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Sex, vášeň a orgasmy jsou palivem v motoru,
tak jej nenechávejte vyschnout (jogínská moudrost)

!

Světem hýbe

Má složení potravy opravdu vliv na potenci?
Chtějí muži opravdu sex víc než ženy? Je
délka nosu skutečně přímo úměrná délce
penisu? Kolik sexuálních partnerů se dá
za den stihnout? ■ Simona Škodáková

T

ím i spoustou dalších informací
na lechtivé téma pak můžete šokovat, pobavit nebo překvapit vašeho
partnera. Uvidíte, co se pak bude dít.

1. Mají neobřezaní muži lepší sex?
NEMAJÍ: Vědci zkoumali muže, kteří

podstoupili obřízku jako dospělí, a zjistili,
že erekci, ejakulaci či celkové uspokojení
prožívají v úplně stejné intenzitě jako muži
neobřezaní.

2. Některé ženy mohou dosáhnout
orgasmu jen drážděním bradavek
ANO: I když je to zvláštní, studie prokázaly,
že horní část prsou je natolik citlivá, že
jejím drážděním může mít žena orgasmus.
Vyzkoušejte to! Jestliže ale kýženého vrcholu nedosáhnete, nebuďte smutné a partnerovu aktivitu posuňte o kousek níž.

3. Průměrný penis v erekci měří
20 centimetrů
NE TAK ÚPLNĚ: V nedávné studii si 63 %

mužů stěžovalo, že má menší vybavení,
než by si přálo, ale při tom ve skutečnosti
téměř žádný nebyl pod normál. Běžná
délka penisu v erekci se pohybuje mezi 14
a 34 centimetry. Ale ten rozdíl 20 centimetrů přece jen není zanedbatelný!!

4. Čerstvé ústřice působí jako
afrodisiakum
NE: Neexistuje jediný vědecký důkaz, že

ústřice zvyšují libido. Jestli na sobě něco
takového pozorujete, je to způsobeno
pouze placebo efektem. Vsugerujte si ale
raději například krabí prsty, vyjde to levněji
a seženete je v každém supermarketu.

5. Poznáš kosa podle nosa?
NE: I když je tento mýtus poměrně hodně

rozšířen, nikdy nebyl prokázán žádným
měřením. I muži s malými nosy mají velice
slušné vybavení a naopak dvoumetrový
hromotluk s frňákem jako skobou může
překvapit nenápadným drobečkem. Ale
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jak se říká: i s malým kašpárkem lze zahrát
velké divadlo.

6. Mužský ejakulát je
nízkokalorický
NENÍ: Semeno se skládá z fruktózy a enzymů. To vysvětluje, proč nikdy nezhubnete
při orálním sexu.

7. Muži chtějí sex více než ženy
ŠPATNĚ: Je mnoho párů, kde je problém

úplně opačný. Tam, kde je muž „zanedbáván“, může být důvodem i to, že jeho
žena má daleko víc práce než on a je víc
unavená. Navíc díky hormonálním výkyvům mají ženy dny, kdy na milování nemají
ani pomyšlení. Kromě toho jsou to také
ženy, které si častěji spojují sex s city, a tak
nemají potřebu spát s někým, kdo se k nim
chová jako buran.

8. Pokud se muž vyhne brokolici,
kedlubnám a květáku, bude mít
chutnější ejakulát
JE TO TAK: Ejakulát je přirozeně hořký,

pojídání brokolice a podobné zeleniny,
nebo třeba pití kávy jeho hořkost ještě
zvyšuje. Chuť naopak zlepšuje banán nebo
červené víno.

9. Muži myslí na sex každých
7 sekund
NE: Jen 23 % mužů přiznává, že má tak

moc vysoká, proto je příroda uložila do varlat mimo břišní dutinu. Horká vana může
přehřát varlata a sperma zabít, na oplodnění vajíčka však určitě ještě nějaká zbude.
Takže v žádném případě nespoléhejte
na to, že vás vana při sexu ochrání.

