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Předmluva
Série knih O Tereze a Tomovi vznikla v létě 2020 a zachycuje 
příběh Toma a Terezy. Jedná se o převedení deníkových 
záznamů z let 2012 – 2017 z blogu do knižní podoby. Bohužel 
však čas způsobil, že některé obrázky nejsou již dostupné 
(mimo jiné se Tereza rozhodla odstranit všechny své obrázky s
obličejem). Přesto zůstává toto povídání nejen neobyčejnou 
osobní výpovědí, ale také velkou informační studnicí na téma 
transsexuality.

Vzhledem k rozsahu je kniha rozdělena do 5 dílů.

Kristina
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Březen 2012

Rekapitulace - zpověď
25. března 2012 v 23:04 | Tereza 

Nikoho nenutím tenhle blog číst.
Je to má osobní zpověď a ventil, který mi umožňuje 
přežívat.
Pokud má s obsahem tohoto blogu někdo problém, pak ho 
plně chápu, protože já s ním mám problém taky...
3-4 roky
Pamatuji si to, protože z té doby si žádný jiný zážitek 
nepamatuji a podle starých fotek jsem poznal, že u toho byla 
má o dva roky mladší sestra ještě jako roční miminko. To bylo
ještě v našem starém domě v Novém Boru.
Vlezl jsem si v obýváku tajně večer před koupáním pod deku 
a svlékl si vše od pasu dolů. A začal zkoumat. Proč to tu 
mám? K čemu to je? Proč tu mám něco, co tam ostatní holky 
nemají???
Přišla maminka, odkryla deku a přistihla mě dole svlečeného. 
Moc to nekomentovala, zřejmě si myslela, že se mi chce 
čůrat, ale já cítil poprvé stud, který se mi promítl do paměti 
tak silně, že jsem na něj nezapomněl. Co to mám mezi 
nohama a proč to holčičky nemají? Ale v tomto věku nic příliš
nerozebíráte.
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5-6 let
To je hezká holčička? Jak se jmenuje?
Tomášek!
Aha.

Vy máte hezkou holčičku!
To není holčička, to je Tomášek.

Jezdili jsme k babičce vlakem a v kupé se maminka pokaždé 
zapovídala s přísedícími, většinou také maminkami, které 
někam cestovaly s dětmi. Když jsme příště měli jet k babičce 
věděl jsem, že si mě zase někdo splete s holčičkou a ptal jsem 
se rozpačitě maminky: "Oni si mě pořád pletou!" A maminka 
odpovídala: "To proto, že máš tak roztomilou tvář!" Nebo: 
"Až vyrosteš, tak budeš hezký kluk."
Něco mi na tom nesedělo, ale opět jsem to neřešil. Jen jsem 
pozoroval, jak je sestřička oblékána do sukní a já ne. Chápal 
jsem, že kluci sukně nenosí, protože mi to tak bylo 
vysvětleno, ale nepochopeno.
Jenže rodinné zázemí bylo dobré a já neměl důvod odporovat 
svým rodičům, kterým jsem chtěl dělat radost.

7 let
U sestry ve skříni jsem objevil její sukýnku a červené silonky. 
Vůbec nevím, že by je kdy měla na sobě. Ale ta sukýnka byla 
krásná - pamatuji si ji ještě dnes. Byla v pase na gumu, takže 
mi perfektně padla, byla kratší, krásně nařasená, tmavě modrá
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s bílými drobnými kvítky a bílým lemem po krajích. Stala se 
mou průvodkyní na příštích několik let.
Měla tam i pletenou barevnou sukni.
Jednou jsme měli jet k druhé babičce, ale já si s ní zrovna hrál
a když přišla maminka z práce řekla, že jedeme. Rychle jsem 
jí ze strachu z prozrazení vhodil do prvního šuplíku v mém 
psacím stole, který mi přišel pod ruku.
Sdílel jsem pokoj se svojí sestrou a každý jsme měli vlastní 
stůl. A odjeli k babičce na víkend.

Když si pro nás přijeli rodiče, ptala se mě máma, jestli něco 
nevím o té pletené barevné sukni. Dělal jsem, že nevím. Že 
prý jí hledala, aby jí vyprala. A našla u mě v šuplíku... Bylo 
mi strašně. Uzavřel jsem se a nechtěl mluvit, takže maminka 
víc nevyzvídala, ale myslím, že začínala mít tušení.

U babičky jsem se zamykal do jejího starého pokoje, kde měla
ukryté své starší šaty a zkoušel si jedny zelenožluté 
květované. Chodil v nich po pokoji a občas jsem si k babičce i
vozil silonové podkolenky, ve kterých jsem spal. Jednou jsem 
si vše takhle oblékl a v noci se vykradl ven na zahradu. Byl 
jsem šťastný, ale měl jsem současně strach, že se babička 
vzbudí a uvidí, co mám na sobě.

Pracovní vyučování - zkoušíme vyšívání. Jde mi to. Baví mě 
to. Paní učitelka mě chválí před rodiči. Jsem šťastný.
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Jsem samotářský, s nikým se moc nekamarádím, neustále 
přemýšlím, jak zařídit, abych mohl žít dívčí život. Neustále se
těším na chvilku, kdy budu zase sám a převléknu se do 
holčičích věcí.

11 let
Jdu ven a potkávám spolužáka - kamaráda, který bydlí vedle 
mě ve vchodě a říkám mu, že bychom si mohli hrát s kočárky!
Jako vozit panenky! Nejprve se mu nechce, ale pak ho 
přemluvím a tak jdeme nejprve za mojí maminkou, zda si 
můžeme vzít kočárek s panenkou a jít ven. Mamka se strašně 
diví, ale kočárek mi dá. Jdeme za maminkou kamaráda, ale 
tam nepochodíme. Jeho mamka se dost diví a druhý kočárek 
nám nedá, protože přeci "kluci si nebudou hrát venku s 
kočárkama!"...

12 let
Když přijdu domů ze školy jako první, už se automaticky 
převlékám do sukní mé sestry, do jejích silonek a zkuším si 
sponky do vlasů. Mamka má jen jednu tmavou rtěnku a ta se 
mi nelíbí. Sestra má krásné bílé lodičky a mamka zase černé 
páskové boty na podpatku.
Převléknu se do holčičích věcí a dělám, jakože věším záclonu 
tak, aby bylo za oknem vidět, že tam stojí někdo, kdo má 
sukni a silonky.
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Bydleli jsme ve druhém patře přímo u cesty, takže mě vidělo 
hodně lidí.
Měl jsem příjemný pocit, že dělám něco, co je přirozené, ale 
nedokázal jsem si vysvětlit, proč to dělám. To nutkání 
převlékat se bylo obrovské.

Chci se jet projet ven na kole, ale nejsem schopný si 
vytáhnout své kolo z kočárkárny. Musí se vynést po schodech.
Říkám opět tátovi, aby mi ho vytáhl. Ten už se na mě otočí s 
výčitkou, ať se podívám na své ruce, jak je mám slabounké, 
že takhle to kolo nikdy sám nevytáhnu...
Mé ruce jsou úzké s dlouhými úzkými prsty a nártem tak 
akorát pro nějaký hezký náramek. Nikdy jsem nebyl příliš 
silný.

Kluci ve třídě na základní škole mi osahávají prsa. Bráním se 
a současně stydím. Trpím, když se má jedno družstvo (ve 
kterém zrovna jsem) při tělocviku svléknout do půltěla a hrát 
basketbal.

Pamatuji si, jak jsem pokaždé zbyl, když si kapitáni vybírali 
své hráče. Nikdo mě nechtěl.
Chtěl jsem na hodinu s holkama...

13 let
Ve škole je po vyučování matematická olympiáda. (Nechápu, 
jak jsem se jí mohl účastnit, když jsem byl na matiku vždycky
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absolutní antitalent!). Měl jsem ještě čas, tak jsem šel domů se
převléknout. A celý den měl v hlavě úžasný plán: Vzít si 
silonky pod kalhoty nebo tepláky a jít v nich poprvé v životě 
ven.
A to jsem také udělal. Strašně mi bušilo srdce - měl jsem ty 
strašné vytahané modré tepláky a pod nimi silonky. A šel tak 
do školy!
Když jsem usedl do lavice, nemohl jsem se vůbec na nic 
soustředit. Pořád jsem se kontroloval, jestli mě někdo 
nepozoruje nebo nevidí, co mám na sobě. Bylo ještě 15 minut 
do začátku, tak jsem se rychle sebral a utíkal domů silonky 
sundat. Nešlo to soustředit se s nimi na cokoliv jiného.

14 let
Sestra měla připravené věci na zítřejší den do školy - sukni a 
bílé silonky.
Když se sprchovala, zkoušel jsem si vše na sobě a prohlížel 
se, jak mi sluší. Nejraději bych je už nesundal. Takže jsem to 
riskl a nechal jsem si je přes noc v posteli na sobě.
Ráno jsem vstal první, pod peřinou si je svlékl a vrátil zpátky 
přes židli.
Když vstala sestra, slyšel jsem jen z obýváku, jak se ptá 
mámy: "Jak to, že když jsem si včera zkoušela ty silonky, tak 
mi skoro nešly natáhnout a teď jsou takové vytahané?"
Mamka si všimla, že procházím kolem a tak jen odpověděla: 
"Já ti to pak řeknu..."
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Později mi došlo, že ví, proč ty silonky byly vytahanější než 
večer den předtím.

To, že moje maminka ví o tom, že se mnou není něco 
vpořádku jsem začínal tušit, ale nikdy jsem s ní o tom 
nemluvil a ani bych nechtěl.

Ve svých 14ti také nastupuji na střední školu. Když jsem se se
svými spolužáky (nebo spíše spolužačkami) po 4 letech školy 
při maturitním večírku loučil řekly mi: "Přesně si pamatujeme
ten moment, kdy jsi poprvé vešel do třídy. Myslely jsme, že 
jde nějaká holka..." A já si zase pamatuji, že jsem měl takový 
modrý svetr v dívčím střihu (nevím proč mi ho mamka na 
tento první den připravila, ale já jsem neprotestoval :)

15 let
Jezdím na kole do míst, kde se mohu převléknout za dívku a 
pohybovat se tak po okolí.

Šiju si ručně svou vlastní sukni ze zbytků (příšerná!) a jdu ven
za město se projít.

První krůčky do života v dívčím. Sice jemnou tváří, ale s 
krátkými tmavými vlasy, což jsem tenkrát vůbec nevnímal. 
Ani se to nijak nedalo řešit (např. parukou). Byl rok 1991 a 
nic takového nebylo volně k sehnání. Ani internet neexistoval,
ale cítil jsem tak silnou touhu žít dívčí život, že jsem si podal 
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do tehdejšího populárního inzertního časopisu Annonce 
inzerát. Nestačil mi podací lístek, ale v pravidech bylo, že 
pokud je inzerát delší, lze použít lístky dva.
Stálo v něm, že hledám dívku, která by mi byla kamarádkou, 
radila ve všech dívčích věcech, učila mě jak se chovat, jak 
chodit, jak se oblékat a já bych se na ní mohl obracet. Strašně 
jsem toužil takovou dívku poznat. Samozřejmě mi nikdo 
neodepsal.
Bylo mi jedno, že musím uvést popravdě své jméno, svou 
adresu... touha byla silnější.

V tomto věku už jsem si začal uvědomovat, že potřebuji ke 
svému životu něco víc než penis mezi nohama, ale kluci se mi
nelíbili. Líbilo se mi vše, co souviselo s dívkami. Vždyť dívky
jsou tak krásné! Chtěl jsem být jako ony.

Letní tábor v Jugoslávii u moře.
Ve škole trpím problémem s tím, že mám prsa. Malá, ale jsou 
vidět i přes tričko. U moře se musím svlékat. Jeden chlapec 
(později se stává známým malířem) na mě zavolá a řekne: "Ta
prsa - s těmi budeš mít jednou veliký problém!"
Neodpovím a vracím se do vody. Přemýšlím o tom, co mi 
řekl. Jsem v rozpacích. Je mi smutno.
Po několika týdnech ale přicházím na to (a později se mi to i 
potvrzuje), že má prsa nejsou veliký problém. Má prsa jsou 
výhoda! Mám díky nim potěšení! Činí mě víc ženštější a 
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poskytují mi rozkoš pohledem i doteky! Mýlil se tedy a mám 
z toho ohromnou radost.

Vstupní lékařská prohlídka na střední školu.
Lékař: "Ty prsa tady...co to je? To by tam být nemělo!"
Říkám mu: "Noo...někdo je tlustý u břicha, někdo u prsou..." 
snažím se to nějak zamluvit.
Protestuje, že to tím být nemůže, něco si zapíše a já odcházím.

Pamatuji si přesně, jak jsem si poprvé oholil nohy žiletkou. 
Strávil jsem skoro hodinu ve vaně, všude plno děsných 
chlupů, ale ten pocit... ten pocit se nedá popsat... ty hladké 
nohy byly tak úžasné! Chtělo se mi vyzkoušet, jak to bude 
vypadat k sukni... a měl jsem strašný strach, že někdo odhalí, 
jak hladké je mám... takže začaly zase zarůstat... :(

16 let
O letních prázdninách jsem poprvé prožil dva dny absolutního
štěstí. Vymyslel jsem si, že jedu na víkend ke svému 
kamarádovi do Lovosic. Nebyl to ani tak kamarád, jako spíš 
spolužák a hlavně spolubydlící na internátě v Lounech, kam 
jsem jezdil do školy. Maminka s ostatními odjeli na dva dny 
na setkání taťků - kamarádů z vojny, jako každé léto. Letos 
jsem se tedy nezúčastnil. Když odjeli, začala má nejhezčí 
chvilka v mém dosavadním životě.
Posbíral jsem po bytě veškeré šminky, boty, silonky a začal se
malovat, převlékat...
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Fotoaparát jsem tehdy ještě neměl a navíc nebyli ani digitální,
ale strašně jsem toužil si tuhle chvilku nějak uchovat.
Strávil jsem celou sobotu v dívčích věcech a večer šel takhle 
ven. Přišel jsem šťastný po dlouhé procházce po městě a tak 
jsem i usnul. Ráno po probuzení jsem ještě chvíli zůstal 
dívkou a protože se blížilo odpoledne a s ním i návrat rodiny 
domů, musel jsem vše zase pečlivě uklidit a hlavně vrátit do 
původního klučičího stavu sebe. Nechtělo se mi vracet do 
klučičího těla... ale bylo to krásné!
Začal jsem v noci tajně potichu opouštět byt - dívčí věci jsem 
měl připravené v baťůžku a v křoví za domem se převlékl v 
dívku. Po procházce se zas vracel domů jakoby nic a 
nevyvíjel jediný zvuk, abych neprobudil rodiče nebo sestru. 
Dnes nechápu, jak se mi něco takového mohlo vůbec dařit.

Naučil jsem se pečlivosti, obezřetnosti a preciznosti, takže 
nikdy nikdo (alespoň podle mě) neměl ani šanci poznat, že v 
našem bytě dochází ke změně z chlapce na dívku.

Na internátě v Lounech jsem se těšil mimochodem pokaždé 
na nedělní večer, kdy jsem byl v pokoji úplně sám, protože 
většina mých spolužáků přijížděla až na pondělní ráno. Byla 
to Obchodní akademie, takže jsem byl obklopen dívkami. Ve 
třídě jsme byli jen tři kluci a 22 dívek. Na internátě 4 kluci a 
30 dívek. Ve svém pokoji, který jsem bohužel sdílel s 
kamarádem z Lovosic, jsem měl vždy jedny silonky 
připravené k tomu, abych si je oblékl a cítil se tak svobodněji.
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Nedokázal jsem se moc bavit s chlapci, ale zato jsem byl 
neustále v kontaktu s dívkami. Vlastně jsem byl celý život 
obklopován dívkami a chlapce jsem jakoby ignoroval. I v 
pozdějším věku jsem měl hodně kamarádek, ale kamaráda 
žádného. S chlapci jsem si nikdy nerozuměl. Měl jsem 
problém s hraním klučičích her jako je fotbal nebo cvičení na 
hrazdě. Fotbal jsem vůbec k smrti nenáviděl. Zato jsem se 
pokaždé těšil, až budu zase sám a budu si hrát na dívku. Tu 
hru jsem potřeboval, ta mě držela při životě.

Protože byl můj pokoj na internátu na úplném konci tmavé 
chodby v přízemí a většina ostatních pokojů ve vyšších 
patrech, včetně pokojů vychovatelek, vydával jsem se v noci 
tajně na prohlídky pokojů, do kterých se dalo dostat.

Tento blog mi má pomoci odprostit se od tísnivého pocitu 
bezmoci v klučičím těle, proto zde budu psát veškeré detaily, 
pocity i poznatky po pravdě a nehodlám nic tajit. Musím už to
někomu říct, neboť jsem si nedávno uvědomil, jak důležité 
pro mě je nenechávat v sobě tento bezmocný pocit.

Kdysi na základní škole jsem jednou našel na chodbě šperhák.
Hned mě došlo, k čemu může být dobrý a protože tehdejší 
zámky byly většinou tvořené právě pro tyto větší klíče, šla 
šperhákem otevřít většina dveří. Takže jsem ho nosil neustále 
u sebe, protože se mohl hodit a otvíral si dívčí pokojíčky, ve 
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kterých jsem byl úplně sám se spoustou dívčího oblečení, 
sukýnek, silonek a botiček a dlouho do noci si s nimi hrál, 
převlékal se do nich a užíval si ty vzácné chvíle. Nikdy jsem 
nic neukradl ani nepoškodil a pokoj vždy pečlivě uklidil a 
zase zamkl.

20 let
Do škol nastupuje internet - začíná éra, která navždy změní 
můj život a dovolí mi prožívat veškeré pocity svobodně, i 
když pouze ve virtuálním světě. Otevírá se také více 
možností, jak bez studu nakoupit dívčí oblečení, paruky atd. 
Můžete si o tom s někým popovídat!

Už několik měsíců moje klučičí identita na internetu 
neexistuje... je to místo, kde mohu být sama sebou.

Tereza
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Definice
25. března 2012 v 23:25 | Tereza 

Stále nevím kdo jsem a co jsem a také proč se to všechno 
děje.
Vím jen to, že potřebuji dívčí roli, že ač se snažím žít svůj 
klučičí život daný mým vývojem od narození, vždy se musím 
vrátit do dívčí role. Nejraději bych v ní zůstával napořád.

Pokud se snažím žít jako ostatní normální lidé, musím se 
adaptovat na okolí a potlačovat své vlastní pocity.

Snažím se identifikovat svůj problém. Snažil jsem se o to už 
kdysi, ale nemáte před příchodem internetu žádnou dostupnou
literaturu, žádné články, nikdo o tom nic neví...

Transsexualita se vyznačuje tím, že osoba není spokojena se 
svým pohlavím. Významný znak transsexuála je ten, že je 
orientován na osoby, které mají stejné anatomické pohlaví. 
Tedy já jako narozený chlapec s přirozením bych musel 
vyhledávat chlapce. Ale ti se mi nelíbí, nepřitahují mě, miluji 
vše dívčí. Je to jako posedlost!

Transvestitismus je převlékání do oblečení opačného pohlaví 
z fetišistických a autoerotických důvodů.
Byly chvíle, kdy mi pohled do zrcadla v sukni způsoboval 
opravdu potěšení a rozkoš, ale byly chvíle, kdy jsem přišel ze 
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školy, konečně se převlékl z klučičích věcí, jakoby ze mě 
všechno spadlo a chodil jen jako dívka, než někdo přišel a já 
se musel zase převléknout.

Crossdressing - jedinci jsou schopni žít v roli opačného 
pohlaví, čas od času mění svou sexuální roli. Narozdíl od 
transsexuálů nevyžadují chirurgickou změnu pohlaví a jde 
spíše o psychologický problém než sexuologický. Prostě se 
čas od času cítí lépe v roli opačného pohlaví.

Čas od času...

Dovedu si představit svůj život na 100 % jako dívka. Když 
můžu, chodím nalíčený, učesaný, voňavý a hezky oblečený 
tak dlouho, dokud mohu. Žiju si svůj dívčí život, než přijde 
chvíle, kdy se zase musím převléknout do těch otravných 
klučičích obyčejných kalhot a jít např. do práce. Do klučičí 
práce, která teď není pro mě (vedoucí skladu). Nejsem 
fyzicky zdatný a je to pro mě i pro mé slabé dívčí ruce 
problém. Cítím, jak mě bolí a trvá i týdny, než bolesti 
přestávají. Musím už změnit místo. Až dosud jsem vykonával 
práce jako úředník, asistent ředitele nebo fakturant. Vyloženě 
profese, kde nepotřebuji uplatňovat fyzickou sílu. Vyloženě 
ženské profese, které mě i bavily a vyhovovaly. I teď jsem se 
hlásil na místo prodavače, ale shodou okolností mi bylo 
nabídnuto místo vedoucího skladu a s ním i více peněz. Už to 
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ale dlouho nevydržím. Líbilo by se mi pracovat např. v 
prodejně s oblečením...

Všude teď čtu, jak je nevhodné tuto poruchu potlačovat či 
ignorovat. Ale když vás společnost tlačí to dělat, co vám 
zbývá? Roky jsem se snažil vše potlačit, myslel jsem si, že to 
přejde, že je to jen chvilkové, že když budu mít normální 
holku, že mě to také přejde...že když se v pozdějším věku 
ožením a budu mít dítě, že tento "normální" život nastartuje 
konečně vše tak jak má být.
Ale nebylo tomu tak.
Je to i jeden z důvodů, proč píši tento blog.
Došel jsem na konec cesty. Vyzkoušel různé alternativy a 
došel k závěru, že nedokážu žít jako muž...

Podle definicí bych neměl být transsexuál, protože mě 
přitahují dívky. Jako transvestita bych neměl usilovat o změnu
pohlaví, ale ta je můj sen... Za pochybení lékaře se považuje 
hormonální terapie nebo dokonce chirurgický výkon v případě
transvestitů nebo u crossdresingu.

Tak co tedy jsem?

Výsledek mé logiky:
Nač kontaktovat odborníka, který by mi řekl to, co jsem si teď
přečetl? Že nikdy nebudu moci podstoupit chirurgický 
výkon...nebo alespoň hormonální terapii...
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Ztrácím víru ve vyřešení mé situace, kterou navíc komplikuje 
jeden fakt, o kterém se zmíním dále.
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"Normální" život
25. března 2012 v 23:52 | Tereza 

(poslední příspěvek, který budu psát v mužském rodě...)

Představte si situaci:

Společnost vás řadí do skupiny, o kterou nemáte zájem. Ale 
vy se cítíte provinile, takže se podvolíte, nicméně se snažíte 
stále vracet zpátky. Nejde to zastavit. Víte, že jste někdo jiný, 
ale musíte zůstat chlapcem.

Napadne vás, že třeba tím, že budu mít vztah s dívkou, 
všechno změním.

Zkusil jsem to několikrát.

Měl jsem štěstí na hezké dívky, které se i oblékaly vkusně a 
byly 100% dívkami.

Zezačátku jste zamilovaní, takže leccos překousnete. I to, že 
se nepřevlékáte do jejích šatů a ani náhodou vás nenapadne jí 
sdělit své tajemství. Proč taky. Žádná dívka by to 
nepochopila. Každá chce muže, který jí bude dělat tu pravou 
pánskou společnost...
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Jenže plynou týdny a najednou je to tu zas. Zničeho nic to 
přijde. To nutkání, ten pocit, kdy se prostě podíváte do jejího 
šatníků a neodoláte......
Máte výčitky. Snažíte se to neopakovat. Ale čím víc se o to 
snažíte, tím hůře to jde. A jakmile jste doma sám, jste zase 
tam kde předtím. Máte opět dva životy, které střídáte častěji 
než kdy předtím.

Partnerka nesmí nic poznat! To bych o ní přišel...

Zjistíte, že žít dva životy se nedají...

Který z nich myslíte, že vyhraje?

Ten dívčí život je totiž s normálním vztahem neslučitelný.

A zkoušíte to dál a dál a znovu a znovu. To přeci neni možný, 
teď už jsem se tři dny nepřevlékl! Třeba to vydržím ještě 
déle... nejde to.

Tak si jí vezmu. A budu s ní mít dítě. I na vlastní svatbě jsem 
měl make-up...
Po pěti letech zjistí, že si oblékáte její věci. Musím s pravdou 
ven. Je v šoku, snaží se to léčit. Musí to prý přeci nějak jít... 
Vidím, že to nemá cenu, ale chci udržet vztah a tak žiju zase 
život, který žít musím, ale nechci. Vztah má totiž své výhody 
narozdíl od samoty...
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Po dalších pěti letech se narodí ono dítě. Nějaký čas máte jiné 
starosti, takže se vám daří nemyslet na své touhy alespoň tak, 
že není čas se převlékat. Můžete si o tom ale pořád alespoň 
snít.
A hlavně je vám špatně při pomyšlení, že vaše dítě jednou 
zjistí, co jste za "exota"... co to je ten jeho táta za stvůru...

Nejde to vydržet. Zkouším si o tom promluvit s manželkou.
Snaží se být maximálně tolerantní - chodí se mnou kupovat 
dívčí věci, líčí mě na mé noční procházky městem, toleruje mi
nošení NĚKTERÝCH dívčích věcí i doma a na veřejnosti 
(spodní prádlo a silonky). Sukně před ní doma nosit nesmím. 
Domlouváme se, že mi dá vždycky nějaký čas (den dva) na to,
abych si takhle pohrál, zatímco ona bude u maminky. 
Souhlasím, ale nikdy se to neuskuteční.

Jsem šťastný, i když ne na 100%. Tohle je kompromis.

"A nebudeš se chtít třeba někdy přeoperovat na ženu? 
Nepřemýšlel jsi o tom?"
Pomyslím si jen v duchu: "A to můžu?"
Nepřemýšlel jsem o tom, protože jsem o tom přemýšlet 
nesměl. Tloukl jsem v sobě veškeré podobné myšlenky, 
protože má společenská a rodinná situace tohle nepřipouštěla. 
Tahle možnost neexistovala, ale jak se zeptala, tak existovat 
začala...
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Po čtyřech měsících jí rupnou nervy. Já polooblečený do 
dívčích věcí řídím v autě a ona vedle mě: "Já už takhle 
nemůžu!"

Je konec.

Od té doby jsem se uzavřel. Komunikujeme minimálně. Dítě 
trpí, všichni trpí.

Čekám, že po 12 letech ode mě odejde. Miluji jí, ale nemohu 
si pomoct. Cítím, jak je to ode mě sobecké. Ale nedokážu "to 
v sobě zabít"!

Dnes je 25. března 2012.
Začínám psát tento blog na rozcestí, ze kterého sám nevím, 
kudy budu pokračovat.
Mám tak silné pocity, že je musím někomu říct. Někomu, kdo 
mě bude poslouchat a tento monitor tiše mé nářky snáší...

Kam se vydám dál?

A jaký je můj sen?

Můj sen je stát se dívkou. Žít dívčí život se vším všudy na 
100%. Už žádné převlékání zpět do klučičích kalhot jen abych
mohl jít nakoupit nebo do práce. Chci se každé ráno 
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namalovat, chci mít lakované nehty, chci si užívat všech těch 
dívčích radostí i starostí. Chci si dát nohu přes nohu a necítit 
nepříjemný tlak v podbřišku. Chci změnit svůj život, být sám 
sebou, mluvit za sebe, myslet za sebe, jednat za sebe, protože 
napodobování je sebevražda.

Teď, víc než kdy jindy si uvědomuji, že život mi dal šanci 
zjistit, zda jsem schopný žít "normální" život.
Vím, že to nejde. Potřebuji začít v jiném těle. Přestat 
tyranizovat svou duši tím, že se musím neustále vracet zpátky 
z toho překrásného dívčího světa do toho černého klučičího, 
ve kterém mě netěší nic.

Chci být svobodná. Dělat to, co chci. Chci se líbit, chci mít 
práci, ale i vztah... raději s dívkou, ale existuje taková vůbec? 
Připouštím, že pokud bych byla v ženské roli, nějaký hezký 
fajn muž by mi nevadil. Je to pro mě nové a nepoznané. Něco 
proti společenským tradicím. Ale já už nevím, kam dál...
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Zaměstnání
26. března 2012 v 16:13 | Tereza 

Asistentka ředitele, úřednice, fakturantka... to byly práce, 
které jsem vykonávala. Jednoho dne jsem se rozhodla, že si 
chci psychicky odpočinout a vždycky mě lákal nějaký 
obchod, nejlépe s oblečením. Ten se zrovna neobjevil, ale 
přišel jiný se zbožím zaměřeným spíše na ženy (i když ne tak 
docela, protože se v něm prodává i nábytek.)

Jenže jsme se jako rodina dostali do těžké finančí situace, 
kterou jsem musela nějak řešit. Nedalo se jen tak uživit 
celkem tři lidi z jednoho mého platu, tak jsem musela 
přikývnout na nabídku, že budu vedoucí skladu. Tohle není 
normální obchod, tady dřete. Bolí mě ruce, které přestávají 
bolet až po 14 dnech úplného volna, mám zničené nehty, 
nemůžu si je lakovat, mám drsné ruce ze zaprášených krabic, 
špínu ve vlasech, jsem spocená a tahám těžký nábytek, který 
přijede na kamionu. A taky mě bolí nohy. Trpím. Zatla jsem 
zuby, aby se rodina uživila. Je na mě vyvíjen tlak vydržet za 
každou cenu. Uklidňuje mě jen rozvržení směn, kdy během 
týdne nastávají také celé dny volna, takže se mohu věnovat 
sama sobě, regenerovat - fyzicky i duševně.

Nejhorší práce, co jsem kdy měla.
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Naštěstí nedávno manželka po pěti letech konečně získala 
práci administrativní pracovnice, takže máme platy dva. Už 
nejsme tolik finančně závislí, hledám jinou práci, ale do té 
doby než ji najdu je každý den v práci utrpením. Všichni vás 
berou jako muže. Musíte vystupovat jako muž, jste nucena 
oblékat se do černých kalhot a modré mikiny. Nosím aspoň 
dívčí spodní prádlo, přes zimu i silonky. Nalakované nehty se 
snažím udržovat alespoň slabě narůžovělým lakem.

Každý den se dívám na nabídky volných míst a každý den tam
nenacházím nic, co by odpovídalo mé fyzické zdatnosti, mým 
představám... pokud bych začala zase pracovat u počítače 
znamenalo by to, že budu mít opět jen dva dny volna - sobotu 
a neděli. A to je rodina doma. To navždy přijdu o možnost 
zůstávat sama sebou! Navždy! :(

Proto hledám práci opět v obchodě - snažím se najít nějaké 
vyloženě ženské obchody. Nikdo to neví. Ani manželka. Tu 
zajímá, jaký máme příjem. Bez ohledu na to, jakým 
způsobem. Hlavně ať je nejvyšší. "Na chlapa máš teda 
mizerně placenou práci!"
Jo, na chlapa jo...

Neuměla jsem ani přivrtat poličku, ani smontovat skříňku. 
Teď už to umím.

Upekla jsem perník.
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Proč nemůžu žehlit to prádlo?

Chceš udělat pedikúru? A namasírovat nohy?
To už od momentu, kdy trpělivost přetekla tenkrát v autě, 
neříkám.

Nemám si kdy depilovat nohy. Zabírá mi to pokaždé tak 3 
hodiny - jednou za 3 týdny.
Nemám se kdy celá oholit.
Nemám si kdy lakovat nehty.
Nemám kdy nosit sukně.
Nemám možnost vyzkoušet svůj nový make-up.
Nemám příležitost vyzkoušet svůj nový dívčí parfém.

Ale mohu to sem všechno psát.

Uvědomuji si, že tenhle blog nepíšu tak pro vás, jako spíš pro 
mě.

A pokud mě někdo pozná, je mi to jedno.

Můj život už je stejně ve fázi, kdy přestávám chápat jeho 
smysl.
Vím, že smysl života je život samotný. Vím, jak je krásný. A 
dovedla bych si ho představit krásný.
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Celý život prožít v jiném těle, adaptovat se, abyste nebyla 
"divná", nerozumět tomu, co vám vnitřní hlas říká, věčně 
toužit a nenaplňovat své sny... ignorovat své pocity... o tomhle
je život?
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Dva druhy štěstí
28. března 2012 v 13:27 | Tereza 

O dítěti se mi těžko mluví.
Ale od toho tento blog je. Abych si ujasnila některé věci. Aby 
mi bylo líp.

Existují dva druhy štěstí, které vás v životě mohou potkat.

1) štěstí, které dostáváte téměř denně tím, že jste se svým 
partnerem, dítětem, taková rodinná idylka. Výlety, rodinná 
pohoda, jistoty. To je štěstí - mít rodinu.

Pro mě to znamená Terezu v sobě ubít. Respektive ubíjet, 
protože nejde zničit. Nemůžu. A ani nechci. Nejde to, ač si 
říkáte, že tohle své rodinné štěstí máte, jste šťastní (ano, 
skutečně pociťujete ten pocit) a jediné, co vám chybí je život 
Terezy...

2) štěstí, které prožíváte, když budete sami sebou. Štěstí, které
se vám v tomto případě dostane je obrovské. Najednou jste to,
co chcete, máte všechno, po čem jste kdy toužili a dosud si to 
užívali jen v útržkách. Ano, to je štěstí. Ale nemáte rodinu. 
Zůstanete navždycky sama. Maximálně tak s partnerem. Ale 
jaký ten partner bude? Muž nebo žena? Co vlastně chcete? 
Bude to štěstí? A tak jste šťastní, ale jediné co vám chybí je 
rodina...
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Teď co je víc. Ne, nejde to takhle říct. Předně bych chtěla říct 
(pro toho, kdo ještě není rozhodnut a je v podobné situaci, 
jaké štěstí si vybrat), aby nikdy neměl děti. Budete se trápit 
dvojnásobně! Kvůli tomu, že nemůžete být Tereza a kvůli 
tomu, že vaše dítě, které nadevšecko milujete nebude mít 
nikdy normálního tatínka. Protože to můžete chvíli potlačovat,
ale trápení vám zůstane.

Nedávno jsem četla, jak jedna dcera popisovala, jak jí 
maminka sdělila, že existují lidé, kteří se narodili tak, že mají 
v sobě někoho jiného. Že i takový je tatínek. A popisovala, jak
se nikdy od tatínka nedozvěděla, jak to s ním doopravdy je. 
Tohle by přeci děti řešit neměli :(

Tohle je ten důvod, který mě brzdí a nechává trpět. Dává mi 
totiž radost a energii. Miluji svou dceru. Teď jí bylo 5. Nemá 
ani nejmenší tušení, co se ve mě děje a ani nechci, aby to 
věděla.

Pokud už to dítě máte, pak máte jen dvě možnosti: buď ho 
přenechat jinému tatínkovi, u kterého bude mít vzor a vidět 
jej, jak si dává s maminkou pusu, jak se milují nebo být 
rodina a vše v sobě dusit. Za odměnu vám pak bude radost 
toho dítěte a ta radost vás bude naplňovat štěstím alespoň z 
jiné strany.

Březen 2012 - Dva druhy štěstí 38



Je to úžasné, krásné a nejkrásnější mít dcerku. O to větší 
utrpení pro Terezu. Něco za něco.

Kdybych mohl něco změnit ve svém životě, nesnažil bych se 
v sobě něco dusit. Nejsem ale člověk, který to vykřičí do 
světa. A nejsem člověk, který dokáže přijít za psychologem, 
říct mu, že má problém (navíc když si ten problém 
nepřipouštíte) a říct mu o všech nejtajnějších snech i s detaily. 
Brrr. Jsem bezradná. O to víc teď, když v této situaci konečně 
řeším, co dál...

Miluji i svou ženu, ale nemluví se mnou. Nedává mi pusy, 
nepodporuje mě v ničem. Nedávám ji to za zlé. Má doma 
člověka, který je na okraji společnosti - není to ani muž, ani 
žena. Je to tedy někdo, kdo nemá šanci žít normální život. 
Neboť lidé jako já nemohou nikdy žít normální život, protože 
jsou ze společnosti vyřazeni. A na druhou stranu chápu ty 
pravé muže a ženy, jak tyto lidi (ne)berou. Také jim to 
nemohu dávat za zlé. Nemohu po nich chtít změnu. Nikdy mě 
nebudou brát tak, jak bych chtěla.

Pokud mi nekomunikující manželka jednou sdělí, že je konec 
(já sama to totiž zřejmě nikdy neřeknu), pak mám připravenou
onu druhou Terezinu alternativu. Znovu pokoušet první druh 
štěstí už nechci. Život mi dal šancí to zkusit...
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Teď jsem na mrtvém bodě, ze kterého se nemohu pohnout. 
Rodina, žena, dítě, Tereza, trápení...nikoho nechcete ranit, 
nikoho nechcete zklamat. Bolí vás pomyšlení, že zradíte svou 
dceru a bolí vás, že zradíte Terezu.

Je to rozcestí s mnoha cestičkami, ale žádná z nich není 
označená.

Takže dva druhy štěstí.

A které byste si vybrali vy?

p.s. Dnes vyšel článek "Tak vypadá štěstí: švédská princezna s
miminkem."
http://doma.nova.cz/clanek/celebrity/tak-vypada-stesti-
svedska-princezna-s-miminkem.html

Mám z toho mokré oči. Naštěstí už odlíčené...
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Partner(ka)
28. března 2012 v 13:32 | Tereza 

Přemýšlela jsem, jak by tedy měl(a) vypadat ideální 
partner(ka).

Pokud zůstanu Terezou v mužském těle, jediné řešení je 
partnerka, která by mě brala výhradně jako Terezu a v tom i 
podporovala. Taková žena podle mě neexistuje. Ani nemůže.

Je možné, že takoví existují pouze kluci, kteří by do takového 
vztahu se mnou šli. Jenže takový vztah by nenaplňoval zase 
mě.

Pokud se stanu Terezou, pak se mi otevírají dveře do neznáma
co se vztahů týče... já sama jsem ráda, když se klukům líbím, 
přestože je vyloženě nevyhledávám. Ale nevím, jaký vztah by 
mě naplňoval štěstím. Z rozumu by člověk s někým žít celý 
život neměl...

Potřebuji partnera?

Nikdo neumí být sám.

Tím, že jsem Tom s vykukující Terezou nebo Tereza v 
Tomově těle mám značně omezené možnosti. Šanci mám totiž
jen jako Tom nebo jako Tereza...
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Dovolená
28. března 2012 v 13:48 | Tereza 

Dostala jsem dovolenou na posledních 14 dní teď v březnu. Je
ještě loňská.

Těšila jsem se, jak si ji užiju jako Tereza. Plánovala jsem si 
týdny, kam pojedu, jak se obléknu, co udělám, jak budu fotit 
nové fotky v nových sukýnkách, botičkách... užívat si to 
naplno a odpoledne se vždy proměnit zpátky do reality.

Hned první den dcerka onemocněla, takže nemohla do školky.
Teď je jedenáctý den z celé čtrnáctidenní dovolené a ona je 
konečně zase ve školce. Já s ní trávím čas ráda, plánovala 
jsem si i výlet, ale nebyla jsem na to připravená. Mé vědomí i 
srdce očekávalo Terezu a ta nemohla přijít. Ještě teď cítím, jak
je mi do pláče. Nemohla jsem dělat nic.

Jedenáctý den tu sedím upravená a hezky, ale pohodlně 
oblečená do sukýnky a tílečka u počítače, píšu co mám na 
srdci a za hodinu si jedu pro dcerku. Od rána jsem se stihla 
zase maximálně feminizovat, jak jen to šlo. Po 14 dnech mi to
zabere třeba i 4 hodiny (depilace, holení, natření tělovým 
mlékem, manikúra, pedikúra, maska na obličej, vyprat si 
některé věci...) ...na víc už není čas, ale zítra ano, pokud se 
něco nestane.
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Je krásně, sluníčko, +20 stupňů a tak si chci vyjet ven. 
Nemůžu už se dočkat. Jestli mi to někdo vezme, nedokážu se 
s tím smířit.

Dovolená, kterou máte jednou, maximálně dvakrát za rok.

Tak málo času jsem Terezou... Nemohu se jí pokaždé nabažit. 
Užívám si ten dívčí čas. S těžkým srdcem se odpoledne 
odličuji, převlékám do klučičího... zůstává po mě jen krásná 
květinová vůně tělového mléka a mého nového dámského 
parfému... a možná i trochu linek pod očima, které se prostě 
stoprocentně odstranit nedají ani odstraňovačem make-upu 
přímo na oči. A zůstávají ještě namalované nehty. A pocit 
štěstí, který jsem těch pár hodin měla.

Jak dlouho ještě vydržím takhle žít?

No vydržela jsem to dosud... vězni také vydrží žít ve vězení 
dlouho, ale každý den touží po vysvobození.
Já jsem dostala doživotí...
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Vzkaz všem minoritám
28. března 2012 v 16:51 | Tereza 

Nevěděla jsem, jak to nazvat. Vás (nás) všechny, kteří se 
něčím odlišujeme a které většinou nikdo nemá rád. Prostě 
minorita. 
Tedy ještě mě napadá, že už dávno nejsme minorita. Třeba 
všichni na celém světě všechno tutláme a žijeme tak ve lži v 
zájmu uchování tradičních hodnot života. Zajímavá teorie 
ne? :) Jen pár zoufalců se rozhodlo to přiznat :))) A přitom by 
to chtěl každý :)

Chtěla jsem vzkázat všem homosexuálům, gayům a 
lesbičkám: nestyďte se za to a neřešte to.
Stačí říct: "Jsem gay." a hotovo! To je všechno. Od toho 
okamžiku už můžete žít jiný život.

Já když řeknu, jsem Tereza, mám smůlu. Není mi to k ničemu.
Nemůžu skrýt mužské rysy tak, jak bych chtěla - ramena, 
vousy, rysy tváře...přestože se nalíčím jak nejdokonaleji 
umím... ale na přírodu sama nedosáhnu, protože nesmím, 
protože je to zakázané, protože se musí několik let radit 
několik doktorů... protože to není etické (?), protože to není 
tradiční, protože se toho lidé bojí...
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Tahle galaxie rozlišuje prostě mužský a ženský rod a jestli 
mám být jednou kluk, tak i kdybych se rozhodla chtít být 
holka, nemůžu si o tom rozhodnout sama - narozdíl od Vás.

Tak buďte rádi za ten dar, co máte!
A za to, že je to jen a jen na Vás! 
Váš život.

Já jsem uvězněná a nešťastná.
Vy jste vysvobození (a nešťastní)... :-)
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Dyť je to trapný.
29. března 2012 v 22:08 | Tereza 

"A udělej něco s těma linkama! Dyť je to trapný!", řekla mi 
doma manželka, když jsem jí přivezla z práce.
Snažila jsem se! Odličovala jsem si ty oči aspoň třikrát! Bylo 
mi při tom hrozně, chtěla jsem si ten krásný make-up nechat - 
ty hladké tváře a všechno tak perfektní a téměř dokonalé, 
žádné pupínky a ty výrazné oči - ten pohled! A lesklé rty... 
věděla jsem, že by byl problém, ale ty linky mi nikdy 
dokonale odlíčit nešly - byla jsem ráda, protože to vypadá 
hezky :) Mé horní řasy nejsou problém - ty mám dlouhé dívčí 
od přírody, ale ty spodní zůstaly krásně tmavé. Takovou radost
jsem z nich měla...
A to řekla ta, která mě ještě před 10 měsíci sama líčila a 
vypravovala ven. Dvakrát. Po třetí už mi přísně sdělila, ať si 
laskavě už konečně nepůjčuji její bundu. Slíbila jsem, že si 
její věci půjčovat nebudu, protože to nechce, ale žádnou dívčí 
bundu nemám a hlavně nebyl s tím dvakrát problém. Jenže to 
už v ní začalo vřít...

Člověk by řekl, že když už ho někdo nemiluje, že má výhodu, 
která spočívá v tom, že si může dělat co chce. Nemám co 
ztratit. A tak konečně spím v saténové noční košilce každou 
noc a necítím se divně. Vždyť už jsem manželce ukradená. 
Chtěla bych to rozvinout dál - chtěla bych být víc sama sebou,
ale dokud tu bude dítě, nikdy neohrozím jeho pohled na 
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správný svět (správný = s tátou a mámou). Ono to tak 
dopadne stejně - žádná trvalá přeměna na Terezu se nekoná, 
protože nesmím... ale v koutku duše doufám a věřím v něco 
jiného.

"Už tě to zase popadlo?"
Měl jsem sto chutí jí říct: Ne. Ono je to naopak. Ono mě právě
nepopadlo. Ono mě to popadne, když se musím předělávat na 
kluka. Když jsem Tereza - to jsem ta pravá já... ale nezlobím 
se, že je to těžké pochopit.

Rozesmálo mě, když řekla, že je vidět, že myslím tak, jako 
všichni co mají pinďoura. Naštvala se totiž, že jsem nevysála, 
zatímco byla v práci... Chtěla jsem jí říct, že kdybych byla 
Terezou, tak vysaju, protože se nezdržuju sáhodlouhou 
přípravou Terezu ze sebe udělat a pak jí zase změnit na Toma, 
což není tak jednoduché a hlavně je to časově náročné. Mě 
nevadí vysávání, chystala jsem se na to, ale v mém krásném 
dnu, tak vzácnému, jsem prostě nestíhala :( Naplánovala jsem 
si, že ve 14 hod. se začnu odličovat... při té mé dokonalé a 
(pro mě) fascinující proměně v Terezu se mi zatajil dech, 
nemohla jsem se sama sebe vynadívat a snažila jsem se užít si
každou vteřinku... takhle bych chtěla už zůstat!
Ale nešlo to. Mé štěstí nikdy netrvá dlouho.

Ve 14:15 jsem ještě pobíhala po bytě a dělala bláznivé snímky
:) A pak rychle úklid všech těch vytahaných sukýnek, které 
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jsem se sice snažila hned zase uklízet do mé holčičí skříně, ale
měla jsem na Terezu jen 5 hodin! Se vším všudy i s přípravou.
A zítra chci takhle vyjet ven a udělat venkovní fotečky. Mám 
nové balerínky - mé úplně první! Jsou nádherné! Doslova 
něžné s třpytivými kamínky na špice a po bocích. Počasí se 
zkazilo. Posledních 12 dní slunečného počasí se změnilo na 
déšť a studený vítr. Ale stejně si chci ten den užít.

V práci mi ukradli pondělní volno. Prostě mi dnes dvakrát 
volali - nebrala jsem to - chtěli mi už vzít i víkend, který mám
naplánovaný jako dovolenou (loňskou). Zase někdo omarodil 
a směny ve dvou jsou přímo vražedně nezvladatelné. Jak mě 
se tam nechce zpátky. Potřebuji dělat s oblečením... s 
botičkama nebo s kosmetikou... Né tahat nábytek. Přemýšlím, 
že bych zašla k doktorce - normálně to takhle nikdy neřeším, 
ale bolí mě ještě pořád ruce. Po 12 dnech klidu. V zápěstí a v 
noci je necítím. Moje slabé ruce, o které mám strach. Ale 
pořád je na mě doma vyvíjen tlak přinést co nejvíc peněz. Ne 
7 za neschopenku místo 14 tisíc za práci.

Kdy zase budu Terezou? :( Rychle toho stihnout co nejvíc - 
užít si všech těch krás a příjemných věcí, být do poslední 
chvíle Terezou.

Včera jsem pochopila, že mě žena už nemiluje. (Doteď jsem 
si to jenom myslela ale nepřipouštěla.) Že už po půlroce nemá
smysl čekat v posteli, jestli přijde taky třeba si jen tak povídat 
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jako dřív. Zůstává u svého notebooku a slyším, jak ťuká do 
klávesnice. Když zadržuje smích, abych ho neslyšela, dávám 
si do uší sluchátka...

Ale jeden (asi jediný) pozitivní vliv to na manželku mělo. 
Dřív si neuvědomovala, jak je krásná - když jsem jí vyklopila 
ten můj zájem o vše ženské pochopila, že je fajn užívat si, že 
je ženou! V kalhotách jsem jí už půl roku neviděla, přes celou 
zimu nosila sukýnky, kozačky, teď jak bylo teplo v prvních 
jarních dnech, tak si koupila krásný kotníkový jarní botičky... 
sluší jí to a je moc krásná.

Viděla jsem Barbie a Mořská panna 2. (Miluju tyhle série!!!)
"Potopila se do našeho světa, kde přijala své pravé já."
Pustila jsem si videoklip "DEV a Enrico Iglesias - Naked" i s 
textem... http://www.youtube.com/watch?v=wFz1F438490 
(fantastická písnička... Miluju ten její hlas...a Enrica taky.)
"So I don't care what they say
It's our life life"

Je to všude. JE TO NÁŠ ŽIVOT! Je to na nás! Žijeme jen 
jednou.

p.s.
Kluci, zkuste si schválně někdy takové dívčí jemné kalhotky 
bellinda z mikrovlákna! Joo jasně není to nic chlapskýho já 
vim, je to pod vaší úroveň... ale ten pocit... ta hebkost! A navíc
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ty barvy! Ten výběr! Nikde vás nic netlačí, neškrábe, 
nemačká...jen hladí a ještě k tomu něžně! :) Jako Tom bych 
tak příjemné pocity nezažil. A tak je to se vším...
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Změna pohlaví studenta naší školy
29. března 2012 v 22:21 | Tereza 

Úplnou náhodou jsem minulé pondělí narazila na zajímavou 
diplomovou práci. Napsala jí paní učitelka Bc. Lenka 
Hačková z obchodního učiliště v Žamberku.

Po přečtení její práce, která ve mě zanechala vážně silný 
dojem už asi navždycky, jsem jí zkusila napsat přes Facebook 
s žádostí, zda nemá fotku oné osoby (která je pro mě opravdu 
svérázná - mám ráda svérázné lidi - a neuvěřitelně 
cílevědomá) nebo zda-li neví, jak teď vypadá, zda-li má ještě 
nějaké mužské rysy apod.

Paní Hačková je nesmírně milá a zařídila mi kontakt. Mohla 
jsem si prohlédnout i její (studentky) fotku... Je krásná!!! 
Mám jí pořád před očima. Směla jsem jí i kontaktovat 
(protože mám tolik otázek!), ale její profil má nastavený tak, 
aby ji nikdo sám od sebe nekontaktoval...

Je tu moc hezky popsané první setkání s tímto studentem, s 
jeho odlišností, s jeho chováním (záměrně o ní píšu ještě v 
mužském rodě, protože v diplomové práci je také tak 
oslovován). Zajímavá je i jeho minulost a také to, co se stalo. 
Několik věcí mě v té práci naprosto šokovalo nebo změnilo 
můj pohled na vnímání sebe sama...
A já říkám: "Dokaž, jak to myslíš vážně a dáme ti šanci!!!"
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Pokud si tedy chcete přečíst něco zajímavého a možná i 
poučného, něco ze života, nicméně ne zcela běžného, tak 
diplomovou práci Bc. Lenky Hačkové si můžete stáhnout zde:
Změna pohlaví studenta na naší škole.pdf
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Proč měnit pohlaví?
30. března 2012 v 16:16 | Tereza 

Mé oblíbené proměny na Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=MCEjCHb_-Qg
http://www.youtube.com/watch?v=EBdE5P84kMI
http://www.youtube.com/watch?v=z4t04m0EoXY

Ne všechny proměny jsou tak povedené, ale všechny vypadají
nakonec žensky.
Ostatně kolik žen nevypadá tak žensky?

Proč měnit pohlaví?
Na to se ptá kdekdo. I v komentářích k některým videům, v 
diskusích, možná si to říkáte i vy.
Úplně to chápu. Protože dokud to v sobě nemáte, nemůžete to 
pochopit. Nevíte, jak to bolí a nevíte, jak to ničí vaši duši.

Dnes jsem šťastná.
Dnes jsem sama sebou.
Dnes jsem byla pár hodin (mělo to být deset dní! A byly z 
toho dva dny...) Terezou a do poslední vteřinky se snažila z ní 
zase nevyskočit... Ale čas je vždycky proti mě, protože pánem
času je Tom.

Jsem taky unavená, protože honím každou vteřinku a je 
nesmírně náročné (myslím psychicky) proměňovat se během 
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dne tak často a být pod tlakem, abych si nezapomněla pořádně
odlíčit linky pod očima, aby mi nezůstal lesk na rtech... 
Zapomněla jsem si třpytivý náramek na ruce, sundala jsem si 
ho až v autě... Tady se tedy coming-out rozhodně nekoná :/

Proč mi to v mládí neřekli, že to jde? Že nemusím hrát fotbal, 
že nemusím chodit v klučičích kalhotách, že nemusím mít 
klučičí účesy? Že se nemusím stydět za to, že mám prsa?

Všechno by bylo jinak.

Vyzývám všechny v jiném těle, aby s tím něco udělali. Možná
se teď ještě netrápíte, stačí vám těch pár chvilek, kdy jste sami
sebou, ale v budoucnu je to peklo, protože sami sebou budete 
moci být méně a méně...

Že to nevadí? Že se to dá přeci utlouct? Že se takový život dá 
žít taky?

Tak si to zkuste :)

Nezapomeňte pak napsat blog... :)
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Všechno je špatně
30. března 2012 v 16:28 | Tereza 

Přemýšlela jsem, co mě vlastně v životě přináší radost. 
Myslím i dlouhodobě.
Přemýšlela jsem, kdy jsem vlastně šťastná.
Přemýšlela jsem, jaký můj život je.

Mám klučičí práci, která mě ničí psychicky i fyzicky.
Mám ženu, která se se mnou nebaví a která mě nemiluje, 
zatímco já jí ano.
Mám dceru, která mě miluje a já ji.

I činnosti, které mám rád ve svém klučičím životě, dělám 
vždy s představou, že jsem Tereza.
Jsou chvíle, kdy vás fyzicky náročná práce tak ubíjí, že je vám
zle. Že v tu chvíli chcete být tisíckrát víc Terezou, ale o to víc 
vás hodí přímo do chřtánu klučičích záležitostí. Když 
vykoupat, tak celá. Když potrápit, tak pořádně.

Z tohoto výpočtu vám vyjde, že jedinou radostí je moje dcera.
Je to jediný můj důvod k radosti (nepočítám-li Terezu).

Často mám výčitky svědomí. Často se rozhoduji, že to chci v 
sobě ubít, zničit a zůstat tátou.
Často se o to snažím a chvíli mi to jde.
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V minulosti jsem už zabíjela Terezu několikrát.
Shromáždila jsem si všechny své holčičí věci a 
demonstrativně je vyhodila (i ty krásné nové).
Přišlo to zas.
Opakovalo se to.
Zase jsem si postupně nakoupila nové.
A znovu to třeba za dva roky vyhodila.
A pořád dokola.
Ničíte to v sobě od 15ti, protože musíte. Protože jste k tomu 
nuceni. Protože neexistuje jiné řešení. A teď navíc, protože 
máte dceru...

Je to k zbláznění.

Jen neohrozit její výchovu. Jen nebýt důvodem, aby se za mě 
mohla jednou stydět.

Nepřichází v úvahu žádná změna.
Nikdy.

Je mi do breku.

Ale do breku mi bude při jakékoliv variantě.

Jsou to dvě naprosto neslučitelné věci.

A každý vám řekne, že na prvním místě je dítě.
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Tak to cítím i já.

Zešílím v tomhle těle. Musím to někomu říct. Musím to 
někam napsat. Nečtěte to. Je mi to jedno.
Je mi smutno.
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Coming out
30. března 2012 v 16:57 | Tereza 

Zajímalo mě, jak vykládá výraz "coming out" (přiznání) 
wikipedie:

Coming out je v širším smyslu označení procesu, během 
kterého člověk rozpoznává a akceptuje svoji menšinovou 
sexuální orientaci ("coming out před sebou samým" či tzv. 
"vnitřní coming out"). V užším smyslu se používá pro 
okamžik svěření jiným osobám, případně veřejnosti (tzv. 
vnější coming out). V nejobecnějším smyslu lze výraz použít i
pro zveřejnění informace, která dosud byla utajována. Může 
se také užívat ve spojení s osobami nebo skupinami osob, 
které se rozhodly veřejně prezentovat své pohledy a názory 
obecně považované za odlišné od názorů společnosti.

Vnitřní coming out nejčastěji nastává v průběhu puberty, kdy
se začíná nejvýrazněji projevovat lidská sexualita. Výjimečně 
však může přijít i v pozdějších fázích života. Protože coming 
out přináší stres spojený s přijetím vlastní odlišnosti, v 
důsledku tzv. internalizované homofobie, bývá někdy 
předmětem činnosti svépomocných skupin mládeže či 
psychologického poradenství. Míra obtížnosti zvládnutí 
coming outu závisí jak na vnitřních dispozicích člověka, tak 
na prostředí, v němž žije, na přístupu lidí z nejbližšího okolí i 
na celkové společenské atmosféře. Vzhledem k věku, kdy 
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nejčastěji k tomuto procesu dochází, může být někdy 
komplikován např. školníšikanounebo obavou z ní. Udává se, 
že mezi mladými homosexuálními muži je zvýšené procento 
sebevražedných myšlenek i pokusů. V užším smyslu se termín
coming out používá pro okamžik, kdy se osoba se svojí 
orientací dobrovolně svěří jiným osobám (nejčastěji rodině, 
přátelům, známým, spolupracovníkům), veřejně ji deklaruje 
anebo svoji orientaci přestane tajit před svým okolím (tzv. 
"vnější coming out"). Proces coming outu nelze zaměňovat 
soutingem, což je zveřejnění sexuální orientace třetí osobou, 
nejčastěji proti vůli samotného subjektu.Z důvodu obavy před 
diskriminací a chování okolí (viz homofobie) trvá coming out 
často několik let a většinou dochází k zveřejnění orientace jen
před úzkým okruhem vybraných osob. Coming out se může 
týkat také osob veřejného života, které oznámí svou 
menšinovou sexuální orientaci nebo příslušnost k jiné 
nezjevné menšině prostřednictvím hromadných sdělovacích 
prostředků. Zaznívají názory, že coming out vážených osob 
veřejného života zlepšuje postavení sexuálních menšin v 
očích veřejnosti.
V USA i dalších zemích připadá na 11. říjen tzv. Coming Out
Day, který slouží pro upozornění na existenci sexuálních 
menšin ve společnosti, jejich potřeby a problémy.

Můj komentář:
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Ježiši - ono to má i svůj den! Ještě že to není u nás, to by ty 
minority chtěly už moc ne?!
Jooo minorita - to jsou ty chudáci!
Potřebujou mít svůj den, aby všude rozkecali to, co nikoho 
nezajímá.
No a co, tak je gay? Tak je lesba? A co jako? Ať si je, hlavně 
ať mi to nevnucuje a ať ho nepotkávám každý den na ulici - 
nedej bože v práci. Panebože on má už dítě? Příšerné!!!!

Tak tohle bych řekla, že bude nejtypičtější reakce... :) Svým 
způsobem je to pravda.

Díky mému malému coming outu tenkrát před půl rokem s 
manželkou jsem teď v situaci, kdy se mi nediví, proč mám 
nalakované nehty, proč je ještě vidět linka pod očima nebo 
proč se vyzuju a mám na sobě silonky... už se nediví a to jsem
chtěla.

Ale velký coming out ani plánovat nemohu. Nejsem na to 
připravená. Nebo spíš - nejsem v situaci, kdy ho mohu 
udělat...
A jestli mě tu někdo pozná? Tak ať.
Už jednou můj jeden blog něco vyřešil, když jsem několik let 
popisovala absurdity, jaké se děly ve státní správě na jednom 
úřadě, kde jsem pracovala. Tehdy jsem mohla zatloukat, že to 
nepíšu já, ale přišlo mi správné se k tomu přihlásit, když mě 
vyslýchala ředitelka a další tři lidé... Pravda bolí. :) Byl to 
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poslední důvod proč po 12ti letech ve státní správě odejít. 
Těžké rozhodnutí, ale to co přišlo mě obohatilo.

A vlastně takový můj "vnitřní coming out" už u mě proběhl 
dávno. Jen si to v těchto dnech snažím srovnat v hlavě, už je 
toho na mě moc...

Přemýšlím, proč vlastně coming out? K čemu je dobrý?

K ničemu. Tedy nikomu z ostatních lidí na tomhle světě.

Coming out je jen a pouze kvůli osobě, která coming out 
provede. Aby se cítila lépe.

A cítí?
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Kristýna
31. března 2012 v 8:09 | Tereza 

Kristýnka je blondýnka.
Je moc hezká a žije na druhém konci republiky.
Trávím s ní večery a povídáme si o všem možném, řešíme 
líčení, kluky, oblečky, prostě všechno. Včetně našich snů. 
Má kluka a mě bere jako kamarádku. Dovedly bysme spolu 
prokecat celou noc. A nejen že je krásná, je i chytrá a moc 
milá.

Je to nesmírně osvobozující.
Někdo, kdo mě bere takovou, jaká jsem.
Někdo, kdo mi radí.
Někdo, pro koho si mám přijet a odvézt ke mě do bytu na celý
víkend, kde ze mě udělá dokonalou girl :) A někam vyrazíme. 
Dámská jízda! Můj sen!!! Něco, po čem toužím celý život. 
Užít si to převlékání, líčení, focení... říkala, že budu holka 
jako lusk :D A že strašně ráda maluje oči. A půjdeme nakoupit
nějaké ty věcičky na sebe! Prostě jenom náš víkend.
Jsem nadšená...

Navíc když kamarádí holka s holkou, nikdo vás nepodezírá z 
nevěry nebo nežárlí. S touhle mojí kamarádkou jsem svá.
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Nemyslím na to, že tenhle můj sen, ke kterému by byl jen 
krůček, si v téhle situaci splnit nemůžu.
Myslím jako Tereza... A jsem šťastná.
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Už to začalo
31. března 2012 v 10:09 | Tereza 

Ale néé tamto... jen takový malý krůček.
To nejdůležitější pro mě ještě nezačalo, ale taky je to něčeho 
začátek...

Včera jsem totiž udělala zásadní rozhodnutí.

1) Nechám si propíchnout uši, abych mohla nosit normální 
náušnice. Mám hezké třpytivé, ale jsou to klipsny a po 
celodenním nošení to dost bolí a hlavně normálních náušnic je
takový výběr! A Týnka je zdravotní sestřička, takže mi pošle 
sterilní jehlu (a taky nějaké další holčičí věci :)
To bude akce - já vím, že je to běžná věc pro vás ostatní, ale 
pro mě je to nové. Asi si to nenechám jen pro sebe a popíšu to
tu. Ještě si objednám náušničky, které hned po propíchnutí 
strčím do dírek. Tyhle se mi líbí: http://www.topsperky.cz/
Miluju třpytivé s kamínkama a tyhle pecky jsou přesně tak 
akorát.

2) Nechám si narůst své vlastní dlouhé vlasy. Zkusím to. 
Beztak nesnáším, když musím pokaždé ke kadeřnici jako kluk
a nechat si to zkracovat.

Kristýnka mi poradila, že se dají koupit CLIP IN vlasy, 
kterými se prodlouží vlastní jednoduchým způsobem:
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http://www.svetshopaholiku.cz/5-clip-in-prodluzovani-vlasu

Nadchlo mě to! Není to drahé (50 cm už od 599 Kč!) a 
přesvědčilo mě, že Týnka je už nosí dva roky. Ta životnost je 
2-3 roky. Můžete je přebarvovat podle vlastních atd. Když si 
je poprvé vzala, tak se najednou cítila tak krásná... Jako já, 
když si vezmu paruku a podívám se do zrcadla. Ale tímhle 
vyřeším, než mi vlasy narostou do té správné délky. A když to
vypadá tak přirozeně, tak to je přesně to co potřebuji.

Uvidím, jak se s tím smíří okolí. Těším se na to strašně moc! 
Už dlouho jsem o tom přemýšlela. Koupím si konečně 
žehličku na vlasy :) A taky chci vyzkoušet i vlnky :) A bude-li 
třeba, dá se s tím žít i jako muž, i když bych nerada.

Vlasy by mi měly vyrůst o 12-18 cm za rok. To už je docela 
hezké mikádo, když už teď je mám zhruba 5-8 cm dlouhé :)

Klučičí fotka délky mých vlasů 1.4.2012, kdy jsem se 
rozhodla je nezkracovat:
(foto bylo odstraněno)
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Duben 2012

Občas mi to docvakne
1. dubna 2012 v 16:44 | Tereza 

Proč mě musí všechno docházet zpětně až teď? 
Tolik věcí, které jsem dřív nechápala najednou teď dostávají 
smysl a svůj význam.

Už chápu, proč jsem vždycky se zatajeným dechem sledovala 
už i jako hodně malá filmy, kde docházelo k převlékání můžu 
za ženy, kde se proměňovaly hrdinové obou pohlaví mezi 
sebou nebo kde dívka žila život chlapce a naopak (to byl 
ruský nebo polský seriál dokonce). To už je hodně dávno. 
Jednou jsem četla v časopise o tom, že existuje úchylka zvaná
transvestitismus a transsexualismus. Tenkrát jsem nevěděla, 
jak se v tom mám identifikovat. 

Asi ve 13ti jsem viděla dokument z východního Německa, 
který byl o muži, který žil s manželkou a dítětem a chodil 
doma výhradně v ženských šatech. Manželka říkala na 
kameru, že jí to nevadí a že mu to toleruje, ale ten její výraz 
byl natolik nepřesvědčivý, že jsem si řekla, že tohle nikdy 
nemůžu své partnerce udělat... A vůbec dostat jí do takové 
situace...
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V jednom filmu byl muž, který se chtěl také převlékat do 
ženských šatů a chtěl po manželce, aby mu dovolila spát v 
saténové noční košilce. Nebylo na něm nic ženského a když 
jsem ho viděla v té košilce a zoufalou manželku ležící vedle 
(která zatla zuby a snažila se to tolerovat), nebylo to snadné 
překousnout i pro mě...

Ale nebyl tu žádný film, dokument nebo reportáž o tom, že 
někdo změnil pohlaví. Proč mě to nenapadlo? Když teď vidím
na youtube ty proměny, které už začínají v 18ti, pak jim 
závidím. Všechno mohlo být jinak a jiné. Navíc v tomto 
mladším věku se lépe bojuje např. proti mužskému ochlupení. 
Ale kdyby byl problém, počítám, že si půjčím na trvalou 
fotodepilaci postupně celého těla. Chyběl mi impuls. Vrátila 
bych čas, kdyby to šlo.

Z mého dnešního pohledu se zdá být vše tak snadné a 
jednoduché. Zapadá to do sebe dokonale. Jen s tím rozdílem, 
že jsem se vydala na špatnou cestu. Teď už to vím. Ale na 
mojí omluvu musím říct, že jsem se fakt snažila. Že jsem 
dělala všechno proto, abych žila normální život, abych byla 
spořádaným občanem a nevybočovala (alespoň né na 
veřejnosti). Teď jsem v takovém sociálním postavení, že 
kdybych žila ve středověku a rozhodla se pro změnu, byla 
bych ukamenována... Je z toho vůbec úniku? 
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Nesnáším někomu se svěřovat. Vždycky jsem se s tím 
dovedla vypořádat sama a vždycky jsem tušila, co by mi řekl 
nebo poradil psycholog. A nechápala jsem lidi, kteří jeho 
pomoc vyhledávali. I smrt blízkého člověka v rodině jsem 
ustála, i když to hodně bolelo. Ale na tohle začínám být 
krátká... 
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K čemu je psycholog
1. dubna 2012 v 17:05 | Tereza 

Kromě toho, že si nechám narůst dlouhé vlasy a propíchnout 
uši jsem se také rozhodla, že už si přestanu kupovat klučičí 
věci. Myslím jako obecně. Nemám k tomu důvod. Sprchové 
gely, oblečení, vůně... Vím, že mi třeba nikdy nebude 
dovoleno stát se vysněnou Terezou, že tu jistotu nemám, ale 
vnitřně mě to naplňuje... jakobych cítila, že jsem blíž ke 
svému snu.

Ale k tomu je ještě hodně daleká cesta...
Napsala jsem e-mail na psychiatrii, zda by mi neporadili, kdo 
řeší otázky kolem transsexuality nebo transvestitismu. Někde 
jsem četla, že to řeší psycholog, někde psychiatr. A 
samozřejmě sexuolog. Odpověděli mi, že je vhodné zajít 
nejprve k psychologovi, který určí, zda vůbec něčím trpím. A 
poté se obrátit na jediného sexuologa u nás v okrese. (Takže 
říkat to dvakrát dvěma lidem :-( ) Je starší a je to muž. 
Nedovedu si představit, že někomu popisuji své útrapy, že mu
říkám detaily, které jsem ještě nikdy nikomu neřekla (kromě 
manželce)... ačkoli když to šlo jí, možná by to šlo i někomu 
jinému, ale bylo to hodně těžké. Čekala jsem na to několik let,
jestli jí to mám říct a když jsem se rozhodla, že to nikdy 
neřeknu, tak to stejně prasklo. Ono to totiž vždycky jednou 
praskne. Za týden, za rok, za padesát let...po smrti... jednou 
ano. Tohle si do hrobu nevezmete. Napadá mě tedy otázka, 
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zda se nepřiznat. Ale kdy? A napadá mě hned i odpověď: Co 
nejdříve! Ještě jako teenager toho stihnete a zvládnete více, 
než jako starý dědek, který jen lamentuje nad svým životem.
Takže si tu tak radím "Jděte do toho!" a sama stojím a nejdu 
dál. Protože mě brzdí něco, co nedokážu vyřešit (dítě). 
Neumím to a pokud to neumím já, pak to neumí ani nikdo jiný
(joo je to pokrytecký, ale psycholog je taky jenom člověk, 
ačkoli má zkušenosti, ale co mi může nabídnout za jinou 
alternativu řešení této situace než tu, kterou jsem schopná také
vymyslet? A má-li to mít jen účinek vrby, pak tu mi dokonale 
nahrazuje tento blog. Ale jednu výhodu to má: On je jediný 
člověk na světě, který může rozhodnout o tom, zda si 
mohu nebo nesmím splnit svůj sen.)

Napadlo mě sepsat si (a uvědomit si tak) seznam všech lidí, 
kterých by se týkal můj coming-out. A seřadit ho podle toho, 
jak těžké to bude někomu říct. Ale stále se držím osvobozující
myšlenky, že se odstěhuji, tam si najdu byt a práci a budu žít 
nový život. Jde to vůbec? To samozřejmě pouze za 
předpokladu, že mě manželka vyhodí... ale tohle je otázka 
času...protože já cítím, že to tak bude...respektive musí to tak 
být, protože potřebuji, aby to tak bylo. Leccos to vyřeší úplně 
samo. Půl roku mého snažení, aby se to nestalo, myslím stačí. 
Teď jsem už pochopila, že to byla zbytečně vynaložená 
energie a uvědomila si věci, které jsem dřív neviděla.
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Moje budoucnost
1. dubna 2012 v 17:45 | Tereza 

Tak na tenhle příspěvek jsem se těšila dlouho :)
Na popis, jak bych si to představovala, kdyby bylo vyloženě 
po mém. Můj sen, který si zkusím uskutečnit.

