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INTRODUCERE

#

Draga mea cititoare,

Î%i d"ruiesc capitolele care urmeaz" ca $i cum ai # iubita 
mea. Indiferent dac" e$ti singur" sau c"s"torit", î%i d"ruiesc 
aceste cuvinte la fel cum le-a$ oferi iubitei mele. Chiar dac" 
nu ne vom întâlni niciodat", doresc s" î%i ofer posibilitatea de 
a-%i sim%i inima b"tând împreun" cu inima mea.

Ani la rând am %inut cursuri $i seminarii în întreaga 
lume, unde am întâlnit femei $i b"rba%i care $i-au deschis 
inimile, împ"rt"$indu-$i reciproc cele mai profunde dorin%e. 
Am descoperit astfel c" reu$im s" ne cunoa$tem mult mai 
profund prin inima unei persoane care ne iube$te, care dore$te 
s" se deschid" fa%" de noi $i s" ne vad" a$a cum suntem, s" ne 
asculte $i s" ne simt" dorin%ele inimii.

Iar dorin%a cea mai profund" a inimii oricui – a ta $i 
a mea deopotriv" – este aceea de a d"rui $i a primi iubire. 
Dorul pe care îl sim%i acum în inima ta este la fel cu cel sim%it 
de #ecare om. Dac" vei sim%i acest dor deschizându-%i inima 
fa%" de mine, sper c" vei reu$i s" te cuno$ti mult mai profund 
prin inimile tuturor acelora care s-au deschis în adev"r $i 
încredere în fa%a mea, inspirându-mi aceste cuvinte.
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Toate inimile doresc s" se deschid" fa%" de Dumnezeu, 
fa%" de iubirea divin" care se revars" din abunden%" asupra 
noastr" a tuturor. Indiferent dac" e$ti sau nu o persoan" 
religioas", inima ta aspir" s" se deschid" nelimitat, s" #e 
v"zut" $i s" se ofere în totalitate pe sine. Asta în%eleg eu prin 
„a te deschide fa%" de Dumnezeu” – a te deschide $i a sim%i 
inima #ec"rui om ca #ind expresia divin" a iubirii.

Sexualitatea este una dintre expresiile divine ale iubirii, 
sau cel pu%in a$a ar trebui s" #e. Î%i ofer capitolele care 
urmeaz" a$a cum i-a$ oferi inima iubitei mele, pentru ca tu s" 
î%i deschizi inima fa%" de Dumnezeu $i s" sim%i iubirea divin", 
indiferent dac" e$ti singur" sau într-o rela%ie, indiferent dac" 
faci dragoste sau faci un ceai. Speran%a mea este c" î%i vei 
deschide inima citind aceste cuvinte $i vei ajunge s" în%elegi 
mai profund cât de mare este aspira%ia iubirii divine de a se 
manifesta prin inima #ec"rui om.

Î%i ofer, a$adar, aceste capitole ca $i cum ai # iubita mea, 
pentru ca tu s" recuno$ti c" prin inimile noastre deschise 
curge aceea$i iubire.

David Deida
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Draga mea iubit!, atunci când m! uit 
în ochii t!i, î"i simt dorin"a inimii. Nimic 
nu este mai frumos pentru mine decât 
iubirea ta. Doresc s! sorb aceast! iubire, s! 
m! cufund în inima ta #i s! te deschid fa"! 
de Dumnezeu. Dar ar trebui s! simt c! #i 
tu dore#ti s! te p!trund. Vreau s! simt c! 
ai l!sat un pic garda jos, c! ai încredere în 
mine, c! inima ta m! invit!. A#a c!, te rog, 
deschide-te pentru a m! contopi cu inima ta.

Când te cufunzi su#cient de profund în inima ta,  
ceea ce sim%i este iubire. În adâncul #in%ei tale, tu 

e#ti iubire.
Aceast" iubire str"luce$te ca lumina $i astfel dore$ti s" #i 

cu adev"rat v!zut!.
Aceast" lumin" se revars" ca energia $i astfel dore$ti s! te 

oferi în întregime.
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Inima ta dore$te s" d"ruiasc" $i s" primeasc" pe deplin 
iubirea. Aceasta este dorin%a cea mai profund" a inimii tale.

