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SEX NENÃ• TAKOVÃ•, JAKÃ• BYCH SI PÅ˜Ã•LA
StÅ™eda, 02 zÃ¡Å™Ã- 2009

Dobrý den, Ä•tu tyto stránky a rozhodla jsem se s vámi také poradit, protoÅ¾e mám problém, se kterým si nevím rady. Je
mi 27 let, jsem 3 a pÅ¯l roku vdaná. Vzala jsem si svého prvního muÅ¾e, který je o 18 let star&scaron;í neÅ¾ já. 4 roky je ale
ná&scaron; intimní Å¾ivot stále hor&scaron;í. NejdÅ™ív jsme byli ve fázi, kdy byl sex hlavnÄ› díky tomu, Å¾e jsem si o nÄ›ho Å
výhradnÄ› já - ale taky tehdy ne vÅ¾dy; ale kdyÅ¾ jsem si Å™ekla, tak sex byl.

Poslední rok jsme na frekvenci jednou týdnÄ›, pÅ™iÄ•emÅ¾ se jedná o velmi nekvalitní sex - manÅ¾el pÅ™estává být vyna
pÅ™estává mít schopnost mÄ› vzru&scaron;it. KdyÅ¾ mu tÅ™eba Å™eknu, Å¾e mÄ› obvykle vzru&scaron;uje krouÅ¾ivé hlaz
hlazení ramen, tak to pouÅ¾ije ve chvíli, kdy ale Å¾ádný sex nechce a nebo kdyÅ¾ jsme napÅ™. nÄ›kde na náv&scaron;tÄ›vÄ
mÄ› chce svádÄ›t, tak mÄ› pak hladí "rovnÄ›" a napÅ™. po hlavÄ›, kde mÄ› to nevzru&scaron;uje vÅ¯bec. MÅ¯Å¾u mu to Å™íka
dokola, ale on mi nevyhoví....
Navíc na mÄ› pokaÅ¾dé "platí" nÄ›co jiného (sama v tu chvíli nevím co a pochopitelnÄ› potÅ™
objevovat), ale mÅ¯j muÅ¾ to nechápe - a kdyÅ¾ zkusí dotyk na 2 místech "a nic", tak ho to pÅ™estane bavit. PÅ™itom díky
meditacím uÅ¾ vím, Å¾e jsem velmi vzru&scaron;ivá. PÅ™ijde mi, Å¾e o mÄ› nemá vÅ¯bec zájem jako o Å¾enu. MÅ¯Å¾u být
prádle Ä•i bez prádla, nic s ním nehne, nemá chuÅ¥ mÄ› ani veÄ•er svléknout a poobjímat nahou.
PÅ™estalo mÄ› bavit si o
sex neustále Å™íkat, protoÅ¾e jsem se "ztratila jako Å¾ena" - chápejte, potÅ™ebuji být dobývaná a ne o jakýkoliv dotyk prosit.
manÅ¾ela nesvádím vÅ¯bec, tak nemáme sex tÅ™eba i 6 týdnÅ¯. Prosila jsem manÅ¾ela, aby mi aspoÅˆ obÄ•as pomáhal mÄ›
uspokojit vibrátorem, ale udÄ›lá to, jen pokud si o to v tu chvíli pÅ™ímo Å™eknu. Nevím, co dál. Chci s manÅ¾elem zÅ¯stat a m
s ním funkÄ•ní vztah...
DÄ›kuji za rady a za moÅ¾nost se takto anonymnÄ› poradit, Kamila
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