres no que se referia a
sexualidade, as artes da sedução e ao parto.
As mulheres orientais em geral conheciam as artes
da sedução e eram treinadas mesmo enquanto eram
virgens para cumpri-las no casamento.
No mundo oriental a arte do amor é um Dom
feminino, talvez por isso tenha se tornado tradição as
mulheres conduzirem o amor.
Nas sociedades de influência Ärabe as mulheres
socialmente tão reprimidas, conversam livremente
entre si sobre sexualidade, são tão especializadas nas
artes da sedução que deixariam uma ocidental (que se
acha muito experiente ou liberada) com vergonha ou
morta de inveja. Mas vivem toda esta sabedoria,
somente para seus maridos.
1.Os árabes dizem: “O desejo tem dez partes e nove
estão com a mulher e uma com o homem”.
2. Faça sexo como uma mulher adulta, é explorando
seu corpo que você pode guiar o seu parceiro até o
seu prazer e ao prazer dele.
3. Descanse por meia hora para que sua pele esteja
sedosa quando seu amado chegar.
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4. Ame , seduza, e viva intensamente a sua
sexualidade .
5. Nenhuma mulher é verdadeiramente submissa ou
frágil, assim como os o homens as mulheres estão
despertas para o amor físico.
6. A demora é necessária .
7. Nada que se ganha muito fácil é valorizado.
8. Se seu interesse é guiar a noite de amor, fique por
cima e deixe seu amado a sua disposição (domina
melhor o ambiente quem mantém a cabeça mais alta).
9. Comece sua sedução pelo seu andar, vá até seu amado
fixando seus olhos somente nos olhos dele, ande
suave e sensualmente com ansiedade no olhar e calma
nos passos.
10.Dizer as palavras certas, enquanto acaricia as
partes mais sensíveis do corpo da pessoa amada,
pode, despertar seus mais loucos desejos.
11.Quer ter um grande homem ao seu lado? Então
nunca o critique em público ou use o tom de critica na
intimidade. Este é o conselho do Kama Sutra para as
concubinas ou mulheres que quisessem manter a
devoção do seu amado. (Não é um conselho
incentivando a submissão, mas sim uma atitude de
classe e educação, problemas íntimos do casal devem
ser resolvidos entre eles na intimidade, com calma e
sem recriminações desnecessárias).
12.Lembre-se, depois que a roda do amor é acionada ,
não existem mais regras nem controle.
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13.Viagra da mulher é um simples bombom (que aumenta
a produção de seratonina, substância que aumenta o
prazer e dá sensação de bem estar) junte isto a um
cálice de conhaque que solta as amarras.

Essas são algumas receitas que podem tornar os
encontros com o seu amado ainda mais ardentes.
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O Prazer como alavanca para
a evolução espiritual
A ritualização do amor não impede a espontaneidade
e sim eleva e transcende o ato sexual tão banalizado
nos nossos dias.
O casal consciente das potências cósmicas que
representam, interagem tanto a força erótica quanto a
espiritual, elevando assim seu amor ao estágio sagrado.
A história do Amor Sagrado
As Deusa e a mulher
Mulheres Sedutoras da História
Técnicas de sedução do kama sutra
O Kama Sutra é hoje o mais conhecido livro do amor.
Embora seja um livro sobre sexo, é preciso considerar
que o livro enfatiza a arte e os modos que uma pessoa
deve praticar o sexo, envolvendo todos os cinco
sentidos: audição, tato, visão, paladar e olfato, além da
mente e da alma.
O seu nome provém da divindade masculina hindu
Kama, que simboliza o desejo e o amor carnal, e Sutra,
que significa conjunto de ensinamentos, no antigo
sânscrito. Este manual indiano foi escrito no século IV
pelo sábio e nobre Vatsyayana, para a nobreza da Índia,
e especificamente para os homens, embora as
necessidades femininas não tenham sido ignoradas em
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suas páginas. Muito pelo contrário. O autor relata
detalhadamente as instruções corretas para a
excitação da mulher pelo parceiro, incluindo a
importância do homem fazer a mulher atingir o
orgasmo, seja pela ato sexual em sí ou através de
carícias.
O Kama Sutra traz um conjunto de regras sobre a
prática do amor, segundo os princípios da filosofia
indiana, que eleva o sexo a uma experiência sexual
magnífica. As exigências físicas para realização das
posições do Kama Sutra o tornaram famoso, pois
algumas parecem perfeitas acrobacias e outras,
lembram as posições usadas na yoga.
O livro não é apenas um manual de posições. Além de
descrever, detalhadamente, 64 formas de amar,
consideradas essenciais, pretende também ser um guia
para desenvolver o erotismo e sensualidade de
ambientes, situações e pessoas. Velas e óleos
aromáticos, comidas afrodisíacas, perfumes e músicas,
fazem parte de todo o ritual. Nos próprios desenhos
que ilustram o manual, é fácil perceber como estavam
sempre enfeitados com tecidos leves, coloridos e
sensuais e cheios de adornos como colares e brincos.
Fonte: Anne Hooper Kama Sutra
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