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a  limitech, které nás ome-
zují a jež je dobré posouvat. 

Pomalu
Podobný přístup praktikují 
i  na kurzech, které pořáda-
jí pro páry, jiné pro všechny 
a  další výhradně pro ženy 
nebo muže.

„Snažíme se účastní-
ky namotivovat, ale vždy 
zdůrazňujeme – postupuj-
te po malých krůčcích, vní-
mejte svoje hranice. Nikdo 
neví o vašem těle víc než vy 
sami.“

Právě tohle je podle obou 
lektorů a  terapeutů zásad-
ní téma. 

„Už od miminkovské-
ho věku je s  námi naklá-
dáno tak, že někdo jiný ví 
lépe než my sami, co se má 
dít s naším tělem a co mu 
je příjemné. Formují nás 
rodiče, učitelé i  partne-
ři, proto často ani nevíme, 
co chceme. Při sexu to čas-
to vypadá například tak, 
že si žena lehne a čeká, že 
muž bude nějak intuitivně 
vědět, co je pro ni nejlep-
ší. Jenže žádný univerzál-
ní návod neexistuje.“

Kolikrát prý mají klien-

ODBOUREJTE STUD  Stud nám brání být sami sebou. Pokud se nestydíme, můžeme 
při sexu prožívat cokoliv – vášnivě si ho užívat, plakat dojetím, oblékat si na sebe 
hanbaté prádlo, masturbovat před partnerem, hrát si na zvířátka nebo zkoušet 
tantrické techniky. Jak se studu zbavit? Začněte pomalu. Ženy, zkuste si vzít na 
sebe krajkové kalhotky a vystavte je partnerovi na odiv. Muži, pokud byste 
se chtěli např. více projevovat a bojíte se, co na to vaše žena, začněte tím, že 
otevřete ústa a občas vydáte slastné áááá…
NEBOJTE SE EXPERIMENTOVAT  Ženám můžeme poradit: Zkuste udělat striptýz 
sama pro sebe, vyzkoušet si před zrcadlem erotické hračky, nebo se na sebe 
dívat do zrcadla, když se hladíte. Zjistíte, že jste krásná, a za druhé se bude-
te cítit před partnerem jistější. Muži experimentují obecně raději, ale když 
mluvíme o posouvání hranic, zkoušeli jste se se svojí partnerkou 
např. masáž prostaty a penisu zároveň?
PŘIJMĚTE SEX VE VŠECH JEHO PODOBÁCH  Intimita je víc než penis do-
vnitř a ven. Její součástí je potěšení, láska, ale i strach, nebo zra-
nitelnost. Buďte otevřeni všem pocitům, užívejte 
si vášnivý sex i něžné milování, a když se vyno-
ří strach, stud a jiné nepříjemné pocity, 
milujte se dál, pomalu a v objetí.

ti problém odpovědět na 
zdánlivě jednoduchou otáz-
ku: Jak chcete, abych se do-
týkal vaší ruky? Mám po-
hladit? Zmáčknout? Zavib-
rovat? Jak je vám to nejpří-
jemnější? „Vždycky trváme 
na tom, že klient musí jasně 
říkat, co by se mu líbilo nej-
více.“

Ostatně, tenhle princip 
radí vyzkoušet i  v  soukro-
mém intimním životě.

Proměna
Tak jako se rozšiřuje portfo-
lio jejich prožitků, mění se 
i  jejich pracovní zaměření. 
Dříve se téměř výhradně vě-
novali tantrickým masážím. 
„Nabízejí smyslný prožitek, 
učí přijímat doteky, což je 
také podstatné, ale my jsme 
hledali krok dál,“ vysvětlu-
jí, jak se dostali k Sexologi-
cal Bodyworku, tedy sexuo-
logické práci s tělem.

Tyto metody vycházejí 
ze skutečnosti, že naše tělo 
má paměť a do ní se ukládají 
prožitky. A  že terapeutický 
dotek – a  to i na intimních 
místech, i  uvnitř vaginy – 
může odbourat mnohá trau-
mata z  minulých negativ-
ních sexuálních zážitků. Po-
užívají techniky, jako jsou 
např. mapování těla, vagi-
nální mapování nebo erotic-
ká meditace. 