Moje krásná představa o budoucnosti. Pohádka, kterou si 
sním každý den:

1. fáze - Začátek
Začnu chodit k psychologovi. Ten mi řekne, že by se to mělo 
nějak řešit, vyslechne mě, bude se mi snažit pomoct. Bude se 
snažit vyřešit otázku mé manželky a dítěte. Zkusí "zachránit" 
vztah. Nepůjde to.
Potřebuji 2-3 roky aktivně navštěvovat psychologa nebo 
sexuologa, aby bylo možné přistoupit k hormonální terapii. 
Svým způsobem bych byla ráda, kdybych nikdy k žádnému 
psychologovi chodit nemusela, kdybych byla "normální" a 
nemusela tohle všechno řešit. Ale dva tři roky oproti těm 
rokům, kdy je to ve mě, je prkotina a já sama cítím, jak moc 
chci a potřebuji něco udělat...

2. fáze - Rozhoduje se
Během tří let navštěvování psychologa si uvědomím, že život 
v dívčím těle je to, po čem skutečně toužím. Respektive já to 
vím už od mala, ale psycholog to potřebuje vědět. Musím mu 

Duben 2012 - Moje budoucnost 71



dokázat, že to myslím vážně. Přesvědčit ho, že to není jen 
výplod mé fantazie, jen nějaký rozmar.
Záleží na tom, jaký ten psycholog bude. Je-li podmínkou ke 
splnění mého snu, abych k němu chodila, pak k němu chodit 
budu. Bude-li tu další nějaká podmínka, splním ji. Jsem 
odhodlaná.
Vidí na mě mou odhodlanost a rozhoduje se předepsat 
hormonální terapii.

3. fáze - Terezou na "poloviční úvazek"
Už to začalo. Stěhuju se do Brna. Kupuju si tam byt a trošku 
se uzavírám do sebe. Jsem Terezou "na poloviční úvazek". Po 
hormonální terapii se mi během jednoho roku zúží pas, 
ramena, zvětší prsa, začnu mít více ženských rysů. Změní se 
způsob ukládání tuku a moje vizáž se výrazně začne 
zšenšťovat, ale ještě mám nějaké mužské rysy, které bude 
nutné odstranit chirurgicky. Teď začínám být šťastná.

4. fáze - Terezou na "plný úvazek"
K chirurgickému zákroku je nutný souhlas komise, kde 
zasedne více doktorů. Operace pohlaví se většinou po roce 
ještě jednou opakuje, aby byla dílo co nejdokonalejší. Teď už 
se nechci zastavit a už vůbec ne couvnout. Vidím za sebou ty 
roky trápení, které teď končí.
Nechávám si upravit nos, obočí, plastiku obličeje a pryč s 
ohryzkem. Půjčuji si na to.
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Začínám přestávat mít mužské rysy. Trénuji ženštější hlas. 
Jsem Terezou na 100%.
Nacházím si v Brně práci.
Už jsem Terezou, už mě nic netrápí.
Vracím se do svého útulného bytečku, kde jsem spokojená.
Mám pár přátel, se kterými se občas vídám.
Možná se mezi nimi objeví i někdo, kdo mě bude chtít v 
životě následovat...
Dílo je dokonáno.
Běh na dlouhou trať skončil.
Teď nejsem ještě ani na začátku... ale jak tenhle blog skončí je
teď hlavně v mých rukách...
Chci tu podrobně popsat všechna úskalí, radosti i starosti, 
které mě čekají až do konce...

A proč Brno?
V Brně jsem byla jednou. To město mě očarovalo - ta stará 
část, ideální místo pro studenty, tramvaje, lidé... Potřebuji 
velkoměsto, ale na Prahu bych si nezvykla. Mám ráda i 
Ostravu, kde jsem rok strávila na škole. Do menšího města, 
kde už není taková anonymita, nechci. A hlavně: Brno je 
jedno z mála míst, kde mě nikdo nezná a já zase neznám 
nikoho :)

Jak tohle dopadne???? :)
Jsem vážně zvědavá!!!
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Znaky
1. dubna 2012 v 17:49 | Tereza 

Znaky, které jsou v mých silách upravit už teď:
- vlasy
- líčení
- oblékání (šaty dělají člověka! A vlasy také!)
- nohy
- ruce (nikoliv bohužel ramena)
- pas (částečně)

Znaky, které by se měly upravit hormonální terapií:
- rysy tváře (bohužel ne úplně)
- postava (to bude záležet trochu i na mě :)
- prsa (zvětšení)

Znaky, které musí upravit chirurgie:
- pohlaví
- vystouplé obočí
- větší nos
- brada

Znaky, které musí udělat úřady, až to všechno dopadne 
dobře:
- změna jména (na neutrální - o tom se ještě zmíním v 
některém z dalších článků, protože je to také zajímavé)
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- a s tím související změna všech mých dokladů, včetně 
maturitních vysvědčení atd...

Takhle nejsem nic. Ani žena ani muž.
Potom budu někdo. Potom budu žena.
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Změna jména
1. dubna 2012 v 17:59 | Tereza 

Nechci tu vymýšlet své budoucí jméno, když ještě nechodím 
ani k psychologovi. (Ach bože, jak já u něj začnu? Ten 
začátek, to bude děs...)

Formulář žádosti o změnu jména a příjmení si můžete 
prohlédnout v diplomové práci paní učitelky Hačkové v mém 
příspěvku Změna pohlaví studenta naší školy 
http://otereze.blog.cz/1203/zmena-pohlavi-studenta-nasi-
skoly - je tam na předposlední straně.

Tamtéž také najdete Průvodce matrikou pro transsexuální 
osoby

Já to sem zkopíruji pro ty, kdo tu diplomovou práci číst 
nechce:

V ČR mají transsexuální lidé možnost požádat na matrice v 
místě trvalého bydliště o změnu jména na neutrální tvar. Po 
předložení potvrzení od ošetřující lékařky je tato změna 
bezplatná.

Jestliže původní příjmení tvoří podstatné jméno, vytvoří se z 
něj neutrální tvar přidáním koncovky ,,ů´´ (Nováků, Vlčků, 
Jahodů, atd.). Pokud jde o přídavné jméno, připojí se 
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koncovka ,,ých´´ (Pokorných, Černých, apod.). Původní 
příjmení ovšem není nijak závazné, žadatel si může svobodně 
zvolit kterékoliv jiné. Další možností je zvolit si příjmení z 
cizího jazyka, který nerozlišuje v příjmeních mužský a ženský
rod, např. z angličtiny. Nelze tedy využít např. jazyky 
slovanské, které rody rozlišují.

O něco složitější je situace u křestních jmen. Kromě 
obourodých oficiálních jmen (Nikola, René, Saša) se pro TS 
osoby připouští obourodé domácké podoby jmen (Jára, Míša, 
Péťa). Je rovněž možné použít cizí křestní jména, ta už ale 
nemusí být obourodá v rámci jednoho jazyka (např. jméno 
Janis je v angličtině ženské a v řečtině mužské). Naneštěstí, 
jednotlivé matriky se někdy liší v míře své vstřícnosti. Co 
jedna povolí, může jiná zamítnout. Ve sporných případech pak
obvykle nezbývá, než obrátit se na soudní znalkyni v oboru 
jmen (PhDr. Miloslava Knappová, tel. 271733481), která je
schopna během několika málo dní vypracovat odborný 
posudek (cena zhruba 600 Kč). Toto je seznam neutrálních 
jmen, která již byla TS lidmi v minulosti použita.

Nejoblíbenější jsou Saša a Nikola.

Áda, Alex, Aliz, Andrea, Andy, Bronia, Dan, Deny, Ilja, Issa, 
Ivo, Janis, Jannis, Jarka, Jára,
Jean, Jindra, Jirča, Jirka, Kája, Kim, Lenny, Mára, Marti, 
Martine, Michele, Míla, Mira,
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Míša, Míťa, Nicol, Niki, Nikola, Péťa, René, Riki, Robbie, 
Robin, Romy, Saša, Stáňa,
Sváťa, Štěpa, Viky, Vivian, Vlasta, Zbyňa, Zdena.

Toto je seznam dalších jmen, která by pravděpodobně mohla 
být rovněž použitelná,
ale nebyla dosud vyzkoušena a jejich vhodnost proto nelze 
zaručit. V závorce je v méně
zřejmých případech uvedena původní mužská/ženská varianta
jména.

Alice, Bernie (Bernard/dette), Béda, Bláža (Blažej/ena), Bóža 
(Božetěch/Božena), Cecil,
Dráža (Drahoslav/a), Eda, Fany, Gába, Gusta, Honza, Květa, 
Láďa, Líba (Libor/Libuše),
Maria, Nikita, Olda, Páťa (Patrik/icie), Ráďa, Rosťa, Sláva, 
Valda, Venďa
(Vendelín/Vendula), Věra, Víťa, Vláďa, Vojta.

Můj komentář:
Nemůžete se tedy jmenovat Tereza. Ani Tereza Němcová 
nebo tak nějak, jak byste chtěli. A z toho jsem trošku smutná. 
Vlastně nevím proč. Zbytečně to mate okolí.
Pamatuji si, že když jsem pracovala na úřadě, chodil(a) ke mě 
dívka, která se nejprve jmenovala holčičím jménem, ale 
chodila oblékaná jako kluk, byla na krátko střižená a já 
vždycky nevěděla, jestli je to kluk nebo dívka. Pak jednou 
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přišla s maminkou...vlastně už přišel... a měl v občance 
neutrální podobu svého jména. Což mi vadilo, protože jsem 
chtěla, abych ho mohla jasně identifikovat. Byl víc jako kluk, 
takže jsem bez problémů jeho podobu přijala, ale bylo na něm
vidět, že mu moc do smíchu nebylo.

Děje se to kolem nás a je na nás, jak to strávíme. (Respektive 
na vás.) Nemusíme to strávit nikdo. A vždycky se najde 
někdo, kdo bude někoho odsuzovat, aniž by k tomu měl 
důvod. Ale nám je to jedno. My už beztak stojíme na konci 
společenského žebříčku. A jsme na tyhle pošklebky zvyklí. 
Horší už to být nemůže. Existuje už jen lepší cesta...

A já děkuju tomuhle státu, že tu změnu jména vůbec 
umožňuje. Dokonce i zpětně. To znamená na všech již 
vystavených dokladech... na všech...
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Smutné ráno
2. dubna 2012 v 10:56 | Tereza 

Dneska ráno jsem se probudila a přišlo mi všechno líto.
Že to nevyšlo s manželkou, bylo mi líto dcerky. Taky jsem 
jenom člověk a tohle prostě nedokážu přejít. Jasně, že mám 
jasnou vizi své budoucnosti, která mě drží při životě, ale 
rozpad rodiny je něco, z čeho mi je smutno.

Manželka už se mnou téměř nemluví. Večer si zapne 
notebook, dá sluchátka do uší a můžu na ní mluvit jak chci... 
Mám ráda, když přijde z práce a vypráví nadšeně, co se tam 
přihodilo. Ale to nadšení rychle přejde.
Zkoušela jsem třeba nemluvit a čekala, jestli ona sama na mě 
(slovně) zaútočí a bylo to tak. Když jsem ticho moc dlouho, 
tak jí vadí, jak se dívám atd. Je mi líto dcerky, která nikdy 
neuvidí, jak si její máma a táta dávají pusu. Bude jí chybět ten
vzor. Nebo jak se obejmou... Dřív k nám vždycky běžela, že 
chce obejmout taky a objímali jsme se všichni tři.

Teď nemá nikdo odvahu cokoliv udělat, protože by to 
znamenalo, že dcera přijde o jednoho z rodičů. Tuhle mi 
říkala, že nechce, abysme se hádali, protože nás má ráda oba...

Je mi do breku.
Prostě to nevyšlo.
Je to naprd.
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Asi to moc prožívám.
Jo asi jsem cíťa.
Kdybych byla tupá, hloupá a sobecká, bylo by mi líp.

Za dvě hodiny musím po 14 dnech dovolené do práce na 
odpolední. Původně jsem neměla jít, ale další kolegyně je 
nemocná a mě je špatně z toho, jak ze sebe zase musím udělat
to, co nejsem. Ani po 14 dnech mě nepřestaly bolet ruce. A 
tento týden skoro malou neuvidím. Jediný volný den je pátek, 
jinak pořád směny do večera, včetně víkendu. 

Taky naprd.

Každý den už rok koukám na volná místa... 

Narodila jsem se v blbý době, v blbým těle a je mi z toho 
blbě.
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Hnusný klučičí pracovní den
3. dubna 2012 v 23:56 | Tereza 

Dneska jsem prožila úplně hnusný klučičí pracovní den.
Tahala jsem krabice 15, 20, 35 kg :( Snažila jsem se je šoupat 
po zemi, bolí mě ruce, bolí mě nohy, měla jsem ošklivé černé 
staré manžestráky, mám odřený lak na nehtách, musím si ho 
zítra dopoledne zase hezky upravit.
Každé úterý je závoz, to znamená, že přijede kamión a musí 
se vytahat palety se spoustou krabic a nábytku.
Už nemůžu.

Napadlo mě, jak je to nespravedlivé. Že žena může zvedat 
max. 15 kg, kdežto muž snad 30 kg. Ale to, že ten "muž" 
nemusí vypadat vůbec jako muž, že k tomu nemusí mít 
fyzické dispozice, že může mít ruce slabé nebo cítit se spíš 
ženou, to už nikoho nezajímá. Pracuji v jednom řetězci s 
dánským majitelem a všichni tu máme úplně stejné pracovní 
smlouvy na pozici "prodejní asistent". Prý všichni dělají 
všechno.

Jenže od muže se předpokládá, že vyloží kamion, že vydává 
těžké zboží, že řeší reklamace, že přinese tohleto a tamhleto... 
ne že bych nebyla ochotná, ale já na to prostě fyzicky nemám.
A žena? Stojí u kasy. Případně vybaluje z krabiček menší 
zboží do regálů. Kóduje povlečení. Volá muže, když potřebuje
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něco přinést, volá muže, když potřebuje udělat něco, co žena 
nedělá. Chtěla bych ten den prožít jako žena. 
Už jsem tam druhý rok, protože jsem musela - za prvé kvůli 
manželce, která na mě vyvíjela tlak, abych měla práci a 
příjem, když jsem živila celkem tři lidi (včetně mě), když 
ještě manželka neměla práci, ale teď už práci má... a tak 
hledám každý den jinou. Dívám se na volná místa a toužím po
změně. A za druhé teď je tu tak strašná situace s prací, že 
hledat práci znamená i rok nebo dva!

Muž toho v tomto obchodě dělá víc než žena.
Třeba je to tak správné, když už je muž. Ale ne "muž" jako já. 
Ale pak tedy nechápu, proč máme stejné pracovní smlouvy. 
Žena nikdy nebude dělat to, co muž (alespoň ne v této práci). 
Nemá na to fyzicky. Já na to ale taky nemám fyzicky :( Tak 
proč tam dělám? Joo já vím, já vím. Vždyť se také snažím tam
nedělat. Teď už se šetřím. Nechci mít svaly, které jsem nikdy 
neměla. Nechci chodit domů s prachem v mých voňavých 
vlasech, se zašpiněnou tváří, propoceným tričkem, těžkýma 
chlapskýma botama, drsnou kůží na prstech na rukách, které 
musím každý večer natírat voňavým krémem na ruce... ach 
joooo. 

A to se mi ráno zdál tak krásný sen, že jsem Terezou a jdu si 
tak po městě nakupovat, koukám do výloh (včetně do odrazů, 
ve kterých se vidím jako v zrcadle) a říkám si, jak mi to sluší 
a jak jsem šťastná. Přijdu do svého bytečku a tam jsem to já, 
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kdo žije svůj dívčí život podle mých představ. A pak se 
probudíte a čeká vás tenhle den :( Zoufalý fakt.
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První krok
4. dubna 2012 v 0:09 | Tereza 

Udělala jsem 1. krok.

Nazvala jsem to prvním krokem, přestože vlastně první krok 
bylo už rozhodnutí, že si nechám narůst své vlastní dlouhé 
vlasy a také že si propíchnu uši na náušnice. Ale tohle je krok,
který mě posouvá dál...

Zjistila jsem si na webu, kdo je tím odborníkem, který může 
nakonec vyřešit tu mojí situace. Psali tam, že 
psycholog...někde zase psychiatr. Tak jsem napsala e-mail 
jedné psychiatričce u nás ve městě. Odpověděla mi, že tyto 
záležitosti řeší psycholog, případně pak sexuolog. Že se mám 
tedy objednat k psychologovi, který zjistí, zda vůbec mám 
problém a poté mě příp. doporučí k sexuologovi - jedinému 
sexuologovi v okrese. A doporučila mi psycholožky v našem 
městě.

Našla jsem si kontakt na jednu z nich a napsala e-mail. Bylo 
to strašně těžké ho napsat. Nechtěla jsem se tam moc 
svěřovat, protože přes e-mail to není vhodné, ale současně 
jsem chtěla alespoň trošku nastínit mojí situaci. Nakonec z 
toho byl docela dlouhý e-mail, ve kterém jsem se opravdu 
rozepsala (ale snažila jsem se stručně) a vyzpovídala ze svých
pocitů, snů a současné situace.
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Paní psycholožka mi hned odpověděla, že děkuje, že jsem se 
jí svěřila a že každý má právo být šťastný/á, takže bychom 
na to společně mohli vyřešit. To mě namotivovalo :) Nevím, 
jakou jinou alternativu mi může nabídnout než tu, kterou jsem
schopná vymyslet sama, ale jak jsem napsala v jednom z 
mých minulých zamyšlení "K čemu je psycholog", že on je 
ten jediný, který může rozhodnout o tom, zda se ze mě Tereza 
stane nebo ne. Takže ho potřebuji.

Napsala mi ale také, že potřebuje doporučení obvodního 
lékaře nebo specialisty, protože pracuje přes pojišťovnu. 
Čemuž teda moc nerozumím, ale čemu jsem rozuměla bylo to,
že to tedy zřejmě znamená vyprávět své pocity celkem třem 
doktorům :(

Obvodnímu, psychologovi a pak sexuologovi. Nebo možná 
bude stačit psycholog (?). To je jedno. Představa, že jdu za 
svou obvodní lékařkou a říkám jí svá nejhlubší tajemství je 
pro mě vážně těžko představitelná. Ale musím. Chci-li 
dosáhnout svého snu... Stále přemýšlím, jak jí to říct. Bude na
mě koukat. Nebude tomu věřit. Nebo možná bude, ale bude se
vyptávat. Nevím, co všechno jí mám a můžu říkat. Nechci jí 
říkat nic. K čemu jí to bude, že to o mně bude vědět? Nechci, 
aby to věděla. Alespoň ne v této fázi.

Takový člověk, u kterého si prožijete svůj coming-out, už na 
vás totiž vždycky bude koukat jinak. To už nejde vrátit. Ale já 
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chci být Terezou, proto si svůj coming-out zopakuji ještě 
pravděpodobně mockrát... kdybyste věděli, jak je to těžké.

Dneska jsem si v práci představovala, jak bych se přiznala 
třeba kolegům a kolegyním. A najednou mi to nepřišlo vůbec 
hrozné. Asi by tomu nevěřili. Asi by se mi smáli. A co. To je 
prostě život :)

Mám ráda život.

Takže můj první krok jsem začala... ale "došlápnu", jakmile 
budu poprvé sedět u psycholožky, která jediná mi může 
pomoct.

Ještě tolik lidí uvidí mé odhodlání, ještě tolik lidí na mě bude 
koukat jako spadlý z višně... Ale nemůžete si pomoct. Je to 
silnější, než vy.

Buší mi srdce a mám obrovskou trému.

Jde jen o to udělat první krok. Pak už to jde samo...
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Ještě nejsem ztracená?
4. dubna 2012 v 12:29 | Tereza 

Dnes jsem hledala úplně něco jiného - podprsenku :) Ale 
narazila jsem na tento článek, ve kterém sexuoložka MUDr. 
Hanka Fifková popisuje své zkušenosti s transsexualitou.

Čím dál víc se začínám identifikovat a žít v přesvědčení, že 
to, čeho chci dosáhnout, je správné…

Úryvek ze MUDr. Hanky Fifkové http://www.translide.cz/
duse-proti-telu Když se hádá duše s tělem

Jana je původně otec dvou dětí, manžel a středoškolský učitel.
Svou transsexualitu si uvědomoval komplikovaně přes fázi 
transvestitismu, kdy měl dlouhá léta za to, že jeho problém je 
v pouhé potřebě občas se převléknout do šatů druhého 
pohlaví. Oženil se, zplodil děti, ale postupně začal zjišťovat, 
že převlékání nestačí a že jde o hluboký a trvalý problém 
týkající se sexuální identity. Jeho žena o všem věděla a 
pomáhala mu ze všech sil. Rozhodli se spolu, že rodina je pro 
ně natolik důležitá, že se budou snažit za každou cenu ji 
uchovat. Myslím si, že se jim to povedlo , byť za cenu 
velkého sebezapření (a to doslova). Jejich dvě dcery, nyní 
dospělé, to svému otci mohly oplatit, přinejmenším 
pochopením a podporou. Jana se s jejich dospělostí rozhodla 
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problém transsexuality vyřešit a nyní je několik měsíců po 
závěrečné operaci měnící pohlaví z mužského na ženské. Ve 
svých padesáti letech začíná žít znova, v novém bytě, v 
novém zaměstnání a snad i časem v novém vztahu. S bývalou 
manželkou ji pojí hluboké přátelství, dcery jí do nemocnice 
přinesly květiny s tím, že to je pro ženu ten nejlepší dárek…

Josef je otec desetiletého syna, transsexuál, podnikatel a 
manžel. To, že je transsexuální, si uvědomil, až když již nesl 
zodpovědnost za manželství, do kterého vstoupil, a za dítě, 
které se svou ženou přivedl na svět. Rozhodl se, stejně jako 
Jana, v mužské roli přežívat tak, jak to půjde. Manželka je 
rovněž o všem informována. Odměnou za to je mu radost ze 
syna, kterého by nedal za nic na světě. Dovoluje si drobné 
radosti - užívá malé dávky ženských hormonů, aby měl o 
trochu větší prsa. Dochází na kosmetiku, kde se učí líčit tak, 
aby to nebylo poznat. Dochází na depilaci ochlupení celého 
těla. Obléká se neutrálně. Všechno to ale musí dělat tak, aby 
se nestal nápadným. Říká, že neví, co bude za deset let. 
Strašně rád by v ženské roli žil, ale není si jistý, zda to už 
nebude příliš pozdě.

Ivan je transsexuální člověk female to male a má to ještě o 
něco složitější než většina transsexuálů. Kromě této odlišnosti
je menšinový ještě ve své sexuální orientaci - je 

Duben 2012 - Ještě nejsem ztracená? 89



homosexuální. Žije v ženském těle s manželem, kterému toto 
tělo vyhovuje. Ivanovi v Ivě zase vyhovuje vztah s manželem 
jako s mužem. Protože oběma chybělo rodinné zázemí, pojí je
nadmíru hluboký a intenzivní vztah. Ale o budoucnosti obou 
říkají - nevíme, co bude. Jak dlouho bude schopen Ivan 
potlačovat svou mužskou identitu a jak dlouho bude schopen 
akceptovat, že se ho jeho manžel dotýká jako ženy, to asi 
neumí nikdo odhadnout.

Na transsexuálních lidech mne fascinuje vůle a síla, s jakou 
překonávají překážky, o kterých se nám "většinovým" nemůže
ani zdát. Mnozí z nich kromě poruchy identifikace prožili 
něco navrch - sexuální zneužívání v dětství, hluboké deprese, 
závislost na alkoholu, ztrátu rodičů, nepovedená manželství, 
sníženou možnost prosazení a uplatnění v profesi, samotu. 
Operací se ale zdaleka nic neřeší, nastává období dalších, 
nových a nečekaných potíží. Nové zaměstnání, nové vztahy, 
potřeba škrtnout minulost (ale co dělat bez ní?), hledání 
dalších motivací pro život, když to základní a dominující bylo
naplněno. Mají mou úctu.

První pomoc

Co dělat, pokud se mi zdá, že problém transsexuality by 
mohl být i mým problémem?

• Nevyčítejte si nic, protože za to nemůžete.
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• Nestyďte se za nic, protože to není ke stydění.

• Pokud máte zázemí, svěřte se alespoň jednomu 
člověku.

• V žádném případě neodkládejte návštěvu sexuologa, 
najdete v něm i člověka, který vám pomůže vnést do 
všeho větší jasno, najdete v něm i člověka, který vás 
pochopí.

• Pokud nemáte sexuologa v dosahu, obraťte se na 
jakoukoli psychologickou poradnu (včetně linek 
důvěry). Najdete zde přijetí a kontakty na další 
odborníky.

• Neztrácejte čas.

Co dělat, pokud se problém transsexuality týká mého 
dítěte?

• Nevyčítejte mu nic, protože za to nemůže.

• Nevyčítejte nic ani sobě, ani vy za to nemůžete.

• Vaše rodina se nemusí za nic stydět, smát se vám 
mohou jenom hlupáci a zakomplexovaní lidé.

• Pokuste se dítě pochopit a neodsuzovat, stálo ho 
spoustu sil se vám svěřit.

• Neodmítejte ho, možná jste jediným, na koho spoléhá.

• Navštivte spolu s ním odborníka.
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• Nemlčte, čeká na vaši odezvu i na vaše otázky.

• Klidně plačte a vztekejte se, je to k vzteku i k pláči, že 
zrovna vaše dítě má takovou starost.

• Dejte mu najevo, že nadále vaším dítětem zůstává.

Už bych se měla převléknout do klučičích věcí. Alespoň 
navenek. I vůni si nechávám dámskou. Už jsem to měla udělat
před půl hodinou, protože musím do práce na odpolední :( Ale
nedokážu to. Snažím se do poslední vteřiny užít si Terezy. 
Nejradši bych takhle odešla do práce - nebo tam raději už 
nikdy nepřišla a byla sama sebou. Ale do práce dorazit musím
- spolehlivost je věc, kterou oceňuji na druhých nejvíce a 
sama se snažím být spolehlivá. A navíc jsme tam odpoledne 
na celý obrovský krám jenom dva (jako vždycky).

A já tu ještě sedím.

Zase nebudu stíhat. Zase budu muset jít rychle. Zase přijdu 
pozdě...
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Kluci
5. dubna 2012 v 8:51 | Tereza 

Poslední dobou se mi stává, že mi kluci na profilu Terezy na 
jednom našem velkém chatu, kde mám i víc fotek, píšou moc 
hezké vzkazy. Někdy i jen tak z ničeho nic, já sama je 
nekontaktuji :) A někteří z nich jsou docela sympaťáci podle 
fotek :) Tak mě napadlo se tu s nimi (anonymně) podělit :) 
Strašně potěší ty lichotky a pozornost, které jako kluk 
nezažijete, ale jako dívka se mi úplně podlamují kolena... 
Miluju ten pocit, kdy jsem žádána, kdy se líbím a kdy někoho 
dokážu svádět. Jsem z toho v sedmém nebi...

Zdenda:
"Ahojky, jsi moc hezká slečna :-) Jsi prostě okouzlující, ty 
tvoje kukadla, úsměv :-) prozradíš mi kolik ti je?"

Jirka:
"Ahojky Terýsku?Jakpak se máš?Promiň,že píši,ale moc rád 
by jsem se s tebou seznámil..Pa pa Jirka"

Marian:
"Máš nádherný nohy Terýsku,a pokud jsou zrovna v 
punčochách,jsou skvostný.Pojď se mnou do přátel,punčochatá
krásko Marian"

Jeden z Prahy:
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"jsi moc sexy:-)"

Honza:
"Kdypak za mnou přijedš v těch krásných černých šatečkách 
Terýsku? "

René:
"čauky,experiment ve spodním prádle je supr... nechceš si 
proházet mejlíky? "
[experimentem ve spodním prádle jsem nazvala fotku v 
podprsence a v kalhotkách :)]

Zlatko:
"Krásná, tajemná a dlouhonohá slečno, jste mi velmi 
sympatická a celá k zulíbání, snad vás už brzy štěstíčko, 
políbí nejen na bříško ... "

Míra:
"Ahoj nemas zajem fotit modu? Já tě budu fotit a platit 
výdaje.atd"

Karel:
"krasne rano,skoda,ze jsem stary,jsi krasna no kbyby jsi byla 
na starsi chlapy tak napis, "
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Kladeňák:
"krásný pošmourný a mrazivý večer :))) copak prozradí 
tajemná sympaťačka.. plavovláska... dlouhonožkaaa.. a to zdá 
se že pořádně :))) se super poměrem.. estetiky..dýlky.. a 
ukázky na profílku :))) no prostě pěkný dlouhý štíhlý nožky.. 
to se nezapře :):

Milan (opravdový romantik - píše mi často :)
"Ahojky...hezkej den a prijemne lidicky na povidani...rad 
davam "1", jses hezka, romanticka, moderni, nezna, smyslna, 
svudne sexy, krasne rostla i tajemna, at se Ti plni hezke 
sny...pa,Milan"

a ještě jednou Milan:
"Priznavam,ma slabost byla vzdy na divky vyssi,byt jsem 
neznej,divka kolem 160 cm neni muj typ,bal bych se,ze ji 
nechtene ublizim...ale Terinka je hezky rostla,navic 
smyslna,to je pro kazdyho muze silne lakave a Ty to dobre 
vis...dobrou chut k obedu,a hlavne prijemne lidicky v praci,at 
si zaslouzi Tvuj hezkej usmev, pa Milan"

A dnes 11.4.12 zase dalších nových 6 vzkazů :) Přitom ani 
nechodím na chat, prostě se jen podívám do vzkazů :) (Ale 
líbí se mi to! :)
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Šimon:
"Krásný nohy to se musí nechat.....tak at vydrží co nejdéle tak 
nádherný S."

Milan:
"Ahojky,
muzu se te zeptat kolik ti je let? Moc se mi libis, ale nevim, 
zda si Te muzu troufnout oslovit...?
Me je 25 :-)
Hezky den,
Milan"

(Tohle je vážně roztomilý:)
Honza:
"ahoj krasko. Ty jsi ale kouzelna. Prosim te mužeme se nekdy 
sejit a udelat si bezva den? Honza"

(Nebo tohle mě přímo zahřálo u srdce:)
Simon:
"Ahoj jsi moc krásná,tak lichotka je jen předání informace o 
tom co ti asi stejně píší další chlapy ne? [jsem mu totiž 
poděkovala za lichotku :) ] Strašně mě jen prostě zaujal tvůj 
kukuč a pak ty nožky s francouzkou úpravou kdybych byl 
vyšší asi bych se snažil tě nějak oslnit a snažit se o tvou 
přízen,protože jsi opravdu krásná ženská.Takhle jen můžu 
napsat pár řádek o tom jak bych se na tebe rád dál díval,což 
na fotkách můžu vid?Jinak když znám tvé jméno tak mi přijde
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škoda neodpovědět tak doufám ,že se nezlobíš... Když bys 
měla někdy chut napsat....budu rád Simon
....a tak dále :)
Omlouvám se všem klukům, kteří se tu poznali. Ale moc 
děkuju za tyhle vzkazy. Jsou milé.

Na druhou stranu jsou tu vzkazy, které jsou od kluků 
arogantní, vulgární a plné sprostých slov. Tihle kluci chtějí jen
sex (no dobře no, taky mi to lichotí :))).

A do třetice vzkazy (většinou od dívek - nebo jeden z 50ti je 
na pochybách i kluk) s dotazem, jestli náhodou nejsem 
přeoperovaný muž :) Někomu to prostě pálí, protože nejsem 
dokonalá, to já vím, ale chtěla bych být :)

A jak je to tedy ve skutečnosti s mojí sexuální orientací?
Já nevím.
Líbí se mi holky. Vždyť každý víme, že holky jsou hezčí :) Že
je to ta hezčí polovina lidstva. A myslím si, že to ví i holky :) 
Ale ty vzkazy od kluků jsou tak příjemné........ ;D
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Balíček od Týnky
5. dubna 2012 v 12:39 | Tereza 

Dnes mi přišel balíček od Kristýnky.
Ona tam snad dala půlku svého pokojíčku! :)
Jsem úplně nadšená! V sedmém nebi! 
Dala mi tam krátké legíny s takovou kraječkou na okrajích - 
jsou strašně sexy a k tomu tuniku - moc příjemně se nosí - 
světle a tmavě fialové pruhy a úžasnou jakoby pletenou 
moderní růžovou šálu - ta vypadá tak žensky! Samozřejmě 
jsem si to musela hned zkusit a nechci to už sundat :) 
Kristýnka má podobnou velikost jako já, takže mi to dokonale
padlo. Dokonce i rukávy jsou dostatečně dlouhé tak, jak 
vždycky potřebuju. Vypadá to úžasně.

A do taštičky mi tam dala jehlu na propíchnutí uší - ještě si 
objednám ty náušničky, které tam hned po propíchnutí strčím 
a jdu do toho! :) A pak tááákhle velkou spoustu laků na nehty 
(třeba perleťový fialový, tyrkysový, růžový...hned jsem si 
jeden zkusila a nechám si ho na nehtech) a tekutá linka na oči,
lesky na rty, stíny, podkladový make-up... a teď to všechno tak
krásně voní, včetně té její tuniky. 

Kéž bych takhle mohla teď odejít do práce. V práci je průšvih.
Vyhořel server a místo toho, aby to někdo přijel z Prahy 
opravit nás všechny obvinili, že jsme to udělali schválně, 
večer nešla zakódovat prodejna kvůli tomu výpadku a že prý 
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je to pokus o vykradení prodejny, za který dostaneme všichni 
výpověď. V úterý si zajdu k doktorce a objednám se konečně 
na psychologii. Bolí mě pořád ruce, takže zkusím už do práce 
nepřijít. A najít si mezitím jinou. Navíc tím, že nic nefunguje 
(jen vyjíždí účtenky, ale nevíte, co je na skladě, kdo má 
rezervaci apod.) tak nešla dnes udělat objednávka zboží na 
příští týden a přijede vše, co tam počítač navrhuje a toho je 
strašně moc, že se to ani do skladu nevejde...třeba dva 
kamiony! Tak to fakt nemám zapotřebí tohle. To je zoufalá 
firma. A prý si budeme muset přepočítat sklad, co se jako 
ukradlo... To je tak hnusný, když z vás ze všech někdo udělá 
zloděje!!! Nechápu. Automaticky předpokládat, že jsou 
všichni zloději je špatný postoj.

Krásně čerstvě nalakované nehty slabě na růžovo se hezky 
lesknou - ty si nechám :) Spodní prádlo taky - ale musím ještě 
dokoupit pár kalhotek. A jdu se převléknout do klučičího 
zase :( Zjistila jsem, že mám na Terezu tak málo času :(( A 
přitom ona je ta jediná, ve které je mi dobře...

Ale mám radost z toho balíčku.

A to jsem si předevčírem s Týnkou prohlédla katalog 
Oriflame - ona je Oriflame lady - a domluvily jsme se, že si 
od ní něco vezmu a zaplatím :) Úplně úžasnou voňavku - 
vonět má jako čokoláda a zázvor - prý je to něco! Pak 
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tvářenku, nějaké krémy a už se těším, až mi to pošle a já jí na 
oplátku taky něco. 

Ona je moje zlato. Bere mě takovou, jaká jsem a ještě mi 
pomáhá a podporuje mě. Nemám nikoho jiného, s kým bych 
mohla řešit všechna má trápení. I když možná teď bude 
psycholožka...uvidíme. Je to pro mě něco úplně nového.

Duben 2012 - Balíček od Týnky 100



Dnešní sen o výletě se školou
6. dubna 2012 v 15:50 | Tereza 

Dnes se mi zdál sen.
Jela jsem se třídou na celodenní výlet až do večerních hodin.
Jela. Ne jel. Povídala jsem si s holkama, obletovali mě kluci, 
smály jsme se na celý autobus i v zámeckém parku.
Bylo to tak...živé a barevné...ty přirozené pocity, ta lehkost 
bytí, kdy nemusím neustále přemýšlet, kdy zase budu mít čas 
být Terezou...

Miluju tyhle sny.
Žádný Tom v nich neexistuje a ani nikdy neexistoval.
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Nemám na sebe čas
8. dubna 2012 v 19:56 | Tereza 

Je Velikonoční neděle.
Zítra nedostanu pomlázkou na zadek, zítra nebudu ta, kdo 
někoho obdaruje malovaným vajíčkem.

Včera i dnes jsem byla celý den v práci a ještě jsem teď 
navečer jela pro proutky.
Tradice.
Můj děda mě kdysi naučil dělat pomlázku a teď jí dělám i pro 
malou.
Strašně se na ní vždycky těší. A já se těším na její radost.

Psycholožka mi napsala, že nemusím mít obavy, že bych se 
musela podrobně svěřovat své obvodní lékařce jen kvůli 
tomu, aby mě k ní doporučila. Jsem nadšená, už bych ten 
první krok chtěla dokončit, ale zjistila jsem, že jsem na tom 
přímo zoufale s volným časem.
Vůbec nemám čas být Terezou (takže se snažím aspoň doma 
po večerech pohybovat v holčičím spodním prádle a spát v 
saténové noční košilce). Přemýšlím, že bych se začala jemně 
malovat i přes den. Potřebovala bych mít už své dlouhé vlasy. 
Chystám se je obarvit - poprvé v životě.
K obvoďačce jsem chtěla zajít minulý týden v pátek - to byl 
jediný můj volný den v tomto týdnu. Ale ve středu večer, když
jsem přišla utahaná z práce, mi manželka předložila program, 
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že malá zůstane doma a druhý den ve čtvrtek jí mám odvézt k 
babičce. Ten druhý den čtvrtek jsem měla ale odpolední, takže
jsem stihla tak akorát vstát, nasnídat se i s malou, obléknout jí
a odvézt k babičce a zase zpátky a měla jsem hodinu na to, 
abych se dostala do práce. Takže jsem si neužila ani Terezy a 
k doktorce jsem se už vůbec nedostala, protože ve čtvrtek 
večer jsme pro malou jeli a ta pak celý pátek zůstala doma. 
Takhle to naplánovala manželka. Někdy mám pocit, že 
záměrně nechce, abych byla Terezou. Ví, co dělám a asi jí to 
štve. Nemluvíme o tom. Vlastně téměř o ničem. Nic se neřeší.
Takže celý pátek jsem byla s malou, šla jsme s ní i na jednu 
rehabilitaci a už vůbec jsem se nedostala k doktorce pro 
doporučení, natož abych byla Terezou.

Doháním Tereziny sny po večerech a nocích, ale je to jen 
malé procento z těch všech radostí. Nestíhám se ani 
namalovat. Je mi smutno. Jsem zoufalá. Kolem mě chodí 
holky - na ulici nebo v práci v obchodě a já si představuju, jak
jsem podobně oblečená, jak řeším už jen ty starosti, které 
kalhoty si koupit, kterou bundičku nebo kabelku...

Zítra je Velikonoční pondělí a pak? Jediná možnost kdy jít k 
doktorce je v úterý ráno, protože to mám odpolední - pak už 
mám směny přes celý den a v pátek ranní. Jenže malá kašle. 
Takže asi nepůjde do školky. A automaticky jsem to já, kdo jí 
hlídá, protože manželka je čerstvě v práci (a taky ve zkušební 
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době) a nemůže si dovolit chybět. Za poslední čtyři týdny 
malá tři z nich promarodila.

Čekat zase celý týden?

Já už to nevydržím.

Vím, že jsem to vydržela několik let, ale cítím, jak se to ve mě
hromadilo a teď už to nedokážu sama zvládnout. Každý den 
chci být Terezou. A každý den, kdy jí být nemohu je pro mě 
utrpením. Jsem odhodlaná postoupit cokoliv. A jestli někdo 
řekne, že Terezou být nemohu nebo nesmím, nedokážu to 
unést... už s touhle variantou totiž ani nepočítám... protože to 
je pro mě jediný způsob, jak přežít.

-----------------------------------------------------

Doplňuji večer na Velikonoční pondělí:
Tak malá zítra do školky samozřejmě nejde. Takže se už třetí 
týden nedostávám k doktorce. Ale došlo mi, že to je také kvůli
tomu, že se maximálně snažím vyjít vstříc tomu svému 
zaměstnavateli, který od začátku nasadil to, aby jeho 
zaměstnanci chodili k lékaři zásadně ve svém volném čase a 
nikoliv ve dnech, kdy mají naplánované směny. Což je 
samozřejmě nesmysl, protože vy si mnohdy nemůžete ani 
vybrat, že vás zrovna bolí v krku nebo máte horečku v den, 
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kdy má přijet kamion a je vás tam tak málo, že to prostě 
nezvládnou... ale budou muset.

Zjistila jsem, že moje doktorka je tam v úterý až odpoledne a 
já mám zrovna odpolední, takže bych se tam stejně ráno 
nedostala. Ale je tam ve středu ráno - to mám zrovna celý den 
směnu, ale domluvím se, abych do práce mohla přijít později. 
Protože do konce týdne už bych se tam díky svým "úžasným" 
směnám nedostala.

Nechci si připouštět, že je toho na mě moc.
Ale násilně je mi bráněno být Terezou.
Nemám čas být jí ani minutu denně.
Tedy minutu ano - třeba teď, když si tu vylévám své srdce a 
pak taky po vykoupání, když už malá spí. Vezmu si na sebe 
aspoň krajkové kalhotky a silonky. Ta jejich jemnost na sobě 
mě dělá dobře. Vůbec mám ráda všechno jemné, hebké, čisté 
a voňavé. Vytrhám si obočí, namažu nohy voňavým krémem...
Ale nejsem tu sama, takže víc nemůžu.

Je to jediný moment z celého dne, kdy to ze mě spadne a kdy 
jsem šťastná.
Ale těch chvil je tak málo...
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Zoufalá
8. dubna 2012 v 21:16 | Tereza 

Někdy mám takový zoufalý pocit, že to nikdy nevyjde. Že 
nikdy nebudu Terezou. Sama ani nevím, jak bych to vlastně 
mohla dokázat, ale toužím po tom všemi svými smysly, 
veškerou vůlí a celým svým srdcem. Nevím, co víc u sebe 
udělat, aby to vyšlo. Udělám pro to cokoliv, co bude potřeba.

Kromě Kristýnky si občas píšu ještě s Míšou. To je taky 
blondýnka. Takový typ Avril Lavigne. V jejím stylu se i 
obléká a mě se to samozřejmě líbí :). Říká mi vždy narovinu 
(přímo mi to někdy vpálí do očí), co si myslí. A tím je pro mě 
hodně cenná. Její názory mě vždycky usadí na zem. Zničí 
poslední mé naděje a vezme poslední doušek víry ve splnění 
mého snu.

Když mi napíše, že má nová profilovka je tak dobrá, že by i 
na 50% řekla, že jsem holka, tak to pro mě znamená, že je to 
úspěch! Protože když to řekne Míša, tak to už je něco! :) A 
před dvěma dny mi kromě tohohle napsala, že bych byla 
hezká holka. A popsala mi, čeho by udělala plastiku :) No byla
jsem v sedmém nebi! To mi napsala Míša, která mi pokaždé 
připomínala moje mužské rysy, každičký detail, který jsem 
zapomněla zamaskovat a zatímco mi deset kluků na chatu 
napsalo, jak jsem sexy, ona mě vždycky uzemnila, že takový 
nos ještě nikdy na žádné holce neviděla...
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Jo, ten můj nos, já vím. Hrůza. Ale teď cítím, že mám šance!!!

Napadlo mě, že bych si tu plastiku mohla nechat udělat klidně
i ještě jako Tom. A také mě napadlo, že bych si mohla ještě 
jako Tom nechat nadobro zničit své chlupy po celém těle. 
Pěkně postupně - na tváři, v podpaží, na nohách...no prostě 
všude :) Už teď jsem celá hlaďoučká, ale tvář nikdy dokonalá 
nebude, dokud tam ty zárodky vousů budou... jsem původně 
brunetka, takže ty chlupy nejsou blonďaté, ale tmavé a vytrhat
je na tváři nemůžu. Ale fotodepilace je zničí. 

Znamená to ale dost výdajů, což by až takový problém nebyl, 
protože bych si na to i půjčila a chystám se to tu spočítat :) 
Ale jiná situace by byla, kdybych byla sama... teď jsem 
součást rodiny a mé finance jsou i jejich. A to je problém. 
Nemůžu si tu dovolit vyhodit dvěstě tisíc jen sama pro sebe... 
To by byl asi konec všeho. Nebo začátek?

Jak se to vezme...

To je bezva :) Začala jsem tenhle článek psát jako zoufalá, ale 
teď už nejsem. Už mám zase dobrou náladu a věřím, že to 
dopadne dobře. A to je moc tohohle blogu. Potřebuji to 
někomu říct a je jedno komu. Pomáhá mi to.
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Rozpočet 224.137 Kč
8. dubna 2012 v 22:02 | Tereza 

Takový jeden rozpočet (fotodepilace a plastika), pokud bych 
to chtěla všechno jednou doopravdy uskutečnit až do 
posledního puntíku:

Fotodepilace
(trvalé odstranění chloupků pomocí EasyEpil)

Kvůli tomu, že chloupky rostou v různém stádiu, je nutné 
absolvovat 3-6 sezení a cena je za JEDNO sezení:
Tučně jsem zvýraznila procedury, které bych potřebovala. Při 
třech a více oblastí je sleva 10 %.

Podpaží 970 Kč
Třísla - mimo plavky (bikini 
line)

1 300 Kč

Třísla komplet (brazílie) 1 870 Kč
Třísla komplet + okolí recta 2 170 Kč
Předloktí 1 100 Kč
Paže 1 200 Kč
Celé ruce 1 150 Kč
Lýtka 2 350 Kč
Stehna 2 750 Kč
Celé nohy 4 870 Kč
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Hýždě 2 270 Kč
Pruh na břiše 870 Kč
Prsa celá 2 750 Kč
Prsa - okolí bradavek 670 Kč
Prsty na nohou 670 Kč
Prsty na rukou 670 Kč
Nárty 670 Kč
Záda 3 570 Kč
Ramena 1 950 Kč
Krk 770 Kč
Horní ret 550 Kč
Brada 970 Kč
Kotlety 650 Kč
Mezi obočím 350 Kč

CELKEM: 25.870 Kč

Celkem 4 sezení: 103.480 Kč
Celkem 4 sezení po slevě 10%: 93.132 Kč

Tato cena může být i nižší a může dosáhnout až 30 %, ale 
budu raději počítat s touto horší (dražší) variantou.

Ceník: http://www.fotodepilace.com/cenik/
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(Mimochodem - den po napsání tohoto článku jsem 
zjistila, že úplně nový přístroj, který se používá pro tuto 
fotodepilaci, ale ještě vylepšený, stojí nový 196.000 Kč :) 
Tak to už by možná stálo zato pořídit si rovnou tohle :) A 
zařídit si salón :) Jůůůů! :)

Pak jsem se dočetla, že způsob fotodepilace IPL není tak 
účinný jako E-LIGHT (což je nějaké IPL+RF). 
http://www.geminiesthetic.cz/product/kme-78/
Ale největší vtip je ten, že jsem našla, že jsou salóny, které 
provedou touto vylepšenou metodou fotodepilaci celého 
těla za 4000 Kč! I kdyby to byla cena za jedno sezení a 
měla bych ho absolvovat třeba 4x, stálo by mě to jen 
16.000 Kč! Za celé tělo bez chloupků! Tak mě to nadchlo, 
že si najdu nějaký takový salón, který je nejblíž, napíšu 
tam a zkusím se už s nimi domluvit teď.

Jinak já vím, že je to hodně peněz a vy všichni víte, jakým 
jiným způsobem byste je využili. Jenže vy, co čtete tyto řádky
už jste ženou nebo mužem od narození, takže něco takového 
řešit prostě nemusíte.

Tak a teď plastická operace:

Konzultace - vyšetření před zákrokem 200 Kč
Hospitalizace na klinice 1 den - včetně léků 900 Kč
Chemický peeling - obličej/čelo/krk - léčba akné a 4 500 Kč
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pigmentací - 4 sezení
Laser frakční - ošetření pleti - horních víček 3 000 Kč
Laser frakční - ošetření pletí - kolem úst 4 000 Kč

Nos - operace - včetně kostí v celkové anestezii
25 900 
Kč

Obličej a krk - vypnutí a úprava poklesu a vrásek + 
svalů

27 000 
Kč

Prsa - zvětšení - včetně silikonových implantátů
49 900 
Kč

Víčka - horní - odstranění nadbytku kůže a 
tukových váčků

7 000 Kč

Víčka - dolní - odstranění nadbytku kůže a 
tukových váčků

8 000 Kč

Vrásky od nosu k zevním ústním koutkům 7 500 Kč

CELKEM: 137.900 Kč
Po slevě 5 %: 131.005 Kč

Ceník MUDr. Otakar Lucák - plastická chirurgie v Ostravě 
(zkušenosti s transsexuály) 
http://www.plastickachirurgie.com/cenik.php

Zase uvádím tu nejvyšší možnou cenu. Možná je i větší sleva.
Nevím, jak je to s placením za operaci pohlaví.

Celkem fotodepilace a plastické operace: 224.137 Kč
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Já vim. Šílený. Ale pro mě šíleně krásný. Pokud se to povede. 
Pokud je to vůbec možné. Představu bych měla. Dokud to 
nezkusím, nebudu vědět, jestli jde uskutečnit.

Jak tohle dopadne? :D
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Přeměny
10. dubna 2012 v 23:42 | Tereza |  Přeměny 

Rozhodla jsem se tu umístit pár proměn, které jsem viděla na 
youtube a postupně jich sem dám i víc.
Jsou to lidé po hormonální terapii a podívejte se na tu 
krásu! :) Ty vlastní dlouhé vlasy - to je nádhera!!!
Někde jsem u těch proměn na youtube četla, jak někdo 
poznamenal o ženských hormonech, které začal dostávat: 
"Oh, these magic pills!" :) Jo. Prostě kouzelné pilulky. A má 
pravdu! :)

Po kliknutí na obrázek by se vám mělo otevřít druhé okno s 
jejich vlastním videem o přeměně. Určitě stojí za to to 
shlédnout... Těch fotek před a hlavně po je tam víc.
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http://www.youtube.com/watch?v=j274ky3MpLM
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http://www.youtube.com/watch?v=j_7iKfWu2Oc


Duben 2012 - Přeměny 117

http://www.youtube.com/watch?v=oRMpRAv3eJ8
http://www.youtube.com/watch?v=awianl64u-8
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Jdu spát
10. dubna 2012 v 23:57 | Tereza 

Tak a jdu do postele.
Bude půlnoc.
Zase ponocuju.
Koukám na youtube na přeměny nebo si čtu zajímavé články 
o tom všem.
Jsem rozpačitá - chvíli si věřím a jsem přesvědčená, že to 
vyjde, že ze mě jednou bude hezká holka a chvíli jsem zoufalá
a myslím si, že Tom nikdy nebude vypadat tak, jak by 
chtěl(a).
Zítra ráno jdu konečně k obvoďačce. Konečně! Měla jsem jít 
do práce, ale řekla jsem tam, že prostě přijdu později. Jak 
jednoduché že.

Jdu spát. Spím v dětském pokoji, protože malá měla kašel a 
nechtěla tam spát sama. Ale já se tam ve třech nevyspím, 
takže jsem se přesunula.

Chtěla jsem mluvit na manželku, ale nešlo to. Měla v uších 
sluchátka, ležela na gauči u televize a buď koukala do stropu 
nebo měla zavřené oči. Prostě nepřítomná.
Pamatuju si ještě před půl rokem na moje večery, kdy jsem šla
do postele a tam jsem čekala, jestli nepřijde taky. Přišla, až 
kdy přestala ťukat do klávesnice pozdě po půlnoci, ale to už 
jsem spala.

Duben 2012 - Jdu spát 119



Pak jsem se v noci probouzela a představovovala si, že se k ní
zase přitulím - jako dřív. Ale nešlo to. Jednou jsem jí vzala za 
ruku. Hned se vzbudila, stáhla jí a ptala se, co je.
Teď už nedoufám a je mi líp.
Ale o to hůř mi je, když si vzpomenu na malou.
Včera jsem si našla na netu jednu moc krásnou novou 
písničku - pouštěla jsem si jí pořád dokola a těšila se z 
představ o sobě, ale pak jsem si uvědomila, co asi cítí 
manželka. A jak asi dopadne malá... Chtěli jsme pro ní 
všechno! A je to pryč. Vyhrkly mi slzy.
Chtěla jsem s tím vším praštit. Sednout si k manželce a říct jí, 
jak mě to mrzí. Jak je mi to všechno líto. Jak je mi přes den 
smutno, když na ně myslím.
Měla v uších sluchátka a ťukala do klávesnice.

Včera na Velikonoční návštěvě u jejích rodičů prohlásila, že 
mě klidně někomu daruje.
Přes den mi došlo, jak bych jí to usnadnila, kdyby mě nikomu 
darovat nemusela a šla bych sama.
Jenže je tu malá...
Je mi to tak líto.

Jdu spát.
Sama.
Vydávám se na cestu, ze které už není návratu...
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1. krok / II. díl
11. dubna 2012 v 12:20 | Tereza 

Ještě pořád dělám první krok, ale už jsem ho skoro 
došlápla! :)

Teď jsem se vrátila od mé obvodní lékařky. Tam bylo lidu. A 
každý druhý chrchlal, prskal a kašlal. Přišla jsem tam v 9 a 
teď je poledne. Byla jsem pěkně vyklepaná. Teda zezačátku 
jsem to zvládala, protože jsem tam šla ještě kvůli těm mým 
rukám, jak už mě z té dvouleté fyzicky náročné práce bolí a 
brní. Za týden mám s sebou vzít rentgen páteře, může to být 
od krku a pak se uvidí, jestli si konečně nechám napsat 
neschopenku. Nemůžu žít se 7 tisícema z nemocenské, když 
mi odchází každý měsíc 14 tisíc z účtu...

Kontrolovala mi mé hladké ruce - hubené až holčičí, ohýbala 
prsty atd. A pak chtěla vidět i krční páteř, takže jsem se stejně 
musela vysvléknout do tílka - měla jsem teda klučičí, protože 
jsem nechtěla riskovat odhalení, ale pak mi došlo, že by to 
bylo stejně jedno. Takže viděla, jak jsem oholená úplně všude 
i moje prsa.

No a pak přišla řada na tu druhou věc :)

Bylo to hrozný. Říkám doktorce, jestli by mi mohla napsat 
doporučení k jedné psycholožce (a řekla jsem jméno). A ona 
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na mě, že jestli chci jít fakt k téhle, že to teda bude 
respektovat, když chci zrovna jí, ale že má dobré zkušenosti s 
jinou - mladou, u které ještě neproběhl syndrom vyhoření a 
má dokonce i vyšší vzdělání než ta mnou vybraná :) Svým 
způsobem by mi to bylo jedno, ale zase proč ne. Moje 
obvodní doktorka je moc milá a vždycky se mi snažila 
pomoct.

Zkusila ze mě dostat, proč tam chci. Řekla jsem jí, že bych 
potřebovala spíš sexuologa, ale že nejprve musím k 
psychologovi. V ten moment jsem se zasekla. Navrhla, že 
bude pokládat otázky a já budu říkat jen ano nebo ne. A 
zeptala se, jestli ztrácím chuť na sex. Tak jako to bylo úplně 
mimo téma :) Takže jsem jí v tom nenechala a přemýšlela, jak
to říct. "Mám spíš problém se svojí identitou. Řekla jsem to i 
manželce a teď nevím, co dál."
Říkala, že jsem ve zlomovém věku a že ve vztahu je to 
vždycky problém, ne každý to ustojí. Ujistila mě, že bude 
diskrétní a napsala mi doporučení k psycholožce, ke které 
jsem se před chvílí telefonem objednala.

Zvedla to přímo ona a tak příjemný hlas už jsem dlouho 
neslyšela. Hovor ukončila tím, že už se těší na setkání :) To 
vás tak uklidní a příjemně naladí!

V pátek 27.4. v 8:15.
V tenhle okamžik došlápnu ten svůj první krok.
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Jsem šťastná a zároveň se strašně bojím.
Ale jsem odhodlaná a rozhodně stojí zato ten strach překonat.
Teď už i nejen kvůli mě, ale také kvůli manželce a malé.

Nedovedu si představit, kudy vede ta správná cesta ven z toho
všeho a jestli se nám jí podaří společně s psycholožkou najít, 
tak bude mít můj obdiv.

Poprvé v životě se cítím na něco krátká.
Poprvé v životě potřebuji pomoc.
Poprvé v životě cítím, že se stávám sama sebou...

Člověk by neřekl, jak dlouhý může být první krok...

Letím do práce vyložit palety :(
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Náušnice, práce a moje rysy
12. dubna 2012 v 23:28 | Tereza 

Dneska přišly ty krásné náušničky, co jsem vybírala s Týnkou 
na netu. Dokonce ze Slovenska. S certifikátem, že jde o pravý
křišťál Swarovski. Jsou nádherný! Jsem úplně unešená - 
nemůžu se dočkat, až si je dám do svých vlastních oušek. Jak 
se třpytí a jak jsou přímo romantické!
Musím počkat, až budu doma zase sama - až budu mít 
odpolední směnu. Protože ony ty uši budou potom asi trochu 
napuchlé, než se to trošku zahojí a hlavně tam musím mít 
nějakou dobu ty náušničky nandané.

A taky si potřebuju koupit barvu na vlasy - na své vlastní 
vlasy - rozhodla jsem se pro tu novou Perfect Mousse - je to 
jen pěna, která se namaže na hlavu - už jsem se dívala i na 
video a vypadá to fakt jednoduše. Vyzkouším druhou 
nejtmavější - tmavě hnědou. Takovou nějakou barvu vlasů 
původně mám i já - a zakryju tím i nějaké ty šediny. Četla 
jsem na omlazeni.cz, jak s ní holky mají dobré zkušenosti 
(tedy většina). Tohle bude moje úplně první barva na vlasy. 
Protože dřív mi každý říkal, že je nesmysl si ničit vlasy. Jenže 
ty moje vlasy, jestli je chci mít dlouhé (jakože chci :), jsou 
občas s nějakou tou šedinou a takhle budou vypadat zase 
krásně dokonale :) Tedy aspoň doufám. Jsem na to hrozně 
zvědavá.
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Taky mě napadlo, že až si propíchnu ty uši, že to stejně 
manželka nezjistí. Ona se na mě stejně nedivá - natož 
detailně. Svým způsobem je to výhoda.

Dneska jsem ale zase docela podléhala zoufalství. Všechno by
bylo jednodušší, kdybych se tenkrát rozhodla jít jiným 
směrem. Ale já si myslela, že štěstí najdu, když si najdu 
holku, když si jí vezmu, když s ní budu mít dítě... tohle je 
přeci štěstí. (Jo, to je, ale stejně nezničíte to, co je ve vás. 
Pořád vás to nutí na to myslet - jaké by to bylo jít tenkrát 
jinudy...) Mít svůj byt - dívčí království - a žít si svůj holčičí 
život.
Teď mám ženu i dítě a to dítě, které miluji, mě současně svou 
existencí nutí přemýšlet o tom, že se nikdy Terezou stát 
nemohu. Právě kvůli němu. Je to ubíjející. Nevím, co mám 
dělat. Nevím, jak to mám řešit. Bojím se, že nebudu Terezou. 
Bojím se, že přijdu o malou. Že malá přijde o tátu. Ani jedna 
varianta není s tou druhou přípustná. Obojí mít nemůžu a 
současně nemůžu upřednostnit ani jednu z nich. Nechápu, jak 
něco takového může mít řešení. Těším se, až to řeknu 
psycholožce. Až se mi uleví. Nebo přitíží. Protože pokud 
řekne, ať se rozhodnu, tak nemůžu přeci říct, že jsem 
rozhodnutá pro Terezu s tím, že přijdu o malou. A pokud se 
rozhodnu pro malou, nedokážu žít tenhle život tak, abych byla
šťastná v tomhle těle. Jsem v pytli. Možná se to dá říct ještě 
hnusněji, ale chtěla bych myslet trochu optimisticky. Věřit si 
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víc. Těšit se. Ale na co? :( Ať si zvolím cokoli, vždy budu 
nešťastná z toho druhého důvodu.

Doktorka mi řekla, že musím v práci skončit. Chtěla mi 
napsat neschopenku, ale řekla jsem jí, že ještě týden budu 
chodit do práce a pak se uvidí. Cítím, jak mě po dvou dnech 
od 8:30 do 19:30 pobíhání po prodejně a tahání krabic bolí 
nohy i ruce. Cítím, že je toho na mě už moc. Nemůžu to říct 
manželce. Zešílela by. Že musí vzít 4000,- ze svého platu a 
dát je na nájem. Celou dobu platím nájem já. Včetně elektřiny,
vody, topení. Taky platím úvěr na auto. A ona měla platit ze 
svého platu jídlo. Ale co jsme měli jen jeden můj plat, kdy 14 
tisíc přichází a 14 tisíc odchází, bylo to fakt těžké. Snažila 
jsem se vydělat kde jen to šlo. A vždycky to tak nějak akorát 
vyšlo, že bylo i na základní jídlo. Celý rok i přes zimu jsem 
chodila v letních teniskách za 2 stovky od vietnamců, měla 
dvoje rifle a jednu bundu. Vlastně kromě malé to měla 
podobně i manželka. A pořád mi bylo vyčítáno, že nosím 
domů málo peněz místo toho, že můj plat je jediný a že já 
jsem ten, kdo domů ty peníze nosí. Nikdy jsem jí ale nic 
nevyčítal, nemohla za to, že přišla o práci, ale ona s tím začala
sama. Podle ní chybuji já tím, že mám tak mizerně placenou 
práci, nikoliv to, že máme jen jeden (můj) plat. Bylo to 
zoufalé. Pro mě nepochopitelné. Dělám co můžu a ještě je mi 
to vyčítáno. Snažím se přivydělávat si prodejem dalších věcí z
práce na aukru. Před Vánoci balím denně 6 balíků, přicházím 
v 8 večer z práce, hodím do sebe chleba a do jedné v noci 
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balím balíky. Já je kupuji, já je balím, já je posílám a za 
peníze pak kupuji jídlo. Sedí na pohovce u notebooku. S 
balením mi pomohla kdysi před rokem jednou. Od té doby ne.
Proč? Já bych jí pomáhala se vším a byla bych šťastná, kdyby 
domů nosila aspoň něco peněz. Vážila bych si toho, protože 
ona by byla naším jediným příjmem. Jsem asi jiná.

Teď se objevilo jedno nové místo - fakt moc hezké - 
společnost, co instaluje osvětlení a lustry v luxusních hotelech
po celém světě. Šla bych do toho, ale uvědomila jsem si, že 
mám problém. S Terezou. Pokud bych pracovala od rána do 
odpoledne a měla volné jen víkendy, pak by došlo k tomu, že 
bych už nikdy nemohla být Terezou...neměla bych prostě čas 
na sebe. Odpoledne vyzvednout po práci malou, vyzvednout 
manželku a domů. A tohle pět dní v týdnu a pak víkend s 
nimi, takže žádná Tereza.

Trápí mě to. Potřebuji být Terezou. Nemůžu bez toho žít. A 
když jsem to vždycky zkoušela, vrátilo se to. Nejde to zničit. 
Nejde! Tak co mám proboha dělat? Už zase jsem zoufalá. I 
když nechci. Jediný můj ventil je teď tenhle blog. Asi je to 
děsný to číst. Ale já to sem prostě napsat musím. Nemám si o 
tom s kým popovídat. Týnka lítá za svým klukem, takže 
stíháme probrat akorát holčičí záležitosti jako je propíchnutí 
uší nebo další balíček - tentokrát z Oriflame :) Ale na tohle 
jsem sama.
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Došlo mi, že pokud bych směla být Terezou, že nemám 
nikoho, kdo by to sdílel se mnou. Že mě nebude mít kdo 
odvézt domů po operaci prsou nebo pohlaví, že možná v ten 
okamžik zůstanu už navždy sama... No jo. Sama, ale Terezou.
Vždycky je to něco za něco.

Chtěla bych být Terezou. Chtěla bych mít práci jako Tereza, 
chtěla bych se oblékat jako Tereza, jmenovat se Tereza a žít 
jako Tereza. Neřešit to, co mi přijde přirozené.

Když se holka rozhodne pro změnu v kluka, tak okolí přijímá 
lépe to, že se obléká jako kluk. Spousta kluků vypadá žensky 
a spousta žen vypadá mužsky. Ale když holka nosí maskáče a 
tváří se drsně, že není poznat, že je to holka, pak je to v 
pohodě. Ale když se muž začne oblékat jako holka, je to 
divný... těžší. Pro obě strany.

Na youtube jsem viděla proměnu bez hormonální terapie, kde 
je ten kluk s tak jemným obličejem, že mu stačí, když se 
namaluje a převlékne do šatů. A vypadá jako holka. Takhle 
sebejistá kdybych si byla, tak je to pro mě taky jednodušší, 
jenže moje hormony se hold zbláznily a kromě prsou musím 
mít i ohryzek a vousy. A taky můj klučičí nos. Tyhle rysy mě 
ničí mou představu. Způsobuje to můj ostych jít ven kdykoliv 
chci jako Tereza. Přestože to nakonec udělám, protože ta 
touha je silnější, ale nemluvím s lidmi, nechodím do obchodů 
a nechovám se přirozeně tak, jak bych chtěla. Dokud na mě 
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bude poznat, že jsem muž. Jenže já sama už nejsem kolikrát 
ani schopná posoudit, jak moc žensky nebo mužsky ještě 
vypadám, když se namaluju a obléknu do holčičích věcí. 
Jasně, že neberu ženské hormony, takže je těžké některé rysy 
skrýt...

...tak a teď mě při psaní tohohle článku napadlo, jak je to s 
chirurgickým odstraněním těchto rysů (ohryzek a tak)... .a 
našla jsem něco, co mě nadchlo a vysvětlilo vše, co jsem 
potřebovala vědět: http://www.translide.cz/dotazy?did=39

Je to odpověď z roku 2004, takže se leccos (předpokládám že 
ještě k lepšímu) změnilo:

Johanka | 23.11.2004 v 15:24

Ahoj Hanko!

Proces změny pohlaví je samozřejmě dosti složitý a náročný, 
není však třeba předem malovat čerta na zeď :) Podle toho, co
píšeš, vidím v Tvém případě hned několik pozitivních 
okolností.

1) Jsi velmi mladá, Tvůj věk 17ti let je pro přeměnu zcela 
ideální. Obecně platí, že čím dříve, tím lépe. To ale 
mimochodem samozřejmě neznamená, že by MtF ženy po 
třicítce měly mít smůlu. Naopak znám i některé ženy, které do
toho šly ve zralém věku, kolem čtyřicítky i padesátky, a 
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přinejmenším po fyzické stránce byl výsledek velmi 
uspokojivý. Ale zpět k Tobě...

2) Objednala ses ke kvalitnímu odborníkovi, to znamená, že 
se přestáváš "plácat" sama v sobě a začínáš svou situaci 
energicky řešit. Navíc jsi rovnou trefila na nejlepší expertku v 
zemi, takže si ušetříš ztracený čas u různých sexuologických 
neumětelů.

3) Máš jasno v tom, kdo jsi, co chceš a víš přesně, že v 
mužském těle a roli žít nedokážeš. Taková jistota řadě trans 
chybí a musí se sami dlouho hledat, což ale zřejmě nebude 
tvůj případ.

Z dotazu samozřejmě nelze odhadnout, jaké jsou Tvé tělesné 
dispozice, ale i tohle budete jistě s paní doktorkou probírat. 
Na toto téma mohu snad jen doplnit, že znám jednu MtF ženu,
která má skoro dva metry a nohu č.45 a přesto se jí podařilo 
dosáhnout velmi ženského vzhledu. Tím chci říct, že ani při 
ne zcela ideálních proporcích zdaleka nemusí být situace 
beznadějná.

Pokud jde o reakce okolí na přeměnu pohlaví, dá se ríci, že 
situace se lepší každým rokem, a dnes už je výjimkou, aby 
např. rodiče vyhnali své dítě z domu. Pokud by se však člověk
přeci jen pohyboval v naprosto netolerantním prostředí, pak 
ovšem nezbývá, než učinit radikální řez, a to bez nejmenší 
lítosti, hloupí lidé přeci za smutek nestojí...
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Nyní ještě stručně k samotné přeměně.

Na začátku je třeba stanovit diagnózu, což zahrnuje řadu testů 
a pravidelná sezení s odborníkem, což může trvat v jasných 
případech třeba i jen několik měsíců, následuje hormonální 
terapie v délce nejméně jednoho roku, a pak už je možné 
přikročit k samotné operaci.

Od hormonů lze očekávat zejména mírné zvýšení hlasu, růst 
prsou, změnu rozložení tuku, zjemnění obličejových rysů, 
ústup ochlupení a zejména psychickou úlevu. Je třeba ovšem 
říci, že reakce organismu na hormony je velmi individuální a 
nelze ji předem s jistotou předvídat.

Pokud by hormony dostatečně nezabraly, je samozřejmě 
možné pomoci si jinými prostředky, podstoupit plastickou 
operaci obličeje či prsou, laserovou epilaci či elektrickou 
jehlu pro odstranění vousů, operaci ohryzku či hlasivek, atd. 
Tyto zákroky však bohužel pojišťovna nehradí, na rozdíl od 
samotné operativní přeměny, která je hrazena v plné výši 
VZP.

Domnívám se, že od přeměny pohlaví můžeš s velkou 
pravděpodobností očekávat výrazné zlepšení kvality svého 
života.

Přeji Ti vše dobré a držím palce.
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Johanka

---------------------------------
To znamená, že když nezaberou hormony na 100% (ale 
můžou! :) třeba to zjemnění hlasu nebo obličeje - to se mi 
líbí!), tak se to dá řešit chirurgicky.

Pardon, že je to tak dlouhé dneska, ale potřebovala jsem si tu 
spoustu věcí ujasnit :)
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Bunda z Lidlu
12. dubna 2012 v 23:37 | Tereza 

Dneska ráno jsem letěla do Lidlu - mám ho kousek od práce a 
vždycky si tam kupuju svačinu.
Jak jsem tam vběhla, viděla jsem tam mojí kolegyni - které se 
vždycky ale nemůžu zbavit, což byl v tuto chvíli problém, 
protože jsem tam šla cíleně hlavně pro punčochy Jolinesse. 
Původně jsem chtěla ty, co nejsou skoro na nohách vidět, jsou 
matné, bez zesílené špičky a mají úpravu proti zatrhnutí - 
jedny už takové mám a nosím je hlavně večer - tím jak si mě 
manželka nevšímá, tak si užívám holčičích radostí aspoň 
takhle po nocích. I když už jsem unavená, tak aspoň nějakou 
tu radost si udělám.

No a tyhle přímo tam neměly, tak jsem koupila podobobné, 
ale s leskem (ty nosím méně, ale já je unosím :). Jenže ta 
kolegyně se mnou začla všude chodit, já tam měla teda nákup 
jídla a k tomu jsem kroužila pořád kolem těch punčoch. Když 
jsme došly k bundám - mají tam takové moc hezké sportovní 
bundičky - pro ženy fialové s šedými květy a modré s kruhy a 
pro muže (jak jinak než) černé se žlutým kouskem látky. Ty 
černé jsem nechtěla, chtěla bych tu fialovou - s kvítky - je 
super! Tak si jí jen tak postěžuju, že ta černá se mi nelíbí a 
ona sama od sebe: "Tak si kup tuhle fialovou ne? Je sice 
holčičí, ale co! To nebude poznat." :) Šokovala mě :) Říkám jí 
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jako otráveně, že tam jsou ale ty šedivý kytky (doslova :) A 
ona, že to přeci nevadí :)
Tak mě přivedla na myšlenku, že bych si jí fakt snad 
koupila :) Je teda za 349 Kč, ale mě se prostě líbí.

