SEXMYTERNES
SANDE NATUR
Sorte mænd er veludrustede; kvinder vil have håndværkersex og unge mennesker knalder på kryds og tværs.
Når det kommer til seksualitet, kan det være svært at vide, hvad vi skal tro og ikke tro. To sexologer har derfor
sat sig for at udfolde sexmyternes sande natur i den nye bog: 100 myter om sex.

Seksualitet er stadig mystisk og i nogen grad et tabubelagt felt.
Mange mennesker holder kortene tæt til kroppen, når det kommer til deres eget sexliv, og derfor florerer myter i ekstra stor stil,
når det kommer til sex. Desværre skaber vores forestillinger om
hvordan køn, krop og lyst fungerer tit forkerte forventninger og
sætter mennesker i bås. Hvad der er sandt og falsk i seksualitetens
verden er derfor i fokus, når bogen 100 myter om sex kaster lys
over et af menneskelivets mest fordomsbelagte regioner.
Forfatterne Per Holm Knudsen og Sara Skaarup skriver:

Angsten for at stikke ud fra mængden er en velkendt ”folkesygdom”. Selvom det i dagens Danmark er i høj kurs at være
noget særligt, er det seksuelle felt som regel en undtagelse.
Her vil mange helst undgå at være så anderledes, at det virker
uacceptabelt eller opsigtsvækkende for andre. Nøgternt set er
normalitet stort set kun af interesse for Danmarks Statistik. For
selvom “det normale” beskriver, hvad der er gennemsnitligt eller hyppigst brugt, siger “det normale” intet om, hvad der er
bedst eller passer bedst til den enkelte. Reelt er vi derfor bedre
tjent med at hylde nuancer og forskelligheder frem for at gå op
i, om der er nu er andre, der deler samme træk som os selv.”

I bogen er der også blevet plads til et afsnit om nogle af de forvrøvlede myter, der førhen blev opfattet som sandheden om sex. Ellers
er der myter om parforhold, fantasier og kroppen. Og hvem vil ikke
gerne vide, om det virkelig kan passe at mænds helse forbedres af
at stirre på bryster en time om dagen, hvor ofte andre tænker på
sex, og hvilket køn disciplinen gruppesex appellerer mest til?
Vi har udvalgt fem myter fra bogen, så du selv kan teste, hvor mange, du tror, er sande eller falske:
1.
Det perfekte samleje tager mindst 30 minutter
2.
Rødhårede kvinder er vilde i sengen

3.
Man kan få orgasme gennem træning
4.
Har du lyst til andre er der noget galt med dit forhold
5.
I virkeligheden er der ingen, der er biseksuelle
(Se svarene nederst)
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