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Milá kudlanko, pÅ™ed nÄ›kolika dny jsem poprvé objevila tohle poÄ•tení a vÄ›novala jsem dlouhé hodiny proÄ•ítání Ä•lánkÅ¯,
problémÅ¯ jiných, reakcí na nÄ›. A protoÅ¾e uÅ¾ del&scaron;í dobu nad nÄ›Ä•ím pÅ™emý&scaron;lím a s nikým jsem o tom do
nemluvila, zkusím to s Tebou a vysvÄ›tlím oÄ• jde. Jsme spolu s manÅ¾elem jedenáct let.
Seznámili jsme se, kdyÅ¾ jsme byli oba po stÅ™ední &scaron;kole a za sebou mÄ›li jen nehluboké vztahy. Sexuální
zku&scaron;enosti jsme sice mÄ›li, ale jen velmi struÄ•né. ZaÄ•ali jsme spolu nejprve chodit, pak bydlet, pro&scaron;li jsme
spoleÄ•nÄ› studii na vysoké. Po vysoké klasika: svatba. ProÄ• taky ne, mÄ›li jsme se rádi, vÄ›Å™ili jsme si, znali se velmi dobÅ™
shodli se na Å¾ivotní filosofii, tak proÄ• hledat dál.
KoneÄ•nÄ› se ale dostávám k jádru pudla a tím je sex. Nic moc mi neÅ™
Nepochybovala jsem o tom, Å¾e je to mÅ¯j problém, snaÅ¾ila se manÅ¾elovi vycházet vstÅ™íc, ale pravdou je, Å¾e frekvence
na&scaron;eho sexuálního Å¾ivota by se dala uÅ¾ od tÄ›ch osmnácti let, kdy jsme se seznámili, lehce spoÄ•ítat. Navíc jsem
zaÄ•ala trpÄ›t kvasinkovými výtoky, pohlavní styk mÄ› bolel, byl nepÅ™íjemný. ZaÄ•ala jsem se opakovanÄ› léÄ•it, ale uÅ¾ des
léÄ•ba prakticky nepÅ™eru&scaron;ená; znám snad v&scaron;echny typy Ä•ípkÅ¯ a mastiÄ•ek, co Ä•eský trh na kvasinku nabízí
Po kaÅ¾dém (ojedinÄ›lém) pohlavním styku se navíc infekce znovu naprosto dramaticky rozjela, takÅ¾e jsem se zaÄ•ala sexu s
manÅ¾elem i vyhýbat.
Lety se také ná&scaron; vztah vytÅ™íbil v tom smyslu, Å¾e zatím co já jsem zaÄ•ala být velmi aktivn
práci úspÄ›&scaron;ná, manÅ¾el si zaÄ•al lebedit v rodinném krbu, v roli otce nyní Ä•tyÅ™letého dítÄ›te se vyslovenÄ›
na&scaron;el. MÄ› baví aktivní Å¾ivot, sport, výlety (pochopitelnÄ› i se synkem) zatímco manÅ¾el stráví hodiny u televizní
obrazovky a Eurosportu. Podotýkám, Å¾e je nám tÅ™icet jedna let...
ManÅ¾ela mám skuteÄ•nÄ› ráda, vÄ›Å™ím mu, ob
za to, jak úÅ¾asnÄ› se stará o na&scaron;eho malého, jak se dÄ›líme o domácí práce, za to, jak je vÅ¯Ä•i mým aktivitám
tolerantní, jak mi vychází vstÅ™íc. Nebýt to patetické, Å™eknu, Å¾e mám prototyp chlapa, kterého si v&scaron;echny pÅ™ejem
Problém je, Å¾e mÅ¯j vztah k nÄ›mu je ponÄ›kud mateÅ™ský. Motivuji ho, chválím, smÄ›ruji, aktivuji k výletÅ¯m, zaÅ™izuji dovo
atd.
No ale ten sex :-( ... není prostÄ›. MÅ¯j manÅ¾el mÄ› fyzicky nepÅ™itahuje, pÅ™estoÅ¾e je mi pÅ™íjemný jeho kontak
tÅ™eba pohlazení nebo objetí. Ale endorfiny v tom nejsou, v podstatÄ› totéÅ¾ cítím, kdyÅ¾ se obejmu s mou mamkou nebo se
svým synkem. ManÅ¾el se nebouÅ™í, sexu se nedoÅ¾aduje, CHÁPE. Chápe, Å¾e ty kvasinkové výtoky jsou velmi nepÅ™íjem
musí se doléÄ•it. Ach jo.
Tak, a teÄ• babo raÄ•! Milá Danielo, co si myslí&scaron; o sterilním souÅ¾ití manÅ¾elského páru, k
by (a teÄ• v nadsázce) mÄ›l být s ohledem na vÄ›k takÅ™ka v nejvy&scaron;&scaron;í sexuální aktivitÄ›? Lze Å¾ít bez
partnerského sexu? PÅ™ípadnÄ› jak na nÄ›j, aby to &scaron;lo? Má takovýhle vztah &scaron;anci na dal&scaron;ích tÅ™eba
dvacet let spoleÄ•ného souÅ¾ití? NemÅ¯Å¾e se stát, Å¾e jednoho dne potkám nÄ›koho jiného, spla&scaron;í se mi hormony a
dopadne to celé v&scaron;elijak? Myslí&scaron; si, Å¾e je rozumné si poÅ™izovat dal&scaron;í dÄ›ti, kdyÅ¾ by &scaron;lo pou
o "oplodnÄ›ní" a dál opÄ›t nic?
A co kdyÅ¾ se objeví nÄ›jaká "svÅ¯dnÄ› Å¾enská" v okruhu mého manÅ¾ela? Je on schop
dlouhodobÄ› akceptovat? NezÅ¯stanu pak sama s malými dÄ›tmi a manÅ¾el u úÅ¾asné milenky, která je v posteli draÄ•icí? Co
Ty na to? A co na to vy v&scaron;ichni, co si chodíte na kudlanku tÅ™íbit názory? Å˜eknete mi k tomu nÄ›co? PS: bohuÅ¾el
(nebo bohudík) jsem mÄ›la moÅ¾nost zjistit, Å¾e sex s jiným muÅ¾em mi kvasinkové problémy nezpÅ¯sobuje a velmi mÄ›
vzru&scaron;uje... Díky za jakoukoliv reakci a pÅ™eji pÅ™íjemné jaro. Adéla
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