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Tudatosan vagy tudat alatt a legtöbb ember 
csodálattal áll a „nő misztériuma” előtt. A női 
szexualitás nagy része mélyen, a sötétben rej-
tőzve bújik meg, és éppen ez a titokzatosság 
az, ami a félelmek és spekulációk, ugyanak-
kor a fantáziák, remények és vágyak számára 
is nagy teret enged. Így sok olyan nővel és fér-
fival találkozom, akik őszintén és komolyan 
szeretnének elmerülni a női szexualitás tel-
jességének és mélységének megismerésében, 
eközben mégis gyakran úgy érzik, hogy a fel-
adat meghaladja erejüket. 

Életemnek már igen korai szakaszában 
késztetést éreztem arra, hogy felfedezzem jó-
nim valós dimenzióit, és találkozzam a hozzá-
kapcsolódó érzésekkel: a kéj és az öröm min-
den gyönyörével, de azokkal az élményekkel 
és hangulatokkal is, amelyek ezen öröm meg-
tapasztalása elé akadályt gördítenek. Nagyon 
hamar rá kellett azonban döbbennem arra, 
hogy társadalmunk szinte minden lehetősé-
get elzár az elől, hogy a témát a kellő tisztelet-
tel és figyelemmel közelítsük meg. De vajon 
hogyan is kerülhetnénk kapcsolatba szexua- 
litásunk esszenciájával és szépségével, ha a 
megismerés lehetőségei ilyen szűk korlátok 
közé lettek kényszerítve? A jóniban rejlő tit-
kok és varázslatos örömök nem mutatkoznak 
meg a szorongató normák ölelésében: jónin-
kat csak akkor láthatjuk meg teljes fényében, 
ha minden lehetséges szinten vizsgáljuk, ta-
pasztaljuk, s teljes mélységében átérezzük.

A női szexualitás végtelen tér, amely annál 
nagyobb, intenzívebb és örömtelibb távlatait 
fedi fel előttünk, minél mélyrehatóbban fog-
lalkozunk vele. Figyelmesség és tisztelet: ez 
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a két kulcs nyitja a jóni nyújtotta kiteljesedés és öröm felé vezető út 
kapuját.

Kérdéseim és a tapasztalatok utáni olthatatlan szomjam végül arra 
vezettek, hogy 1995 és 1997 között részt vegyek egy tantra jóga tanfo-
lyamon. Itt találkoztam először a jóni-masszázzsal, a női nemi szervek 
mélyrehatóbb és intenzívebb masszírozásával. Ez az élmény döntően 
rányomta bélyegét szexuális életemre. Csak ekkor vált világossá szá-
momra, hogy jónim milyen szorosan is fűződik egész lényemhez, lel-
ki fejlődésemhez, elégedettségemhez és életigenlésemhez. Azóta sem 
emlékszem olyan tapasztalatra, ami ilyen sok szinten hatott volna az 
életemre: fizikai szinten – mint vitalitásom és egészségem forrása; lelki 
szinten – mint az érzelmeimmel való intenzív szembenézés eszköze; 
spirituális szinten pedig lelki nagyságom megismerésében, ami együtt 
jár szívem megnyitásával is.

Míg a kurzus megkezdése előtt folyamatosan olyan tevékenység 
után kutattam, amely az életemnek értelmet adhat, addig ez után az 
élmény után világosan láttam, hogy miben áll valós küldetésem. Azó-
ta a jónit vizsgálom, annak minden szintjét feltárva magamon, illetve 
olyan emberekkel közösen, akik éppúgy vágyakoznak a szexualitásban 
lakozó gyógyító dimenziók és erők alaposabb megismerésére, mint 
jómagam. 1997-ben ismerkedtem meg a samanista tanítóval, Maraya 
Haenennel, aki nagy hatást gyakorolt életemre és gondolkodásomra. 
Együtt merültünk el a szexualitás és a tantra csodálatos világában, így 
Maraya nagyban hozzájárult e könyv megszületéséhez. 

1997 óta tartok szemináriumokat és masszázs-tanfolyamokat olyan 
embereknek, akik szeretnének többet megtudni magukról, az ér-
zéki érintésekről és a szexualitásban rejlő erőről. Üzlettársam, Gitta 
Arntzen, és még sokak közreműködésével sikerült megteremtenem 
egy olyan békés helyet (AnandaWave – „az érzéki élmények otthona”), 
ahol a felkínált masszázsok, szemináriumok és tanácsadás segítségével 
a nők és férfiak egészséges úton közelíthetik meg saját szexualitásukat. 
Számomra a szexualitás nem más, mint a testi egészség és a lelki gya-
rapodás legősibb forrása. Hiszem, hogy egy napon az egész emberiség 
akként fogja tisztelni a jónit, ami: a csodálatra méltó és kozmikus női 
öl, amelyből mindannyian származunk.

