
Sexuální barometr m í dob e

ležitost
Když jsem formuloval metodu sexuálního barometru, ani jsem netušil, jak velký vliv má
sex na rozpoznávání dobrého partnera i kvality vztahu. Úloha sexu, a  jde stále o tentýž
akt,  byla  v  historii  lidstva  r zn  vykládána  a  okleš ována,  což  nás  svými  následky
ovliv uje dodnes. I když se zdá, že všichni mají volnost a mohou si v oblasti sexuality

lat, co se jim zachce, velká v tšina z nás nedosahuje maxima svých sexuálních
možností. A  jsme byli vychování jakkoliv, nem žeme pop ít vliv sexuality jak na své
zdraví, tak i na kvalitu vztahu samotného.

Pomoc ve výb ru
Sexuální barometr využívá všech funkcí mozku (v domých smyslových i nev domých
pam ových), aby nám ukázal, jak je daný sexuální prožitek vysoko na stupnici 0 až 10.
Mozek  vždy  vyhodnocuje  p ijímaná  data  a  z  nich  kalkuluje  další  prožitky,  názory  a
myšlenky. Proto se dá sexuální barometr využít jako tester pro nového partnera i pro
hodnocení kvality sou asného vztahu.

Ukazatel vztahu
Pon vadž mozek zapojuje p i sexuálním zážitku všechny své funkce, m žeme jeho
výstupy  využít  jako  jedno  z  m ítek  vhodnosti  partnera  a  perspektivy  dobrého  vztahu.
Ukazuje-li barometr nad 7.5, m žeme o vztahu hovo it jako o schopném existence.
Barometru by m li využívat jak nové vztahy, tak vztahy již existující, kde klesající
sexuální barometr je vždy d kazem rostoucího nezájmu, chladnutí lásky, i nevy íkaných
problém , a zp sobuje rostoucí touhu po pornu, i jiných partnerech.

Lidem se neda í
Zpov  13000  lidí  z  27  stát  sv ta  (Global  Better  Sex  Survey)  ukázala,  že  v  západní
Evrop  je se svým sexuálním životem spokojeno pouze 38%. Na nespokojenost
samoz ejm  mají  vliv  i  civiliza ní  choroby,  p epracovanost,  ale  podle  mého  názoru  má
nejv tší podíl na nízkém sexuálním barometru špatná volba partnera, špatn  položený
základ vztahu a z n j  vyv rající  neshody, hádky a postupné odcizování.  Nikdo nás totiž
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neu il,  jak  si  vybrat  partnera  a  jak  si  dobrý  vztah  dlouhodob  udržet.  Místo  toho  nám
astokrát naši vlastní rodi e byli špatným p íkladem vztahu, komunikace a náklonnosti.

Jak zlepšit sv j sexuální barometr?
Vynechám zde školení v r zných sexuálních praktikách, tyto informace je možné získat
jinde. Rad ji uvedu zásadní fakta z hlediska psychiky osobnosti.

Ud lejte si test kompatibility vztahu

Zjist te, zda vám váš partner stále stojí za to

Vypište si témata, která leží zakopaná pod postelí, a zapracujte na nich.

Ud lejte si technickou vztahu

Založte si Domácí ústavu a 3x a dost
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