Iubirea înseamn" deschidere. Aceast" dorin%" de deschi-
dere se a(" în inimile tuturor oamenilor. Tu îns"%i e$ti aceas-
t" iubire. Tr"ie$ti ca iubire $i trupul t"u în întregime tânje$te 
s" se deschid" c"tre iubire. Inima ta nu dore$te altceva decât 
s" se deschid" c"tre iubire, s" se d"ruiasc" în întregime prin 
iubirea ei $i s" #e v"zut" ca iubire, #indc" aceasta este ea cu 
adev"rat. Tânje$ti s" #i dorit!, s" te deschizi $i s" te abando-
nezi plin" de fericire, astfel încât #ecare clip" a vie%ii tale s" 
str"luceasc" în lumina pasiunii iubirii, s" #e o ofrand" a de-
vo%iunii inimii tale, o adorare a binecuvânt"rii radiante a 
acestei iubiri.

În efortul de a-%i crea o zon" de siguran%" $i de încredere 
în via%a ta $i în rela%iile tale, se poate s" te # înconjurat de 
ziduri $i s" # acumulat mult" tensiune în corp. De$i aceste 
ziduri de protec%ie sunt uneori utile, cu timpul ele se pot 
transforma în adev"rate scuturi de fric", blocând manifestarea 
adev"ratei iubiri. Aceste scuturi, pe de o parte, re%in iubirea 
pe care dore$ti s" o oferi pe deplin $i, pe de alt" parte, nu las" 
s" p"trund" în inima ta iubirea pe care aceasta dore$te atât de 
mult s" o primeasc".

Secretul în(oririi inimii în extazul cel mai profund este 
s" d"ruie$ti $i s" prime$ti iubire, indiferent dac" e$ti sau 
nu angrenat" într-o rela%ie cu un b"rbat. În loc s" depinzi 
de un b"rbat $i s"-%i protejezi inima în spatele zidurilor 
dezam"girilor acumulate, tu po%i înv"%a s"-%i deschizi trupul 
ca $i când ar # o inim" mare, vulnerabil" $i plin" de for%a 
iubirii radiante $i d"t"toare de via%". Iar aceast" str"lucire a 
inimii deschise va # tocmai darul t"u pentru lume, cel care  
va atrage $i va p"stra b"rbatul capabil s" împlineasc" aspira%ia 
cea mai profund" a inimii tale.
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Cum este acum respira%ia ta? Sim%i c" inspiri $i expiri  
iubire cu aceea$i pl"cere $i deschidere cu care ai respira dac" 
trupul iubitului t"u ar # lipit de al t"u, într-o fuziune amoroa-
s" delicat", sau este tensionat" din cauza gândurilor pline de 
team" legate de supravie%uire, de separare, de disperare $i de 
singur"tate?

Fie c" e$ti singur" sau într-o rela%ie, fericirea ta spiritual" 
$i sexual" are nevoie de doza ei zilnic" de pl"cere corporal" $i 
d"ruire total" a inimii. În caz contrar, bucuria ta se va o#li ca 
o plant" neudat".
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2.

DULCE CA CIOCOLATA

#

Îmi place s! te privesc cum te mi#ti. 
Corpul t!u este atât de deschis încât doresc s! 
te strâng în bra"e #i s!-"i simt inima b!tând 
lâng! inima mea. Ori de câte ori te privesc 
când m!nânci ciocolat! sau un alt aliment 
care î"i place foarte mult, sunt uimit de felul 
cum corpul t!u r!spunde pl!cerii gustului, 
cum se deschide #i vibreaz! de parc! ar $ 
mângâiat cu iubire. Adeseori ai mici frisoane 
de pl!cere #i sco"i sunete de încântare. %tiu 
c! nu po"i mânca tot timpul delicatese, dar 
m! întreb cum ar $ dac! ai sim"i ambrozia 
divin! curgând chiar acum prin trupul t!u.

