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Hvad betyder erotik for dig?
Hvad er vigtigt for dig seksuelt?
Hvornår føler du dig mest erotisk?
Hvornår føler du dig mest fri i dit parforhold?
Er der noget seksuelt, du længes efter?
Hvornår føler du dig mest tiltrækkende?
Hvad var din første seksuelle oplevelse?
Hvad er den bedste kompliment, du kunne ønske at få?
Bringer du nye idéer ind i vores erotiske liv?
Tager du initiativ til sex?
Hvordan har du det med at være nøgen?
Kan du li’ at se på mig og blive set, når vi elsker med hinanden?
Onanerer du? Og hvordan er den oplevelse for dig?
Hvordan kan du li’ at blive rørt ved?
Hvor vil du gerne berøres?
Hvad føles forbudt for dig seksuelt?
Hvad har du allermest brug for fra mig, erotisk?
Hvad slukker dig seksuelt / erotisk?
Hvad tænder dig erotisk?
Hvornår er sex mest nydelsesfuld?
Fortæl om en sårbar ting omkring sex, som du kæmper med.
Fortæl om en sårbar ting omkring sex, som du tror, jeg kæmper med?
Har du et minde om noget seksuelt, som du ikke kan li’?
Hvornår føler dig allermest smuk?
Kan du li’ at indfri mine ønsker, seksuelt?
Hvad føler du dig skyldig / skamfuld over at have lyst til, seksuelt?
Hvordan har din seksualitet ændret sig over tid?
Hvordan har du det med din krop?
Hvordan var indstillingen til sex og erotik i din familie, da du voksede op? Afslappet?
Positiv? Naturlig? Pinlig? Skamfuld? Skyldbetynget? Forbundet med misbrug?
Var sex noget, man talte om i din familie, da du voksede op?
Lærte dine forældre dig noget om sex, lyst, prævention osv.
Hvad var dine forældres indstilling til sex før ægteskab?
Var dine forældre kærlige over for hinanden?
Ser du porno?
Hvilken slags porno tænder dig?
Har du brug for intimitet i sex?
Hvordan tænder du dig selv, seksuelt?
Læser du erotisk litteratur / noveller? Hvad synes du bedst om?
Rører du ved dig selv, når du elsker med mig?
Skelner du mellem at “elske med hinanden” og ”have sex.”
Hvilken sans er mest erotisk for dig: Syn, lugt, smag, lyd, berøring?
Kan du li’ at lytte til musik, før, mens eller efter du elsker?
Hvornår på døgnet kan du bedst li’ at have sex?
Hvad nyder du mest, når du elsker med mig?
Kan du li’ sexlegetøj? Alene eller sammen med mig?
Er du nogen sinde blevet såret seksuelt?
Har nogen rørt dig - eller bedt dig om at røre sig - på en made, du ikke kunne li?
Hvordan har du det med at fortælle om dine seksuelle behov til mig?
Hvad gør det ved dig, hvis jeg fortæller dig om sine seksuelle behov?
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