
Láska prochází žaludkem (…a naopak…).
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Humorná “gastronomická” metafora sexuality, vztahů mezi mužem a ženou.

Říká  se  často,  že  láska  prochází  žaludkem.  Nevím,  co  tím zprostředkovatelé
tohoto rčení přesně myslí. Možná ten známý fakt, že muži se zcela prázdným
žaludkem přestávají načas myslet svým přirozením a pod termínem „obchod s
bílým masem“ si v tu chvíli zcela jistě představí obchod s grilovanými kuřaty.
Nebo to znamená, že jídlo může působit jako afrodisiakum ( v případě lehké
lahodné svátečnější večeře ) nebo jako účinné kontraceptivum s preventivním
účinkem ( vepřoknedlozelo s knedlíky navíc ) ? Další možnou interpretací je jídlo
jako  milostná  předehra.  Pozvání  na  večeři  je  tak  skrytou  výzvou  nejen  ke
gastronomickým radovánkám. Má to svou výhodu, protože předehry se někdy
vyvedou lépe než hlavní kus, a jak mi řekla jedna klientka: „Nejraději mám ,
když  si  před  sexem dám dobrou večeři.  V případě,  že  se  potom při  milování
neobjeví  příjemný pocit  v  podbříšku, zůstane mi aspoň ten v bříšku...“.  Nebo
snad láska prochází žaludkem v podobě antikoncepční či „modré pilulky“ ?

Já si ono pořekadlo vykládám zcela jinak. Dle mého názoru existují mezi vědou o
jídle a vědou o lásce a sexu takové podobnosti a shody, že po jejich důkladném
prozkoumání  a  respektování  bychom  klidně  mohli  Sexuologický  ústav
přejmenovat  na  ústav  gastronomický.  Nenašel  jsem  ani  jeden  problém
sexuálního a vztahového života, na který by se nenašla paralela a jasná odpověď
ve světě jídla a pití. Nevěříte ? Tak tedy malá ochutnávka z nepřeberné hostiny
příkladů dle jednotlivých témat sexuální a vztahové problematiky.

1)     Individuální variabilita sexuálních preferencí

I nad těmi jídly, nad kterými se nám osobně zvedá žaludek, si někdo rád
pochutná nebo se alespoň nají. Jsou lidé, kteří dají přednost zaběhnuté jistotě
osvědčeného smaženého sýra před specialitou šéfkuchaře. Speciality jsou ostatně
většinou jídla, která v restauraci nemohou jinak prodat. Vystupňováním sázky na
jistotu jsou turisté, kteří si v exotické zemi nejlépe pochutnají na tom samém
hamburgeru, jaký mohou dostat u nich doma v ulici. Ti druzí jsou zase lačni
vyzkoušet místní kuchyni, i kdyby měli pojídat syrové červy.

2)     Kultura, kvalita a kvantita sexuálního života

Najíst se můžete doma (tam vás nikdo nevidí), v závodní jídelně (tam jí všichni to
samé, brzo si zvyknete a moc to nestojí), u pouličního stánku rychlého
občerstvení (od klobásky na stojáka se většinou postříkáte a nakonec stejně
zjistíte, že vás to vyšlo dráž, než kdybyste si šli někam sednout), v hospodě
(malý sortiment, ale vy tam jste konec konců kvůli pití a ne kvůli utopencům a
máte to hned na stole) nebo se můžete najíst v lepší restauraci (očekává se od
vás určité chování, můžete si vybrat (... i špatně), čím lepší jídlo, tím déle čekáte,
provětrá se vám peněženka). 
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Co  si  vyberete,  když  za  stejné  peníze  můžete  mít  buď  celé  kuře  doma  na
novinách, nebo jedno stehýnko v restauraci ?

3)     Inovační sexuální praktiky

Každý má rád v jídle jiné množství koření. Někteří milují zvlášť kořeněná jídla,
špetka chilli pomůže, polévková lžíce nám rozpálí pusu a je po jídle. Jsou tací,
kteří si dávají maggi do polévky ještě dřív, než ji stačí ochutnat.

U některých jídel je oceňováno, když chutnají pokaždé stejně, pokud však nejsou
prokládány různorodějšími jídly, přestaneme po čase chuť vnímat. Když však do
sebe cpete rozmanitá jídla bez ladu a skladu jedno za druhým, je vám z toho
posléze špatně a nějaký čas se spokojíte se suchým rohlíkem a čajem.