12. Plánovaný sex je špatný
NESMYSL: Je pravda, že v prvních měsících

velryba modrá 2,5 m.
♥ Průměrný Evropan investuje 17,2 minuty
do orgasmu partnerky. ¨
♥ Při sexu, který vede k orgasmu, se
spotřebuje 225 kilokalorií, což odpovídá
polovině Big Macu.
♥ Celých 29 % mužů opilo ženu, aby ji
dostalo do postele, 9 % to nevyšlo. ¨
♥ Jen 5 % mužů dá přednost vychlazenému pivu před orgasmem.
♥ 90 % mužů a 86 % žen pravidelně
masturbuje.
♥ Na 80 % žen zajímá více dieta než sex.
♥ Muž vyprodukuje denně 104 miliónů
spermií.
♥ Více než 57 % žen se při sexu stydí
a jsou zdrženlivé. Je to však jen proto, že
mají strach, zda dobře vypadají.

nejrozšířenější a kvůli které ženy i muži
prožívají velká zklamání. Koitální orgasmus
je schopno dosáhnout jen 30 % (!) žen!
Zbytek si vystačí s klitorisem. Většina žen
potřebuje stimulaci klitorisu při styku, aby
dosáhla orgasmu.

14. Černoši mají větší penisy
PRAVDA: Podle výzkumů jsou na spodní

10. K orgasmu ženám pomáhá
únava
ANO: Mnoha ženám pomáhá k orgasmu

15. Šťastné páry mají pořád
dobrý sex
MÝLKA: City přetrvávají dlouhodobě, ale

dokonce i ta normální tělesná už je na ně

Následující údaje jsou
bez záruky…
♥ Obří gorila má jen 5 cm dlouhý penis,

♥ Na 96 % mužů je ochotno kvůli sexu
vzdát se i fotbalového utkání.
♥ Šimpanzům trvá sex 4-6 sekund. Prérijním myším až 40 hodin.
♥ Angličtina zná 600 slangových jmen pro
penis.
♥ Denně vzniká na internetu 20 000 pornostránek.
♥ Nejdelší známá spermie je 10 000x delší
než lidská a produkuje ji moucha Drosophila.
♥ Za 70 let života stráví člověk 110 000
minut líbáním.
♥ Orgasmus prasete trvá 30 minut!
♥ Tříminutové líbání spálí 12 kalorií a uvede do pohybu 38 svalů.
♥ Od prvního pozdravu trvá průměrně 12,4
dne než dojde k sexu, k prvnímu polibku
7,8 dne.
♥ Nejvíce partnerů během jednoho dne
stihla prostitutka z New Yorku – bylo jich
620! Jistý pornoherec obšťastnil 52 partnerek za 24 hodin.

13. Ten správný orgasmus mají
ženy jen koitálně
NE: Lež, která je bohužel snad úplně

časté sexuální fantazie. Ach, jaké neštěstí
mít doma někoho, kdo na něj myslí jen
jednou za 10 vteřin.

11. Pro sex v teplé vodě není
potřeba antikoncepce
SKORO: Spermie nesnášejí vyšší teplotu,

spáleniny o koberec, odřená kolena, zranění zad a vymknutí zápěstí.

zamilovanosti je spontánnost běžná a sex
je velmi častý. Většina párů však přiznává,
že po zhruba devíti měsících je jejich sexuální život poněkud chudší než na začátku.
Dobrá zpráva - kvantita neznamená kvalitu.
Naopak je extrémně sexy se na milování
těšit a plánovat ho – to totiž také působí
jako afrodiziakum!

příčce Asiaté, kteří dosahují zhruba 10-13
centimetrů. Na druhém místě jsou běloši
s 15 centimetry a prvenství získali skutečně
černoši s průměrnými mírami mezi 16 a 20
centimetry. Udávané míry se v různých
výzkumech mírně liší.

nahromaděné vzrušení v nohách. Taky
nemají sílu myslet na své případné zábrany.

Malé kuriozitky sexu
♥ Mezi nejčastější sexuální nehody patří

sex už po letech nemusí být tak dobrý.
Pokud vám tedy kamarádka tvrdí, jak
doma po deseti letech manželství a dvou
dětech pravidelně řádí v posteli, nevěřte
jí. Možná má opravdu tak orgastický sex…
ale jen jednou za měsíc. (Ovšem i to stojí
za to, ne?)

