Kudlanka

SEX A SEX ...
PÃ¡tek, 14 srpen 2009

Dobrý den, po dlouhém "hledání" jsem koneÄ•nÄ› na&scaron;la, dá se Å™íci, toho pravého. MÄ› je 25 a jemu 22 let.
Vyhovujeme si jak po citové stránce, tak v tom, Å¾e se vzájemnÄ› jakoby doplÅˆujeme: oba máme stejné sny v Å¾ivotÄ›,
podobné názory i pohled na Å¾ivot. Zkrátka ná&scaron; vztah je z mého pohledu velmi hezký a harmonický aÅ¾ na jednu
vÄ›c a tou je sex.

MÅ¯j pÅ™ítel je více náruÅ¾ivÄ›j&scaron;í neÅ¾li já a kvÅ¯li tomu se v poslední dobÄ› dohadujeme. Chodíme spolu necelé
a sex s ním, kdyÅ¾ uÅ¾ na to pÅ™ijde, je velmi hezký. Ale problém je v tom, Å¾e mÅ¯j pÅ™ítel by mohl skoro poÅ™ád a kaÅ¾
kdeÅ¾to mÄ› se naopak tak Ä•asto do sexu nechce. Oba chodíme do práce, on má v&scaron;ak rÅ¯zné smÄ›ny pÅ™es týden, j
naopak pracuju v klasických kaÅ¾dodenních 8 hod po-pá. On tÅ™eba pÅ™ijde domÅ¯, sedne k poÄ•ítaÄ•i a hraje hry, nebo si
pí&scaron;e s kamarády. PÅ™ípadnÄ› jde na jedno Ä•i dvÄ› malá piveÄ•ka do hospody. Nemá prostÄ› Å¾ádné koníÄ•ky, nic, co
ho dle mého názoru unavilo natolik, aby byl veÄ•er unavený a nemÄ›l vÅ¾dy chuÅ¥ na sex.
Já totiÅ¾ jdu do práce, po práci
jdu bÄ›hat, plavat nebo cviÄ•it, pak je&scaron;tÄ› vaÅ™ím veÄ•eÅ™i a myslím na dal&scaron;ích sto vÄ›cí, co je potÅ™eba udÄ
Jsem prostÄ› takový ten organizaÄ•ní typ Ä•lovÄ›ka. A to je zÅ™ejmÄ› ten problém. On mi vyÄ•ítá, Å¾e já chodím bÄ›hat a Å¾e
moc nemám atd. MoÅ¾ná je také &scaron;patnÄ›, Å¾e se vídáme kaÅ¾dý den a skoro v&scaron;e plánujeme spolu, ale na
druhou stranu to oba tak chceme.
PÅ™ed mÄ›sícem jsme byli na dovolené, kde jsem nemusela na nic myslet, nic
Å™e&scaron;it a tím pádem jsem mÄ›la chuÅ¥ i na sex, takÅ¾e to bylo krásné. Mrzí mÄ›, Å¾e se navzájem nechápeme a
opravdu pro to udÄ›lám maximum, abych ná&scaron; vztah zachránila, protoÅ¾e si myslím, Å¾e to za to stojí.
Prosím,
mÅ¯Å¾ete mi poradit co a jak dÄ›lat? DÄ›kuji mockrát Karolina

(PS. :uÅ¾ jednou jste mi moc dobÅ™e poradila, díky!
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