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Podstata erotické masáže

 Celková masáž těla spojená se somatickou a 
psychickou relaxací

 + manuální stimulace erotogenních zón 
přizpůsobená deklarované individuální 
preferenci klienta

 +sprchování nebo celková koupel (vířivka)
 + příznivé zrakové a sluchové podněty



Výhody
 Relaxace jako prostředek k dosažení 

celkové harmonie po stránce fyzické, 
psychické i emocionální

 Stimulace erotognních zón jako sexoterapie
 Absence slizničních kontaktů jako prevence 

STD
 Příznivý vliv v případě hendikepovaných 

osob (tělesně, psychicky) –
znevýhodněných při navazování párové 
komunikace



Tantrické masáže

 Vychází z teorie klasické indické tantry
 Spočívá ve vzájemném dotykovém 

obdarování a předpokládá speciální 
masérské a dotykové techniky

 Filozofické a spirituální kořeny rozvíjejí a 
kultivují tzv. sexuální energii

 V evropských podmínkách rozšířena z 
Německa (80. léta 20. století) 



Specifická charakteristika

 Klade se důraz na tzv. inner wave – vnitřní 
vlnu = vytvoření důvěrného a bezpečného 
prostředí s využitím pohodlí a intimity

 Rituální atmosféra je umocněna specifickou 
hudbou, aromaterapií a poznatky 
reflexologie.

 Aromatické oleje, lávové kameny, peří a 
hladké textilie k jemné dotykové stimulaci



Postup
 Zahájení obligátním rituálem, následuje 

omývání horkými ručníky a hlazení 
hebkými předměty

 Olejová masáž celého těla – jedna nebo dvě 
spolupracující masérky masírují manuálně 
nebo celým tělem

 Masáž intimních partií těla – nazývány 
posvátnými názvy, vanechány jsou 
anatomické termíny a vulgarismy



Terminologie
 penis = lingam, vulva = joni
 Používány i klasické termíny Kámasútry: 

brána života, lotosový květ, Afroditina 
zahrada, nefritový chrám

 Intimní masáž ženského genitálu: zahřívání 
joni, probuzení důvěry, potěšení joni, 
otevírání studánky, pozdrav bodu G, 
vibrování, okolo perličky, brána rozkoše, 
našpulené rtíky, cik cak, světové strany, 
zavírání brány 



Mužská masáž
 Tantrická masáž rozlišuje plusový a 

minusový pól genitálu
 Plusový pól = špička penisu
 Minusový pól = perineum, prostata, varlata
 Hlavní důraz kladen na požadavek: 

nepospíchat
 Masáž prostaty (některá pracoviště kladou 

důraz na použití rukavic)
 Okolí análního otvoru (tzv rozeta) 

stimulováno i u ženy



Rozdíl mezi ženskou a mužskou 
masáží a některá specifika

 Žena touží po větší pestrosti a nečekaných 
dotycích

 Kontraindikace: v těhotenství se upouští od 
masáže břicha

 Křečové žíly, zánětlivá kožní onemocnění, 
horečnatá onemocnění, nakažlivé choroby

 Celá procedura zakončena objetím a 
společnou dechovou meditací



Indikace

 Heterosexuální a homosexuální masáž 
(problémy, výhody a nevýhody)

 U muže: erektilní dysfunkce, ejaculatio 
praecox

 U ženy: hlavně anorgasmie (úspěchy údajně 
více než v 90% případů)

 U obou pohlaví: problémy s navazováním 
známosti, dysmorfofobie



Znalecká činnost
 Znalecké posudky z oboru lékařské 

sexuologie mohou eliminovat žalobu na 
provozovatele (kuplířství)

 Pozitivní zkušenosti ze severských zemí EU 
(Švédsko, Dánsko)

 Prevence STD (vyloučení slizničních 
kontaktů- orální sex, koitus)








