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I po zkuÅ¡enosti s nedobrovolnou erotickou masÃ¡Å¾Ã- jsem neupustila od hledÃ¡nÃ- tÃ© pravÃ© masÃ©rky, kterÃ¡ mi pomÅ¯Å
bolesti a napjatÃ½ch svalÅ¯. Jedna znÃ¡mÃ¡ mi doporuÄ•ila specialistku ve svÃ©m oboru. Vzhledem k tomu, Å¾e platÃ-m
nekÅ™esÅ¥anskÃ© penÃ-ze za zdravotnÃ- pojiÅ¡tÄ›nÃ-, kterÃ© mi pokrÃ½vÃ¡ Å¡tÄ›drou Ä•Ã¡stkou vÃ½dobytky alternativnÃ- m
hledala jsem masÃ©rku, kterÃ¡ je uznanÃ¡ pojiÅ¡Å¥ovnou a zÃ¡roveÅˆ svou prÃ¡ci opravdu umÃ-.

A protoÅ¾e ta moje znÃ¡mÃ¡ se opravdu vyznÃ¡, oslovila jsem tedy na jejÃ- doporuÄ•enÃ- Ä•arodÄ›jnou masÃ©rku, kterÃ¡ krom
rÅ¯znÃ½ch druhÅ¯ masÃ¡Å¾Ã- se zabÃ½vÃ¡ alternativnÃ- medicÃ-nou, Ä•i Å¾ivotnÃ-m couchingem. Dokonce dojÃ-Å¾dÃ- dom
tedy bylo opravdu velkÃ© plus. KdyÅ¾ pÅ™ichÃ¡zela k mÃ©mu pÅ™Ã-bytku, jejÃ- vÃ½zor, vlasy, pleÅ¥ a koblÃ-Å¾kovitÃ© pr
znÃ¡t, Å¾e rozhodnÄ› neholduje zdravÃ©mu Å¾ivotnÃ-mu stylu. Ne, Å¾e by to bylo nutnostÃ-, ale pÅ™iznÃ¡m se bez muÄ•enÃ
hnidopiÅ¡sky, Å¾e od lidÃ-, kteÅ™Ã- se zabÃ½vajÃ- alternativnÃ- medicÃ-nou, to troÅ¡ku oÄ•ekÃ¡vÃ¡m. StejnÄ›, jako bych neÅ
kadeÅ™nici, kterÃ¡ mÃ¡ nehezkÃ© vlasy, nebo k manikÃ©rce, kterÃ¡ mÃ¡ hnusnÃ© nehty. KdyÅ¾ zaÄ•ala rozklÃ¡dat svÃ© prac
nÃ¡Ä•inÃ- (masÃ©rskÃ½ stÅ¯l), nabyla jsem pochybnosti, zda mÄ› ta staroÅ¾itnost vÅ¯bec udrÅ¾Ã-. StÅ¯l se klÃ¡til, vrzal a kolÃ
jÃ¡ se bÃ¡la vÅ¯bec pohnout, abych tu antikvitu pod svou vÃ¡hou nerozbila. Lehla jsem si s velkou dÃ¡vkou opatrnosti na
bÅ™icho a masÃ©rka zaÄ•ala krouÅ¾ivÃ½mi pohyby zahÅ™Ã-vat svaly. BuÄ• si zapomnÄ›la ostÅ™Ã-hat nehty, nebo mÄ›la v
schovanou drÃ¡tÄ›nku, protoÅ¾e pÅ™i kaÅ¾dÃ©m sebemenÅ¡Ã-m pohybu mÄ› Å¡krÃ¡bla a mÃ¡ citlivÃ¡ kÅ¯Å¾e kÅ™iÄ•ela bo
pÅ™esunula k mÃ© hlavÄ›, kdy jsem mÄ›la pÅ™Ã-mo u ucha jejÃ- trup, a tak jsem mohla zcela nedobrovolnÄ› a nelibÄ› naslou
trÃ¡vicÃ-m procesÅ¯m jejich bezpochyby aktivnÃ-ch stÅ™ev. V nezdolnÃ©m zÃ¡chvatu optimismu jsem si snaÅ¾ila namluvit, Å¾
to bublÃ¡nÃ- rozbouÅ™enÃ©ho horskÃ©ho potÅ¯Ä•ku. OvÅ¡em, opravdovÃ¡ bouÅ™e mÄ›la teprve pÅ™ijÃ-t. ZatÃ-m, co milÃ¡
hnÄ›tla mÃ© svaly jako tÄ›sto na nudle, plyny z jejÃ-ch stÅ™ev si naÅ¡ly cestu ven a masÃ©rka zaÄ•ala vykrkÃ¡vat obÄ›d a pÅ™
dvÄ› veÄ•eÅ™e. Dle pÃ¡chnoucÃ-ho odÃ©ru si troufÃ¡m Å™Ã-ci, Å¾e mÄ›la k obÄ›du vaÄ•ici nadÃ-vanou salÃ¡mem a houbam
veÄ•eÅ™i si netroufÃ¡m odhadnout, ale tuÅ¡Ã-m, Å¾e uÅ¾ to mÄ›lo proÅ¡lou zÃ¡ruÄ•nÃ- lhÅ¯tu. BÄ›hem dalÅ¡Ã-ho masÃ©rsk
si naÅ¡ly plyny cestu ven i opaÄ•nou stranou trÃ¡vicÃ-ho ÃºstrojÃ-, a zatÃ-m co mi slzely oÄ•i, doÅ¡la jsem k zÃ¡vÄ›ru, Å¾e milÃ
masÃ©rka hnije zevnitÅ™. JÃ¡ leÅ¾ela ÃºplnÄ› bez hnutÃ- a snaÅ¾ila jsem se nemyslet na to, jak pachovÃ¡ stopa jejÃ-ho zaÅ¾
ÃºstrojÃ- zaplavuje mÅ¯j maliÄ•kÃ½ byt, a zapÅ™Ã-sahala jsem se, Å¾e to je ÃºplnÄ› naposledy, kdy jsem si nÄ›koho nechala
doporuÄ•it. KdyÅ¾ dokonÄ•ila svÃ© dÃ-lo, ze kterÃ©ho jsem tedy nebyla moc nadÅ¡enÃ¡, neboÅ¥ z toho staroÅ¾itnÃ©ho lehÃ
bolely svaly vÃ-c, neÅ¾ kdy pÅ™edtÃ-m, navÅ¡tÃ-vila milÃ¡ masÃ©rka mÃ© WC. Vzhledem k tomu, Å¾e mÃ¡m opravdu maliÄ•
kde mi nic neunikne, nemohla jsem si nevÅ¡imnout, Å¾e si masÃ©rka po pouÅ¾itÃ- WC neumyla ruce. Po jejÃ-m odchodu jsem
vystÅ™Ã-kala byt lysolem a pÅ™Ã-sahÃ¡m, Å¾e uÅ¾ si domÅ¯ nikoho takovÃ©ho nepozvu.
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