Ezotericky založení lidé 
říkají, že se tělo energetic-
ky očišťuje, ale Martin s Lu-
cií se raději opírají o vědec-
ké poznatky. „Laicky řečeno 
– pomocí pomalého dote-

ku, dýchání a vědomého 
příjemného prožit-
ku tělo přeprogra-

mováváme. Vědecky řeče-
no – mění se neuroplasticita 
neuronových spojení v moz-
ku. Elektrický spoj se přeru-
ší a vytvoří se nový,“ vysvět-
luje Martin Plas a vzpomíná 
slavného vědce I. P. Pavlo-
va, jehož psi začali slintat, 
jen když slyšeli zvonek, pro-
tože předtím jim ke krmení 
vždy zazvonil. 

„Stejně tak, když se 
nám nějaký intimní záži-
tek spojí s  něčím nepří-
jemným a  pak se opaku-
je, opakují se i  nepříjem-
né pocity, které už ve sku-
tečnosti nic nepodněcuje. 
Podobně jako slintali psi, 
přestože necítili žrádlo, ale 
slyšeli jen zvonek. Ale toho 
se dá zbavit.“

Každopádně než dojde na 
intimní doteky, obvykle kli-
enti absolvují několik zcela 
nekontaktních sezení. 

Sexological Bodywork 
nenabízí zázračný lék na 
všechno, ale už absolvová-

ní tohoto několikaměsíč-
ního výcvikového progra-
mu amerického zakladate-
le Martina a  Lucii výraz-
ně ovlivnilo. Studovali pu-
blikace, sledovali výcviková 
videa, psali eseje, dostávali 
praktické úkoly – například 
že musí během týdne udělat 
tři masáže prostaty, přijmout 
sérii vaginálního mapování 
a podobně. 

„Nejvíce jsme si zami-
lovali erotickou medita-
ci, kterou společně prakti-
kujeme doteď a která nám 
změnila hloubku našeho 
intimního vztahu. Tu také 
nejraději učíme partnery.“

Hodně poučný byl pak 
úkol 21 dnů masturbovat 
a pokaždé jiným způsobem. 
„To mi dalo hodně za-
brat a  díky tomu jsem se 
o svém těle mnohé dozvě-
děl,“ říká Martin Plas.

„Pro mne bylo nejzásad-
nějším okamžikem mastur-
bovat před zrcadlem a dívat 
se při tom sama sobě do očí 
až do okamžiku orgasmu. 
Hlavou mi běželo, že jsem 
málo atraktivní. Tak jsem 
hledala polohy, abych byla 
víc sexy. A pak mi to došlo: 
Pro koho tady hraješ tohle 
divadlo? Vždyť moje tělo je 
jen a jen moje,“ vybavuje si 
Lucie.

Tenhle maraton, alespoň 
v  desetidenní podobě, vře-
le doporučují všem na cestě 
za sebeobjevováním. „Pod-
statou je dělat to jinak, 
než jsme zvyklí. Tedy na-
příklad nesledovat při tom 
žádné erotické materiály 
a  pokoušet se experimen-
tovat a objevovat se. Jen se 

sebe sama dotýkat, dýchat 
u toho a mít přitom uvol-
něné tělo,“ radí Martin. 

Pozorní, ale…
Martin a  Lucie učí, jak co 
nejlépe poznat sebe sama. 
Jak dopřát partnerovi – 
a tím i sobě – co nejlepší se-
xuální prožitek. 

Ale pozor! „Součas-
ně vždy říkáme, že muž by 
si měl zachovat i  svou do-
minantní energii. Protože 
ženy touží po chlapech, kte-
ří je občas pořádně chytnou 
a zmocní se jich, samozřej-
mě s  láskou a  v  rámci ně-
jakých pravidel,“ upozor-
ňují Martin Plas 
a Lucie Sitařová. 
„Jenže v  době, 
kdy se na výcho-
vě podílejí hlav-
ně  matky a uči-
telky a  muž-
ských vzorů 
je nedostatek, 
mají ženy čas-
to doma muže, 
kteří neumí tuto 
přitažlivou živo-
čišnou kvalitu 
uchopit. Proto se 
momentálně těší 
tak velké oblibě 
lehké BDSM 
techniky.“ Dob-
rou zprávou pro 
všechny citli-
vé muže pak 
je, že jakmi-
le na kur-
zu ochutna-
jí svoji sílu, 
velmi rych-
le si ji oblí-
bí oni i  jejich 
ženy.

Muž by si měl 
zachovat i svou 

dominantní 
energii, ženy to 

přitahuje. 

Co nejvíce 
pomáhá zkva-

litnit sexuální ži-
vot? Toto jsou je-
jich nejlepší tipy 
k  rozšíření rozko-
še podle Sexologi-

cal Bodyworkerů 
Martina a  Lu-

cie.
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