Előszó

9



A gyakorlatainkon átélt élmények még ennyi év elteltével is újra 
és újra megérintenek és örömmel töltenek el. Az emberek rövid idő 
alatt elvesztik álarcukat: megmutatják valós énjüket, megnyílnak, és 
ami a legfontosabb: közel engednek magukhoz másokat. Egy jól si-
került masszázs vagy szeminárium után az emberek szemébe nézve 
mély, együttérző, tiszta, szeretetteljes és nyílt tekintetekkel találkozom. 
Női tanítványaim gyakran számolnak be arról, hogy jónijuk korábban 
még soha nem részesült ilyen osztatlan figyelemben, soha nem kapott 
ilyen mély és jóleső érintéseket. Szexualitásuk középpontjában eddig 
csak a kielégülés elérése állt, ezért emellett minden más elveszett: nem 
tapasztalhatták meg a jóni kiteljesedését, a feltorlódó érzelmek elsöprő 
áradatát, a két test és két lélek egyesülését, a szív megnyílását, a folya-
matosan növekvő és végül mindent elsodró vágyat, a testben cirkuláló 
energiát. Sok nő csak a jóni-masszázs révén ébred rá, hogy szexuális 
lény, mások pedig itt szembesülnek azzal, hogy mély, begyógyulatlan 
sebeket hordoznak. 

A szexualitás alapos és üdvös megismeréséhez sok apró lépést kell 
megtennünk. Nem hiszek abban, hogy problémáink megoldására és 
teljesületlen vágyaink elérésére léteznek általános érvényű képletek.  
A gyógyulás felé vezető út mindig az első lépéssel kezdődik. A jóni-
masszázs a nő legbensőbb valóját érinti meg – egy kis lépés a teljesebb 
és tudatosabb szexualitás felé.

A könyv mindenkihez szól: a nőknek segíteni kíván abban, hogy 
mindennapjaikat nagyobb életörömmel, gyógyulással és gyönyörrel 
töltsék meg, és rátaláljanak a nőiességükhöz vezető új útra. A férfi-
ak pedig tekintsenek rá úgy, mint szívélyes meghívásra: legyen ez a 
könyv segítőjük a női misztérium feltárásában és megértésében. Szív-
ből kívánom, hogy munkám minden kedves olvasónak inspirációként 
szolgáljon, és felismerések kiapadhatatlan tárházát nyújtsa: fakadjon 
belőle értékes tapasztalatok gyógyító forrása, és segítsen abban, hogy 
kapcsolatainkat és szexuális mivoltunkat a belső gazdagság gyökere-
ként élhessük meg – hiszen ahol a szeretet lakik, ott nincs helye a gyű-
löletnek.

legmelegebb üdvözlettel:
Michaela Riedl, 2006
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Az a nő, aki felismerte és használni tudja a 
szexualitásában rejlő erőt, annak az életöröme 
átsugárzik a környezetében élőkre is. Ő tes- 
tesíti meg a szépséget, és ezt a szépséget szinte 
mágnesként vonzza magához. 

A jóni legbenső lényünket tárja fel előt-
tünk. A „jóni” elnevezés a szanszkrit nyelvből 
származik, és jelentése magába foglalja a tel-
jes női nemi apparátust, a vulva külső részei-
től kezdve a vagináig, méhig és petefészkekig. 
Nagyon megkönnyebbültem, amikor rábuk-
kantam erre a szép szóra, hiszen a német 
nyelv egyetlen olyan kifejezést sem ismer, ami 
méltó lenne a női intimrészek ilyen tisztelet-
teljes és méltóságos megjelölésére. 

A jóni fáradhatatlanul, újra és újra sugá-
rozza felénk hívogató jeleit. Nem ignorálhat-
juk és nem száműzhetjük életünkből, hiszen 
szorosan hozzánk fűződik. Lehetünk fiatalok 
vagy idősek, hordozhatunk szép emlékeket, 
életünk lehet magányos vagy megrázkódtatá-
sokkal teli – jónink mindig kínál egy járható 
utat, és soha nem zárkózik el előlünk teljesen. 
Éppen ezért, ha jónink felfedezése mellett 
döntöttünk, akkor teljesen mindegy, hogy 
eddigi életünk során milyen szexuális tapasz-
talatokat szereztünk. 

