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Czym są gadżety erotyczne?

Czy wiecie, że dawniej funkcjonujące nazwy gadżetów erotycznych brzmiały ?pomoce
seksualne? i ?pomoce małżeńskie?? :) Z tego jasno wynika, że traktowano je jako rozwiązanie
problemów seksualnych i związanych z tym problemów małżeńskich. Pejoratywny wydźwięk
tych nazw sugerował, iż gadżety erotyczne powinny być stosowane przez osoby mające kłopoty
z seksualnością i seksem jako takim, zwłaszcza w związkach. Na szczęście obecnie postrzega
się to bardziej liberalnie.

Najbliższym prawdy porównaniem będzie stwierdzenie, że wszelkiego rodzaju gadżety są po
prostu ?zabawkami? dla dorosłych. Dają wszak przyjemność, zadowolenie, radość, satysfakcję,
ale jednak nie zastępują relacji międzyludzkich (podobnie jak największy nawet pluszowy miś
nie zastąpi dziecku ciepła i miłości płynących od rodziców). I jeśli podejdziemy do tematu w
kategorii zabawek ? wówczas odkrywamy zupełnie nowe obszary działania! :)

Podobnie jak dziecko z pudła zrobi czołg, z kubka karuzelę, a z kartki papieru latający dywan,
tak i z wielu zwyczajnych rzeczy rzeczy można zrobić gadżety erotyczne. To nie tylko wibrator,
film czy sprośna książka (lub romansidło nasycone scenami łóżkowymi :D), ale także ręcznik,
pędzel, słuchawka prysznicowa czy miotełka do kurzu. Ogranicza Was tylko wyobraźnia!

Dodajmy do tego omawiane jakiś czas temu fantazje seksualne i macie niesamowite combo do
sprawiania sobie przyjemności. Gadżet, który stymuluje, w połączeniu z wyobraźnią stanowią
potężną siłę. I ? jak pokazują badania na Zachodzie ? olbrzymia część osób z
niepełnosprawnością w ten właśnie sposób zaspokaja swoje potrzeby seksualne. W momencie,
gdy o partnera mimo wszystko trudno, jest to recepta na spełnienie. Uczy też akceptacji i
miłości do własnego ciała, podnosi samoocenę, rozładowuje napięcie i dostarcza przyjemności.

Jeśli więc nie macie jeszcze swojego własnego gadżetu, o czym pisałem tydzień temu, to
ruszajcie na poszukiwania w sieci albo... rozejrzyjcie się wokół siebie :)

Rafał ?Zadra? Wieliczko
P.S. Tekst powyższy tworzony pod wpływem lektury książki ?Pełnosprawni! Uniwersalny
przewodnik po seksie ?, Miriam
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