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JE MONOGAMIE ZÃ•KON?
StÅ™eda, 27 Å™Ã-jen 2010

Jsem normální Å¾enská, je mi 38 let, 16 let Å¾iju se svým partnerem ve skvÄ›lém vztahu a máme pÄ›tiletého chlapeÄ•ka.
Miluju je oba - partnera i syna, a souÄ•asnÄ› miluju je&scaron;tÄ› jednoho muÅ¾e. Nechci nikoho za nikoho vymÄ›nit, chci je
v&scaron;echny!!! ProstÄ› se stalo, Å¾e jsem úplnou náhodou potkala chlapa, který na mÄ› promluvil, já jsem zkamenÄ›la ...
a on taky.
Seznámili jsme se pÅ™ed tÅ™emi lety a ná&scaron; vztah vnímáme stejnÄ›. Vloni se oÅ¾enil se svou dlouholetou pÅ™íte
Ä•ekají spolu dítÄ› ... a já to fakt neÅ™e&scaron;ím, neÅ¾árlím na jeho rodinu, mám také skvÄ›lou rodinu, nemám dÅ¯vod k
závisti a pocitu, Å¾e jsem na druhé koleji. On to cítí stejnÄ›, miluje svou Å¾enu a souÄ•asnÄ› miluje i mÄ›. Je to tak
nepochopitelné? Je fakt, Å¾e kdyby mi nÄ›kdo pÅ™ed pÄ›ti lety Å™ekl, Å¾e budu Å¾ít v takto spletitém vztahu, nevÄ›Å™ila b
VÅ¾dycky jsem si myslela, Å¾e nejde milovat dva (nebo více :-)) muÅ¾Å¯ souÄ•asnÄ›. Ale Å¾ivot mi ukázal, Å¾e to jde.
M
v&scaron;echno souvisí s tím, Å¾e nechci nikoho vlastnit, nechci, aby nÄ›kdo vlastnil mÄ› - a k tomu má monogamie pÅ™ece ta
blízko. VÅ¾dyÅ¥ proÄ• se lidi berou? Aby se mohli vlastnit. ChtÄ›la jsem jen Å™íct, Å¾e monogamie je jen jedna moÅ¾nost jak
nevyhovuje kaÅ¾dému. NeÅ™e&scaron;ili jsme a neÅ™e&scaron;íme s mým partnerem Å¾ádný problém, milujeme se, spíme
rozumíme si i na té rovinÄ› sloÅ¾enek a veÄ•eÅ™í, obÄ•as se samozÅ™ejmÄ› porafáme :-), vychováváme spoleÄ•nÄ› synka,
v&scaron;ichni jsme zdraví ... máme se skvÄ›le.
Jenom bohuÅ¾el Å¾ijeme v té Ä•ásti svÄ›ta, která má svou urÄ•itou tradici
spousta lidí myslí a Å¾ije "tak, jak se má", ne tak, jak to cítí. Nemám Å¾ádné výÄ•itky svÄ›domí, nechci, aby mÅ¯j "druhý muÅ¾
svou Å¾enu opustil a já nehodlám opou&scaron;tÄ›t svého partnera.
A taky si myslím, Å¾e jediný dÅ¯vod, proÄ• vÄ›t&scaro
lidí povaÅ¾uje paralelní vztahy za nepÅ™ijatelné, je sex. Je&scaron;tÄ› jsem nesly&scaron;ela, Å¾e by manÅ¾el manÅ¾elce v
miluje svého syna, svého otce nebo svého bratra (pokud samozÅ™ejmÄ› není chorobný Å¾árlivec). Jen ten Ä•ábelský sex
v&scaron;echno komplikuje, Å¾e :-). Ale pokud nÄ›koho miluju (a není to zrovna syn, otec nebo brácha), chci s ním i spát a
proÅ¾ívat intimitu ... a to je uÅ¾ pro vÄ›t&scaron;inu lidí z nepochopitelného (pro mÄ›) dÅ¯vodu nestravitelné.
Srdce rozdáva
mÅ¯Å¾u - a intimitu a sex ne? ProÄ• ?? Achich ouvej, jak se na nás ta katolická tradice podepsala...
Otina
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