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Napadlo niekedy niekoho zamyslieť sa nad tým, či vôbec sex biznis (teda oblasti podnikania,
súvisiace aspoň nejakým spôsobom so sexom a erotikou) má niečo dočinenia aj s láskou a
milovaním?

Skúsme to rozobrať. Pokúsim sa v pár vetách zamyslieť nad každou súvisiacou oblasťou, na
ktorú si spomeniem.

Erotika v obrazovej | textovej | zvukovej forme – skrátka porno
Tu určitú súvislosť nachádzam. Porno všeobecne je jednoznačne pôvodne a primárne určené
na seba uspokojovanie mužov, jednoducho pomôcka k masturbácii. Som dosť presvedčený o
tom, že toto bol prvotný zámer ak nie už pri vzniku fotenia aktov, tak určite v momente, keď sa
ženské stehná začali na obrázkoch od seba vzďaľovať a odkrývalo sa stále viac a viac ružovej
farby zvnútra rodidiel. Apropo dodnes profesionálni fotografi soft porna používajú výraz "show
mi pink" (ukáž mi ružovú), keď chcú od modelky, aby si prstami roztvorila rodidlá.

V takejto forme porno určite s láskou nemá spoločné zhola nič. Skôr naopak: chlap,
vyhľadávajúci stále špecifickejšie zameranie porno filmov (napr. stále tvrdší a bezohľadnejší
anál, stále dlhšie penisy hlbšie a hlbšie v ženských hrdlách, stále presvedčivejšie znásilnenia
atď. atď.) si zákonite pokazí pohľad na normálny, bežný sex vo dvojici a aj prežívanie milovania
s osobou, na ktorej by mu malo záležať. A toto viem okrajovo aj z vlastnej skúsenosti. Na
šťastie moje a mojej partnerky (resp. vďaka nej) som si to však uvedomil dostatočne skoro.

Fakt je, že sa začína objavovať aj porno natočené ženami a pre ženy. Neverím ale, že je oň
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medzi nežným pohlavím práve bitka. Skôr by som keď už vsadil na spoločné sledovanie porna
vo dvojici. V tom prípade môže zohrať výrazne pozitívnu úlohu: mladá kočka môže stratiť
zábrany z určitých praktík, keď uvidí ich bezproblémové (i keď možno viac či menej hrané)
prežívanie porno herečiek, príp. sa môže vyslovene naučiť robiť veci, pri ktorých buď nevie ako
na ne, alebo ani netušila, že sa niečo také – jednoduché a pohodové – môže robiť. A to na
obrovskú spokojnosť partnera. Vážne baby: skúste si niekedy pozrieť porno iba za týmto
účelom. Skúste sledovať nie dej ako taký, ale jednotlivé praktiky, finty, drobnosti, takpovediac
vychytávky, ktoré sa nikde inde nedozviete – lebo až takto do detailov sa s kamoškami o sexe
nebavíte. A navyše zasa z vlastnej skúsenosti viem, že sú aj ženy, ktoré pohľad na sex inej
dvojice rozpáli a navnadí na to "šupnúť" toho svojho partnera.

Strip | striptíz | návštevy table dance lokálov, kabaretov a pod.
Akákoľvek účasť samotného muža, ktorý žije v pevnom zväzku, na akejkoľvek forme striptízu či
niečoho podobného, je podľa mňa jednoznačne proti všetkým partnerským zásadám, pravidlám
a hodnotám. Nepovažujem ani za potrebné viac to rozvádzať. Prípustná je podľa mňa len
návšteva strip klubu vo dvojici. Ak ženu niečo podobné láka, je možné, že sa v nej skrývajú
aspoň stopy bisexuality, ktorá nemusí partnerskému vzťahu nijako uškodiť. Netvrdím, že určite
nemôže - ak by ju žena v sebe dôsledne podporovala. Ale po určitú medzu nemusí. Žena si pri
návšteve table dance klubu môže siahnuť na inú ženu a v prípade tolerantnej striptérky a
ústretového podniku aj skúsiť niečo viac, než len dotyk tanečniciných nahých pŕs či zadku. A
koniec koncov môže sa ľahko stať, že v tom momente akékoľvek sny či klíčiace túžby zaniknú –
a je pokoj raz a navždy.

