ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑCues for Sexual Desire Scale
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Πόσο πιθανό είναι τα παρακάτω να σας δημιουργήσουν 1=καθόλου….5=πάρα
σεξουαλική επιθυμία
πολύ πιθανό
Η αίσθηση αγάπης με τον/ την σύντροφο
Η αίσθηση της ασφάλειας μέσα στη σχέση
Ο/η σύντροφός σου είναι υποστηρικτικός
Ο/η σύντροφος κάνει ιδιαίτερα ή πράγματα που σου
δείχνουν αγάπη
Η αίσθηση της δέσμευσης από τον/την σύντροφο
Ο/η σύντροφος εκφράζει ενδιαφέρον στο να σε ακούει
Συζητώντας για το μέλλον με τον/την σύντροφο
Η αίσθηση ότι ο/η σύντροφος σε προστατεύει
Η αίσθηση της συναισθηματική εγγύτητας με τον/την
σύντροφο
Η αίσθηση ότι προστατεύεις τον/την σύντροφο
Να βλέπεις ερωτική ταινία
Να
διαβάζεις
για
σεξουαλική
δραστηριότητα
(πορνογραφικά περιοδικά)
Να ακούς ή να βλέπεις άλλους να κάνουν σεξ
Το να μιλάς για σεξ ή το να μιλάς ‘βρώμικα’
Να παρακολουθείς στριπ τιζ
Να νιώθεις την ύγρανση ή τη στύση του/της συντρόφου
Το να ζητάς ή να αναμένεις σεξ
Το να ακούς τον/την σύντροφο να λέει ότι σε
φαντασιώθηκε
Το να έχεις σεξ. φαντασίωση
Διέγερση στα γεννητικά όργανα
Να δείς κάποιον καλοντυμένο
Να βλέπεις/ μιλας με κάποιον δυνατό (εξουσία)
Να είσαι κοντά με ελκυστικούς ανθρώπους
Να βλέπεις/ μιλάς με κάποιον διάσημο
Να βλέπεις ένα γραμμωμένο κορμί
Να βλέπεις/ μιλάς με κάποιον πλούσιο
Να βλέπεις κάποιον να αθλείται
Το να βλέπεις κάποιον να λειτουργεί κρυφά
Να βλέπεις/ μιλάς με κάποιον έξυπνο
Το να φλερτάρεις
Το ψιθύρισμα στο αυτί σου ή τους συντρόφου
Να χορεύεις με εγγύτητα
Να βλέπεις ηλιοβασίλεμα
Να έχεις ρομαντικό δείπνο με τον/την σύντροφο
Να βλέπεις ρομαντική ταινία
Να βρίσκεσαι σε ζεστή μπανιέρα
Να αγγίζεις τα μαλλιά ή το πρόσωπο του/της συντρόφου
Να κάνεις ή να λαμβάνεις μασαζ
Να γελάς με τον/ την σύντροφο
Να μυρίζεις ευχάριστες μυρωδιές (σαμπουαν, άρωμα
κλπ)