4)     Zásady bezpečného a kvalitního sexu

Před  jídlem  si  umyjte  ruce,  jezte  jen  z čistých  talířů,  používejte  ubrousky,
v restauraci i přes kolena. Dbejte na kvalitu surovin, čím výraznější a vtíravější
chuť, tím větší nebezpečí, že koření přebíjí zkažené maso. Některá jídla vyžadují
delší  přípravu,  nedoporučuji  uspěchat.  Z venku  může  kuře  vypadat  jako
připravené ke konzumaci, vevnitř je však nedopečené. Když však maso pečete
příliš  dlouho,  vysušuje  se...  Zmražené  potraviny,  které  rozmrzly,  ihned
zkonzumujte. Jezte pomalu, vychutnávejte, ne však tak pomalu, aby vám jídlo
vychladlo. Po jídle si opět umyjte ruce, a pokud vám kleslo Ph v ústech, vezměte
si žvýkačku.

5)     Psychoanalytické a hlubinné teorie sexuality

Nejdřív pijete jenom mlíčko od maminky, potom různé kašovité hmoty, až
posléze začnete pokukovat po tom, co jí vaši rodiče, a budete to chtít taky. Pak
vám přestane stačit, co vám servírují rodiče, a budete si chtít nějaké jídlo uvařit
sami. Většinou vám to i zachutná, i když je jídlo za chvilku z talíře pryč. Když se 
rodiče dozví, že jste si uvařili sami vlastníma rukama, často udělají tu chybu, že
vám to začnou zakazovat a za vaření vás trestat, čímž vám přibrzdí váš vývoj
kulinářských dovedností.

Vůbec  vaše  současné  chutě  souvisí  s  jídelníčkem  z dětství,  rozhodně  však
vašemu partnerovi nedávejte najevo, že „maminka tu svíčkovou vařila líp“.

6)     Vliv sexuologické vědy na sexualitu populace

Jsou i lidé, kteří o jídle píší či veřejně mluví. Píší knihy o zásadách zdravé výživy (
proč to, co je dobré, není vlastně pro nás dobré ), knihy receptů ( kuře stokrát
jinak, pokaždé stejně....). Někteří  z nich si to kuře i občas dají. Lidé, kteří si ty
knihy kupují, si je buď čtou, prohlížejí krásné obrázky jídel, nebo podle nich
dokonce i vaří. Když se držíte úzkostlivě receptu, většinou to moc k jídlu není a
za chvíli si neuvaříte bez receptu ani čaj. Když však k tomu přidáte svou fantazii,
výsledek je mnohem lepší.

7)     Problematika citového vztahu svobodné dívky a ženatého muže

(Tato paralela mi v terapeutické praxi již několikrát pomohla osvětlit svobodné
milence její situaci, kterou do té doby nechápala.)

Ženatý muž je průběžně krmen stravou, která se mu sice může někdy přejídat,
ale nicméně svůj energetický účel splňuje. To, na co dostal chuť, není hlavní jídlo,
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ale slaďoučký, sváteční a pěkně vypadající dezert, který by se svou milenkou
společně pojídal.

Ona svobodná dívka však žádnou pravidelnou stravu nemá, hladoví, zatímco její
ženatý přítel si v závodce dopřává svíčkovou. Čeká na společné gastronomické
radovánky se svým ženatým přítelem a těší se, že se pořádně nají vydatného a
chutného kompletního jídla. Přítel je však naladěn na zákusek, na třešničku na
dortu.  Na nic  jiného  nemá ani  pomyšlení.  Hladové  dívce nezbývá  než  se  do
nabízeného dezertu taky zakousnout. Už jste někdy zkusili být delší dobu živi
pouze z dortů, které byste do sebe ládovali na prázdný žaludek ? Motivaci ke
změně a klíč k řešení má v ruce pouze ona dívka. Buďto přiměje muže, aby se
odhlásil ze závodky a pravidelnou stravu si dopřával z její domácí kuchyně, nebo
se začne sama stravovat někde jinde a s dotyčným mužem si  bude dopřávat
pouze zákuskové dýchánky, pokud na ně ovšem ještě bude mít chuť a místo
v žaludku.

 

To bylo jen několik příkladů z gastronomicko- sexuální teorie a praxe. Věřím, že
vás samotné již napadá spousta dalších. S heslem : „ Řekni mi, co jíš, a já ti
řeknu, jaký jsi v posteli...“  se loučím a přeji DOBROU CHUŤ!
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