Kudlanka

ASEXUÃ•LNÃ• VZTEKLOUN?
StÅ™eda, 13 Ãºnor 2008

Dobrý den, náhodou jsem narazila na va&scaron;e stránky a na&scaron;la zde nÄ›kolik velice zajímavých Ä•lánkÅ¯. Je mi
40 let, jsem vdaná 17 let a mám nejen velké problémy s manÅ¾elem, ale nyní uÅ¾ i sama se sebou. UÅ¾ dlouho mÄ› mÅ¯j
manÅ¾el v posteli odmítá, nÄ›kdy mám pocit, Å¾e si se mnou hraje jako koÄ•ka s my&scaron;í. Trvá to uÅ¾ dlouho, moÅ¾ná 8
nebo 9 let, ale je to Ä•ím dál hor&scaron;í.
Ze zaÄ•átku jsem jeho nezájem o sex Å™e&scaron;ila vztekle, hádala se, teÄ• uÅ¾ ne, jen mÄ› to hroznÄ› bolí, pláÄ•u a m
deprese, Å™íkám si, Å¾e nejlep&scaron;í by bylo veÄ•er usnout a uÅ¾ se neprobudit. Jednu dobu manÅ¾el tvrdil, Å¾e já jsem
aktivní, Å¾e by se mu líbilo, kdybych si sama zaÄ•ala. Chvíli to fungovalo, pak mÄ› vÅ¾dy, kdyÅ¾ jsem zaÄ•ala já, odmítl, Å¾e
prostÄ› nechce, nebo Å¾e jsem nÄ›co &scaron;patného Å™ekla, nebo dÄ›lal uraÅ¾eného. Sám inicializoval sex velice málo, ta
snad jednou z a mÄ›síc, vÄ›t&scaron;inou ani to ne. NÄ›kdy mi jako vyhovÄ›l, aby mÄ›l pokoj. VÅ¾dy jsem si v&scaron;ak muse
vyslechnout své. TakÅ¾e jsem si po Ä•ase také zaÄ•ala pÅ™ipadat jako nymfomanka, která chce sex aspoÅˆ 3x do mÄ›síce.
Dost Ä•asto veÄ•er zaÄ•al hádku, aby mi pak zdÅ¯vodnil, Å¾e proto se mnou pÅ™ece nemÅ¯Å¾e spát. Nebyl v&scaron;ak nikd
milý, nedával mi nikdy pusu na dobrou noc, jen pokud jsem si o ni Å™ekla a to je&scaron;tÄ› takovým zpÅ¯sobem, Å¾e jsem
postupnÄ› nechala i toho. Objetí pÅ™es den jsem od nÄ›j nikdy nemohla oÄ•ekávat. PozdÄ›ji jsem se snaÅ¾ila si na jeho chová
zvyknout, kdykoliv jsem nÄ›co Å™ekla, odpovÄ›dÄ›l mi, Å¾e jsem mu právÄ› vzala chuÅ¥... TakÅ¾e Ä•asem se sex u nás stal
odmÄ›nou za dobré chování, tedy, kdyÅ¾ manÅ¾el mÄ›l zrovna dobrou náladu. Ta jeho odmítnutí ve mÄ› vytvoÅ™ila postupem
Ä•asu obrovský blok. NejdÅ™íve jsem se snaÅ¾ila to &scaron;patné co nejdÅ™íve zapomenout a uÅ¾ít si kaÅ¾dé hezké chvil
tÄ›ch odmítnutí bylo tolik a tolik mÄ› bolela. Pak jsme mÄ›li nÄ›kolikrát veliký výstup kvÅ¯li tomu, Å¾e mÄ› nechtÄ›l, byl velice hr
Å™ekl, Å¾e si tedy mám nÄ›koho najít a Å¾e ho to nezajímá..... PoslednÄ› mi Å™ekl: &bdquo;BÄ›Å¾ do p*dele, pí*o....".