Osobne nezastávam názor v zmysle, že pozerať sa nikomu neublíži – alebo že jedálnych lístkov
nech si chlap prezerá koľko chce, pokým jesť bude doma a pod. Prečo, načo by to bolo dobré?
Má ma snáď pohľad na cudzie odhalené telo nažhaviť natoľko, aby som bol schopný potom
doma poriadne pretiahnuť moju vlastnú partnerku? Ak toto niekto potrebuje, zrejme nežije v
zdravom vzťahu a mal by sa zamyslieť nad niečím iným než nad tým, v ktorom podniku bude
môcť vidieť (a ošahať?) čo najviac za čo najmenej peňazí...

Sex priváty | bordely | erotické salóny | eskort servis
Nič, nič, nič – a ešte raz nič. Žiadna z foriem plateného sexu nikdy nemala, nemá a ani nebude
mať nič spoločné s láskou. V jednom možno z tisícky prípadov sa chlap dopustí nevery voči
manželke a vzápätí sa uvedomí a do konca života sa pôjde roztrhať, aby svojej partnerke
zniesol modré z neba a už nikdy nič podobné nevyviedol – či sa o tom ona dozvie alebo nie.
Stretol som sa dokonca už aj s vyhlásením, že sex za peniaze nijako nesúvisí so vzťahom – že
to je len surové uspokojenie nejakých potrieb, ktoré je plne mimo spoločného života s
partnerkou. Áno, bohužiaľ aj takéto nezmysly dokážeme my muži vymyslieť na ospravedlnenie
našej slabosti, úbohosti, podlosti a nevery.
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I keď samozrejme je tu aj druhá stránka veci. Obaja partneri majú podľa mňa právo na
uspokojenie podľa možností všetkých svojich potrieb. Určite všetkých tých, ktoré sú v aspoň
ako tak prijateľných, takpovediac ľudských medziach. Lebo povedzme si na rovinu: prečo by sa
nejaký chlap mal doživotne vzdať slasti odbaviť sa partnerke do úst len preto, lebo práve tej
jeho to proste nechutí? Je málo takých, ktorým tá teplá, ťahavá a lepkavá hmota viac než
podivnej konzistencie a pachu, ktorá z nás vyteká, skutočne chutí. Prevažná väčšina žien sa
premáha v tomu zniesť to aspoň chvíľku v ústach, či dokonca prehltnúť to. Napriek tomu to ale
robia. Lebo veď prečo by to pre svojho partnera neurobili? Nepovracajú sa z toho a ak prvých
zopár krát aj áno – chce to len trošku sa premôcť a trénovať. Niečo takéto rovnako ako napr.
análny sex, sex mimo postele či mimo domu atď. atď. atď., podľa mňa celkom určite nie je
dôvod vnútiť partnerovi odopieranie – aspoň nie doživotné. Už som ale zabŕdol do máličko
odlišnej témy...

Sexshopy | erotické pomôcky, hračky, nástroje
No konečne. Na záver som si nechal oblasť, ktorá je v zmysle môjho článku absolútne pozitívna
– očividne ako jediná. Pomôcky ako vibrátory, guľky, kolíky, sexi bielizeň a pod. zo sexshopov
ako je napr. www.sexshop.sk vlastne ani takmer ničomu inému ako láske neslúžia. Iste, aj
prostitútky používajú takéto veci za rôznym účelom. To je ale len takpovediac vonkajšia oblasť,
čím myslím, že vibrátor v bordeli či na sexpriváte slúži spravidla len pre potreby nejakej show.
Jeho skutočné funkcie zostávajú v tom prípade nevyužité. Lebo skutočná funkcia vibrátora či
akejkoľvek inej erotickej pomôcky (s výnimkou tých výlučne pre mužov) je privodiť žene rozkoš,
v tom lepšom prípade dokonca uspokojenie. A nepoznám ženu, ktorej by nejakým spôsobom
uškodilo jej uspokojovanie sa (či už sólo, alebo vo dvojici s partnerom), ako ani nepoznám
vzťah, ktorý by poškodilo používanie erotických pomôcok akýmkoľvek spôsobom. Ak sa mýlim
opravte ma.
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