Já nemám žádnou holčičí bundu - všechny jsem si musela 
půjčovat od manželky, ale když jsem šla tehdy před půl rokem
naposledy večer ven a chtěla si jí vzít, celý večer byla 
manželka nějaká naštvaná a divná, tak mi na chodbě řekla, ať 
už si laskavě konečně nepůjčuji ty její!

A bylo to. :/

Chci mít svoje věci. To, že to o mně ví je výhoda v tom, že 
mám teď půlku skříně holčičích věcí a nemusím to skrývat po 
igelitkách všude možně. To bylo hrozný! Vždycky to vyložit a
zase to tam složit, když se manželka blížila z práce domů. 
Kolikrát jsem ani nestíhala. Nechtěla jsem to ze sebe dávat 
pryč. To je snad nejhorší moment vždycky - ta přeměna z 
Terezy do Toma :( Nesnáším jí!!!!!! Nikdy jsem jí nesnášela. 
(Tu přeměnu.)

Ale chtěla bych mít holčičí nejen půlku skříně, ale celou. Víc 
dámských tílek, kalhotek, podprsenek, víc kalhot, botiček, 
triček a bundiček! Přála bych si jít konečně nakupovat 
normálně jako každá holka...

Duben 2012 - Bunda z Lidlu 134



Můj xicht
14. dubna 2012 v 0:19 | Tereza 

Jsem naštvaná.
Někdy se nesnáším.
Dívám se do zrcadla a  říkám si,  že  s  mým xichtem prostě
nikdy hezká nebudu. Nevěřím si :(
A pak jedu výtahem, ve kterém je zrcadlo a dívám se tak na
moje dlouhé řasy a už se vidím, jak mi to sluší :) A začnu si
zase věřit.

Chtěla bych chodit i venku úplně celá v dívčím tak, aby nikdo
nepoznal,  že  jsem  Tom.  Jenže  ono  to  poznat  jde.  Bez
hormonální  terapie  mám  pořád  Tomova  širší  ramena,
vystouplé kosti u obočí, větší nos, klučičí bradu a ohryzek.
To všechno by mohlo jít pryč, když se mi splní můj sen.

Včera večer jsem si četla zajímavé věci o transsexualismu a o
sexuoložce  MUDr.  Hance  Fifkové,  o  operacích,  o  pocitech
lidí z těchto operací,  o tom, jak je okolí  bere jako dívky a
nemá  s  tím  problém,  o  tom,  jak  si  potom nacvičit  holčičí
hlas...  Věděli  jste,  že  při  změně z  ženy na  muže začne  po
hormální terapii normálně mutovat a její hlas typicky zmužní?
Není třeba to ani trénovat. U přeměny z muže na ženu je to
problém. Ale dá se to nacvičit :) Zajímalo by mě to!!! Chci to
taky!
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Další  zajímavá věc je  ta,  že  po operaci  pohlaví  z  muže na
ženu je nutné provádět denně tzv. dilataci (rozšíření, zvětšení).
A čehože? :) No přeci nové vagíny :) Protože tělo má tendenci
zacelovat  jakékoliv  nepřirozené  díry  :)  Takže  robertek  a
cvičit :) (To jako fakt!) Nebo mít sex.

Přemýšlela jsem o tom, jaké by to asi bylo s mužem. A být
hezkou ženou, cítit se žádoucí a svůdná, pak by to rozhodně
musel být hezký zážitek :) Zvláštní o tom přemýšlet. Tom sex
s mužem nikdy nevyhledával. Ale jako Tereza...mě to láká :)
To je ale zatím utopie :(

A další věc jsem vyčetla.
Ten, kdo ještě není přesvědčen o tom, že chce nadobro změnit
svou roli by se měl někam "uklidit" třeba na 14 dní a zkusit si
žít v šatech opačného pohlaví - chovat se pořád tak a zkusit jít
i  třeba  ven  (pokud  má  dost  odvahy).  Bude-li  se  to  tomu
dotyčnému líbit, pak je to jasné... Někdo ale zjistí, že tímhle
směrem jít nechce.

Asi před 3 roky na podzim byla manželka s malou v lázních.
Sice jen 20 km odsud, ale bydlely tam a já za nimi měla občas
přijet.  No  a  co  myslíte...  hned  první  den  jak  jsem  je  tam
odvezla a přijela zpátky domů jsem zahodila všechno klučičí a
celých PĚT TÝDNŮ si žila jako Tereza! Ty klučičí věci tam
ležely netknuté.
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Malovala se, nosila sukně, spodní prádlo, užívala si botiček,
sexy  triček.  Uklízela  jsem  jako  Tereza,  vařila  jsem  jako
Tereza, spala jsem jako Tereza. Bylo to fantastické!

Bylo to v době,  kdy jsem se pokoušela podnikat ve tvorbě
internetových stránek a celkem to i šlo, ale neuživilo mě to
tak, jak bych si představovala... takže jsem byla pořád doma a
pracovala  u  počítače.  Jako  Tereza  samozřejmě!  Měla  jsem
pocit, že mi to i jako Tereze jinak pálí. Že jsem klidnější a
nemusím myslet jako Tom pořád na to, kdy zase budu moct
být Terezou. Ty pocity si pamatuji dodnes. Byla jsem šťastná.

Nejhorší  byly ty návraty...když jsem třeba musela do města
pro jídlo nebo za manželkou a malou do lázní.  To jsem se
kolikrát ani pořádně neodlíčila, takže to bylo manželce jasné...
Jenže já nejsem člověk, co všechno každému za každou cenu
vnucuje.  Nemám  potřebu  na  sebe  upozorňovat,  aby  si  mě
všichni všimli, že jsem jiná. Jsem spíš introvert. A ten to má v
tomto případě rozhodně těžší...

Říkáte  si,  že  jste  šťastná,  že  takhle  byste  chtěla  žít,  ale
podvědomě  víte,  že  si  to  říkat  nesmíte...  Vidíte  totiž  před
sebou manželku a dceru.

Pořád to mé neřešitelné dilema (našla jsem si význam toho
slova přesně: "nutná obtížná volba mezi dvěma vzájemně se
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vylučujícími možnostmi"). Jo, tak to je přesné. "Vzájemně se
vylučující možnosti."... Nebo ne? :)

p.s. jo a dneska jsem si v DMku konečně koupila tu barvu na
vlasy  :)  Tmavě  hnědou,  takže  moje  vlásky  budou  poprvé
opravdu nabarvené. Už aby byly dlouhé :) Dobrou noc :)
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Oheň
14. dubna 2012 v 22:18 | Tereza 

Je sobota.
Jako každou sobotu už asi 5 let jezdíme ke tchýni. Je to odsud
asi 20 km.
Má starší domek a zahradu a pejsky.
Mám jí ráda, ale občas bych byla radši, kdybych tam 
nemusela a mohla ten čas věnovat sobě, když už ho mám tak 
málo a tolik ho věnuji práci nebo rodině.

Když ještě odbočím, spočítala jsem, kolik času mám na to 
být Terezou. Je to průměrně jen 8 hodin týdně! To si 
nestíháte ani pravidelně holit nohy a ruce a jak se 
namalujete, ani nestihnete jít ven, protože už se zase 
musíte odlíčit, protože jdete do práce na odpolední :(
Týden má 168 hodin. Na sebe samu mám tedy pouhé 4,8 
% svého času, kdy jsem sama! Děsí mě to :(

Dnes se mělo poprvé grilovat, ale protože foukal docela 
ledový vítr a venku bylo tak +10 stupňů, přestože svítilo 
sluníčko, byla mi zima. Byla nám všem zima, takže se v krbu 
rozdělal jenom klasický malý táboráček...
...no, tedy rozdělal...

Tchýně: "Tomáši můžeš připravit ten oheň?"
Já: "No jasně."
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Tchýně: "Ale chtělo by to nasekat nějaké třísky, ty si s tím 
poradíš viď? Sekyrka je na chodbě."
"Joo, jasně.... naposledy, když jsem měl sekyrku v ruce, jsem 
si usekl prst." Zavtipkovala jsem :)
Tomáš si s tím poradí, Tomáš je muž na pravém místě. Tomáš 
to umí se sekyrkou... musí s ní umět, když je muž...

Sekyrky se bojím. Navíc ta jejich je obrovská, dlouhá a 
hrozně těžká.
Nejsem Tereza, jsem Tom. A tak jsem musela vzít polínka, 
sekyrku a jít je ven na špalek nasekat. Nějak to prostě udělat, 
protože jsem prostě nemohla říct, že to neumím nebo že se 
toho bojím.

Vím, jak se dělají třísky. Polínko se položí svisle, trochu se 
drží a pak se do něj zatne sekyrkou a v tomtéž okamžiku je 
nutné to polínko také pustit, jinak můžeme přijít o prst že?
Ale tohle jsem fakt riskovat nechtěla, tak jsem si polínko 
položila jakoby "na záda" a sekala do něj... taky to šlo nasekat
na drobnější kousky. Sice jsem se občas vůbec netrefila, ale 
bylo to bezpečné a nikdo se nedíval, takže důležitý byl 
výsledek.

Jenže šel kolem tchán a říká: "Ukaž. Takhle se to dělá!"
Tak jsem mu to s radostí přenechala a on to dodělal klasickým
způsobem.
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Pořád musím dělat věci, které dělat nechci, neumím nebo ani 
nemohu umět.

Já vím, že spousta holek a žen seká dříví.
Jenže tohle sekání na drobno je něco jiného. Fakt mám strach.

Ach jo.
Tereza by strach mít nemusela, po Tereze by to nikdo nechtěl. 
Ale Tom je pravý muž! :/

Když jsme šli večer domů ze zahrady, chtěla jsem nahoře 
sedět s nohou přes nohu, chtěla jsem sedět úplně jinak, než tak
příšerně ledabyle jak musí sedávat Tom, aby nebyl nápadný. 
Nebaví mě hrát si pořád na Toma. A taky jsem zjistila, že si 
ještě párkrát kontroluji, jestli mi nejsou vidět nehty. Ale já to 
nechci skrývat!
Ježiši to bude poprask, až to někdo nerozdejchá...
...jooo a kdo to nerozdejchá bude i moje rodina.
Ani se jim nedivím.
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Moje teorie
14. dubna 2012 v 22:58 | Tereza 

Proč se se mnou děje to, co se se mnou děje, jsem se snažila 
vysvětlit sama sobě už jako malá.
Tedy jako úplně nejmenší (5-8 let) jsem to neřešila. 
Nepřemýšlela jsem o tom, proč si chci oblékat sukýnky a proč
mám mezi nohama pindíka.

Pak to ale přišlo.
Začnete filozofovat nad světem a nad životem a do toho se 
vám plete dívčí život.
Po celý svůj život jsem měla několik teorií, které jsem 
všemožně měnila, přehazovala podle důležitosti nebo 
vymýšlela zcela nové.
Nedokázala jsem si pořád vysvětlit, proč chci být Terezou 
(tehdy jsem si ještě říkávala Lucinka a až od 25 jsem 
Terezou :).
To byla léta 80. a 90., kdy nemáte moc příležitostí zjistit, co to
ve vás je. Internet ještě nebyl (k tomu jsem poprvé nadšeně 
usedla na Univerzitě v Ústí n.L. v r. 1996) a v novinách o tom 
nepsali. Takže se patláte sama v sobě a jediné, v čem jste si 
jistá je to, že když se obléknete jako Tereza, je vám dobře.

A z toho také vycházela moje první teorie:
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1) TEORIE ODPOČINKU
Protože pokaždé, když jsem se převlékla za holku, jsem byla 
šťastná, nic mi nechybělo a všechny hrozné starosti byly 
najednou menšími, napadlo mě, že se převlékám za holku 
proto, že moje duše potřebuje odpočinek. Že někdo zkrátka 
relaxuje u knížky, někdo na lyžích, někdo běhá nebo chodí do 
kina...zatímco já se převlékám za holku.
Líbilo se mi, že pokaždé, když jsem si vzala alespoň dívčí 
spodní prádlo a silonky, zatímco navenek jsem vypadala tak, 
jak jsem musela, tedy jako kluk, že jsem se chovala úplně 
jinak. Moje nálada byla pořád pozitivní, nikdy jsem nebyla 
rozladěná nebo naštvaná. A svůj optimismus jsem tak 
předávala na další lidi, kteří ho zase předávali dál :)
Taková jako vlna štěstí :))
Zatímco v momentech, kdy jsem byla celá oblečená jen jako 
Tom a neměla na sobě nic dívčího, co by mi dělalo radost, 
jsem byla nevrlá, náladová a rozhodně ne příliš optimistická. 
Také jsem měla víc starostí a většinu z nich jsem si víc brala. 
Nebyla jsem vůbec v klidu.

Takže proto teorie odpočinku. Jako Tereza jsem byla 
šťastnější.

2) TEORIE NEDOSAŽITELNOSTI
Jako teenager jsem neměla moc holek. Byla jsem introvert a 
spíš než mluvení mi šlo psaní. Dopisy jsem holkám psala 
ráda, ale to bylo tak všechno, na co jsem se zmohla. 
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Zamilovaná jsem byla mockrát, ale o panictví jsem přišla až v
19ti v Ostravě. S holkou, se kterou jsem se seznámila přes 
internet a odjela za ní až do Ostravy, kde jsem pak rok chodila
i do školy na jazykovku. To byl konec 90. let. Úžasná léta. Ale
když si to teď promítnu zpětně, prožít je jako Tereza bych 
uvítala mnohem radši. Jenže tu nikdo nebyl, kdo by mi 
vysvětlil, co se to se mnou děje. A taky jsem to nikomu 
neříkala. Protože pokaždé, když jsem sondovala, jaké na to 
mají dotyční názory, jsem se nesetkala s moc příjemným 
přijetím. Takže jsem to nechala být a žila si potají svůj druhý 
život. Omezeně, ale žila, protože bez Terezy žít nedokážu. To 
není závislost. To je fakt.
A tím, že kluci okolo mě měli holky a já ne a také tím, že se 
mi hezké holky opravdu hodně líbily a kolem mě jich také pár
bylo jsem si začala myslet, že se převlékám za holku proto, 
abych se líbila sama sobě.
Když jsem se viděla v zrcadle, tak jsem se sama sobě strašně 
líbila. Přitahovala mě ta dotyčná v odraze, milovala jsem její 
vlasy, výrazné oči, namalované rty... nohy... jak je oblečená, 
jak je ženská! Najednou jsem si mohla sáhnout na všechno to,
co nemám, po čem jsem toužila. Ostatní dívky pro mě byly 
nedosažitelné a tak jsem si vytvořila Terezu.

Tahle teorie samozřejmě není správná, protože odraz v zrcadle
jsem milovala tolik právě proto, že jsem v něm viděla své 
pravé já. Svět, po kterém toužím žít. Nikoliv mít ho z té druhé
klučičí strany.
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3) TEORIE DVOJČETE
Toto je má poslední nejpřípustnější teorie (kromě ještě 
nějakých malých a nepodstatných). Občas o tom přemýšlím 
dál, nedokážu si to prostě vysvětlit, občas se mě na to ptají 
holky na chatu a já jim to vysvětluji tak, že je to 
nevysvětlitelné, že to neví nikdo na světě, proč to lidé jako já 
mají...
...ale tohle je docela věrohodné.
Kdysi mi mamka říkala, že když jsem se narodila, měla jsem 
vedle sebe po celou dobu jejího těhotenství sestřičku - dvojče.
Byla to holčička. Ale ta se narodila mrtvá. Někdo, kdo tam 
byl spjatý celou dobu se mnou a bůhví, jak se to tam všechno 
semlelo, že mám kousek z ní. Možná jsem to měla být já ta 
sestřička, ale vyšla jsem ven jako Tom.

Jo, je to trochu sci-fi. A nevysvětluje to, proč jsou tu na světě 
ti ostatní, kteří touží žít v těle s jiným pohlavím. A třeba to 
bude podobný důvod. Prostě kiks v mozku v době jeho 
vývoje. Protože když už ve třech letech cítíte, že s vámi něco 
není vpořádku a pak si to i zpětně vybavujete znamená, že 
tuhle věci jste si nevymyslela. Že vás nemohla ovlivnit 
společnost ani rodina ani nikdo jiný.

A tak možná ani jedna teorie není ta správná.
Možná je to jednodušší, než si myslíme.
Možná se to pokazilo ještě v těle matky, která za to nemůže.
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Jisté však je, že pokud někdo cítí, že nemůže žít ve svém těle, 
měl by to řešit.
Navždycky už mě bude mrzet, že jsem to neudělala dřív i já.
Nevím vůbec, co mě čeká, ale rozhodně to už nemůže být 
horší...
A kdybych nedoufala a nevěřila, že se to jednou podaří, tak 
bych tenhle život už žít nemohla...

Kromě toho ale máte každý den výčitky, každý den 
přemýšlíte, jestli to co děláte (že se převlékáte za holku) je 
normální, jestli nejsem divná (to jsem :), co budu dělat, když 
to praskne, vyčítáte si to a říkáte si, že nemůže být přeci 
důležitější být Terezou než třeba mít holku a opravdový vztah.
A hlavně si myslíte, že to přejde! (Tak tohle opravdu opravdu 
opravdu nepřejde...)

Tak do toho vztahu jdete a on vás chvíli naplňuje.

Ale ve skutečnosti ve vašem životě neexistuje nic 
důležitějšího, než být Terezou...

Jenže to pochopíte pozdě. A pak jste už stará. Už nikdy si 
neužijete svá mladá léta jako dívka. Se všemi těmi oblečky a 
ztřeštěnými nápady. Ale ani to vás nezastaví ve svých 
touhách.
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Čím víc o tom přemýšlíte a čím víc věcí si uvědomujete, tím 
víc popouštíte uzdu svému holčičímu já.
Můžete to tutlat celý život.
Nebo můžete být Terezou.

Někde jsem četla (a vyčítá mi to i moje manželka), že se jeden
kluk, co na tom byl podobně jako já, strašně bál vyjít ven v 
holčičím spodním prádle třeba i jen pod pánskými kalhotami. 
Že prý co kdyby ho přejelo auto a v nemocnici ho ošetřovali a
zjistili to...
...a co jako? :) 

Jo, je to divný. Budou si o vás povídat. Budou na vás koukat 
divně. Ale musíte vystupovat sebejistě a pak vás budou 
respektovat. Budete-li polokluk nebo poloholka, budete divní 
pořád :)
Je třeba si stát za svým. Neutečete mu. Chcete-li to tutlat, 
utrápíte se. Chcete-li to vykřičet do světa, odsoudí vás. Ale 
naštěstí ne všichni. Ale chce to pevné nervy.
I tak to za to stojí...
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Co to máš za lak na nehty?
14. dubna 2012 v 23:51 | Tereza 

Čtu manželce příbalový leták z léku, který mi dala doktorka 
na ruce, až zase půjdu vyřízená z práce.
Do toho se manželka zeptá: "Co to máš za lak na nehty? Že je 
tak vidět?"
(Chci jí říct: Mám úplně úžasný Rimmel Lycra Pro - takový 
světlounce narůžovělý - vydrží až 10 dní, aniž by se 
odlupoval! - když jím přetřu nehty jednou, není skoro vidět, 
ale dala jsem si dvě vrstvy právě proto, aby vidět byl, aby to 
vypadalo hezky čistě a upraveně.)

"O tom se s tebou nebudu bavit.", snažím se vyhnout hádce.
"Já jsem si toho všimla u mamky!" (dnes u mojí tchýně)
"To je moje věc!" říkám na obranu.
"Jenže mě to vadí!" odpovídá manželka.
Stydí se za mě.

Jdu k počítači pustit si hudbu do uší.
Na svoje nehty jsem se od včerejška, kdy je mám nalakované, 
koukla nadšeně aspoň stokrát. Nemůžu se jich vynadívat. A to
ještě neví, že si chci obarvit vlasy a propíchnout obě uši. :) 
Samozřejmě, že jsem nečekala obdiv nebo nadšení :) Je to 
normální reakce.

Ale já si nemůžu pomoct.
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Nedokážu to odlakovat.
Jsem na ty nehty pyšná. Dělají mi radost.
Cítím, že když si je odmítnu odlakovat, že vznikne další 
důvod k hádce. Nechci se hádat.
Dnes jsem se několikrát pokoušela o normální rozhovor. 
Snažila jsem se s úsměvem promluvit na manželku. Byla jsem
vždy odseknuta a rozzlobeně "nakopnuta". Ani druhý pokus 
teď večer nevyšel. Nemůžu na ní mluvit. Už zase má 
sluchátka. Jak je vidět, ani nechce, abych na ní mluvila...

Manželka tedy vypíná napínavý krimi film v televizi, na který
jsem koukala, když jsem si četla ten příbalový leták, a pouští 
si do uší taky hudbu. Kvůli tomu jsem neviděla první vraždu 
toho sériového vraha! :)

Píšu tenhle článek a jdu si sednout zpátky do křesla, kde zase 
zapnu televizi. Asi. Nebo půjdu spát, bude půlnoc. Ale ještě 
chci dopít zelený čaj Teekane s echinaceou a kardamonem. 
Nádherně voní...
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Deichmann
15. dubna 2012 v 18:31 | Tereza 

Malá potřebuje boty na jaro.
Je neděle, tak jsme se sebrali a jeli do Deichmanna.
Strašně ráda tam chodím. Místo toho, abych koukala na levou 
stranu po pánských botách, nemůžu se vždycky odtrhnout od 
pravé strany s botičkama, které bych si nejradši vyzkoušela 
všechny. Chodím tam pořád dokola a představuji si, jak v nich
chodím.

Koupili jsme moc hezké boty pro malou a než jsem jí obula ty
její původní, manželka říká, že se jde ještě podívat na boty.
Před měsícem si koupila jedny na docela vysokém podpatku 
na běžné nošení (mimochodem moc hezké) v CCC, ale jsou 
šedivé a ty se prý nehodí ke všemu, takže teď by to chtělo 
černé. Nakonec si koupila fakt moc krásné botky na užším 
vysokém podpatku - taky na běžné nošení. 

Takže 1.000 Kč celkem a to mi každý den říká, že už na účtě 
peníze nemá.

Teď tu napíšu náš rodinný rozpočet. Říkám si, proč ne, žejo.

Mě přichází na účet výplata ve výši 14.000 Kč čistého každý 
měsíc.
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Každý měsíc se mi odečítají tyto položky:
7.725 SIPO (nájem, elektřina, voda, topení, TV poplatky)
490 internet
100 Axa důchodové připojištění (to musím zrušit, protože teď 
tam nebude stát nic přispívat)
1.300 úvěr ze stavebního spoření (skončí v prosinci 2013)
150 splátka notebook manželky
3.116 splátka úvěr auto (skončí bohužel až v říjnu 2014)
204 pojištění úvěru auta proti neschopnosti splácet
364 poplatky za vedení účtu (šílené!)
500 debetní úrok - jsem pořád v mínusu, takže za to platím
------------
-13.949 CELKEM
Takže mi tam zbývá každý měsíc 51 Kč na útratu.

Dále jsem musela nějak zaplatit školku a stravné ve školce 
(celkem 900 Kč měsíčně) a manželky splátku úvěru ze 
stavebního spoření také 1.300 Kč.

S tímhle rozpočtem jsem to táhla dva roky, když manželku 
nevzali po rodičovské dovolené zpátky do práce. Hrůza. 
Takové zoufalství jsem ještě ve svém životě nezažila. Naštěstí
to, co jsem vydělala na aukru (1000-3000 Kč měsíčně) jsem 
mohla dát na jídlo a na manželčiny platby. Nebýt toho, tak 
jsme nejedli. A ještě jsme museli zaplatit ručení a naftu - 
vozíme malou do školky 9 km odsud.
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Na sociálce jsme 3 čtvrtletí v roce dostávali příspěvek na 
bydlení - nejdřív asi 1500, pak už 3500 Kč. Ten jsem nechala 
posílat manželce, ať z toho kupuje jídlo a drogerii. A hlavně 
nám pomáhali naše maminky - trochu finančně (třeba když 
jsme jeli s malou na kontrolu do Prahy), trochu jídlem nebo 
botičkama pro malou...

Teď manželka už dva měsíce pracuje. A ještě dva měsíce jí k 
platu 10.000 Kč čistého přichází 3.000 Kč příspěvku na 
bydlení (protože se počítá z příjmu zpětně, takže na něj máme
ještě nárok).

Nedávno byla doma roztržka, protože se mě ptala, kdy 
zaplatím malé školku a její stravné.
Říkám jí, že mi přeci přichází 14 tisíc a odchází také 14 tisíc, 
takže teď to bude platit přeci ona.
A byl oheň na střeše. Prý jsem to platila doteď, tak nechápe, 
proč bych to nemohla platit dál.
Z jejího účtu odchází 1.300 Kč + 200 Kč poplatky. To je 
1.500 Kč. Přichází 13.000 Kč čistého, takže zbývá 11.500 Kč 
čistého. 

Nechápu její logiku.

Kdybych měla partnerku, která je na tom finančně špatně ne 
její vinou, nic jí nevyčítám a táhnu to, ale jakmile by začala 
pracovat, společně bysme se přeci dělily o výdaje. Navíc 
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kdybych byla já v situaci, že jsem ta bez příjmu a najednou 
bych ten příjem měla, tak bych se snažila jí to co nejvíc 
vynahradit. A byla bych ráda, že už jí konečně můžu ulevit. 

Když jsem dostala (v minulé práci) nějaké odměny, byla jsem 
šťastná, že z toho něco budeme mít všichni a koupíme si něco 
společně. Brala jsem to tak, že je to celé rodiny. Ale když 
dostávala odměnu manželka, vždycky říkala: "Já jsem dostala 
odměnu."

Teď jsem jí řekla, že prostě musí platit jídlo, naftu a nákupy. 
Mě tam prostě nic nezbývá. Je to strašný, protože si nemůžu 
koupit to, co chci. Netvářila se na to nijak nadšeně, ale co 
může dělat, když já to prostě nemám z čeho vzít.

Chtěla jsem si v Deichmannovi koupit aspoň ty blbý ponožky 
- měli tam tři páry takových moc hezkých barevných - 
fialových, růžových a modrých za 49 Kč. Ale nemohla jsem. 
Nemůžu mít ani nalakované nehty, natož si kupovat dámské 
věci. Asi se tam vydám sama. Až něco vydělám na aukru. Z 
toho žiju já.

Ale proč jsem chtěla původně napsat tenhle článek:

Po levé straně jsou pánské boty. Mimochodem i docela hezké.
Nejlevnější pánské tenisky za 549 Kč.
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Po pravé straně jsou dámské boty. Nádherné a sexy! Snad 
každé druhé se mi líbily. Byly tam i tenisky - jenže nejlevnější
už za 299 Kč!!! To je rozdíl! 

A tak je to se vším!
Chcete rifle?
Pánské nejlevnější za 399 Kč, ale dámské za 199 Kč!

Nechci už si kupovat nic pánského.
Protiví se mi to.
Budu se snažit koupit si něco dámského aspoň v neutrální 
barvě. Nechci vrážet peníze do něčeho, co budu nosit nerada.

Představila jsem si, jak jsem nezávislá a jak tam jako Tereza 
vejdu a zkouším si nové botičky. Strávila bych tam hodinu.

Jsem z toho zase trochu přešlá.

Ze všeho.

Zjistila jsem taky, jak se mi trochu změnil pohled na sex. 
Najednou mám jiné priority. Sex je mi ukradený a nedovedu 
si ho teď představit tak, aby mě uspokojil. Potřebuji něžnosti, 
potřebuji mazlení, potřebuji si povídat...
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Láska
16. dubna 2012 v 22:56 | Tereza 

Dnes mě něco napadlo.
Do obchodu, kde pracuji, vešla moc hezká dívka. Měla hnědé 
dlouhé rovné vlasy stočené kolem hlavy, přiléhavé rifle, 
kotníkové tenisky, kolem krku vkusně upravený šátek (ač na 
šátky moc nejsem :) a lehounký letní bílý svetřík (je duben a 
venku + 8 stupňů). A přímo odzbrojující milý úsměv.

Takhle bych chtěla vypadat! 

Usměji se na ní. Opětuje mi svůj úsměv. Zahřeje mě to. Znáte 
ten pocit, kdy se vám zatočí hlava a prožíváte jakési zatmění 
mozku.

Odejde a mě dojde jedna věc.
Že totiž jako Tom mám obrovskou šanci na lásku.
Jako Tereza nikoliv.

Mojí nevýhodou je, že se mi líbí ženy.

A třeba to není až taková nevýhoda.

Tedy, každopádně je, protože přeci jen muž si hledá ženu 
snaději, než žena ženu.
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Ale i přesto, že přijdu o tuhle "přirozenou" možnost výběru do
toho chci jít. 

Při té příležitosti mě napadl tento graf:
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Symbolizuje můj život. Je to jen můj náčrtek. Není to přesné, 
ale chtěla jsem to vyjádřit graficky.
Souboj Toma a Terezy.

Když vyhrával Tom, prohrávala Tereza. A naopak.
Nejde skloubit oboje dohromady.
Téměř zaručeného vítězství Toma bylo dosaženo především v 
dobách, kdy byl Tom čerstvě zamilovaný nebo kdy se mu 
narodila dcera. Nikdy nebyla Tereza potlačena na 100 %, ale 
vždy v těchto chvílích "přirozeného štěstí" byla menší než 
Tom. Protože existují dva druhy štěstí...
Řekla bych, že je to přirozené, nicméně ne dlouhodobé. 
Tereza se totiž vždycky nakonec ukáže...

Přála bych si, aby už nikdy nemusela být schovaná...
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Neschopenka a manželka
18. dubna 2012 v 13:13 | Tereza 

Není "TO" silnější než já. Ani nemůže. Protože "TO" 
jsem já.

Přemýšlela jsem, jak to řeknu manželce, až se rozhodnu 
udělat tu radikální změnu i v životě (budu-li to smět vůbec 
udělat). Napadlo mě říct: "Promiň, ale je to silnější než já."
Ale ona to není pravda. Protože TO není silnější, TO jsem já - 
úplně celá se vším všudy. Nemůže TO být tedy silnější. Už 
teď je to 100% mě.

Dneska jsem dostala neschopenku. Včera zase kamion a ruce 
bolí. Ke všemu i nohy, jak tam běhám 12 hodin, pořád něco 
nosím a pak ještě pozdě večer 40 minut pěšky domů přes celé 
město.
Moje neschopenka asi po deseti letech!
Věděla jsem, že největší problém bude s manželkou.
A taky že jo.
Vůbec mi to neusnadňuje.
Tvrdí, že jsem na to čekala, až bude chodit do práce, abych se 
mohla válet doma.
Nezajímá jí, že mě bolí ruce. Že neuzvednu ten 35kg nábytek,
kterých se tam denně vydá desítky a jsem na to sama. Tvrdí, 
že neschopenku nepotřebuju, že jsem si měla najít nejdřív 
jinou práci. Ale to jsem dělala, jenže ono je to složitější se 
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mnou a s prací (nemůžu mít takovou práci, při které nebudu 
moci být ve volném čase Terezou). Je naštvaná.
Když mi volala, říkala že "nebude rozebírat, co tam (doma) 
teď děláš"... Nesnese to, co dělám. Nedokáže se s tím smířit a 
já jí to nedávám za zlé. Jen je mi z toho smutno.

Vlastně jsem to ani jiné nečekala. Beru to jako začátek 
řešení... spoléhám na to, co proberu s psycholožkou. Toho 
27.4. je první schůzka a chudák nebude ani vědět, co jí čeká, 
ale na některé z dalších schůzek bych téma "práce" chtěla 
probrat.

Ale včera jsem četla v odborné zprávě "Transsexualita - 
diagnostika a léčba" 1.díl a 2.díl, že transsexualita a 
rodičovství je vždy problém, který má dvě řešení: buď 
adaptace (tzn. žít s biologickým pohlavím a trápit se, ale mít 
"jakousi" rodinu, která stejně nefunguje tak, jak má) nebo 
přeměna na své psychické pohlaví (u mě stát se ženou). Co se 
týče dětí, tak ti to prý berou dobře. Dokonce čím mladší, tím 
snadněji to chápou.

Osobám, které se rozhodnou přeměnu uskutečnit, mají na 
světě již potomka a rodinu se doporučuje tuto rodinu opustit.

Včera mi bylo smutno.
Chtěla jsem se přitulit k manželce. Ona je nejkrásnější ženou 
na světě. Nicméně ona mě ráda nemá. Možná se jí hnusím...
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V mojí posteli v ložnici ale spí malá - zvykla si tam po 
nemoci a manželka jí odtamtud nevyhání. Takže spím v 
dětském pokoji sama.

Takže teď čekám na pátek 27.4. a do té doby si chci obarvit 
vlasy, propíchnout ouška a taky si udělat radost novýma 
dívčíma botičkama - nějaké pěkné bílé tenisky. Dneska jsem 
si tu radost už chtěla udělat, ale ono sehnat číslo 41 není 
zrovna jednoduché. Měli tam ze všech dívčích tenisek jen 
jedny - byly úžasné, ale měly růžové pruhy a já teď potřebuju,
aby byly tak trochu dámsko-unisex :) Abych je mohla nosit i 
normálně a manželka nic nenamýtala. Kdyby tam byl růžový 
pruh, tak už jí slyším... To je jasný, že se mi líbily, ale zkusím 
se podívat na netu. Tak jsem si udělala aspoň menší radost 
dvěma novýma tílečkama s kraječkou. Jedno černé a druhé 
šedé. To šedé má krajkový okraj i dole. Jsem nadšená!!!

Ale nemám se tím komu pochlubit :( Sdílet tu radost. Vědět, 
že mi to sluší...

A jdu zase čelit náladám mé manželky, až se vrátí z práce 
naštvaná, že "já se válím"...
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Kočičí toaleta
18. dubna 2012 v 17:19 | Tereza 

Když jsem napsala před polednem sms manželce, že mám 
neschopenku a ona mi potom dvakrát zavolala, tak 
naplánovala, že místo toho, aby jela pro malou do školky ona,
když má auto, musím já 30 min. pěšky pro auto k ní do práce 
a dojedu pro ní já. Vždyť jo. Dneska jsem se nachodila málo. 
Včera celý den na nohách u kamionu a dneska k doktorce přes
půl města, od doktorky do práce s neschopenkou přes celé 
město, zase zpátky, mezitím nakoupit, na poštu a zase domů. 
Všechno pěšky. (Já ale nechci mít vypracovaná lýtka!!! :) 
Prostě organizátorka mého života. Vždycky si něco naplánuju 
a ona mi to změní. A vždycky tak, abych byla co nejmíň 
Terezou... nesnáší jí.

Vešli jsme domů. Zasmrděla kočičí toaleta.
Říkám, že jsem jí nestihla uklidit, protože jsem musela pro 
auto a pro malou do školky.
Jedu rychle na poštu s balíčky, které jsem v rychlosti přes den 
zabalila a když se vracím po půlhodině domů, manželka se 
fotí na samospoušť na chodbě ve svých nových botičkách na 
podpatku, riflové sukni a černých silonkách. Moc jí to slušelo.
Nešel jí naštelovat foťák na stativu, tak jsem se jí nabídla, 
jestli nechce vyfotit. Odmítla.

Začala jsem tedy vybírat kočičí toaletu.
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"To je zajímavý, zrovna když tu potřebuju chvíli něco nafotit, 
tak jdeš vybírat záchod."
Nekomentovala jsem to.
Když jsem ho vyčistila a umyla si ruce, požádala mě, abych jí 
tedy nakonec nafotila, protože jí to nešlo. Ráda jí fotím, i 
když má tisíc výhrad k tomu, jak držím foťák, jakým úhlem 
ho otáčím, že nekontroluji, jak se tváří, že je vidět to nebo 
tamto....

Došlo mi, že už mi vůbec nepatří. Tahle krásná žena, ani její 
srdce.

A také mi došlo, že mi to vlastně usnadňuje.

Kdyby mě milovala, měla bych to těžší.

Takhle je to snadné. Takhle musím vyřešit jen malou.

I tak je mi smutno. Ale současně se dívám dopředu a to 
nadšení mě dává energii žít.
Chtěla bych nalistovat o pár let dopředu v tomhle "románu" a 
dočíst se, jak to nakonec dopadlo...
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Jahodový koláč
18. dubna 2012 v 19:50 | Tereza 

Mám strašně ráda sladké.

A taky strašně ráda peču.
Moje manželka si myslí, že neumím vařit. Nikdy mě pořádně 
nepustila k plotně, aby to zjistila. Když jsem se o to někdy 
pokusila, vždycky mi do toho začala mluvit a nakonec tam 
stála a vařila, aniž bych já mohla něco udělat.

Teď si to vynahrazuji, protože manželka už nepeče, zavolám 
vždycky na malou a jdeme péct :)

Dneska to byl jahodový koláč. Úplná mňamka! Malá hezky 
míchala těsto, krájela jahody a sama je tam pak vyskládala. A 
já jsem šťastná, že se povedl :)

A ten recept si sem prostě napíšu :)

Šťavnatý jahodový koláč

Nepřeslazený a plný chuti - zkrátka ideál! O to, aby bylo těsto
krásně vláčné, se postará podmáslí, o křupavost oblíbená 
drobenka... a o vůni pochopitelně jahody.
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1. Jahody nakrájejte, prosypte cukrem a škrobem, aby pustily 
šťávu. 

2. Všechnu mouku prosijte s práškem do pečiva. V míse utřete
cukr a vejce, vsypte prosátou mouku a vlijte podmáslí (já dala
mléko) a olej. Zpracujte měkké těsto. 

3. Plech vymastěte a vyložte pečicím papírem; poté na něj 
rovnoměrně rozestřete těsto. Pokryjte jahodami.

4. Troubu předehřejte na 220 ˚C, horkovzdušnou na 200 ˚C. 
Do mísy mezitím vsypte suroviny na drobenku a propracujte 
pomocí prstů. Drobenkou rovnoměrně posypte koláč.

5. Plech vložte na prostřední mřížku v troubě a pečte 30-45 
minut (podle výkonnosti trouby) nebo dokud drobenka 
nezezlátne. Jak na tom těsto je, poznáte tak, že do něj píchnete
špejlí - když na ní neulpí vlhké drobečky, je koláč hotový. 
Skvěle chutná teplý, vlažný i studený.
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Seznam úkolů
19. dubna 2012 v 9:24 | Tereza 

Dnes je čtvrtek a můj první den s neschopenkou.
Konečně se můžu dát zase dopořádku.
Dohnat to, co jsem nestihla o "dovolené", kdy jsem hlídala 
malou.
A mám co dělat, protože si musím přelakovat všechny nehty 
(na rukách i na nohách), dotrhat nějaké ty nové chloupky, 
upravit obočí, které už začalo zase zarůstat a vyzkoušet líčení 
od Kristýnky - hlavně tu tekutou linku chci zkusit, ale nejdřív 
si musím najít na netu, jak je to nejlepší :) Chci se vůbec 
zdokonalit v líčení. Budu muset využít návody na netu (třeba i
na youtube bývají zajímavé). Protože nemám nikoho, kdo by 
mě to naučil... přestože se o to před půl rokem pokusila moje 
manželka, nevydrželo jí to.
A taky propíchnout ouška a náušničky třpytivé jůůů! Akorát to
udělám až po neděli, protože v sobotu jdeme na velkou 
rodinnou oslavu, tak se chci vyhnout případným narážkám. 
Už jednou se mě švagr ptal, jestli jsem holka. Vadilo mu totiž,
že v létě nosím kraťasy a v nich mám úplně absolutně do 
hladka oholené nohy.
Svým způsobem mi to i lichotilo :)) Mám ráda, když si někdo 
myslí, že jsem holka.
A pak si taky nabarvím vlasy.
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A musím objednat z netu nějaké ty hezké bílé dámské tenisky 
na příští pátek k psycholožce, když moje číslo 41 v 
kamenných obchodech tak často nemají.

Jsem šťastná, když jsem zase Terezou.

Tak jsem se koukla na některé české a slovenské přeměny a 
zatímco pár jich je úžasných, některé prostě dokonalé nejsou.
Co je lepší? Žít uvězněná v mužském těle a trápit se nebo se 
stát ženou, která nikdy nebude vypadat jako žena a všichni ji 
stejně budou oslovovat "pane"?
Anebo co je lepší? Mít dcerku a užívat si s ní život, ale trápit 
se, že nejsem Terezou, nebo být Terezou a být šťastná, ale 
trápit se, že nemám dcerku?
No když to nezkusím, nebudu to vědět.
Nejradši bych to nikdy nikomu neřekla, přeměnu bych 
podnikla sama a začala žít život jako Tereza...

Protože když vidím ty reakce, o kterých se píše - a kterým se 
samozřejmě nedivím, jenže okolí prý potřebuje jasný signál, o
jaké pohlaví jde - pokud budete na půl muž a na půl žena, tak 
bude zmatené - což se mi líbí, protože je blbost být ženou jen 
na půl, já jí chci být na 100 %, ale vůbec bych to neřešila, 
kdybych neměla ty pitomé mužské rysy... :( To mi nikdo 
nezaručí, jak budu vypadat. Jasně, že budu ženštější, třeba se 
budu líbit i sama sobě, třeba to vyjde... nebo taky třeba ne... 
Ale co, stejně to už horší být nemůže. K čemu Vám je, že sice
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nebudíte zájem okolí jako muž, když se ale uvnitř trápíte a 
všechno podřizujete ženské roli?

Jednou do obchodu kde pracuji přišla vyšší blondýnka - byla 
na první pohled hezká, ale "divně" oblečená. Jakoby měla 
pánské kalhoty a tenisky, ale to by nevadilo, jenže jak 
promluvila, všichni viděli její ohryzek a taky ten hluboký 
hlas. Když odešla, řešilo se to dlouho. "Co to jako mělo bejt?"
a někdo se i smál...
To je typická reakce. Kdyby neměla ten ohryzek a mužský 
hlas, nikdo by to neřešil.
Stačí detail a jste v hledáčku úplně všech. A už se toho nikdy 
nezbavíte. Akorát čas to možná vyřeší, protože když kolem 
někoho chodíte po stopadesátý, tak on už si vás přestává 
všímat :))
Ale já chci být ženou, ne bytostí, která jí jen připomíná :( 
Snad proto mám tak ráda ty proměny na youtube, které 
opravdu vyšly a jejichž snímky dávám do mého článku 
Přeměny jako důkaz, že to jde...

Pořád se ve mě střídá zoufalství s nadšením. I několikrát 
denně.
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Co bych chtěla do svého šatníku
20. dubna 2012 v 10:36 | Tereza 

Už kdysi před půl rokem (kdy jsem byla nadšená z toho, že 
jsem vše řekla manželce a ta to přijala (ovšem jen na měsíc)) 
jsem si sepsala, co bych chtěla do svého šatníku.
Štve mě, že když se mě někdo z rodiny zeptá, co chci k svátku
nebo k narozeninám, že musím říkat pořád dokola "něco na 
sebe" a samozřejmě jsem obdarována klučičíma tričkama, 
kalhotama atd. Nejsou špatné, ale není to ono...
Chtěla bych, aby jednou přišla doba, kdy budu dostávat dívčí 
věci...

Tak tady to je:
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Tohle jsem nadšeně sepsala manželce po tom, když jsem se jí 
se vším přiznala (tedy jen to, že bych chtěla být ženou jsem jí 
neřekla, protože jsem v tom sama neměla jasno). 
K tomu, aby mi z tohoto mého seznamu něco koupila, už 
nikdy nedošlo...
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Nehty
21. dubna 2012 v 22:17 | Tereza 

Dnes mám narozeniny.
Je mi 36.
Takže třeba ještě v životě něco stihnu. I rok života jako Tereza
bych brala, ale rozhodně ne až jako důchodkyně. Na to je času
dost :)

Před chvílí jsem dala manželce barvu na vlasy. Kdyby věděla, 
jak mě to baví. Nemyslím to ironicky, ale vážně. Připadám si 
vždycky jako nějaká kadeřnice, jak si hraju s jejími vlasy a 
když pak vidím ten výsledek... je to fajn pocit.

Malá mi dnes kouká na ruce a říká: "Tati, ty máš nalakovaný 
nehty?"
Ta je všímavá! Přitom je mám jen lehce narůžovělým lakem. 
Jde to poznat, když se na ně člověk zadívá (líbí se mi, jak se 
lesknou), ale to se na ně člověk fakt musí zadívat. Ale řekla 
jsem jí, že NE a rychle odvedla řeč od tématu...

Dám sem pro představu teď udělanou fotku mých nehtíků:
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Tak tohle se nelíbí ani manželce :(
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Přitom to skoro není poznat. :) A vypadá to tak čistě a 
upraveně...
Nedokážu to odlakovat.
Ani na zítřejší oslavu...
Strašně se mi to líbí!!!
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9 nejotřesnějších chlapských 
zženštilostí
21. dubna 2012 v 22:43 | Tereza 

Hledala jsem nějaké informace o hudebních skupinách a 
úplně náhodou narazila na web JenProHolky.cz
Jsou tam docela zajímavé věci :) Ale hned na hlavní stránce 
mě praštil do očí článek s názvem "9 nejotřesnějších 
chlapských zženštilostí".

A ten mě přivedl zase na další myšlenku.

Je jedna dívka, která mě kdysi dávno poznala na mé dívčí 
fotce na libimseti.cz. Napsala mi tam vzkaz, že jí připomínám 
člověka, kterého znala a který byl moc fajn. Znali jsme se jen 
z chatu, na kterém jsem ji kdysi poznala ještě jako Tom a 
povídali jsme si spolu. Je ze stejného města jako já a jednou v 
životě jsem jí potkal. Mimochodem byla moc hezká a 
jmenovala se Monika. Má už hodně dlouho kluka Tomáše a 
rozhodně by ho neopustila :)

Nedávno jsme si denně vyměňovali na lide.cz vzkazy. Ona 
jediná (kromě mé manželky) znala mé tajemství a i když mi to
bylo nepříjemné, že u ní se prolínají oba moje světy, jí to 
zajímalo a mohla jsem jí psát o mých holčičích problémech a 
snech (i když v mužském rodě). Přála si mě potkat ve městě v 
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holčičích věcech tak, jak mě znala z fotek Terezy a občas 
měla zajímavé názory.

Jednou jsme se bavili o francouzské pedikúře. Psala jsem jí, 
že jí mám čerstvě udělanou i na nohách a že se mi to moc líbí,
takže s ní chodím i ven, aby to bylo vidět (myslela jsem v 
holčičích věcech a sandálkách na podpatku). A ona mi 
napsala: "Jo, a vezmeš si k tomu pánský trekový sandále! 
Fuuuj!"

Jooo fuuuj. Ta představa nebyla nic moc. To spojení mi nešlo 
přes nos. Já jsem to samozřejmě potom pochopila, že mě tím 
jenom pošťuchuje, ale vlastně mě přivedla na myšlenku, proč 
mi ta představa kluka oblečeného jako kluk v pánskách 
sandálech s francouzskou pedikúrou nebyla příjemná, když 
sama se snažím vypadat co nejvíc jako holka.

A dnes mi to u toho šíleného článku z webu JenProHolky.cz 
došlo.
9 neotřesnějších chlapských zženštilostí bylo totiž opravdu 
otřesných. Od vyloženě mužského vzhledu pánů v podpatkách
až po muže v sametově hebkých silonkách s hladkýma 
nohama, který ovšem nevypadal ani trochu žensky, ale měl 
svaly a byl to na první pohled muž.
Odkaz přímo na ten článek sem dávat nebudu, protože si 
nemyslím, že je to něco, co je hezké :)
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Lidé opravdu potřebují mít jasno, jak mají toho druhého 
identifikovat. Jestli jako ženu nebo muže. Pokud v tom mají 
zmatek, nemůžeme se jim divit, že je to odpuzuje nebo jsou 
rozpačití.

Představte si kohokoliv z těch, kteří prošli celou přeměnou 
(viz můj článek Přeměny, kde jsou i fotografie před a po 
změně). Představte si, že jakýkoliv z těch "mužů" na levé 
straně fotky před přeměnou nosí sukni, podpatky nebo 
silonky. No nevypadá to hezky. A představte si, že totéž nosí 
dívka, která se z tohoto muže stala... Pak je to úplně v pohodě.
Přirozené a normální. A navíc i hezké!

Mám v tom jasno.
Já nechci nosit sukně, silonky, francouzskou pedikúru jako 
muž. Já to chci nosit jako žena!
Já jsem žena. Chci vypadat jako žena. Nechci být Tom, který 
nosí sukně a lakuje si nehty. To se nelíbí nikomu.
Potřebuji pomoct, abych mohla být ženou. Abych to mohla 
nosit svobodně a kdykoliv chci. A nemusela se za to stydět...

I já se snažím být tolerantní. Snažím. Co se ras týče, nemám 
žádný problém. Co se týče sexuálních minorit, také s tím 
nemám většinou problém (gayové, lesby, travestiti...), ale 
pokud ten chlap vypadá opravdu chlapsky, má chlapský účes, 
svaly, neoholené strniště a k tomu má kraječkovou noční 
košilku, to spojení mi prostě nejde dohromady. Funguje to i 
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naopak - když má krásná sexy dívka oblečená jinak do 
vyloženě dívčího oblečení třeba pánskou kravatu...

Sama jsem divná a současně sama přemýšlím o tom, jak je to 
divné, když je někdo divný. To je divný! :)

Možná přemýšlím jako normální žena.
Necítím se jako muž.
Mám v tom dobrý zmatek.

A z toho zmatku vidím jediné řešení.

Před třemi dny jsem viděla nové video na youtube o další 
přeměně. Na konci toho videa byl anglicky text: "Jestliže 
máte nějaké otázky, neváhejte mi napsat." Tak jsem jí napsala.
Asi 10 otázek hned na začátek :) Poprvé, co jsem 
kontaktovala někoho, kdo má podobný problém.

Je úžasná. Říká si Veny. Je z Chemnitzu v Německu (takže 
skoro sousedé po těch všech amerických přeměnách na 
youtube) a vyměnili jsme si dost dlouhé zajímavé vzkazy. Je 
rok po hormonální terapii, má už neutrální jméno a v srpnu 
2013 jde na operaci pohlaví do Mnichova. Připlácí si 1500 
euro. Samotná oprace je prý také zdarma jako u nás pro ty, 
kterým to potvrdí sexuolog. Ale tento chirurg jí prý 
vymodeluje pohlaví, které bude schopné dokonce vlhnout a 
vypadat téměř dokonale jako opravdové ženské. Už jsem o 
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tom taky četla, že je to možné. Jde prý o jednoho z nejlepších 
lékařů v Německu. Tak mě moc zajímá, jak to dopadne.

Povídali jsme si spolu o psychologovi, o škole, o její dívce, 
která má zatím chlapce, ale chce se s ním rozejít, aby mohla 
žít s Veny a jako první vyzkoušet i její novou vagínu :) 
Ukázala mi i její fotku. Sympatická slečna :) Veny studuje na 
univerzitě a dala mi sílu jít do toho. Probrali jsme coming-out 
i mojí dcerku. A řekla mi, že mám hezčí fotky před 
hormonální terapií než ona :) Ona je taky hezká - je z ní 
blondýnka s vlasy na mikádo. Má ale obrovskou výhodu - má 
slabounké vousy, takže než proběhla elektrolýza, mohla si je 
holit a ani si je nemusela maskovat make-upem jako já. Moje 
vousy jsou obrovský problém, jak jsou vidět, protože jsou 
tmavé. Já sama jsem brunetka.

A dnes mě taky napadlo, že bych zkusila barevné kontaktní 
čočky bez dioptrií.
Ve photoshopu jsem totiž zkoušela změnit barvu mých očí na 
šedé až modré a vypadalo to úžasně! Strašně to změní pohled!
Ale na to je ještě čas.
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Unisex kabelka
21. dubna 2012 v 23:10 | Tereza 

"Ty mi neříkáš všechno! Ale měl bys, dokud spolu žijeme!" 
řekla mi z ničeho nic manželka.
Řekla jsem jí, že to ona začala s tím nic neříkáním. A začalo 
mi vrtat v hlavě, jestli náhodou už neví o tomhle mém blogu.

Mám dnes ty narozeniny, takže jsem si mohla vybrat dárek. 
Hned jsem toho využila a řekla, že chci takovou tu tašku 
crossbody - křížem přes rameno. Dívala jsem se už na aukru i 
na votocvohoz.cz a mají tam docela hezké. Jednu jsem si z 
votocvohoz.cz taky objednala, ale tajně! :) Ta se mi bude v 
budoucnu hodit - je taková stříbrná se světle zeleným 
slabounkým lemem... co to budu popisovat, když to sem můžu
dát že? :)
Takhle vypadala fotka z nabídky:
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Původně jsem chtěla trošku méně sportovnější a černou - ale 
na tu dojde taky řada :)
Takže už je zaplacená a jen čekám, až dorazí jupííí!

No a dneska jsme se jeli teda s manželkou podívat do 
prodejen se sportovním zbožím, jestli tam nějakou hezkou 
nemají. Ve Sportissimu měli jen dvě, ale velké! V Intersportu 
měly taky obrovské a v normální obuvi horu kabelek, ale 
tyhle crossbody ne. Tak to nakonec můžu koupit na netu.
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Jenže jak jsme přišli domů místo toho, abych si jí vybrala já 
se manželka začala dívat sama. Našla fakt hezké kabelky, ale 
pánské! Přesně jsem věděla, že bude hledat tyhle. Zadala do 
vyhledávače přímo "pánská taška" nebo něco takového, ale 
bylo tam to slovo "pánská".

Říkám jí, ať tam nedává to slovo "pánská", že jsou kromě 
dámských i "unisex". Chtěla jsem to aspoň uhrát na tyhle, 
protože nesnesu pomyšlení, že budu nosit pánskou tašku :(

A ona mi odpověděla něčím, co mě utvrdilo v tom, že tenhle 
blog ještě nečetla a že o něm neví: "Prosímtě, unisex nosí 
jenom gayové! Ty ti hledat nebudu!"

Nechtěla jsem jí nic říkat. Ani to, že ne jen gayové nosí unisex
kabelky. A už vůbec ne to, že já nechci už nic pánského. Ani 
tašku přes rameno, i když je hezká. Chci takovou, kterou 
využiju později i jako Tereza... takže jsem to vybírání odložila
na neurčito :(

A taky jsem jí řekla, ať už mi nikdo nikdy nekupuje sprchové 
gely. Vždycky to byl super dárek, ale kupovali pánské. Nechci
už ty pánské vůně. Nelíbí se mi tolik. Není mi příjemné se s 
nimi umývat. Tak mi na tohle odpověděla: "Takže si je budeš 
kupovat sám jo?".
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Jo. Budu. A ráda. Neřekla jsem jí ale už nic víc. Ani to, že by 
mi je klidně mohli kupovat dál, ale musely by být dámské...

Ona není člověk, kterému bych se měla svěřit. Nakonec to 
použije proti mě. Ona není člověk, který mi může někdy v 
budoucnu pomoct. Ona mi nerozumí a ani nechce rozumět.

Nemám to komu říct. Potřebuji to někomu říct. Ale jí nesmím.
Chtěla bych, ale nemůžu. Nemyslím si, že by mi mohla nějak 
pomoct. Nemá mě ráda. Nemá ráda Terezu. Její nalakované 
nehty a dívčí růžové ponožky, které vykukují v obchoďáku, 
když jdu ze schodů a ona říká: "Narovnej si tu nohavici na 
levé noze!" Aby náhodou někdo neviděl, že mám holčičí 
ponožky.

Jo, asi cítí totéž, co já, když se dívám na 100%ního muže, 
který má na sobě jehlové podpatky nebo krajkové kalhotky. 
(Mimochodem jestli zpěvačka Madonna ještě nesestříhala 
svůj nový videoklip Girl Gone Wild, který byl už v 
některých zemích zakázán pro svůj sexuální podtext, tak na 
něj doporučuji kouknout na youtube - ale musíte najít 
"Official Video"...tak tam celý klip Madonna tančí s těmito 
stoprocentními muži, kteří jsou svalnatí oblečení jen do půl 
těla - ale oblečení jen do černých silonek s ukrytým 
přirozením tak, aby tam nebyla vidět boule a v podpatkách - 
tančí úžasně, ale je to divnýýýýýýý! :) Ten klip mě pak celou 
noc pronásledoval. Hudebně se mi líbil.
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Sama chci, aby se mi lidi nedivili, že nosím dívčí věci a sama 
se divím mužům, kteří je nosí.
K tomu, aby se mi nedivili lidé, kteří se diví mužům, kteří 
nosí dívčí věci se musí stát jediné: musím se stát tím, kým 
doopravdy jsem - tedy ženou...
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Rozvod
22. dubna 2012 v 13:13 | Tereza 

Dnes mi manželka oznámila, že v týdnu chce zajít za 
právníkem a rozvést se.
Řekla jsem jí, ať si dělá co chce, že jí v ničem nebudu bránit, 
ale ať po mě nechce, abych kamkoliv chodila a něco řešila.

Zatímco mě je do breku, manželka je v pohodě. Jakoby jí nic 
netrápilo. Pořád musím myslet na malou a na všechny ty 
rodinné plány a sny.

Nejdřív jsem měla v plánu tohle všechno probrat až po mé 
první návštěvě u psycholožky, ale teď mi dochází, že když už 
budu vědět na čem jsem, tak je to pro mě vlastně jednodušší.

Řekla jsem jí, ať mi napíše (abysme se nehádali), jak si to 
představuje a všechny svoje požadavky. Napsat mi to odmítla 
a řekla, že chce mít už v ruce ten papír. Říkala jsem jí, že chci 
vědět, jak si to představuje - myslela jsem ten život, řešení 
všeho... ale ona chce hlavně ten papír a to ostatní prý neví.

Pro mě je tedy důležitější vyřešit to ostatní a pak až papír... ale
nechci se hádat. Mám jí ráda, nechtěla bych jí opustit, ale ona 
sedí buď se sluchátkama na uších u svého notebooku a vesele 
se pohupuje do rytmu nebo když už na mě mluví, tak tónem, 
jakoby mě chtěla zavraždit.
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Pokud budu rozvedená a bydlet sama, mám větší šanci 
uskutečnit si svůj sen.

Jediné, s čím mám pořád velký problém je malá. Nedokážu se
smířit s tím, že už mě ráno nebude budit svým veselým: 
"Dobré ráno raníčko, venku už je sluníčko." a se spoustou 
dalších radostí.

Na výlety už jsme poslední rok jezdili beztak bez mamky. 
Vždycky jsem si přála, aby jela s námi, ale nikdy se jí 
nechtělo. Přála si to i malá. Milovala jsem chvíle, kdy jsme 
byli všichni tři pohromadě.

Rozdíl mezi mnou a manžekou je ten, že já když dostanu v 
práci odměny, říkám: "Jéé, bezva, něco si koupíme!". Když je 
dostane manželka řekne: "Jé, bezva, něco si koupím.".
Kdyby mi manželka přinesla domů neschopenku, že jí bolí 
ruce a nemůže nic zvedat, řekla bych jí, že je dobře, že si 
odpočine, že to nějak finančně utáhneme, protože jsme na to 
dva a chtěla bych, aby se uzdravila. Když jí přinesu 
neschopenku já, nedokáže se s tím smířit, neustále opakuje, že
budu mít málo peněz a že jsem si neměla neschopenku nechat 
vystavovat. To, že ty velké a těžké krabice s nábytkem 
nezvednu jí nezajímá. Ani jí nezajímá, že v noci nemůžu spát 
bolestí. Podle ní bych měla jít do práce a vydělávat.
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Jsou dva druhy štěstí.

A mě to první teď opouští.

Je to šance být šťastná tím druhým způsobem?
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Barva na vlasy, náušničky a botičky
23. dubna 2012 v 12:44 | Tereza 

Jupííí!
Konečně jsem se k tomu odhodlala. Nemohla jsem se dočkat!
Dneska jsem si hned ráno obarvila své původní vlasy. Jsou 
ještě poměrně krátké, ale ono to naroste :)
Koupila jsem si v DMku od Schwarzkopf tu novou pěnovou 
barvu Perfect Mousse černohnědý odstín č. 300.

Je zajímavá tím, že když se mísí barva s tekutinou aktivátoru, 
tak se nemá třepat. Jen obrátit vzhůru nohama, aby se obě 
tekutiny promísily a už se může nanášet pěna na ruce v 
rukavičkách a těmi na vlasy. Takže jsem si to hezky napatlala 
na hlavu, šlo to úplně samo, jako kdybych si myla hlavu. A za 
30 min. to smyla.
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Výsledek je úžasný! Jsem zvědavá, jak brzo se mi začne 
vymývat, ale co, když je takhle jednoduchá aplikace, tak si to 
můžu dát na hlavu kdykoliv chci třeba i za tři týdny... Akorát 
musím příště dávat pozor na to, jak moc mi ta barvící pěna 
přesahuje třeba do čela, protože ty tmavší mapy z čela a z 
oušek šly hooodně těžko umýt.

Jsem úplně nadšená!!!! Je to tak krásný!!! Jsem zvědavá, jak 
nadšená bude moje manželka z mé nové barvičky ve 
vlasech :))) (Ach jo :( )

A pak jsem si udělala radost ještě jednu a to náušničkama!!!

Už je mám v ouškách!

Konečně jsem si je před chvílí propíchla!
Jsou to tyhle s pravými křišťály Swarovski - taky mi je přivezl
kurýr až ze Slovenska z www.topsperky.cz :)
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Vybraly jsme je spolu s Týnkou - teda to ona je našla. Taky
má ráda tyhle třpytivé. A na ouškách vypadají přímo úžasně!

Hrozně romanticky a něžně.

Takže tady byl postup propíchnutí oušek, podle kterého 
jsem postupovala já:
Použila jsem k tomu speciální jehlu používanou ve 
zdravotnictví - je dostatečně tlustá, aby ty náušničky šly 
potom pěkně prostrčit... tu mi poslala Týnka :) Moje zdravotní
sestřička :)) Ale dá se koupit i v lékárně. Obyčejnou jehlu na 
šití jsem riskovat nechtěla.

1) Postříkala jsem dezinfekcí jak tu jehlu, tak ouško i náušnici
(resp. jen ten bodec).
2) Předkreslila jsem si lehoulince tužkou na oči, kde budu 
dělat dírku, aby byly na obou stranách stejně.
3) Vzala jsem jehlu a propíchla ucho :)
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Čekala jsem, že to bude hned krvácet nebo vyloženě hodně 
bolet, ale bylo to v pohodě. To místo totiž není až zas tak 
citlivé. Jako cítíte takové to píchnutí, ale dá se to přežít :) 
Dočetla jsem se, že je dobré tam 5 minut tou jehlou různě 
pohybovat. Tak jsem to dodržela a až jak jsem jí vytáhla, 
začala kapat krev. Do vrchní dírky šla náušnička strčit úplně v
pohodě, ale najít skrz ucho tu spodní dírku byla teda "zábava" 
nejmíň na 10 minut! :)
To fakt nešlo - nemohla jsem jí najít, tak jsem tam ještě znovu
2x píchla tou velkou jehlou, ale to moc nepomohlo. V tom 
návodu na netu bylo, že to bude trošku problém, že se to musí 
jakoby "promáčknout" silou.
Jenže když je tam kůže nepropíchnutá, tak to bolí, když se 
snažíte to prodrat skrz. Musíte prostě najít tu dírku i zespodu a
než jí najdete, tak počítejte s pár kapkama krve, které ovšem 
rychle nakonec zasychají a už nekapou a trochu bolestí, jak 
tam "lovíte" tu spodní dírku :) Chce to hned po propíchnutí 
vložit náušničky, aby tam byly a dírka nezarůstala.

První pravé ucho mi trvalo 15 minut se vším všudy. No tak 
jooo jsem nešikovná no :))) Tak ale všechno je jednou poprvé!
:)

Zato druhé levé už šlo v pohodě. Věděla jsem, na co se 
připravit.
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Samotné propíchnutí v pohodě - ona ta jehla je dost špičatá, 
takže to jde samo. Jak jsem jí vytáhla, zase trochu krve, utřela 
jsem to tampónem a snažila se co nejrychleji tam strčit druhou
náušničku. Do vrchní dírky to šlo samo a zase problém s tou 
spodní :) Kde jenom je? :) Tak jsem si otočila boltec tak, 
abych na něj viděla v zrcadle a tu náušničku jsem tam prostě 
prorvala. Ta dírka tam byla, ale šlo to skrz ní těžko. Musí se u 
té spodní fakt vyvinout trochu větší síla a zatnout zuby (ale 
zas tak hrozný to není).

A výsledek hlavně stojí zato!

Teď se mi otevírá další svět všech těch krásných náušniček 
určených jen pro ty, které mají dírku v uchu - a to já teď jsem!

Nemůžu se vynadívat!

Duben 2012 - Barva na vlasy, náušničky a botičky 195



Nová barva na vlasech, nové třpytivé náušničky... vůbec se mi
je nebude chtít ve tři hodiny sundávat, až pojedu pro malou do
školky. :((( A navíc je tam potřebuju mít co nejdéle, takže si je
večer na spaní zase vezmu - to manželka (snad) neuvidí. 
Kdyby to nějak zarůstalo, tak to prošťouchnu zase no, ale to 
bych nerada :)

Ještě aby mi povyrostly vlásky a bude to úplně dokonalé :) 
Tedy...k dokonalosti Terezky mám ještě hodně daleko, ale 
třeba mi v tom někdo a něco pomůže... :)

A poslední radost - moje veliká - tenisky z Deichmanna!
V pátek takhle půjdu k psycholožce :) Od pasu nahoru ještě 
musím vymyslet :)
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Tyhle botky tam na mě čekaly! :) Usmívaly se a zářily na mě 
už zdálky!!! :)
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Role jsou rozděleny
24. dubna 2012 v 20:44 | Tereza 

Dnes jsem byla na akademii mateřských školek - představení, 
které bylo naprosto úžasné - ty malé děti (včetně dcerky), jak 
sehraně pobíhaly na jevišti, každý měl tu svou roli a když pak 
jedna paní za mnou prohlásila, že má mokré oči, tak jsem si 
oddechla, že jsem nebyla sama (čili jsem si nepřipadala až tak
divná :).

Ale uvědomila jsem si, že role jsou rozděleny už od narození. 
Okamžitě vás někam zařadí. Buď jste chlapeček nebo 
holčička a pak už je všechno jiné. Nemůžete si tu roli vybrat, 
společnost jí vybrala za vás. Musíte jí hrát, ať chcete nebo ne.

Už v mateřské škole vyfasujete na představení buď krásnou 
sukýnku nebo kalhoty a klobouk. A máte-li sukýnku, tančíte, 
kroutíte se a jste strašně roztomilí. Máte-li kalhoty, dostanete 
imitaci těžké palice, bambitku nebo masku vlka.

Nelíbí-li se vám to, máte smůlu.
Tedy ono se to přežít dá. Pokud je vám pět.

Viděla jsem v tom závěrečném defilé 150ti dětí spoustu 
budoucích doktorů, umělců i nezaměstnaných. 150 osudů, 
které jednou ovlivní životy jejich blízkých, ale možná i 
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našich. Teď je to dětství, zaslouženě bezstarostné a krásné, co 
je naplno zaměstnává. Ale jednou něco dokážou.

Role jsou rozděleny.
Bohužel občas se to tak jako zrovna na jedničku nepovede.

A byl to taky můj druhý den s náušničkama.
Ale není to nic jednoduchého - když jedu pro malou do 
školky, musím si je sundat a dát si je na uši zase až když jdu 
spát. Ať jsou tam co nejdéle, aby dírka nezarostla. Takže je 
mám na sobě přes noc - úzkostlivě ty krásné třpytivé 
"drahokamy" skrývám při každém zavrtění manželky vedle 
mě. Ráno vstávám o deset minut později, takže pak rovnou 
vklouznu do koupelny a zase je musím sundat, odvezu 
manželku do práce, malou do školky a zase si je za hodinu 
můžu milostivě vzít, abych je zase ve tři odpoledne sundala, 
protože jedu za malou...

Takže když to shrnu, denně si je sundávám a nandavám 
celkem 4x.
Dohromady, i když rozkouskovaně, je mám přesně 12 hodin a
dalších 12 hodin je mít nesmím. Zítra jdu na kontrolu k 
doktorce, takže je budu mít ještě méně. A popozítří v pátek 
první setkání s psycholožkou.
Chvíli jsem z toho nadšená, chvíli mám obrovský strach, 
chvíli trému, zoufalství, i radost se tam objevuje. Teď jsem na 
mrtvém bodě a potřebuji se někam pohnout.
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Dneska jsem si přelakovala nehty - jsou krásný! :) Na nohách 
jsem si je nechala výrazně růžové - pastelově růžový lak od 
Avonu od Týnky, na rukách jakžtakž decentně (tak jako na 
fotce v jednom z předchozích článků), ale úplně božsky se 
lesknou :) Navíc mi o milimetr povyrostly, takže už vypadají i
žensky dlouhé. Chtěla bych si je aspoň takhle udržet, když je 
nesmím nechat narůst víc :(

Můj život je neustále plný skrývání, odříkání a potrhaných 
nervů. Nechci myslet na to, že musím skrývat nalakované 
nehty, když jdu s manželkou po městě. Ona nechce, aby mě 
tak někdo viděl, já jsem zase šťastná, když to někdo vidí. :) 
Ale chápu jí samozřejmě. Byla by to přeci ostuda i pro ní...

Bude půl jedenácté večer, jdu si vzít náušničky a půjdu spát.
Alespoň že přes noc si můžu snít svůj sen.

A taky jsem zjistila, že jsem teď docela klidná, co jsem doma 
a můžu se věnovat sama sobě a taky dcerce, když je pak 
doma. Už nemám ten strašný stísněný stresující pocit, že jsem
něco nestihla, protože teď budu muset zase pět dní od rána do 
večera do práce. Takhle jsem víc v pohodě, protože toho víc 
stihnu.

Ale abych byla na 100% Terezou, na to mi tyhle "útržky" 
života nestačí...

Duben 2012 - Role jsou rozděleny 200



Posun
25. dubna 2012 v 13:15 | Tereza 

Zajímá mě, kde budu za rok, za pět let...za deset...

Cítím totiž ten posun. Neustále se jakoby přibližuji Tereze víc 
a víc, aniž bych si to uvědomovala.

Úplně na začátku, když mi bylo 8 a začala jsem si něco 
uvědomovat, jsem se bála jen otevřít šuplík, kde byly uložené 
silonky mé sestry. Za tři roky jsem se ještě pořád bála vůbec v
silonkách vyjít ven - i když byly jen pod kalhotama nebo pod 
teplákama! A pak za dalších sedm let podniknu svůj první 
"výlet" ven kompletně v dívčím oblečení. (To jsem si tenkrát 
ještě nemohla dovolit holit nohy! To musel být teda pohled! :)
I když jsem jich měla několik na sobě, aby to nebylo poznat.)

O dalších pár let už dělám své první dívčí fotky (na které 
mimochodem přichází úplně náhodou jedna moje kolegyně 
Edita - mimořádně hezká a milá slečna). Vzhledem k tomu, že
ty fotky v holčičím oblečení byly absolutně první, tak si 
dovedete představit, jak jsem tam asi vypadala :) No prostě 
jako Tom v sukni. A její reakce? No, nejdřív říkala, že 
objevila něco, co asi neměla vidět. A příjemné pro mě bylo, že
se mě pak vůbec neštítila :) Jasně, že jí to nepřitahovalo, ale 
nevadilo jí to :)
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Pamatuji si, jak jsem byla šťastná, když jsem se poprvé 
oholila a ještě víc, jak jsem si poprvé kompletně vytrhala 
chlupy na nohou úplně všude a nohy byly pak hlaďoučké 
minimálně týden. Od té doby bez epilátoru nemůžu udělat ani 
krok.