Te po%i abandona l"sând energia iubirii din inima 
ta s" %i se reverse în corp întreaga zi. Po%i înv"%a s" 

te deschizi, astfel încât iubirea din inim" s" curg" liber prin 
întregul t"u corp. În felul acesta, iubirea ce s"l"$luie$te în 
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inima ta va str"luci în ochii t"i $i în zâmbetul t"u. Energia 
iubirii se va manifesta în felul cum te mi$ti. Deschiderea pe 
care %i-o d" iubirea se va sim%i în felul cum respiri. Ceilal%i te 
vor vedea a$a cum e$ti cu adev"rat. Vor sim%i darul t"u cel 
mai profund. Tu e$ti iubire, la fel de (uid" $i de str"lucitoare 
ca ea.

Dac" vei înv"%a s" te deschizi în fa%a pl"cerii plenare 
a iubirii, inima ta va putea s"-$i exprime darurile cele mai 
profunde prin intermediul corpului t"u întreaga zi. În  
acest fel, vei atrage $i vei p"stra în mod natural iubitul ale 
c"rui aspira%ii profunde ale inimii coincid cu aspira%iile 
inimii tale. 

Imagineaz"-%i c" ai în fa%" o cup" cu desertul t"u pre- 
ferat – o por%ie dubl" de înghe%at" de ciocolat" cu nuci 
pecan. Duci la gur" prima linguri%" cu înghe%at". Ciocolata 
%i se tope$te pe limb", l"sând s" se reverse gustul ei delicios. 
Închizi ochii de pl"cere $i zâmbe$ti. Mmmm! Bucuria iubirii 
se r"spânde$te în tot corpul t"u. Respiri amplu, inspirând 
aroma ciocolatei, în timp ce înghe%ata #n" $i cremoas" %i se 
tope$te în gur". Sim%i furnic"turi de pl"cere pân" în vârfu- 
rile degetelor mâinilor $i picioarelor, în timp ce înghi%i prima 
gur" de înghe%at".

Dac" dore$ti s" îi permi%i energiei pl"cerii s" se 
r"spândeasc" $i mai mult în corpul t"u, s" î%i deschizi #ecare 
celul" a corpului în fa%a plenitudinii iubirii, pune jos cupa 
cu înghe%at" $i ridic"-te în picioare. D"ruie$te-te cu totul 
nebuniei ciocolatei, las"-%i corpul s" danseze de pl"cere, s" 
zvâcneasc", s" se legene $i s" geam" abandonându-se cu totul 
pl"cerii gustului.

Po%i permite energiei s" curg" liber prin corpul t"u, ca un 
curent electric, deschizându-te din ce în ce mai profund în 
fa%a #orilor pl"cerii. Po%i l"sa chiar energia sexual" s" curg" 
prin corpul t"u, dac" î%i vei atinge coapsele $i î%i vei mângâia 
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$oldurile în timpul dansului t"u voluptos. Pl"cerea pe care 
o sim%i acum dep"$e$te cu mult senza%ia pe care %i-o ofer" 
gustul ciocolatei. Sim%i (uxul pasiunii profunde $i dorul de 
iubire din corpul $i din inima ta.

Poate c" acum te-ai întins pe canapea $i te atingi între 
coapse, ud" de dorin%", plin" de pasiune s"lbatic". Î%i lingi 
buzele cu limba dorind mai mult, mai mult" pasiune care  
s"-%i umple gura, pântecul, locul dintre picioare. Picioarele 
tale se deschid $i se închid ca aripile unui (uture, abandonân-
du-te plenar în fa%a acestei rev"rs"ri de energie $i dorin%".

)i poate c" în acest moment î%i sim%i inima tânjind s" #e 
v"zut", dorind s" #e p"truns" de iubire. Sim%i c" mai mult 
decât pl"cere $i energie, tu vrei de fapt iubire. Iar când spun 
iubire, nu m" refer la iubirea mamei tale. Cel mai probabil î%i 
dore$ti un b"rbat pasional, cu inima plin" de ardoare, care s" 
te iubeasc" profund. Dore$ti ca el s" te vad" a$a cum e$ti cu 
adev"rat $i s" te doreasc", s" î%i simt" inima în profunzime. 
Î%i dore$ti puterea lui blând", dorin%a lui iubitoare care s" 
p"trund" adânc în #in%a ta, s"-%i deschid" s"la$ul secret al 
inimii, trezind astfel la via%" esen%a divin" a iubirii.