Kdy to dělají

♥ Český pár se miluje v průměru sedmkrát do měsíce a sex mu zabere patnáct minut.
Znamená to, že v sexuální aktivitě patříme k průměru, protože například Američané
si to rozdávají jedenáctkrát měsíčně, Rusové desetkrát a Francouzi devětkrát. Úplně
nejlínější jsou Japonci; na milování si najdou čas jen třikrát do měsíce.
♥ Průměrný Čech nebo Češka vystřídá za život pět až sedm sexuálních partnerů. Nejvíc
střídají milence a milenky Francouzi, za život se stihnou vyspat se šestnácti partnery.
♥ S prvním pohlavním stykem nejdéle čekají Číňanky - začínají v průměru ve dvaadvaceti letech, těsně za nimi jsou Taiwanky (v jedenadvaceti) a Indky (ve dvaceti). Z celého
světa se nejdřív vrhají na sex Francouzky (v šestnácti a půl).
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Cibule

Ve starověku se egyptští kněží důsledně vyhýbali zelené cibulce, aby
dokázali ovládnout své sexuální touhy.
Ze stejného důvodu pak byla cibulka
zakázaným pokrmem i ve středověkých klášterech. Ne nadarmo je
„cibulačka“ francouzským národním
pokrmem, kterým v bývalé pařížské
tržnici končívaly časně ráno dlouhé
noční tahy.

Celer

Podobné účinky se připisují i celeru.
Také ten byl používán už ve starém
Egyptě ke kultovním účelům a už tehdy se mu připisovala řada léčebných
vlastností, mimo jiné právě zvýšení
mužské potence a odstranění strachu
ze sexuálního selhání.
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Banány, granátová jablka, broskve,
fíky
Za své účinky vděčí draslíku, kterého je nejvíc
právě v banánech a fících. Zlepšují celkovou
kondici, hlavně svalové napětí. V granátových
jablkách byly objeveny aktivní složky podobné
ženským hormonům, které vyvolávají sexuální
žádost. Vhodné jsou i ořechy, které obsahují
vitamin E a množství zinku a všechny druhy
orientálních cukrovinek, zejména kandované
ovoce a chalva.

Plody moře, maso

Produkty moře zaručují sexuální výkonnost
až do pozdního věku. Ale také červené maso
vyvolává zvýšenou produkci adrenalinu, noradrenalinu a dopaminu. Ty podporují vzrušení
a vyvolávají pocit dobré nálady. Vynikající jsou
i ledvinky, výrazně povzbuzují sexuální apetenci,
zejména jsou-li připraveny s cibulkou. V čínském
lékařství se ledvinky používají přímo k léčení
impotence. Dá se říci, že potraviny živočišného
původu obecně působí jako dopink. Zvyšují pocit
síly, agresivitu i sexuální aktivitu.

Čokoláda

Ke stimulantům patří i nápoj z čokolády.
Říká se jí Montezumův nápoj, protože tento
aztécký vládce ho pil ve velkém množství,
aby dokázal uspokojit svůj početný harém.
Vynikající účinky má údajně i zelený bylinný likér Chartreuse, dezertní vína, sekty
nebo francouzské bílé víno Chablis, z něhož
čarodějnice v Burgundsku vyráběly elixír
lásky.

Kardamon

Na jednom z prvních míst sexuálních
stimulantů se umístil kardamon. V Evropě
se poprvé objevil v 11. století. Užívají se
plody a semena, která jsou bohatá na silice. Kardamon býval základní přísadou
nápojů lásky v Orientu. Sexuální touhu
zvyšuje nejen jeho požití, ale i pouhá
vůně. Silice působí stimulačně na citově
chladné a vážné osoby, kterým prý rozehřívá srdce. Podobné účinky má i koriandr
a skořice.

K čemu
je dobrý

sex?

Aha.. ach ano,
sex je dobrý také k tomu,
aby lidstvo nevymřelo

Řekni mi, co jíš
Jídlo jako sexuální
stimulátor bylo
využíváno už
od pravěku,
oblíbené byly
především
byliny a koření.