A most megkezdett úton megismerhetjük 
nőiességünk virágait és a szabadság illatát. Az 
a nő, aki ismeri jóniját és szoros kapcsolatban 
van vele, az pontosan tudja, hogy szexuális té-
ren mik a vágyai, és ezt képes is világosan ki-
fejezésre juttatni. Az ilyenfajta öntudatosság 
és önismeret az élet számos területére hatás-
sal van, egész lényünket meghatározza. 

Bevezetés
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Nőiességünk tudatában áthidalhatjuk a köztünk és a férfiak között 
húzódó mély szakadékot. Nem kell többé védekeznünk vagy türelmet-
lenül arra várnunk, hogy a férfi kitalálja legrejtettebb kívánságainkat. 
Mi is nagyon jól tudjuk, mire van szükségünk, és ezt érthetően és 
szerető gyengédséggel érzékeltetni is tudjuk. A szemináriumok során 
szerzett sokéves tapasztalataimból tudom, hogy a férfiak nagyon há-
lásak, ha a találgatások helyett konkrét információkat kapnak, és nem 
kell többé a sötétben tapogatózniuk. Ha pontosan ismerik a nő kíván-
ságait, akkor teljes szívből igyekeznek azt a kellő tisztelettel, óvatos és 
kifejezetten szeretetteljes módon teljesíteni.

A könyv egyik fontos célkitűzése az, hogy a nagyobb fokú megértés, 
tudás és egy új szemléletmód segítségével olyan alapokat teremtsünk, 
amelyek segítenek az évszázadokon át felhalmozódott bántalmak 
másfajta, tudatosabb megközelítésében, és a szebb, boldogabb és sza-
badabb jövő felé vezető első, bátor lépés megtételében. 

A jóni-masszázs részletes ismertetésével szeretném minden olvasó-
mat olyan tanácsokkal és javaslatokkal ellátni, amelyek lehetővé teszik 
és segítik a jóni fizikai és érzelmi megközelítését.

Mielőtt elmélyülnénk a jóni-masszázs egyes fázisaiban és lépései-
ben, vizsgáljuk meg alaposabban a női szexualitás bonyolult labirin-
tusát. Először is az a legfontosabb, hogy tudjuk, mit hol találunk: mi 
történik, ha szétnyitjuk a külső vénuszajkakat (szeméremajkak), hol 
van a csikló makkja és fitymája? Mit rejtenek a belső vénuszajkak? Hol 
helyezkedik el a húgycső nyílása, a hüvelybemenet, a végbélnyílás, és 
pontosan mi is van közöttük? Ezek ismerete sokak számára teljesen 
természetes, de újra és újra találkozom olyan nőkkel, akiket meglep az 
a tény, hogy a vizelet nem a vaginán, hanem a húgyhólyaghoz vezető 
húgycső gombostűfej nagyságú nyílásán át ürül ki.

A férfiaknál még ennél is nagyobb bizonytalansággal és tudatlan-
sággal kell szembesülnünk, ha a belső női ivarszervekről van szó: Hol 
van az a misztikus G-pont? Létezik egyáltalán? Hol ér véget a hüvely-
csatorna? Ennél egy pillanatra meg is állnék: a hüvely nem egy min-
dig nyitva álló egyszerű cső: elülső és hátsó hüvelyfalból áll, amelyek 
normál állapotukban egymásra simulnak, behatolás előtt tehát óvato-
san szét kell választani őket. Egyedül ennek a ténynek a tisztázását is 
nagyon fontosnak tartom.
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Ha már ismerjük a jóni külső és belső részeit, és tudjuk mindennek 
a helyét, egy lépéssel tovább merészkedhetünk: Milyen tapintásúak a 
részei? A nők minden egyes érintést pontosan nyomon tudnak követ-
ni. Idővel rájönnek arra is, hogy a jóni alaposabb megismerésével az 
érzékelés egyre intenzívebbé válik. A férfiak előtt nyitva áll a lehetőség, 
hogy a nő vezetésével és/vagy saját intuícióikra hagyatkozva kitapasz-
talják és értelmezni tudják a női testbeszéd kifinomult rendszerét.