Po
dopro&scaron;uji, ukáÅ¾e mi, kdo je pán, pokud jsem jednou zkusila odmítnout, kdyÅ¾ chtÄ›l on, tak se mi to vrátilo, tím, Å¾e
ztratil zájem na hodnÄ› dlouho. JenÅ¾e ve mnÄ› se nÄ›co asi pÅ™ed rokem zlomilo, byli jsme na dovolené a já si pÅ™ipadala
jako úplný uboÅ¾ák, kterému snad bude vÄ›nováno nÄ›co pozornosti a ono nic... Jen jsme se pohádali a od té doby
nenávidím dovolené stejnÄ› jako nenávidím oslavy narozenin , svátkÅ¯ a podobné vÄ›ci. Tím, Å¾e na nÄ› vÄ›t&scaron;inou
zapomnÄ›l, nebo mi nic nekoupil ve mnÄ› vytvoÅ™il blok i v tomhle. HroznÄ› moc bych potÅ™ebovala trochu lásky, pohlazení a
zájmu. Vím, Å¾e má problémy v práci. Je v&scaron;ak hrubý na mÄ› i dÄ›ti.Bojím se ho já i ony. Mám tÅ™i dÄ›ti, sama se
divím, jak je to moÅ¾né. Snad proto si Å™íká, Å¾e od nÄ›j neodejdu, nezvládla bych to finanÄ•nÄ› i kdyÅ¾ on mi dává velice m
penÄ›z a poÅ™ád musím &scaron;etÅ™it. Pak mi zase vyÄ•ítá, Å¾e kdyÅ¾ se musí na nákup, tak poÄ•ítám, co to bude stát. P
mi dává najevo, jak jsem neschopná, v&scaron;echno dÄ›lám &scaron;patnÄ›...
VÄ•era jsem se snaÅ¾ila ho navnadit k
milování, Å™íkala jsem mu, jak v Ä•asopise psali, Å¾e je pro muÅ¾e prospÄ›&scaron;né sledovat Å¾enská Åˆadra a on to úpln
otoÄ•il a nakonec jsme skonÄ•ili u kritiky vlády... A pak mi vyÄ•etl, Å¾e to není vzru&scaron;ivé téma. TakÅ¾e z toho zase nic
nebylo....
HroznÄ› mi vadilo, jak mÄ› nechce, teÄ• uÅ¾ mi vadí s ním spát i na jedné posteli. Odmítá mÄ› a pak v noci hroznÄ
chrápe. KdyÅ¾ ho budím, aby pÅ™estal, pra&scaron;tí mÄ›... KdyÅ¾ se mu pak v hlavÄ› nÄ›co otoÄ•í, zaÄ•ne se chovat zase j
není to právÄ› to, po Ä•em bych touÅ¾ila, ale je tam aspoÅˆ náznak snahy.....TakÅ¾e to zas chvíli vypadá jako by se nic nedÄ›l
aÅ¾ ho to pÅ™estane bavit, je to zas tam, kde pÅ™edtím. JenÅ¾e je tu jeden problém, já uÅ¾ nÄ›jak nemÅ¯Å¾u dál.Nejsem s
jestli na tom nemají vinu taky moje deprese, ale vÄ›t&scaron;inou nastupují po tomto jeho chování. U doktora jsem zatím
nebyla, Ä•etla jsem, Å¾e jsou na antidepresiva dost velké doplatky a nevím, jak bych mu to zdÅ¯vodnila. Navíc by mÄ›l papír na
to, Å¾e jsem blázen, jak on Å™íká.
NÄ›kdy se chová jako malý utrucovaný kluk, letos jsem mÄ›la uÅ¾ pÅ™edem hrÅ¯zu z V
loÅˆské a pÅ™edloÅˆské byly hrozné. &Scaron;tÄ›drý den byl jako bych Å¾ila s tyranem, pak mezi svátky to docela &scaron;lo,
ale na Silvestra nejen, Å¾e s námi, tedy mnou a dÄ›tmi témÄ›Å™ nemluvil, ale ani si s námi nepÅ™ipil. V noci samozÅ™ejmÄ›
pÅ™i&scaron;lo odmítnutí, ale na Nový rok si to rozmyslel. Prý mi jen nastavil zrcadlo. No, nevím, co komu nastavoval pravdou je, Å¾e uÅ¾ nÄ›jakou dobu, pokud se ke mnÄ› chová takhle, snaÅ¾ím se mu co nejvíce vyhnout. NedokáÅ¾u s ním s
stolu, ani spát v posteli- odcházím prostÄ› do jiného pokoje. mám pocit, Å¾e to prostÄ› uÅ¾ nevydrÅ¾ím....Asi bych utekla ven,
ale nejmlad&scaron;í dítÄ› je je&scaron;tÄ› moc malé.