A kde jsem teď?

Snažím se o vyloženě holčičí fotky. Mám propíchnuté uši. 
Nošení dívčího spodního prádla nebo silonek (i když jenom 
pod kalhoty) je samozřejmost. Jít ven po setmění je ten 
nejpříjemnější relax a když jsem doma sama a je čas, můžu i 
přes den vyjet za město... Strašně moc toužím jít ven ale i 
normálně přes den mezi lidi. Jenže se bojím lidí, kteří mě 
znají. Cizí jsou mi ještě jakžtakž ukradení, ale bojím se třeba 
sousedů.

I když i to jednou určitě skončí.
Cítím to.

Čím víc o tom mluvím, čím víc si vše uvědomuji a řeším to, 
tím víc lidí o tom začíná vědět a tím víc se cítím svobodnější. 
Tím víc začínám mít pocit, že je správné to, co dělám a méně 
se stydím. (Ono nejde o to, jestli je to správné - lidi budou 
reagovat stejně vždycky stejně :)

Těším se na to, co přijde...
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Teď jsou mé posuny rychlejší než kdykoliv předtím.
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Flirt
26. dubna 2012 v 12:26 | Tereza 

Žehlím prádlo pro malou a najednou telefon.
Neznámé číslo.
Tak to nezvednu a hledám na internetu, jestli to není zase 
nějaká "úžasná" nabídka bůhvíčeho. Vyjede mi jen jeden 
odkaz na ČSOB. A jméno Iva. Jo, tak to je tahle :) Jedna moc 
milá dívka - nebo možná spíš žena - zákaznice z obchodu, kde
pracuji, které jsem kdysi prodávala a vezla stolek se židlema. 
Něco potřebuje :)

Cítíte, jak v telefonu flirtuje. A pak vás pozve na víno...

Tak.

Teď jsem v situaci, kdy rozhodně nový vztah nehledám, 
nejdřív si musím dát dopořádku sama sebe, ale jak 
zareagovat?

Kdybych na to víno šla, mohu jí připravit nepříjemné chvilky 
třeba tím, že jí budu muset vysvětlovat, proč mám nalakované
nehty. Ona mě zezačátku bere přirozeně jako žena muže. Ale 
v téhle roli nechci zůstávat, natož začínat nějaký nový vztah. 
Už nemám sílu znovu a znovu odolávat Tereze, přiznávat se a 
řešit vše, co s tím souvisí, což mimochodem není zrovna 
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nejjednodušší. A hlavně zase někoho přivádět do 
nepříjemných situací.

Takže musím odmítnout. Nechci jí děsit tím, že jí narovinu 
řeknu, že já Tom jsem vlastně Tereza a bohužel to, co hledá 
ona je Tom. Nebo nevím. Každopádně mám zas o čem 
přemýšlet. Ale přemýšlení nechám na zítřek :) Zítra v 8:15 u 
psycholožky. Mám strach a zároveň se strašně těším. Už mám 
krásně přelakované nehty, jsou růžovoučké a lesklé a chci si 
teď ještě vyzkoušet nějaké oblečení, ve kterém k ní přijdu. V 
sukni nemůžu :( Ale chci si vzít dívčí rifle a ty nové bílé 
dámské tenisky z Deichmanna a taky si chci namalovat oči a 
decentně make-up. Cítím, jakoby to byl člověk, který mi má 
rozumět. Snad tím nic nezkazím. Ale pokud chci být sama 
sebou, jedině tak jí budu co nejblíž.

A přemýšlím, že bych si nechala i náušničky. Trhá mi srdce, 
když je musím během dne pořád vytahovat... a jsem v 
sedmém nebi, když si je zase můžu vzít.

Jsem zvědavá, jak to zítra dopadne.

A po psycholožce mě čeká ještě neurolog kvůli mým rukám - 
paní doktorka včera na kontrole po prohlédnutí zprávy z 
rentgenu mé krční páteře říkala, že moje páteř zestárla v 
obchodě, kde pracuji, na 55 let! :( Děsný!
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Ale podle mé manželky mám chodit pořád do práce, tahat 40 
kg bedny s nábytkem, nemít žádnou neschopenku (vždyť mi 
přeci nic není!) a nemyslet si, že mě teď bude živit ona... Tak 
to si tedy rozhodně nemyslím. Navrhla jsem jí, že vše co 
platím (nájem, elektřina, voda, auto) bychom měly platit 
napůl, když má teď příjem a když jsem to do teď platila sama.
Hned nato mi řekla, že tedy ano, ale že se chce rozvést...

Moje žena mi to vlastně nesmírně usnadňuje. Když si 
představím, jak bych musela řešit Terezu, kdybych měla 
milující manželku, tak by to bylo hodně těžké...
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1. krok dokončen - jupí!
27. dubna 2012 v 12:52 | Tereza 

Došlápla jsem dnes svůj první krok!
Dokázala jsem to a měla jsem z toho taky pěkné nervy, ale 
dnes v 8:15 jsem seděla u psycholožky a mohla jí říct, co mě 
trápí. Zrovna tam byly na pozorování další dvě psycholožky, 
takže na mě byly tři! :) Mohly prý odejít, kdybych chtěla, ale 
já to zvládla s nimi, protože jsem je měla celou dobu za zády 
a nevnímala jsem je.

Nejdřív to bylo vážně těžké. Nejhorší je vždycky ten začátek, 
pak už to jde, už se vám uleví a rozpovídáte se, ale jelikož 
jsem to už jednou prožila (tohle přiznání se veřejné osobě - 
mojí praktické lékařce), tak to teď šlo o trošičku lépe. Jakoby 
s každým přiznáním spadl ze mě kousek toho závaží a 
samotné mi to pomáhá být v roli Terezy jistější.

Nejhorší je, že mi manželka netoleruje už vůbec nic. Ani 
nalakované nehty, ani tu barvu na vlasech, která je úžasná! 
Ukázala jsem psycholožce svoje krásně lesklé nehty. Nepřišlo 
jí, jakože jsou až moc nápadné - jen že se lesknou :) No právě 
- a krásně! :) Měla jsem na sobě ty úžasné bílé dámské tenisky
z Deichmanna, na nohách silonové ponožky a rifle. No a pak 
žluté tričko, ale to nosím i jako Tom - na holčičí jsem si fakt 
netroufla, když to byla první schůzka a hlavně nemám žádné 
opravdu hezké a moderní, ve kterém bych šla ven (musím to 
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napravit! Teď jsem si udělala radost a na portálu 
Votocvohoz.cz jsem nakoupila dobře a levně kabelku přes 
rameno, šusťákovou bílorůžovou bundičku a dvoje dívčí 
tepláčky - ale fakt hezké - na doma :)
Akorát mi radost vždycky zkazí manželka. Prý se se mnou 
něco děje divnýho. Lakuju si víc výrazně nehty, dávám si 
barvu na vlasy... Jo, děje. Konečně taky! Ona sice ví, jak ráda 
ze sebe dělám Terezu, ale neví, že se chci stát ženou... že bych
chtěla i změnu pohlaví. Protože od chvíle, kdy jsem jí řekla 
všechno a zeptala se mě s obavami, jestli chci taky změnu 
pohlaví, jsem s ní o tom už nemluvila a teprve vlastně od téhle
chvíle vážně uvažuji o změně pohlaví! Myslela jsem, že to 
nejde. Až když se mě na to zeptala, začala jsem o tom víc 
pátrat a dočetla se všecky ty úžasné a zajímavé věci.

Řekla jsem psycholožce všecko. Poprvé v životě jsem to 
někomu řekla a mám z toho hroznou radost, protože k ní ještě 
párkrát přijdu, ale hlavně mě objedná do Prahy k MUDr. 
Hance Fifkové - tu považuji za nejlepší sexuoložku u nás! Je 
hrozně milá a nakloněná lidem, jako jsem já. Nabízela mi 
ještě MUDr. Weisse - to je taky známý sexuolog z Ústí n.L., 
ale já chci raději ženu. Jsem šťastná! Ale současně mi mé 
štěstí kazí myšlenky na rodinu, na manželku, na malou...

Vypadalo to, jako by psycholožka chtěla, abych přišla na to, 
jestli chci Terezu nebo rodinu. To je to, co teď řeším. Říkala 
jsem jí, že kdybych neměla rodinu, okamžitě nic neřeším a 
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chci být Terezou. To je pro mě jediné řešení! Jenže je tu malá. 
A rozvod. A z toho je mi smutno.

Mám zkusit říct manželce, aby k ní (k psycholožce) jednou 
přišla se mnou. Chci jí to říct ještě dneska, akorát jí nechci 
říkat o tom mém rozhodnutí se změnou pohlaví. Prý bude řešit
zvlášť mě samotnou a pak nás dva dohromady, protože naše 
manželství se musí taky vyřešit. Manželka taky potřebuje 
pomoc, aby se netrápila a nebyla nešťastná. Mám jí pořád 
ráda a chtěla bych jí pomoct, chtěla bych, aby byla v pohodě a
veselá.
Včera mi řekla, že už se na mě ani netěší.
Přitom já na ní jo. Jenže pokaždé má náladu pod psa.
Chtěla bych to všecko nějak vyřešit, aby jsme se nemuseli 
trápit. A hlavně taky dcerka Kačenka.

Nepomáhá mi ani to, že je mi 36, ani to, že mám rodinu a 
ještě k tomu dítě.
To jsou faktory, které mi Terezku oddalují a komplikují.
Kdybych měla rodinu, stejně by Tereza neustále vytahovala 
své drápky. Neumím bez ní žít. Respektive cítím, že Tereza 
jsem já, takže ani nemůžu neumět bez ní žít. Jen se neustále 
trápí, kdy ze sebe může schodit Tomovy šaty a stát se 
Terezou.

16.5. mám další sezení u psycholožky. A do toho ještě to 
obíhání doktorů kvůli těm mým bolavým rukám :(
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Včera manželka zjistila, že platí nějak moc za naftu. Auto 
mám teď já, ráno odvezu malou do školky, při cestě vyhodím 
i manželku do práce a jedu domů, abych odpoledne 
absolvovala totéž. Vyšlo mi, že to stojí 99.14 Kč. Tzn. stovka 
za den! Jo, tak to je. Když jsem tankovala já, tak se na to 
nikdy nikdo neptal a za měsíc jsem tam nalila 2000-2500 Kč. 
Teď je najednou problém, že každý třetí den musí manželka 
tankovat.
Původně po mně chtěla vysvětlení, kam se ta nafta ztrácí. 
Měla jsem jí vysvětlit, kam jako jezdím! To bylo absurdní. 
Nikam nejezdím. Jsem ráda, že jsem doma. A kdybych se jako
Tereza chtěla vydat ven, tak si sjedu dva kilometry za město a 
odtamtud se vydám na procházku k zastavěné části (tady mi 
vadí sousedi, kdyby mě potkali např. ve výtahu - ono zblízka 
je hooodně poznat, že mám mužské rysy - respektive i z dálky
někdy - potřebovala bych prostě ty hormony :(.

Takže teď toho řeším, že nevím co dřív. Ale Terezka mě dává 
sílu a jsem díky ní nadšená ze života. Už se těším, až udělám 
druhý krok...
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Třetí varianta
29. dubna 2012 v 20:35 | Tereza 

Obvykle jsou jen dvě varianty řešení:

První varianta je, že se přizpůsobím svému biologickému 
pohlaví a to druhé budu ubíjet a ono bude ubíjet mě, takže z 
toho budu nešťastná.

Druhá varianta je, že se stanu tím, kým toužím a budu šťastná.

A ode dneška uvažuji o třetí variantě, kterou je smrt.

Jen uvažuji! Nejsem schopná se zabít, ale shrnu to:

1) nemám práci (resp. jsem v neschopnosti a do původní práce
se už vrátit nemůžu - hledala bych si novou, ale nevím 
jak...záleží to i na rodině a navíc s prací je to tu teď nehorší v 
historii Českého státu)
2) nemám rodinu - manželka neustále mluví o rozvodu, je 
nervózní, nechce se mnou k psychologovi. To, že přijdu o 
rodinu je pro mě stejné, jako kdyby dcera zemřela. Nedovedu 
si představit život bez ní. Nejraději bych měla pořád svojí 
rodinu a přitom se stala Terezou... ale to nejde :( Budu na 
všechno úplně sama.
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3) nemám peníze (protože nemám práci) - na živobytí, ale ani 
tím pádem na případné plastické operace (např. mého 
klučičího nosu atd.)
4) nebudu mít kde bydlet

Pořád čtu, jak se prý lidé v mé situaci nemají za co stydět. Tak
jo. Vezmu si dámské tílko a abych nebyla moc nápadná, tak 
pod klučičí triko. A hned to mám zakázané manželkou, 
protože je to vidět. Jo, jsou vidět ta posunovací ramínka, jako 
mají např. podprsenky. Ale to je právě hezké! A jsem prý 
divná. Měla bych se léčit. Říkám jí, že už jsem si pomoc 
našla. Nemám se za co stydět, ale jakmile se stydět přestávám,
jsem okamžitě "ukamenována."

A teď důvody, proč zůstat žít:
1) dcerka
2) jakási vidina, kdy se nakonec stanu Terezou, která ale může
vypadat bůhvíjak.... co když nebudu vůbec hezká? :( Výsledek
je nejistý...

Nikdy jsem o sebevraždě nepřemýšlela. Sebevrazi jsou sobci. 
Nemyslí na lidi, kteří je milují. Způsobují jim bolest. A to na 
věky.

Ale začínám je chápat.
Ten obrovský tlak neřešitelnosti je nutí udělat něco, co je 
jediným řešením.
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Nevím, jak bych se měla zabít. Bojím se bolesti.
Kdyby mě chtěl někdo zabít, nechám se.

A nebudu muset řešit vůbec nic. I manželka bude mít vše tak, 
jak chce.
Říkala, že není problém najít si někoho lepšího, než jsem já. 
Že je to snadné... V jejích očích jsem nula. Mé jakékoliv 
snahy o normální rozhovor, o projev malé něhy nebo 
jakýchkoliv citů ztroskotává.
Trápím se. Je mi smutno.
Už ani nevím, za co bojovat.

Pokud je jediný důvod proč žít dcerka, pak musím zůstat 
naživu.
Ale ta myšlenka na smrt mě uklidňuje. Ta jednoduchost toho 
řešení...
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Květen 2012

Soudnost
2. května 2012 v 13:53 | Tereza 

Venku už je čtvrtý den teplota kolem 30 stupňů a úplně modrá
obloha!

Na to, že je 2. května je to super počasí.
Úplně mě to láká ven. V nějakých krásných letních šatičkách -
pokukovala jsem po nich nedávno na bonprix.cz.

Užívám si náušniček, teď jsem kompletně dotrhala chloupky 
na nohách a rukách, takže jsem zase hlaďoučká a představuju 
si, jak jdu v šatičkách nebo sukýnce a sandálkách na podpatku
ven. Žádné paření v dlouhých riflích! Ani teniskách! Prostě 
takhle hezky nalehko!

Ještě nikdy jsem nebyla venku jako Tereza přímo mezi lidmi 
ve městě. Ale strašně po tom toužím!
Hodněkrát jsem byla venku pozdě večer, kdy už tam není moc
lidí - to jsem si prošla i náměstí a hlavní pěší zónu a bylo to 
něco tak krásného! Byla jsem i autem za městem, kde jsem se 
normálně pohybovala, fotila se a v autě se jako Tereza 
projížděla, ale cítím, že mé mužské rysy by mě pořád mohly 
prozradit, proto bych potřebovala někoho, kdo bude soudný a 
řekne mi, jak se dočesat, co dolíčit, co přelíčit, jak 
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zamaskovat tohle nebo tamto... prostě kdo mě uvidí také z té 
druhé strany, protože já sama si můžu v zrcadle připadat 
stokrát jako Tereza, ale pořád na mě bude něco nedokonalého.
Tedy ono to na mě musí být, když ještě nejsem na hormonální
terapii (dovedu si živě představit ten pocit, až na ní budu! To 
bude nádhera!!!)

Potřebovala bych někoho, kdo bude stát při mě.

Nikdo takový ale neexistuje.

Manželka odmítla zajít se mnou k psycholožce.
Nechtěla jsem nic měnit, chtěla jsem, aby byla v klidu.
16.5. mám další sezení.
Strašně se těším k MUDr. Hance Fifkové do Prahy.

V pondělí se pálili čarodějnice. Jeli jsme jako obvykle k 
rodičům manželky. Tam malá strašně moc chtěla uplést 
věneček, tak jsem jí ho upletla ze sedmikrásek a byla tak 
nadšená, že druhý den ráno se u nás v posteli prudce probudí a
s obavami zakřičí: "My jsme zapomněli vzít ten věneček!"
Tak jsem jí vysvětlila, že stejně zvadnul a že upleteme nový.

Taky odhalila moje růžové nehty na nohách. Prý jsou hezké :)

Já jí do toho nechci zatahovat. Cítím, že to není správné (také 
kvůli manželce, která to nechce), ale četla jsem, že se před 
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dítětem nemá nic tabuizovat. Bylo to ve studii o 
transsexualismu, kterou napsalo víc sexuologů, včetně Hanky 
Fifkové a MUDr. Weisse. Že děti potřebují o všem otevřeně 
hovořit, že to zvládají, že to v žádném případě neovlivní jejich
sexuální ani duševní vývoj, že jsou radši, když to vědí, že 
mnohem horší je to tajit - takové dítě potom není v životě na 
podobné věci připraveno. A to je špatně.

V sobotu byla oslava u manželky babičky. Měla jsem černé 
dámské tílko (vzala jsem si bez kraječky u prsou, aby to 
nebylo tak nápadné) a na to pánské žluté tričko. A už mám 
zakázané i to krásné tílečko, protože jsem byla dotázána, zda 
ta ramínka, co prosvítají skrz žluté tričko jsou od podprsenky 
nebo od čeho :) (Ptala se mě maželky sestřenice s jejím 
klukem - je jim oběma tak 21). Odpověděla jsem, že to je 
korzet :)) Vtipkovala jsem. On odpověděl, že to proto mám 
dnes tak hezkou postavu! :) Prostě v pohodě.

Manželka to zřejmě zaslechla, protože jsem dostala doma 
vynadáno. Jako malá...
Zase to její: Měla by ses léčit!

Za hodinu jedu pro malou do školky. Ještě musím vysát, jinak 
bude zase proslov, že tu nic nedělám. Přitom nic nestíhám, 
protože než si vytrhám všecky chloupky, namažu voňavým 
krémem, upravím nehty, vlasy, obličej, vytrhat obočí ... teď ho
mám zrovna tak krásně vytvarované!!!... to trvá i hodiny!!! 
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Ale já tu nic nedělám :( Já bych dělala, ale copak můžu, když 
tyhle "Tereziny" záležitosti nemůžu dělat, když je doma malá 
nebo manželka?

Malá zase kašle. Bojím se, že bude zase 14 dní s tím kašlem 
doma :( To zas zarostu, ach jo.

Nestíhám se ani naobědvat.
Stejně potřebuju shodit pár kil v pase - nebo spíš trošku 
zpevnit.

Netěším se, až za hodinu budu muset ze sebe schodit všechno 
to krásné sexy letní oblečeníčko, které je naprosto normální 
pro Terezu, ale naprosto nepřijatelné pro Toma... a ten se bude
v rozpáleném autě pařit v riflích a teniskách... a bez náušniček
:(((

Já vim, už zase si stěžuju. Jenže komu to mám říct?
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Chci být žena
2. května 2012 v 23:43 | Tereza 

Já nechci vypadat jako muž.
Já nechci vypadat jako muž v ženských šatech.
Já nechci vypadat jako transsexuál.
Já nechci vypadat jako žena s mužskými rysy.

Já chci být žena!

:(
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Nemám si s kým povídat
3. května 2012 v 21:47 | Tereza 

Každý den se chci přitisknout k manželce.
Nebo jí aspoň obejmout.
Cítit její dotek, její vůni, její teplo.

Každý den si říkám, že třeba dnes mě vezme za ruku. Úplně 
sama.

Ale nic z toho se neděje.
Je chladná. Neznamenám pro ni nic.

Chybí mi.
Jak to, že nechybím já jí?

Jsem tu sice vedle ní, ale úplně sama. Nemám si ani s kým 
povídat o úplně obyčejných věcech. O zprávách v televizi, o 
dešti a voňavém vzduchu venku. O zelené trávě a lípách pod 
balkónem. Nemám s kým řešit obyčejné starosti. S kým se 
radit o tom, co si dáme dobrého, radovat se z maličkostí a těšit
se na společný víkend nebo na výlet.

Jsem člověk, který si potřebuje povídat. O maličkostech, o 
radostech, o starostech. Pořád. Potřebuji cítit život.

Manželka říká, že se těší, až bude sama, jak jí bude dobře.
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Teď sedí za mnou na gauči u svého notebooku, píše na něm 
jako o závod a snaží se nesmát se nahlas. Zadržuje smích, ale 
moc jí to nejde. Nasadila jsem si radši sluchátka, protože to 
funění se nedá poslouchat.

Tak 7 měsíců jsem jí neviděla se smát - nebo aspoň usmát... 
vždycky jenom za mými zády u notebooku při psaní. Při 
velmi rychlém a neustávajícím psaní, při kterém je nadšená, 
při kterém se usmívá, při kterém je šťastná.

Jediný člověk, který mi dodává energii a kterého mohu 
obejmout je moje dcera.
To objetí je pokaždé jakoby bylo poslední...
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Jistoty
4. května 2012 v 19:42 | Tereza 

O všechny životní jistoty (rodina, byt, auto, práce), které jsem
kdy měla, přicházím a čekají už mě jen samé nejistoty.

Nevím o žádné jistotě, která by mě čekala.

A z toho může být člověk hodně otrávený :)

No jo. Ono to nějak dopadne.

Každý den si sama v autě trénuji ženský hlas. Ještě mě čeká 
hodně lekcí :) Asi zbytečně přeskakuju jednotlivé kroky 
celého procesu, ale když mě se to tak líbí :) Ale prý to jde :) 
Nechci mluvit jako muž imitující ženu :))

A každý den si představuji, jak bych se v dané situaci chovala 
jako Tereza.
Je to úžasný pocit.

Dneska mi přišla nádherná šusťáková bílá bundička s 
růžovými proužky - za pár korun z votocvohoz.cz. Konečně 
nějaká bunda - už můžu vyrazit ven zase mnohem věrohodněji
:) A ještě mi přijde (doufám že konečně) ta sportovní kabelka 
přes rameno a dneska jsem od jedné sympatické slečny 
koupila ještě jednu riflovou (ale moderní) bundičku, fakt 
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krásnou! A dva svetříky. Červený a černý. Ten červený je prý 
ze strááášně moc moc příjemného materiálu! Tak se těším. Ta 
slečna je totiž v osmém měsíci těhotenství a místo obvyklých 
56 kg má 70 kg, takže se do toho nevejde a rozprodává co 
může za pár korun :)

Dneska mi žena řekla, že simuluju, že jsem nemocná. Měla 
bych jít do práce a tahat s těma mýma ručičkama 50kilové 
bedny. Prý jsem se hodila marod a nic mi není. A pak z ní 
vylezlo, že během měsíce musí zaplatit deset tisíc za rovnátka.
Půjde totiž v září na plastiku čelisti, aby prý byla hezčí. Mě se
líbí takhle, ale ona to chce. To je peněz zrovna teď! Nejlepší 
je, že já jsem jí nikdy nic nevyčítala. Ale ona se o to přihlásí 
vždycky sama. Začne o tom mluvit a dospěje k závěru, že jí to
vyčítám. A já pak jenom koukám, co si to zase vsugerovala.

Přišla jsem ještě na jednu věc, co se vztahů týče. Štěstí jsou 
peníze! Když je nemáte (myslím opravdu dlouhodobě) a jste v
neustálém stresu, jak zaplatit účty, podepíše se to na 
jakémkoliv vztahu. Pět let bez peněz na nás nechalo své stopy
a zničilo vše, co mohlo tak, jako už to udělalo mnohokrát i 
jinde.

Když pět let nemůžete koupit nic navíc, když si pět let 
nedopřejete nic pro radost (dovolená, nový svetr nebo pořádné
boty!), tak jste občas znechucení. To jsou ale materiální 
hodnoty. Ještě by tu měly být ty duševní... veselé zážitky, 
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výlety, povídání si... Jenže ono to nejde. Zezačátku se snažíte 
bránit se tomu negativismu a také to jde, ale jak vás to 
postupně pohlcuje, tak jste najednou v tom a je to v pr....

Ale vzhůru ke světlým zítřkům ;)

Ty vlasy rostou tak pomalu!!! :) Teď vypadám spíš jako 
kdybych potřebovala ostříhat, než aby se s těmi vlasy dalo 
něco hezkého vytvořit... ale už pokukuju po účesech... a taky 
si musím rozmyslet, jestli budu přírodní brunetka nebo 
blondýnka přeciiii! :))

Jo a rýsuje se mi nová práce - fakturantka.
Jenže... problém s pracovní dobou. 
Měla bych volno jen odpoledne a víkendy, což znamená (než 
se asi odstěhuju?), že nebude čas na Terezu... :( Něco jiného 
by bylo, kdybych bydlela sama... možná... protože manželka 
říkala, že budu mít dcerku na víkendy... už zase všechno 
organizuje sama...
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A vem si ponožky!
5. května 2012 v 15:30 | Tereza 

Mám krásně růžově nalakované nehty u nohou. Nemůžu se 
jich vynadívat.
Hned ráno jsem si vzala kraťásky (bohužel klučičí, protože 
manželka mi nedovolí vzít si jiné) a bez ponožek. Takže jsem 
se kochala celé dopoledne.

V poledne jsme šli nakoupit kousek odsud do obchodu, vzala 
jsem si růžovobílé ponožky, které mám taky hrozně ráda a 
když jsme přišli domů, převlékla jsem se z riflí zase do 
kraťasů. A k těm se ponožky moc nehodí, takže zase bosky... 
A hned slyším manželku, jak říká: "A vem si ponožky!"

:(

Nic neříkám.
Vybírám schválně ty nejhnusnější šedivý ponožky co mám. 
Sundávám si kraťásky a beru zelený tepláky. Děsný.
Asi nechtěla, aby malá okukovala moje nehty. Přitom už je 
viděla a říkala, že jsou krásný! Hlavně že prý nic před dětmi 
netajit. Asi by to na malou mělo negativní vliv. Nevím tedy na
co, ale prostě jí to vadí. Neberu jí to. Má právo na to, aby jí to 
vadilo.
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Ještě že můžu mít na sobě dívčí aspoň to, co nevidí. I když při
převlékání třeba na nákup musím sebou hodit, aby neviděla, 
že mám nádherně sytě oranžové tílečko "Miss High School", 
které mi přišlo díky účasti v téhle internetové soutěži na 
Libimseti.cz :) A taky bílé krajkové kalhotky. Ale s těma 
ponožkama mě fakt otrávila. Sedím tak, abych na ně neviděla.
Hnusí se mi.

Chtěla bych žít tam, kde to nikomu nevadí.

Ona si na cestu do obchodu vzala riflovou sukýnku, moc 
hezké jemné tělové silonky a boty na podpatku. A já?
Chtěla bych to samé, ale nemůžu.

Vadí jí zase moje nehty.
Nedokážu je odlakovat.
Jsou nádherný!

Teď už Terezu neubíjím já - dávám jí naprosto volný průběh, 
ale teď už jí ubíjí společnost, mé okolí, manželka. To všechno 
se jí snaží zahnat do kouta. Ale čím víc to dělají, tím víc to 
bolí.

Včera jsem četla v jednom místním časopise výstřižek z novin
z r. 1978 o výstavbě panelového sídliště. Bylo to zajímavé - 
hlavně ty starosti, jaké lidi tenkrát měli. A došlo mi, že 
kdybych žila v té době, měla bych to strašně těžké. Lidi jako 
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já to prostě v sobě museli utlouct, nic jiného jim asi 
nezbývalo. A museli se s tím naučit žít, i když je to těžké.

Já jsem v situaci, kdy se s tím naučit žít nemusím! Mám 
možnost volby. Mohu se svobodně rozhodnout a ta svoboda je
úžasná.

Ale čeká mě ještě dlouhá cesta plná překážek.

Teď jsem doma a nesmím nic.
Všechno je mi vyčítáno.
Všechno je mi zakazováno.
Všechno, co mi přijde přirozené, příjemné a hezké.
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Tohle je pro ženy
5. května 2012 v 18:30 | Tereza 

Miňonky.
Miluju je.
Ale reklama je cílená na ženy.
Dokonce jsou tam i oslovovány s tvrdým y na konci sloves v 
ženské osobě. Pro muže miňonky nejsou. :)

Takže miňonky jsou pro ženy.

Teď mě do očí praštila reklama na internetu na Ford Fiesta: 
"Nový Ford Fiesta - stvořeno pro ženy!" Přímo takový 
slogan! U auta! Pokud byl mezi vámi muž, který o tomhle 
autě uvažoval, tahle reklama ho zcela jistě odradila. :)

Existují i reklamy a produkty cílené vyloženě na muže. Jenže 
tam jde o produkty, které používají muži. Např. parfém AXE. 
To je vyloženě mužská záležitost, ale spousta mužů má rádo 
miňonky nebo se rádo projede ve Fiestě. Stejně jako vyloženě 
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ženské produkty jako jsou hygienické vložky. Always si taky 
muž nekupuje. To beru :)

Nanuky Mrož
V té reklamě Vás polonahý svalnatý urostlý muž přesvědčuje, 
jak je tento nanuk dobrý, protože i ty jahody do něj sbírají 
ručně samí svalnatí muži, kteří se na vás smějí a je z nich cítit 
testosteron! :)
Tohle muže neosloví. Ale na ženy to funguje :)

Tenhle článek si nechám "otevřený" a postupně sem budu 
připisovat nové produkty, které jsou cílené pro ženy, ale 
přitom je používají běžně i muži. Poslední dobou je toho více,
ale teď si vybavuji jen tyhle dva.

"Tak já to teda nebudu jíst, ty miňonky..." řekne muž doma 
manželce, když uvidí tu reklamu. Přece se nenechá 
degradovat na ženu! :) Jak povrchní! :))))

Květen 2012 - Tohle je pro ženy 228



Strach
7. května 2012 v 22:46 | Tereza 

Tak už se to zase střídá.
Ten zoufalý pocit večer, kdy to všechno na mě padá, občasné 
děsivé noční poloprobuzení a ráno to úplné probuzení, ještě 
zoufalejší, kdy se mi hlavou honí nejrůznější nejhrůznější 
myšlenky. Zrovna před třemi dny jsem se poprvé po dlouhé 
době večer úzkostlivě ničeho nebála a měla jsem dobrou 
náladu. Nechápala jsem proč :) Ale je to zase pryč.

Bojím se, co když to nevyjde...
Dnes mám poprvé strašný pocit, že ta moje jistota, to 
přesvědčení, ta víra a síla jít za svým cílem může být někým, 
kdo má právo rozhodovat o mé budoucnosti, naprosto 
zničena.

Co když někdo řekne, že nesmím jít dál. Že Tereza musí 
přestat existovat. Že nejsem Tereza a ani jsem nikdy nebyla...?

Mám strach.

Dostala jsem na to prášky, ale můj vztah k "umělým 
navozovatelům dobré nálady" není zrovna moc pozitivní, 
takže jsem měla zatím jen jeden. Zajímavé je, že mi je 
předepsal neurolog na ruce, abych se vyspala :)
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Když jsem si ho vzala, čekala jsem, že ze mě spadne ta 
úzkost, což podle příbalového letáku měla. Ale v noci jsem se 
stejně budila. Neměla jsem ten úzkostlivý pocit tak intenzivní,
ale byl tam a hlavně tam byly pořád tytéž myšlenky. Na 
dcerku, na manželku, na můj život, na ztrácející se jistoty, na 
budoucnost... je to pořád dokola.

Neumím si představit, že to nevyjde. Nepočítám s tím. A 
najednou přijde někdo, kdo řekne, že "takhle tedy ne!".

Celou mě to dnes večer pohltilo.

A do toho ten divný díl Kriminálky Anděl o vraždě 
transsexuála... všechno tam bylo takové ... nereálné. Takhle to 
vůbec nechodí. Nikdo si nemusí platit drahou operaci v 
Thajsku. Blbost. A hlavně ten postoj (mimochodem přesný 
postoj celé společnosti): "A co ty dvě transky?" řekl tam jeden
kriminalista.
Prostě ty "nelidi", tamta dvě stvoření, to "někdo"... tamty z 
okraje společnosti, ty vyřazené osoby, ty divný bezpohlavní 
stvůry, kterých se bojíme, protože se nám hnusí, protože 
nevíme, co to vlastně je, protože to neznáme, protože se o tom
nemluví, protože o tom nikdo nemluví a ani mluvit nechce. 
Bože, jaká smůla vyšetřovat zrovna vraždu transsexuála!
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A do třetice, abych měla vážně úžasnou náladu, řeším celý 
večer v hlavě mojí samotu. Potřebuji-li někoho po svém boku.
Vím z minulosti (to už je hodně dávno), že jsem sama být 
nedokázala, že jsem se hrozně trápila, hledala někoho, ke 
komu se budu moct přitulit, sdílet s ním radosti, povídat si s 
ním, mít v něm oporu. Ale teď cítím, že nikoho takového 
nepotřebuji. Jenže to je jen klam. Ono to po čase stejně 
přijde... vím to. Jenže mé šance někoho získat budou 
rozdrcené na padrť a ležet někde na dně v tak malém 
množství, že z toho vlastně nikdy nic nevzejde. Na druhou 
stranu vidím reálné vztahy lidí po proměně, kde proměna není
problémem.

Mám na srdci balvan, který ne a ne spadnout.

Teď skončil na Primě pořad Partička. Jediný pořad, který mě 
v téhle době dokáže rozesmát k pláči. Jak osvobozující je ten 
smích, ten pocit! Dobrou noc :)
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Rodinný výlet
8. května 2012 v 20:39 | Tereza 

Dnes 8. května na státní svátek bylo krásně.
Jeli jsme celá rodina ještě s rodinou mojí sestry vláčkem na 
výlet do nejbližší ZOO a na vyhlídku.
Sestra má manžela a dvě malé holčičky. 3 a 6 let.
Té naší je 5, takže se všichni strašně moc těšili a navíc se nám
podařilo přemluvit i naší "maminku", takže jela i manželka, i 
když byla chvílemi úplně mimo zahleděná a nekontrolovaně 
se usmívající do svého mobilu. Důležité je, že si to dcerka 
užila, protože ona (stejně jako já) je ráda, když jedeme někam 
všichni tři pohromadě. Což poslední dobou bylo dost vzácné.
Cítila jsem, že tohle je náš poslední společný výlet ve třech, 
takže jsem se ho snažila užít maximálně a tak, aby si ho užila 
i malá.
Chybělo mi to, co jsem kdysi zažívala běžně, že mě manželka 
vzala za ruku nebo jsme se objali při krásném pohledu z 
vyhlídky. Ale učím se to překousnout a protože to, co chci je 
silnější, tak to jde poslední dobou (občas i) snadno.

Ale proč o tom píšu :)

Až odpoledne u společného oběda v krásné restauraci si švagr
všiml, že nemám ani jednu šedinu a že mám nabarvené 
vlasy :) Nemohl tomu uvěřit a pořád se mi díval na vlasy.
A pak si všiml, že mám vytrhané obočí.
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Byl z toho trochu v šoku, že si toho všiml až teď, tak mu 
říkám, že si na to zvykne a usmívala jsem se.
Říkal, že s tím obočím vypadám jak holka! (Jéé kdyby věděl, 
jak mě tohle vždycky potěší.) No a na manželku hned, jaký 
jsem prý metrosexuál :D
A to si nevšiml, že mám úplně hladké ruce a propíchnuté uši :)
A taky nalakované nehty (ty už si musím zítra přelakovat - ten
dlouhotrvající Rimmel Lycra Pro po 10 dnech už potřebuje 
opravu, ale je úžasný. :) A kdyby věděl, co mám za spodní 
prádlo :) Podprsenky se v tomhle teple, kdy nosím jen klučičí 
tričko, nosit moc nedají, protože i když trochu prsa mám, 
podprsenka mi je vždycky zvětší a jsou pak 
nepřehlédnutelné :) (Což se mi líbí, ale manželka je zásadně 
proti tomu, abych to takhle nosila, když jdu někam s ní.)
Takže jsem si užívala své holčičí radosti a byla ráda, že 
vypadám jako "metrosexuál" :) Kdyby věděl, co se mi honí 
hlavou ;)

V ZOO se mi stala taková příhoda mimo téma, kdy u výběhu 
krásných bílých koz přišel nejprve kozlík všechny pozdravit 
úzkou dírkou mezi příčkami v plotě, že tam strčil jen čumák a 
hned za ním běželo maličké kůzlátko - fakt roztomilé :) Taky 
prostrčilo čumák. A ejhle - kromě čumáku byla venku 
najednou celá hlava a přední tlapky :) Říkala jsem malé, 
rychle si ho pohlaď! :) Ale najednou jsem měla co dělat, 
abych ho udržela aspoň zadníma nohama u sebe ve výběhu, 
rychle jsem předala foťák a popadla ho do náruče, abych ho 
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vrátila zpátky :) Kolem byla zrovna spousta lidí a všichni 
jenom koukali na ten jeho pokus o útěk :) Zajímalo by mě, 
jestli to takhle dělá často nebo jestli to bylo poprvé. Měla 
jsem pocit, že to teď určitě zkusí znovu. A největší legraci z 
toho měla samozřejmě malá. Takže byla šťastná a my všichni 
taky.

Tady je, tuláček jeden :)

Celou dobu jsem si představovala, jak jdu to téhle ZOO v 
dívčím oblečení jako Tereza. Prostě normálka. Ne jako Tom v 
dívčím, ale jako Terka se vším všudy. A bylo to krásný. Těším
se, jestli se mi tohle jednou splní. Žít normální holčičí život.

Jo a přišla nám zase hora letáku a mj. taky leták Takko 
Fashion - a tam od 17.5.-20.5. úplně úžasná dokonalá bílá 
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sukýnka s krajkovým zdobením na okraji - taková 
romantická! A ten topík! Tak pro tu sukýnku tam chci zajít, je 
jen za 249 Kč! Asi se zblázním, až si jí obléknu a někam v ní 
v krásném letním večeru vyrazím! Dala bych sem fotku, ale 
na netu ještě tenhle leták není a naskenovat jsem to nestihla, 
protože přišla manželka...

Tak už jsem druhý den sama doma, takže nalakované nehty, 
úplně dokonale hlaďoučké nožky i ruce (bože ten pocit je tak 
úžasný!), upravené obočí... konečně zase trochu vypadám :) A
tady je naskenovaná fotečka té sukýnky z Takko Fashion:
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Tu chci! :)

Jo a rozhodla jsem se dávat sem víc obrázků a fotek. Protože 
je to pak hezčí :)
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Něco za něco
9. května 2012 v 19:33 | Tereza 

Před chvílí jsem vyšla na balkón zalít avokádo, co tam mám 
už léta a je vysoké skoro jako já. Neodolala jsem a zase se 
začala kochat výhledem. Došlo mi, že o tenhle výhled přijdu. 
Miluju to tady:

A jestli to někdo pozná, tak ať. Už na to kašlu. Když se budu 
pořád na něco ohlížet, nikdy se nedostanu tam, kam chci.

A pak mi došlo ještě něco.
Že vždycky je něco za něco.
Nemůžeme mít přeci všechno!
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Tomu co chceme musíme obětovat něco z toho, co máme. Tak
to prostě je.
Nemohu mít manželku, dcerku (tj. rodinu), tenhle byt s 
krásným výhledem na tři světové strany se stromy všude 
kolem, které k životu potřebuji a současně být Terezou. 
Musím přinést nějakou oběť a tou jsou všechny tyhle jistoty, 
za které jiní lidé bojují celý život a já je teď musím ztratit. 
Musím, protože jinak nedokážu žít. Nemůžu čekat na zázrak, 
až se něco stane úplně samo a bude ze mě Tereza. Musím pro 
to taky něco udělat.
Kde je psáno, že to co mě čeká nemůže být taky krásné? Já 
vím, že to může být i horší, ale negativismus rozhodně není na
místě :)
A tímhle psaním si aspoň krátím dobu mezi jednotlivými 
návštěvami odborníků, kteří mi mohou pomoci... stále jen 
čekání...

Takže s chutí do toho.

A vlásky jak mi krásně rostou :) Ještě teda nemůžu tvořit dívčí
účesy, ale už začínají držet sponečky :) A už se těším, až 
udělám první culíček :) Miluju je!

Je to super, protože nemusím teď každé tři měsíce chodit ke 
kadeřníkovi, kam jsem vždycky chodila nerada. A už jsem 
taky přišla na to proč. Protože jsem odtamtud vyšla vždycky 
jako kluk se stoprocentním klučičím účesem :( Dívala jsem se
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tam vždycky na sebe do zrcadla a při každém střihnutí jsem se
vzdalovala od Terezy směrem k Tomovi. Nemám ráda to 
místo, které ze mě pokaždé udělalo kluka. A těším se, až si ho 
oblíbím jako Tereza a vyjdu odtamtud s nějakým hezkým 
dívčím účesem! Pleš žádnou nemám, jen mám vyšší čelo, 
takže to bude asi chtít nějakou ofinku :) To budu zas v 
sedmém nebi :) Tohle všechno "poprvé" je pro mě pokaždé 
tak intenzivní a krásné... ať už to jsou obyčejně nabarvené 
vlasy nebo propíchnuté uši. (Mimochodem zatím jsem se 
nesetkala s pozitivní reakcí na ty moje vlasy - nejde o barvu, 
tu nakonec uznají za hezkou, ale vůbec o smysl toho barvení, 
kde se setkávám s nepochopením. Ale to se ještě setkám 
mockrát :) Však oni si lidi zvyknou :D (kromě mojí manželky 
teda).

Ale musím říct, že mám vždycky radost, když manželce 
dojdou třeba silonky nebo silonové ponožky a já jí můžu 
jedny darovat. Prostě jako dvě kamarádky :) Dneska ráno 
zjistila, že má dírku na chodidle u posledních silonových 
podkolenek, co nosí pod legínama k sukni. Tak jsem jí nabídla
svoje, ale ponožky, protože podkolenky zrovna taky nemám - 
musím dokoupit. Ty si tedy nevzala, ale třeba za silonky byla 
posledně ráda :)

Miluju vždycky, když jsem sama doma a můžu se stát 
Terezou. Ty pocity se dají srovnat s pocity básníka, který je 
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okouzlen a je na něj těch krásných pocitů tolik, že musí složit 
báseň.

Už chápu Veny (to je ta Němka, se kterou jsem si chvíli psala 
a kterou čeká v r. 2013 operace pohlaví), když jsem se jí ptala,
jestli je teď v hormonální terapii šťastná. A ona odpověděla, 
že extra-mega-super-absolutněšťastná!

To je přesně ono! :)
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Teď jsem to konečně já - pořad ČT, 
2006
9. května 2012 v 23:49 | Tereza 

Né, tenhle pořad není o mně :) Je o lidech jako já.
Tedy já říkám "jako já" a přitom nemám zatím žádnou 
diagnózu, nemám nic potvrzené a už vůbec ne jisté... :(

Už jsem chtěla jít spát, ale zase jsem si brouzdala po youtube 
a 4.4.2012 (tedy před měsícem) tam Sven Larsson (aspoň tak 
si říká) vložil pořad ČT2 rozdělný do tří částí "Teď jsem to 
konečně já" o několika českých transsexuálech (MtF i FtM). A
myslím, že je to moc zajímavé i poučné, i když je to už z r. 
2006. A Hanka Fifková tam je jako vždy moc milá.

Tento jeden pořad je rozdělen na youtube do tří částí:

Teď jsem to konečně já I. část
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Teď jsem to konečně já II. část
Teď jsem to konečně já III. část

Anebo si to můžete pustit celé rovnou tady 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095359176-ted-jsem-
to-konecne-ja/306295350170003/

Takže jsem tu necelou půlhodinu ještě strávila před 
monitorem, až mi z toho srdce buší.

Mám strach a současně jsem nadšená. Zvláštní kombinace. 
Místo toho plácání tady a psaní chtěla bych už něco udělat. 
Ale víc teď dělat nemůžu, než čekat na termíny schůzek u 
odborníků... chtěla bych to hned a nechápu, proč když jsem 
dovedla tak dlouho čekat, je to najednou tak těžké :)

Byl tam i biologický muž, který toužil stát se ženou a kterému
bylo 56 let. Svoji přeměnu v ženu nemohl uskutečnit, protože 
žije s manželkou, ti dva se mají rádi, on bere sice hormony, 
ale na těch pár let (jak říká) by to stejně nemělo cenu. Podle 
mě mělo, ale má ještě problém s tím, že ho v okolí všichni 
znají a on má strach...

Tak a přesně sem bych se dostat nechtěla. Říct si v 50ti, že 
jsem to prošvihla, když jsem ve 36ti měla tu šanci něco 
udělat. Takhle mě těch let ještě čeká hodně. Stojí to za to, i 
kdybych jako žena měla prožít jeden jediný rok!
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Je zvláštní, jak je to jednoduché.
Stačí jen udělat první krok.
Ten je nejtěžší a pak už to jde samo. Pak už se s vámi otevírá 
celé vaše já světu, problémy se začínají řešit a věci se dávají 
do pohybu. To, co bylo před pár lety ve vaší mysli 
nepředstavitelné, se najednou jeví jako snadný cíl.

Bývala jsem vždycky zoufalá z toho, že ač se nalíčím nebo 
obléknu sebevíc žensky, nikdy se nezbavím svých mužských 
rysů - ramen, svých vousů, svých sice do hladka oholených, 
ale ne dokonale oholených nohou, že moje postava nikdy 
nebude už ženštější, protože to prostě nejde, protože jste přece
(biologicky) muž.

Ale ono to jde!

Proč jsem to nevěděla dřív? :(

Je to hrozný. Nedokážu se teď soustředit na jiné věci. 
Neustále na to myslím. A bolí mě, když si u toho nadšeného 
malování budoucnosti vybavím dcerku. Bolí mě, když jí 
vidím spokojeně oddechovat v postýlce, když mě ráno volá 
"táto" nebo když přiveze ze školy pyšně namalovaný domeček
se stromy a říká: "Tohle je náš domeček!" (bydlíme v 
paneláku). Mám slzy v očích.
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A pak mám slzy v očích, když si představím, že bych mohla 
být Terezou, že bych mohla žít svůj holčičí život úplně 
normálně jako každá jiná dívka a tak strašně po tom toužím, 
že čím víc dosahuji jednoho cíle, tím víc bolí ztráta té druhé 
věci... to je to obětování, já vím.

Někdy mám pocit, že se z toho zblázním. Nemít tenhle blog, 
zešílím. Potřebuju to ventilovat, potřebuju někomu sdělovat 
své myšlenky, pocity a sny. Je to pitomý, že zrovna do blogu, 
ale pořád lepší než skočit z okna, což je taky řešení.

Moje aktuální pocity:
je mi špatně, smutno, těžko, úzko, slabo, ale jsem nadšená, tak
nadšená, jak jen dokáže člověk být, a šťastná, když myslím na
Terezu a na splněný sen.

Třeba jednou tyhle pocity zmizí. Třeba jednou, až se stanu 
Terezou.
Tenhle blog zůstane jen jako záznamník mých pocitů z 
dřívějška, z mé minulosti.
Třeba se Terezou nikdy nestanu :(
Doprčic proč já mám někdy tak nízké sebevědomí?
Jsem zoufalá a musím to sem napsat. Otisknout to sem, abych 
mohla vůbec usnout, i když to ze mě nespadne úplně.
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Mám tak strašnou chuť se přitisknout k manželce, která už spí
v ložnici v posteli... ale nesmím... nebo ke komukoliv jinému 
aspoň...
Jak to, že manželce nechybí lidské doteky?

Jdu si vzít rychle své náušničky do uší jako každý večer, k 
ránu (kdy už je trochu světlo) je musím skrývat peřinou, 
protože světelný budík je na mé straně na stolku a manželka 
na něj přes mě občas kouká, a těšit se z nich, i když je 
nevidím, ale jen cítím...

Dobrou noc.
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Taková, jaká jsem
10. května 2012 v 10:55 | Tereza 

Je tak úžasné, když vás někdo bere takovou, jaká jste.

Teď jsem se vrátila od mé obvodní doktorky, u které to 
všechno začalo a kde jsem to musela říct poprvé a normálně si
o tom všem se mnou povídá. Bere to jako normální věc, jako 
samozřejmost. Říkala, že jedině tak můžu být v životě šťastná.
(Bavíme se tedy v mužském rodě, když tam sedím jako Tom.)
Bere mě ale jako ženu a chápe mě! Je to nesmírně 
osvobozující. A taky říkala, že teď potřebuji začít žít svůj 
život úplně znovu od začátku...

V pořadu ČT2, na který jsem včera dala odkaz do jednoho z 
mých příspěvků se jednoho chlapce (biologické dívky) po 
přeměně na mužské pohlaví redaktorka zeptala, proč nechtěl 
zůstat ve svém biologickém pohlaví. A on odpověděl, že ze 
stejného důvodu, jako vy nechcete být v opačném pohlaví. Já 
jsem muž stejně, jako vy jste žena! Taky nechcete žít v těle 
někoho jiného.

Příští středu jdu na druhé sezení k psycholožce - zase se 
těším, co si vezmu na sebe :) A taky jestli už dojde řada na to 
doporučení k Hance Fifkové. Nemůžu už se dočkat, i když 
mám trochu strach. Ale zatím se mi potvrdilo, že žádný strach 
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nebyl na místě. Vyšla jsem odkudkoliv s pochopením a 
dobrým pocitem. A šťastná!

Začnu si hledat pronájem nějakého malého bytečku ve městě 
ne příliš vzdáleném od místa, kde bydlím. Tady, odkud teď 
ještě píšu, bude pořád bydlet moje manželka a dcerka, tak 
abych to k nim měla blízko. Ono to nějak půjde.

Jsou chvíle, kdy si to dovedu vše krásně představit a jsem 
šťastná (včetně té záležitosti s dcerkou).
A jsou chvíle, kdy propadám beznadějnému zoufalství, že nic 
nevyjde... a musím se v tom pořád plácat.
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Argentina přijala zákon o změně 
pohlaví
10. května 2012 v 23:11 | Tereza 

Před hodinou vyšla tato zpráva:
(Vyskočila mi z ničehonic ve zpravodajské liště ČT24, kterou 
mám nainstalovanou na počítači :)

Argentina přijala zákon o změně pohlaví na 
základě pouhého přání

Argentinský Senát odhlasoval zákon, který z Argentiny činí 
nejbenevolentnější zemi světa vůči transsexuálům. V 
Argentině je nyní možné změnit své pohlaví jen na základě 
přání a bez dlouhých právních procedur a psychiatrických 
nebo tělesných vyšetření. Sňatky homosexuálů Argentina 
legalizovala před dvěma lety.
Odborníci na otázku volby pohlaví se shodují, že žádná země 
zatím nedošla tak daleko jako Argentina. V Evropě musejí 
lidé, kteří chtějí změnit pohlaví a získat pro zákrok zdravotní 
pojištění, projít vyšetřením svého tělesného i duševního stavu.
(čtk)

Tak tomu říkám zákon :) To je teda něco!

Je fakt, že člověk by měl mít i právo na výběr pohlaví... což 
bohužel zatím nefunguje.

Květen 2012 - Argentina přijala zákon o změně pohlaví 248



(Jooo jasně, už zase slyším ty hlasy všech odpůrců, jak by to 
tady vypadalo, kdyby si každý měnil pohlaví jak chce... fuj, 
žejo? :) No jo, to se nikdy nezmění.

Řekla bych, že tuhle zprávu budou zítra televize i noviny 
rozpitvávat :) To bude ještě zajímavé. Aspoň se o tom zase 
bude chvíli mluvit :)
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Zrcadlo (vzkaz všem, co se vám to 
hnusí)
11. května 2012 v 21:15 | Tereza 

Přemýšlela jsem, jak popsat to, co cítím někomu, kdo o tom 
nic neví nebo kdo odsuzuje např. změnu pohlaví. Někde jsem 
to i četla a myslím, že to pak opravdu jde trochu pochopit.

Pokud jste např. biologická žena, jistě to o sobě víte.
Cítíte se jako žena, oblékáte se jako žena, žijete jako žena. 
Máte i své ženské zájmy, zajímáte se o módu, líčení a 
neumíte si prostě představit, že byste byla muž. Ta 
představa se vám (jak často říkáte) hnusí!
Tak.
A teď si vy - ta žena, o které jsem teď mluvila - stoupněte 
před zrcadlo a představte si, že v něm uvidíte mužské 
tělo...

Takhle se cítíme my.

Je to k naštvání... slušně řečeno.

Co s tím?

Bráníte nám nosit oblečení, které považujeme za "normální" a
sobě vlastní. Snižujete naše sebevědomí, protože vypadáme 
jako muži, kteří si hrají na ženy, ale my nejsme muži. My 
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jsme ženy. Na druhou stranu vás omlouvá, že to nemůžete 
vědět. I my v tom tápeme, nemyslete si.

To, že nás někdo odsuzuje je běžné, lidé se nezmění. Na 
druhou stranu jsou skvělí lidé, kterým to nevadí, nebo na to 
prostě kašlou a berou vás takovou, jaká jste. Dokonce existují 
lidé, kteří nás podporují! A těm bych chtěla poděkovat.

Vy, kterým to ale vadí nebo se jim to dokonce hnusí, 
nemůžete-li to přenést přes srdce a nedokážete-li se s tím 
smířit nebo to pochopit, tak nás prostě prosím ignorujte.

Porucha identity pohlaví vzniká někdy mezi 4-5 měsícem 
těhotenství v plodu ještě v matce.
Taky jsem to nevěděla. Nikdo mi totiž nikdy nic neřekl ani 
neporadil. Jste v tom sami a to navěky, pokud se nerozhodnete
ke všemu přiznat a začít svůj život znovu - "normálně"...
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PPPI - pilulky proti poruše identity
13. května 2012 v 10:55 | Tereza 

Včera jsme byly odpoledne u tchýně. Jezdím tam ráda, ale 
nesměla jsem tam, protože mám nalakované nehty a dámské 
tílko. Přesto jsem jela, protože jsem věděla, že s tím já ani 
tchýně problém mít nebude, že to vadí jen manželce, která se 
za mě stydí. Chvíli na mě byla naštvaná, ale hlavně se jí 
hnusím (podle jejích slov).

Než jsme odjížděly, tak se samozřejmě stalo to, co by se 
stejně jednou stalo. Tchýně si všimla, že mám nalakované 
nehty a zeptala se mě na to. Jestli je mám nalakované a jestli 
je to ten vyživující lak.

Odpověděla jsem, že nalakované jsou, ale víc říct nemůžu, 
protože tam stála ve vedlejší místnosti manželka a bohužel to 
slyšela. Tchýně už to pak neřešila a já taky ne.

Takže jsem čekala, až s tím večer po příjezdu domů přijde a 
začne mi to vyčítat stejně, jako mi to vyčítala s dámským 
tílkem na oslavě její babičky asi před 3 týdny.

"Takže se ti zase povedlo mě ztrapnit!" začala.
Stála jsem si za tím, že jsem prostě taková, že jiná nebudu.
A začaly jsme to řešit. Konečně!
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Do tří do rána jsme si povídaly a snažily vyřešit detaily všeho.
Hnusím se jí. Jsem jí nepříjemná. Jakmile mám jakýkoliv 
dívčí znak, nemůže si se mnou ani povídat. Říkala jsem jí, že 
to už brzo skončí, že se tedy odstěhuji do podnájmu atd. Že 
chci kompletní přeměnu a že za to ale nemůžu.
Nehádaly jsme se.
Jenom je to smutný.
Zatímco ona ke mě necítí vůbec nic, já jí mám pořád ráda.
Svým způsobem u mě se vůči ní nic nemění, protože já jsem v
nitru pořád já. Jen navenek nejsem to, co jsem.

A tak jsme šly spát. Nemohla jsem usnout. Ta úzkost mě 
provázela celou noc. Pak na chvilku usnete a zdá se vám 
krásný sen, že jste už ženou a probudíte se šťastná. Ale to 
štěstí strašně rychle skončí, protože do pokoje za chvíli vejde 
malá.

Při pohledu na ní a na manželku přemýšlíte, zda není lepší 
přizpůsobit se. Trápit se, ale mít rodinu a své jistoty. Nevěřím 
si. Začínám si myslet, že nedokážu všechno změnit :( Je toho 
tolik, co bude jiné. Všechno! Jediné, z čeho jsem nadšená je 
vždycky to, že budu sama sebou. To se mi líbí! Ale to ostatní 
vás sráží zase na zem.

PPPI - pilulky proti poruše identity. To jsem si vymyslela jako
takový svůj sci-fi způsob řešení. Samozřejmě nic takového 
neexistuje a asi ani dlouho nebude. Jak by to bylo jednoduché,
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že? Vezmete si pilulku a najednou nechcete být někým jiným 
a jste "normální".

Začínáte nenávidět svůj mozek. Za to, o co vás v životě 
připravil. Za to, že i když se budete snažit přizpůsobit, tak za 
pár dní to druhé já stejně vyleze a budete zase tam, kde 
předtím. Nemůžete před tím utéct. Už jsem si to vyzkoušela 
několikrát - tyhle pokusy o adaptaci. Nejde to. Najednou je to 
tu zas. Nechcete ničit rodinu, své jistoty, otravovat život lidem
kolem vás jen proto, že jste se rozhodla, že chcete být ženou!

Kde je lidskost? Má snaha o to být dobrým manželem i 
člověkem? Jakmile se přiznáte k něčemu takovému, jste 
najednou nula. Ať jste gauner nebo slušný člověk.

A teď něco úžasného:
Dcerka vešla ráno do ložnice a nesla dvě kartičky z jedné hry 
o kouzlech. Neumí ještě číst, ale na té jedné kartičce byla 
holčička s culíčky a nad ní napsáno "MĚNIČ". Přinesla mi 
tohle kouzlo, abych ho použila na sebe!!!
Přitom nemůže ani tušit, čím procházím a spí ve svém 
pokojíčku, takže včera nemohla slyšet, jak to s manželkou 
probíráme.
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A druhé kouzlo mě už dojalo úplně.
Bylo to kouzlo "síla a přátelství" a měla jsem ho podle jejích 
šeptaných slov použít já na maminku, abysme se nehádali a 
nezlobili...
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Použila jsem samozřejmě obě kouzla a slíbila jí, že se hádat 
nebudeme (vypadá to, že už asi opravdu ne po včerejší 
diskusi).

Bolí mě, že musím lhát a podepsat, že "manželské soužití 
nevykazuje znaky manželství", "že k manželce nic necítím" a 
podobné nesmysly, které se musí psát na dohodu, aby nás 
rozvedli. (To všechno má manželka už připravené.) Má se tam
uvést i důvod - nejčastěji prý "partner si našel někoho jiného" 
nebo podobné běžné důvody.

Tahle společnost mě nutí se rozvést, i když nechci. I když 
manželku miluji a dala bych všechno za to mít tuhle rodinu 
pořád takovou, jako kdysi. Ale manželce se hnusím. Nevzala 
si ženu, ale muže. Chápu jí a rozumím. Nic jí nevyčítám.

Kéž by tak fungovalo to kouzlo "měnič" rychle...

Nebo existovalo PPPI.

Takhle nemám na výběr.

Můj mozek mě postavil před hotovou věc.

Proč jsem to neřešila dřív? :(
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Den matek, můj coming out a malá 
Markétka
13. května 2012 v 18:55 | Tereza 

Stále v hlavě řeším to samé.
Jaké budou Vánoce, jaké budou víkendy, jaké budou večery a 
rána bez dcerky...
A současně se těším, jak budu vypadat já. Na svůj nový život.

Dnes jsem nesla mamince nádhernou růžovou růži a 
bonboniéru. Je Den matek.

Když jsem odcházela, podívala se tak na mě a říká: "Tebe 
něco trápí. Co ti je?"
A vytáhla to ze mě.

Takže mi to vlastně usnadnila.

Přiznala jsem se jí ke všemu.
Řekla jsem jí, co plánuji se sebou, že se manželství rozpadlo, 
kde chci bydlet, jak to bude s malou, s prací atd. Probraly 
jsme všechno a já jsem šťastná, že můj první rodinný coming 
out (když nepočítám manželku) dopadl dobře. Měla jsem z 
toho pocit, že se snad na Terezu i těší :) Nemá s tím problém. 
Vždycky to bude moje maminka.
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Říkala mi, že to spadlo i z ní. Konečně ví, co se děje. V jednu 
chvíli si prý myslela, že má snad AIDS!
V tu chvíli jsem si uvědomila, jak malicherné je to, co chci 
udělat třeba právě proti téhle nemoci.

Nabídla mi, že bych mohla bydlet u ní, ale to jsem zavrhla, 
protože mě tam všichni znají a hlavně zezačátku se potřebuji 
postavit na vlastní nohy, spolehnout se jen sama na sebe.

Říkala, že jí to teď zpětně dochází. Proto jsem byla pořád 
taková jiná...

https://youtu.be/OpDY_m3Ko5c
Krásná písnička i text, kterou Justin Bieber věnoval své

mamince na tento Den matek.
Doprovází mě teď mým trápením a líbí se mi prostě (a ten

úžasný začátek!), tak si jí sem dám...

...a maminka mi řekla ještě něco:

Maminka se dost často vídá s jednou paní sousedkou. Je to 
starší paní, ale je fajn a dobře si rozumějí. Občas k ní přijedou
i vnuk a vnučka. Jsou ještě malí. Holčičce je šest let a nazvu jí
tu třeba Markétka, prostě jinak, než se doopravdy jmenuje, 
protože jí nechci ublížit.
Když u mojí maminky byla jednou dcerka mojí sestry na 
návštěvě, které je také šest, tak že si budou hrát na princezny. 
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Markétka ale za nic na světě nechtěla ty růžové šatičky 
obléknout a také si je neoblékla.
Tak to ještě nic neznamená, je to sice zvláštní, ale jsou to 
přeci děti...
...a pak šli spolu všichni tři do města a malá Markétka z 
ničeho nic mojí mamince povídá: "Teto. Já nechci být 
holčičkou. Já chci být klukem!"

Spadla mi čelist.
Pamatuji si, že ve svých šesti letech jsem začala zjišťovat také
určité nesrovnalosti se svou identitou, ale takhle malí to 
opravdu neřešíte.
Moje maminka to řekla sousedce a ta vše okamžitě zavrhla. 
Také proto, že rodiče Markétky jsou věřící a něco takového 
naprosto nepřipadá v úvahu!

Mě je ovšem naprosto jasné, jak tohle dopadne.

Chtěla bych Markétce nějak pomoct, ale nevím jak.
Možná jí pomohu tím, co se chystám udělat sama se sebou.
Když paní sousedka uvidí, že to jde... začne o tom víc 
přemýšlet.
Jsem si jistá, že jestli Markétka do 18ti nepůjde k 
psychologovi, čeká jí ve svém životě velké trápení. A strašně 
moc jí přeju, aby jednou dosáhla toho, po čem touží. Aby se 
za to nemusela stydět a aby to nemusela skrývat.
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To jsou ty naše společenské normy a předsudky.

Šílíme, když někdo vybočí z řady. A nedej bože, aby to bylo 
naše dítě!
A sami si neuvědomujeme, jak mu tím ubližujeme.
Že mu neublíží to, že to přizná, ale to, že to nepřizná!
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Změny po 4 a po 7 měsících 
hormonální terapie MtF
14. května 2012 v 21:04 | Tereza 

Zaujalo mě dnes jedno video na youtube. Vlastně dvě :)

Patří uživateli jménem hopefulkylee a probíhá u něj 
hormonální terapie.

První video točila 4 měsíce od začátku podávání ženských 
hormonů:

Změny, které popisuje se týkají jemnosti kůže a také, že 
začínají růst prsa. Trošku víc se jí lámou nehty. No, a jak 
vypadá, můžete posoudit sami... na první pohled ještě nic 
poznat není, ale.... za tři měsíce.........

Květen 2012 - Změny po 4 a po 7 měsících hormonální terapie MtF 261

http://www.youtube.com/watch?v=rQ_7nVhA5wA


Druhé video natočila 7 měsíců od začátku, takže pouhé 3 
měsíce od prvního videa:

A tady už jsou změny patrné. Říká, že to na ní poznala i 
rodina, že její tvář se feminizuje. A taky jí vyrostly prsa! A 
lépe se nanáší make-up, protože pleť se stala jemnější. To je 
přesně to, na co se tak těším :) Konečně začíná mizet i svalová
hmota.
Jasně, že to není ještě ono, ale ten rozdíl za tři měsíce! :) 
Nádhera prostě. Jak to půjde asi dál ? :)
To video je teď z května, takže budoucnost ještě nezná nikdo, 
ale bude zajímavé to sledovat a když si na to ještě vzpomenu 
za pár měsíců, tak to sem přihodím (až bude nahráno na 
youtube).

Jinak po kliknutí se Vám v novém okně otevře ono video s 
jejím proslovem o změnách (v angličtině) :)
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Kouzelné pilulky prostě! :)
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Uděláš-li to, udělám to
15. května 2012 v 11:01 | Tereza 

Uděláš-li to, udělám to.
Opustíš-li mne, zůstává mi jediná možnost: jít jedinou cestou 
za svým jediným cílem v tomto životě.
Nemám šanci na další normální vztah, rodinu, ženu a krásnou 
a úžasnou dcerku. 

Ano, chci se stát Terezou. Jsem šťastná, když na to myslím - 
že jsem teď tak blízko splnění něčeho, po čem toužím celý 
život. Ale rodina je také štěstí. 

Udělalas to. A já už začala...
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Výhody coming-outu
15. května 2012 v 11:24 | Tereza 

Sice se mi ten název článku nelíbí, nerada skloňuji česky 
anglická slova, ale než tam psát "Jaké má výhody coming-
out" nebo "Výhody přiznání se..." tak to radši tohle.

Přišla jsem na to, že coming-out má jednu výhodu i pro mě.
Neplatí, jak jsem v jednom z minulých článků psala, že 
coming-out je jen kvůli ostatním, že mě samotné k ničemu 
nepomůže. Ale pomůže.
Před lidmi, kterým to řeknete, se už totiž nemusíte stydět a 
skrývat. Tedy ono to stydění tam ještě dlouho bude, ale už 
nemusíte skrývat své nalakované nehty, nemusíte vysvětlovat,
proč máte prsa, proč máte hladké nohy, proč máte propíchnuté
uši, nabarvené vlasy, proč už si je 3 měsíce nestříháte, že 
vypadáte neupraveně jako ze 70. let (musím najít nějakou fajn
kadeřnici nebo vizážistku, která mi poradí, jestli mám ty vlasy
někde zkracovat už teď, aby to nějak vypadalo, než to začne 
mít délku, která se dá dávat do sponek, čelenek nebo 
culíčků :) Bože jak já se na tohle těším! :) ... takže všem, 
komu to řeknete, se uleví stejně jako vám - to mi věřte. Oni 
totiž stále přemýšlí, co to s vámi je.

Když jsem v neděli odcházela od mamky, které jsem to 
všechno řekla a ona mi řekla, že se bála, že jsem třeba 
nevyléčitelně nemocná, že mám AIDS nebo podobné hrůzy 
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(jo, i tohle fantazie vymyslí, pokud nemá dostatek informací), 
tak to, že jsem zdravá (myslím fyzicky :)) a nikdo neumírá je 
vlastně dobrá zpráva! :)

Svým způsobem jsem zdravá i psychicky. Tedy, když 
nepočítám to trápení s rozvodem. Já vidím svět pořád 
stejnýma očima. Všichni lidé budou pořád ti samí lidé, které 
mám ráda. Takže já s tím mít problém nebudu, pořád je vidím 
jako Tereza. Ale problém s tím mohou mít oni...
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Neutrální jméno
15. května 2012 v 11:30 | Tereza 

Zítra jdu k psycholožce. Nemůžu už se dočkat. Už jsem si 
krásně nalakovala francouzskou manikúru i na rukách. A 
možná si vezmu svůj nový tmavě červený svetřík :) Červenou 
mám vůbec ráda :) Chtěla bych už vyřešit tu Hanku Fifkovou,
abych se tam konečně objednala a věděla, na čem jsem. 
Potřebuji mít jistotu.

Hledám si práci v jednom z okolních okresů a také ve 
vedlejším krajském městě. Dá se tam sehnat i hezký levný 
podnájem (někde). Měla bych malý byteček jen sama pro 
sebe, zařízený jako Tereza. Přestala bych žít ten nepříjemný 
klučičí život a začala bych být sama sebou!

Navíc práce, kterou mám teď rozjednanou by mi vyhovovala i
po úplné změně - navíc bych tam mohla chodit elegantně 
oblečená!

Když jsem pracovala jako asistentka ředitele, tak jsem si 
strašně přála jednou přijít do práce v kostýmku, v lodičkách, 
navoněná, načesaná a krásně elegantně nalíčená....

Jen mám teď problém, který musím vyřešit právě s Hankou 
Fifkovou - jak mám hledat práci. Jestli ještě jako Tom nebo 
mám přiznávat Terezu (což považuji za nesmysl, to by lidi 
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akorát odradilo v téhle tak trošku netolerantní zemi, kde se 
každý druhý bojí lidí jako jsem já) a pak je tu ještě možnost 
neutrálního jména, které si mohu zvolit po zahájení 
hormonální terapie, abych nebyla diskriminována (a abych 
krásně mátla okolí :))). Chci se jmenovat Tereza, ale do 
operace pohlaví nemůžu (na to jsou zákony), takže Nikola 
nebo Luca (což je dokonce 7. nejoblíbenější německé mužské 
jméno! a současně v jiných zemích ženské :) Ale jsme v 
Česku, tak bych chtěla české.