Fontos tudni azt is, hogy a csikló nem egyedül a szemmel is látható 
gömb alakú makkból áll, hanem beszélhetünk még a csikló nyeléről és 
két száráról is. Hihetetlen, de az egész szerv mérete így eléri a 10 cm-t! 
 Említést érdemelnek a medencealapi izmok, amelyek segítségével a 
csikló közvetlen érintés nélkül is izgatható. Ha képesek vagyunk ezt 
a néhány információt ügyesen átültetni a gyakorlatba, az rendkívüli 
módon gazdagíthatja szexuális életünket.

A női intimrészek stimulálásának hatásáról a férfiak is kaphatnak 
képet: „A nemek közötti anatómiai és szexuális hasonlóságok” (51. 
oldal) című fejezetben részletesen felvázolom, hogy a nők és a férfi-
ak testének mely területei rendelkeznek hasonló szexuális reakcióké-
pességgel. Így például a G-pont masszírozása a prosztata ingerléséhez 
fogható. 

Nem szabad azonban ezen a ponton megállni, hiszen a szexualitás-
ban rejlő igazi gyönyört csak akkor találhatjuk meg, ha letérünk a járt 
útról, és elmerülünk a női szexualitás láthatatlan és megfoghatatlan 
világában. Ez a külön világegyetem mindenki számára nyitva áll, aki 
szemét lehunyva vállalkozik arra, hogy figyelmét befelé fordítsa. 

Egy érzés átélésekor (például a csikló stimulálásánál) kétféleképpen 
reagálhatunk: vagy kívülről szemléljük, vagy az érzéssel azonosulva mi 
magunk testesítjük meg. A különbséget mindannyian ismerjük. Örü-
lünk egy születésnapi ajándéknak, és ezt a boldogságot örömként éljük 
meg, vagy hagyjuk, hogy az öröm teljesen átvegye a hatalmat felet-
tünk – összeolvadunk vele. A szívünk megnyílik, a légzés elmélyül, a 
szemünk ragyog, és az utcán csupa barátságos tekintettel találkozunk.  
A buszvezető egy nagyot ránk köszön, a szomszéd végre megcsinálja 
azt, amit már régóta ígérget, a virágárus egy szál rózsával ajándékoz 
meg: olyan erősen elragad bennünket a boldogság, hogy az a környe-
zetünkben mindenkire átsugárzik.
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Pontosan mi történik ezekben a pillanatokban? És hogyan érhető el 
tudatosan ez az állapot?

Az ember energia, és ez az energia éltet minket. Biztosan mindenki 
ismer olyanokat, akiknek túl kevés az energiájuk – ők kedvetlenek és 
tehetetlenek. Megint másoknak túl sok az energiájuk, ezért az életben 
sokszor kizökkennek a rendes kerékvágásból. Egy elektromos fogkefe 
csak addig működik, amíg az energiaforrása ki nem merül. Amint az 
elem fogyni kezd, a gépezet már nem jár tökéletesen: a fogkefe feje 
egyre lassabban mozog. Az emberekkel is ugyanez a helyzet.

A bennünk lakozó energia egész létünket meghatározza – gondo-
lataink, érzéseink és tudatunk belőle táplálkozik. A test, a lélek és az 
érzelmek így elválaszthatatlan egységet alkotnak, amit az endokrin 
rendszer, a központi idegrendszer és az immunrendszer fűz szoros kö-
telékbe. Az energia hiányát fájdalomként, kedvetlenségként és fásult-
ságként éljük meg. 

Amikor a szexualitás révén intenzív érzések rohannak meg bennün-
ket, akkor azok közvetlenül hatnak testünkre és szellemünkre is. Ebből 
kiindulva beláthatjuk, hogy légzésünk és figyelmünk összpontosítá-
sának segítségével képesek lehetünk annyira átengedni magunkat az 
egyre növekvő gyönyörnek és a testünkön átáramló energiának, hogy 
egyszer csak elérkezik az a pont, amikor az érzéssel összeolvadunk.

Ebben a pillanatban megnyílik bennünk egy végtelenül tágas és bé-
kés tér, ahol az „én” többé nem létezik – eggyé válunk ezzel a határta-
lan nyugalommal. Számomra ez az egyesülés maga a spiritualitás.

Ha megértjük a szexuális energiák áramlásának mechanizmusát, 
akkor ezt a folyamatot több módon (főleg légzéstechnikai eszközök-
kel) segíthetjük és erősíthetjük, így az az egész testünkben szétáradva 
gondoskodik a testi és lelki egyensúly helyrebillenéséről. Erősnek, ha-
tározottnak és elevennek érezzük magunkat. Az energia áramlásának 
köszönhetjük, hogy szívünk kitárul, boldogság, biztonságérzet és sze-
retet tölt el bennünket. 

