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5. %o je to láska a $o sexuálna tú&ba?
Láska a sexuálna tú'ba na seba mô'u, ale nemusia nadväzova%. 
Za lásku mô)eme pova)ova* ka)dú formu du+evnej a&telesnej náklonnosti. 
Milovanie je 'udská $innos*, ktorú sa u$íme po cel( )ivot, u) od narodenia.

Ke* hovoríme o sexualite a reprodukcii, máme na mysli lásku:
 •  romantickú, 
 •  erotickú a 
 •  partnerskú.
Romantická láska je silné citové puto medzi dvoma osobami, ktoré po sebe tú)ia, obdivujú sa, 
pomáhajú si a nechcú by* oddelené. 

Láska zvä!"a za!ína zamilovanos%ou. 
 •  To je silné o$arenie sprevádzané masívnym vyplavovaním pohlavn(ch a in(ch hormónov 

(testosterón, estrogén, oxytocín a&vazopresín). 
 •  Vylu$ovanie t(chto hormónov spôsobuje na+u sexuálnu pohotovos* a& pripravenos* a 

dáva nám pocity slasti. 
 •  "ím viac sme s danou osobou spolu, t(m viac sa tieto hormóny vylu$ujú a na+e biologic-

ké telo sa „nau$í“ vylu$ova* ich. 
 •  V priebehu $asu, tak ako slabne o$arenie z v(nimo$nosti osoby, do ktorej sme sa zami-

lovali, slabne aj hormonálna reakcia a zamilovanos* (pocit telesnej extázy a nesmiernej 
tú)by by* s danou osobou) sa oslabuje. 

 •  Po oslabnutí zamilovanosti nastáva rozhodujúce obdobie – mo)nos* premeny zamilo-
vanosti na lásku. Pre nepripraven(ch mô)e by* pokles zamilovanosti ve'k(m sklamaním 
a&stratia „záujem“ o&druhú osobu. 

 •  Mnohí 'udia majú v tejto chvíli pocit, )e u) danú osobu „nemilujú“. Fakticky skon$ila 
biochemická zamilovanos* a $i chcú a budú #alej milova*, závisí od citov"ch a etick"ch 
rozhodnutí. 

 •  Zamilovanos* je ako závislos* na cigaretách alebo alkohole a po jej skon$ení trpíme abs-
tinen$n(m syndrómom. Skuto$ná láska za$ína (alebo neza$ína) a) v tomto $ase:

  - je o vzájomnej dôvere, 
  - pomáhaní si a&obdive,
  - oce!ovaní partnera $i partnerky
 •  Láska mô)e by* sprevádzaná aj sexuálnou blízkos%ou a rozko"ou, ale na+e telá u) nie 

sú „zaplavené“ hormónmi.
 •  Milujúci sa partneri zvyknú plánova% spolo!né deti a te"ia sa na rodinn$ 'ivot.