Zde je uveden seznam nejpoužívanějších neutrálních jmen, 
které si člověk jako já může po potvrzení od lékařky zdarma 
nechat změnit na matrice v místě trvalého bydliště:

Toto je seznam neutrálních jmen, která již byla TS
lidmi v minulosti použita. Nejoblíbenější jsou Saša
a Nikola.
Áda, Alex, Aliz, Andrea, Andy, Bronia, Dan, Deny,
Ilja,  Issa,  Ivo,  Janis,  Jannis,  Jarka,  Jára,  Jean,
Jindra,  Jirča,  Jirka,  Kája,  Kim,  Lenny,  Mára,
Maria, Marti, Martine, Michele, Míla, Mira, Míša,
Míťa,  Nicol,  Niki,  Nikola,  Péťa,  René,  Riki,
Robbie,  Robin,  Romy, Saša,  Stáňa,  Sváťa,  Štěpa,
Viky, Vivian, Vlasta, Zbyňa, Zdena
Toto  je  seznam  dalších  jmen,  která  by
pravděpodobně  mohla  být  rovněž  použitelná,  ale
nebyla dosud vyzkoušena a jejich vhodnost proto
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nelze  zaručit.  V  závorce  je  v  méně  zřejmých
případech  uvedena  původní  mužská/ženská
varianta jména.
Alice, Bernie (Bernard/dette), Béda, Bláža (Blažej/
ena),  Bóža  (Božetěch/Božena),  Cecil,  Dráža
(Drahoslav/a),  Eda,  Fany,  Gába,  Gusta,  Honza,
Květa,  Láďa,  Líba  (Libor/Libuše),  Nikita,  Olda,
Páťa  (Patrik/cie),  Ráďa,  Rosťa,  Sláva,  Valda,
Venďa  (Vendelín/Vendula),  Věra,  Víťa,  Vláďa,
Vojta

Zdroj: http://www.translide.cz/matrika

A takto to vypadá :)
(Všechny údaje jsem si samozřejmě vymyslela, ale 
požadované jméno, příjmení a konečné jméno bych chtěla :)

Žádost o změnu jména a příjmení

Žadatel:
Původní  jméno:  Tomáš  Novák (původní  jméno)
Datum a místo narození: 24.12.1980, Stará Lhota,
okres  Rakovník (datum  a  místo  narození)
Rodné  číslo:  801224/4531 (rodné  číslo)
Trvalý  pobyt:  Nemocniční  13,  Praha,  111  50
(adresa trvalého bydliště)
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Státní občanství: ČR

Požadované jméno a příjmení: Nikola Janků

Odůvodnění:
Žádám o povolení změny jména a příjmení na 
neutrální tvary. Důvodem mé žádosti je probíhající 
změna pohlaví z důvodu dg. F64.0 - transsexualita 
FtM. Změna jména a příjmení na neutrální tvar 
napomáhá sociální adaptaci na život v žádané roli. 
V současné době procházím hormonální léčbou, 
bude následovat operativní dořešení a následně 
nová žádost o konečné jméno a příjmení Tereza 
Nováková.

Přílohy:
1. rodný list
2. doporučení ošetřujícího lékaře

V Praze dne 
29.2.2003

Mám jednu moc velkou kamarádku Nikolu, které jsem zatím 
nic neřekla a která je skoro jako moje sestra (a já zase její - 
zatím tedy ehm bratr :) Už jsem jí naznačila, že se jí ozvu, až 
si budu něčím 100% jistá a že se do té doby asi neuvidíme. 
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Napsala jsem jí, že buď mě zatratí nebo zůstane mojí 
"sestrou".
Odepsala mi, že je strašně zvědavá a že to chápe tak, že chci 
prostě absolutně změnit svůj život. Změnu pohlaví podle mě 
nečeká :) (Ona je to totiž ještě ke všemu dcera mojí kolegyně 
z obchodu, kde jsem teď zaměstnaná :).
Takže buď o ní přijdu nebo ne.
Nerada bych o ní přišla. Vždycky jsme spolu probíraly úplně 
všechno, byly jako dvě kamarádky, než jako kluk a holka, 
jezdily jen my dvě na výlety a řešily kluky i život.

Tímhle co chci udělat se totiž neuvěřitelně prověří vztahy.
Někdo to nestráví, někdo to toleruje, někdo je nadšený jako já 
a bude při mě :) (tato poslední možnost je ovšem vzácná, i 
když by si jí přál každý). (Tuto poslední možnost měla 
možnost zažít Veny z Německa, které jsem před měsícem 
psala na youtube a která má vlastně přítelkyni toužící být u té 
přeměny a vyzkoušet jako první její novou vagínu :) (Pardon 
za to slovo, ale jak jinak to slušně říct? :)

Noo a napadlo mě, že až přijdu poprvé od Hanky Fifkové a 
budu mít určitou jistotu, že už se jí přiznám a spolu vybereme 
to jméno :)))

Třeba se s tím nikdy nesmíří.
Asi si ní hodně slibuju, protože to tak cítím.
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Každopádně jsem připravená zůstat na všechno úplně sama. :(
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Poslední dny rodinného štěstí
15. května 2012 v 20:40 | Tereza 

Poslední hra na obchod, kde dcerka je prodavačkou.
Poslední společná večeře.
Poslední vaření krupicové kaše.
Poslední puštění dcerky oblíbeného kresleného seriálu o 
vílách.
Poslední upravení jejích křídel.
Poslední přemlouvání do koupelny.

Poslední koupání dcerky.
Poslední hraní s figurkami ve vaně.
Poslední oblékání do pyžamka. 
Poslední čtení pohádky v postýlce.
Poslední hlazení ručičky při usínání.

Poslední pohled z okna na rozkvetlé kopce.
Poslední noc na manželské posteli vedle mé manželky.
Poslední noc ve svazku manželském.
Poslední probuzení vedle milované osoby - otočené ale ke mě 
zády.
Poslední letmé rozhovory o všedních věcech každého rána.

Poslední cesta do školky.
Poslední pozdravení paní učitelky a dětiček ve školce.
Poslední upravení korunky na hlavě mé dcerky.
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Poslední přitulení ve školce.
Poslední ranní pusa.

Poslední den sama doma. Doma. Doma je tam, kde je 
manželka a dcerka.

Všechny všední věci, jindy tak obyčejné a běžné, stávají se 
dnes výjimečnými...

První moje velká slza...

Květen 2012 - Poslední dny rodinného štěstí 274



V červenci k Hance :)
16. května 2012 v 12:48 | Tereza 

V pondělí 23.7.2012 nastane...
...první setkání s Hankou Fifkovou!

Právě jsem přišla od psycholožky. Jsem nadšená a šťastná! 
Zase jsme si hezky popovídaly, vyplnila jsem nějaký test, 
nakreslila strom a Terezu máme prakticky vyřešenou :) 
Probraly jsme i dlouhé vlasy, které si nechávám narůst! A taky
moje krásně lesklé nehty :)
Teď musíme vyřešit dcerku. Aby netrpěla, aby se netrápila 
rozvodem a abych s ní mohla být co nejvíce. Počítám, že s ní 
budu jak jen to půjde! Miluju jí a jsem si jistá, že i ona mě 
bude mít ráda, ať jsem žena nebo muž.
Psycholožka říkala, že když dcerka vidí, že se mi to líbí (být 
ženou), že je pak taky ráda, že jsem šťastná a neřeší žádné 
předsudky.
Kéž by to tak fungovalo u všech lidí. Napadá mě, v kterém 
věku nebo kde přesně ztrácíme tuhle bezprostřednost? Tuhle 
empatii? Odkud se vezme nenávist, které se občas v člověku 
vytvoří a kterou už bych tu nejradši vůbec neřešila (a taky se 
pokusím neřešit :).

Když jsem volala do ordinace Hanky Fifkové a objednávala 
se, první co mi sestřička řekla, že je tam dlouhá čekací doba. 
Tak jsem se hned lekla, že to bude třeba půlrok a ona, že 
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pokud tedy přesto chci přijít, tak jedině až 23.7. :) Tak jsem si 
oddechla. Vždyť to jsou jen dva měsíce! :) A za tu dobu mi 
krásně vyrostou o 2 cm vlasy! A taky se snad trošku dořeší 
vše kolem toho rozvodu. Akorát teda nemůžu ještě hledat 
práci s neutrálním jménem no... ale kdyžtak to v případě, že 
mě vezmou, pak nějak okecám :) A taky nechci, aby mě kvůli 
tomu nevzali! Takže se musím trochu "znormálnit", až tam 
půjdu na pohovor. Ale jenom trochu :) Spíš do krásy bych 
řekla :)))

Pokud budu chodit k Hance Fifkové pravidelně, tak se platí 
1000 Kč za rok. Super! :) Jsem nadšená ze všeho! :))) Jako 
fakt :)

Psycholožka mi dala taky kontakt na jednu její bývalou 
spolužačku (aspoň jsem to tak pochopila), která prošla úplně 
tím samým, co chci já. Jmenuje se Olinka :) Ať jí prý napíšu, 
ráda se podělí o zkušenosti i pocity. Je totiž také vystudovaná 
psycholožka a zabývá se lidmi jako já (nebo vlastně i jako ona
:). No to je úplně super! Ještě dneska jí napíšu!

A ráno jsem se k psycholožce strašně těšila. Když jdu totiž k 
lidem, kteří už o mě vědí všechno, tak je mi před nimi hezky. 
Nemusím se kontrolovat, nemusím se stydět. Jsem prostě 
sama sebou a jak mě psycholožka bere jako ženu, tak je to pro
mě nesmírně osvobozující pocit... Takže jsem si vzala 
přiléhavé rifle bokovky s úzkými a krásně dlouhými 
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nohavicemi, pod to silonky a ty bílé tenisky z Deichmanna - 
ty přímo miluju, jak tam mají takové stříbrné zakroucené 
ornamenty a maličké srdíčko na řetízku :) O černé podprsence
ani nemluvím ... anebo jo... je super, jak mi vždycky nadnáší 
ta moje malá prsa, jak jsou v ní pevná a ten výstřih jůůů! I 
když jsou malá, miluju je :) A pak černé dámské tílko s 
kraječkou a na to svetřík - tmavě šedý, který jsem nosila i jako
kluk - on je takový univerzální :) Nechtěla jsem si brát ještě 
vyloženě dívčí svetr s extra výstřihem :)) Ale na ten taky 
jednou dojde, jsem si jistá! :) A vlastně jsem ještě měla tu 
novou světlemodrou kabelku crossbody! :) 

Dala bych sem fotku (protože jsem si tu krásu musela 
vyfotit :), ale mám na ní svůj původní univerzální účes, který 
nosím jako Tom (takže bez paruky) a jde poznat, kdo jsem... 
váhala jsem, jestli se mám na to skrývání mé identity 
vykašlat... je jedno, jestli mě člověk potká na ulici nebo tady, 
ale ještě s tím chvilku počkám... hned jak budu mít své vlasy 
delší, tak už sem budu normálně dávat své fotky z běžných 
situací v životě :) A tyhle fotky jednou použiji do svého videa,
co umístím na youtube o mé přeměně :) Tak, jako je tam mají 
ostatní :) Tedy pokud to dopadne dobře! :) V což věřím! :) 
Jakože věřím, protože se při psaní tohohle článku pořád 
usmívám :)

Noo a namalovala si decentně oči (řasy + lehoulince část 
spodní linky, ale fakt nenápadně :), lesk na rty, make-up a 
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tvářenkou si dobarvila tváře - úplně poprvé, protože mi přišla 
v tom balíčku od Týnky z Oriflame a musím říct, že to 
vypadalo fakt skvěle! Akorát teda opět vše decentně jen tak, 
aby to zjemnilo tvář. A k tomu ty třpytivé náusničky :) Jen do 
vlasů jsem si žádnou sponku nedala... zatím je chci nosit tak 
nějak univerzálně a až trochu povyrostou, tak to začnu řešit 
víc :) 
Jo a samozřejmě jsem se navoněla svou novou dámskou 
voňavkou Love Potion z Oriflame. Vždycky jsem byla na 
svěží květinové vůně, ale tahle čokoládovo-zázvorová je teda 
fantastická! Připadám si s ní jako bohyně, tak úžasně voní! A 
hlavně celý den!

Nejlepší bylo, když jsem se s ní poprvé v pondělí navoněla a 
jely jsme pro manželku do práce. Ta když nasedla, tak 
pronesla: "Ó, tady to krásně voní!" :) Byla to narážka na 
švagrovou, kterou jsem vezla v autě z práce taky domů :))) 
Ale už se to nekomentovalo :))) (Píšou, že je to vůně 
atmosféry vášnivých nocí :))
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Akorát mě štvou ty vousy - jsou tmavé - těžko se mi dokonale
zamaskovávají, i když jsem hladce oholená a nechci na sebe 
patlat tuny make-upu. Ty budu muset vyřešit jako první.

Ani nevíte, jak mi bylo krásně, když jsem takhle šla venku 
mezi lidmi. Najednou mi došlo, že je jim úplně jedno, jestli 
mám nebo nemám třpytivé náušnice! :) A nejradši bych si 
nechala ještě ty úžasné sexy rifle, ale převleču se, až pojedu 
pro malou, protože mi jí bude předávat ve školce tchýně, která
tam učí... a jí zase něco vysvětlovat :))) I když ona s tím určitě
problém mít nebude, nebyl by na to zrovna čas...

Tak abych to dneska nějak shrnula, jsem šťastná :)
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Monika
16. května 2012 v 13:00 | Tereza 

Dnešní návštěva u psycholožky, objednání k Hance Fifkové 
na červenec a moje procházka venku namalovaná a v dívčích 
riflích i botech nebylo to jediné, co mi dneska udělalo radost.

Ještě se musím podělit o něco, co se jen tak nevidí.
Je to zvláštní psát to sem, protože ta dotyčná, o které chci 
mluvit tenhle můj blog čte, ale budu dělat, jakože to nevím :)

Mám kamarádku. Jmenuje se Monika, je to biologická žena se
vším všudy a je moc hezká. Aspoň mě se vždycky líbila - už 
tenkrát před pěti lety, kdy jsem jí poprvé na chatu oslovila. Je 
ze stejného města jako já, což je obrovská výhoda, ale viděly 
jsme se jen jednou - kdysi - letmo na přechodu pro chodce :)) 
O to víc si píšeme :)

Ona podle mě nic netušila. Vždycky byla na mě moc milá a já
jí měla ráda (v jednu chvíli fakt hodně - tenkrát před těmi pěti 
lety, ale měla jsem manželku a svůj život...). No a pak byla 
chvíli v tom psaní pauza a najednou vzkaz do mého dívčího 
profilu na libimseti.cz, že jí někoho připomínám, někoho, 
koho znala a kdo byl moc milý... Ona přesně věděla, co napsat
:) Na to se nedalo neodepsat, i když mi trochu vadilo, že mě 
poznává z té dívčí stránky, protože až doteď jsem pro ní byla 
jenom Tom. (Nikdy jsem se se svým "trápením" nikomu 
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nesvěřovala a už vůbec ne lidem, které běžně potkávám. S tím
jste totiž celý život sami a hrozně vás to ničí, jak to nemáte 
komu říct...)

Takže jsme si začaly zase psát - mimochodem moc hezky - 
miluju ty její vzkazy, ona má takový hezký jemný smysl pro 
humor a vůbec je celá taková tajemná, což se mi samozřejmě 
líbí. A ještě k tomu hezká! :)

Teď mám ale období, kdy kdekdo z mého okolí přichází na to,
kým vlastně jsem - třeba i náhodou - všímají si mých 
nalakovaných nehtů, obarvených vlasů, změny mého 
chování... přestávám se totiž skrývat, takže se to svým 
způsobem řeší samo. A Monička mi včera napsala vzkaz, že 
se její kamarádka přestěhovala někam poblíž našeho domu, 
takže na mě vidí, když jde k ní :) Tak jsem jí napsala, že by 
bylo lepší, kdyby se kamarádka odstěhovala do Ústí n.L., kam
se chci přestěhovat já :( Bylo mi fakt hodně smutno. A než 
abych jí to všechno vysvětlovala, tak jsem jí tam hodila odkaz
na tenhle blog s tím, že to nemusí číst celé, ale že pak 
pochopí, jak to všechno je. Ona věděla, že se převlékám za 
ženu, protože znala moje fotky, ale nevěděla, že chci tu 
přeměnu dotáhnout do konce...

...to, co mi pak napsala mi vyrazilo dech... v tom dobrém 
slova smyslu. Já to sem hodím, snad se na mě nebude zlobit :)
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Vzkaz ze včerejšího večera:

"Takže. Mám pár připomínek:)) Když budeš něco shánět třeba
nebo tak, klidně napiš (myslím,co se týče dámské image), 
myslím, že bych ti občas mohla poradit:) Došla jsem totiž ke 
článku s cross kabelkami, a na ty já si zrovinka celkem 
potrpím:))
Druhá věc:))) Díky za zmínku.Pobavila jsem se.:)Až teď mi 
došlo, že moje rýpavost občas nemá mezí. Nechci tě nijak 
schazovat,jen abys to věděl. Podpořím tě, jak to bude v mých 
silách.
A třetí věc. Když ti bude úzko napiš mi. Napiš mi klidně na 
mobil.:)
A teď přeji dobrou noc. Klidnou a ne moc přemýšlivou, duše 
potřebuje také chvíli klidu:) "

a druhý vzkaz:

"Čím více to čtu, tím více mám chuť ti pomoct, chci se podělit 
o vše, klidně bych ti dala nějaké oblečení. Já nevím, líbí se mi 
to, hlavně to nadšení pro tenhle "náš svět" :)"

Tohle je přesně to, co teď potřebuji slyšet. Můj záchytný bod. 
Podaná ruka, kterou neodmítnu... a budu za ní nadosmrti 
vděčná...
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Je to důkaz, jací lidé ještě mezi námi existují. A také tím chci 
podpořit ostatní v mé situaci, že takovíhle úžasní lidé opravdu
jsou! Někde mezi námi! :)

Děkuju Ti Monýsku!!!!
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Výsledky výzkumu
16. května 2012 v 21:15 | Tereza 

Ještě jednou bych se chtěla vrátit k diplomové práci p. 
profesorky Lenky Hačkové "Změna pohlaví studenta na naší 
škole"

Přemýšlela jsem o tom, jak vlastně okolí vnímá transsexuály. 
Nemyslím tím ty extravagantní osobnosti, které vystupují v 
nějakých show nebo v televizi, ale obyčejné lidi.

P. profesorka Lenka Hačková si udělala mezi studenty vlastní 
výzkum a je výsledky jsou zde. A jsou moc zajímavé, protože 
potvrzují, že lidé vnímají transexuála jako člověka, tedy jako 
někoho, s nímž navazují vztahy podle jeho charakteru a 
vlastností. Transexualita sama o sobě není problémem:

Str. 74
13.3. VÝSLEDKY VÝZKUMU
Vlastním výzkumným šetřením jsem došla k závěrům, že dvě 
hypotézy jsou pravdivé a dvě nepravdivé.
Potvrdilo se, že osoby s transsexuálním chováním nemají 
problém s navazováním přátelství. Z uvedených odpovědí je 
jasné, že studentům vadí chování konkrétní osoby, nikoliv 
chování transsexuální. Nevadí jim tato pohlavní porucha. 
Řekla bych, že jsou mnozí velmi tolerantní a empatičtí a to i 
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ti, kteří nejsou s případem dotyčného studenta blíže 
seznámeni.
Dále se potvrdilo, že transsexualita pro ně není problém. Toto 
chování nepovažují za problémové. Zase jen u konkrétní 
osoby, nikoliv u celku. U zbylých dvou hypotéz jsem došla k 
rozporuplným závěrům, takže jejich pravdivost není 
potvrzena.
Celý výzkum probíhal po vyučování, trval asi jednu hodinu a 
byl zcela dobrovolný a anonymní. Studenty jsem seznámila s 
otázkami a požádala je o písemné odpovědi. Po celou dobu 
jsem je nechala samotné, abych je svou přítomností nerušila.
Výzkum, který jsem uvedla v úvodu své empirické části, jsem
prováděla se svými pedagogickými kolegy. Požádala jsem je o
písemné vyjádření jejich pocitů, dojmů a problémů spojených 
s tímto případem. Vše zcela dobrovolně a tímto jim děkuji za 
spolupráci.
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Definitivní
16. května 2012 v 22:03 | Tereza 

Význam slova definitivní:
"konečné řešení nebo ukončení nějaké situace".

Zeptala jsem se ještě naposledy manželky, jestli si to 
nerozmyslela. To s tím bydlením. Jestli je opravdu dobrý 
nápad, abych se odstěhovala. Že je výhodnější být pořád spolu
- kvůli dcerce, kvůli domácnosti, penězům... vše by bylo 
jednodušší... Chtěla to i psycholožka, abych se ještě jednou 
zeptala. Chtěla to i Janička.

Říká že: se jí hnusím. Je nepříjemné mě vidět ve "druhé roli". 
Nebo se mnou v té roli mluvit. V té původní (Tomově) ale ne. 
Tam se jí nehnusím...
...přemýšlím, jestli si z mého cíle neudělala záminku. Teď to 
bude všechno svádět na to. Tereza za to může! :)

No, já za to můžu, to je jasný. Jednoho dne jsem se probudila 
a řekla jsem si, že budu Terezou :)))
Těžko jí vysvětluju, že Terezou jsem už od narození (vlastně 
už pár měsíců předtím).

Tím mě manželka staví do neřešitelné situace, ve které se 
nemohu (protože to není možné) rozhodnout. A ona to ví. Má 
jistotu, že necouvnu, protože to nejde.
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Mám se na všechno vykašlat? Odlakovat nehty, vyhodit 
všechny holčičí věci, paruku, zrušit své dívčí profily na 
internetu, náušničky, botičky... přestat chodit k psycholožce, 
sexuoložce... být 100% Tom....
...to bych musela Terezu pohřbít - a to myslím doslova, 
protože jiným způsobem to udělat nejde.

To je jako kdybych po ní chtěla, aby se změnila v muže 
(tedy v to, co není a kým být nechce).

Je to zvláštní ta lidská psychika... jak funguje a jak to působí 
na druhé…

Pouštím si do uší hudbu z youtube, kterou mám ráda a vidím 
se někde za tři roky... to mě naplňuje, tím žiju, díky tomu jsem
šťastná. Můj život dostává nový rozměr

Můžete se přizpůsobit. Dělala jsem to taky tak a fungovalo to.
Vlastně za to může asi manželka, že se to zlomilo...
...najednou není už další šance začít žít "normální" rodinný 
život... už zbývá jen jedna jediná cesta...

Prostě... "Uděláš-li to, udělám to."

Dá se přizpůsobit, ale musíš mít tu rodinu a ta musí fungovat. 
To je ten první druh štěstí.
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Zůstaneš-li sama, není jiná cesta.

Už to se mnou nechce řešit, má to vyřešené.
Je to divný.
Je dospělá a zodpovědná za své činy.

Je čas přesednout na jiný vlak...
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Megan Nicole
16. května 2012 v 22:14 | Tereza 

Úplně náhodou jsem narazila na youtube na slečnu, která 
nádherně zpívá i hraje, ještě nepodepsala smlouvu s žádným 
producentem a přitom má tak fantastický hlas!

Ale proč to sem píšu...
...mě se líbí ten její účes :)

Takhle bych to jednou taky chtěla :)

(po kliknutí se spustí skladba Without You - David Guetta - líbí se mi, jak to i

hraje těmi svými dlouhými prstíky :)
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Teda jestli se nakonec nerozhodnu být blond, jak jsem chtěla 
původně :)
Ale to holky dělají přeci úplně běžně, že si barví vlasy a 
zkouší různé barvy :) 
Jako Tereza to můžu dělat kdy chci :)
Úžasný svět!
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Definitivní II.
16. května 2012 v 22:52 | Tereza 

Tak ne, ještě jsem provedla jeden zoufalý pokus promluvit si s
manželkou.

Dneska je to tu trošku zmatené, témata článků střídám jedno 
přes druhé... zmatené jako já...

Tenhle pokus byl už poslední.

Komentovali jsme noční televizní noviny.

Zeptala jsem se jí, jestli jí nebude líto, že si nebude mít s kým 
takhle povídat.

Začala na mě zase tak divně koukat. Jakoby mě chtěla zabít. 
Ten útočný pohled, který na ní teď vidím pořád.

Ona: "To víš, že mi to bude líto! Ale já si nechci povídat s 
někým, kdo má takhle nalakované nehty. Kolikrát jsem ti 
říkala, vem si normální ponožky! Nemůžu se na to koukat. A 
ty tvoje špatně odličené oči!* Hnusí se mi to."

(Měla by se podívat na svoje oči! Jak jsou odlíčené... ale to je 
něco jiného.)
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(*) odličuju si oči jako ona, protože mě to kdysi tak učila... umýt vodou, 

vysprchovat se a pak otřít tampónkem s odličovací vodou. Říkám to pořád, že

bych to musela drhnout desetkrát, abych to z těch dolních řas dostala všechno

a dokonale. Stačí nepatrný zbytek a jde poznat, že ty oči jsou výraznější. Ona 

to vidí, protože to vidět chce (respektive nechce).

Já: "Tak tohle je definitivní konec. Dobrou."

Ona. "No to jsem ráda..."

Co k tomu mám říct víc? :(

To není jako když máte blbou náladu a někdo vám řekne: 
"Hele pojď, neseď tu jak smrtka, jdeme ven, něco podniknem,
ať ti zvednu náladu!" A vy jdete a nálada se vám zvedne a 
všechno je zase fajn.

"Hele, neseď tu tak a nemysli na tu Terezu jo? Dyť je blbá, že 
si chce pořád lakovat ty nehty... Pojď, někam půjdem a 
zapomeneš na ní..."

Jo. Jasně. Zapomeň na Terezu a tvůj život bude jako dřív.

Můj život už nikdy nebude jako dřív.
Dokud nepřijmeš, že jsem Tereza. Je to jednoduché.
Ale ty to přijmout nemusíš, pokud nechceš. Tak to nepřijímej.
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Říkáš: "Miluješ-li mne, nemůžeš a nesmíš být Terezou..."
Říkám: "Miluji tě a jsem Terezou."

Hlavně, ať už je to za námi :(

Tohle je ztráta času.

Miluji tě, ale ty mě nenávidíš.
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Otevřená zpověď herečky Jitky 
Smutné
17. května 2012 v 8:26 | Tereza 

Včera vyšla na Idnes.cz otevřená zpověď herečky Jitky 
Smutné "Zamilovala jsem se do ženy".
Mám s ní hodně společného a řekla tam plno důležitých 
myšlenek, tak jsem se rozhodla sem ten článek dát...
Cítím to stejně.

Zamilovala jsem se do ženy, přiznává Jitka Smutná v 
otevřené zpovědi

Zdroj: ONA.IDNES.CZ 16. května 2012 10:27
Pro většinu lidí to byl šok, její nejbližší o tom už ale věděli 
minimálně stejně dlouho jako ona. Herečka Jitka Smutná, 
známá například z hlavní role seriálu Cesty domů, si po 30 
letech manželství definitivně uvědomila, že se jí líbí ženy.
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Herečka Jitka Smutná (vpravo) s přítelkyní,
spisovatelkou Petrou Braunovou | foto: Nguyen

Phuong Thao

Byl to spíš vývoj než jeden náhlý okamžik, vzpomíná 
herečka. Každopádně se jí tím zásadně změnil život. Byla v té
době už skoro třicet let vdaná a měla téměř dospělé děti.

"Je to proces. Okamžiky, které vás usvědčují, schválně 
přehlížíte. A pak jednou všechno doklapne do sebe a vy si 
v šokovaném úžasu řeknete: No jo, tohle jsem já!" říká v 
jediné zpovědi, k níž se odhodlala.

Pomohla jí v tom její partnerka, spisovatelka Petra Braunová, 
která s ní vystupuje ve velmi otevřeném dvojrozhovoru pro 
čtvrteční magazín DNES.
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"Nejsem tak známá jako Jitka, a nepotřebovala jsem proto 
lidem něco vykládat nebo se nějak ospravedlňovat. Ale měla 
jsem nesmírně chytrého tátu, kterému lidská hloupost udělala 
ze života peklo. Takže jsem si mohla vybrat. Buď zmizet a 
nechat Jitku s jejím vyznáním samotnou, nebo s ní bojovat 
proti lidské omezenosti, která tu v souvislosti s 
homosexualitou pořád je," popisuje Petra Braunová moment, 
kdy se Jitka rozhodla zveřejnit svoji sexualitu a ona jí zůstala 
po boku.

Rozhovor s Jitkou Smutnou a Petrou Braunovou o tom, jak 
hereččinu homosexualitu přijal manžel a koho zklamala, čtěte 
v Magazínu DNES.

Jako herečka dává Jitka rozhovory, a kdykoliv se jí někdo dřív
zeptal na něco z domova, pořád si musela dávat pozor na 
jazyk, aby při zmínkách o partnerce nepoužila ženský rod. 
Používala termíny jako moje drahá polovička, ze kterých 
pohlaví nepoznáte. Deset let jí trvalo, než našla odvahu 
zveřejnit pravdu. "Na každého přijde čas, kdy to musí 
udělat. Ten čas je jen váš a je zevnitř," vysvětlila. Nebýt 
spokojeného vztahu, asi by nenašla důvod, myslí si shodně 
s partnerkou.

"Asi není důvod udělat coming out, když nemáte partnera, 
leda že byste ho chtěli najít," uvedla Petra Braunová a Jitka ji 
doplnila: "Spokojený vztah je jistotou, že jste v životě 
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správně. Zvlášť u člověka, který žil takový život jako já - žil v
manželství, měl děti, dobrou práci. Lidé totiž vůbec 
nerozumí tomu, proč to nestačí. Právě pro tu bosou 
zkušenost, kterou mohu poskytnout. Kdo to neprožil, ať mlčí 
a je rád. Je totiž omyl myslet si: Tak lži, bude to pohodlnější. 
Nebude."
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První doporučený dopis na mé dívčí 
jméno :)
17. května 2012 v 10:31 | Tereza 

Včera jsem dostala svůj první doporučený dopis na mé dívčí 
jméno Tereza N.
No jo, tak trochu předbíhám no! :) Když já už se tak těším :)

Šlo o speciální kód, který musím vložit do jednoho systému 
určeného pro obchodování mezi holkama s oblečením :)
Není nutné si ho nechat zaslat, ale dostanu k přezdívce 
takovou malou značku dokazující, že jsem to skutečně já :)

Původně jsem ho hned po zadání kódu zmuchlala a vyhodila, 
ale pak jsem si uvědomila, že je to vlastně můj první 
doporučený dopis na mé dívčí jméno! Měla jsem z toho 
obrovskou radost. Zkusila jsem to poslat na Terezu a vyšlo to, 
i když to bylo doporučeně :)

Průkazem totožnosti se totiž prokazujete pouze v případě, že 
je zásilka "Do vlastních rukou" nebo stačí doporučeně, ale 
vyzvedáváte si jí na poště - tam už bych neuspěla :( A mě jí 
dala pošťačka u vchodu rovnou do ruky proti podpisu. Byla 
jsem připravená, že jí kdyžtak řeknu, že Tereza jsem já, ale 
neřešila to. Ani nemusí. Stačil jí můj klučičí podpis.
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Na obrázku jsem musela vymazat, o jaký server šlo, abych je 
nějak nepoškodila a taky mojí adresu - a ke všemu i část mého
příjmení, takže mi to věřit nemusíte, ale fakt tam ta moje 
adresa je :)

Už se strašně těším na své nové dívčí jméno :) (Aspoň zatím 
na to neutrální :)

Vlastně to podvod není, protože já jsem Tereza...
A líbí se mi to :)
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Základní etapy přeměny
17. května 2012 v 16:55 | Tereza 

Zase jsem chytřejší :)
Kéž bych stála už na konci...

Tohle jsem našla na http://www.transsexualita.cz/

Základní etapy léčby

Návštěva sexuologa

Úplně prvním krokem celé vaší léčby bude návštěva 
sexuologa (což vám ovšem nebrání na sobě pracovat i 
předem). Sexuolog je v ČR ústřední postavou v celém procesu
změny pohlaví - navrhuje další kroky ve vaší léčbě, 
doporučuje další vyšetření, píše recepty pro hormonální 
terapii a doporučení ke komisi. Proto je třeba jeho výběr 
dobře zvážit. K návštěvě nepotřebujete žádná další 
doporučení, stačí se pouze objednat. Připravte se na to, že 
termín pravděpodobně dostanete až na dobu za několik týdnů 
(až měsíců). Při první návštěvě netřeba mít ostych ohledně 
svého vzhledu. Jakkoli někteří klienti přicházejí již ve stavu, 
kdy se prezentují jako příslušníci pohlaví, kterým se cítí, 
většina z nás na první návštěvu dorazí, tak jak jsme doposud 
vypadali v celém svém dosavadním životě.
Na vaší první schůzce vámi sexuolog seznámí a zeptá se, co 
vás k němu přivádí. Dohodnete se na užívaném oslovení a 
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rodu. Nečekejte, že se toho během prvního sezení mnoho 
vyřeší, naopak je pravděpodobné, že než vám sexuolog 
navrhne další kroky (hormonální terapie, zkušenost reálného 
života, změna jména na neutrální), bude vás chtít podrobněji 
poznat na dalších sezeních. Samozřejmě, že váš vlastní 
aktivní přístup k řešení problému (např.coming out) mu 
značně ulehčí rozhodování. Sezení obvykle probíhají 
pravidelně každý měsíc až do termínu komise.

Návštěva psychologa

K potvrzení diagnózy je třeba dvou nezávislých posudků. 
Kromě vašeho sexuologa je tedy nutné vyšetření i dalším 
odborníkem, nejčastěji odborníkem z oblasti psycologie. 
Během vyšetření si s vámi psycholog promluví a vyplníte 
standardní osobnostní a inteligenční testy. V Praze se obvykle 
chodí za prof. Weissem ze Sexuologického ústavu, minimem 
jsou dvě návštěvy: jedna návštěva na samém začátku procesu,
druhá před termínem komise, často vás však může chtít vidět 
ještě jednou před zahájením hormonální terapie.

Zkušenost reálného života, test reálného života
(Real Life Experience - RLE, Real Life Test - 
RLT)

Možná to zní trochu hrozivě, ale nezoufejte, nakonec - je 
přesně to, co jste vždy chtěli. Postupně začnete žít ve všech 
oblastech svého života v té pohlavní roli, která je vám vlastní. 
Smyslem této fáze, je vyzkoušet si nanečisto, jak vám život v 
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nové roli vyhovuje, dříve než podstoupíte nevratné zákroky. 
Většina rozumných sexuologů (v našichkontaktech jsou 
uvedeni pouze ti 'rozumní'), nevyžaduje zahájení RLE před 
nasazením hormonů (avšak k urychlení věcí to nikdy 
neuškodí).

Hormonální terapie (HRT)

Pokud vám sexuolog navrhne zahájení hormonální terapie (na
základě vašich 'pokroků', nejdříve však po třech měsících 
docházení), vystaví vám nejprve doporučení pro návštěvu 
internisty a endokrinologa (u FtM případně i gynekologa). Ti 
vám provedou běžná endokrinologická a interní vyšetření a na
základě jejich výsledků vám sexuolog může začít psát recepty
na hormonální preparáty. V případě zdravotních komplikací 
mohou být vyžadovány i další vyšetření. V nejhorším případě 
vám může být hormonální terapie nedoporučena, ale netřeba 
zbytečně trpět obavami, zpravidla se nějaká alternativa, ať již 
v lékové formě nebo v dávkování, nalezne. Je pravděpodobné,
že u endokrinologa můžete na vyšetření čekat i několik 
měsíců.
Hormonální terapii (testosteron pro FtM, estrogeny a 
antiandrogeny pro MtF) je nutné užívat po zbytek celého 
života. HRT je dostupná pouze na recept, který vám do doby 
operace vystavuje sexuolog, po operaci si můžete nechat psát 
recepty i na endokrinologii nebo gynekologii (MtF)
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Změna jména na neutrální

Na základě doporučení sexuologa vám na příslušné matrice 
(podle bydliště v době narození) vystaví rodný list na 
neutrální jméno (jedná se o správní řízení, takže vyřízení 
může pár dnů až týdnů trvat). S tímto rodným listem je možné
si zažádat o nový občanský průkaz a všechny ostatní doklady. 
Vyřízení nového rodného listu a občanky by mělo být zdarma.
Není zatím možné žádat o jiné rodné číslo či definitivní 
mužský či ženský tvar jména, pouze neutrální (pa)tvar! (např. 
Nikola Nováků, Robin Novotných).

Komise

Sexuolog vás ke komisi rozhodující o operačních zákrocích 
doporučí na základě dosavadního průběhu léčby a splnění 
určitých podmínek (v Praze: např. dvě nezávislá doporučení, 
15 měsíců docházení k sexuologovi, 12 měsíců hormonální 
terapie, dlouhodobý život v příslušné roli, stav mimo 
manželství). Podepíšete žádost operativní změnu pohlaví a 
vyrozumění, že se jedná o zákrok trvalý a nevratný. V Praze 
se komise schází třikrát do roka (únor, květen a září), kromě 
vašeho sexuologa, tam sedí ještě právník, zástupce o.s. 
Transforum, další sexuolog nebo psychiatr a různí odborníci z
dalších lékařských oborů. Osobní účast není podmníkou. V 
případě, že máte všechny požadavky splněny, jedná se (v 
Praze!) víceméně o pouhou formalitu, během několika minut 
zodpovíte členům komise pár otázek ("Odkud jste? Co děláte?
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Co vaše rodina?") a už jde na řadu zase někdo jiný. 
Rozhodnutí o vašem dalším osudu se dozvíte již na místě, do 
několika týdnů jej dostanete i písemně vyhotovené poštou a s 
tímto papírem již můžete jít neohroženě pod nůž!

Operace

Pokud máte rozhodnutí komise v ruce (a nebo doufáte, že vám
v dohledné době přijde), můžete se objednat na vyšetření k 
operačnímu zákroku (viz kontakty - operatéři). U FtM se 
jedná o (ovario-)hysterektomii (odstranění dělohy, většinou 
kombinované s odnětím vaječníků), mastektomii (odstranění 
prsních žláz) a faloplastiku (vytvoření neopenisu). U MtF toto
zahrnuje buď orchiektomii (odstranění varlat) nebo kompletní
vaginoplastiku (vytvoření neovaginy a ženského zevního 
genitálu). Podle současné právní praxe postačuje ke změně 
právního pohlaví 'trvalá ztráta reprodukční funkce', tj. 
hysterektomie u FtM a orchiektomie u MtF.

Změna rodného čísla a jména na konečný tvar

S propouštěcí zprávou si zajdete k sexuologovi. Ten vám vydá
potvrzení se kterým si zajdete na vám příslušnou matriku, kde
vám vystaví nový rodný list na definitivní variantu jména a 
nové rodné číslo. Rodné číslo přiděluje ministertvo vnitra, což
může nějakou dobu trvat (řádově týdny). Změna není 
zpoplatněna. S novým rodným listem si požádáte o nový 
občanský průkaz a ostatní doklady.
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A to je všechno, vítejte v novém životě, jak s ním naložíte, to 
už je na vás!
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Přijetí je normální reakce aneb Pár 
tipů na coming out
17. května 2012 v 17:30 | Tereza 

A ještě jeden článek z www.transsexualita.cz, který mi 
pomohl. Týká se coming outu, který mám v tuto chvíli za 
sebou (v chronologickém pořadí) u mojí manželky, obvodní 
lékařky, psycholožky, sestry. Kromě té první to přijaly nad 
mé očekávání. Uvědomila jsem si, že to jsou zatím samé 
ženy :) Ony v mém okolí jsou vůbec celý život hlavně dívky a
ženy :) Což mi vyhovuje. I na střední jen tři kluci a 25 
dívek! :) Následovat by měl coming out ještě (v 
chronologickém pořadí :) u švagrové a u tchýně, které mám 
taky moc ráda. Vůbec nevím, jak a kdy to řeknu tchánovi, ale 
taky bych měla. A pak ještě švagr... ten přijde na řadu jako 
poslední, protože jakmile by se to dozvěděl, věděla by to 
půlka města :)
A tím bych chtěla prozatím skončit do doby, než přijde 23.7. 
první návštěva u Hanky. Jsem si sebou tak jistá, že cítím, že 
mé svěřování se okolí je správné a v pravý čas...

Přijetí je prý normální reakce... to jsem si taky myslela... A 
prý ženy to přijímají lépe. Hm. Zrovna já mám takovouhle 
manželku no. Za nic na světě bych ji nevyměnila, ale ona mě 
jo... Manželčina reakce je to to jediné, co mě trápí. Neboť s 
tím souvisí vše špatné, co mě čeká. Avšak začne něco jiného a
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to bude úžasné, což mi pomůže překonat to špatné. Alespoň v 
to doufám.

Nerada mluvím o někom bez něj, ale myslím si, že tu o 
manželce nevymýšlím žádné hrůzy. Popisuji jen prostě to, jak 
to vidím já a co mě trápí. Moc ráda bych jí dala taky prostor...

Tak a tady jsou už ty tipy :)

Pár značně neuspořádaných tipů na coming out:

Je lepší informovat jednoho člověka po druhém spíše než 
celou skupinu najednou, jedna negativní reakce může strhnout
všechny. Pokud je to nutné, není špatný nápad mít mezi lidmi 
již předem nějaké tajné spojence.

Osondujte opatrně terén. Nenápadné poznámky či otázky 
pomůžou odhadnout reakci vašeho protějšku. Zkuste si 
vzpomenout, jak vaši blízcí reagovali na podobné krizové 
situace v minulosti. Pokuste se představit sama sebe na jejich 
místě, jak byste reagovali vy? Přizpůsobte svůj projev jejich 
povaze/věku/vzdělání.

Není zbabělost začít tam, kde čekáte nejmenší problém. Právě
naopak, potřebujete si na začátku své cesty cestě hlavně nálezt
spojence, na které se budete moci spolehnout až přijdou ty 
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nesnadné úseky. První úspěchy a přijetí vám dodají tolik 
potřebnou sebedůveru.

Svěřovat se rodičům jako úplně prvním nemusí být dobrý 
nápad, jakkoli vás mohou mít sebevíce rádi. Blízký přítel 
bývá obvykle lepším začátkem.

Na druhou stranu, snažte se zamezit tomu, aby se to vaše 
rodina dozvěděla od třetí osoby místo od vás osobně. Není nic
horšího, než když se dozví, že si o tom štěbetají i vrabci na 
střeše (a hlavně sousedky na pavlači) a vy k nim nejste 
upřímní.

Právě proto, že rodičům na vás záleží, se vás budou snažit 
chránit před rozhodnutími, které se jim z jejich pohledu 
mohou zdát být chybná. Zkuste jim vysvětlit, že si tím možná 
trochu na čas zkomplikujete další život, ale mnohem větší 
komplikací je pro vás váš současný stav.

Pokud už máte někoho z rodiny na své straně (třeba jednoho z
rodičů), použijte ho jako oporu v dalším postupu v řadách 
příbuzenstva.

Nikdy to o sobě neříkejte v hádce nebo jinak vyhrocené 
atmosféře. Najděte si klidnou chvíli.
Na druhou stranu - na ten 'úplně perfektní' okamžik můžete 
čekat až do skonání světa.
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'Neutrální území' je většinou nejlepší. Pokud máte před sebou 
'horkou hlavu', zkuste si najít místo spíše někde na veřejnosti 
(restaurace apod.), třeba tak předejdete výbuchu emocí a 
následnému odmítnutí, které nebude mít zmíněná osoba 
odvahu pak vzít zpět.

Třeba už to ví. Lidé (obzvláště rodiče/blízcí přátelé) mohou 
tušit víc, než si myslíte.

Pokud se chystáte na coming out před rodiči, na kterých jste 
ještě existenčně závislí či před partnerem, se kterým sdílíte 
domácnost mějte vždy připravený plán (např. místo na 
přespání pro nejbližší noci), co dělat, když věci naberou 
opravdu špatný směr.

Rodiče mohou cítit vinu, zda váš problém nezavinili sami, 
např. špatnou výchovou. Ujistěte je, že, ač příčiny vzniku 
transsexuality nejsou dosud dostatečně známé, není to nic, co 
by se dalo ovlivnit výchovou.

Prarodiče překvapivě často reagují chápavěji než rodiče. S 
věkem možná opravdu přichází moudrost. Spoléhat se na to 
ovšem ve všech případech nedá.

Ženy obecně přijímají transsexualitu lépe než muži, zvláště 
pokud jste transžena (MtF).
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Nechoďte kolem horké kaše, nebuďte přehnaně defenzivní. 
Neomlouvejte se. Nemáte se za co stydět! Transsexualita není 
něčím, za co je třeba cítit vinu. Změna pohlaví je jediným 
známým způsobem, kterým lze problém s transsexualitou 
vyřešit. Pracujte na sebevědomém projevu. Příliš defenzivní 
postoj vyzývá k útoku. Ale nepřežeňte to, přehnaná agresivita 
ma ve výsledku stejné důsledky.

Nechte svému protějšku prostor na rozmyšlenou, čas na 
promyšlení otázek, netlačte příliš na pilu. Vy jste se na tuto 
chvíli pravděpodobně připravovali dlouhou dobu, pro druhou 
stranu je to naopak zcela nová informace, kterou si musí 
nejprve trochu (víc) projít hlavou.

Připravte si odpovědi na otázky. Pokud žádné nepřijdou, 
automaticky to neznamená nezájem, i proto je dobré 
nezávazně nabídnout nějaké informace, třeba v psané formě 
(články, knihy, weby, dopis..)

Většině lidí bude chvilku trvat než si na vaše 'nové já' 
zvyknou, dejte jim čas. Obzvláště oslovení dělá ze začátku 
problém. Mějte tedy pochopení, ale trvejte na svém.

Váš terapeut vám může pomoci si coming out naplánovat. Ale
samotné sdělení je vždy na vás. V případě problémů bývá v 
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některých případech možné si vzít po domluvě tvrdohlavého 
blízkého s sebou na sezení.

Přijetí je (nebo alespoň měla být) normální reakce. Pokud se 
setkáte s odmítnutím, chyba není na vaší straně. Na druhou 
stranu je slušné dát najevo, že kladnou reakci oceňujete.

Čas přivede k rozumu mnohé, tak nezoufejte, pokud první 
reakce je odmítavá.

Budte připraveni, že váš coming out vzbudí silné emoce na 
obou stranách. Hněv a odmítnutí často maskuje strach. Obavy 
o vaši budoucnost. Strach z toho, jak vaše rozhodnutí ovlivní 
váš vzájemný budoucí vztah. A v neposlední řadě 'Co řeknou 
lidi?' Ujistěte svůj protějšek, že budete stále tím samým 
člověkem, přítelem/potomkem/rodičem/sourozencem, bez 
ohledu na to, co přijde.

Ke coming outu (pokud zrovna nehledáte prvního člověk, 
kterému se svěřit) přistupujte ve chvíli, kdy máte už trochu 
rozmyšlené další kroky. Nepůsobí dvakrát důvěryhodně 
pokud se po oznámení dlouhé měsíce z vaší strany nic neděje.
Vašeho šéfa vždy informujte dříve než ostatní 
spolupracovníky! Bude si připadat důležitě. Ujistěte ho, že se 
změna na vašm pracovním výkonu neprojeví, naopal budete 
pracovat na 110%, abyste si vydělali na novou garderobu 
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Ve škole (mimo blízké přátele) začněte u třídního učitele nebo
ředitele. Případně kontaktujte školního psychologického 
poradce.

Sdělení dopisem umožňuje adresátovi si reakci důkladně 
promyslet a vám vhodně formulovat své myšlenky, pokud 
nejste dvakrát výřeční. Nicméně na druhou stranu je to dosti 
neosobní forma, někoho to může až urazit. E-mail si raději 
schovejte pro případy, pokud potřebujete hromadně 
informovat vaše spolupracovníky ve větší společnosti nebo 
spolužáky se kterými nemáte pevnější vazby.

Panák na kuráž je fajn. Ale zároveň potřebujete mít čistou 
hlavu a schopnost rychlé reakce na měnící se situaci 
Zvládly to už tisíce lidí před vámi, zvládnete to také! Hodně 
štěstí!
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Výhra na mojenozky.cz
17. května 2012 v 21:48 | Tereza 

Dobrý den,

rád bych Vás informoval, že jste se stala výherkyní v soutěži
lifestylového webu.

Nejedná se bohužel o cenu hlavní, ale o jednu z pěti "cen 
útěchy".
Těmi se sponzor soutěže - e-shop Leggy.me - rozhodl odměnit
další
soutěžící, jejichž kreativní odpovědi byly na výjimečné 
úrovni.

Doufám, že Vám poukaz na slevu 10% z jakéhokoliv nákupu 
v rámci
http://shop.leggy.me udělá radost. Poukaz platí do 31. května 
a jeho
kód je........... (smazala jsem ho, ale kdybyste někdo chtěl, tak 
do 31.5. můžeme něco hezkého objednat! Napište mi 
kdyžtak :).

Zároveň bych Vás chtěl požádat o souhlas se zveřejněním 
Vašeho jména a
textu odpovědi v článku, který bude o výhercích soutěže 
informovat.
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S přáním mnoha dalších úspěchů

-------------------------------------------

Já se tak snažila, abych vyhrála hlavní cenu - luxusní 
punčošky :) Ale nevadí, vyhrála jsem jednu z pěti cen 
útěchy :) Je to sleva 10% na nákup. Což je normálka, ale já 
mám obrovskou radost vůbec za ten fakt, že jsem vyhrála! Že 
Terezka vyhrála! :)
Ten shop je totiž můj oblíbený. Ne že bych tam nakupovala 
denně, vlastně ještě nikdy :) Ale chtěla bych :) Někde tam 
píšou, že kdysi zkoušeli prodávat i normální běžné silonky, 
ale jejich kvalita prostě nebyla to pravé, takže se nakonec 
rozhodli prodávat pouze to nejluxusnější punčochové zboží na
světě.
Asi jim udělám reklamu, ale ráda :)

Značky, které prodávají, jsou totiž nakupovány přímo v Anglii
a ty nejtenší a nejlehčí na světě Aristoc 5D Ultimate Sheer 
Tights (5 DEN) nosí i dámy na britském královském dvoře!
To je ten největší luxus, jaký můžete svým nožkám 
poskytnout. A cena? 337 Kč! No nekupte to :) Třeba si to taky
jednou dopřeju :)
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http://leggy.me/aristoc-5d-ultimate-sheer-tights/

Ale co mě těší nejvíc je, že zveřejní moji "kreativní" odpověď
na téma "Proč nosím punčošky" a taky moje jméno :) 
Jupíííí! :) Tereza zase něco provedla :))) chichi
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Moje dvojče
17. května 2012 v 22:00 | Tereza 

Uf.
Dneska jsem nějak k nezastavení s tím psaním. 
Snad to nevadí.
Ale jsem na to sama a tenhle blog snese všechno :)

Dneska mi mamka řekla, že to řekla mojí sestře :) Chtěla jsem
jí to říct sama, ale teď to mám aspoň snažší. 
Už jsme si vyměnily maily :) Je to super pocit! Je to 
vysvobození. Nedá se to ani slovy popsat. Tyhle momenty mě 
dávají energii.

A ještě mi mamka řekla jednu hypotézu, která mě také 
napadla a dokonce o ní v jednom z dřívějších článků píšu. 
(Mě se to nechce hledat, ale psala jsem tam mé domněnky o 
tom, proč jsem zrovna taková.) A ta jedna z nich byla, že když
jsem byla ještě miminko v těle matky, tak jsem tam nebyla 
sama. Byla tam ještě holčička, ale ta se nenarodila živá. Moje 
dvojče. A já jsem teď ona... jednoduše řečeno... 
...a pak mi ještě řekla, že kdysi byl v talkshow Áčko na TV 
Nova kluk, který měl stejný problém jako já teď. Dokonce byl
ze stejného města jako já! A dokonce se taky narodil jako 
dvojče své nenarozené sestry. Toužil po tom stát se ženou... 

Zeptala jsem se, jak to skončilo.
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Smutně.
Sebevraždou.

Zvláštní je to.
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Co je špatně?
18. května 2012 v 21:45 | Tereza 

Přemýšlím, co je špatně.
Jakou chybu jsem udělala?
V životě, nebo teď, kdy se mi rozpadla rodina, manželka na 
mě nadává kde může a nesnáší mě.

Co jsem udělala špatně? Kde byl ten okamžik, kdy se to celé 
dostalo do téhle fáze?

Znamená to, že všichni, kdo mají stejný problém jako já, 
dopadnou stejně?
Směřuje to vždycky všechno zákonitě do okamžiku zkázy?

Tohle vás zničí.

Nemůžete to ovlivnit. Sežere to váš mozek.
Přijdete o všechny jistoty, žádné jistoty (alespoň né hned) 
nezískáte.

Přemýšlím, zda byl dobrý nápad se přiznávat. Nešlo to 
zadržet, byla jsem nešťastná a zoufalá, ale nebylo by lepší 
trápit se dál a mít rodinu, jistoty, zázemí? Žiju Terezou. Žiju 
představou, že jednou budu moct jít ven jako Tereza a žít svůj 
život jako Tereza. Ale jak šťastná jsem teď, když se trápím a 
když se trápí i manželka?
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Dnes jsem byla u tchýně a švagrové a svěřila se jim.
Švagrová v pohodě, ale s tchýní jsme to začaly řešit. Měla 
jsem pocit, jakoby si přála, aby mě to přešlo. To bych si přála 
taky, ale nejde to. A tak mám přání jiné, které mě udělá 
šťastnou...

Teď je manželka tam. Až do zítra. Takže mám byt jenom pro 
sebe, hned jsem si vzala náušničky a už jsem celá voňavá a 
vykoupaná v noční košilce - krásné bavlněné příjemné bílé 
noční košilce s drobnými modrými srdíčky a modrou 
kraječkou u výstřihu. Je večer, celý den jsem nejedla, protože 
nemám hlad. Něco do sebe nacpu. Je mi smutno. Strašně 
smutno, protože bych chtěla říct manželce, jak mě to mrzí. 
Celou dobu co tu byla na mě nadávala. Pořád se jí něco nelíbí.
Výčitky, příkazy, urážky.

Zatla jsem zuby a neprovokovala ji. Snažila jsem se mlčet. S 
miliónem řečí odjela. Ale tím, jak jsem tu sama, je mi prostě 
smutno. Jo, jsem Terezou, z toho jsem šťastná, ale chybí mi tu
ti, které miluji. Chybí mi normální rozhovory, normální 
večery, normální projevy lidské náklonnosti. Ale nejde to 
spojit. Nemůžu být Terezou a současně to mít. Pořád řeším to 
samé. To neřešitelné. :(

Rozhodla jsem se a za své činy jsem si zodpovědná. Ale je to 
těžké. Cítím vinu. Denně je mi naznačováno, že za to můžu. 
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Jakobych měla zůstat stále v té ulitě a nevylézat z ní. Měla 
jsem to nechat být. Měla jsem se sežrat zevnitř jen proto, aby 
fungovala rodina...

Všechno trápení této rodiny jsem způsobila já. 
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Bezpečné území
19. května 2012 v 18:39 | Tereza 

Říkám tomu "bezpečné území".
To je místo, kde jsem udělala coming out a kde vím, že ať 
mám na sobě cokoliv, vždycky tam budu vítána.
Takových území je čím dál víc. I když ne zas tolik, kolik bych
si představovala.

Bezpečným územím je byt mojí maminky a byt mojí sestry.
A teď už i cesta k nim.
A taky území mojí obvodní doktorky a psycholožky. Dům 
tchýně tím územím zatím díky její včerejší reakci bohužel 
není... Svým způsobem to přijetí nebylo. Bylo to jakési 
"zvládnutí situace", pokus o toleranci, něco, co je ještě nutné 
podrobit analýze... Rozhodně si neumím představit, že bych 
tam přijela v sukni jako blondýna :) To u kohokoliv na 
vyjmenovaném bezpečném území ano...

Teď jsem se odlíčila, protože je 18:20 a manželka mi 
nakázala, že až dnes přijede domů, tak běda, jestli budu 
nalíčená nebo špatně odlíčená. Drhla jsem to co to šlo, až mě 
to kolem očí pálí. Mám přímo odličovač očí, ale stejně je to 
nepříjemné a hlavně dokonale na 100% to odlíčit nejde, 
protože ty řasy zůstávají prostě tmavé ještě hezkou chvíli i po 
několikanásobném důkladném očištění. Navíc mě se to tak 
líbí, když jsou ty oči zvýrazněné!!!
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Chtěla bych vidět, jak se manželka odlíčí, aby byla 100% 
odlíčená a nebylo poznat, že měla namalované oči :(

Make-up je v pohodě (stejně jsem si ho neodlíčila úplně, líbí 
se mi, jak je hebká tvář). Akorát mě štve, že jsem se musela 
odlíčit. Ten pocit a ten pohled byl tak úžasný! Nesnáším 
chvíle, když to musím dávat dolů :( A protože nevím, kdy 
manželka přijede, tak jsem to musela udělat už teď. Nechci 
riskovat zas hádky a výčitky. Mám tu i připravené hnusné 
klučičí tepláky a tričko, kdyby náhodou zacinkaly ve dveřích 
klíče, tak to rychle hodím na sebe, klidně i přes bílou 
sukýnku, co mám teď na sobě a bílé dámské tílečko.

Víte v čem je vtip? :)
Převlékla jsem si ponožky. Jsou to DÁMSKÉ ponožky, 
protože byly v balení po třech, co jsem si kdysi kupovala. 
Jedny byly bílorůžové, druhé žlutooranžové a třetí šedočerné. 
A ten vtip je v tom, že tyhle dámské ponožky v šedočerné 
barvě nosit můžu (podle manželky) :) Tak já je nosím ráda, 
protože jsou dámské :) Ale jasně, že mám radši třeba ty 
bílorůžové, ale takhlke jí to aspoň neprovokuje. To jí 
najednou nevadí, že mám na sobě dámské ponožky.

Je to divné. Kde je ta hranice mezi pánským a dámským 
prádlem? Je to v barvě? Asi také.
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Vím, že existuje i pánská manikúra (tzv. p-shine). Jsou to 
upravené nehty a lehce nalakované tak, aby vypadaly 
upraveně a čistě. (Přesně o to mi jde). Kdybych měla p-shine 
od profesionálky, tak nevím, co by říkala. Asi by se jí to taky 
nelíbilo a říkala by, ať si to odlakuju...

Dnes jsem tedy byla na bezpečném území. Poprvé u mojí 
maminky na návštěvě sama jako Tereza. Tedy ... ne troufla 
jsem si tam v sukni přes půl sídliště :) Dokud mám tyhle 
mužské rysy, které se mi podaří obourat hormonální terapií a 
hlavně ti pitomé vousy, i když hladce oholené, tak prosvítající 
i přes make-up, tak budu chodit mezi lidma "unisex" 
oblečená...tedy... on to není unisex. A zase jsme u té hranice. 
Chci mít na sobě všechno dívčí - kalhoty, tričko, svetřík nebo 
bundičku, cross body kabelku, tenisky... ale tím, že kalhoty 
nosí i kluci, tak nejsem až tak nápadná... je to zvláštní.

A už od včerejších 21 h. jsem si nechala náušničky a ještě je 
nemusela díky tomu, že tu není manželka, sundávat!

I když jsem si ta namalovaná očička musela odlíčit, jsem 
stejně šťastná. Za to, že jsem dnes mohla být Terezou nejen 
doma. Ale i venku... a hlavně u maminky. Bere mě tak. Líbila 
jsem se jí :) Ukázala jsem jí jednu mojí vyloženě dívčí fotku v
blond paruce (tu v červené mikině, co mám i tady :) Byla 
nadšená!

Květen 2012 - Bezpečné území 323



A představte si, za týden chce jet babičce na hrob (asi 100 km 
odsud) dát kytičku, že bych vzala auto a jely bysme. Nabídla 
mi, jestli už nechci jet jako Tereza!!!!!!!!
Jsem štěstím bez sebe!!! To je jasný, že bych chtěla a taky 
pojedu, ale na sukýnku se mezi lidmi ještě necítím (pořád ty 
mužské rysy mě to kazí - ty vousy a taky moje vlasy, které 
ještě nejsou tak dlouhé, abych z nich mohla udělat holčičí 
účes.) Můj účes je teď tak trochu "unisex" :) Ani klučičí, ani 
holčičí. Obě pohlaví ho nosí. Ale já chci vyloženě typicky 
dívčí účes. A pak už to pojede... :)

Nabídla mi, že bysme se zastavily u tety (její sestra). Teta 
bydlí poblíž a vždycky se tam zastavujeme. Bydlí tam sama v 
garsonce a kdysi pracovala na Lince důvěry a také má 
zkušenosti s HIV pozitivními, s transsexuály v Praze atd. 
(Uvědomila jsem si, že transsexuálové jsou automaticky 
házeni do stejného "pytle" např. s HIV pozitivními ... prostě 
něco, co "není normální", ale na to si prostě budu muset 
zvyknout. Třeba až budu vypadat jako 100% dívka, tak to 
bude jiné...? Ale i kdyby nebylo, je mi to fuk. Budu šťastná i 
tak.)

No hned jsem si představila, jak tam jedu v sukýnce, v 
nějakých hezkých botičkách, krásně nalíčená, 
učesaná...jůůů :) Jsem štěstím bez sebe! Ale musím pomalu a 
opatrně :) Takže dívčí rifle, tenisky a nalíčím se hezky 
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decentně a to bude tak akorát :) Ale už se těším, až tam jednou
pojedu jako 100% Tereza. Třeba za 4 roky? :)

A dneska jsem poprvé zkoušela namalovat oči trochu jinak - 
na internetu byl návod, že hnědé stíny lze použít i tak, že se 
naberou na tu kosmetickou vatovou tyčinku a natře se tím 
vrchní linka řas, pak spodní, přesto se dá ještě tužka na oči a 
řasenka. A vypadalo to zase jinak - a krásně! :) Mamince se to
moc líbilo :)

Cítím se tak svobodná!

Cítím se tak šťastná!

Mám radost! Jsem prostě nadšená! Jakoby ze mě něco padalo 
a já to tíživé, co jsem si nesla celý život, ztrácím čím dál víc...
Moje eurofie nezná mezí. Teď prožívám tolik krásného!

Ale za chvíli (asi) přijede od tchýně manželka.

Těším se na malou strašně moc.

Ale netěším se na manželčiny vražedné pohledy, na její 
připomínky, na její nepříjemné dotazy a ultimáta... :( Z toho je
mi těžko.
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Hrajeme hokej Česko a Slovensko :) Já si to pustila, ale jen to 
poslouchám, protože je toho tolik, co sem chci napsat, že 
prostě musím :)

A těším se, které bezpečné území bude další :)

Květen 2012 - Bezpečné území 326



Co je větší stres?
20. května 2012 v 11:07 | Tereza 

Každé ráno se probouzím jako Tereza. Šťastná a natěšená. A 
dnes navíc s radostí, že je to už 42 hod., co mám na sobě 
náušničky, aniž bych si je musela kvůli manželce, která tu 
zatím není, sundávat.

Každé ráno se probouzím šťastná... Než se proberu úplně a 
zjistím, že žiju v realitě.

Přemýšlím, co je větší stres?

Jestli to úzkostlivě tajit a během mžiků v panice se rychle z 
krásně oblečené, nalíčené a načesané Terezky předělat na 
muže, na kterém nesmí být poznáno, že ještě před chvílí byl 
ženou, jestli každý den přemýšlet, kdy budu mít volnou 
chvilku na to, abych se Terezou stala, počítat s tím dopředu a 
všechno tomu přizpůsobovat; trápit se, když dva, tři, čtyři dny
Terezou být nemůžu; zda vás někdo přistihne nebo to pozná; 
prožívat zoufalství z toho, že nikdy nebudu tím, kým být chci,
protože nesmím a nemůžu (ne, že bych to nedokázala!) a toto 
se vším tím strachem, na který se nedá zvyknout, prožívat za 
den několikrát

N E B O
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všechno na všechny vyklopit, bát se reakcí, čelit 
dlouhodobým odmítavým postojům lidí, které mám ráda, řešit
nemožnost návratu na původní cestu, na které byly jistoty, bát 
se budoucnosti, řešit bydlení, práci, kompletní změnu celého 
života, všech lidí kolem, prožívat větší štěstí z více okamžiků,
kdy mohu být Terezou, ale větší bolest z toho, kdy nás opouští
lidé, které milujeme, boříme jim životy, ničíme jejich sny...

Cíl je jasný.

Bude to pak lepší????

Reakce většiny lidí, kteří si tímto prošli jsou úžasné. Věřím 
tomu, že to tak bude i u mě, ale jsou i výjimky... A hlavně 
něco jiného je, když do toho jdete v 18ti, kdy neboříte nic, co 
jste celý život budovali. To je nejlepší varianta, kterou musíte 
vy, kdo ještě nejste rozhodnuti, čtete tento blog a jste v jiném 
těle určitě zvážit. Nečekejte. Nezlepší se to. Nejde to zabít. 
Máte jedinečnou šanci prožít život šťastnější. Celé mládí si 
pak můžete užít jako dívka se všemi jeho radostmi a zážitky, 
se všemi těmi krásnými oblečky a módními výstřelky! :) To za
to stojí!

Jedno mé rozhodnutí zbořilo celých mých 36 let. Zažité 
vztahy, zažité prostředí, tradice, návyky. Ta změna je tak 
velká, že je strašně těžké to unést. A v momentě, kdy jsem 
Terezou to zvládám, protože tam jsem svá, ale já jsem 
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Terezou, která tolika lidem zbořila svět, která zbořila několik 
let také jim.... Dovedu si představit, jak úžasné a bezstarostné 
by to bylo v 18ti. V dětství, které už samo o sobě bezstarostné
je a kde je možné se soustředit na přeměnu všemi svými 
smysly...

Pocity: Bojím se. Pořád se bojím. Nemám obavy z toho, jak 
zvládnu Terezu (tu mám vyřešenou, pro tu žiju a z té jsem 
nadšená, dělá mi radost a jsou lidé, kterým dělá radost také), 
mám obavy, jak zvládnu vyrovnat se se svým starým 
životem...
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Čtvrté řešení
20. května 2012 v 18:25 | Tereza 

Takže bych to shrnula, jaká jsou řešení mojí (a všech 
ostatních) situace:

1. Adaptace
2. Realizace
3. Sebevražda

a dneska jsem přišla na čtvrté řešení:

4. Smrtelná nemoc

Je to drsné, ale není to sobecké, jako sebevražda a všechno to 
vyřeší. Ale nepřivodíte si ji. Nemůžete si ji zvolit. Přepadne 
Vás nečekaně a máte to hotové.

Chtěla bych přicházet na lepší řešení, ale ona nejspíš už žádná
neexistují...

No a pak je ještě páté... o tom už jsem psala:

5. PPPI - pilulka proti poruše identity (bohužel absolutní 
sci-fi)
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Tak to není zrovna moc optimistický článek, já vím, ale mě se 
honí hlavou všechno. A střídají se ve mě stavy od eurofie a 
štěstí až po zoufalství a strašně tíživý pocit strachu ze všeho... 
(kromě realizace jako takové.) Několikrát denně za sebou. 
Pořád dokola. Chce se mi utéct, chce se mi brečet, chce se mi 
nežít.

Ale Tereza chce žít.
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Blogy ostatních holek
21. května 2012 v 10:09 | Tereza 

Přidala jsem do levého menu odkazy na videa přeměn (to jste 
si asi všimli :) a dneska pod ně ještě něco. Hledala jsem totiž, 
jak se zbavit těch otravných vousů co nejlépe (není to vůbec 
jednoduché! Zkouším to vytrhat a uvidíme, ale bolííí to au 
au!) a najednou hop a jsem na blogu Annii. Hned jsem se 
začetla, kolik toho máme společného :) A měla tam odkazy na
další "kámošky", takže jsem si sem dala odkazy taky, protože 
to tam píší taky od začátku jako já a je tam vidět ten pokrok, 
ty myšlenky, problémy, se kterými se potýkaly. Jinak je to 
prostě všude stejné :) Takže v tom nejsem sama.

Budu citovat jen namátkově, protože se mi líbí, jak to píše 
třeba Lucka:

(Lucka, prosinec 2008) - začátek
Dávno před touto událostí jsem si říkala, že bych s tím měla 
seznámit své okolí.
A co se najednou nestalo? Ruce to samy zacaly psat do icq a 
odeslaly to. Jakmile uz to bylo venku tak jsem čekala na 
odmítavou reakci, která nakonec nepřišla.

(Lucka, únor 2009)
Teď sedím v čekarně a nechávám si nastřelit své první 
náušnice :-)
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Ještě pár minut a bude to hotové.
Začínám jít do všech změn co nejdříve.

(Lucka, únor 2009)
Návštěva u Hanky.
Tak tato návštěva začala pořádným trapasem když jsem si 
spletla číslo popisné o devět čísel a dobývala se k Hance do 
baráku kde nesídlila a diky tomu jsem přišla pozdě.

(Lucka, srpen 2009)
Potom jsme jeli do Fashion Arény, kde se mamina chtěla 
podívat na nějaké hadry pro sebe. Celou dobu mě táta 
oslovoval starým jménem a špatným rodem. Mamina si tam 
koupila na sebe kostýmek a totálně mě ztrapnila v jednom 
krámu. Přes celý krám na mě volal jestli nechci tu věc co 
měla v ruce na sebe a volala mě špatným jménem a rodem. 
Totálně jsem zrudla a utekla s brekem ven a zmizela v autě.

(Lucka, srpen 2009)
Přijela jsem tam o chvilku déle ale s obědem na mě počkali. 
Sotva jsem vystoupila z auta tak přišla studená sprcha.
"Jak to vypadáš? To nemůžeš přijet jako normální člověk?" A 
to jsem na sobě měla uni tričko a džíny, bez upravených nehtů
nevycházím z bytu, lehce zvýrazněné řasy a to bylo vše.
Moje nálada poklesla pod bod mrazu. Šla jsem se naobědvat 
a potom jsem šla do pokoje abych se pokusila usnout a 
zamokřila jsem totálně polštář.
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(Lucka, září 2009)
V pátek jsem byla na laseru a i když výsledek není nic moc tak
je to lepší než minule. Při prvním sezení na mě spotřebovaly 
6375 a nyní už jen 5272. Za měsíc jdu na další a uvidíme jaké
číslo bude následovat. :-)
I když jsem měla mastičku proti bolesti tak brada a horní ret 
bolel jak čert. Ale zvládla jsem to a celý večer mě obličej 
hořel jako pec. Stálo to za to.

(Lucka, září 2009)
Zase se rozrostl šatník a také jsem si koupila přívěsek. Večer 
jsme ještě dělaly probírku stávajícího šatníku a Červený kříž 
bude mít dost věcí.

(Lucka, září 2009)
Co vás napadne při pojmu transsexualita?
Když jsem byla mladší tak jsem si pod tímto slovem 
představovala lidi co jsou divní a převlíkají se do ženských 
šatů. Něco jako komedianti. Jenže není to tak. Nosila jsem 
tento omyl v sobě delší dobu, ale jak jsem se postupně 
dostávala k informacím tak jsem si názor opravovala.

(Lucka, říjen 2009)
Strach je nejhorší náš nepřítel, ale pokud ho porazíme tak to 
jde mnohem lépe.
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(Lucka, říjen 2009)
Dneska jsem udělala další krůček k normálnímu životu.
Objednala jsem se k prof. Chrobkovi na konzultaci ohledně 
snesení prominence štítné chrupavky.

(Lucka, listopad 2009)
Jako obvykle mě přepadla kamarádka depka a ráno jsem 
vstala blbou nohou. Usnula jsem ve 3 ráno a vstávala v 7. 
Potom jsem nebyla schopná dát dohromady vlasy a přijela 
pozdě k Hance. Tam jsem potkala jednu holku a mé 
sebevědomí šlo totálně pod zem. Skoro bych řekla že spadlo 
až k zemskému jádru.

(Lucka, prosinec 2009) - odstranění "ohryzku"
Jíst jsem mohla normálně, protože se zákrok provádí v lokální
anestezii. Má to také nevýhodu, že slyšíte vše a máte přes 
obličej gumový papír přes, který se blbě dýchá. Takže jsem je 
pořád žádala ať mě tam pustí nějaký kyslík.

Kolikrát jsem si představovala první schůzku s Hankou? Ta 
tréma, která se mě zmocní, na co se bude ptát?
A koukám, že zase nejsem sama. Tady je popis někoho, kdo 
už to své "poprvé" udělal:
(Andy, duben 2009) -     První cesta do Prahy  
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Jedna z poznámek od Hanky: Když budu chtít, aby mě okolí 
vnímalo jako ženu, musím vystupovat jako žena.