Mindezt azonban addig nem foghatjuk fel, amíg testünk minden 
porcikája maga meg nem tapasztalja ezt a feledhetetlen élményt. A ta- 
pasztalást semmi nem pótolhatja, és a világ legkifinomultabb masszázs- 
technikája is teljesen értéktelen, ha megfeledkezünk a szeretetről – ez 
az, ami a szívnek megnyugvást, emberségünknek pedig gyógyulást 
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hozhat. Ehhez olyan új módszerek kellenek, amelyek lehetővé teszik a 
szexualitás méltóságteljes és gyengéd megközelítését. 

A jóni-masszázs számomra (tantra jóga képzésemnek köszönhető-
en) legjobban a tantrikus filozófia fényében vizsgálható, hiszen ez hi-
dat emel a test és a lélek, a szexualitás és a spiritualitás között. A tantra 
az érzékeket olyan képességgé fejleszti, amellyel a szexuális energia 
minden részlete felfogható, és felhasználható az egészség, spirituális 
gyarapodás és szellemi fejlődés megőrzésének, illetve fokozásának ér-
dekében.

A jóni-masszázs gyakorlati megvalósítására én úgy is tekintek, mint 
komoly szellemi kihívásra. Amint belekóstolunk szexualitásunk titkai-
ba, a felhalmozódó energia olyan új, addig ismeretlen tudatállapotokat 
nyit meg előttünk, amelyekben végérvényesen ráébredünk: egy nagy 
EGÉSZ elválaszthatatlan részei vagyunk. Tudatosul bennünk, hogy 
minden tettünk hatással van ránk és a környezetünkre. Ez a felismerés 
aztán arra késztet minket, hogy minden felelősségünkkel az életnek 
eme összetett szövedékét, a folytonosságát szolgáljuk. Cselekedetein-
ket az Élet tisztelete iránti felelősségérzet határozza meg. 

A jóni és a jóni-masszázs megismerése mellett azonban ne feled-
kezzünk meg arról, hogy itt még mindig egy titokkal állunk szemben, 
amit nem szabad túlzottan analitikus gondolkodással vagy korlátozó 
értelmezésekkel megszentségteleníteni. Ez egy olyan világ, amit leg-
mélyrehatóbban az oltalmazó félhomály ölelésében, tudat és öntudat 
határán ismerhetünk meg. A túlságosan vakító, analitikus fények le-
rombolják a jóni-masszázs során felépülő intimitást, amelynek alap-
köveit akkor raktuk le, amikor teljes odaadással és elvárások nélkül a 
megismerésnek erre az új útjára léptünk. 

A jóni-masszázs attól egyedülálló, hogy általa rálelhetünk egy vég-
telen békét árasztó belső, spirituális és erőteljes helyre.
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1. fejezet

A női 
szexualitás



Én nem keresek – én találok.
A keresés: kiindulás egy régen ismert tényből, és valami 
tudott dolog találni-akarása.
Találni: ez valami teljesen új.
Minden út járható, és minden elérhető eredmény ismeretlen. 
Nagy merészség, szent kaland:
Az ilyen kockázat bizonytalanságát igazából csak azok 
tudják vállalni, 
akik kétségek közt is biztonságban érzik magukat, 
akik határozatlanság, elhagyatottság közepette is vezetőre 
találnak,
akik nem kitűzik a célt, hanem hagyják, hogy maga a cél 
vezérelje lépteiket.

Pablo Picasso



nők – bármely kultúrát vesszük is alapul – a legkülönfélébb 
szerepeket kénytelenek betölteni. Egyszer bennük látják a kez-
deményezőt és a szerelem istennőjét, másszor pedig az Ördög 

eszközének vagy a férfiak játékszerének tekintik őket. Ráruházzák a 
legvégletesebb tulajdonságokat: éppúgy megtestesítik a szépséget és 
tisztaságot, mint a bűnt és szégyent. 

A tantrikus tradíció a nő iniciáló képességét magasztalja, a jónit 
pedig gyógyulást adó szentélyként és az istennő otthonaként tiszteli. 
A nő személyesíti meg a szexuális erőt és a kreativitást sugárzó érzé-
kiséget. A női nem szépségének és a szexuális szenvedélyt új szintre 
emelő szerelmi művészetnek ezt a dicséretét olyan indiai írásokban is 
megtaláljuk, mint a Káma-szútra és az Ananga Ranga. 

