Steg 6 :

Fatta
sex
Det sjätte och sista steget till en
samtyckeskultur är att försäkra oss
om att de vi vill ha sex med deltar
frivilligt. Här behöver vi vara extra
noggranna med det vi lärt oss från
tidigare steg. Bestäm dig för att
frivillighet går först, lyssna in andra,
ta ansvar för din position, släpp
förväntningarna och ta reda på vad du
själv vill.
Resultatet: Inkännande, medkännande
och empatiskt sex.

Steg 6 :

Hur kan du visa vad du vill
utan att pressa andra?
Ta stegvisa initiativ och lyssna in

visa bilder

visa med mina eller den andras händer
skriva i meddelanden som jag stämt av
att den andra vill ha
välja ett bra tillfälle och en bra plats där vi
inte brukar ha sex för att prata
Du vill aldrig ligga med mig!
Jag känner för att ha sex mer, är det
något du också skulle vilja?
visa med röstläge, ansiktsuttryck och
kroppsspråk att jag är öppen för att den
andra kanske vill något annat
Finns det samtycke i dina sexfantasier?
Behöver du inspiration?

Lek med spänningen i ovissheten medan
du tar reda på om och hur den du
åtrår vill ha dig.

I samarbete med sexologkliniken.com

Ve st
d t eg
u d 6:
ka u
ja n va
til sä d
l? ga

SEX & NORMER

SEXMENYer
Vardagssex
Festligt sex
Fantasisex

Första gången med en viss person-sex
Fyllesex
Avsmakningsmeny
Snacksmeny
Fransk sexmeny

(aptitretare, förrätt, huvudrätt,
ostbricka, efterrätt)

Dryckesmeny/tillbehör
Sensuell musik
mörker
mysbelysning
extra ögonkontakt

BÄ

ST

F Ö R E: N U

Ve st
d t eg
u d 6:
ka u
ja n va
til sä d
l? ga

SEX & NORMER

SEXMENYer
Mezetallrik
välj en av följande smårätter:
Hångel
Smeka
Slicka
Rollspel
sex i sängen
duschen
sexchatta
penetrera/omsluta
sexnovell
dirty talk
sexleksaker
nakenyoga
onani
Kryddstyrka:
hårt
mjukt
långsamt
snabbt
ömsint
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