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Stále populárnější poradenské rubriky v tisku občas budí úsměv nebo vrásky
na tvářích odborníků. Profesionální poradenství se dá dělat i takto, ba i s
humorem…

Kdy je malý penis malý?

Už nějakou dobu mě trápí, že mám malý penis. Začal jsem chodit
s holkou, je fantastická, ale já se bojím sexu. Asi se zblázním...

(Martin, student, 15 let)

Milý  Martine,  byl  byste  asi  hodně  překvapený,  jak  mnoho mladých (i  těch
dalších) mužů má tento “problém”. Proč ty uvozovky? Protože “problémem”
není skutečná velikost pohlavního údu - ta je téměř vždy naprosto normální,
ale jen pocit, jakási znejišťující obava, že není tak veliký, jak má být.  Matně si
vzpomínám, že i mně samotnému se kdysi honilo něco podobného hlavou. Čert
ví, co zamotalo hlavu Vám. Mohlo to být nadsazování chlubilů, kterému někdy
naivně  uvěříme.  Mohla  to  být  zkušenost  s pornografií,  kde  při  pohledu  na
specielně navybírané muže, spíše “nadsamce” s penisem až koňské velikosti
(atrakce se lépe prodávají...), také občas nezkušeně uvěříme, že tak je to u
mužů normální. A mohl to být jen nevhodný způsob poměřování se s druhými.
Máte-li  potřebu se srovnávat, budiž, jen to nikdy nedělejte tak,  že velikost
penisu druhého pozorujete zepředu a svého svrchu. To zatraceně zkresluje. Je
třeba porovnávat tak, že stojíme oba před zrcadlem. Pohled shora opravdu
velmi zmenšuje. Ošidné je také porovnávání “v klidu”. Někomu se při erekci
zvětší  objem  velmi  málo,  jinému  několikanásobně.  Často  právě  u
“velkoobjemových”  chlapíků  se  při  erekci  změní  jen  tvrdost,  velikost
minimálně. A tak bych mohl pokračovat.

Máte-li Martine možnost, mohlo by být užitečné si o tomto tématu promluvit
s někým zkušeným. Třeba tátou, strýcem a tak. Také bych se nebál vytočit
číslo  nějaké  linky  důvěry  nebo  poradny.  Klidně.  Protože  tento  problém  je
opravdu velmi běžný. A nejen u mladíků...

Opilec, Mohamed a hora

Můj muž chodí i několikrát týdně z hospody opilý. Někdy si vypije i
doma.  Nedělá  sice  nějaké  problémy,  ale  tak  by  pít  neměl.  Už
nepomáhají ani domluvy mých a dokonce ani jeho rodičů. Někam ho
dostat na léčení je vyloučené. Vždycky říká, že když, tak bych měla jít
já,  že  on  je  v pořádku.  Jak  na  něho?  Rozvádět  se  nechci.  Když
nepije, je dobrý manžel a je taky výborný táta našim dětem. Jak ho
někam dostat, co dělat?

(Eva, účetní, 39 let)

Píšete  Evo,  že  Váš  manžel  nepřipouští  žádný  svůj  problém  (“Já  jsem



v pořádku.”), s Vašim problémem nemíní nic dělat (“K doktorovi bys měla jít
Ty!”) a že Vy s ním míníte žít dál, protože jinak je manžel i táta podle Vašich
představ.  Jinými slovy,  že  manžel  na sobě pracovat  nechce,  ba naopak se
domnívá, že  byste  na sobě  měla  pracovat  právě  Vy. Je mi líto,  ale  pokud
chcete na jedné straně zachovat rodinu a na druhé straně současně chcete,
aby se něco u vás doma změnilo, tak se bojím, že máte jen jednu možnost. 
Skutečně začít pracovat sama na sobě!

Dobrým začátkem by mohlo být třeba začít přemýšlet nad otázkou: “Jestliže
mě chování mého muže občas trápí a já chci vztah zachovat, co bych mohla já
sama udělat proto, abych se méně trápila?” Nebo: “Co všechno musím sama
udělat  pro  to,  abych  se  v našem  manželství  cítila  lépe?”  Vím,  že  to  není
jednoduché, že je nám často jaksi bližší, přirozenější si říct: “Musí se změnit
ten druhý.” Ale po zkušenostech se stovkami žen, které měly obdobné potíže,
vím, jak to většinou nefunguje. A také vím, jak naopak může být smysluplné a
užitečné začít se změnou u sebe. Inu, když nejde hora k Mohamedovi... 

Kdo neumí, musí znovu...

V jednom erotickém magazínu v televizi  jsme se dozvěděli,  že  pro
muže je normální milovat se třikrát za sebou nebo dokonce desetkrát
za noc. Znamená to, že se k vám máme všichni objednat, když této
normě zdaleka nevystačujeme?

(čtyři muži, společníci, 32 až 46 let)

Myslím pánové,  že  na  to  byste  se  měli  zeptat  především svých něžnějších
protějšků, ne? Ale vážně. Čteme, posloucháme a pozorujeme (alespoň mně se
tak děje) ledacos, většinou i větší, s prominutím, hovadiny. Myslím,, že cílem
redaktorů  a  novinářů  v podobných  pořadech  a  rubrikách  je  především
atraktivnost  či  ještě  lépe  senzačnost  obsahu.  Lépe  se  na  tom  vydělává. 
Sexuální témata jsou navíc sama o sobě živnou půdou pro různé domněnky,
předsudky  a  mýty.  Ještě  pořád  jsou  totiž  často  tabuizována,  uměle
ztajemňována. Náhlým a většinou dost necitlivým odtajněním docílíme lehce
laciné senzačnosti či přímo skandálnosti.

Dál  píšete,  že  neodpovídáte  v pořadu uvedené sexuální  normě.  Další  velký
problém,  další  způsob,  jak  jen  “blbnout  hlavy”  nebo  přímo  manipulovat
s posluchači, čtenáři či diváky.V současném moderním pojetí sexuality vím jen
o jedné jediné normě. Normální je to, co vyhovuje současně oběma (či otřema,
očtyřma a tak u “náročnějších”) sexuálním partnerům. Znamená to, že každý
máme  svoji  správnou  “normu”  -  potřebu  jakým způsobem  a  jak  často  se
milovat.  Problém  samozřejmě  nastává  tehdy,  mají-li  partneři  své  sexuální
potřeby hodně odlišné. Potom je to problém vztahu, celé dvojice a může být
velmi užitečné překonávat ho zásadně společně. Společná cesta bývá mnohem
schůdnější  než  tradiční  přístup,  který  jednoho  z partneru  označí  za
nenormálního  (pokaženého,  vadného)  a  je  na  něm,  aby  se  šel  někam
“spravit”, léčit (což většinou moc nepomáhá).

S otázkou  na  to,  jak  často  je  normální  mít  pohlavní  styk  se  setkávám
v poradně i na různých besedách pravidelně.  Vím, jak lehce někdy podléháme
pocitům zneklidnění až nejistoty při siláckých řečech o sexuálních výkonech,



s nimiž se můžeme setkat právě v různých erotických pořadech. Celý problém
sexuální výkonnosti však můžeme otočit: Opravdu sexuálně zdatný a zkušený
muž zvládne se sexuálně zkušenou ženou tak kvalitní milování, že je pro ně
jedno zcela dostačující. Teprve ti, co neuspěli, musí opakovat...! Co vy na to,
pánové?