A tantrikus felfogás igyekszik a világi és spirituális szemléletet ösz- 
szeszőni, aminek során a nő és férfi rituális egyesülésének központi 
szerep jut – Síva és Shakti véget nem érő, az egész Univerzumot fenn-
tartó nászát jelképezi. A Síva-lingam (a lingam a férfi nemi szerv, il-
letve fallosz szanszkrit elnevezése) és Shakti-jóni ábrázolása és tisz-
telete egy szent jóni-kehelybe állított kő-lingam alakjában történik. 

A Síva-lingam a kozmikus 
alkotóerő és transzcenden-
cia megtestesülése. A jónit 
az ősi „szent kehely” bejá-
rataként imádják, mint azt 
a helyet, ahol a fogantatás 
szentsége megtörténik. Az 
indiai istenimádó rituálék 
során virágokat és áldoza-
ti adományokat helyeznek 
erre a szimbólumra, és tejjel, 
olajjal, valamint megszentelt 
vízzel locsolják le. 

Majdnem az összes, erős 
spirituális alapokra épülő 
kultúra vizsgálatakor rá-
bukkanhatunk olyan tra-
díciókra, amelyek a nőt 

A

A Síva-lingam a jóni kehelyben
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nagy hatalommal felruházott szexuális kezdeményezőként ábrázolják 
és tisztelik. Erről számos ősi görög, egyiptomi, arab, indiai, tibeti és 
kínai tanítás és írásemlék árulkodik. A kínai költészetben sok olyan 
lírai kifejezést találunk, amelyet a női nemi szervek megnevezésére 
használtak (például „jáde-kapu”, „gyönyörbarlang”, „misztikus völgy”,  
„vörösérc-hasadék” stb.). A mai szemléletmódot elnézve azonban a 
női szexualitás egykori tiszteletének nyomát sem látjuk. Sőt ellenkező-
leg: Indiában napjainkban a „szexualitás” szó abszolút tabunak számít, 
a nőket pedig nyílt megvetéssel kezelik. Az ókori bölcsek által megfo-
galmazott tradicionális írások nem tudták áthatni korunk embereinek 
hétköznapjait.

A keresztény szellemiség kifejezetten ellenzi a szexualitást, fényében 
a testi örömök negatív megvilágításba kerülnek. Ez tükröződik nyel-
vünkben is, hiszen a nemi szervek megjelölésére egyetlen szép és sze-
retetteljes szavunk sincs. 

A megvetésnek és imádatnak ezen kettősségével kell szembesül-
nünk akkor, amikor nekilátunk a női szexualitás varázslatos kérdései-
nek boncolgatásának.

Az ellentétet mi nők magunkon is tapasztaljuk: fantáziáinkban szin-
te mindannyian voltunk már olykor örömlányok, de a társadalom felé 
csak kifejezetten erkölcsös és tisztességes arcunkat mutatjuk. 

Ha elkezdjük megismerni jóninkat, akkor ezzel az ellentmondás-
sal minden bizonnyal szembesülni fogunk. Az egyik jóni-masszázs 
szemináriumon részt vevő hölgy erről így számol be: „Olyan, mintha 
valami mosónő a fejét csóválva állna mellettem és minden érzést kom-
mentálna. Ekkor nagyon kínosan érzem magam, és nem tudom, mit 
is keresek itt, és hogy ez az egész normális-e. Mintha rajtakaptak vol-
na valami rosszaságon, miközben teljesen tisztában vagyok vele, hogy 
most végre olyan dologba kezdtem, ami nagyon jó nekem.”

Ezzel a „mosónővel” mindannyiunknak szembe kell néznünk, kü-
lönben nem tudjuk majd felbecsülni a szexualitásunkban rejlő valódi 
értékeket. Éppen ezért azt tanácsolom, hogy nagyon figyeljünk oda a 
mosónő minden egyes szavára, hiszen mondandója érinti azokat az 
ambivalens gondolatainkat és érzelmeinket, amelyekkel nap mint nap 
meg kell küzdenünk. Ezeket a gondolatok csak akkor válnak kezelhe-
tőkké és orvosolhatókká, ha pontosan ismerjük őket: hagyjuk, hogy 
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belső démonunk elmondja mindazt, amit akar, és ha már eleget fecse-
gett, fordítsuk teljes figyelmünket ismét a jóni felé. Gyengéden meg-
érinthetjük, az érintések hatását pontosan érezhetjük, és ezekkel az ér-
zésekkel párbeszédbe kezdhetünk. A félhomályból előmerészkednek 
majd a valódi érzések, a „mosónő” szavai pedig egyre halkabban csen-
genek a fülünkbe. Többé már nem bizonytalanodnak el lépteink, és 
szexualitásunkat magabiztosan és a magunk akaratából élvezhetjük.