-----------------
Můj dovětek:
Zjistila jsem (a nejsem sama), že čím je mi hůř, tím víc píšu. 
Občas se stane, že mám z něčeho fakt velkou radost a píšu 
taky. Takže až přestanu psát bude to znamenat, že jsem 
vyrovnaná a v pohodě :)) Třeba se toho jednou dožiju :)
Tak jako dopsaly po třech letech svoje blogy i jiné holky...

Květen 2012 - Blogy ostatních holek 336



Miguel de Cervantes
21. května 2012 v 12:47 | Tereza 

Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy.
Miguel de Cervantes (1547 - 1616)

Už takhle dávno to věděli :)
Jak to udělat, aby byl člověk zdravý a veselý? :) 
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Nákup bílé sukýnky
21. května 2012 v 14:58 | Tereza 

Nevím, jestli jsem to sem už psala, ale podařilo se mi 
překonat trému a zajít do Takko fashion pro tu krásnou 
romantickou sukýnku a modré tílečko. 

Fotku sem vkládat nebudu, protože ji najdete v galerii :) Nedá
se přehlédnout - ta modrá a bílá :)

Vypadá to, jakože jsem největší frajerka, jak jsem tam v 
pohodě zašla a všechno koupila, ale ono tak jednoduché 
nebylo :)
Nikdy to tak jednoduché není!

Už jak jsem zaparkovala na parkovišti před Takkem, tak jsem 
si říkala - mám - nemám - co kdybych to vzala až zítra.... ale 
ta touha mít jí mě nutila vylézt z auta. Strašně mi bušilo srdce.
Byla jsem oblečená normálně jako Tom, takže jak to udělat? 
Nevím, proč to pořád řeším, tyhle nákupy ženských věcí :) 
Jenže ono to nejde neřešit. Zas tolik normálních chlapů, kteří 
jdou kupovat romantickou sukýnku není.

Tak jsem si vzala krejčovský metr, papírek, na kterém jsem 
měla své míry a šla nakupovat jakože to jdu nakupovat pro 
někoho. Vešla jsem tam - úplně poprvé! A nemohla jsem se 
tam zorientovat - mají tam toho tolik! A některé věci fakt moc
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hezké! Tak jdu až dozadu kolem celé prodejny, sukně nikde 
nevidím... je mi blbý neprojít se kolem klučičích věcí, ale na 
ty ani nekouknu a už jsem zase zpátky v holčičím oddělení :) 
a koukám, že ty sukýnky mají úplně u vchodu, že jsem je 
minula proto, že u nich stála zrovna prodavačka a něco tam 
rovnala. A stála tam pořád!!!

Všimla jsem si, že tam mají rovnou i ta tílečka a výstřižek z 
letáku. Hezky to mají udělané, že se to rychle najde.

Řekla jsem si, že teď nebo nikdy.

Ta prodavačka byla moc hezká, usměvavá, mladá a 
sympatická, takže jsem si řekla, že kdyby měla řeči, že jí 
klidně s klidem řeknu, že je to pro mě.

A začala jsem měřit. Stála mi za zády a rovnala oblečení a 
celou tu dobu se koukala ze dvou metrů na mě :D Teda možná
ne, protože já k ní byla zády, ale bylo mi horko, jak jsem si to 
představovala, že mě rentgenuje. Nejspíš jí to bylo jedno.

Sukýnku jsem docela odhadla - hned druhý pokus - velikost 
38. To bych nikdy neřekla, že mi bude a že nepotřebuji větší. 
Ale on ten pas byl do gumy, takže mohla být klidně o číslo 
menší (ale takhle je super!).
Horší to bylo s tílečkem - to se nedalo měřit - tak jsem vzala 
"M", protože to mi obvykle bývá. 
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Nakonec jsem doma zjistila, že jsem vybrala správně. A i to 
"M" mohlo být menší, ale takhle je to také hezké a pohodlné. 
No vlastně můžete posoudit sami :)

Šla jsem s tím hned k pokladně, ta prodavačka běžela za 
mnou, usmívala se a říká: "Já si říkala, jak to tak můžete 
odhadnout ty velikosti?" A já jí na to: "No to já většinou 
odhadnu právě..." :) To víte, že bych si to nejradši 
vyzkoušela!!!! Třeba na to taky jednou dojde.

No a bylo to moje!!!!
Jupííí!

Něco, co je pro ostatní holky naprosto běžná záležitost, já si 
prožila s adrenalinem a málem jsem to neudělala. Ale nakonec
jsem to zvládla. Mám z té sukýnky a tílečka ohromnou radost.
Bylo mi v ní tak hezky a žensky, že se mi chtělo jít v ní ven k 
mamince v tu sobotu... ale chtěla jsem pomalu...postupně... ne
tak naráz :) Tohle, co jsem koupila, je totiž opravdu vyloženě 
ženská záležitost :)

Tak jakýpak nákup mě čeká dál? :D
Mnohem radši bych tam šla s nějakou kamarádkou...
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Tréning dívčí chůze
21. května 2012 v 18:34 | Tereza 

Čeká mě bezva noc.
(I když to může být ještě horší :)
Už takhle se v noci budím vystresovaná a dnes mi do toho 
vlítne ještě horečka. Vůbec nevím, kde jsem jí vzala, když 
jsem pořád doma. Měla bych se dát víc do klidu a taky líp jíst.
To budou sny :(
Švagrová mi dnes v autě říkala, že četla, že slunce vyvrhlo na 
Zemi nějaké obrovské množství energie a citlivějším lidem 
může být nevolno. V životě mi nebylo nevolno ze slunce! Ale 
pěkně děkuju, jestli je to "pozdrav z hůry" - něco takového 
fakt teď potřebuju :) Nesnáším, jak jsem omezená, když bolí 
celé tělo.
A to mi v autě manželka oznámila, když jsem jí vezla z práce, 
že zítra je celý den doma, protože jim vypnou v práci na celý 
den elektřinu.
Já jak mi dnes nebylo dobře, tak jsem si odsunula nalakování 
nehtů na zítra (už to potřebují) a taky jsem si chtěla vytrhat 
první chloupky - už jsou krásně slaboučké (na nohách a 
rukách a taky v podpaží), takže to tak nebolí. Nesnáším 
chlupy! :)
Snažila jsem se to dnes začít trhat pinzetou pod nosem, 
pekelně to bolelo, ale dalo se to vydržet. Jenže to jde pomalu 
a navíc musíte nechat ty vousy trošku (aspoň 1 mm) povyrůst,
aby se daly za co vzít, takže ač nedobrovolně jsem se ráno 
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pod nosem neoholila, že to vyzkouším, ale je jich tolik, že to 
nejde tak rychle. Mám tak 1 cm2. Samozřejmě podél a ne 
zrovna uprostřed - to bych vypadala! :)))

(Pozn.: vytrhávat pinzetou? Ano - to ještě jakžtakž jde, i když 
to bolí, ale rozhodně nikdy nepoužívejte epilátor na tvář! Za 
prvé to nesnesitelně bolí a za druhé ta bolest vás nepřejde ani 
za dva dny, zčervená vám to, bude vás to štípat a výsledek nic 
moc - věřte mi - vlastní zkušenost :))) Já osobně bych na tom 
nešetřila a nechala to na laser nebo elektrolýzu. Protože 
domácí způsob ve tváři zrovna není rozumné řešení, když 
chcete, abyste tam vypadaly hezky :)

No a tím že tu bude manželka celý den, tak mám smůlu :( A 
další den musím pak k jednomu doktorovi a další k 
obvoďačce na kontrolu. Ale já si poradím. Poprvé mi to 
vytrhání chlupů (kterých tam ale bylo!) na nohách zabralo asi 
4-5 hodin. Strašný! A strašně vyčerpávající! Mám depilátor 
Braun - už starší, ale je bezva. No a co, že to bolí. Tedy - ono 
to bolelo dřív, teď je to relativně v pohodě, jak jsou slabší. Tři 
dny vydržím úplně dokonale hladká, pak se začne objevovat 
taková černá tečka a dá se říct, že tak 10-14 dní můžu nosit 
sukně a nebylo by to poznat. No, možná míň, já to stejně hned
orvu, jak tam na mě vykouknou :)

Taky jsem dneska koukala, jak jedna "paní v letech", co patří 
mezi nás nebo transvestity, na youtube v angličtině předvádí 
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správnou dívčí chůzi. A pak ještě jedno video, kde to předvádí
zase žena. Oba byli vtipní. Nejvíc mě pobavilo, když to chtěla
předvést na běžícím páse, na kterém se trénuje chůze a běh 
jako ve fitness a prý že proč jsem bez bot a podpatků? No 
protože ten přístroj je drahý a navíc je můj :))) Na běžícím 
pásu v podpatkách! To by bylo! :) Chichi.

Takže jsem se dozvěděla spoustu zajímavých informací. 
Zkoušela je trénovat dneska cestou na poštu - to je asi 10 
minut chůze. Ruce místo dopředu dlaněmi jakoby směrem 
dopředu, nekroutit zadkem! (ženy nekroutí zadkem - je to 
způsobené typem jejich chůze, kdy nenašlapují vyloženě přes 
patu, ale mírně na špičku a to tak, že jakoby téměř v jedné 
linii, kdežto muž jde jako humpolák a nepřemýšlí nad tím) No
a pak taky držení těla, že nad zadečkem je taková proláklina, 
která tam být musí, jinak to vypadá divně apod. :)
Trošku se mi to občas nezdálo, ale svým způsobem má pravdu
:)

Na druhou stranu jsem kdysi četla článek "Proč ženy kroutí 
zadečkem? Aby udržely balanc!" Taky zajímavé čtení, ale 
tenkrát jsem to zkoušela a bylo to nepřirozené. Potřebovala 
bych někoho, kdo mě vidí jak jdu. Protože já sama se moc 
často při chůzi z dálky nepozoruji :)))

Zítra mi bude smutno. Nemůžu se ráno obléct jak chci, 
namalovat jak chci, učesat jak chci. Ale třeba mi nebude 
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dobře a stejně to proležím, takže to nakonec tak vadit nebude. 
(Jenže já i kdybych ležela, tak bych chtěla ležet jako Tereza 
oblečená v postýlce...)

Mimochodem, jak mám ty dámské bílé tenisky z 
Deichmanna, tak když si je nazuju, to je tak příjemný pocit! 
Chci říct, že dámská bota má jiný tvar - jakoby lépe padla, je 
pohodlnější a nepřijde mi, že si to jen vsugerovávám :)
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Ruka nebo noha?
22. května 2012 v 8:26 | Tereza 

Už je to tady zas.
To rozhodnutí, kdy si musíte vybrat, jestli chcete obrazně 
řečeno useknout ruku nebo nohu.
Potřebujete obě!!! Nemůžu říct to ani to.

Jak by to bylo jednoduché před 12 lety... možná i před 5, kdy 
ještě malá nebyla na světě.

To není výčitka. Jsem šťastná, že tu je. Jen je to o to teď těžší.

Moje rodina nemá perspektivu.

Manželka se se mnou baví chvíli úplně bezstarostně a 
najednou jakoby si na něco vzpomněla si dá sluchátka do uší, 
zapne notebook, přestane se mnou koukat na televizi, u které 
jsme si spolu hezky všechn ještě před pár minutami 
komentovali a nekomunikuje.
Ptám se jí, proč se s ní někdy dá tak hezky mluvit a jindy zase
ne.
Prý se mnou mluví do té doby, než jí něčím naštvu.
Obvykle jí naštvávám tím, že mám dámské ponožky, čerstvě 
nalakované nehty apod.
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V tomto případě jsem jí naštvala tím, že jsem jí nechtěla říct, 
jak reagovala moje sestra na můj coming out. (Reagovala 
úžasně!) Nechci to s ní řešit. Hnusí se jí to a já se jí mám 
svěřovat? Najednou? To se jí dotklo. Jakmile to začne řešit, 
nedá se s ní komunikovat. Jakoby jí zachvátila nějaká panika 
nebo co. Je to úplně jiný člověk.

Když rodina "funguje" (tzn. že se nehádáme a hezky bavíme a
malá má z toho radost), hrajeme si třeba všichni, tak jsem 
klidná a spokojená. Ale vím, že to skončí. Že už to nikdy 
nebude jako dřív. Mám z toho výčitky. Tíží mě to. To, co jsem
zavinila. Zase...

Ve čtvrtek jdu na kontrolu k obvodní doktorce. Ruka pořád 
občas bolí, ale já musím řešit práci, bydlení, odloučení... tak 
nějak to podvědomě řešit nechci, ale musím. Měla bych to už 
udělat, jinak se z tohohle začarovaného kruhu nevymotám. 
Když já se nejvíc bojím, že malé bude smutno :( Budu muset 
vymyslet jak to udělat, abych byla co nejvíc s ní... to je jediné 
řešení.

Ani ruka ani noha :) Nechám si obě :) I když tu druhou jen 
"nasazovací" :)

Uvědomuji si, že do návštěvy Hanky 23.7. musím už mít 
rodinu vyřešenou. Urychlí se tím spousta věcí a Hanka uvidí, 
že jsem měla zájem na to, abych to vyřešila. Měla bych to 
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řešení udělat co nejdřív. Ať je to rychlé a co nejméně bolestné.
Takhle se akorát trápíme všichni...
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Typy reakcí na coming out
22. května 2012 v 8:38 | Tereza 

Napadlo mě sepsat a utřídit si typy reakcí na coming out.
Nikde jsem to nehledala, prostě to tu budu psát z vlastní 
zkušenosti, protože to je ta nejcennější informace, která třeba 
taky někomu může pomoct.

Seřazeno od nejlepší po nejhorší reakci:

1. Těšení se, 100% podpora, dokonce i radost = přijetí
2. Vyptávání se, zájem, snaha o pochopení, chce to čas, ale 
bude to dobrý = přijetí
3. Ticho, přerušená komunikace, snaha o pochopení, chce to 
čas, ale půjde to nebo bude tolerance = přijetí
4. Nechceš si to ještě rozmyslet? = vlastně nepřijetí
5. Odmítnutí, ale bez komplikací a bez řečí, konec vztahu = 
nepřijetí
6. Razantní odmítnutí, nikdy se s tím nesmíří a nikdy vám 
neodpustí, zklamání, zlost = nepřijetí
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Za stejné výsledky dostávají dívky 
lepší známky
22. května 2012 v 11:55 | Tereza 

Na středních školách se známkuje nespravedlivě, dívky 
mají výhody
22. května 2012 11:24
Známkování na českých středních školách je nespravedlivé. 
Chlapci mají lepší znalosti než jejich spolužačky, ale dostávají
horší známky. Vyplývá to z analýzy společnosti Scio, která 
středoškoláky testuje pravidelně od roku 2005.

"Tento rozdíl může být částečně dán i povahou zkoušky, např.
u českého jazyka musí být do hodnocení v hodinách zahrnuty 
i oblasti, které písemné testy neověřovaly - kvalita písemného 
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i ústního projevu, tvůrčí schopnosti, aktivita v hodinách atd.," 
uvádí analýza.

Tento argument je však platný právě jen v případě češtiny 
nebo jazyků. U matematiky je rozhodující písemná práce, a 
proto by se výsledky ve Scio testu měly se známkami více 
shodovat. Analýza však ukázala, že chlapci, kteří dostali na 
posledním vysvědčení trojku, měli v testu lepší výsledky než 
dívky, které se mohly pochlubit dvojkou. "Dá se proto říci, že 
známkování na školách je k chlapcům nespravedlivé," shrnulo
Scio.
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Největší problémy mají žáci s matematikou, ukázaly testy. 
Průměrně z ní mají známku o půl stupně horší než z ostatních 
předmětů. "Zatímco z českého a anglického jazyka je 
průměrnou známkou na gymnáziích dvojka, z matematiky 
jsou průměrné známky skoro o půl stupně horší. Toto pořadí 
platí na všech typech škol zhruba stejně, ze čtyř předmětů 
vždy dávají nejhorší známky učitelé matematiky," uvádí 
analýza.

Potvrdil se také logický předpoklad, že žáci mají lepší 
výsledky v předmětech, které je baví. "Obzvlášť výrazně se 
tato závislost projevuje u nejméně oblíbených předmětů, jako 
je němčina a matematika, naopak u poměrně oblíbeného 
českého jazyka tak silná není," shrnulo Scio. Nedá se však 
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říct, jestli žáci dosahují lepších výsledků, protože je předmět 
baví, nebo je předmět baví, protože mají dobré známky.

Scio dlouhodobě testuje žáky prvních a posledních ročníků 
středních škol. Od roku 2005 se do průzkumu zapojilo téměř 
108 tisíc dětí z 655 škol všech typů. Studenti psali testy z 
českého, anglického a německého jazyka, matematiky a z 
obecných studijních předpokladů.

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/skolstvi-znamky-divky-chlapci-
dev-/domaci.aspx?c=A120522_111805_domaci_abr
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Podnájem I.
22. května 2012 v 14:18 | Tereza 

Už je mi zase vyčítáno, že tu pořád bydlím... že tři týdny nic 
neřeším.

Napsala jsem si do Ústí n.L. o informace k jednomu 
podnájmu kolem 5000 Kč.
Litoměřice, Louny, Česká Lípa - tady sehnat podnájem do 
5000 Kč nejde.

Zbývá Děčín a Ústí n.L. - čili místa, odkud je za malou pořád 
blízko...
A jak to ta bude s prací? No doufám, že to taky vyřeším 
rychle :(
Původně jsem chtěla nejdřív práci, potom byt, ale budu to 
muset obrátit.

Nějak se pořád nemůžu nadechnout.
Nějak mi chybí energie.

Nadšení Terezy je nezměrné, ale Tom opouští tu nejúžasnější 
dcerku na světě...

Tak tam bych taky chtěla.... Do Tramtáááryy... do 
Tramtáááryyy .......

Květen 2012 - Podnájem I. 353



Balerínky
22. května 2012 v 15:17 | Tereza 

Tak mám asi hodinku jen pro sebe.
Manželka odjela pro malou a nechtěla mě s sebou. Nechci se s
ní hádat. 

Spadlo to ze mě. Je mi krásně.
Hned jsem se totiž převlékla do riflí (těch jediných dívčích, co
mám :) a zkusila, jak by k nim vypadaly balerínky. Ty 
balerínky jsou mi malé! :) Tenkrát jsem celým nadšením vzala
na aukru č. 40, ale to je fakt málo. Potřebuji 41-42. Takže je 
zkusím rozchodit, protože jsou vážně krásný s těmi třpytivými
kamínky (dám sem fotku :). 
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A chtěla bych si co nejdřív koupity ty kalhoty s úzkými 
nohavicemi a balerínky, které mi padnou :) Miluju, jak je 
vidět ten sexy nárt :) Jak jsou ženské! :) A pohodlné - aspoň 
pro mě. Líbí se mi, jak je teď nosí každá druhá holka.

Když budu mít odvahu, jela bych tak v červenci do Prahy :) 
Buď v teniskách (ty to jistí :) nebo v balerínách :)
Uvidím ještě, jestli se mi podaří zbavit se vousů do té doby, 
protože jestli jo, tak bych riskla i větší ženskou vizáž. No to 
bude dilema :) Ale krásný! :)

Už se vidím, jak mám svůj byt (i když jen podnájem), jak si 
ho zařídím podle sebe, jak v něm budu sama sebou... bože jak 
já se na tohle těším! Je mi hezky. Když u toho nemyslím na 
nic jiného, co mě tíží....

Chtěla bych, aby mi zůstaly některé kamarádky, které mám 
teď. 
Chtěla bych, abych nezůstala sama...

Květen 2012 - Balerínky 355



Tajemství sexy nohou odhaleno
22. května 2012 v 16:09 | Tereza 

Jaké je tajemství dokonalých nohou? Čím delší, tím lepší, 
nebo rozhoduje výška postavy?

Znáte to, přijde jaro, děvčata vyrazí ven v minisukních. Pak 
už si jen sednout do parku a sledovat, která má nohy až do 
pasu :)

Vědci v jedné studii zjistili, proč bývají nohy australské 
zpěvačky Kylie Minogue označované jako nejvíc sexy, i 
přesto, že je velice drobounká. Jde o správný poměr délky 
nohou k výšce celého těla.

Jde o proporce.

Průměrná žena měří 164 cm a průměrné její nohy, měřené
na vnitřní straně (tedy od rozkroku dolů) jsou dlouhé 73 
cm, tj. poměr nohou k výšce 44,5 %.
Takže vezměme číslo 44,5 % jako takový průměr.
K tomu, aby byl poměr délek perfektní (považován za 
hezký), by ale měly měřit 77 cm, tj. poměr 47 %.
Takže vezměme číslo 47 % jako dolní hranice, kde jsou 
nohy již považovány za hezké.
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Žena s nejdelšíma nohama na světě měří 195 cm a její nohy 
měří 132 cm, tj. poměr k výšce 67,7 %.
Čili 67,7 % je maximum. Větší hodnoty nikdo nedosáhne :)

Průměr: 44,5 %
Minimum považované za hezké: 47 %
Maximum: 67,7 %

A kde jste vy holky? Změřte si svoje nohy a koukejte si 
změřit, jestli je jejich poměr k vaší výšce větší než 47 % :) 
Nebo aspoň nadprůměr 44,5 % :)

Moje nohy měří z vnitřní strany 84 cm a měřím 177 cm, takže
poměr k výšce je 47 %.
Takže by teoreticky moje nohy mohly být už považovány za 
hezké. Každopádně je mám nadprůměrně dlouhé a to mě 
těší. :) I když by to mohlo být lepší :) Jsem tedy spokojená 
no :) Je fakt, že když si vezmu ještě podpatky a ty prodlouží 
nohy o 5-8 cm, tak se cítím jako bohyně :) Nádherný pocit!

Tady je vzoreček na výpočet:
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Nejmenší muž světa s ženou, která má nejdelší nohy na světě
(Ruska Světlana Pankratová)

Kylie Minogue sice měří jen 152 cm, ale její nohy mají v 
poměru k tělu správnou délku. Tím se také vysvětluje fakt, že 
se ženy tak často trápí nošením vysokých podpatků, které 
nohy opticky prodlužují.

Studie university v polské Wroclavi udělala průzkum s 218 
muži a ženami. Vědci jim dali možnost ohodnotit sedm siluet, 
které sice byly stejně vysoké, ale nohy měly různé délky. 
Nejvíce atraktivními byly shledány ty, které měly o 5 % delší 
nohy než průměr.
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Doktor Boguslaw Pawlowski, který vedl tuto studii, řekl, že 
dlouhé nohy signalizují zdraví. "Krátké nohy bývají znakem 
zvýšeného rizika kardiovaskulárních chorob a cukrovky. Tito 
lidé mívají vyšší procento tělesného tuku, což bývá příčinou 
jmenovaných onemocnění," poznamenal.
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Manželky maminka
22. května 2012 v 22:27 | Tereza 

Tahle rodina se nerozpadla proto, že jsem se rozhodla 
udělat životní změnu.

Rozhodla jsem se udělat životní změnu, protože tahle 
rodina se rozpadla...

A na to poslední dobou manželka docela zapomíná a svádí 
všechno na mě.
Kdyby to fungovalo, přišlo by to stejně, ale možná později... 
takže výsledek je vlastně stejný, pro mě lepší teď...

Už se netrápím jenom já a manželka. Už se trápí taky 
manželky maminka.
Když jsem jí sdělila, co všechno chci udělat (a vůbec jsem to 
neříkala sebejistě tak, jak jsem to prý prezentovat měla, jenže 
zkuste si to, když jste z toho vynervovaní už od rána a máte to
"nějak" podat), tak to svým způsobem nepřijala, protože mě 
prosila, jestli bych s tím nepočkala.
Nemůžu to ovlivnit. Nejde to. Možná na to už přišla, protože 
se mnou v pondělí chtěla mluvit, ale to mi zrovna nebylo 
dobře a byla jsem i radši, že to nemusím řešit, takže z toho 
popovídání sešlo.
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A teď mi došlo, že si o tom prostě potřebovala s někým 
popovídat a je mi jí docela líto, protože mi včera manželka, 
která u maminky strávila celý víkend, povídá: "Mamka pořád 
čekala, že si o tom s ní začnu povídat, ale já tu potřebu 
nemám."

Hm. Tak když už si ani s vlastní mamkou nechce popovídat, 
tak nevím... Vím, že nechce řešit mě, že na to nechce myslet, 
ale je to její maminka a mohla si jí postěžovat, ona by jí 
podpořila, pomohla to zvládnout, vždyť jde i o rozvod...

Manželka to prostě řešit nechce.
Manželka nemá problém, jak říká.
A nemůžu jí pomoct ani já ani její vlastní maminka.

Nějak to nemůžu pochopit.

Nechci po ní, aby to brala s úsměvem. To ani nečekám. Ale ta 
totální ignorace všeho s tím spojeného mě přijde zbytečná... 
Vím, že je to její obrana, ale trucováním se nic nevyřeší.
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Vůně planých růží
23. května 2012 v 13:03 | Tereza 

Šla jsem podél řeky na kontrolu k doktorovi. Náušničky jsem 
si nechala, protože jsem zjistila, kolik kluků nosí náušnice. 
Nebo teda obvykle jen jednu, ale viděla jsem na obrázku 
černocha, který měl náušnice dvě a to vyloženě dívčí 
(třpytivé, jako mám já). On teda měl vyloženě mužný vzhled, 
ale to je mi jedno. Mě se to líbí je nosit :) A co by kdo řekl? 
Nic. Většinou si toho ani lidi nevšimnou, nebo cítím, jak se na
ně dívají (např. dnes doktor :), ale taky nic neřekne. Je to moje
věc, řekne si pro sebe.

Kéž by to takhle jednoduše šlo i s tím ostatním :) Ale náušnice
(tedy vyloženě dívčí záležitost) jsou společností 
akceptovatelné v té nejlepší míře. Tedy ještě jsem nezkoušela 
ty opravdu holčičí, ale ty přeci nebudu nosit, když jsem 
oblečená jako kluk... :)

Podél celé řeky květou plané růže.
Miluju tu vůni.
A proti mě chodily dívky a ženy v sukních, v šatičkách, moc 
jim to slušelo a já si strašně přála taky takhle jít teď tady. 
Měla jsem v tom vedru normální rifle (vyloženě unisex, ani né
ty dívčí) a červené tričko. No a tu mojí bledě modrou cross 
kabelku H&M. Už mě nebaví pořád to přehazovat z baťohu 
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do kabelky a zase zpátky, už bych chtěla nosit jenom tu 
kabelku.

Při vůni planých růží přála jsem si, abych se nemusela 
rozvádět. Abych přišla do lékárny a řekla:
"Dobrý den. Jednu pilulku proti poruše identity prosím. 
Děkuji."
"Tady máte. Prosím 15000 Kč :)".
"Děkuji, nashledanou."

nebo

"Hele, potřebuju sehnat PPPI, nevíš o někom?"
"Jasně, počkej ve tři na rohu, pošlu tam Josefa, má teď 
nějakou větší dávku, ale pod 100.000 Kč nejde :)"
"Jo, v pohodě. To beru!" :)

Doma si to zapiju, v mozku mi to přeskočí a ...Tereza 
neexistuje...

A všechno je jako dřív.

Fungovalo by to? Myslím ta rodina...
Myslím, že ne.

To co mě tedy bolí není ten problém s Terezou a jeho 
následky, ale klasické nedorozumění mezi mužem a ženou 
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tak, jak to prožívá 53 % sezdaných párů v naší zemi (čili 
většina - a co je většinové, je normální... hrůza!). No tak 
musím si to nějak oddůvodňovat, aby to bylo jednodušší.

Pravděpodobně, kdybych v sobě neměla Terezu a byla 100% 
kluk, cítila bych to teď stejně... Na Terezu se to jen všechno 
dobře hází, protože to je jednodušší.

Když si tohle uvědomím, nebrání mi v uskutečnění mého snu 
vůbec nic.

Jen musím vyřešit to nejbolestivější, co ale s Terezou nemá 
nic společného... nebo jen minimálně, protože pak k tomu 
určitě přispěla.

A ještě jedna úvaha. Jak jsem tak šla, snažila se trénovat dívčí 
chůzi, zjistila jsem, že holky co jdou proti mě vůbec takhle 
podle těch pravidel nechodí! :) Některé dokonce chodí jako 
muži! :) Naopak někteří muži jako dívky! (Ale těch je 
minimum.)
Takže jsem se rozhodla to trochu víc nastudovat a utřídím si 
tu o tomhle tématu myšlenku v dalším článku.
Až na to bude čas.
Teď si jdu konečně na zítra k doktorce nalakovat krásně nehty
:)

Květen 2012 - Vůně planých růží 364



Světlý bod
23. května 2012 v 17:18 | Tereza 

Manželka spí v pohodě, jí v pohodě, nemá (jak říká) s ničím 
problém (kromě mě).

Já nespím, kdybych nemusela, tak nejím a jsou chvíle, kdy jen
sedím, koukám a přemýšlím, jak to vyřešit. A už od pondělí 
jsem nějak divně rozhozená.

Manželka opouští člověka, který se jí hnusí.

Já opouštím dva lidi, které miluju.

Takže je to jasné...

Už u tří hezkých (myšleno čistých) podnájmů v Ústí jsem až 
třetí vpořadí :(

Dneska mi napsali z místa, od kterého jsem si hodně 
slibovala, že pro velký počet účastníků VŘ nebylo možné 
pozvat k dalšímu kolu všechny a tedy i mě.

Pěkně se v tom plácám.
Měla bych to razantně vyřešit. Okamžitě. Strašně mě to 
oslabuje, ale já budu potřebovat energii... Nemůžu si říkat, že 
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mě to oslabuje. Ale co neovlivním je přerušovaný spánek, 
nechuť k jakémukoliv jídlu včetně čokolády (nechápu se).
Nechci si stěžovat. Každý je strůjcem svého štěstí. Tak jak na 
to?

Nejsem v pohodě a nevím, jak se do ní dostat.

Haló! Je tu někde světlý bod?
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Vaše prsty prozradí, jestli jste žena 
nebo muž
23. května 2012 v 23:57 | Tereza 

Ponocuju.
Sice jsem unavená, ale nemůžu spát.
Manželka mi večer z ničeho nic řekla: "Už máš nějaký ten 
podnájem? Jestli ne, tak si ho hledám s malou já!" Nechápu 
to. Dohodli jsme se, aby malá nemusela měnit prostředí, které 
má ráda a je tu zvyklá, že půjdu já. Prý kdo sežene první 
podnájem, tak jde. To je děs tohleto. No chtěla mě přitlačit, 
abych přitlačila já. Říkám jí, že mi pořád píšou, že jsem třetí v
pořadí. To jí nezajímá...

Ozval se mi pán, co nabízí moooc hezký byteček v Děčíně, 
ale bude volný až za 2 měsíce :(
Včera jsem nemohla usnout, protože jsem přemýšlela, jak 
budu v novém nezařízeném podnájmu prát bez pračky? 
Uchovávat jídlo bez ledničky? Spát bez postele? Apod. Ale 
tenhle byt je zařízený. Všechno tam je! Ještě to musím 
promyslet.

Ale teď k tématu z nadpisu.
Ono se to ví už dávno, ale já na to teď narazila a líbí se mi to, 
tak to sem napíšu, ať si to můžete taky zkusit. Týká se to 
rozdílu velikosti ukazováčku a prsteníčku (především levé 
ruky) u mužů a u žen v závislosti na působení testosteronu v 
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době embryonálního vývoje. Všude toho píšou mraky, ale 
nikde to není polopatě shrnuté, takže to sem shrnu já celkem 
asi ze šesti článků :)

Androgeny, přezdívané jako mužské hormony, mají u 
obratlovců na starost vývoj samčích vlastností. 
Nejvýznamnějším takovým hormonem je slavný testosteron, 
kterému mezi androgeny dělají společnost například DHT, čili
dihydrotestosteron, Andro neboli androstenedion a také 
spousta anabolických steroidů, tolik oblíbených mezi 
sportovci. Androgeny ovlivňují vývoj samčích reprodukčních 
orgánů a spolu s nimi i vývoj druhotných pohlavních znaků, 
které dělají samce samci. Kromě fyzického vzhledu se 
androgeny výrazně podepisují i na chování svých majitelů.

Androgeny, tedy především testosteron, ovlivňují i jednu 
pozoruhodnou věc, která svého času vzbudila naprostý úžas. 
Už delší dobu se ví, že poměr délky druhého a čtvrtého prstu, 
významně souvisí s intenzitou, v jaké je embryo během svého 
účinkování v děloze vystaveno účinkům androgenů. Vysoká 
hladina androgenů vede k relativnímu prodloužení 
čtvrtého prstu - prsteníčku vůči druhému prstu - 
ukazováčku.

Poměr délky prstů se totiž během života už příliš nemění a až 
do smrti tak vypovídá o hormonálním prostředí, které 
rozhodovalo o vývoji toho kterého jedince.
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Vědci to vysvětlují jako důsledek působení testosteronu a 
estrogenů na plod vyvíjející se v těle matky. Testosteron má 
pozitivní vliv na rozvoj oblastí mozku, které řídí prostorovou 
orientaci a početní dovednosti. Estrogeny zase přispívají k 
lepšímu rozvoji center řídících řečové schopnosti.

Oba hormony zároveň určují i růst prstů a jejich délku. Z 
délky prstů se tedy dá zpětně odvodit, v jakém hormonálním 
prostředí se dítě vyvíjelo jako plod a jak se díky tomu utvářela
jeho mozková centra. Relativně dlouhý prsteníček prozrazuje 
silné účinky testosteronu a zároveň i převahu matematických 
schopností nad jazykovými. A naopak. Děti s relativně 
krátkými prsteníčky byly nadány spíše literárně než 
matematicky.

Ženy mají většinou prsteníček a ukazováček stejně dlouhý, 
nebo nepatrně menší.

O co více přesahuje délka ukazováčku délku prsteníčku, o to 
více jsme "typickou ženou" s "typicky ženským" myšlením a 
chováním. Muži mají poměr délek prstů většinou obrácený - 
prsteníček převyšuje ukazováček, který je kratší. Kromě prstů 
pak testosteron při vývoji samozřejmě ovlivnil i další věci - 
mimo jiné i utváření mozku.
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S tím také souvisí, že čím delší je prsteníček v porovnání s 
ukazováčkem, tím více atraktivní je muž pro opačné pohlaví.
Podle expertů z Nottingham University ženy s delším 
prsteníčkem častěji trpí revmatoidní artritidou kolen.
U mužů, kteří mají naopak delší ukazováček, se častěji 
vyskytuje deprese a homosexualita. Což může být způsobeno 
působením většího množství estrogenu na mužský plod.

Pokud je prsteníček delší než ukazováček, je v těle mnoho 
mužského sexuálního hormonu testosteronu, u krátkého 
prsteníčku převládá ženský estrogen. Právě tyto hormony 
rozhodují o tom, zda osoba má více mužské či více ženské 
chování nezávisle na tom, jakého je pohlaví.

Muži s takovým "darem" (delším prsteníčkem) jsou schopni 
nadprůměrného rozmnožování, jsou velmi potentní, ale i 
agresivní. U žen toto "hypermužství" označuje schopnost 
prosadit se a zlepšuje smysl pro orientaci a lepší sportovní 
výkony. Bohužel naproti tomu snižuje plodnost. Kromě toho 
ženy s "mužskou rukou" mají sklon k migréně a depresím.

Vědci dále zjistili, že ženy, které mají delší prsteníček než 
ukazováček, touží nejenom po dominanci v milostném životě,
ale také inklinují často k nevěrám. Výsledky platí v podstatě i 
pro muže.
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Ti, kdo mají prsteníček kratší než ukazováček nebo stejně 
dlouhý, si potrpí na mazlení a divoká dobrodružství erotiky 
jim nic moc neříkají. Jsou nudní, ale věrní.

Prostorové vnímání souvisí také s délkou prstů. Lidé, kteří 
mají delší prsteníček, ho mají dobře vyvinuté. Závisí to totiž 
na množství testosteronu. Plodnost naproti tomu patří ženám s
delším ukazováčkem, ty mají v těle velké množství 
potřebného estrogenu.

Ve zdraví je dlouhý ukazováček také výhodnější. Oběťmi 
infarktu jsou nejčastěji muži s krátkými ukazováky. Mají 
slabou hormonální ochranu. Naproti tomu duševní zdraví mají
lepší právě muži s krátkými ukazováky. Platí za to ale 
zvýšenou agresivitou.

Zdroj:
Science Daily 7.11. 2009, American Journal of Physical 
Anthropology online, Wikipedia (Androgens, Digit ratio), 
Studie British Royal Society, Studie University of Bath, 
Studie University of Liverpool

Můj komentář:
Moje levá ruka má prsteníček o něco menší než ukazováček, 
což by tedy mělo značit, že mám ženské chování a myšlení a 
byla (nebo pořád) jsem pod větším působením estrogenu než 
testosteronu.
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Kdysi se to řešilo na jedné rodinné oslavě a všichni si ty prsty 
porovnávali. Já výsledek ukázat nechtěla, ale nakonec jsem 
musela a dost jsem se styděla :) Mám prý "homosexuální" 
sklony :) Ale bylo mi jasné, že je to něčím jiným... :)
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Nákup se sestřičkou
24. května 2012 v 18:53 | Tereza 

Dneska jsem poprvé nakupovala dívčí oblečení bez trémy a 
strachu.
A užila jsem si ho!
Šla se mnou totiž moje úžasná sestřička, které jsem za to moc 
vděčná. Je to jedinečný pocit, když najednou nemusíte řešit 
ten neustálý pocit strachu, že vás někdo uvidí, jak si to 
vyzkoušíte, jak to zaplatíte...
Oběhly jsme toho dost.
Sháněla jsem ty kalhoty s úzkýma nohavicema k balerínkám, 
chtěla jsem se kouknout i na balerínky nové ve velikosti 41, 
ale tuhle velikost měli u Vietnamců jen hnědou a já chtěla 
černé. V Deichmannovi zase zbytečně drahé (ale krásné! :)... 
noo a tak jsem si nakonec koupila v KIKu jedny úžasné 
kalhoty a pak u Vietnamců aspoň dvě trička. Vzala bych jich 
víc, ale musím teď šetřit.

To byl dobrý nápad Moniky, abych zkusila nějaká ta volnější 
trička! :) Díky Moní :)

Měli tam jednu moc pěknou bundičku - fakt krásný dívčí 
střich a přitom tmavě šedou, takže jakoby unisex, i když tím 
střihem byla opravdu dívčí, ale byly mi krátké rukávy (to byl 
vždycky můj problém :). Navíc já si je ráda vytahuju skoro až 
k prstíkům :)
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A teď k samotnému nakupování. Jak to proběhlo :)
Sestřička vždycky něco vzala do ruky a jakože to poměří. 
Když to bylo tričko, šlo si to trochu představit na mě, když to 
byly kalhoty, tak jsem si stoupla vedle a občas si je prostě z 
druhé strany přiložila k sobě taky. Najednou mi byly ty 
prodavačky ukradené a zákazníci taky. I když né úplně, ale 
aspoň jsem se mohla soustředit na ty krásný věcičky. Vždyť je
jako kupovala moje sestra pro sebe! :)

No a když jsem měla v jednu chvíli asi 8 různých věcí a skoro
to už neudržela v ruce, tak jsem si vzala jedno náhodné 
klučičí tričko a že si to jdu jako vyzkoušet. Tedy...nejprve to 
musela nahlásit ségra, prý i počet kusů, tak to spočítala a 
ukázala a šla do kabinky. Tam si vyzkoušela jedny tříčtvrťáky 
a vyšla ven s tím, že si jako já vyzkouším to klučičí tričko.

Zatahovala jsem závěs a vedle u kabinky seděla taková starší 
paní a jak viděla, jak úzkostlivě to zatahuju, tak pronesla: "No
jo, jenom se zatáhněte pořádně! Já tam na vás stejně nebudu 
koukat!" :/ Tyyjo, ještě to tak. Mě asi chtěla znervóznit. Tak si
tam ségra stoupla a paní neměla šanci :)

Já byla zatím ve svém živlu. Fakt jsem si to užívala! Všechny 
ty krásné věci... taky jsme nakupovaly několik hodin :)
Když už jsem si zkoušela asi páté tričko, tak koukám, jak na 
druhé straně vznikla malá škvíra, protože jsem tak 
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vehementně tahala ten závěs na druhé straně kvůli té paní :) A 
tam prodavač vietnamec koukal, jestli tam něco neprovádím :)
Bylo mi to v tu chvíli už úplně jedno.
Když jsem vyšla, čekal tam a díval se, jestli asi někde něco 
nemám zastrčené. A taky se podíval do mých namalovaných 
očí a možná mu to docvaklo, protože šel hned pryč :)

Já byla šťastná jako nikdy!

Doma jsem si hned vzala na sebe ty kalhoty, své původní 
balerínky a nafotila hned ta dvě trička!

Nedokážu popsat ten pocit, co jsem při tom měla. Dívala jsem
se na sebe do zrcadla a byla jsem šťastná. V tu chvíli žádný 
stres, žádné starosti, najednou tu stála Tereza taková, jaká je. 
Najednou jsem si byla jistá tak sama sebou, jako nikdy. Šla 
bych hned ven v těch sexy balerínkách a užila si to! Tak jsem 
začala fotit. :)

Fotky najdete v galerii :) Jsou to ty, kde mám na sobě nové 
rifle a balerínky - a taky jedno bílé tričko a pak růžovo-
oranžové.

Když jsem Terezou, všechno ze mě spadne. Je to tak krásný 
pocit, že se to slovy popsat nedá.
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Jen kdybych neměla např. z profilu tak velký nos :( a ty 
vousy, které jemně prosvítají, protože jsem měla dneska jen 
slabý make-up, protože v narvané čekárně, kde je 15 lidí na 
2x2 metrech a nejbližší tvář cizího člověka máte asi 30 cm od 
své, mi to není zrovna příjemné. Ale chtěla jsem to aspoň 
nafotit. Zachytit tu radost :)

Zase jsem si uvědomila, jak moc potřebuji pomoct od Hanky. 
To ona mi může pomoct odbourat tyhle mužské rysy a být 
Terezou, být šťastná.
To, co se mi odehrává v mozku je záplava štěstí. Já to jinak 
popsat nedovedu. Představa, že takhle oblečená můžu jít ven, 
že se takhle můžu jít najíst do restaurace, nakupovat nebo jen 
tak projít po městě, sednout na lavičku, dát nožku přes nožku 
a popovídat si s kamarádkou... prostě všechny ty normální a 
běžné věci, jaké prožívají všechny holky... mě tak nadchla, že 
se mi z toho nechtělo ani svlékat, když se vracela manželka 
domů s malou...

A dnes do půlnoci se musím rozhodnout ze dvou podnájmů: 
Ústí nebo Děčín.
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Když se nehádáme...
25. května 2012 v 20:49 | Tereza 

Je to tak hezký, když se nehádáme.
Je pátek večer.
Malá jela s babičkou rovnou ze školky k ní. Teď ve 20:45 za 
nimi odjela i manželka, protože dcerky děda slaví zítra 
narozeniny, bude grilování na zahradě a bude veselo :)

Až doteď jsme si tu doma normálně povídaly a taky jsem se 
už tak dlouho nezasmála. Ne že bych se za břicho popadala, 
ale bylo prostě veselo. Jako dřív.

Uvědomila jsem si, že budou hodiny, ne-li dny, kdy 
nepromluvím ani slovo vůbec s nikým. Budu tam úplně sama!
Budu si muset začít zpívat. Nebo častěji trénovat svůj nový 
dívčí hlásek (který mi zatím nejde ani trošku :).

Je 20:45 a Tereze začíná večer, noc, celá sobota, celý sobotní 
večer a ještě celá sobotní noc a jsou jen a jen její :) Manželka 
přijede až v neděli ráno.

A co myslíte, že Terezka udělá? :)
Nemůžu už se dočkat!!!
Začnu se zkrášlovat, namaluju se co nejlépe umím, načešu se 
blond, vezmu si ty nové kalhoty s úzkými nohavicemi a 
nějaký hezký vršek a pak buď balerínky (ty bych chtěla, ale 
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jsou mi trošku menší :( nebo botky na podpatku a vyrazím 
ven! Konečně!!!

Těším se, až tohle budu moct podnikat častěji. A nejen večer, 
ale i přes den. Tam, kde mě nikdo nezná. Ať si zvykají na 
Terezu :))

Tak jdu na to :)

------

A takhle to dopadlo :)
Jedna fotka z výtahu z tohoto večera:

(originální velikost najdete v galerii :)
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Komiks
26. května 2012 v 15:34 | Tereza 

Dneska jsem si hrála :)
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Poslední večer
26. května 2012 v 19:41 | Tereza 

Čeká mě poslední večer, kdy je ještě možné něco změnit.
Poslední večer, kdy manželka může říct, ať neodcházím.
Nečekám to.

Zítra si jedu prohlédnout nový podnájem 52 km odsud.
U lesa, mezi stromy, nad řekou, pod hradem... takovou 
romantiku potřebuju a miluju...
Ale hlavou se mi honí milión krásných vzpomínek... na 
manželku a na malou. Na celý můj život.
Jakoby tento večer znamenal další krok dopředu.

Manželka je zatím u tchýně, griluje a je tam veselo. Chtěla 
bych tam být s nimi. Ta pohoda a bezstarostnost. Ještě 
nedávno to byla úplně běžná věc. A s milovanými osobami po
boku.

Už tam nepatřím.
Už nepatřím mezi lidi.
Jsem asi stvůra nebo co.

Líbilo se mi, co řekla Janička o Hance:

"Hanka je pro nás takový andílek, který vysvobozuje duše
odněkud jinud."
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Ona jediná má ten klíč ke všemu, co nás trápí.

Mám plno obav.
Jak tam budu šťastná? S kým tam budu mluvit? S kým se tam 
budu smát? Tam nejsem doma! 
Nikoho to nezajímá.
A proč by taky mělo žejo.
Tenhle boj musím zvládnout sama.

Prostě běž a hotovo.
Ať už si konečně oddechneme...
Jasně.

Vždyť jdu.

Jen je tahle noc jiná.
Radši sem už dneska nebudu nic psát...
Je mi to všechno tak líto :((((
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Pouto
26. května 2012 v 22:49 | Tereza 

Tak jsem si zabulela u filmu The Forgotten
(český název po mě nechtějte, já si to pamatuju vždycky podle
originálu, a že to tu pak do distribuce někdo přejmenovává na 
nějaký jiný příšerný český název, zato já nemůžu :)

https://youtu.be/omMvU7J8uf8

A předtím zase u zpráv o autonehodě.

Nemůžu zato. Nějak to teče samo. A to ještě neberu žádný 
ženský hormony! :)

Na základě toho filmu přemýšlím, jak silné může být pouto 
otec - dcera.

Zda může být tak silné, že dovede přebít jiný silný pocit, který
v mozku vzniká automaticky bez ovlivnění z vnějšku. 
Přemýšlím, zda bych dokázala vzdát se svého cíle a za 
"odměnu" mohla být do dospělosti se svojí dcerou. Chtěla 
bych s ní být. Chtěla bych s ní jít poprvé do školy, dělat s ní 
úkoly, vybírat střední školu, jít do jejích tanečních, na její 
maturitní ples, být u toho, až si poprvé přivede kluka... Tohle 
má pro mě vysokou hodnotu. Pro to stojí zato žít. A teď je mi 
to bráněno prožít. Ale proč?
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Tak jako se musím vzdát dcerky pro Terezu, měla bych se 
přeci nechat vzdát Terezy pro dcerku... nebo ne?
Jak silné to pouto může být?

Jsem s dcerkou od jejího předčasného narození, kdy přišla na 
svět ve 28. týdnu a měla pouhých 600 gramů. Ještě teď vidím 
toho drobečka, ty tři a půl měsíce v nemocnici ve strachu o ní 
i o manželku, kde kolem vás umírají děti každý den... Byla 
jsem u ní, když nám jí za dva roky odvezli do Motola na 
onkologii a vyoperovali z ní nádor nezralých buněk velký 
jako vejce. Tam, kde už dnes děti neumírají každý den, ale 
zase ve strachu a bezmoci nějak jí pomoci.

A teď? Je šikovná, chytrá a krásná. A je tak silná, že jediné co 
jí poznamenalo je, že je menší a musí si každý večer píchat 
růstový hormon a že nosí brejličky. Taky jí sluší!

Ona je smyslem mého života, vždycky všechno zvládla a 
dokázala zázraky. Zázraky se opravdu dějí! A dělají je také 
někteří lékaři.

Jsem s ní každý den.

A když jsem měla v minulosti zaměstnání, které bylo sice 
nadprůměrně placené, ale byla jsem pořád tam, přijížděla 
pozdě večer a za čas jsem tam musela zůstat i v sobotu, tak 
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jsem trpěla. Každá minuta bez ní byla pro mě ztracená a 
každá minuta s ní byla pro mě štěstím. I když zlobila nebo 
odmlouvala. Pořád to byla ona, kdo mi ukazoval, že tenhle 
svět je krásný. A vždycky jsem si říkala, že jí nikdy 
neopustím.

A teď je to tady.

Nevím, co říct. A nevím jak jí to říct. Né to, že mám nějaký 
cíl, to nebude problém, ale to, že nebudu doma, až přijede ze 
školky, že jí nebudu koupat, číst před spaním... hrát si s ní...
Jakobych tomu nevěřila.

Budu 50 km od ní, nemůžu se sebrat a jít pro ní kdykoliv se 
mi zachce. I když se budeme vídat dál jak jen to půjde, mám 
pro ní připravenu spoustu výletů a pořád nějaký program, aby 
jí to bavilo, aby byla šťastná...abych jí to vynahradila...

Nedokážu jí opustit.
Už je to tu zas.

Ale sled událostí, smíchán s příchutí závěrů mé manželky, 
směřuje jen jedním směrem, ať chci nebo nechci.

Proč mám opouštět někoho, koho miluji a komu dám 
všechno?

Květen 2012 - Pouto 385



Chtěla bych se narodit jako žena. Už od začátku a tohle 
všechno neřešit! Ale to by tu teď dcerka nebyla... netrápilo by 
mě to, protože bych nevěděla, že mohla existovat. Možná 
bych měla vlastní dcerku. Ale já jsem šťastná, že mám tuhle.

Podruhé se nenarodím.
Bohužel. Smůla. Jakobych měla předurčeno, abych ve 36ti 
prozřela. Jakoby někdo zkoušel, co na to ten šílený tvor 
člověk? Jak se s tím popere? Hodíme ho do toho a buď se 
zblázní nebo... nebo co?
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Domov je tam, kde se cítíme doma
28. května 2012 v 9:55 | Tereza 

Je pondělí ráno.
Chladne mi ještě čaj, tak mám chvilku čas napsat sem své 
včerejší pocity.

Vždycky, když si myslím, že situace nemá řešení, tak se 
pokaždé nějaké objeví.

Nechápu to, ale jsem šťastná.

Celou noc na neděli, kdy jsem věděla, že se musím 
rozhodnout, zda chci do Ústí nebo ne tak daleko od dcerky, 
jsem se budila. V pět ráno jsem napsala smsku manželce 
(která spala u tchýně po oslavě) s otázkou, zda by tohle 
všechno bylo stejné (ta potřeba vyhodit mě z její blízkosti), 
kdyby neexistoval tenhle "problém" s Terezou... Jsem 
přesvědčená, že by to dopadlo stejně, ale neodpověděla mi.
Když ráno v neděli přijely, tak jsem se jí na to zeptala, proč 
mi neodpověděla, že to je pro mě důležité a řekla mi, že si se 
mnou přece nebude dopisovat. A na to mi jen řekla, že 
nesnesu, abych byla na vině já. Zase na mě vyjela, že už má 
na mě alergii, když vidí ty moje namalovaný oči... (nebyly 
namalovaný, ale odlíčený, snažila jsem se... ale už jsem tu o 
tom psala, že bych chtěla vidět jí, jak si dokonale 
stoprocentně odlíčí oči tak, aby tam nebyl ani nepatrný 
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náznak obarvené řasy nebo zbytek po lince... ty zbytky tam 
nevidím ani já! Ale řasy zůstávají prostě trošku tmavší... 
nemůžu za to a po pravdě, kašlu na to už :)

Takže zase dohady, výčitky, zvýšený hlas... byla jsem pod 
tlakem, snažila jsem se vyřešit problém s bydlením tak, abych
mohla být pořád s malou. A tak jsem se manželky zeptala, 
jestli je pravda, že jí stačí, když nebudu jenom v tomhle bytě. 
A řekla, že jo. No tak jsem jí řekla, že je tedy jedno, jestli 
budu bydlet v Ústí nebo tady. A ona hned obrátila, že je pro 
mě lepší to Ústí, že tam nebudu muset potkávat nikoho, koho 
znám a podobné domněnky...
...koukala jsem na ní nechápavě a řekla jí, že já nemám 
problém s tím, že budu někoho potkávat! Že ten problém má 
akorát ona. A hned mi předhodila, jak se to nebude líbit malé, 
jak se za mě bude stydět atd.

Marně jí vysvětluju, že děti s tím problém nemají. Že milují 
jejich rodiče, ať jsou kýmkoliv, pokud jim ten rodič tu lásku 
dává dál. Nikdy bych malou neopustila - natož proto, že já 
jsem pořád já, jen chci být tím já ještě víc než kdy předtím...

To nemohla unést. Ten fakt, že budu tady. Že mě může potkat.

A po celou dobu měla v očích výraz, jaký jsem za těch 12 let 
u ní nikdy neviděla. Zděšení.
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Vždycky se těším, když přijdou domů, ale hned ve dveřích je 
mi vpálen do očí tenhle výraz.
Tak strašně se jí hnusím...

Ale pohádky ještě není konec...

V neděli ráno jsme jeli (já, maminka a dcerka) autem dát na 
hrob babičce kytičku do Klášterce nad Ohří a taky navštívit 
tetu - maminky sestru, která tam žije. Teta už o mně všechno 
ví, protože jí to mamka samozřejmě musela prozradit po 
telefonu :)
Mimochodem není občas na škodu navštívit hřbitov a 
uvědomit si, že člověk se tu pořád za něčím plahočí, rozčiluje 
se, trápí se a přitom život jsou jen dva datumy...

Sednu v neděli do auta a maminka - ten můj další anděl 
strážný - mě "vytrhla trn z paty"!
Nechci to tu ještě psát, abych to nezakřikla, ale pokud vyjde 
to, co maminka vymyslela, tak bych bydlela asi 10 minut 
chůze od mého původního bytu! A měla bych celý byt sama 
pro sebe. A manželka by se uklidnila (já tím pádem taky :) a 
hlavně malá by byla ráda, že už nikdo nezvyšuje hlas a 
bavíme se normálně. Takže jsem té moc hodné paní do Ústí 
zavolala, že můj zájem o podnájem ruším, ať se tedy nezlobí...

Ale co mě teda potěšilo bylo i to, že když jsme se u tety 
loučily, tak mi řekla: "Tak ahoj, Terezko! A ať ti to všechno 
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vyjde! Uvidíš, že to bude dobrý!" Mamka celá nadšená z 
Terezky chtěla, bych tam tetě ukázala aspoň jednu mojí fotku, 
co mám v mobilu (tu v červené mikině, co mám i tady :).
Tohle mě tak těší!!!

Tak držte palce, ať to s tím bytečkem vyjde!

A děkuju ještě Monice, která mě držela při mých těžkých 
myšlenkách na Ústí a přivedla mě taky na to, že domov je 
tam, kde se cítíme doma, kde máme své přátele a rodinu... Je 
to náš život a je na nás, jaký si ho zařídíme. Stěhovat se do 
Ústí jen proto, že tam (levné) podnájmy jsou a tady ne a jen 
proto, že jeden jediný člověk na světě mě nechce tady 
potkávat je nesmysl. Miluju svou dcerku a vynasnažím se být 
jí stále tím nejlepším tátou. Ať budu vypadat jak budu 
vypadat...
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Nové přeměny a dopis Aničky své 
rodině
28. května 2012 v 12:20 | Tereza |  Přeměny 

Tak tu máme další dvě nová videa o přeměnách na youtube a 
na konci článku ještě něco navíc:
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Anna (USA)

Jeden moc hezký otevřený dopis rodině a přátelům:

"Otevřený dopis...
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mým rodičům a rodině...
Neznáte mě...

Mysleli jste si, že celý Váš život v celá rodině po dlouhou
dobu...

...byl Michael Váš syn.
Jsem Vaše dcera.

Skrývala jsem se před Vámi všemi i před sebou.
Skrývala jsem se s bolestí, že nemám to správné tělo,

s ostudou a vinou, že o tom lžu
všem kolem mě.

A za to se Vám opravdu omlouvám.
Měli byste vědět, že jsem strávila mnoho let...

zkoušením být dokonalým synem...
dokonalým "mužem"...
dokonalým manželem...

dokonalým tátou...
Ale jak roky plynuly, skrývajíc ten fakt, že jsem ženou,

začalo vše být nekonečným mučením...
tak nesnesitelným...

...že jsem nesčetněkrát
zkoušela vše ukončit

a vše opustit,
protože nikdy nebudu moci být tím, kým ve skutečnosti jsem.

A pak už jsem věděla, že se musím změnit
a stát se ženou, kterou ve skutečnosti jsem.

A tak začala moje přeměna.
Přišla jsem na to, jaké to je
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žít,
cítit se naživu,

a konečně
se stát úplným člověkem.

Nemohu předstírat, že jsem něco nebo někdo, co nejsem.
Ale stávám se ženou,

kterou jsem chtěla být.
A ačkoli jsem teď šťastnější,

část mého života mi stále chybí...
...a tou částí jste Vy.

To je moje naděje a modlitba,
že mě přijmete jako svou vlastní,

jako svou vlastní dceru.
Ale je to vpořádku, pokud ne.
Na to nemám co jiného říct,

než že to způsobí velké prázdno v mém životě,
prostě to tak bude.

Ale i pokud na mě zanevřete,
mé srdce

bude pro Vás
otevřené.

S láskou,
Anna.

Celý tento text v tomto videu jsem poslala mé rodině."
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No a Anička píše:

"Můj otec mi na email odpověděl. Nepřijal mě. Bolí to více 
než cokoliv, s čím jsem v minulosti měla zkušenost. Mám 
spoustu nezodpovězených otázek.
Nevím, jestli bych to zvládla, kdyby tu nebyla Renee. Děkuji jí
z celého svého srdce."

...a tak mu poslala tuto odpověď:

"Otázky z bolavého srdce
11. března 2012

Táta odpověděl na můj dopis...
"Toto nemohu schválit."
"Nemohu tě přijmout."

Plakala jsem...
Cítila jsem se, jakoby mé srdce bylo probodáno skrz na skrz

kolíkem...
Nebude teď se mnou mluvit...
Nebude zvedat mé telefony...

ale...
musím se ho zeptat...
potřebuji to vědět...

Přijal bys mě, kdybych byla autistou?
A co kdybych měla Downův syndrom?

Pokud bych měla roztroušenou sklerózu
nebo kdybych se narodila slepá?
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Tak proč nemůžeš přijmout toto?
Bylo by vše přijatelnější, kdybych...

odešla z Tvého života
v neutichajících bolestech?

Do Bellevue?
Nebo kdybych se pokusila ještě jednou...

tohle všechno ukončit?
Co když se mi to tentokrát povede?

Tak proč se mě na to ptáš?
Jsi můj táta a já tě miluji.

Ale tohle pro tebe nemohu udělat.
Truchlím za tuhle ztrátu.

Za ztrátu mé rodiny.
A ačkoli se cítím osamělá, právě teď nejsem sama.

Jsem mezi přáteli,
kteří dávají pozor

na mě i mezi sebou.
Přátelé,

na které dávám pozor i já.
Jdu dál.

Dostanu se z toho...
myslím.

Chvíli to potrvá,
ale budu žít

pro sebe a pro ty,
jejichž životů

se mohu dotknout."
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Omlouvám se, že všechno tak prožívám a dávám sem kde co, 
ale dotýká se to mě i mého srdce a pomáhá mi to zvládat mé 
vlastní pocity, ve kterých se občas plácám i já sama...
To co cítí Anna vůči svému otci, cítím já teď vůči své 
manželce, i když u té je to těžší, protože rodičem zůstáváme 
celý život ať chceme nebo ne, partnerem zůstávat nemusíme...
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Jak si poradíme ženy jako my? 
(Janičky zážitek :)
28. května 2012 v 13:05 | Tereza 

Musím se s vámi podělit o jeden zážitek mé kamarádky 
Janičky z východních Čech, které prožívá podobné trable se 
životem jako já, ale jak je vidět, občas jsou ty zážitky i 
úsměvné :)

Jak si poradí ženy jako jsme my?

Vyrazila jsem si sama na nákupy, hezky ustrojená a nalíčená.
Jela jsem autem do Baumaxu, kde jsem potřebovala jít 
nakoupit.
Po úspěšném nákupu jsem se vracela ke svému autu, které 
jsem zanechala na parkovišti
a všimla jsem si, že mám prázdné kolo u auta.
Přemýšlela jsem jakým způsobem si tedy vyměním píchlé 
kolo u auta za rezervu.
Když mám na sobě minisukni! A jaké pozice u toho asi budu 
zaujímat, aby mi nelezly tanga při ohýbáni se ke kolu z pod 
sukně. Nechtěla jsem být nápadná a taky aby to nebudilo 
zbytečně pozornost na kolemjdoucí.
Není běžné, aby si ženská sama vyměnila kolo u auta.
Při výměně píchlé pneumatiky -kola, za rezervu jsem se potila
jak nejvíce to šlo. Ne z toho, že je to těžké, nebo že bych to 
neuměla, ale z toho, že čím víc jsem chtěla být jako tichá 
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myška, tak díky mé krátké minisukni, lesklým silonkám a 
vysokým kozačkám jsem u tohoto netradičního servisu pro 
ženy hodně vynikla. Kolemjdoucí chlapi se svými drahými 
manželkami se nápadně usmívali a z jejich připomínek, které 
si muži neodpustili jsem se jim prakticky hodně líbila jak 
jsem šikovná a jak si umím sama vyměnit i kolo u auta.
Ti kteří byli odvážnější tak těm svým drahým polovičkám 
taky uštědřili připomínku například...
no.... tak se podívej jak je šikovná, jak si umí poradit a ty furt 
jen na kde co voláš Karlé ...
potřebuji tohle a udělej tamto....
A jejich drahé polovičky? reakce různé... jedna že to nemá 
zapotřebí, aby se takhle ztrapnila.
Druhá zase, že jí by se to nikdy nestalo nějaký ten defekt.
Nečekala jsem takovou situaci a jsem ráda že jsem to zvládla 
a poradila si sama za sebe tak, abych mohla odjet domů.
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Nový pocit
28. května 2012 v 13:25 | Tereza 

Zase další nový dosud nepoznaný pocit :)

Začínají mě šimrat mé vlastní přerůstající vlasy do ucha! :)))

Já si říkala, co to je :) Už včera mě to lechtalo.

Takhle přerostlé jsem je totiž ještě nikdy v životě neměla :)
Těším se, jak budou vypadat za půl roku! :)
A za rok, za dva!!! 

To už bude i na pořádný culík a ofinky a pramínky vlasů do 
tváře rozverně spadlé... :)
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Manželka organizuje
28. května 2012 v 18:32 | Tereza 

Jen chvíli se raduju, jak se všechno neřešitelné řeší a 
uklidňuju se, že budu mít dcerku blízko, když přijde z práce 
manželka a řekne, že se s někým radila (ona se vždycky s 
někým radí) a že je lepší tenhle byt prodat a odstěhuje se s 
malou do vedlejšího města 9 km odsud.

Naše původní dohoda je najednou minulost.
Nechtěla jsem, aby malá měnila prostředí, svůj milovaný 
pokojíček, aby neměla stres při stěhování a vysvětlování, proč
musí pryč a nehledě na to, že pokud se tenhle byt prodá, tak 
ani jeden z nás si z toho nový nekoupí... :( protože každý bude
mít jen půlku peněz a to je málo.

Chtěla jsem všechno přepsat na malou, aby byla zajištěná, až 
dospěje, aby měla i tenhle byt.

Ale manželka chce platit o tisícovku menší nájem a tím mít 
možnost malé kupovat víc věcí a taky nedojíždět, protože v 
tom druhém městě malá chodí do školky... Prostě z pohledu 
manželky je to výhodné na 100 %, to je jasné. Kdybych byla 
v její kůži, taky s tím přijdu...

Jenže já jsem ve své kůži. A z mého pohledu je to zbytečnost.
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Řekla jsem jí cenu, pod kterou tenhle nádherný byt s 
výhledem na tři strany, vzdušný a slunný, prodávat nechci.

Myslela jsem, že jí stačí, když vypadnu z bytu, když mě tu 
neuvidí. Ale ona chce prý začít znovu žít svůj život... a když 
už znovu, tak se vším všudy...

Chápu jí, ale nadšená z toho nejsem, že malou nebudu mít 10 
minut chůze, ale 20 minut jízdy autem nebo 30 minut busem. 
Že se ona ani v budoucnu nemůže prostě sebrat a jít za tátou...
:( Na nic jiného nekoukám, zajímá mě jen ona, když se 
rozhoduji, jak budu žít... (samozřejmě v souvislosti s tím, co 
mě čeká, co nedokážu ovlivnit)

Zatímco manželka kouká na sebe. Prostě to tak cítím, i když 
to tak možná není...

Ale je fakt, že aspoň nějaké závěry jsem z ní dostala. Ono 
totiž pořád se něco domnívat a předpokládat je sice hezké, ale 
když mi nikdy nic neřekne...? Když si se mnou (jak říká) 
nechce dopisovat a odepisovat na (pro mě) důležité otázky? 
Pak se tu můžu fakt pořád jenom dokola domnívat. Moc ráda 
jí dám prostor se vyjádřit. Ale ona nechce. To je pak těžký. :/

Prostě už zase všechno organizuje.
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Říkala, že můžu pro malou do školky, když se domluvíme a 
vzít si jí k sobě... takže to beru. A budu jí brát na výlety, i s 
mamkou už to máme naplánované, protože auto by mi mohlo 
zůstat... a manželka si chce koupit jiné...
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Tereza jede pro jogurty :)
28. května 2012 v 18:36 | Tereza 

Já to sem musím napsat, protože mám radost.
Jela jsem pro jogurty Hollandia 500 g do Kauflandu za 9.90 
Kč :) No a byly už vyprodané, to je jasný, ale jak jsem jela 
kolem Deichmanna, přemýšlela jsem, jestli najdu dost odvahy
tam zajít... věděla jsem, že tam mají výprodej balerínek za 
249 Kč, protože jsem na ně koukala na netu a ověřovala si 
dostupnost i na téhle prodejně.

Ty balerínky co mám jsou o číslo menší a nemůžu je nosit 
dlouho, tak jsem chtěla koupit č. 41 - nějaké černé, decentní... 
s co nejvíc vykrojeným nártem... tak představa by byla...

Když jsem vyšla z Kauflandu, tak strašně jsem toužila je mít, 
že jsem tam prostě zašla. Byla tam zrovna tlupa mladých, kde 
holky kupovaly boty a kluci jim je hodnotili. Takže jsem se 
mezi nimi proplétala a hledala balerínky za 249 Kč.

Byly zase hned u vchodu - já to vždycky přehlédnu a prolezu 
tam kde co, abych se zase vrátila zpátky :) A koukám, že tam 
žádné hezké za 249 Kč nemají, ale za 449 Kč ano - a hned 
troje! Tak a teď velikosti...

Ty jedny měly velikost 42, ale to už jsem nechtěla, tam bych 
plavala, když v tom nosím jenom silonky nebo silonové 
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ponožky a navíc nechci, aby ta bota vypadala fakt obrovsky... 
ale u těch nejhezčích byla i velikost 41! Ty musím mít! :)

Jenže ta krabice byla až úplně na dně a na ní sloupec asi 8 
krabic a navrchu vystavená bota. Bylo to dost těžké a tak jsem
začala tahat tu poslední krabici - opatrně, aby to nespadlo ... 
jenže jak to vytahujete, tak ono se to pomalu naklání dozadu...
a ono to nespadlo, ono se to přímo zřítilo - a rovnou na 
výlohu!!! :)

Ufff. Polilo mě horko. Noo tak teď už to musím dodělat a 
musím to nějak elegantně zvládnout a okecat.
Zrovna když potřebuju, abych na sebe nepoutala pozornost!

Mladý si mě nevšímali, jenom paní, co zrovna vešla a chtěla 
vyloženě taky baleríny, stála a koukala, co tam vyvádím. Jsem
jí nic neřekla, rychle to poskládala zpátky a běžela k 
prodavačkám na pult - tam stály dvě a ta jedna se na mě tak 
divně dívá a říká té druhé: "No dobrý, tak teď už to můžu jít 
dodělat." Asi ze mě měly divadlo. Nebo jsem jim byla nejspíš 
úplně ukradená :) Ale vždycky cítím pohledy úplně všech, 
přitom na mě nekoukají. A to jsem vždycky koukala ještě do 
krabice a kochala se těma botičkama... :)

No a u pokladny zase to obvyklé: "To není pro měěě!!!!" :) 
Jenom to ne proboha! :))) Ale sama od sebe to nikomu 
nevnucuju, jenomže prodavačka mi nabídla takové kožené 
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vložky, aby se v balerínách nepotily tolik nohy, že je to i 
příjemnější a stojí 99 Kč. No tak říkám právě, že to není pro 
mě a takové ty řeči, ale pak jsem si uvědomila, že ty baleríny 
(jestli mi padnou) budu mít na sobě klidně i třeba celý den... 
že už to není jen na nošení po doma jako doteď :) A co bych 
pro svoje nožičky neudělala že? :)

Takže Tereza šla nakoupit jogurty a místo nich přinesla 
botičky! :)

A má z toho šílenou radost!

Jako pokaždé, když se jí povede něco nakoupit :)

Něco, co vy kupujete běžně, ale pro mě je to třetí světová. 
Když mě se nechtělo čekat, až se mnou zase půjde sestra nebo
někdo jiný... ta touha mít je byla silnější :)

A tady jsou:
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(no prostě normální baleríny no :) Ale pro mě ty nejúžasnější 
na světě! :))
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Bod zlomu
29. května 2012 v 12:59 | Tereza 

Někde jsem četla, že přijetí je normální reakce.

A pak tam taky psali, že pokud vás někdo nepřijme, může mu 
trvat přibližně 2 měsíce, než se s tím srovná.

Je to dva měsíce a několik dní od mého coming outu (včetně 
mého záměru operace pohlaví, což jsem jí při mých dřívějších
přiznáních neřekla) manželce, která to nepřijala a každý den 
mi připomínala, jak se jí to hnusí, měla vztek a snažila se mě 
co nejdříve zbavit.

Včera se ale stalo něco, co jsem nečekala...

U mé manželky nastal bod zlomu.

Ještě odpoledne, když přišla z práce, jsme se dohadovali o 
řešení s bytem.

Večer jsem přišla z koupelny, začla jsem si dělat čaj a ona za 
mnou přišla do kuchyně a z ničeho nic mě se slzami v očích 
objala...

Začala jsem taky bulet.
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Řekla mi, že mi nic nevyčítá, že jsme se přeci měli rádi a že 
všechno musíme vyřešit v klidu i kvůli malé. Že se nemůžu 
zlobit ani já, protože mě má v očích jako někoho jiného, koho 
si vzala...