SnaÅ¾ila jsem se s ním o tom mluvit, nejenom o sexu, ale i o tom
ostatním, ale on nechce.KdyÅ¾ zaÄ•nu, agresivnÄ› vybuchne, pak pÅ™estane mluvit úplnÄ›....V&scaron;echny moje otázky jso
hloupé a na takové on neodpovídá. HrÅ¯zu mi nahání to, Å¾e jeho pÅ™íbuzného teÄ• po letech spoleÄ•ného souÅ¾ití opustila
partnerka. Myslím, Å¾e se k ní choval podobnÄ›, nejvíc mÄ› v&scaron;ak zarazilo to, jak ji vystihl - ona je pÅ™ece blázen. Ano,
dostala se i na psychiatrickou kliniku, myslím, Å¾e velkým dÅ¯vodem byl její partner. Ten to teÄ• obrací, dÄ›lá z ní tu
&scaron;patnou, on je pÅ™ece normální, ale ona je blázen. Å˜ekl, Å¾e uÅ¾ ve svých letech tolik nemÅ¯Å¾e a kdyÅ¾ ona je tol
potÅ™ebná, Å¾e si má najít milence, ale nÄ›kde dost daleko, aby se to sousedi nedozvÄ›dÄ›li. MÅ¯j muÅ¾ s ním ve v&scaron;e
souhlasí. Také vidí jen její chyby a ne to, Å¾e se k ní jeho pÅ™íbuzný chová hroznÄ›.
Dal&scaron;í problém mám s tím, Å¾
manÅ¾el, ani kdyÅ¾ udÄ›lá nÄ›co &scaron;patnÄ›, nedokáÅ¾e omluvit.Nebo moÅ¾ná dokáÅ¾e, ale zásadnÄ› to nedÄ›lá.
Spí&scaron; to navlékne tak, aby za jeho chybu nÄ›jakým zpÅ¯sobem byli potrestáni druzí, nejÄ•astÄ›ji já. NapÅ™íklad,
&scaron;lápne mi na nohu a je&scaron;tÄ› mÄ› pak seÅ™ve, co Å¾e se mu tam motám, pÅ™estoÅ¾e jsem na onom místÄ› by
dÅ™íve neÅ¾ on. Ano, jsou to naschvály, já je dlouho tolerovala, ale mám pocit, Å¾e se z nÄ›j stal hrozný sobec.MoÅ¾ná tako
byl i dÅ™íve, ale asi jsem to nevidÄ›la, nebo se to lety zhor&scaron;ilo. Nejvíc ze v&scaron;eho mÄ› mrzí, Å¾e to odná&scaron;
dÄ›ti. Vidí to, jak se chová.
NÄ›jak se to pÅ™ese mne poÅ™ád válcuje, chvíli lep&scaron;í, chvíli hor&scaron;í...JenÅ¾e já s
nedokáÅ¾u poÅ™ádnÄ› uÅ¾ít to, kdyÅ¾ je celkem v klidu, protoÅ¾e mám pocit, Å¾e uÅ¾ nic necítím anebo s hrÅ¯zou Ä•ekám
zase pÅ™ijde. PÅ™eÅ¾ívám ze dne na den, mám strach, co bude veÄ•er, jestli stihnu jít spát dÅ™ív neÅ¾ on, abych si pak za
nemusela pÅ™ipadat odmítnutá a teÄ• uÅ¾ i z toho, kdyby náhodou chtÄ›l, tak mÄ› to uÅ¾ nic pÄ›kného neÅ™íká..
PÅ™eÄ
mnoho Ä•lánkÅ¯, které jsou v "Kudlance" a zjistila, jak se nÄ›které situace stále a stále opakují. Jak muÅ¾i dokáÅ¾í navenek
vypadat jako ti nejlep&scaron;í a milující manÅ¾elé a v soukromí je to úplnÄ› nÄ›co jiného. Taky si myslím, Å¾e je to u nás
podobné. ManÅ¾el se také navenek snaÅ¾í vypadat jako vynikající manÅ¾el ... UrÄ•itÄ› si taky Å™íká, Å¾e by mi nikdo nevÄ›
Å¾e bych se stydÄ›la, se nÄ›komu svÄ›Å™it s takovými vÄ›cmi.
Zamý&scaron;lím se nad tím, a nÄ›jak mi dochází síly... Po
prosím, já uÅ¾ to nezvládám. Zuzka
http://www.kudlanka.cz
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