A női szexualitás
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Ha kedved tartja, most nyugodtan megvizs-
gálhatod jónidat. Ehhez mindössze egy tükör-
re van szükséged. Jónid elárulja majd, milyen 
érintésekre vágyik. A felfedezőutat nem kell 
egyedül megtenned: barátodat vagy barátnő-
det is magaddal hívhatod, ha kapcsolatotok 
elég mély és bizalomra épül. Fontos, hogy he-
lyesen válasszátok meg a helyszínt: keressetek 
egy védett, hangulatos, kellemesen meleg szo-
bát, amelyet kedvetek szerint berendezhettek. 
A szemlélődés és a lágy érintések közben 
eszedbe villanó gondolatokat megoszthatod 
partnereddel is, eközben azonban nem a ta-
pasztalatok értékelésén, kommentálásán vagy 
akár a gondolatok megvitatásán van a hang-
súly. Legyél akár egyedül, akár partnereddel: 
jónid felfedezését igyekezz éppoly életteli és 
örömteljes, mint érzéki és szenvedélyes ese-
ménnyé varázsolni!

Ha ülve vagy egy tükör előtt állva vizsgál-
gatod jónidat, gyakran csak egy szőrrel borí-
tott háromszöget látsz, esetleg lejjebb meg-
pillanthatod a klitoriszt (csiklót) és a belső 
vénuszajkakat. Az imént szándékosan nem 
használtam a szeméremajak kifejezést, hiszen 
számomra ennek a területnek semmi köze 
nincs a szeméremhez. Igaz ugyan az is, hogy 
a szeméremajak elnevezés nem véletlenül 
született: a taoizmus tanításai alapján ugyanis 
a vénuszajkak hordozzák a megnyílástól való 
félelmet és az elrejtőzés vágyát. A jóni-masz- 
százs segítségével mindkét érzés kioltható. 
Ugyanezen tanítások szerint a klitorisz viseli 
az idegesség, bizalmatlanság, türelmetlenség 
és feszültség érzetének terhét, amely a csikló 
célzott masszírozásával szintén feloldható. 

A jóni 
felfedezése
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Jónid vizsgálatához ülj le egy tükör elé vagy a tükörre. A célnak egy 
kézitükör is tökéletesen megfelel, de talán még ennél is jobb egy na-
gyobb méretű tükör, így mindkét kezed szabadon marad és ujjaiddal 
kényeztetheted jónidat. Ha barátnőd jóniját szeretnéd alaposabban 
szemügyre venni, úgy ehhez kérj engedélyt tőle. A sűrű szőrzettel fe-
dett vénuszdomb (szeméremdomb) alsó részén közvetlenül a külső 
vénuszajkakba (nagyajkak) vált át, amelyeket többé-kevésbé szintén 
fanszőrzet borít. A kis és a nagy vénuszajkak egy védvonalat képeznek, 
amely a belső, érzékenyebb jóni-területeket féltőn körülöleli. 

A jóni éppolyan egyedi, mint az arc: míg az egyik nőnél a külső vé-
nuszajkak mind a klitoriszt, mind pedig a kisajkakat körülfogják, ad-
dig másnál a nagyajkak olyan laposak, hogy nem fedik el a csiklót és a 
belső ajkakat. Megint másoknál a belső vénuszajkak igen hosszúak, a 
klitoriszt viszont teljesen betakarják a nagyajkak. 

A külső vénuszajkak vonulata a csikló függesztőszalagjánál kezdő-
dik, és a gátig (más néven a perineumig) húzódik. Ez a gátrész mint-
egy 1–3 cm hosszú, és hidat képez a végbélnyílás felé. 

Mindkét kezedet felhasználva, a nagyajkakat lágyan szétválasztva 
még jobban láthatod a csiklót és annak sátorszerű „csuklyáját” (fity-
máját). A fityma az oldalsó részén vagy közvetlenül, vagy egy varrat-
szerű szöveten keresztül megy át a két belső vénuszajakba, amelyek 
szintén ovális formában haladnak a csikló fitymájától egészen a jóni 
(vagyis a vagina) nyílásáig, amelyet hüvelytornácnak is neveznek. Va-
lamivel feljebb megpillanthatod a vizelet elvezetését végző húgycső 
gombostűfej méretű nyílását. Ezt a legtöbbször bőrredőkkel borított 
szervet a legegyszerűbben úgy találhatod meg, hogy az egyik ujjaddal 
a jóni nyílását könnyedén lefelé húzod annyira, hogy a felső része kissé 
megfeszüljön. A húgycső a húgyvezetéken keresztül a húgyhólyagba 
torkollik. 

