Интернет проект “Моят първи път”
ВЪПРОСИТЕ
Бихме желали да получим отговори на долните въпроси. Както от
жени и момичета, така и от мъже и момчета. Възрастови ограничение
няма. Отговорите могат да бъдат под формата на откровен личен
разказ. Можете да отговорите както на всичките, така и само на част от
въпросите. Ограничение в дължината на разказите също няма но все
пак по-добре е те да са сравнително къси (0,5 – 2 страници). Не се
стеснявайте да използвате думи и изрази от ежедневието, дори
“мръсни” думи. Е, в бъдеще като стигнем до публикацията на вашите
писма сигурно ще си позволим някъде известна обработка, ако има
нужда. Все пак, целта ни не е да издаваме порнографска книга, но
максималната автентичност и искреност на Вашите разкази е
желателна. Разбира се, няма нищо задължително. Искате – пишете, не
искате – не пишете... 
Някои съвети при попълването.
Анкетата се състои от шест основни (според нас) въпроса.
Можете да попълните цялата анкета, а можете да отговорите и само на
част от въпросите. Ценен е и дори един единствен отговор ако той
донесе нова, различна от другите информация. Адресирайте мислено
разказа си не към нас (редакцията), а към бъдещите читатели на
книгата. Към момичетата и момчетата, жените и мъжете, с които бихте
искали да споделите, на които бихте искали да дадете съвет. Изложете
отговорите си във вид на неголеми истории или разкази (0,5 – 2
страници), така че тях да могат с интерес да ги четат други хора. Не се
притеснявайте от мисълта, че “не можете да пишете”. Пишете така,
както бихте разказали историята си на глас. Все едно че мислите на
глас. Ако е необходимо, после ние ще проведем известна литературна
обработка. Но само ако е много необходимо. Не се стеснявайте да
бъдете абсолютно откровени – анкетата е анонимна и няма никакъв
начин някой да разбере кой сте. Това е идеалния случай, когато можете
да споделите и абсолютно от нищо да не се притеснявате. Да си излеете
душата...
Необходимо е все пак да имате някакъв ник-нейм (псевдоним), а
единственото нещо, за което бихме искали да кажете истината е това от
какъв пол сте и на колко години сте в момента. 

Обърнете внимание на допълнителните, на “подвъпросите” на
анкетата. Можете да ги използвате за построяване на разказа си.
Можете предварително да си напишете разказите във Word и с “copy” и
“ paste” после да ги поставите в писмото. Би било добре да използвате
Times New Roman шрифт, 12 ppt.
Ако искате да имате после безплатния си екземпляр от книгата
напишете ни някакъв e-mail, на който да Ви съобщим, че е излязла и да
се уговорим за това как да я получите. E-mail-a Ви ще бъде публикуван
само ако Вие изрично поискате това. Ако не сте изявили такова
желание той ще остане само за нашата кореспонденция.
И още нещо. Ако искате професионален съвет от гинеколог,
андролог, сексолог, психолог или дерматолог, изпращайки разказа си
изрично пишете, че бихте искали личен отговор.
Това е всичко.
ВЪПРОСИТЕ:
1. Първи еротични усещания. На каква възраст за първи път Ви
е посетило чувството за което бихте могли да кажете, че е “еротично”
или “сексуално” ? При какви обстоятелства ? Какво усетихте при това ?
Какво беше Вашето отношение към случилото се ? Каква беше
реакцията Ви – удовоствие, страх, срам или нещо друго ? Смятате ли,
че това събитие е повлияло Вашата сексуалност по-нататък ?
2. Първо осъзнато желание за секс. Кога се появи при Вас
желание да предизвикате у себе си сексуални усещания ? Какво го
предизвика ? По какви начини успявахте да го постигнете ? Какво
чувствахте при това ? Налагаше ли се да го криете от окръжаващите ?
Смятате ли, че получените при това навици са повлияли на понататъшния Ви сексуален живот ?
3. Първа интимна близост с партньор. Как започнахте половия
си живот ? Лесно ли се решихте на това ? С какво започнахте ? Имахте
ли преди това дълъг период на интимни ласки (петинг, орален секс)
или всичко се случи веднага и спонтанно ? Какво чувствахте след
раздялата с девствеността ? Можете ли да кажете, че това стана за Вас
значително събитие ?

4. Първи оргазъм. При какви обстоятелства получихте първия
си оргазъм ? Колко скоро след началото на сексуалния си живот дойде
това чувство ? Смятате ли, че в това имате заслуга Вие, опитността на
партньора или особено стечение на обстоятелствата ? Помните ли
първия си път с нещо особено или впоследствие сте изпитали по-силни
усещания ?
5. Първи брак. Как се запознахте със съпруга(та) си ? Кой поред
сексуален партньор Ви е той (тя) ? Какво беше определящо в
желанието Ви да сключите брак с този човек ? Красотата му ? Тялото ?
Еротичното излъчване ? Интелекта ? Чувството му за хумор ?
Богатството му ? Колко време след запознанството си се омъжихте
(оженихте) ? Какви са впечатленията Ви от брака след една година ?
След повече години ?
6. Първа изневяра. Защо решихте да изневерите на своя
партньор ? Или стана случайно ? Как се отнасяте по принцип към
изневярата ? Как се отнася съвестта Ви към въпроса ? Лесно ли се
свиква с новото ? Удаде ли Ви се бързо да се пренастроите, така че да
получавате максимум удоволствие ? Не Ви ли тегли към предишния
партньор по принципа “стара любов ръжда не хваща” ?
7. Сексуални фантазии. Кога за първи път се появиха в
съзнанието Ви някакви фантазии (представи, сънища) свързани със
секса ? Можете ли да ги опишете ? Свързани ли са със сексуалния Ви
партньор ? Често ли се появяват? Кога – по време на секс, по време на
сън, по всяко време... ?
8. Други (нестандартни ситуации). Всякакви ситуации, които
според Вас, може би, са оказали влияние върху Вашата сексуалност
(положително или отрицателно), които не могат да се вместят в
горните въпроси. Например екстремни ситуации – изнасилване, побой,
сексуална злоупотреба от възрастен… Оказало ли е това влияние върху
по-нататъшния Ви сексуален живот ? Върху начина/качеството Ви на
живот въобще ?
Натискайки копчето “Send” Вие потвърждавате, че
безвъзмездно предоставяте на редакцията всички права за
обработка и публикуване на изпратените материали.

РАЗЧИТАМЕ НА ВАШАТА ОТКРОВЕНОСТ.
НАДЯВАМЕ СЕ СЪС ЗАДРУЖНИ УСИЛИЯ ДА СЪЗДАДЕМ ЕДНА
ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ИНТЕРЕСНА КНИГА.
РАЗБИРА СЕ, ПАК ПОВТАРЯМ, НА ВСИЧКИ УЧАСТВАЛИ СЪС
СВОИ РАЗКАЗИ, КНИГАТА ЩЕ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА
БЕЗПЛАТНО.

Нашият мейл е: purvi_put@abv.bg