)i cu toate c" po%i privi cu neîncredere aceast" dorin%" 
de iubire pe care o descoperi în tine, adânc în inima ta a$tep%i 
s" #i iubit" atât de plenar încât s" te deschizi mai mult decât 
ai recunoa$te c" po%i s" o faci, s" #i for%at" în chip fericit s" 
r"spunzi chem"rii profunde a iubirii, s" te descoperi $i s" te 
supui poruncii ei blânde.

Din când în când tânje$ti dup" el. Nu dup" un b"rbat 
anume, ci dup" for%a masculin" a iubirii, care s" te re(ecte $i 
s" te recunoasc" a$a cum e$ti cu adev"rat, s" te p"trund" $i s" 
te for%eze cu blânde%e s" te deschizi în fa%a pl"cerii, a iubirii 
oceanice, insistând, statornic" $i neînduplecat" în dorin%a ei 
pentru tine, iubindu-te tot mai profund $i deschizându-te tot 
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mai mult, f"r" s" se opreasc" vreodat". E$ti plin" de iubirea 
lui, îi recuno$ti dreptul asupra ta. Respirând din ce în ce mai 
profund, corpul t"u se unduie$te sub greutatea lui, se umple 
de iubirea in#nit". 

Grani%ele se topesc. Corpul se deschide c"tre exterior, 
iubirea radiaz" f"r" re'inere din inima ta, ca o ofrand". 
Rezisten'a în fa'a plenitudinii iubirii lui începe s" se topeasc" 
$i î'i vine s" plângi, iar pl"cerea pe care o sim'i î'i for'eaz" 
corpul s" se deschid" $i mai mult. Fa'a 'i se umeze$te, 
la fel $i coapsele, pântecul se destinde $i te predai cu totul 
iubirii, complet deschis", f"r" limite. E$ti toat" numai iubire, 
deschidere, d"ruire.

Dup" ce te-ai deschis atât de mult, te sim'i p"truns" de 
iubirea atotprezent" întreaga zi. Fie c" mergi c"tre cas" sau î'i 
continui lucrul, $oldurile tale se mi$c" asemeni unei (ori care 
se deschide. Î'i sim'i pântecul plin ca cerul de stele. Inima 
ta, pe deplin oferit", are profunzimea oceanului. Iubirea 
'â$ne$te din #ecare gest al t"u, indiferent c" speli vasele sau 
vorbe$ti cu prietenii la telefon, rev"rsându-se din inima ta ca 
o binecuvântare asupra tuturor.

Ciocolata sau un b"rbat bun î'i pot face inima s" se 
deschid", îns" iubirea cople$itoare $i pl"cerea tr"it" cu toat" 
#in'a – deschiderea total" fa'" de iubirea beati#c" divin" – 
constituie singura cale de a tr"i la nivelul celei mai profunde 
dorin'e a ta, indiferent c" e$ti împreun" cu un b"rbat în care 
ai încredere sau savurezi un desert delicios.
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Dorin&a ta de iubire este atât de 
puternic! încât î&i pot sim&i tot timpul inima. 
Î&i simt inima atunci când te deschizi #i m! 
iube#ti, dar la fel de bine &i-o simt #i când 
e#ti furioas! sau trist!. Pentru mine, inima 
ta este o permanent! chemare, chiar dac! 
uneori nu pot s! îi r!spund, din cauz! c! 
emo&iile tale m! deruteaz!. Poate c! mi-e 
team! c!teodat! sau sunt neatent, dup! cum 
#i tu poate c! e#ti uneori sup!rat!, dar chiar 
#i atunci simt c! inima ta m! cheam!. %i 
am nevoie s!-&i simt inima. Dorin&a inimii 
tale m! conduce c!tre profunzimea iubirii. 
Dorin&a ta este o invita&ie adresat! mie 
pentru a p!trunde în inima ta. 