Najednou ze mě spadla ta strašná tíha, kterou jsem si nesla 
přes dva měsíce na srdci. Nespadla úplně všechna, protože 
každý rozvod bolí a tady je nevyhnutelný, ale moje vlastní 
manželka mě přijala!

Budu se snažit jí do doby než se odstěhuji první moc netrápit 
svým vzhledem, protože je mi jí taky líto.

Je zvláštní, jak psychika funguje. Že nikdo nevydrží být 
naštvaný věčně. Jednou se to musí zlomit!

A tím chci podpořit vás ostatní, pokud se někdy budete trápit 
tím, že vás někdo, koho milujete, odmítá nebo nepřijímá, že to
nemůže trvat napořád. Že se to jednou zlomí.

Normální reakce je přijetí!

Nečekám od manželky žádnou podporu a ani jí nechci. Stačí 
mi, že mě začala chápat. A že se konečně můžeme na všem 
normálně domluvit.
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Jsem šťastná, že mě včera objala. Na tu chvíli jsem čekala 
strašně dlouho... už skoro třičtvrtě roku od chvíle, kdy mi v 
autě na tom parkovišti řekla, že už dál nemůže... V ten 
moment mi bylo jasné, že jsem jí ztratila. A začaly dlouhé 
týdny mlčení, neřešení všeho a tam nastal bod zlomu u mě.

Najednou víte, že je konec. A že nemůžete najít dalšího 
člověka, se kterým byste šli životem, aniž by věděl, kdo ve 
skutečnosti jste. Tajit to zase další desítky let? Prožívat to 
samé trápení? A tak jsem se po přečtení všech možných studií 
a pocitů lidí v podobné situaci našla... Došlo mi, kdo jsem. A 
došlo mi, že s tím musím něco udělat. Zlomilo se to a 
nemůžete to zastavit. Přirozený vývoj, který nemůžete ani 
ovlivnit. To je ta správná cesta. A taky jediná. Nenastala-li by 
teď, nastala by za rok, za pět let...možná za deset... kdo ví? 
Ale teď mám ještě šanci prožít druhou půlku života taková, 
jaká jsem... bez skrývání, bez všudypřítomného studu, bez 
lhaní všem i sama sobě...
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Martin snílek (TV seriál pro děti)
30. května 2012 v 18:32 | Tereza 

Martin snílek - francouzský animovaný seriál, ve kterém se 
školákovi Martinovi stává zvláštní nevysvětlitelná věc. Každé
ráno se probudí jako někdo jiný. Jednou je literární postavou, 
jindy zase pohádkovým drakem. Tomu chlapci je 7.

Dnes malá kouká na Planetu Yo a tam tenhle seriál běží.
No a kýmpak asi myslíte, že se Martin stal dneska? :)
Ten díl se jmenuje "Martin a hodina tance (12/26)".

Probudil se jako dívka. Oblékli ho do sukýnky, udělali mu dva
culíky a šel do školy.
Vůbec jsem nepochopila smysl toho dílu, asi to měla být jen 
legrace, ale bylo tam pár zajímavých okamžiků, které měly 
děti asi poučit o tom, že se má brát člověk takový, jaký je.

Nejdřív se mu posmíval kamarád, který ho potkal první. Ale 
toho hned legrace přešla, protože je přeci jeho kamarád a vzal 
Martina vážně. Martin si počínal vůbec velmi sebejistě - 
choval se prostě jako dívka. Ale když přišel do školy, věděli 
už všichni, že je z něj dívka a kluci se mu začli smát.

"No co, nemůže za to, že se dneska probudil jako holka!" 
bránily ho spolužačky.
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A tak šel Martin místo fotbalu na hodinu tance. A líbila se 
mu :)

Panu řediteli se to ale nelíbilo a říkal, že takhle to nechat 
nemůže, aby byl Martin dívkou. Tohle tedy ne! :)
Ale jiný učitel kouká na Martina u tabule skrz dveře a říká: 
"Naopak, takto bychom to měli nechat už napořád. Takhle 
připravený na hodiny vyučování Martin už dlouho nebyl..."

Martin se okamžitě stává kamarádkou všech dívek, zatímco 
kluci ho ignorují.

Na závěr ho jeho kamarádka poprosí, aby zašel za malou 
holčičkou, která je dlouho nemocná a ke které každý den 
chodila, aby si s ní hrála.
Vůbec ho nepřekvapilo, že měla připravené panenky. Krásně 
si pohrály a když odcházela, tak mu ta holčička dala na 
památku krásnou panenku, kterou si Martin celou cestu domů 
mazlil...

To se mi líbilo :)

Malá se na nic neptala. Vůbec jí to nepřišlo divné. Že Martin 
je dívka v sukýnce a oslovují ho "Martine".
A ponaučení?
Jsou lidé, kteří se vám budou smát vždycky. A jsou lidé, kteří 
vás vezmou za ruku.
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A kromě toho z toho vyplynulo, že holky se na vyučování 
připravují lépe než kluci :))))

Škoda, že se zítra Martin zase probudí jako někdo jiný. Tahle 
role mu slušela :)

Kéž bych se tak zítra probudila a bylo všechno hotové...
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Coming Out Diaries (BBC Three)
31. května 2012 v 13:53 | Tereza 

Britská televizní stanice BBC Three v lednu 2012 odvysílala 
svou tak trochu reality show a současně dokument Coming 
Out Diaries.

Původně jsem tu o tom psát vyloženě nechtěla, protože ten 
pořad je v angličtině a nějaký šikovný angličan jeden díl 
(rozdělený do 4 částí) vložil na youtube, ale po skouknutí 
celého dílu mě něco napadlo. A co, o tom se s vámi tady 
podělím :) Samotný pořad je podle mě dost originální a ještě 
žádná evropská televize něco podobného nikdy neodvysílala.

Překlad oficiálního textu na stránkách BBC Three:

Coming Out Diaries sleduje konflikty a dilemata, jimž čelí tři 
mladí lidé při jejich cestě sdělování svých pocitů a svěřování 
o svém problému rodině a přátelům, že jsou gayové nebo 
transsexuálové.

17-letá Natalie se narodila jako chlapec, ale nyní se chce 
oblékat a žít jako dívka. Její maminka Arlene se 
vzpamatovává z šoku a zjišťuje, že je velmi obtížné přijmout 
skutečnost, že její "syn" je nyní její "dcera". Arlene nedovolí 
Natalie oblékat se doma jako děvče a stále jí oslovuje svým 
rodným chlapeckým jménem Kieran. Natalie může nosit 
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ženské šaty daleko od domova, takže kdykoliv se dostane do 
města, na dámských veřejných toaletách se převlékne. Film 
sleduje její bitvu o přijetí a její maminka se pokusí ji 
pochopit.

17-letá Tori má pocit, že byla ve škole šikanována za to, že 
lesbička. Chce se dostat ke svým novým přátelům na škole 
kosmetiček, ale po jejích předchozích zkušenostech se toho 
bojí. Je to ještě umocněno skutečností, že v kosmetické škole 
jsou všechny procedury intimní a ona se obává, že ostatní 
holky nebudou chtít, aby si na nich nacvičovala kosmetické 
procedury.

19-letý Jamie nikdy neřekl svým spolužákům na univerzitě, že 
se narodil jako dívka. Je šťastný, když je přijat jako jeden z 
chlapců a je nadšený, že poprvé nikdo neodhalil jeho 
tajemství. Ale na druhou stranu má Jamie celou dobu starost, 
že podvádí své spolužáky a uvažuje o coming outu, aby se 
zbavil pocitu, že žije ve lži.

Kamera sleduje postupně osudy těchto tří mladých lidí, kteří 
si píší svůj deník a kteří bojují se svým problémem a snaží se 
s ním svěřit svým nejbližším.

Nejsmutnější je asi případ Natalie, jejíž matka jí nedokáže 
nejprve vůbec přijmout, ale jak to dopadne nebudu 
prozrazovat :)
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Tak se mi to líbilo a tak mě to nadchlo, že jsem si řekla, že by 
bylo hezké, kdyby se tenhle pořad odvysílal i u nás. Nebo 
natočil v Česku!

Takže jsem napsala do TV Prima, která má na podobné 
pořady "čuch" a která to umí moc hezky zpracovat. Myslím si 
totiž, že za prvé v naší zemi není žádná osvěta v téhle oblasti, 
lidé o tom vážně nic nevědí (přitom tu nejde o žádné odborné 
termíny, ale o lidskost, která vás chytne u srdce) a také je to 
napínavé od začátku do konce :)

Neříkám, že to odvysílají nebo dokonce natočí, ale dneska mi 
přišla odpověď, že to posoudí útvar vlastní tvorby TV Prima.

Je to něco nového, nepoznaného, jiného... A najednou by lidi 
viděli, že transsexuál není jen výstřední divný extravagantní 
člověk, který to všude rozhlašuje, ale také třeba obyčejný 
kluk, který má své starosti i slzy...

Chápu, že ne každého to zajímá, ale kdyby si ten jeden díl 
(rozložený do čtyř částí) chtěl někdo prohlédnout a také 
poslechnout (v angličtině), najdete ho tady:

Coming Out Diaries 1/4
Coming Out Diaries 2/4
Coming Out Diaries 3/4
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Coming Out Diaries 4/4
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Přeměny FtM (žena -> muž)
31. května 2012 v 19:44 | Tereza |  Přeměny 

Dneska jsem omylem při hledání nových videí zadala do 
youtube FTM (žena v muže) místo MTF (muž v ženu).

A to co jsem našla bylo tak zajímavé, že jsem se rozhodla to 
sem dát také. I když je to přesný opak toho, o čem tu píšu, 
vlastně to s tím souvisí až moc...

Je to smutné, jak chceme každý být zrovna tím druhým a 
nemůžeme si to jen vyměnit...
Nejlepší jsou ty jejich fotografie, kde se chlubí chlupatýma 
nohama nebo hrudí :) Oni bojují za to, aby tam ty chlupy 
měli, já zas proti tomu :)
Trhá mi to srdce, jak tu něžnou dívčí krásu nechali proměnit v
kluky. Ale na druhou stranu je moc dobře chápu...
Oni zase řeší úplně jiné problémy (jak se zbavit prsou, za 
která se stydí a taky není snadné vymodelovat penis - musí se 
na to vzít odněkud kůže, většinou na hýždi)...

Koukněte z jakých hezkých dívek se stali kluci:
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tyyyjo! :)

a ještě jedno foto:
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Je to fascinující, jak jedno pohlaví vynakládá takové úsilí na
vytvoření toho, co druhé pohlaví nenávidí :)

A rada na závěr:

Jak vytvořit realistické vousy?

(z jemně nastříhaných vlasů)
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Červen 2012

Namalované oči
1. června 2012 v 18:13 | Tereza 

Dneska jsem se záměrně neodlíčila a nechala si decentně 
namalované oči.
A nemohla jsem se jich vynadívat.
Strašně se mi líbí, jak je ten pohled úplně jiný. Ty výrazné oči,
jasný pohled, vypadá to krásně.

Sice čekám, jak manželka bude mít zase připomínky, ale já 
jsem prostě nemohla odolat.

Když jsem šla na poštu, připadala jsem si tak přirozeně... jen 
se ještě zbavit toho šedého zabarvení po vousech, které mi tak
strašně vadí a brání mi chodit ven i ve dne, protože ani 
zamaskovat se to 100% nedá :(

Je zajímavé, jak v těch přeměnách z ženy na muže ty holky na
začátku vypadají tak krásně (z mého pohledu :), ty jejich 
namalované výrazné dívčí oči... a na konci jsou fotky, kde už 
vypadají jako kluci a samozřejmě jejich oči namalované 
nejsou. A je to poznat. Jak jsou takové ... malinkaté, 
nevýrazné...obyčejné... prostě klučičí :)

Červen 2012 - Namalované oči 422



Navíc teď zkouším tekutou linku a dneska už mi to po dlouhé 
době konečně trochu šlo mít jí rovnou :) Zato to odličování 
potom :) Ale co. Mě se to líbí a takhle se chci líčit už pořád... 
snad se mi to bude dařit a naučím se nalíčit rychleji než za 45 
minut :) Pořád mi nejvíc času zabere maskování vousů :( I 
když oholených do hladka - mám je tmavé a navíc strašně 
rychle rostou, takže večer už jsou zase cítit na dotek :(

Dá se říct, že je to v současnosti moje největší trápení co se 
týče ženského vzhledu.

Janička mi radila vytrhat pinzetou - ale já zas nevím, jestli 
není lepší počkat na laser, který lépe najde tyhle tlusté tvrdé 
tmavé vousy, které by po vytrhání zřídly a zjemněly... A vůbec
nevím, jak je to s trvalostí odstranění laserem... četla jsem, že 
jak kdo... ale že nejúčinnější je elektrolýza. Ta je ale 
pomalejší.

Vany z Německa psala, že jí čeká elektrolýza tváře po dobu 1-
2 let... ufff :)

Musím si taky přelakovat nehty. Dneska jsem si trošku 
pospala a tak jsem jako vždy nestíhala. Ještě jsem se snažila 
nafotit nějaké fotečky pro jednoho kluka, co mi napsal na 
lide.cz (tak jako proč ne, když se mu líbím a nejde o 
nahotinky :)). Chtěl koupit moje kozačky :) Ale nakonec to 
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byly jenom sliby. Já bych mu je stejně neprodala, jsou moje 
jediné a mám je ráda :) Ale zase nové by taky nebyly špatné :)
No a jak jsem v rychlosti lakovala nehty, tak tam jsou vidět ty 
tahy štětcem - jsou takové jakoby perleťově růžové - moc se 
mi to líbí, jak září a jak se lesknou, ale štve mě, že nejsou 
jednolitě barevné, takže když zítra zase manželka odjede k její
mamce i s malou, budu mít prostor na Terezu.

Doma je také "bezpečná zóna", ale pouze v případě, že jsem 
tu sama.
Jinak je mi bráněno být sama sebou, protože je tu manželka a 
ta si to nepřeje. 

Těším se, až jednou budu žít svůj holčičí život a úplně 
normálně se ráno učešu, namaluju, hezky obléknu... :) prostě 
všechno to, co dělají všechny holky úplně běžně každý den... 
a jak si budu nakupovat nové věci...i pyžámko :) Žádný stres z
toho, že mé namalované oči nebo nehty někomu vadí... Je 
neuvěřitelně uvolňující být Terezou... je to něco, co se prostě 
nedá slovy popsat. Dokážu si představit, jak to bude krásné, 
až budu Terezou na 100 %.

A zítra jsem pozvaná k mamince, dělá nějakou dobrotu :)

A taky už přijela paní, co by mi mohla pronajmout ten byt! 
Takže by se to v neděli už mohlo vyřešit.
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V sobotu bych chtěla do nemocnice za Nikolkou - to je dcera 
mé kolegyně z obchodu, kde jsem ještě pořád oficiálně 
zaměstnaná, i když už tam nechodím. Není to nic akutního, 
ale volala mi celá smutná, že tam dneska jde kvůli migrénám, 
že jí budou provádět nějaká vyšetření, tak se těším, až jí 
uvidím :) Ona už všechno ví, takže je to taky další "bezpečná 
zóna". Mám jí strašně ráda, jako takovou druhou sestřičku.

Takže mám už celkem tři sestřičky - tu opravdovou vlastní, 
pak Janičku (človíček ve stejné situaci jako jsem já z 
východních Čech) a Nikolku. A k tomu ještě jednu strašně 
bezva kamarádku Moniku... bez ní si neumím den představit...
je strašně milá a pomáhá mi. Kéž bych jí taky mohla pomáhat.
Mimochodem taky jí trápí migrény, takže to už mám dvě 
kamarádky ve svém srdci se stejným problémem... zajímavý!

A Kristýnka (z jižní Moravy) mi slíbila, že až se tu objeví, že 
si vezme sadu na gelové nehty, protože je začne dělat! Že mi 
taky udělá!!! Jůůůů!!! Asi se zblázním radostí :)
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Dva dny vězení
1. června 2012 v 21:07 | Tereza 

Manželka se mě zeptala, proč jsem nervózní nebo naštvaná 
nebo co to vlastně jsem?

Jo.

Zjistila jsem, že to nemůžu ovlivnit a překonat v sobě.

Zítra je totiž sobota a manželka nikam nejede. Zůstávají 
doma.
Jsem samozřejmě ráda, že budu s malou, ale znamená to, že 
dva dny nemůžu být Terezou.

Jsem nervózní, protože nemůžu vstát a obléknout se do 
sukýnky, že se nemůžu namalovat, že si nemůžu vzít své 
úžasné náušničky a večer se jít projít.

Ten pocit mě hrozně tíží.

Jakoby vás někdo držel násilím u zdi a přikázal, abyste se ani 
nehýbali.

Jsem smutná.
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Přitom ke tchýni se jezdí každou sobotu. Bez výjimky. První 
dva roky mi trvalo, než jsem si na tenhle režim zvykla, ale 
pak už jsem to brala jako běžnou věc. Čas ten otupí i ostrý 
břit... :)

To znamená, že si zítra nemůžu přelakovat nehty. Že nemůžu 
probrat své fotky a udělat z nich video, které jsem chtěla dát 
na youtube :) (I když jsem původně nechtěla, ale proč ne :)
Nemůžu prostě nic :(

Musím zůstat dva dny tím, kým nejsem.

Potřebuji už být Terezou, jinak se zblázním.

A došlo mi, že až si najdu novou práci, že v ní taky nebudu 
moct být hned Terezou :(
Ale uklidňuje mě, že až z té práce přijdu domů, že si to 
vynahradím.

Ale dva dny bez Terezy jsou pro mě dlouhé jako rok :(

Nejhorší je, že mi nikdo nic neřekne předem. Že se to dozvím 
až teď večer. (Můžu být ráda, že ne až zítra.)
Ještě že jsem si stihla oholit nohy i ruce, takže mi to zase 
nějakou dobu vydrží.
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Jste vězeň ve vlastním těle, ve vlastním bytě a nemůžete s tím 
nic udělat :(

To proto je mi z toho smutno.
To proto jsem nervózní.
To proto jsem na první pohled naštvaná, i když se strašně 
snažím to na sobě nedat znát. Ale nejde mi to :((((

Asi někam uteču :(
Doprčic já chci žít už normálně jako každá jiná holka :(

(0:03 Doplnění: Je půlnoc a já na to fakt nemám, abych se 
prohrabovala starýma fotkama... nedokážu se dívat na 
všechny ty šťastné rodinné fotky, kdy se život plánoval úplně 
jiným směrem, takže na to video na youtube zatím kašlu. 
Beztak ještě ani neberu hormony a musela bych tam napsat, 
že jsou to fotky bez nich. Udělám to, až ty hormony začnou 
účinkovat. Takže tak za rok :( To čekání je děsný :( Jsem 
totálně naměkko. A to jenom proto, že se nedokážu smířit s 
tím, že Tereza tu teď dva dny nebude :( A musím si zakázat 
dívat se takhle pozdě večer na přeměny na youtube... Tak 
bych chtěla, aby už uplynul alespoň ten jeden rok :( Nemůžu 
takhle žít, když vidím na cíl, který je ale ještě pořád tak 
daleko :(

p.s.
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Mimochodem pouštěla jsem si klip, ve kterém hraje Ke$ha.
Taková blondýna :) Mě se docela líbí :)
A manželka se na ní tak kouká a zeptá se mě: "To je 
předělanej chlap?"

Tyjo.

Bože, přijde vám takhle kočka jako předělanej 
chlap??????????!!!!

No není to chlap a ani nikdy nebyla :)

Moje manželka je prostě jiná :)
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Jste tím, jehož šaty nosíte
1. června 2012 v 22:24 | Tereza 

Nemůžu za to, že v tom klipu si chlap maluje pusu rtěnkou :)
Nemůžu za to, že v tom klipu si dává holka do punčoch botu s
podpatkem :)
Je to prostě ujetý, ale mě se to líbí!
A hlavně tam Natalia Kills píše: "You are what you wear" - 
Jste tím, jehož šaty nosíte.
A to se mi líbí taky :)

https://youtu.be/0K2r5mmktLc

Poslední dobou zjišťuju, že se mi vždycky začne líbit nějaká 
písnička a když se kouknu na klip, jsou tam transgenderové 
náznaky :)
Natalia Kills - Free: chlap si maluje pusu rudou rtěnkou
Madonna - Girl Gone Wild: muži tanečníci v černých 
punčochách a fakt vysokých podpatkách (obdivuju je, jak v 
tom můžou tak rychle tancovat :) To jste fakt ještě neviděli! :)
Little Boots - Every Night I Say A Prayer: tanečníci v 
legínách tančící ženské kreace, jeden má dokonce velkou 
kruhovou náušnici
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Poslední noc
4. června 2012 v 9:57 | Tereza 

Pokusím se z toho vypsat (když se mi nepodařilo z toho 
vyspat).

Poslední noc v tomhle bytě je za mnou. Nechtěla jsem, aby se 
rozednělo. Usnula jsem ve dvě a když už jsem usnula, tak mě 
nejdřív pronásledoval nějaký zabiják nebo jsem se 
pohybovala ve vodním světě, ve které se nedá samozřejmě 
dýchat a musela jsem se každou chvíli pokusit vyplout nad 
hladinu a nadechnout se, stejně jako všichni ostatní lidi kolem
mě, kteří se všude pohybovali po ulici, v nemocnici, jako by 
nic... 

Ráno SMSka, že Janička má 31.7. první návštěvu u Hanky! 
Jsem strašně ráda, že to udělala!!! Určitě se tam na ní přijedu 
podívat.

Ale to je tak jediná radost, kterou to dnešní ráno můžu mít. 

Odpoledne jdu k mamce odtáhnout si tam první věci. Budu 
mít pro sebe jeden pokoj (i když tmavý a já potřebuju 
sluníčko, je to jen dočasné). Paní sousedka, která mi má totiž 
pronajmout ten její krásný zařízený byteček ho bude mít 
volný až od září. Takže u mamky to bude takové provizorium,
ale lepší než být v Ústí.
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Je to vchod v krásném prostředí, kde je pět bytových 
jednotek.
Téměř všichni jsou v pohodě, až na sousedy pode mnou. Ale 
všude je někdo, kdo mě bude nenávidět. Kašlu na takové lidi.

Když jsem se pokoušela v noci usnout, viděla jsem všechno, 
co jsem tu s manželkou vybudovala, abysme to tu měly 
hezké... všechny ty drobnosti, které dělala malá... u stropu se 
houpal barevný ptáček ze čtvrtky. Nechce se mu po těch 
letech dolů. A já ho dnes vidím ze své postele naposledy. 
Tahle noc jednou skončí, tahle noc je poslední. Takhle končí 
12 let s manželkou. V tichu, za deště, bez povšimnutí. Nechci,
aby se rozednilo. Žádná další noc už nebude taková, jaká před
touhle. Nejde to spát. Chci se probudit jinde, jindy a jako 
někdo jiný. S jinou minulostí i budoucností.

Už je tady zase náš největší nepřítel.
Mám strach...
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Bez internetu
6. června 2012 v 7:51 | Tereza 

Musela jsem se přestěhovat k mamince.
Není tam internet, což teď řeším, takže budu pokračovat v 
psaní hned jak to půjde.
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Prokletí
7. června 2012 v 21:49 | Tereza 

Je čtvrtek 7.6.2012.
V pondělí mi manželka oznámila, že se to pořád nějak táhne, 
že pokud nepůjdu já, půjde ona. A za pár minut přišla s tím, že
už si můžu zůstat v našem bytě a že ona s malou půjde.
Tenhle slunný a vzdušný byt miluju, ale za prvé mi vadí, že by
se malá musela stěhovat a měnit prostředí, na které je zvyklá a
za druhé mi teď nemocenská nestačí ani na pokrytí všech 
poplatků (naštěstí mám pojištěný úplně nesnesitelný úvěr 
našeho auta a odteď už by to měla po dobu mé neschopnosti 
platit pojišťovna). Takže v tomhle bytě, kde jsou všechny 
komplet poplatky i nájem 7500 Kč bych prostě neutáhla. 
Manželka ano.

V Ústí jsem měla platit 5500 Kč se vším všudy. Ale ještě to 
pondělí jsem sebrala nějaké své věci a přesunula se k 
mamince. Bylo mi strašně. Byl to okamžik, který jsem nikdy 
nechtěla zažít. Ty slzy nešly zadržet. Nechtěla jsem, aby na 
mě manželka mluvila. Snažila se mě ještě obejmout, ale já 
chtěla co nejrychleji utéct. Dala mi tašku se žehličkou na 
vlasy, že se mi bude v budoucnu hodit, že ona ji neužije. 
Kdysi jsem tu žehličku kupovala manžcelce k narozeninám. 
Dala mi i svojí oblíbenou dámskou voňavku... Mimochodem 
za týden má zase narozeniny :( Chtěla bych je slavit jako dřív!
:(
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Bydlím u maminky, která po mě nic nechce (já ale chci 
kupovat aspoň jídlo - zatím). V září se mám totiž přestěhovat 
o patro výš do bytu po sousedce - moc milé paní - která byt 
nechce prodávat a měla by mi ho tam nechat i téměř zařízený 
jen za náklady taky za 5500 Kč. Včetně internetu.

Jen díky její laskavosti mám teď odvedený kabel z jejího bytu
do bytu mé mamky a díky tomu můžu psát tenhle článek.

Teď jsem v bytě, ve kterém jsem vyrostla. Jsem už v noční 
košilce, ale je to opravdu studený byt a tahle místnost 
obzvlášť, takže už mám i svůj červený spací svetřík (jak jsem 
si ho tu nazvala). Moje maminka je strašně hodná, ale docela 
dost kouří, takže jsem pořád cítit kouřem, i když se zavírám 
jak můžu. Nesnáším cigarety, ale jsem vděčná za to, co mám.

Pominu-li tu skutečnost, o co přicházím (manželka, byt, 
malá...), pak jsem tu šťastná. Tady je totiž svět vpořádku. 
Maminka mě oslovuje správným rodem, říká mi Terezko, 
chodím oblékaná tak, jak chci, líčím se a nemůžu se toho 
všeho nabažit. Byla tu i ta milá sousedka a taky mi říká 
Terezko. Bere mě jako ženu už teď! A říká, jaká budu hezká 
holka :) To potěší.
To jsou věci, které mě opravdu zvedají sebevědomí i náladu. 
Když přišla sestra na návštěvu, vyběhla jsem ven v 
balerínkách... to byl tak úžasný pocit! A přišla mi nová 
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mikinka, takže jí teď nosím doma :) Fotky zatím jen tak 
nebudou, protože nemám foťáček, ale mohla bych jedině z 
mobilu nebo z webky... ještě to tu musím všechno 
pozapojovat.

Takže jsem v místě, kde jsem šťastná a svá. Tady je můj svět. 
Tady mi nic nechybí... téměř...

....a má nálada se okamžitě obrátí. Stýská se mi! Chci domů! 
Chci svou postel, chci svůj byt, svou dcerku, svou manželku. 
Vidím je tu pořád, je mi smutno. Píšu manželce smsky, 
protože je mi prostě normálně smutno, ale ona je ignoruje. 
Neodpovídá mi. Nekomunikuje se mnou. Když přijdu 
odpoledne domů (tam kde je manželka a malá), tak malá je 
veselá a v pohodě, ale manželka se na mě tváří tak, jako to 
nikdy nedělala, mračí se a nekomunikuje... Nemluví se mnou 
a když se jí na něco zeptám, snaží se odpovídat jedním 
slovem. Jakoby na mě byla pořád nějak naštvaná. Je jediným, 
kdo tu v pohodě není. Nevím, co mám dělat.

Včera jsem to nedokázala zvládnout. Ten stesk po rodinném 
štěstí. Napsala jsem manželce smsku, že všechno ruším, 
protože ať udělám cokoliv, vždycky se budu trápit. Pokud 
udělám to, co chci a stanu se vysněnou ženou, budu se trápit, 
že nemám manželku a dcerku, že nemám rodinu, lásku a 
rodinné štěstí. Pokud to neudělám, budu je sice mít (?), ale 
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budu se trápit, že nejsem tím, kým být chci. Takže je lepší, 
když se budu trápit sama, než abychom se trápili tři.

Připadám si v tomto bytě jako kdysi na ubytovně Klíček pro 
tatínky u FN Motol, kde jsem přespávala, byla sama a bylo mi
strašně smutno a těžko a toužebně si přála, aby bylo už ráno a 
já mohla utíkat na dětskou onkologii za manžekou a dcerkou a
modlila se, aby všechno dobře dopadlo a všichni jsme byli 
zase doma. Jenže teď se tohle nikdy nestane a já se musím 
srovnat s tím, že ráno za nimi nemůžu a to je těžší než cokoliv
předtím. Chci zpátky náš šťastný život. Chci svojí postel v 
našem krásném bytě vedle své manželky a dcerky.

Takže jsem manželce v noci napsala, že všechno ruším a budu
čekat, až řekne, že můžu zpátky do své postele k nim. Že 
kašlu na tuhle budoucnost. I kvůli mě, ať vím, že to všechno 
co teď musíme dělat není totiž kvůli tomu. Nejde tu vůbec o 
mě. To manželka se mnou nechce žít, i kdybych byla vždycky
100% Tom. Chtěla jsem trucovat, protože já takhle žít nechci 
(vyjma toho, že chci být Terezou). Ale chci rodinu, děti, 
spokojený život. Takový, jaký jsme měli my.

A byla jsem rozhodnutá, že až se ráno vzbudím, že hned 
napíšu jedné moc krásné a milé mamince s holčičkou starou 
asi jako moje dcerka, které jsem kdysi vezla stůl a tak jsme se 
krásně zapovídali, než jsem jí upřímně řekla, že mám 
manželku a holčičku a to samozřejmě znamenalo, že dál 
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pokračovat nebudeme... čili tahle překážka jakože zmizela a 
teď v nich můžu najít tu náhradu, kterou hledám místo mojí 
krásné manželky a mojí úžasné dcerky. Aspoň nějaké štěstí, 
jsem si říkala...
...to rodinné štěstí mi vážně chybí. Představovala jsem si to 
tak, že to udělám na truc manželce, že budu dál úzkostlivě 
tajit, kým jsem a snažit se to v sobě maximálně dusit. Trápilo 
mě to, protože si už neumím představit, že vstanu a nenalíčím 
si oči, že nemám nalakované nehty nebo že se neobléknu do 
holčičího spodního prádla... prostě všechno to, co je mi 
příjemné a přirozené... ale za to rodinné štěstí jsem to chtěla 
udělat.

Myslela jsem, že mi manželka něco odepíše, ale nic.
Ticho.
Mrtvo.
Jakoby manželka neexistovala.
Snažím se jí nepsat, ale nejde mi to :(

Jsem v bytě, ve kterém jsem bydlela jako malá. V bytě, ze 
kterého jsem jí vídala z okna, když šla v létě po chodníčku v 
krásně modrých šatech...ta její ladná chůze... Bydlela totiž asi 
o pět vchodů dál... a ten byt po její mamince, která se pak 
odstěhovala do velkého domu 16 km odsud a kam jsme 
každou sobotu jezdili, ten byt vídám každý den... ten byt, kam
jsme poprvé spolu šli a pak ten náš vchod, kde mě poprvé 
políbila. Letěla za mnou a dala mi pusu! 9.2.2000. Padal sníh 
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s deštěm a byla už tma. A strašná zima. Ale my spolu chodili 
za ruce, jakoby žádná zima nebyla. Každý den procházím 
místem, kde jsem jí u mostu potkala, když venčila Césárka 
(zlatého kokříka). Nejkrásnější holka ve městě s nejhezčím 
úsměvem na světě. A srdcem velkým a otevřeným, že bych jí 
nikdy za nic na světě nevyměnila...

Jsem v bytě, ve kterém si malá hrála, když jsme přišli všichni 
jako rodina na návštěvu. V bytě, kde nás moje maminka 
čekala, když jsme se vraceli z Prahy z nemocnice a chtěla 
vědět nejnovější zprávy. Dobré zprávy.

Vidím je všude a strašně bolí každý okamžik, kdy si 
uvědomím, že tu nejsou.

Chvílemi mě moje maminka dokáže přivést na jiné myšlenky. 
Hlavně tím, jak mě bere. Jako 100% Terezu už teď! To jsou 
chvilky štěstí. Je to neuvěřitelně krásný! Dokud mi mé 
myšlenky zase nesklouznou k manželce a k dcerce.

Ale moje manželka už není tou ženou, kterou jsem milovala.

Dneska jsem byla na kontrole u obvodní doktorky a čekala 
tam shodou okolností zrovna celé dvě hodiny. Takže jsem 
prolézala svůj mobil a našla jsem tam uložené staré smsky od 
manželky... z dob, kdy mě milovala, kdy čekala, až se vrátím 
ze školení, kdy se na mě těšila, kdy ležela sama v Ústí v 

Červen 2012 - Prokletí 439



nemocnici a každý den chodila za malou k inkubátoru a nosila
jí alespoň nějaké mateřské mléko. Tuhle manželku já miluji.

Ta, co je teď doma je někdo jiný.
Došlo mi to dneska.
Nemiluje mě.
Přemýšlím, kdo komu způsobil větší šok...

Nemám jinou možnost než jít dál tam, kam musím. Jsem do 
toho svým způsobem nucena, nebo lépe řečeno žádná jiná 
možnost mi není nabízena... Já tuhle možnost vítám, těším se 
na ní, žiju touhle holčičí budoucností, ale strašně mě bolí fakt,
že mě moje manželka nemiluje.

Nemůžu tomu uvěřit. Moje srdce to prostě nepřijímá. 
Bývávala jiná. Nejlepší žena na celém světě...

Tohle je prokletí, ze kterého existuje jen jediné vysvobození.

Nemůžete se ho zbavit, nemůžete s ním bojovat, nemůžete ho 
přemoci.

Bohužel v životě to nechodí jako v pohádkách.

Nevím, kdo nebo proč a za co mě kdysi proklel a uvalil na mě
tuhle kletbu. Ale je mi opět jasné, že nepřicházím o rodinné 
štěstí, protože se chci stát ženou, ale chci se stát ženou, 
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protože jsem přišla o rodinné štěstí. Manželka tvrdí, že je to 
kvůli tomu. Ale kdyby mě milovala, kdyby chtěla, kdyby si 
uvědomila, že je pro malou i pro nás výhodnější žít zase 
spolu, alespoň to zkusit, tak by řekla, ať se vrátím. Dokud to 
jde. Než uděláme nevratné kroky...

Ale ona mlčí. Nic neříká. Nereaguje. Nevyjadřuje se.
Z tohohle prokletí se musím vysvobodit sama.
Jsou lidé, kteří mi pomáhají a pomohou, kteří jsou se mnou a 
kteří mě drží.
A pak je tu manželka, která se změnila.

Na dnešek se mi zdál další hrozný divný sen, ze kterého mi 
bylo úzko. Déšť, zima, mokro, rybník, dětský nočník ve 
vlnách, který tak toužím vytáhnout, protože co když patří mojí
dcerce? Ale je stříbný s kočičkou a dcerka má bílý a s 
kachničkou... ta úleva, že tam do té vody nemusím skákat 
vystřídá další úzkost z davu lidí v konírně, kde na mě všichni 
divně koukají, protahují své obličeje, do toho meluzína...

Tohle je opravdové prokletí...
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Tři nové přeměny (+ plastika nosu)
7. června 2012 v 22:47 | Tereza |  Přeměny 

Narazila jsem na další zajímavou a moc hezkou přeměnu.
Je to Alessandra z Brazílie a zajímavá je (kromě toho, že je 
moc krásná) také tím, že u ní proběhla plastika nosu. Jsou tam
i fotky z doby, kdy měla zafačovaný nos :)
Něco takového bych taky chtěla...

A ještě jedna nová nahraná na youtube před 14 dny.
Samantha z USA - je tak nová, že výsledná ženská fotografie
je pouhé 3 měsíce HRT:
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Tak nakonec ještě jedna tři dny stará nahrávka z youtube 
(Tohle se povedlo fantasticky :) I když vždycky když vidím, 
jak někdo to těchto videí vloží fotky už jako miminko a dá 
tam navíc ještě fotky svých rodičů, tak z toho je mi smutno...

Takovéhle holky mají v Kanadě:
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Tahle slečna má dokonce video, kde demonstruje, jak užívá 
injekčně hormony.
To video najdete tady: http://www.youtube.com/watch?
v=087tmo8MseM

A co je ještě na tom zajímavé, což jsem nevěděla je, že se jí 
tam někdo zeptal, jestli to jde brát taky ve formě pilulek.

A ona odpověděla, že samozřejmě, ale injekce je 
efektivnější, levnější a nemusí se brát každý den.
Spočítala, že jí to komplet vyjde na 13 dolarů za měsíc. (Tj. 
nějakých 270 Kč). Je to u nás zadarmo? (Tak tohle ještě 
nevím.)
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Výlet do Olomouce
8. června 2012 v 13:43 | Tereza 

Dneska jsem si podruhé obarvila vlásky! :)

Takže to zas není tak špatná barva ta Perfect Mousse od 
Schwarzkopf, jak některé holky psaly, že se vymývá. Ona se 
tedy ze začátku trošku vymývala, ale já měla vlasy pořád 
docela tmavé - jen ten odrost asi 2 cm, ten už to potřeboval :)

A přímo Schwarzkopf píše, že tmavé barvy se vymývají 
pomaleji než světlé.

Takže mojí první barvu jsem si na hlavičku dala 23.4.2012 a 
dnes je 8.6.2012. To je měsíc a půl. No a na návštěvu Hanky 
23.7. si plánuju dát další. To by mohlo akorát vyjít.

Teď se jdu ještě dokrášlit. 

Nalakovat nehty, doholit nohy (ruce už mám krásně 
hlaďoučké).

V pondělí ráno jdu k psycholožce, tam se asi dozvím výsledky
svého Baumtestu :) A taky osobnostního testu. A odpoledne 
jedu se sestřičkou do Olomouce jako doprovod k přijímačkám
na VŠ :) Nemůžu už se dočkat, protože tam přespíme 
(oficiálně) na koleji a pojedeme domů až druhý den 
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odpoledne. V Olomouci už jsem párkrát byla a tohle město 
mám prostě ráda. Strašně bych si přála tam jet jako 100% 
Tereza, ale nemám ještě dlouhé vlásky a ty pitomé vousy sice 
zamaskuju hned po oholení, ale večer už je tam 
půlmilimetrové strniště, které se prostě zamaskovat nedá :
( Děsný tohleto fakt! :) Jsou kluci, kteří se holí jednou týdně a
nic jim tam neroste! Já chciiiiii takyyyy! :) To bych měla tak 
jednoduché...

No to je jedno. Musím vymyslet, v čem pojedu. Chtěla bych 
balerínky, ale prostě takhle vyloženě dívčí vizáž si ještě 
nemůžu dovolit, takže se hezky namaluju a vezmu si asi ty 
nové kalhoty s úzkýma nohavicema, pod to možná i silonky, 
protože má být zrovna zima a ty bílé dámské tenisky z 
Deichmanna. Ty jsou hrozně pohodlné. A chtěla bych si vzít i 
jedno nové bílé dívčí tričko... takže uvidím :) A hlavně jakou 
barvičku si dát na nehty? :D Vůně je jasná, to bude ta 
vyloženě ženská čokoládozázvorová od Kristýnky z Avonu.

Miluju tyhle holčičí starosti!!! :)
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Soda
8. června 2012 v 20:51 | Tereza 

Šla jsem zase na 16 h. k našemu domu, kam manželka přijíždí
s malou ze školky, že vezmu balíky co mám doma připravené 
a pojedu s nimi na poštu a hlavně, abych byla s malou.

Včera jsem to udělala podobně, dvakrát jsem psala manželce, 
že se stavím an 16 a ona přijela o půl hodiny později, protože 
byly nakupovat. Ani nezavolala nebo nenapsala, jako to 
dělávala dřív.

Celou dobu, co jsem byla doma, na mě tak divně koukala 
(zase ten její vražedný pohled), zase se mnou nekomunikovala
a já pořád přemýšlela, proč je taková...

Žádné přijetí u mé manželky se nekoná - mýlila jsem se.

Dnes s manželkou přijela i moje švagrová Lucka (její mladší 
sestra). S Luckou jsem nikdy neměla problém, je úžasná a 
normálně si spolu povídáme. To je úplně jiný člověk.

Zjisitila jsem, že přijela, aby si navzájem nabarvily vlasy. Ale 
vlasy jsem manželce vždycky barvila já! Zeptala jsem se jí 
hned, proč neřekla mě, že už jsem to dělala přeci tolikrát... 
Žádná odpověď.
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A zase jen ten vražedný pohled.

Vycházky mám do 19 a bylo 18 h., když jsem se jí zeptala, 
jestli teda přepíšeme to SIPO a všechny ty platby, když teď 
bydlím jinde a ona že jo, ale že neví kdy... Tak jí říkám, že to 
tedy ještě zaplatím já ze svého účtu (jako dosud všechny 
platby) a že mi to teda pošle...
...a tím to začlo. Dostala jsem takovou sodu, že jsem se z toho
vzpamatovávala celý večer a vlastně to nechápu. Nechápu jí, 
proč se tak chová, její myšlení, její činy. Tohle vážně není 
moje manželka, tohle je někdo jiný.

Řekla mi totiž, že mi nepošle celou částku, protože takhle 
jsme se nedomluvili. Že tu prý pořád bydlím, když tu trávím 
tři hodiny denně s malou. Říkám jí, že nemůžu platit dva byty 
(tady u mamky zatím nic neplatím, ale potom v bytě paní 
sousedky už ano). Že se prý odstěhuje za její mamkou 16 km 
odsud, aby mě tu nemusela potkávat. Nechce mě potkávat 
každý den. Hnusím se jí. Nemůže se na mě ani podívat. Dělá 
se jí ze mě špatně.

Říkám jí, ať se na mě tedy nedívá a začala jsem na ní mluvit 
zády.

A začala mi vyčítat zase to, že si lakuju nehty, že mám 
nabarvené vlasy, že si maluju oči... uráželo mě to. Mluvili 
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jsme moc nahlas. Malá to slyšela a řekla, ať se nehádáme. 
Lucka se jí v obýváku snažila zabavit a šlo jí to.

Řekla jsem jí, že jsem nevěděla, že tu nesmím být. Že chodím 
za malou a hned mi bylo vyčteno, že se malé nevěnuji, 
protože jsem celou tu dobu co jsem tu byla jen balila balíky a 
jezdila s nima na poštu. Jo, protože po 14 dnech konečně 
proběhlo na aukru zase pár dobrých obchodů, ze kterých žiju 
(jsme žili všichni). Musela jsem to koupit, zabalit a poslat. Ti 
zákazníci na to čekají, zaplatili si to! Stokrát radši bych se 
celé dvě a půl hodiny věnovala malé! Takhle z toho bylo jen 
pár desítek minut.

Vadí jí, že jí píšu smsky. Že takhle se mnou komunikovat 
nebude - jen z očí do očí. Ale já se jí přece hnusím a nemůže 
se na mě ani podívat. Prý mi říkala, že si to nepředstavuje tak,
že tu budu denně...

Řekla jsem jí, že pořád věřím, že se vrátím...

...okamžitě mě vyvedla z omylu, protože jsem pro ní ten 
nejhnusnější člověk na světě a už by to nedokázala. Nechce se
mnou mít nic společného.

Tolik jsem se jí zhnusila.
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Úžasný pocit vědět, že se někomu takhle hnusíte a ještě vám 
to pořád říká...

Bylo mi strašně. Měla jsem slzy v očích, protože to říkal 
člověk, kterého miluji - nebo jsem milovala, protože tohle 
nebyla moje manželka, kterou jsem si vzala.

Tak jsme se domluvili, že to teda bude platit celé, když tu 
bydlí (protože já na to nemám) a že tam nebudu chodit, 
protože bych musela platit nájem za dny, kdy tam budu. 
(Postavený na hlavu!!!!)

Pro mě za mě můžu počkat dole, když mi dá malou a půjdeme
spolu třeba na hřiště.

Bavili jsme se ještě o tom, že to co chci udělat neudělám a že 
bych zkusila najít novou rodinu... to jí bylo úplně jedno. Spíš 
jí štvalo, že jsem všude rozhlásila, co chci udělat a že bych to 
teď vzala zpátky. Že to prý nejde. Ale jde. Ještě pořád to jde 
vrátit. Řekla jsem jí, že to udělám na truc - že žádná přeměna 
nebude, ať všichni vidí, že jsme se nerozešli kvůli tomu, 
protože stále tvrdí, že ten rozchod je kvůli tomu. Že budu mít 
novou ženu a děcko a budu mít nové rodinné štěstí, které mi 
nahradí to, o kterém jsem tu přišla... Které se nahradit nedá, 
ale aspoň nějaké...
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Ale moje manželka mě svým chováním svým způsobem 
nasměrovává tam, kam bych stejně jednou došla...

Cestou k mamce, která pro mě už připravovala výbornou 
mňamku Grenadýr z uvařených osmažených těstovin a 
brambor na cibulce s okurkou, jsem přemýšlela, zda existuje 
rodina, nebo maminka s děckem, která by do toho šla se mnou
za předpokladu, že se ze mě stane brzy žena... To mě tak 
napadlo, jestli je to vůbec reálné. Třeba taková existuje, která 
by byla ochotná přijmout takového člověka. Snažila bych se 
být dobrou partnerkou i kamarádkou toho dítěte a starala bych
se o domácnost i vydělávala peníze, abychom se všichni měli 
dobře a užívali si i ty malé radosti života.

Je to vůbec možné skloubit přeměnu z muže na ženu a mít 
současně rodinu?

Přemýšlím o tom a myslím si, že ne. Ale stálo by za to to 
zkusit. Jenže nechci někoho, kdo se bude přemáhat tolerovat 
mě. Chci někoho, kdo mě bude milovat takovou, jaká jsem.

Nevím no.

Rodinné štěstí je velké štěstí.

Stát se tím, kým doopravdy jsem je pro mě také velké štěstí.
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Jde to, mít tato zdánlivě neslučitelná štěstí zároveň?

Na to přijdu pravděpodobně za několik let. Bohužel nemůžu 
nalistovat o 1500 stránek dopředu a přečíst si to...

A napadla mě při tom ještě jedna varianta - že to bude táta s 
dítětem, který by se mnou mohl žít... najednou jsem si 
připustila, že i tahle možnost je pro mě přijatelná, ačkoli jsem 
vždycky obdivovala ženskou krásu, budu stejně jednou ženou 
a pokud ten muž bude hodný a bude mě mít rád takovou, jaká 
budu, tak bych v tom taky problém neviděla... zvláštní 
připustit si i tohle... Všechno se tak mění...

Zítra je sobota a malou budu mít celý den. Možná i přes noc, 
když bude chtít. Jsem nadšená! Užijeme si to!!! Strašně se 
těším a malá taky. To budu zase chvíli klidná. I když tu 
nebudu mít tu druhou osobu, kterou miluji a tou je moje 
manželka. Ne ta, která teď žije v našem bytě, ale ta, kterou 
jsem si vzala... ta už neexistuje...

Přijala jsem fakt, že se jí hnusím tak, že jí nesmím přijít na oči
a půjdu si svou vlastní cestou. Bolí to a bolí to strašně moc, 
ale takhle se akorát trápíme všichni.

Nechci se hádat. Chci všechno vyřešit v pohodě.
Napsala jsem to manželce a ta mi odepsala už uklidněná, že se
taky hádat nechce a že se malá už těší na zítra...
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Kéž by už tahle část mého života skončila a přehouplo se to 
jinam... to plácání se v tom je děsný.

Už jsem tu dnešní sodu strávila.
Těším se totiž na výlet do Olomouce a taky na zítřek s malou. 
I moje maminka se na ní moc těší.

Můj život potřebuje malé radosti, které poslední dobou 
zmizely... :(

Jak tohle všechno dopadne? :)
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Rozvádějící se rodiče
9. června 2012 v 18:30 | Tereza 

Před chvilkou odjela malá zpátky k mamce.
První "výměna" dcery mezi rozhádanými manželi... moje 
noční múra se stala skutečností.
Za oknem auta jsem slyšela, jak se malá ptá, proč taky nejedu 
domů...

Nevydržela jsem to a musela poslat manželce sms:

Tak na tohle si nikdy nezvyknu a ani nechci. Nechci takovýhle 
život. Jedině když budu mít úplnou amnezii a zapomenu na 
minulost. Bohužel jiná možnost jak to zvládnout neexistuje.
Než takovýhle život to radši žádný, jenže to bohužel taky 
nemůžu.
Svět, ve kterém se nemůžu dobrovolně ani zabít, protože by to 
bylo sobecké.

Jsem v šachu a nemám žádnou možnost.
Přála bych si být na tvém místě a ty na mém...
Nemůžu pořád do nekonečna opouštět někoho, koho miluju a 
s kým chci být 24 hodin. Snažím se, ale prostě to nejde.

Tak jako ty nikdy nepřijmeš mě, já nikdy nepřijmu tohle 
řešení.
To je úplně to samé.
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-----------------
Já chci na jinou planetu!
Ať mi mimozemšťani vymyjí mozek a budu spokojená...

Nebo nemůžu nabídnout k transplantaci svůj orgán mozek? Je
tu někdo, kdo má zájem?

Chtěla bych mít IQ 25, houpat se na židli a koukat do zdi. Nic
by mi nechybělo.

Je to skoro jako když vám někdo zemře. Nedokážete to 
přijmout, smířit se s tím, nechcete tomu věřit a neustále chcete
svou milovanou osobu zpátky. Měli jste s ní plány, těšili jste 
se na budoucnost a najednou je to pryč. Jenže když někdo 
zemře, je to stav neměnný. Ale pokud zůstane na živu, do 
nekonečna máte pocit, že se to přeci může změnit! A ten 
strašný pocit samoty a opuštěnosti prožíváte neustále dokola 
pokaždé, když vám toho, koho milujete, berou zase zpátky.

Malá mě má ráda, nikdy bych jí tu nenechala. Položila bych 
za ní život, kdyby to bylo potřeba. Potřebuje, abych 
fungovala, abych žila, abych se s ní radovala, protože pak se 
raduje i ona...

To všichni rozvádějící se rodiče řeší stejnou bolest jako já?
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Doprčic to neni možný. 53 % párů se u nás rozvede, ale kolik 
z nich má takhle malé děti? Jak to zvládáte vy ostatní? Asi 
bych potřebovala někoho, kdo si také prošel rozvodem a 
poradil mi. Nevím si s tím rady. V pondělí jdu zrovna k 
psycholožce, ale ta mi řekne, že to musím přijmout jako fakt. 
Navíc jsem se musela rozhodnout - buď přeměna nebo rodina.
To mi taky řekla.

Jasně. Plácej si tu svoje pocity, ono tě to přejde. Časem.
Já nechci tohle období. Chci ho přeskočit. Jak dlouho mě 
bude "přecházet", že nejsem s těmi, koho miluji?
Tak dlouho, jako každý jiný rozchod s tím, koho milujeme? 
Jasně, že páry se rozcházejí a že mezi nimi bývá obvykle 
jeden, který toho druhého stále miluje, narozdíl od toho, kdo 
rozchod inicializoval. Manželka mě mrzí, byla úžasná, teď je 
na mě ošklivá, ale mě bolí ten "rozchod" s malou. Odtrhává se
násilím něco, co se odtrhnout nikdy nemělo a co ani nemuselo
být odtrháváno. Nemlátím jí, nezneužívám, netyranizuju. 
Miluju svojí dceru. A ta miluje svého tátu. A přesto nemůžeme
být spolu, protože miluje i svojí mámu. Protože každé dítě má
dva rodiče a tak je to správné.

Pamatuji si, jak těžce nesl rozvod kdysi můj kolega, velmi 
inteligentní člověk. Do podrobna rozebíral, jak a co se kdy 
stalo, že to nechce, že to nečekal, že nebude nikdy nic 
podepisovat, že nikdy nepřijde k soudu, protože on se 
rozvádět nechce, on chce rodinu, děti...
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Nedávno jsem ho potkala s jinou ženou a bylo na něm vidět, 
že se z toho dostal. Tedy alespoň na první pohled. Chtěla bych
vědět, jak mu je tam uvnitř, co není vidět.

Už zase mám strach.
A abych ho asi neměla málo, tak se hezky prostřídává s jinými
typy strachů, kteří ke mě přicházejí zase odjinud.

Nejsem šťastnější. Jsem nešťastnější než kdy předtím. A to jen
proto, že jsem přišla na to, kým doopravdy jsem.

Bude to ale lepší, ne??? :/

------------------------
Článek na tn.cz:
"Rodiče opustili malou holčičku, styděli se za její srst"

Tyjo dejte mi jí!

Lidi jsou fakt divná stvoření. Myslím tím teď ty rodiče 
například.
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Jakoby minulost neexistovala
9. června 2012 v 23:03 | Tereza 

Pustila jsem si na Nově romantiku. Dopisy pro Julii.
Zabulela jsem si zase.
Nejde to vždycky zadržet, nemůžu za to :(

Je zajímavé, jak u romantických filmů vždycky na něco 
přijdu.

Bojím se tak strašně své budoucnosti. Cítím, že potřebuji (a 
budu potřebovat) lásku tak, jako každý jiný tvor na téhle 
planetě. Dokážu si samu sebe představit v budoucnosti, to 
štěstí z toho, že jsem ženou. Ale každá žena chce být šťastná a
mít to své rodinné štěstí. Mám vůbec šanci začít znovu? Mít 
rodinu? Chci mít normální hezký život - takový, jaký jsem 
měla doteď.
Pracovat, po práci přijít domů, tam mě bude čekat někdo, kdo 
mě má rád, políbí a přitiskne a dá najevo, že je rád, že tu jsem 
a třeba skočí kolem krku nějaké děti... a pak večeře a věšení 
prádla...o víkendu výlet... zahrada... léto u moře... společné 
léto...

Jakoby minulost neexistovala.

Jde to, abych se zbavila své minulosti?
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Některé části ano, ale mám dceru! Mám 12 krásných let 
strávených s manželkou.
Je to jako 12 let, které jsem odpracovala na jednom úřadě. 
Stačilo se odhodlat, zatnout zuby a odejít. Vydat se do 
neznámých vod a po dvou letech zjistit, jak dobře jsem 
udělala, jak mě to obohatilo, že jsem nezakrněla u počítače na 
úřadě zasypaná miliónem papírů, dvěma milióny razítek a 
třemi milióny podpisů klientů těchto úřadů... ufff.

Tenkrát jsem byla nadšená, že jsem tu změnu po 12ti letech 
udělala. Teď nadšená z téhle jiné změny s manželkou po 12 
letech nejsem.

Člověk se adaptuje na mnohem horší podmínky (koncentrák, 
vězení...). Jenže člověk ve vězení ví, že ho čeká nějaký světlý 
bod v podobě propuštění. Že jednou půjde domů.
Člověk v koncentráku doufá, modlí se a přeje si, aby skončila 
válka a on mohl jít taky domů...

Kde mám ten světlý bod já? V co mám doufat? V to, že se 
konečně stanu, kým jsem? Ale to je přeci teprve začátek. Jako 
když se narodíme. Pak chceme dosáhnout štěstí v podobě 
rodiny, lásky, dětí... Chci taky takové štěstí.

A pokud ho vůbec budu mít, co se stane s mojí minulostí? 
Nemůžu udělat tlustou čáru úplně za vším. Je to strašný 
paradox! Je mi bráněno být s malou 24 hodin denně, ale 
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současně jí nemohu, nesmím a nechci vypustit ze svého 
života.

"Běž za ní! Nečekej jako já 50 let na svou lásku!" zaznělo v 
tom dnešním filmu.
Vždyť já běhám, ale vždycky narazím do velké tvrdé zdi. 
Protože já nejsem ta, která může běžet...

Kdo teda mám být?

Co se po mně chce?

Co mám teda udělat, aby byli všichni v klidu a pohodě?

Zase jsem u toho. Tohle nemá prostě řešení.

Někde teď po téhle planetě chodí někdo, kdo si tu mojí 
úžasnou dcerku bude jednou užívat místo mě. Jeho bude 
objímat, s ním bude dělat úkoly, jezdit na výlety a radovat se s
ním. Šťastná rodinka. To měla být moje role! Proto jsem žila.

Jedete vlakem, díváte se z okýnka na ubíhající krajinu, 
domky, stromy, svítí sluníčko, je klid a červen. Nic vám 
nechybí, máte vedle sebe manželku a děti. Jedete na výlet. A 
najednou..... PRÁSK! Ten vagón vybuchne! Vytrhne vás to ze 
sedačky sto metrů daleko a rozmetá všechno kolem. Váš cíl 
přestává být najednou vaším cílem, vaše hodnoty už nejsou 
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vašimi hodnotami, vaše rodina už není vaše rodina... všechno 
je jinak. Vytrhli vás násilím z vašeho života a vy jste z toho v 
totálním šoku a nevíte, co máte dělat, vyčítáte si všechno, 
dáváte někomu vinu, chcete vrátit čas. Vaší minulosti se ale 
nezbavíte... můžete už jen začít znovu... Tak, jako to udělala 
spousta lidí před vámi.

Celý život si pak říkáte, co byste udělali jinak, kdybyste mohli
vrátit čas? Jaké rozhodnutí by bylo jiné?

Transsexualita vám způsobí šok. Způsobí ho i ostatním.

Přicházím na to, že není dobré se někomu svěřit.
Přicházím na to, že je dobré to v sobě dusit, užírat se, stydět 
se za to dál a neměnit svůj život, pokud už máte za sebou 
nějakou minulost...
Být mi 18, tak teď tenhle blog pravděpodobně nevzniká. Nebo
vzniká, ale není o manželce, o rodině, o štěstí, o dítěti. Je o 
vnitřním smutku, strachu a studu, je o boji s okolím pro svůj 
vzhled, pro své rozhodnutí změnit své pohlaví, ale je vám 18! 
Nemáte rodinu ani děti!

Musím to tu psát. Jen tak si uvědomuji některé závěry a třídím
myšlenky. Pomáhá mi to přežít.
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Olomouc - I. díl
12. června 2012 v 22:39 | Tereza 

Tenhle nadpis ani nemůže znít jinak. Ale rozdělím ho na dva 
díly zcela záměrně...
Jsem okouzlená tímhle městem.
A byla jsem v sedmém nebi už když jsem šla se ségrou na 
vlak v těch úzkých riflích a bílých dámských teniskách a pod 
tím silonky (bylo chladno), které občas tak hezky prosvítaly u 
nohavic a fialové unisex tričko, pod kterým jsem měla černou 
podprsenku, takže moje cross kabelka překřížená přes moje 
prsa je ještě zvýrazňovala.
Měla jsem namalované oči a lehce make-up, který aspoň 
trošku zakrýval ty hnusné vousy a krásně vyhlazoval pleť. A k
tomu ty třpytivé náušničky... Tak jsem toužila mít na sobě 
balerínky! Ale dokud tam budou ty příšerné vousy, nemůžu. 
Prostě nedokážu :( Protože to pořád bude muž, který nosí 
baleríny :(

Ráno v 9 jsem byla ještě u mé psycholožky a povídaly jsme si
chvíli o malé (že to všechno bude v pohodě a že to přijme 
taky bez problémů, neboť lidé se rodí bez předsudků a to jim 
naštěstí ještě nějakou dobu v dětství zůstává) a chvíli o mé 
přeměně, takže jsme narazily i na moje vousy (zamaskované 
maximálně co to šlo make-upem, který nejvíc kryje)... 
postěžovala jsem si, jak mě ty vousy snižují sebevědomí a 
psycholožka se mě zeptala, zda to opravdu nejde ještě víc 
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oholit... :( No nejde. Tohle je úplně hladké, řekla jsem jí. A 
zamaskované! Ta tmavá plocha prostě nejde zakrýt :( Jsem z 
toho zoufalá, musím to už nějak řešit, nemůžu čekat na 
červenec a na Hanku Fifkovou, abych se s ní poradila, zda je 
lepší počkat na hormony, které vousy zjemní a zřídnou, ale 
tím hůř je najde laser nebo jít na laser či elektrolýzu hned.

A pak ta má klučičí ramena. Snažím se chodit rovně a 
přizpůsobovat chůzi co nejvíc dívčímu stylu a myslím, že mi 
to občas jde perfektně (hlavně teď v Olomouci jsem si 
chvílemi připadala úplně božsky!)... ale má ramena rozhodně 
holčičí nejsou :( Potřebovala bych, aby mi hormony začaly 
upravovat i dívčí postavu tak, jak jsem to mockrát viděla na 
youtube...

To mě ale neodradilo a stejně jsem takhle šla potom ještě od 
psycholožky nakoupit chleba k řízkům od maminky na cestu 
do přeplněného supermarketu lidmi a byla z toho lehce 
nervózní, když se na mě někdo zakoukal, neboť ty pohledy 
sledujete a řešíte (což nesmíte!)...

Cestou k vlaku se ségrou jsem byla nervózní ještě víc, protože
jsem věděla, že vlak je místo, kde lidé sedí velmi blízko u 
sebe a je vidět každý detail. A já se za svoje sice maskované, 
ale stále velmi viditelné vousy strašně stydím. A navíc s 
podprsenkou jsem měla větší prsa... ale bylo mi tak hezky v 
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tom od pasu dolů dívčím oblečení a na podprsence jen fialové 
unisex tričko.

Když jsme si sedly ve vlaku k okýnku, začali chodit další lidé 
a vlak byl za chvíli totálně narvaný, protože do něj ještě 
přistoupily tři třídy děcek s velkýma báglema a občas nějaké 
to kolo. Tak jako vnímáte šuškání, vnímáte smích, ale 
najednou na to začnete kašlat. Přestáváte si uvědomovat, že 
máte náušnice, že vypadáte jinak... spíš jsem se líbila sama 
sobě, jak jsem měla zvýrazněné oči a černohnědé nabarvené 
lesklé vlasy a hlavně ty rifle s úzkýma nohavicema... úžasný 
pocit! A pokaždé, když kolem prošla nějaká slečna v něčem 
hezkém (třeba i sukni), tak jsem si představovala sebe, jak 
takhle jednou budu úplně přirozeně a normálně chodit taky...

Každá druhá dívka měla na nohách úzké rifle, balerínky a v 
nich silonky nebo silonové ponožky. Tu kombinaci prostě 
miluju, ten krásný nárt působí tak žensky a nevím proč i 
svůdně :) Ale i moje bílé tenisky se třpytivými prvky a 
maličkým přívěškem ve tvaru srdíčka s kamínky na boku 
vypadaly taky hezky :)

Po vystupení z vlaku v Kolíně jsem trochu znervózněla zase v
té obrovské hale plné lidí, ale současně se nemohla nabažit 
toho dívčího pocitu, který mě celou pohltil a tak jsem se 
snažila stát vzpřímeně, chodit ladně a tvářit se sebevědomě a 
přitom přirozeně.
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Expres do Žiliny sice začínal v Praze, ale přijel už taky 
narvaný. My jsme naštěstí našly poslední volnou čtyřku a 
sedly si k okýnku. Naproti seděli dva kluci s moravským 
přízvukem a vyloženě mě absolutně neřešili.

Najednou jsem zjistila, že vlastně lidi nezajímám. A ten, kdo 
si všimne něčeho divného zase za chvíli zmizí a já už ho 
nikdy neuvidím :)

Začínala jsem mít úžasný pocit svobody a ten se stupňoval 
stále víc a víc a když jsme vystoupily v Olomouci na nádraží 
a šly pěšky na kolej, kde jsme měly ubytování, byla jsem v 
sedmém nebi. Ten pocit se nedá popsat! Takhle přirozeně 
žensky jsem se cítila jen když jsem chodívávala v noci ven - 
ať už v sukni nebo v těchhle kalhotách. Jenže teď byl den! A 
teď tu byly davy lidí! A já v tom všedním dnu mezi nimi - 
přirozená a svá. Ač s vousy a velkými rameny...

Celá šťastná jsem se ségrou dorazila na kolej, kde začala pro 
nás nepochopitelná šňůra milých přivítání, komunikací s 
úsměvem, žádný problém, všichni začali být kolem nás 
úžasní, prostě milí... a to neustále pokračovalo u pokladny v 
supermarketu, kde se na vás v osm večer prodavačka usměje, 
pozdraví a chová se k vám jako vlastní maminka, u 
přijímacích zkoušek ségry, u druhé recepční na kolejích... 
pořád všichni v pohodě, všichni milí, veselí, až jsme z toho 
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byly v šoku! :) To nebyla autosugesce, to byl fakt, protože od 
Kolína směrem domů se začali lidé chovat jinak... Je to asi tou
mentalitou a pamatuji si moc dobře rok strávený na jazykovce
v Ostravě, kde jsem byla obklopená úplně jinými lidmi, než 
na které jsem byla až dosud zvyklá. Ten rozdíl pocítí snad 
každý ze severu Čech, kdo se vydá do tohoto sympatického 
kraje uprostřed Moravy. Tím bych chtěla pochválit všechny 
Olomoučany a Olomoučanky, se kterými jsme přišly za ty dva
dny do styku. Jste úžasní! :) Nechtělo se nám od vás zpátky!

Ubytovaly jsme se na koleji, která už z venku vypadala lépe 
než lecjaký hotel a zevnitř to byl komfort, který jsme 
nečekaly. To jsou šoky :) A protože bylo šest večer, šly jsme 
se ještě projít a prozkoumat okolí.

Ten úžasný pocit, že jste někde, kde nic nemusíte, kde to 
neznáte a kde je to krásné vám ve vaší hlavě vytvoří jakési 
opojení nebo euforii a naladí tak příjemně, že zapomenete na 
všechny starosti.

Ségra mě fotila a já zase jí, blbly jsme s foťákem a já se 
vznášela blahem jako Tereza :) (Ovšem bez blond paruky, 
takže zas taková Tereza to nebyla, ale vnitřně rozhodně 100% 
ano). Představovala jsem si, jaké to bude, až jednou budu 
vypadat i z venku jako žena a jak budu svobodná, až budu 
moct tudy procházet třeba v sukni nebo v těchhle kalhotách, 
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ale v balerínkách s dlouhými vlasy... bez jakéhokoliv 
mužského znaku, který dokáží zničit jen "kouzelné" pilulky...

Došly jsme až k Dómu Sv. Václava a k Arcibiskupskému 
muzeu a to místo nás naprosto dostalo. Z toho Dómu jsem 
ohromená ještě teď - ta monumentálnost, ty detaily, ta 
pokokra... Byly jsme nadšené a nikde nikdo, takže jsme se 
zase fotily a já se strašně těším, až ségra zítra přijde a fotky 
mi ukáže :) Uvidím samu sebe z pohledu druhých :) No je to 
ještě Tom, ale je zženštělý a hlavně šťastný, protože vnitřně to
Tom nebyl :)

Chodila jsem dívčím krokem a užívala si tu dlouhou 
procházku zakončenou nakonec nákupem drobností v Albertu.
Připadala jsem si tak samozřejmá a normální!!!!!!

Večer na pokoji jsem se po vysprchování převlékla hezky do 
noční košilky a ještě poslala Monice pár MMS s obrázky 
Olomouce a mým barvitým popisem, takže to bylo skoro 
jakoby tam byla se mnou :) (Já vím, že tenhle můj blog čte, 
ale stejně to sem musím napsat, protože ona je pořád se 
mnou... je na mé straně a pro mě je tedy rozhodně výjimečnou
a navíc moc hezkou dívkou, tím pravým přítelem...)

Jsem strašně ráda, že jsem do Olomouce jela jako částečná 
Tereza, protože jsem si mohla ověřit reakce lidí a sama tak 
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získat sebevědomí (nebo ho naopak ztratit, což se prostě 
nestalo! :). Udělala jsem zase další krok. Přišla jsem na to, že 
lidi nezajímáte :) I když mi psycholožka řekla, že to oblečení 
je sice ženské, ale působí jako unisex... takže vlastně žádný 
rozruch ani vytvářet nemohu, když ve tváři jsem byla Tom (i 
když nalíčený), ale oblečená jako Tereza...

Co jsem tedy záviděla hodně byly u holek ty tak hojně 
rozšířené balerínky i v Olomouci :) Možná bych to riskla si je 
vzít, ale to už je vyloženě jen a pouze ženská záležitost a tam 
už bych možná rozruch způsobila. Nevím.

Ráno jsem šla ségru doprovodit do Právnické fakulty na první
test, bylo tam strašně moc lidí a já se tam hrnula s ní :) Ale až 
dovnitř jsem nešla, to už jsem vzdala a šla si sednout na 
lavičku před strašně krásnou nedalekou Přírodovědeckou 
fakultu, seděla tam s nožkou přes nožku, chvíli jen tak 
pozorovala přicházející krásně oblečené studenty a studentky 
na státnice a na přijímačky a pak si pustila do uší muziku.

Pokračování ve II. dílu :)

(Leonko, omlouvám se, otázku ti položím ve II. dílu, protože 
se sem nehodí)
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Olomouc - II. díl - Zamilovaná Tereza
12. června 2012 v 23:52 | Tereza 

Jakmile ségra dopsala první test, šly jsme do města na ta 
nádherná náměstí, prohlédly si orloj, napsala Monice, že už 
tam stojíme, protože je tam webkamera a ona se na nás 
podívala :) a po dvou hodinách jsem jí doprovodila na druhý 
test.

Zase jsem si sedla před Přírodovědeckou fakultu, protože to 
místo mě fascinovalo. Má své kouzlo. Jakobyste byli součástí 
nějaké vizualizace, ale tohle je skutečnost. Četla jsem kritiku 
téhle krásné budovy, ale mě nadchla. Ještě, že si můžu udělat 
svůj vlastní názor :)

Šla jsem se podívat i dovnitř, prohlédla si tam přízemí, 
přečetla výsledky přijímaček budoucích vědců, zoologů a 
geologů, vzala časopis a sedla zpátky na lavičku tak, abych na
všechno krásně viděla a mohla se kochat tím pohledem.

Kolem mě procházely studentky v balerínkách :) Některé se 
mi líbily (ty balerínky), některé byly i na platformě - to 
vypadalo taky hezky. Zachtělo se mi vrátit se do studentských 
let - ale jako Tereza - a užít si všech těch kostýmků, sukýnek, 
botiček a okouzlování profesorů :)
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Jestli tohle čte někdo, kdo dnes v téhle fakultě byl, tak si mě 
asi vybaví, protože jsem tam strávila celkem tři hodiny na 
těch lavičkách :)

Ale pak se stalo něco, co ovlivnilo zbytek tohoto dne a možná
i dalších dní. Něco, co jsem absolutně nečekala a nikdy o tom 
nepřemýšlela, protože o tom prostě nepřemýšlíte, dokud se 
vám to nestane.

Seděla jsem s nožkou přes nožku a četla si časopis pro 
studenty. V tom jsem si všimla, jak z dálky přichází dvě 
blondýnky s jednou paní. Obě holky měly balerínky, jedna 
měla bílé kalhoty a moc hezkou bílou halenku, druhá byla v 
černém a měla brýle.

Ty blondýnky byly moc hezké :) A jako na potvoru si sedly na
lavičku přímo naproti mě.
Trochu jsem znejistěla, ale hned jsem se zase uklidnila a četla 
dál. Jenže mi to nedalo a musela po nich pořád pokukovat. To 
už jsem měla na očích svoje sluneční brýle, takže to nebylo 
tak vidět.
Za prvé se mi líbily ty jejich balerínky (protože prostě 
balerínky jsou vyloženě ženské botky :) a za druhé se mi 
strašně líbila ta slečna v bílých kalhotách. A kdykoliv jsem se 
na ně koukla (to už jsem vůbec nevnímala, co čtu), ona se 
dívala na mě...
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Snažila jsem se jí kontrolovat, jak se na mě dívá, jestli se jí 
hnusím nebo něco jiného...
Ale čím víc jsem se snažila být opatrnější, aby to nebylo 
vidět, že na ní civím, tím víc jsem se na ní musela dívat.

