Ułatwić sobie seks
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Dla wielu osób z niepełnosprawnością sporym problemem jest odpowiednia pozycja do seksu.
Zarówno do tego penetracyjnego, jak i oralnego, czy po prostu do zwykłych erotycznych
pieszczot. Ból, ograniczenia ruchowe, spastyczność ? wszystko to wpływa ujemnie na doznania
płynące z seksu. Często tradycyjne pozycje, układy nie zdają egzaminu, nawet przy
wykorzystaniu mebli domowych. I choć można próbować korzystać z nich na różne sposoby, to
są na świecie firmy, które pomyślały o osobach z niepełnosprawnością i wyciągają do nich
pomocną dłoń.
Klinowaty materac, odpowiednie materiałowe krzesełko, pas podtrzymujący, poduszki, maty,
sprzęt podwieszający ? każda z tych rzeczy wymyślona po to, by zwiększyć Waszą wygodę i
przyjemność czerpaną z seksu. Jak się okazuje ? za granicą tego typu rzeczy są
bezproblemowo dostępne do zamówienia przez internet. Często też firmy mają sklepy
stacjonarne dostosowane do osób z niepełnosprawnością. Można wybrać się, porozmawiać z
konsultantem, poradzić, dobrać najodpowiedniejsze rzeczy do indywidualnych potrzeb.
Niestety, w naszej polskiej rzeczywistości zwykłe sex-shopy nadal są rynkiem ? nazwijmy to ?
wstydliwym, a dobrze wiemy, jak jest traktowany seks osób z niepełnosprawnością.
Rozszerzenie zatem asortymentu sklepów z gadżetami o akcesoria dla niepełnosprawnych i do
tego jeszcze reklamowanie tego ? spowodowałoby zapewne narastający w mediach i
społeczeństwie ryk oburzenia.
Nie jesteśmy jeszcze na to mentalnie gotowi, to prawda! Warto jednak wiedzieć, że takie rzeczy
są dostępne i to nie od dzisiaj! Mam też nadzieję, że przebijając się powoli przez zatwardziałe
stereotypy na temat seksualności osób z niepełnosprawnością, doprowadzimy w końcu do
traktowania tego tematu po ludzku. I może wówczas znajdzie się ktoś, kto stanie się
dystrybutorem takiego sprzętu na teren Polski. Oby...
A na razie Waszej uwadze polecam ten adres: www.intimaterider.com
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