Sex má kladný vliv na kreativitu

Milování má pozitivní vliv na kreativitu
a bystří rozum. To je způsobeno tím, že během prožívání sexuální extáze jsou stimulovány mozkové buňky. Odborníci doporučují
jako optimální osmou hodinu ráno. Podle
provedených výzkumů dokonce studentům
pomáhá správně načasovaná masturbace
k lepšímu zvládnutí zkoušek.

Sex posiluje svalstvo

Při zvýšené frekvenci dýchání se bránice
stahuje a stimuluje břišní svaly. U mužů se
kromě toho zesiluje vyplavování testosteronu. Toto anabolikum pomáhá nastartovat
tvorbu bílkovin, které jsou důležité pro růst
svalů a tvorbu kostí.

Sex uvolňuje celé tělo

Vydatná soulož posiluje ochablé zádové
svalstvo a odstraňuje migrénu. Navíc při
sexu zvýšená hladina adrenalinu snižuje
škodlivé psychické vypětí.

Sex mírní bolesti

Když hormonální žlázy běží na plné otáčky,
jsou všechny smysly omámené jako
po dávce morfia. Každý dotek uvolňuje svaly, každá pohlavní stimulace blokuje bolest.
Prováděná pozorování u žen prokázala, že
při orgasmu je mez bolesti vyšší o 70 %.

Sex upevňuje vztahy
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Žhavý sex sice nemůže zachránit mizerný
vztah, ale je nepochybné, že je nenahradi-

telný pro šťastný poměr. Hormon oxytocin
prohlubuje tělesný svazek mezi partnery.

Sex má příznivý vliv na zuby

Čím silnější je vyměšování slin, tím
menší jsou škody, které mohou na zubech
způsobit kyseliny. Proto se líbejte a různě
„olizujte“, jak jen to nejvíc půjde. Zubní
lékaři zjistili, že nedostatek sexu napomáhá
kazivosti zubů a poruchám skloviny.

Sex prodlužuje věk

Muži, kteří zažívají nejméně dvakrát týdně
orgasmus, se dožívají v průměru vyššího
věku než ti, kteří jsou pohlavně aktivní
pouze jednou za měsíc.

Sex udržuje svěžest a zlepšuje stav
prostaty
Díky pravidelným orgasmům zůstává
prostata elastická a neinklinuje k typickým
mužským problémům. Studie potvrzují, že
lidé s čilým sexuálním životem vypadají až
o deset let mladší než jejich línější vrstevníci. Kromě toho sex podporuje udržování
hormonální rovnováhy, následkem čehož
u žen nastává později menopauza.

Sex pomáhá udržovat pěknou
postavu

Na žebříčku přípravků na hubnutí se sex
nachází zcela na vrcholu: příjemnějším způsobem se 200 kalorií za 20 minut snad ani
nedá spálit. Ale to není všechno! Pokud se
žena dostane do opravdové extáze, zvětší

se jí objem ňader až o čtvrtinu. Přísun estrogenu udržuje pokožku elastickou. Kromě
toho sex působí jako zázračné preventivní
opatření proti křečovým žílám a celulitidě.

Sex rozpouští strasti

Rozkoš vhání do těla serotonin a dopamin.
Ty potlačují špatnou náladu a beznaděj.
Promilovaná noc proto učiní konec mnoha
problémům.

Sex posiluje náš imunitní systém

Noc plná sexu má dlouhodobý efekt, který
se projeví posílením imunitního systému.
Oxytocin omezuje působení stresového
hormonu kortizolu. Tělo vytváří více bílých
krvinek. Tím vám ušetří i finanční náklady
na vitamínové preparáty.

Sex zvyšuje náš sexapeal

Sex vás učiní přitažlivou! Erotický šarm
totiž pochází z prožité extáze a nikoliv
z kosmetických salónů. Osmnáctkrát silnější
prokrvení při orgasmu odstraňuje nečistoty
na kůži a vyhlazuje vrásky.

Pravidelný sexuální styk
zpomaluje stárnutí

Prospívá pleti a udržuje srdce v kondici.
Lidé, kteří si často užívají sex, také méně
trpí cukrovkou, vysokým tlakem a jinými
kardiovaskulárními chorobami. Sexuální
akt navíc zabraňuje vzniku arteriosklerózy, protože mozek při orgasmu uvolňuje
endorfiny, které roztahují cévy a žíly.
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