A jóni bemeneti gyűrűjét az átszakított szűzhártya (hymen) marad-
ványai övezik. A szűzhártya egy olyan nyálkahártya-kettőzet, amely a 
jóni-nyílást részben vagy teljesen beborítja mindaddig, amíg azt nemi 
aktus vagy egyéb események (tampon felhelyezése, maszturbáció, 
sport) révén fel nem szakítják.
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3. ábra: Az elülső jóni-fal masszírozása

Belső vénuszajkak
  A csikló makkja
     A csikló nyele
     A csikló szára
      Szeméremcsont
          
                                                      
                                                         

                                                                        Méhtest

Petefészek

Petevezető

2. ábra: A nyitott jóni és annak külső jegyei1. ábra: A zárt jóni és annak külső jegyei

A csikló fitymája (feje)

A csikló makkja

Kis vénuszajkak

A csikló fitymája

A csikló makkja

A húgycső 
nyílása

A jóni 
nyílása

Kisajkak

Húgycsőnyílás
Jóni-nyílás
Hüvelycsatorna

Perineum (gát)

Anus (végbélnyílás)
Béltraktus

Húgyhólyag        Cervix (méhnyak)       
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 Ezután eljutunk a jóni belsejébe. Érdemes ehhez bőven síkosítót 
használni, és ügyelj arra is, hogy a kéz kellemesen meleg legyen. Mély 
és lassú lélegzetvételekkel, sóhajtásokkal lényegesen megkönnyítheted 
a behatolást saját vagy partnered jónijának szentélyébe. 

Lassan és óvatosan csúsztasd először csak az egyik ujjadat a hüvely-
be, így feltérképezheted barátnőd vagy a magad legbensőbb részeit. 
Ajánlatos eme szent vidéket gyengéd odafigyeléssel és finom mozdu-
latokkal megközelíteni. 

A jóni belső régiója minden nőnél más és más érzetet nyújt – jel-
lemzően igen meleg, némely pontokon akár forró tapintású, változatos 
„krátervidéket” barangol be ujjunk. A jóni hosszúsága 7 és 27 cen-
timéter között váltakozik, nyílása elernyedt, természetes állapotában 
2,5–8 cm széles lehet. 

A hüvely elülső és hátulsó falának érzékenysége, illetve szexuális in-
gerlékenysége igen eltérő, hiszen (háton fekve) a felső rész közvetlen 
összeköttetésben áll a húgycsövet körülvevő, idegvégződésekkel sűrűn 
átszőtt nyálkahártyával, ezáltal különösen intenzíven reagál az inge-
rekre. A későbbiekben látni fogjuk, hogy ez a kapcsolat a szexualitás 
szempontjából milyen nagy jelentőséggel is bír. 

A hüvely elülső falát úgy tudod igazán jól megérinteni, ha középső 
ujjadat oly módon csúsztatod a jóniba, hogy eközben a tenyered felfelé 
néz. 

Sok nőnél a hüvely hátulsó fala sokkal kevésbé érzékeny, ami azon-
ban egyáltalán nem indokolja a figyelmen kívül hagyását: mély lelki 
sérelmek és traumák nyomai rejtőzhetnek itt, amelyek gyakran vala-
mivel keményebb területek, csomók vagy különösen forró pontok for-
májában mutatják meg magukat. 

A vagina alsó részének kitapintása egyedül csak kissé körülménye-
sen végezhető el. Legkönnyebben úgy érheted el, ha leguggolsz, majd 
az ujjadat (miután elölről bevezetted a jóniba) gyengéden lefelé nyo-
mod. Amennyiben középső ujjad partnered jónijának felfedezésére 
indul, akkor legcélszerűbb azt úgy a jóniba csúsztatni, hogy eközben a 
tenyered lefelé mutat. 

A vagináról gyakran azt gondoljuk, hogy egy olyan „cső”, ami min-
denkor nyitva, és a lingam befogadására készen áll. Valójában azonban 
ennek az ellenkezője igaz: az alsó és felső hüvelyfal egymásra simu-
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