Kudlanka

NESHODY V MILOVÃ•NÃ• â€“ II.
ÃšterÃ½, 19 Ä•erven 2007

Å˜íká se, Å¾e tenhle problém Å™e&scaron;í jeden ze tÅ™í párÅ¯. Ano, témÄ›Å™ 30 procent muÅ¾Å¯ chodí dennÄ› se svou pa
postele, aniÅ¾ by se spolu milovali.Týká se v&scaron;ech typÅ¯ lidí bez ohledu na vÄ›k Ä•i délku vztahu. SamozÅ™ejmÄ›, Å¾e
muÅ¾e je nesmírnÄ› tÄ›Å¾ké pÅ™iznat, Å¾e uÅ¾ necítí touhu. To uÅ¾ je skoro snadnÄ›j&scaron;í pÅ™iznat sexuální poruch
Pokles touhy u muÅ¾Å¯ mÅ¯Å¾e mít pÅ¯vod ve sníÅ¾ené hladinÄ› testosteronu, strachu ze &scaron;patného výkonu v posteli,
únavÄ›, alkoholismu, stresu v práci nebo lécích. Je dÅ¯leÅ¾ité nejprve v&scaron;echny tyto moÅ¾nosti zváÅ¾it a pak se zajít
poradit, za lékaÅ™em, kterému dÅ¯vÄ›Å™ujete.
Navzdory v&scaron;em iluzím o sexu ho lidé ve skuteÄ•nosti neprovozují tol
kolik o nÄ›m mluví. Ne v&scaron;ichni Å¾enatí muÅ¾i touÅ¾í po Ä•astÄ›j&scaron;ím sexu. SvÄ›tové výzkumy ukázaly, Å¾e 45
manÅ¾elských párÅ¯ má sex jednou aÅ¾ tÅ™ikrát mÄ›síÄ•nÄ›. TÅ™iatÅ™icet procent nemá sex vÅ¯bec nebo jen tÅ™ikrát roÄ
osm procent ho má Ä•tyÅ™ikrát nebo víckrát týdnÄ›.
PartneÅ™i fungují jako rodiÄ•e, Å¾ivitelé, lidé, kteÅ™í se starají o dom
skuteÄ•nosti jsou spí&scaron; jako bratr a sestra. PÅ™ed svatbou to dÄ›lali dost Ä•asto. Potom jednou týdnÄ›, pak jednou mÄ›s
najednou to z niÄ•eho nic pÅ™estalo úplnÄ›. A tak, jak klesá frekvence pohlavního styku, polibkÅ¯, objímání a dotýkání se,
láska vadne. NÄ›které páry mohou namítnout, Å¾e je pro nÄ› sex není aÅ¾ tak dÅ¯leÅ¾itý, a pÅ™esto se tÄ›&scaron;í ze
&scaron;Å¥astného vztahu. JenÅ¾e - takové jsou v men&scaron;inÄ›. VÄ›t&scaron;ina párÅ¯ potÅ™ebuje pravidelný sex nejen
k udrÅ¾ení vzájemné dÅ¯vÄ›rnosti, ale také proto, aby jeden druhému zÅ¯stal blízký.
Co pÅ™edev&scaron;ím chybí nejvíc, j
vzájemná komunikace. Zní to jako samozÅ™ejmost, ale mnoho párÅ¯ to nedÄ›lá. ProstÄ› spolu skoro vÅ¯bec nemluví; jejich
vzájemná Å™eÄ• se omezuje jen na to nejnutnÄ›j&scaron;í, ale chybí to nejobyÄ•ejnÄ›j&scaron;í pÅ™íjemné &bdquo;pokecání
Kolikrát si napÅ™íklad bájeÄ•nÄ› popovídáte s nÄ›kým v práci, lépe, neÅ¾ se svým nejbliÅ¾&scaron;ím doma... Ono pÅ™eci z
nezáleÅ¾í zvlá&scaron;Å¥ na tom, o Ä•em je Å™eÄ•, hlavní je, Å¾e spolu prostÄ› mluvíte, dotýkáte se a projevujete si kaÅ¾do
zájem, není-liÅ¾ pravda?
Ale - aby bylo dobÅ™e chápáno, o Ä•em je Å™eÄ• - nemyslím tím výÄ•itky, chtít na partnerovi nÄ›
zdÅ¯vodÅˆování... to ne, v Å¾ádném pÅ™ípadÄ›! Takový partner se pak musí cítit podobnÄ›, jako kdyby se chtÄ›lo po jednonoh
aby zdÅ¯vodÅˆoval, proÄ• má jen jednu nohu... Jestli je nÄ›jaká vÄ›c, o které se moc diskutovat nemá - a kdyÅ¾ tak, tak jen
velice, pÅ™evelice citlivÄ›, a opravdu jen ve vhodné chvíli. A - myslím, Å¾e v tom právÄ› byla nejvÄ›t&scaron;í chyba, které se
dopustila - i kdyÅ¾ opravdu nechtÄ›nÄ› - Alena.
To, jak napsala Mí&scaron;a, Å¾e mu bouchly saze, je asi
nejpÅ™ijatelnÄ›j&scaron;í. Ano, fakt to bylo o&scaron;klivé, ale opravdu si myslím, Å¾e toho vzápÄ›tí litoval. Vzhledem k jinak
milému chování to je zcela neadekvátní, aÅ¾ hysterická reakce. I to spaní v obýváku. Nejspí&scaron; jde o jeho psychiku,
situaci neustál a pokud se to brzo nevyÅ™e&scaron;í, mohlo by to po&scaron;kodit celý vztah.
A jak to Å™e&scaron;it?Co byste dÄ›lali vy, na jejich místÄ›?Nejen na jejím, ale i jeho? d@niela (pokraÄ•ování zítra)
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