Strašně krásně se usmívala, měla úžasně učesané vlasy 
dozadu, ale pár pramínků sepnutých kolem dokola a já si 
najednou uvědomila, že mi buší srdce jako už dlouho 
nebušilo, že se od ní nemůžu odtrhnout, že se nemůžu 
soustředit na čtení.... že v tu chvíli přestávám být Terezou! 
Protože podvědomě cítím, že to snižuje mé šance...
A začala jsem přemýšlet. Začalo mi taky být smutno.
Spíš než nadšení jsem v jejích očích viděla zděšení. Ten výraz
už znám z očí mé manželky. Nebo to byl takový jako zájem 
zjistit, co to vlastně je?

Přestala jsem se kontrolovat, přestala jsem číst, přestala jsem 
sedět jako Tereza a sedla si neutrálně. Sundala jsem si brýle, 
aby viděla, že jí nesleduji tajně v brýlích, ale veřejně bez 
brýlí. Dívaly jsme se na sebe a mě se strašně chtělo přijít k ní, 
něco jí říct, seznámit se s ní, ještě někdy jí vidět, ještě se sem 
vrátit - za ní. Najednou jsem se viděla jako kdysi, když jsem 
se zamilovala do manželky.
Láska je totiž mocná a platí, že je to nejsilnější cit. Překoná 
daleko všechny ostatní city. A když se zrodí, celou vás pohltí. 
Najednou je vám krásně, víte, že vás někdo chce, že vás 
někdo miluje, že vás někdo potřebuje a totéž dáváte jemu. 
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Všechny ty pohledy, doteky, polibky... radosti ze setkání, z 
procházek, z mlsání, z výletů, z nocí strávených spolu...

Zapomněla jsem na tyhle pocity. Udivilo mě to a zaskočilo a 
nevím si s tím rady.

Proč jsem žena a líbí se mi pořád ženy???

Mám v tom zmatek.

Zamilovala jsem se na první pohled, během mžiku se ve mě 
zrodilo tisíc krásných představ, ve kterých bohužel nemohla 
figurovat Tereza, protože ta by neměla šanci. Nemohla by jí 
oslovit, nemohla by jí říct o číslo, nemohla by jí držet za ruku,
líbat, žít s ní...
Když já už jsem se viděla, jak za ní jezdím, jak se spolu 
procházíme ruku v ruce kolem řeky, jak si užíváme společné 
léto, jak si píšeme zamilované smsky, jak jeden po druhém 
toužíme, jak se oba dva milujeme... Máme tu naší lásku, 
kterou je potřeba ochraňovat... Najednou jsem byla někde 
jinde. A taky jsem si vzteky potom sundala na toaletě na koleji
podprsenku... ale víc jsem nedokázala... jako Tereze mi bylo 
hezky v tom, v čem jsem...

Kolik šancí má normální heterosexuálně založený člověk najít
vhodného partnera?
A kolik těch šancí má homosexuálně orientovaný? :(
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Odpovím si sama. Je to mizivé procento.

Neustále bych narážela na tyhle pocity. Zamilovávala se do 
dívek a zaskakovalo by mě to jako dnes. Bolelo by mě 
odmítnutí nebo jednoduché přehlížení z toho důvodu, že jsem 
taky dívkou...

Chápu, jak těžké to musí mít lesbické ženy. Dnes jsem se tak 
cítila, ale nebyla jsem ženou. Mohla jsem shodit make-up, 
podprsenku a i když v dívčích riflích a teniskách jít k ní. 
Mohla jsem mít lásku, ale jedině jako Tom!

Je to nefér.

Vzpomněla jsem si, že jsem četla o slečně (biologickém 
chlapci), která se trápila tím, co já, ale měla to (ve svém 
klučičím životě) těžší, protože zjistila, že miluje muže. Jako 
chlapec to bylo zničující, ale teď je už ženou má to vyřešené.
Já to mám naopak. Líbí se mi ženy. Tedy ve svém klučičím 
životě je vše vpořádku, ale jakmile se stanu ženou, budu mít 
problém stejný, jaký měla ona, když zjistila, že se jí líbí 
chlapci.

A mé pocity?
Po pravdě?
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Po několika měsících stoprocentně prožitých jako Tereza jsem
měla chuť jít za ní jako Tom. Tereza měla prostě smůlu, 
neměla by tu šanci ani náhodou! Ten neúspěch jsem si 
nepřipouštěla. Chtěla jsem se proměnit v chlapce, abych jí 
získala. A zatoužila po lásce, po vztahu, po novém vztahu...a 
třeba i rodině, dětech... jako jsem to měla doteď s manželkou. 
Nový začátek... s tím, že bych jí to mé tajemství nikdy 
neřekla...

Totéž jsem si ale řekla, když jsem se v r. 2000 zamilovala do 
manželky. Zrovna zítra má narozeniny a já je po 12 letech 
nebudu slavit :( Je mi z toho smutno.
Vydržela jsem asi 6 let vše úspěšně tajit a žít pod stresem, že 
na to přijde, že se při každé vhodné přiležitosti převlékám do 
ženských šatů. Pak jsem jí to řekla a první její reakce byla: "A
nedá se to léčit? A já si říkala, co bude u tebe za problém, 
když jsi jinak pořád tak dokonalý..." To jsem ještě ani já 
netušila, že existuje nějaká změna pohlaví. (Jo, v mých 30 
letech jsem netušila, jak je to jednoduché a že se to týká tolika
lidí).
Takže jsem byla tiše tolerována, zásadně nepodporována, ale 
neponižována za to, co dělám.

Tím jsem začala kopat hrob tomuto manželství, který se letos 
naplnil.
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Neutajíte to. Nejde to. Jestli tohle čte někdo v mé situaci a 
úspěšně to tají, ať mi napíše. Zajímá mě totiž, jakým 
způsobem to dělá. Je to silnější než vy. Nemůžete to prostě 
zničit!!!

Začala jsem se zase proklínat. Toužit po pilulkách, co mě 
téhle poruchy identity zbaví, protože mi jen komplikuje život.
Já chci normálně žít, tohle všechno neřešit! Mít normální 
vztah, normální život, normální lásku...

Jenže jsem odsouzená k tomu stát se ženou. Jo, je to 
odsouzení, protože já si to nevybrala. Někdo (nikdo netuší 
kdo) to rozhodl za mě a já to teď musím řešit. A všechno s tím
spojené. I to, že opravdovou lásku už třeba taky nemusím 
nikdy prožít, protože se stanu tím, kým doopravdy jsem...

Tohle je přeci nelogické a nesmyslné! Takhle by to přeci být 
nemělo! Proč v tom mám pořád takový zmatek? Kdy mě zase 
potká tenhle skličující pocit zamilovanosti, která nikdy 
nebude opětována? Co je lepší? Trápit se, že nejsem tím, kým 
jsem nebo tím, že nemám lásku?

Ta slečna byla jediná v bílých kalhotách a bílé halence široko 
daleko za celý den, takže pokud by si tohle přečetla, rozhodně
by věděla, kdo byla ta bytost sedící naproti ní...
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Naštěstí krásné blondýnky v bílých kalhotách chodících na 
přijímačky do Přírodovědecké fakulty univerzity v Olomouci 
tento blog nečtou :)

No a do toho napsala Leonka komentář pod článek "Jakoby 
minulost neexistovala", který shodou okolností řeší totéž, co 
jsem dneska zrovna řešila nezávisle já... Jakoby to ta 
blondýnka věděla a napsala to sem :) Tohle její poselství :) (Jo
tak tos byla tyyy! :)))
Máš pravdu, že je nesmysl jít teď do vztahu a zase někomu 
lhát.
Že je lepší počkat aspoň do začátku terapie a pak to zkusit s 
tím, že mě dotyčný/á bude brát takovou, jaká jsem.
Jenže já si nedávám žádné naděje... To co jsem dnes ucítila u 
srdce se mi bude stávat nezávisle na tom, zda budu muž nebo 
žena. Láska je pořád stejná. Ale jaké šance mám na lásku 
jako muž a jaké jako žena??? (Tohle je ta otázka pro Tebe, 
Leonko)

Ale abych nekončila tak pesimisticky (a za to může právě 
Leonka ve svém komentáři a já jí za to děkuju, ačkoli jí 
neznám a nikdy jsem jí neviděla :), "láska si mě najde"... to se
mi líbí :) To zní hodně optimisticky na mojí dnešní náladu :)
Řekla jsi to přesně jak to cítím: žádné strachy a skrývání, že 
mě někdo odhalí. Radost a štěstí z nového já. To mi za to 
stojí! Nebudu muset nosit ty hnusný klučičí tepláky a holit si 
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vousy, ale sukýnky, halenky, culíčky a sponky! Budu volná! 
Budu to já! Bude to nový život, jaký toužím žít.

Musím se s tím porvat sama v sobě. A ten boj zvládnout, 
protože Terezu zastavit nedokážu. Ale zamilovávat se budu 
pořád...

Jdu spát.
Je mi krásně z výletu, je mi krásně z komentáře Leonky a je 
mi krásně, protože jsem se zamilovala, i když se zamilovávat 
nesmím, protože nemohu (a nechci) nikomu už lhát... ale 
copak to jde ovlivnit? Bolí to, když víte, že po někom toužíte, 
ale nikdy ho nebudete mít. Ale tohle byla jen krásná 
usměvavá něžná blondýnka naproti na lavičce. Vyspím se z 
toho.

A vezmu si z toho ponaučení.

Jsem ráda, že jsem do té Olomouce jela.
Tereza si to tam užila :)

A Tereza (aby se nenudila) má další téma, o čem 
přemýšlet :)))
Aby věděla, co má příště dělat, až se zase zamiluje...
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Ráno a můj sen o studentce
13. června 2012 v 10:14 | Tereza 

Je ráno.
Manželka má narozeniny.
A v neděli máme výročí svatby (6 let).

Proč zrovna teď musely nastat tyhle události?
14 dní po odstěhování.
Kdyby nastaly za půl roku, bylo by to pro mě rozhodně 
jednodušší.

Ale jak psala do komentáře Leonka: manželka přestala 
existovat.

Jenže já přemýšlím o tom, že jí pošlu aspoň SMS s přáním. A 
to jsem tam chtěla dnes tajně jít a dát jí tam na stůl kytičku...
Asi jsem blbá no.

Ale to není jediný problém, který teď ráno mám.

Zdál se mi sen.
Jsou to sice jenom sny, ale v mém životě některé hrály dost 
velkou roli, protože na jejich základě jsem se vždycky 
odhodlala něco udělat (protože mi daly příležitost nahlédnout 
do pocitů, jaké bych měla, kdyby se to z toho snu doopravdy 
stalo). Ale já to ukočíruju...
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No nemohlo se mi zdát o ničem jiném než o té studentce...

Jen s tím rozdílem, že jak tak sedím na té lavičce, zapnu si 
bluetooth na telefonu a nechám prohledat okolní telefony také
se zapnutým bluetooth. (Já to totiž chtěla vlastně doopravdy 
udělat, ale jak mi klekla baterka, tak jsem měla smůlu :) 
(Nebo štěstí, kdo ví :). A občas to někdo mívá pořád zapnuté. 
A samozřejmě mi tam naskočila dvě holčičí jména "Dana a 
Ivana". U Ivany byla navíc poznámka, že je moravského 
Fryštáku.

Fakt nevím proč, proč zrovna Dana a Ivana - žádné neznám - 
a ve Fryštáku jsem nikdy nebyla, ale vidím to před očima z 
toho snu.

Takže tipuju, která z nich to je a zkusím nejdřív Danu. 
Posílám jí text, že jí to sluší.

Najednou slyším pípnutí telefonu z úplně jiné lavičky. :)

Jo aha, tak to bude Ivana, ta co sedí přede mnou!

A totéž posílám Ivaně.

Najednou vidím, jak si zrovna ta druhá taky hezká blondýnka 
s brýlemi sedící vedle té mé studentky bere telefon a rozhlíží 
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se. To už k ní šla Dana (asi se znaly :) a že jdou prozkoumat 
okolní kluky, který by jim to asi tak mohl poslat a normálně se
začaly ptát kluků v dosahu těch 8 metrů (těch fakt nebylo moc
:).

Jenže já tam seděla jako kluk, ne jako Tereza. Takže ke mě 
normálně s kouzelným úsměvem přišly a zeptaly se... začala 
(respektive začal) jsem se taky usmívat a už to začlo... 
úsměvy, otázky, vtípky... prostě flirt. Normálně jsem v tom 
snu flirtovala a snažila se, abych od nich zjistila, jak se 
jmenuje ta jejich kamarádka v bílém, o kterou mi šlo. Jenže ta
normálně odešla, takže jsem začala blbnout s nima :)

Všechno bylo jako živé, žádné vymyšlené prostředí nebo lidi. 
Všichni byli skuteční. (Akorát ve snu.)
Sny obvykle nemívají hlavu a patu, ale tenhle měl. A byl dost 
dlouhý, protože začalo pršet, tak jsme se šli schovat pod 
střechu ke vstupním dveřím do fakulty a tam pokračovali v 
praštěných rozhovorech :)
Došlo to tak daleko, že jsme se začali dotýkat jeden druhého 
(ale z legrace) a já vnímala jejich vůni, všímala si detailů 
jejich tváře (hlavně Ivany, která se mi líbila hodně a taky jsem
věděla, že má tu kamarádku v bílém :), vyměnili jsme si čísla, 
e-maily, facebooky a já nevim co ještě a pak jsem se uprostřed
toho opojného flirtování probudila. Bylo už docela dost hodin,
obvykle vstávám mezi 7-8, ale jak venku v noci pršelo, hezky 
se spalo.
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Ležím na zádech, koukám do stropu, poslouchám brzdící vlak
v nedaleké zastávce a přemýšlím, kde jsem.
Když jsem se zorientovala, popadla mě trošku panika. Chtěla 
jsem zase usnout a ponořit se do toho snu, ale už to nešlo 
(občas se mi tohle totiž podaří).

Tak tu teď sedím, píšu si tu své pocity a řeším tolik věcí, že 
nevím co dřív... sebe, manželku, malou, studentku (ne jí 
konkrétně, ale obecně, jako dívku, do které se mohu 
zamilovat)... Chci si podávat inzerát a pak to zase zavrhuji... a
tak pořád dokolečka dokola...

Potřebovala bych nejen pilulky proti poruše identity, ale taky 
proti zamilovávání se a proti vzpomínkám...

Kdysi jsem si podala na lide.cz inzerát jako Tereza i s fotkou, 
že hledám dívku, která by se mnou chodila nakupovat a tak :) 
Je to tak rok, co tam ten inzerát je, ale chodí odpovědi jen od 
kluků. A dneska zrovna zase... "Ahojky terko :-) jak se máš? 
doufám že tě nezklame že nejsem dívka,ale věř mi že bych se s
tebou moc rád seznámil...budu moc rád když se mi brzy 
ozveš.pa pepa". 

Už vidím, jak se ke mě jako k Tereze holky hrnou... :/

Přišla právě ségra, jdu jí přivítat.
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A taky se musím ještě doholit :( Pitomý vousy!
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Fotky z Olomouce
13. června 2012 v 14:32 | Tereza 

Rozhodla jsem se definitivně odtajnit mojí podobu.

V galerii mám zatím jen holčičí fotky, ale teď sem dám fotky 
z Olomouce.
Jsem tam bez blond paruky, bez sukní, bez balerínek, ale jsem
to taky já. Uvnitř je to Tereza a z venku jsem se snažila co 
nejvíce sladit své nitro s aktuálním zevnějškem, který mi už 
budou muset dotvořit k dokonalosti "kouzelné" pilulky... 
počítám, že začnou mít efekt až tak v roce 2014, budu-li je 
smět brát už 6 měsíců od mé první návštěvy u Hanky 
Fifkové...
Ničí mě to dívat se na své klučičí rysy, ničí mě, že si nemůžu 
vzít sukni nebo balerínky a prostě tak jít ven, protože já 
nejsem kluk! :(

Holky, umíte si představit, že se jednou ráno vzbudíte a 
budete mít narostlé tmavé strniště na tváři?
Je to prostě děsný. Ale abych tu jenom nebědovala, musím 
pro to taky něco udělat :)

Dále jsem se dnes rozhodla, že si podám inzerát, že hledám 
kadeřnici, která by ostříhala (nebo načesala) biologického 
kluka holčičím účesem tak, aby s tím neměla žádný problém. 
Protože si neumím představit, že vejdu do kadeřnictví plného 
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lidí a řeknu, že chci holčičí účes, když ještě nemám tolik 
holčičích rysů... A teď ta kadeřnice s tím může mít problém a 
já nechci, abych přišla o svoje o 3 cm narostlejší vlasy. Už 
chci, abych je měla aspoň na mikádo! Nemůžu se dočkat :)

A pak jsem ještě zjistila, že mi dělá obrovský problém 
manželka, protože jsem k ní nesměla ani odlíčená s lehounce 
zvýrazněnýma očima (protože to tam prostě trošku zůstane 
vidět) nebo s nalakovanými nehty. A teď mám úplně růžové 
nehty, náušnice, ze kterých by se zbláznila a bez 
namalovaných očí ven nejdu... a takhle si mám jít pro malou, 
až mi jí zase půjčí?

Co teď, ale co za půl roku? Za rok? Až se budu měnit úplně?
Všechno, co se jí hnusí bude (pro ní) ještě mnohonásobně 
hnusnější a odpornější!
Bojím se jejích reakcí, nechci s ní přicházet do styku právě 
kvůli tomuhle. A taky proto, že jen kvůli předání se musím 
kompletně předělat zase na Toma jen pro ten okamžik :/ To mi
přijde na hlavu. To nejsem já. Ale než poslouchat ty její 
zhnusené výčitky sdělované s takovou intenzitou....

Tak ale teď už ty slibované fotky.
Takže tady jsou mé "civilní" olomoucké:
Jani z východních Čech - nelekni se :) To jsem prostě já bez 
paruky a nemám ještě moc dlouhé vlasy :/
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Jsem tu jako Tereza, ale tak, abych byla co nejženštější to šlo 
a zároveň nebudila pohoršení, že "ten kluk má baleríny"... 
svým způsobem je to unisex, i když jsou to dámské boty, 
dámské kalhoty, silonky, dámská kabelka a namalované oči i 
make-up a třpytivé náušničky... unisex je tričko a černá bunda 
je vyloženě klučičí, ale já jinou unisex bohužel nemám :( Ale 
ještě to jakžtakž jde.
Po celou tu dobu jsem měla hroznou touhu obléct se ještě víc 
žensky...
...a taky to jednou udělám! :)

(Nechápu, proč jsou ty popisky u fotek rozmázlé (alespoň na 
mém PC), když originál sem nahraný a poté i zobrazený je 
OK...ale snad to přečtete :)
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Nová přeměna Korejky + graf "Jak 
zjistit, kým jste"
13. června 2012 v 23:10 | Tereza |  Přeměny 

Koukla jsem po týdnu zase na youtube, jestli něco zajímavého
nepřibylo, a ono jo :)
Je to sice video trvající 8 minut a je to Korejka, čili nikoho z 
Asie jsem tu ještě nedávala, ale pokud se prokoušete prvními 
3 minutami, tak to určitě stojí zato.
Má za sebou 2 roky terapie a 3 operace :)
Opravdu moc hezky rozkvetla...

Jak zjistit, kým jste
Před 14 dny se na youtube objevilo video, ve kterém jedna 
MtF slečna popisuje, jak graficky vyjádřila pomůcku, ve které
se může kdokoliv najít.
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Přidala jsem sem české popisky (takže je v tom teď ještě větší 
chaos :) a červená tečka označuje dle jejího názoru její pozici 
(čili žena vzdalující se od zmužnělého vzhledu ženy).
Po kliknutí na obrázek se otevře zdroj s videem i tou slečnou, 
abyste si mohli porovnat, jak připadá vám... A taky si myslím,
že je fér uvést zdroj, když už se s tím tak hezky kreslila :)
(Jinak na youtube má zrovna docela dost videí s dobrými 
radami)
První linie je ženská, druhá pod ní mužská. Vzájemně spolu 
nejsou propojené. Šipky uprostřed označují "něco mezi" v 
tom daném psychickém (nikoli biologickém) pohlaví. No já 
myslím, že se to dá pochopit :) Alespoň mě to trvalo jen 10 
minut :) A pak jsem se v tom také našla. 100% princess je 
opravdu velký cíl, ale budu šťastná, když budu za tou 
polovinou... Kde jsem na té vrchní linii teď tam ale radši 
nebudu vyznačovat :)
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Chlapec nebo dívka? Aneb co dokážou
vlasy.
14. června 2012 v 16:12 | Tereza 

Dneska jsem si trošku hrála. :)
Přemýšlela jsem, jaký vliv má účes a vlasy vůbec na vzhled 
člověka.
Že šaty dělají člověka už víme, ale zda vlasy dělají člověka 
také jsem se rozhodla vypátrat dnes.

A protože jsem nechtěla použít fotky "obyčejných" lidí, kteří 
tu v ČR mají své profily, našla jsem si podobný portál v 
Estonsku a odtamtud všechny fotky stáhla. Předpokládám 
totiž, že Estonci můj blog (v češtině) číst nebudou. I tak se 
strašně moc omlouvám ale úplně všem, jejichž fotku jsem tu 
použila zrovna pro tenhle účel. Mým cílem nebylo Vás 
zesměšnit, ale zamyslet se nad tím, jak tvář souvisí s vlasy.

Taky jsem se nesnažila zpracovat to nějak extra super 
graficky. Prostě jsem ke tváři plácla účes a neřešila, jestli je to
rozmazané nebo jsou tam nedokonalosti. Svůj účel to 
splnilo :)

Zde je 9 obličejů, u kterých jsem smazala původní vlasy a 
přidala vždy jeden jediný klučičí účes, aby bylo porovnávání 
spravedlivější.
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Schválně: dokážete odhadnout, kdo z těchto obličejů je v 
originále dívka a kdo chlapec? :)
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Pokud chcete znát správné odpovědi, klikněte na celý článek a
otevře se Vám druhá fotografie všech osob v originále :)
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Jak je vidět, kromě č. 4 jsou všechny fotky holčičí.

Navíc č. 4 je Justin Bieber :) Pokud je to Váš oblíbený 
zpěvák, tak jste to asi poznali hned.

Červen 2012 - Chlapec nebo dívka? Aneb co dokážou vlasy. 492



Náušničky
14. června 2012 v 20:36 | Tereza 

Řeším teď, zda spát nebo nespát s náušnicemi v uších :)

Celá šťastná, že mám dírky v uších a nechci, aby mi zarostly, 
si náušnice nesundávám a ani nechci už vůbec nikdy :)

Teď mi ale ségra řekla, že si je na noc sundává :)

Takže jak jste na tom vy, holky, se spaním s náušnicemi? :)

Samotná anketa je neviditelná, ale ukáže se, až když kliknete 
na název článku nebo tady a pak bude někde pod tímto 
článkem - pravděpodobně pod tou příšernou reklamou :)
(Takhle divně to tu prostě funguje s anketami, takže snad jí 
najdete, než to vyřeším jinak, pokud to tu vůbec jde.)
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Coming out u mojí milované dcerky
14. června 2012 v 21:32 | Tereza 

Musela jsem to jednou udělat.
V pondělí jsem se o tom radila s mojí psycholožkou a ta mi 
řekla, ať to udělám kdykoliv, klidně hned. Že to proběhne 
dobře. Bez okolků, přímo a narovinu.

Dnes jsem byla šťastná.
Malou (5 let) přivezla manželka rovnou ze školky kolem 
16:15 do bytu k mojí mamce a ségře, kde teď s nimi bydlím.
Měla jsem namalované oči, nehty a náušnice, ale vzala si své 
unisex kalhoty a dámskou zelenkavou mikinu, co teď ráda 
nosím, protože si v ní připadám štíhlejší :)

Malá byla šťastná. Hrály jsme si, blbly a fakt jsme si to užily. 
Párkrát pronesla, jak by bylo hezké, kdybysme jely na výlet 
zase s mamkou. "Jo, to bych taky ráda, ale víš co? Pojedeme 
na výlet spolu a vezmeme třeba Áju (ségry dceru) nebo 
babičku. A bude to taky fajn." A hned se nadchla :)

Pak jsme blbly na posteli a já čekala, jestli si všimne třeba 
náušnic, protože doslova zářily na mých uších. Jenže ona si 
jich nevšímala, ani když mě tulila. Prostě je brala tak nějak 
přirozeně.
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Ale pak řekla, ať dávám pozor na nehty, aby se mi 
neslouply :) Tak jsem jí řekla, že to nevadí, že si je stejně 
odlakuju a zase brzo nalakuju. A taky že mám nové náušnice a
začala si je se zájmem prohlížet. No a to byla příležitost, na 
kterou jsem čekala.

Řekla jsem jí, že si kluci normálně většinou nemalují nehty a 
že takovéhle třpytivé náušnice také obvykle nenosí. Že já je 
nosím proto, že jednou možná budu vypadat jako žena, 
protože se chci stát ženou.

První reakce byla smích :)

Myslela jsem, že se nad tím ani moc nepozastaví a bude chtít 
pokračovat ve hře, ale začalo jí to zajímat.

Začala řešit, jestli mi teda bude říkat "táto" nebo jinak. Tak 
jsem jí řekla, jak se budu jmenovat a ona hned, že někdy mi 
bude říkat "táto" někdy "Terezko" (což doporučovala i 
psycholožka, ale mně to zase přišlo líto, když mi tak hezky 
říkávala "tatínku").

Vysvětlila jsem jí, že budu nosit věci, co nosí maminka, že 
nejsem vlastně muž, i když jsem se tak narodila, ale bylo to 
omylem (to je její oblíbené slovo, když něco provede :) a tak 
mi doktoři pomůžou stát se tím, kým jsem - tedy ženou.
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Že budu mít dlouhé vlasy jako maminka... a ona se zeptala, 
jestli taky světlé.

Tak jsem si s ní sedla k počítači a ukázala jí svoji první fotku 
(tu mojí oblíbenou v červené mikině). Ptala se mě, jestli jsem 
to opravdu já a tak jsem jí zase vysvětlila, že to je blond 
paruka.

Chtěla jí vidět naživo :)

Vytáhla jsem jí ze skříně a dala na hlavu. Hezky si upravila 
ofinku a dala ty dlouhé vlasy na jednu stranu dopředu a jak 
jsem se tak dívala do malého zrcadla, tak jsem se líbila sama 
sobě :)

Začala se snažit mi je česat, i když to moc nešlo, protože ta 
paruka není z pravých vlasů. Ale byla tak miloučká!

Líbila jsem se jí :) Chtěla, abych pokračovala, abych si vzala 
ty páskové boty na podpatku...a sukni...tak jsem si sundala 
kalhoty, pod nimi jsem měla zrovna černé teplejší silonky, 
protože dneska byla fakt zima a vzala si narychlo první 
nalezenou bílou sukni. Malá měla na sobě princeznovské 
růžové šatičky a začala tancovat... "No tak, honem, tancuj 
taky!" :)
A začaly jsme tancovat spolu.
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"Musíš takhle zvednout sukýnku, jako to dělám já!" :)

A opakovala jsem to po ní. Tančila jsem tam jako Tereza a 
byla šťastná, že se mojí milované dcerce líbím.

V tom zazvonila ségra, vedla sem svoji dcerku Áju (7 let), 
protože tu bude dneska spát. Malá se na ní těšila, ale přikázala
mi, ať si to nesundávám a ať jdu za ní přivítat Áju :)

No a mně to v tu chvíli přišlo tak přirozené a normální, že 
jsem tak zůstala a malá mě kontrolovala, jestli neutíkám. Po 
schodech došla malá Ája až nahoru a kouká na mě :) Smála se
moje dcerka, smála se Ája, smála jsem se já i moje mamka :)

A je to.

Tak jednoduché. Tak přirozené. Tak lidské.

Ujistila jsem ještě malou, že ji nikdy nepřestanu milovat, a že 
vždycky bude moje nejmilovanější dceruška pod sluncem a 
nikdy ji neopustím.
Objala mě a řekla, že mě má taky ráda.

A pak jsme si udělaly příjemnou procházku domů. Byla 
spokojená a veselá. Dala mi tolik energie!
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Zato manželka se na mě ani jednou nepodívala. Neustále 
odvracela zrak, utíkala z mého dosahu a nechtěla se mnou 
komunikovat.

Jenže já jsem stejně šťastná.

Tohle jsem tedy od toho mého zlatíčka nečekala :)
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Nejstarší osoba se změněným 
pohlavím na světě
14. června 2012 v 22:52 | Tereza 

Koukám na youtube na nová videa k tématu a co nevidím - 
reportáž z dneška: "World's Oldest Transgender Surgery 
Patient"!

Tak to se musím podívat, kolik mu tedy je, když je nejstarší na
světě a šel i do operace pohlaví!

Tipuju tak 60, maximálně 70... a ono mu v době operace bylo 
78 let! Tak to smekám.

Jen to dokazuje, jak těžké je adaptovat se na své 
biologické pohlaví v jakémkoliv věku, jak je ta touha po 
"narovnání do normálu" velká a nekonečná...

Reportáž trvá jen 2:36, ale je v angličtině.

Renee Ramsey (dříve jako Richard) chtěla přeměnu už během
manželství, ale bála se, že o manželku přijde. Ta však 
onemocněla Alzheimerovou chorobou a zemřela. Krátce poté 
začal proces přeměny. Pak Renee začala žít konečně normálně
a cítit se svobodně... jako žena... Po probuzení z anestezie 
prohlásila před lékařem: "Teď se cítím jako dáma, kterou jsem
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vždycky chtěla být." Renee Ramsey teď žije svůj sen... a 
normální život.

Operace pohlaví nebyla zdarma jako u nás ve staré dobré 
Evropě a stála jí 20.000 USD (tj. 420.000 Kč).

Po kliknutí na obrázek si můžete reportáž pustit:

NIKDY NENÍ POZDĚ NA TO BÝT SÁM(A) SEBOU!
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Co mám na výběr?
15. června 2012 v 20:42 | Tereza 

Dnešek byl úžasný.
Spala tu malá Ája (sedmiletá dcerka ségry), tak jsme pak ráno
hrály všelijaké hry a strašně jsme se nasmály.

Ve dvě přišla ségra a šly jsme do města nakupovat hadříky z 
mého nekonečného seznamu věcí, které ještě nemám.
Byla jsem fakt šťastná. Šla jsem oblečená a namalovaná jako 
v Olomouci (protože stejně vršek nemůžu měnit, když nic uni 
nemám :) a strávily jsme celkem 4 hodiny nakupováním 
triček, holčičích tepláků, tříčtvrťáků, pyžámek, spodního 
prádla a kdyby nezavíraly v 18 h. ve druhém obchodě, kde se 
nám líbily bundičky a mikiny, tak bysme tam asi strávily ještě
dvě hodiny :) A to jsem zdaleka nestihla okouknout všechno, 
co jsem potřebovala.

Nejlepší byl závěr, kdy jsme vlítly právě do druhého obchodu 
(Vietnamci mají pronajatou fakt obrovskou plochu, kde je 
neuvěřitelný výběr všeho :) A když jsme si prohlížely 
bundičky a mikiny, tak zhasla jedna řada světel. Což nám 
přišlo divné, takže jsem se zeptala nejbližšího usměvavého 
Vietnamce, jestli už zavírají, když je 18 h. Potvrdil mi, že ano,
ale že oni s tím problém nemají, horší je to u hlavních dveří 
celého obchoďáku... takže jsme se snažily ještě vyzkoušet 
poslední tři bundičky a když jsem si brala jednu takovou fakt 
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moc hezkou černou bundu, u které by se dalo říct, že by 
mohla být i přes ty krásné bílorůžové kytičkovaté ornamenty 
unisex, ten Vietnamec se na mě z dálky usmívá a řekne: "To 
není pánské! To je dámské!" :) A ségra na to: "Ale nám se to 
líbí!" :) A já říkám: "Jo, my chceme tohle." :)))
Tak najednou stranu jsem si aspoň ověřila, že mě okolí chápe 
stále jako muže :)

Když jsme se vrátily domů (u mamky, kde teď bydlím), už 
tam čekala i moje dcerka, kterou tam manželka přivezla po 
naší domluvě a s Ájou i s její 2letou sestřičkou si hrály celé 
odpoledne. Stihla jsem se s ní ještě pomuchlovat a pohrát a 
všichni jsme byly veselé a bylo nám fajn.

Nejdřív tu moje malá chtěla spinkat, ale když ségra odešla s 
holkama, tak si to rozmyslela a přijela si pro ní manželka.

Všechno bylo tak krásné a fajn, ale zeptala jsem se, jak to 
tedy bude s autem, které platím pořád já dost vysokou 
splátkou, kterou neutáhnu, jestli bude od července, jak jsme se
domluvily, už moje, protože manželka říkala, že si koupí jiné 
levnější, aby mohla malou vozit k babičce. Tohle řešení se mi 
líbilo, jenže ono to bylo najednou jinak. To, jestli auto mít 
budu nevěděla a tak jsem se ohradila, že jí ho klidně nechám, 
ale musí si platit tu splátku, na kterou prostě nemám. A pak 
začla mluvit o bytě, jak ho chce do dvou měsíců prodat, že to 
spěchá (takže podle mě i pod cenou) a odstěhuje se ke tchýní 
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16 km odsud. Zeptala jsem se malé, jestli se stěhuje k babičce 
a takhle blbě jsem se zeptat neměla, to je fakt, protože se 
rozbrečela, že nikam nechce. A předtím se mě ještě ptala, 
jestli někdy přijdu na návštěvu... No musela jsem odpovědět, 
že ne, i když jsem strašně toužila říct, že ano, ale že spolu 
někam zase půjdem a užijeme si to.

Jenže to dohadování mezi mnou a manželkou, kde jsme oba 
začali zvedat hlas, neměla malá slyšet a já najednou 
nedokázala zavřít dveře s tím, že teď odjedou - naštvaná 
manželka, rozbrečená dcerka a já vyřízená, že malá není v 
pohodě, když doteď byla.

Jsem zoufalá, že se chtějí odstěhovat ke tchýni 16 km odsud, 
jsem zoufalá, že nebudou mít nakonec vůbec žádné auto, 
protože prý na něj mít nebude a že neutáhne ani náš byteček a 
proto ho musí prodat. Zase jsem jí řekla, že kdybychom žili 
všichni tři v jednom bytě, že všechno krásně utáhneme a jsme 
spokojení, ale manželka mi okamžitě začala vyčítat, že nechce
žít s ženskou, že jsem se jednou takhle rozhodla a že za to ona
nemůže, že to takhle dopadlo.

Snažím se nedávat jí to za zlé.

Jenže podle ní jsem se takhle rozhodla. Jakobych za to 
rozhodnutí mohla. Jakobych měla na výběr...
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Co já mám na výběr?

1) adaptovat se na své biologické pohlaví, vrátit se zpět a 
přetrpět ten život v klučičím těle
- stejně ženu ani svůj starý život nezískám, ale nebude mi 
vyčítáno to, že chci být ženou
2) stát se ženou
- budu poslouchat celý život, jak jsem se rozhodla to udělat a 
tím zničila život třem lidem (dcerce, manželce a mě). A taky, 
že tohle mé rozhodnutí je špatné rozhodnutí!
3) skočit z mostu
- to nemůžu, mám malou a tu miluju a ona zase mě, ale bylo 
by to vysvobození, i když dost sobecké
4) utéct od všeho
- zapomenout na minulost, zapomenout na budoucnost, 
zapomenout na všechny lidi, které znám, jakobych 
neexistovala a doufat, že ten další život bude lepší (což je dost
zbabělé a navíc bez dcerky bych to nedokázala)
5) už nic... to je všechno. Nemám jinou možnost.

Všechny možnosti jsou děsný.
Už zase jsem sražená k zemi a nemám dostatek sil zvolit 
jakoukoliv z nich. Sedím tu a přeji si, aby zítřek nebyl. Aby se
už nikdy nic nestalo nikomu. Aby se zastavil čas, všechno se 
zmrazilo a tak to zůstalo na věky věků. Nikdo by už nekřičel, 
nikdo by neplakal, nikoho by už nic nebolelo.
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Zastavit. Stát.

Jenže zítra ráno zase vyjde slunce a já musím prožít tenhle 
den v tomhle děsným světě.

Nechci žít ve světě, kde musí děti plakat. Kde se dva dospělí 
lidé nemohou domluvit. Kde je vám neustále a do nekonečna 
připomínáno, jak jste hnusní a jak vás někdo nenávidí. Kde 
vás každý den bolí srdce, když nemůžete být s malou a pak 
můžete večer jen sednout k počítači a popsat tu o tom stránku.
To je všechno! Jinak nic! Nemůžete udělat prostě nic!

Nemám chuť žít jako muž. Nemám chuť žít jako žena. Chci 
být nikým. Chci neexistovat. Chci tohle neřešit. Neumím být 
šťastná. Nechci žít život, kde neumím být šťastná. A ani 
nemůžu, protože ke štěstí potřebuji svoji dcerku. Tak jako 
dřív. Prostě pokaždé nedokážu unést ten okamžik, kdy mi ji 
berou.

Mamka mi tu zatím připravila večeři a já nemám najednou 
hlad. Když jsem s malou odcházela k autu, tak jsem se na tu 
večeři těšila. A malá byla veselá, zpívala si. A teď?

Já mám slzy, malá má slzy, manželka má slzy.

Má takový život smysl? Proč tohle musíme prožívat?
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Protože chci být ženou.................. :(

A když nebudu chtít být ženou, bude to lepší?

Kým mám tedy být, když mužem být nedokážu a ženou být 
nemám?

Proč se sakra tak brzo stmívá. Už je tu tma. Nechci se 
převlékat, nechci se osprchovat, nechci jíst... prostě nechci žít,
ale musím! Hodí vás do tohohle světa a snažte se! Že se vám 
nedaří? Tak to máte fakt smůlu!

A to jsem si chtěla večer po umytí hlavy zkusit svůj nový účes
- ségra mi to poradila, že už na to mám dost dlouhé vlasy... ale
já nemám ani nejmenší chuť :( Nedokážu to v sobě překonat a
nevím proč to tak je.

Potřebuji jinou realitu.

Chci psát, že nechci žít, protože se mi tím uleví, ale žít 
hodlám dál, protože musím. Taky takové odsouzení. Nebo 
spíš prokletí.

Nevím si s tím dnešním večerem vůbec rady. Je mi smutno. 
Chci tu zase tancovat s mojí malou holčičkou!!!

------------------------
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Šla jsem si vzít ty dva nádherně ozdobené chleby od maminky
a snědla je jen proto, aby jí to nebylo líto. Uklidila jsem v 
obýváku všechny ty panenky, šatičky, hadříky a hračky 
rozházené po celém pokoji, se kterými si holky hrály a vesele 
se smály. A teď je tam ticho. Žádný smích mojí holčičky, 
žádné přitulení nebo žadonění o sladkost.
Chtěla bych si k ní teď lehnout, jako jsem to dělávala dřív, 
když mě o to prosila, aby neusínala sama. A být zase šťastná, 
protože jsem s ní.
Přinesla jsem si do pokoje tu tašku plnou věcí, co jsme 
kupovaly se ségrou a možná neodolám a ještě na ně kouknu... 
přinejmenším to růžové pyžámko s ovečkama a 3/4 kalhotama
si chci vytáhnout. Měla jsem z toho všeho takovou radost. A 
co mám teď?
Nebo si stáhnu nějakou blbou hru, ve které pozabíjím 
všechno, co uvidím. To mě asi uklidní :)
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Hrátky s vlásky
16. června 2012 v 10:57 | Tereza 

Tak vlasy už mi povyrostly o 2 cm a to je chvíle, kdy konečně
můžu začít trochu experimentovat s účesy :)
Každý den se těším, jak rostou a nemůžu se dočkat, až je budu
mít krásně dlouhé aspoň k ramenům! To pak budou 
experimenty! :) A všechny ty ofinky, sponečky, čelenky, 
culíčky...

Teď ještě neudělám ani culík, ale večer jsem si myla hlavu, 
takže jsem to učesala a vyfoukala takhle na ofinku:
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Logika podprsenky
16. června 2012 v 13:29 | Tereza 

Tak původně jsem se v předchozím článku chtěla o 
podprsence jen zmínit, ale tak jsem se v tom začala 
neorientovat, že jsem hledala nějaké informace o těch 
velikostech a musím říct, že jsem z toho teda docela 
zmatená :)

Mám novou podprsenku :) Nevím, jestli se hodí tu o ní psát, 
ale je tělové barvy s mašličkou uprostřed a taky moc 
příjemná! Je to velikost 80A, ale než se mi po hormonech 
zmenší hrudník, tak bych asi spíš potřebovala 85A. Jsem 
nadšená, jak krásně "to" v ní vypadá :) Ale musím teda říct, že
ta moje áčka se do áčkové podprsenky jen tak tak vejdou... 
mamka říkala, že bych mohla mít klidně větší, ale mám i 
béčkovou a tam to musím zase lehce vycpávat, tak nevim :)

Je teda fakt, že 85A se v kamenném obchodě hodně těžko 
shání, protože ono se tak nějak předpokládá, že holky 
nebudou mít áčka s takovýmhle velkým obvodem hrudníku :/ 
Ale ono by se to mělo zmenšit :) Žjůůů se těším na tu holčičí 
postavu, co jsem viděla v přeměnách na youtube! :)

Navíc jak jsem teď zjistila, ono to s těmi velikostmi 
podprsenek pro mě není vůbec snadné pochopit.
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Jasně, že vím obvod pod prsy, obvod přes prsa a pak velikost 
košíčků, ale jak může být např. 80C to samé, co 75D, to je na 
mě moc složitá logika! :) Píší o tom v diskusi na 
www.omlazeni.cz - Jak určit velikost podprsenky.
Že prý velikost 65 B je diagonální velikost k podprsence 70 
A, tzn. má stejně velký košík a menší obvod. Jak může být 
košík B stejně velký jako A ????? To by se přeci nejmenoval
B a A, ale byly by oba třeba B ne?
To znamená, že moje velikost 85A je to samé, jako 80B? Ale 
mě je B velké :) Navíc 80 zas moc úzké :) I když teda je fakt, 
že né až zas tak moc, dá se to nosit...

Budu citovat z té diskuse:
"jednoho času jsem měla pod prsy 76 cm přes 95, v dobré víře
jsem si koupila 75E, seděla dobře tak týden, a pak se začala 
vytahovat a už neseděla tak pevně a pořád se dostávala vzadu
nahoru. Jednalo se o podprsenku Triumph a ne o nějakou z 
tržnice. Pak sem si tedy koupila 70F, seděla skvěle, cítila jsem
moc dobrou podporu.

Tím chci říct, že je lepší si koupit menší obvod, protože 
většina podprsenek se stejně vytáhne. Je přece pro ženu lepší, 
když bude díky dobře padnoucí podprsence chodit narovnaná 
a cítit se v ní dobře.
Nevím, proč se ten způsob menšího obvodu nepraktikuje u 
všech. U mě byl ten efekt menšího obvodu viditelný dost. A to 
že není velký výběr? S tím se musím smířit. Nechci si kupovat 
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extra pěkný podprsenky kvůli někomu, ale stačí mi nějaká 
dobře padnoucí, abych se v ní cítila dobře. Teď je to 70E."
OK. Takže já mám obvod pod prsy 86 cm a přes prsa 96 cm, 
ale není to velkými prsy, nýbrž větším (bohužel mužským) 
hrudníkem a rameny. Ale jak se tu píše, je lepší koupit o 
obvod menší, tzn. ne 85 cm, ale 80 cm (tu teď mám a je sice 
těsnější, ale ona se asi opravdu vytáhne, jenže je mi hrozně 
příjemný, jak pevně sedí a nehýbe se, když třeba dám ruce 
nahoru (např. ve vlaku tašku na polici)). Tak obvod bych měla
a tím i velikost: 80.

(Pozn.: Tento článek jsem napsala v roce 2012 a protože ze 
svých článků i já sama čerpám stále nějaké informace (dnes 
zrovna o velikosti podprsenky), píšu sem teď tento vsunutý 
odstavec, neboť se teď nacházím v září 2016 - tedy je to přes 
čtyři roky, co jsem psala tenhle článek (dva roky před 
začátkem HRT), kde zmiňuji obvod pod prsy 86 cm a přes 
prsa 96 cm s nadějí, že se obvod hrudníku vlivem HRT 
zmenší. A zmenší nebo nezmenší? :) Kosti zůstávají stejné... 
jenže dnes 28.9.2016 je můj obvod pod prsy 77 cm a přes prsa
89 cm. Zatímco předtím byl rozdíl mezi těmito dvěma 
hodnotami 10 cm, teď je 12 cm. (Na to má vliv nárůst prsní 
tkáně.) To, že se hodnoty tak změnily (pod prsy dokonce z 86 
cm na 77 cm je způsobeno tím, že v době psaní tohoto článku 
jsem měla 78 kg! Teď mám 64 kg.) Nemůže za to nikdy jiný, 
než tuk :) (Porovnání mých mír možná (až budu mít čas) 
přidám do článku z 12/2013 "Míry - porovnání s biologickou 
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ženou - I. část" (článek "II. část" ve skutečnosti nikdy nevyšel,
pokud ho někdo hledá :)

Ale jak je to tedy s těmi košíčky?
Je fakt, že teď mám 80A a prsa se do ní vejdou jen tak tak - 
mohly by ty košíčky být větší. Jenže já to brala podle 
podprsenky 75B, kterou mám už dlouho a je hodně stará a 
vytahaná a tam ty košíčky prostě jsou velké!

Přišla jsem tou svojí ne moc dobrou logikou tedy na to, že 
košíček A není vždycky košíček A :)
Že košíček A u velikosti 85 je jiný než u velikosti 80 a tím 
pádem i u velikosti 75.
Takže bych pro příště měla koupit 80B a ne 80A, jako mám 
teď.
Tak já to schválně zkusím :)

Potřebovala bych ty podprsenky s někým probrat :)))) (Ale s 
klukama prosím ne :)))

Tybrďo, já tu diskusi čtu dál a něco mě nadchlo :) Já si totiž 
myslela, že moje míry pod prsy 85 a přes prsa 96 jsou 
vyloženě klučičí kvůli tomu hrudníku, ale je tam příspěvek z 
5.9.2009 16:20 od uživatelky Bedna (to jsem fakt nepsala já!!!
:), která píše:
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"Ahoj holky

Chystám se také koupit novou podprsenku,a nějakou kvalitní!
Do teď mám jen dvě a to kupované jen tak přes oko..
Moje míry jsou:
obvod hrudi: 85cm
přes prsa 96cm

Nevím zda jsem to měřila správně,ale jsem z toho celkem 
jelen,v dosavadní poprdě nedrží moc tvar a jsou spíše 
svěšená,ráda bych je pozvedla a hlavně "stlačila" víc k 
sobě..jen nevím jak toho docílit,moje zkušenosti jsou zde 
nulové

Poradíte?Děkuju"
Ta slečna nebo paní má úplně stejné míry jako já!!!!!! :)

A chytré slečny z prodejny jí odpověděly (a tím i mě :) (ježiš 
já mám z toho radost! :)

"Ahoj Bedno ,
u nás v obchodě bych ti nabídla podprsenku od firmy Triumph
Fashion style 01 WHU ve velikosti 85A. Je to košíček asi jako
na 80B, ale je dál od sebe. Tak jí někde vyzkoušej. Má ze 
strany větší push-up polštářky, které tlačí prsa k sobě. Vyrábí 
se v barvě černé a bílé a dělá pěkný dekolt.
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Jinak doporučuji kalkulačku velikostí na:
http://www.podprsenky-poradna.cz/kalkulacka-velikosti/

Hani "
To je sranda! :)
Zkusila jsem tu kalkulačku a když tam zadám moje míry (a 
tedy i slečny Bedny :), tak vyskočí "neobvyklá velikost, 
poraďte se s námi v poradně!" :)

[protože jsem se rozhodla sem vložit celou diskusi ohledně 
těch mých mír (a slečny Bedny), tak to bylo dost dlouhé a 
proto zbytek článku, jestli vás to vůbec ještě zajímá, protože 
chápu, že z toho nebude tak nadšené jako já a nechci vás tím 
nudit :), najdete po kliknutí na celý článek nebo jeho název]

Bedna odepisuje:
"Hani,moc děkuji za radu.Každopádně jsem z toho trochu 
jelen,velikost košíčku A je přece nejmenší,to mi určitě 
nebude.Myslím si že mám poměrně větší prsa než A,tak fakt už
nevím jak se změřitAsi musím zajít to obchodu a vyzkoušet co 
nejvíc velikosti.

Dokonce v tabulce mi vyšlo 85 AA,což si myslím že přeci není 
možné!!Já osobně si myslím že mám tak B-C...když srovnám 
třeba kamarádky a podobně.Ach jo..to je hrozná věda,holky!"
A Hani odpovídá:
"Ahoj Bedničko,
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nenech se plést tím označením A, ono je totiž důležité, na 
jakém sedí obvodu. Takže podprsenka 85A má podobný obsah
košíku jako 80B a 75C. Je to vždy podle toho na jakém sedí 
obvodu. Jenom ta 85A má košíky dál od sebe a to ty 
potřebuješ. Ta podprsenka, co jsem ti psala Fashion style 01 
WHU ti bude sedět perfektně, uvidíš. Jenom se jich v té Tvé 
velikosti nevyrábí tolik druhů, je to taková "vzácná krevní 
skupina". Ze kterého jsi místa, máte tam někde prodejnu 
Triumph?
Hani"

"Ještě k Bedničce ,
to jenom, že se divíš, že ti vyšlo 85AA, to znamená, že ti ještě 
trochu chybí do 85A (ale nelekej se, viz vysvětlení výše), ale ta
podprsenka viz výše je dost vyplněná push-upka a bude sedět.
Hani "
Bedna odepisuje:
"Hani,moc děkuju,zkusím jsi ji v Triumphu vyzkoušet až se 
tam dostanu
Každopádně mám z toho takový zvláštní pocit,podle obrázku 
mám takový ten pocit že mi to nebude sedět,vím že je tou 
hloupé,takto to napsat ale je to taková moje 
představa,předsudek..právě proto jak píšeš že je moc 
vyplněná, z toho mám strach že do toho prsa nenarvu,právě 
podprsenky které mám jsou bez výplně(nevím jak to vysvětlit a
ještě jsem musela vytáhnout i vycpávku.Je mi 20let,taky si 
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nemůžu dovolit moc drahé,ale k Vánocům by se mi snad 
podařilo tu Triumph vybojovat
Také jsem se o tom bavila s kamarádkou a říkala že je divné 
že bych já měla mít velikost A,že to není ani snad možné!
Hani,myslíš že kdybych ti poslala nějaké svoje fotky,poznala 
by jsi odhadem?
Ale zas jak píšeš,pokud se podobá i 75C či 80B tak by to 
mohlo býtNo já jsem na to hrozé trdlo,snad to dobře 
dopadne.A ještě že otravuju pořád,ale právě neměli by být 
košíčky blíž u sebe?Když je chci jakoby stlačit k sobě? a bych 
je pozvedla a vytvarovalavždycky to zkouším u své 
podprdy,jakého bych chtěla docílit tvaru,takže musím zvednut 
a přitlačit k sobě víc"

Hani odepisuje:

"Bedničko,
vždyť si to budeš jenom zkoušet, nemusíš si jí koupit, stojí asi 
750 Kč. Ona je sice vycpaná, ale má tzv. dvojí dekolt. Kromě 
mírných push-upů ze strany jsou tam vsunuté v kapsičkách 
ještě polštářky, které právě tlačí prsa k sobě (mohou se i 
vyndat). A kdyby ti byla malá (jak píšeš), tak si vyzkoušíš 85B,
a je to. Ještě ti řeknu jednu důležitu věc, až si budeš 
podprsenku nasazovat (jakoukoliv) musíš se snažit, aby se ti 
celé ňadro dostalo dovnitř košíku. Tj. jednou rukou si ho 
nadzvednout a druhou chytit kostici a přitáhnout jí blíž k 
podpaží, pošík se ti pěkně vyplní. Podle mír, které jsi mi 
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napsala, je tato podprsenka přímo pro Tebe dělaná, budeš se 
divit jaký budeš mít dekolt.
Tak jsem zvědavá, určitě mi napiš, třeba do schránky.
Hani"
A tady je ta krása Fashion Style 01 WHU - Triumph:

Fakt se mi líbí, takže bych to zkusila? :) Ale ta cena :/ Jenže je
úžasná! :)

No tak dobrý no, ona už se neprodává :) Takže jdu napsat do 
té jejich úžasné poradny :)

-----------------------------

Na jednom e-shopu se spodním prádlem je zajímavá anketa:

Jaká je Vaše velikost obvodu podprsenky?

1. 93 (8%)65:
2. 178 (15%)70:
3. 329 (27%)75:
4. 176 (15%)80:
5. 209 (17%)85:
6. 84 (7%)90:
7. 73 (6%)95:
8. 66 (5%)100:
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Už odpovědělo 1208 žen, takže to má nějakou vypovídací 
hodnotu. A jak je vidět, tak nejčastější obvod podprsenky je 
75 cm (27 %) no a hned na druhém místě 85 cm (17 %) a na 
třetím 70 a 80 cm (15 %).
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Tereza se otevírá světu :)
17. června 2012 v 17:56 | Tereza 

Musela jsem to udělat...
Už delší dobu na to myslím... že vytvořím video své 
předhormonální přeměny... A zaznamenám si takový můj 
úplný začátek mého nového života.

Tereza se otevřela světu :)

Tady je moje video na youtube... (video jsem 31.12.2014 
odstranila)

p.s. to video tam nebylo ani tři minuty a už jsem dostala první 
zprávu :)
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Sobecký prevít
18. června 2012 v 11:29 | Tereza 

Sobecký prevít - to jsem já.

Opustila jsem přeci manželku a dítě. To se dělá?
Jak jsem jim to mohla udělat? Co teď to ubého děcko?

Asi milionkrát jsem si tohle říkala taky.

Ale já s nimi chtěla žít dál, nabízela jsem dokonce, že se na 
všechno vykašlu (nevím, jestli bych to zvládla, ale když bych 
to nezkusila, tak bych to nevěděla) a budeme rodina jako dřív.
Taky mi chybí to rodinné štěstí! Nechci je opouštět! Už jsem 
tu o tom psala stokrát, ale jsem prostě sobecký prevít, protože 
jen a jen kvůli svému štěstí jsem rozbila rodinu.

To neřekla manželka, to jsem si teď přečetla.

Tak jasně, že jsem musela počítat i s těmito reakcemi lidí, 
jenže když mi někdo řekne, že jsem sobec proto, že jsem 
opustila rodinu a nechala je tam, zatímco to bylo pro mě to 
nejtěžší a nemůžu se s tím srovna doteď a nejradši bych tu 
rodinu pořád měla, protože jí miluju a chci, tak mě to prostě 
naštve a musím se tu vyvztekat :)
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Holt prostě budu narážet pořád na nějaké narážky a překážky 
a musím se naučit na ně reagovat a překonávat je. Je toho 
tolik nového a každou chvíli se něco nebo někdo pokusí mě 
srazit k zemi...
Ale taky musím říct, že každou chvíli se mě taky něco nebo 
někdo pokusí z té země zvedat a dávat sílu jít dál a tyhle lidi 
nemít, tak nevím... díky.
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Tříčtvrťáky a růžové tričko
18. června 2012 v 12:46 | Tereza 

Třetí den od nákup jsem neodolala, venku +30, takže jsem si 
oblékla nové tríčtvrťáky do vedra, jsou úžasně volné a své 
nové růžové tričko, co chci nosit i jako unisex (tak uvidíme, 
jestli k tomu najdu odvahu, ale hrozně se mi líbí). Nějak extra 
jsem se nečesala, ale chtěla jsem zvěčnit ty hadříky na sobě :)
Tady je fotka:

Akorát teď nevím, jaké botičky.
Páskové na podpatku mám akorát béžové, balerínky zas černé
... možná by to chtělo bílé balerínky ještě! :) Jůůů :)
Nebo jen nějaké žabky... to budu muset ještě dořešit! :)
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Léto roku 2016
18. června 2012 v 21:11 | Tereza 

Dneska jsem byla ve městě. Musela jsem něco koupit v 
obchodě, kde jsem ještě pořád oficiálně zaměstnaná, ale 
nechodím tam, protože mám neschopenku. No a teď se mi 
faaakt nechtělo odličovat a už vůbec ne sundávat náušničky 
nebo odlakovávat nehty (mám nenápadnou francouzskou 
manikúru ze včerejšího večera, takže tak nápadná není - je 
teda fakt, že Móňa si koupila strašně krásný oranžový lak 
Essence v Rossmannovi a udělala tak hezkou fotku, že bych 
tu barvičku chtěla taky, takže se tam co nevidět stavím :)

Ale to jsem trochu odbočila :) Když já jsem zase plná 
zážitků :) No šla jsem prostě do obchodu dá se říct unisex. 
Byla tam kolegyně, se kterou dobře vycházím a která to o mě 
ví, protože jsem to řekla její dceři, se kterou si taky moc 
rozumím. A ta tam přišla potom také, takže jsme si 
popovídaly a bylo to super. Terezu teda neřešíme, protože 
práce (tenhle obchod) a v přítomnosti manželky jsou jediné 
dva světy, kde v tuto chvíli nemohu používat ženský rod i mé 
jméno. Nejhorší je to v mozku přehazovat :))) Já už totiž i 
myslím v ženském rodě... no tak se kdyžtak prokecnu.

Nikča (dcera kolegyně) si ze mě dělala srandu, když jsem tam
hledala hodiny, jestli prý nejsem blondýna :))) No jo, 
blondýny to nemají vůbec jednoduché :))
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Ale proč o tom píšu. No venku bylo +32, vedro na padnutí a 
všechny ty holky a ženy měly na sobě lehoučké letní věcičky, 
nádherné krátké šatičky, žabky nebo fakt krátké kraťásky... 
bože jak já jsem si v tu chvíli přála, aby už bylo léto 2014 
nebo 2015...

...a začala přemýšlet, jaké to bude, až tu půjdu za 4 roky - v 
létě 2016... najednou bude všechno to dívčí, po čem toužím a 
čeho se nemůžu nabažit, úplně normální, přirozené, běžné... (i
když to pro mě nebude nikdy běžné :)... najednou to nebudu 
muset řešit a má mysl začne řešit všední věci typu co dnes k 
večeři, co jsem zapomněla v práci, že mi dochází odličovač... 
Už žádné rozbušené srdce z každičkého vzácného (nyní už 
celkem rozšířeného) okamžiku, kdy mohu být Terezou, 
protože já už budu Terezou! 

Strašně mě to nadchlo. Žádné skrývání, žádné ostychy, žádný 
stud. Vejdu do obchodu s podprsenkama a normálně si je 
vyzkouším a koupím. Žádný problém se skrýváním vousů, 
které už mít nebudu, žádný problém s mými rameny... budu to
já...
Hezké to bude! Chci žít normální holčičí život... tak jako vy, 
holky.
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Moc hodná paní sousedka
18. června 2012 v 21:21 | Tereza 

U mamky, kde teď bydlím, bydlí také sousedka (což není až 
tak neobvyklé, protože to sousedky dělají, že vedle vás 
bydlí :), ale tahle paní je strašně moc milá. Měla by mi někdy 
začátkem podzimu 2012 zapůjčit svůj byt na hodně dlouho a 
já jí v něm budu platit všechny poplatky a starat se o něj, 
protože se stěhuje do Prahy a nechce mít byty dva, ale 
prodávat ho taky nechce. Ideální situace prostě, kterou mi 
seslalo samo nebe.

Mamka samozřejmě paní sousedce (bude jí kolem 70 let) 
všechno o mě řekla a paní sousedku to nadchlo! Okamžitě mi 
začala říkat Terezko a také používat ženský rod. A to jsem tu 
byla u mamky teprve krátce a ještě jsem se z toho nemohla 
sama vzpamatovat a občas jsem si pletla mužský a ženský rod
:) Ale teď už ne. Zvykla jsem si rychle.

Občas k mamce chodí na návštěvu a dneska tu byla na 
kafíčko. Hned mě začaly zase probírat a paní sousedka si 
vzpomněla, že si teď kupovala nějakou bundičku, která jí moc
nepadne, jestli si jí nechci zkusit. No já hned nadšená, takže 
jsme s mamkou letěly o poschodí výš a vytáhla tak strašně 
krásnou riflovou bundičku, co má užší pas a nahoře větší 
límec s kožíškem. Je to podzimní nebo jarní bundička a sedla 
mi teda okamžitě! Sešly jsme dolů a prý ať si k tomu 
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vyzkouším ty nové úzké rifle.... byla jsem namalovaná a když 
jsem si to všechno oblékla, tak jsem myslela, že v tom snad 
půjdu ven v tom vedru, jak to bylo krásný!

Paní sousedka byla nadšená. Nevěřila svým očím stejně jako 
já, jak mi ta bundička padne a říkala, jak mi to opravdu sluší. 
Ještě chvíli jsem se kochala před zrcadlem a pak to svlékla. 
Na to mamča nabídla paní sousedce, jestli nechce vidět moje 
holčičí fotky na počítači. No tak jsme se šly podívat :)

Ta mi ale zvedla sebevědomí!!! Byla úplně v šoku. Strašně 
nadšená a pořád opakovala, že to není možné, že jsem prostě 
holka a jak mi to sluší...

No to bylo něco pro mě :)

Je strašně moc hodná. Mám tu svět, který mě respektuje a to 
mě tak těší! Hned jsem měla tolik energie! Ještě jsem jí 
vyprávěla, jak chci větší prsa a menší ramena a strašně moc jí 
děkovala za bundičku, kterou mi od ní mamka koupila a já jí 
za to v nejbližší době nakoupím jídlo.

Nemůžu už se dočkat, až bude podzim. Ale asi neodolám a 
něco nafotím dřív :)
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Když já bych tak chtěla už dlouhé vlásky.... takhle to vypadá 
taky žensky, ale dlouhé vlasy jsou dlouhé vlasy :). Ta ženskost
je v nich prostě větší...

No tak mám radost, že mám kolem sebe už tolik fajn lidí, že 
tomu někdy nemůžu ani uvěřit.

A jsem šťastná.

Každý den prožívám své štěstí.
(Pokud mě tedy někdo nesráží k zemi, ale tam já dlouho 
zůstávat nechci :)

Kéž by měli všichni takové moc hodné paní sousedky.
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Insomnia
19. června 2012 v 22:29 | Tereza 

Občas se v noci probudím a nevím, kde jsem.

A říkám si:

"Kdy už půjdu domů?"
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Line Marie (Norsko) - Nejčastější 
otázky (self-interview)
20. června 2012 v 13:56 | Tereza 

Netýká se to mě, ale týká se to jiné slečny, která prošla 
přeměnou.
Jmenuje se Line Marie a je z Norska.
Konečně taky někdo z našeho starého kontinentu :)
A to, že je pro mě favoritkou dokazuje i to, že v levém panelu 
jí mám na prvním místě...

Strašně ráda koukám na její videa.
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A v jednom z nich odpovídá na některé otázky, takže jsem se 
rozhodla to sem vložit v češtině, protože mě dokázala 
rozesmát :)
A navíc je strašně moc krásná, má neuvěřitelné charizma a 
hlavně její vystupování je pro mě absolutně ženské.
Jak z ní vyzařuje ta ženskost, její ženské pohyby, gestikulace i
výrazy tváře můžete vidět zde na jejím desetiminutovém 
videu plném otázek a odpovědí (v angličtině).

Tady je moje shrnutí otázek od jejích příznivců z tohoto videa:

Otázka č. 1
Jaké jsou tvé tipy na to, jak být krásná?

Odpověď:
Můj tip pro tebe, jak být krásná, je.... mléko! To mě dělá

krásnou. Miluji mléko!
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Otázka č. 2
Kolik jsi prodělala plastických operací?

Odpověď:
Mám jen dvě operace! Moje prsa a... tam dole :) Jinak nic

jiného :*

Otázka č. 3
Jaký vliv na tebe mají hormony?

Odpověď:
Hormony působí dobře :) Vaše pleť bude ženštější... Hormony

fungují na každého jinak. Mě daly mé křivky těla, jemnou
kůži, můj zadek, ale nenarostla mi větší prsa, takže jsem se

musela rozhodnout pro silikon, ale teď jsou už dobré.
Je nebezpečné brát příliš mnoho hormonů. Musíte sledovat
účinky, protože hrát si s hormony je fakt nebezpečné. Může
vám onemocnět srdce. Čím rychleji je začnete brát, tím je

větší riziko zástavy srdce.
A ještě jsem zapomněla, že hormony zmenší váš penis! :) Což

mě potěšilo.
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Otázka č. 4
Jaké to pro Tebe bylo být mužem?

Odpověď:
Bylo to fakt zasr..... hrozné. Jako noční můra. Ničilo mě to.

Dívat se, jak to ničí mě a mé tělo. Takže když jsem začala brát
ženské hormony, bylo to pro mě vysvobozením. Bože já

miluji ženské hormony! Ale jednu věc jsem na svém
mužském životě měla ráda - sprchování se svými

spolužáky! :) Takže jsem viděla, kdo ho má největšího a kdo
nejmenšího :) Takže fakt doufám, že tohle video neuvidí

nikdo z mých spolužáků!

Otázka č. 5
Seznamuješ se s muži, kteří neznají tvoji minulost?
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Seznamuji se s muži, kteří nevědí, že jsem se narodila jako...
chlapec. Taky doufám, že nikdy neuvidí tohle video. Jinak

budu mrtvá! :)

Otázka č. 6
(Tady jsem si s tou její norskou angličtinou nevěděla rady, ale

moje sestřička mi s překladem pomohla , diky!:)
Zmenšila se po podávání hormonů tvá výška?

Odpověď:
Nezmenšila. Ale ztloustla jsem! :)

Otázka č. 7
Saháš si někdy do své vagíny?

(Do you skorf?)
Odpověď:

Ne! Já nejsem shemale. Co si to o mně sakra myslíš? Ne!
Prostě ne!
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Otázka č. 8
Jak jsi zjistila, že se chceš stát dívkou?

Odpověď:
Byla jsem hrozně zmatená. Bylo strašně obtížné to pochopit,

že uvnitř mě je dívka. Podle toho, co jsem si zjistila ve škole a
na jiných místech z různých materiálů jsem si myslela, že
jsem gay..nebo někdo divný. Že nejde o změnu pohlaví.

Nejdříve jsem si myslela, že jsem prostě gay. Ale nikdy jsem
se jako gay necítila. Nevěděla jsem, kdo jsem. Proč mám

tyhle pocity. Říkala jsem si, co se to se mnou sakra děje. Ptala
jsem se boha, jestli mi může pomoct. Ale nedostala jsem od
něj žádnou odpověď. Byla jsem tak zmatená. A po tom všem

jsem sledovala televizi, kde říkali, že je možné, aby se chlapec
stal dívkou. A od toho momentu jsem věděla, co musím

udělat. Že nemám jinou možnost. A musím to udělat teď! Ale
bylo strašně těžké říci to rodičům, protože něco takového ještě

nikdy neslyšeli. Takže to bylo velice obtížné...

Pokud máte ještě nějaké otázky, na které jsem tu zapomněla,
napište mi a já vytvořím video č. 2 :)

Červen 2012 - Line Marie (Norsko) - Nejčastější otázky (self-interview) 534



Nové šedé páskové botičky
20. června 2012 v 23:06 | Tereza 

Zase je to pro někoho úplně normální a běžná věc, ale pro mě 
jsou to Vánoce a mám takovou radost, že jsem musela nafotit 
aspoň něco... Byly jsme dnes totiž se ségrou nakupovat zase 
nějaké další věcičky do mé skříně...a hlavně na sebe teda :) 
Strašně mě to baví! A tentokrát mě ségra vždycky přemluvila, 
ať si to normálně zkusím na prodejně před lidma... tak jsem 
tam zkoušela i páskové botičky, i novou černo-růžovou 
mikinu... a normálně ty lidi po mě vůbec nekoukali! :) Oni 
očividně přišli jenom nakupovat! :) (To je teda zjištění :). 

Ty botičky jsou ale tak krásné, že jsem v nich celý večer doma
ještě chodila a užívala si toho vyloženě ženského vzhledu a 
chůze a taky pocitu, jakobych se vznášela. Mají úzký 
podpatek, čehož jsem se vždycky bála, protože mám jen boty 
se širším podpatkem, ale ani jsem netušila, že umím chodit i 
na tomhle úzkém :) Vypadá to sexy :) Alespoň mě to tak 
připadá. A už se v nich vidím i k bílé sukni nebo i riflové... 
nebo k novým šedým, ale fakt krásným kalhotám, které jsou 
jednou kalhoty a podruhé tříčtvrťáky, podle nálady :) 
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Ale nejvtipnější je krásné světle žluté tričko ve stylu, jako 
mám už jedno bílé a růžové, co jsou delší jakoby pod pas - 
vypadá to ohromně - ale tohle má nápis "Just Be Yourself" 
(Prostě buď svá) :)

Takže tohle tričko to do Prahy jistí :) Až tam v něm vejdu a 
Hanka si to přečte, tak jí bude okamžitě všechno jasné :))) 

Jsem nadšená a šťastná. Snažila jsem se vybírat věci, co jsou 
vyloženě dívčí, ale nemají vyloženě dívčí barvu a vypadaly 
tak nějak unisex (i když je to blbost, protože jsou vyloženě 
dívčí :))) - takže třeba černá mikina s růžovými prvky je i 
střihem dívčí, jenže je tak krásná, že si jí prostě vezmu úplně 
v klidu na sebe, protože je černá. Černé barvy mám teda plné 
zuby a užila jsem si jí až dost, ale tohle vypadá hezky :) 

Až bude pořádný foťák, to zas bude fotek :)

Takže dnešek se povedl a jsem nadšená. 
A nadšená byla i mamča, která se hned rozpovídala o tom, jak
nosila podpatky a jak se jí to líbilo. A popovídaly jsme si o 
pocitech při nošení podpatků a bylo to moc fajn...

Díky sestřičko! :)
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Punčochy Premium Fashion - největší 
luxus pro vaše nohy na téhle 
planetě! :)
21. června 2012 v 0:18 | Tereza 
Nechci tu psát o módních novinkách nebo sledovat módní 
styly, i když by mě to taky bavilo, ale od toho tu jsou jiné 
blogy, jenže dnes udělám výjimku. Fakt musím, protože tohle 
je opravdu něco :)

Věděli jste, že si v Čechách můžete koupit punčochové 
kalhoty, které nosí Rihanna, Paris Hilton nebo ženy v celém 
královském dvoře v Anglii?

Vysoce módní vzorované punčochové kalhoty s imitací
podvazků.

(Mimochodem Paris Hilton má stejnou velikost bot jako já -
41-42 :)

Už jsem tu o tom psala, jak jsem kdysi už jako Tereza vyhrála 
v soutěži s českým (!) internetovým obchodem leggy.me. 
Nemůžu si pomoct, ale tenhle obchod je prostě jedinečný. Ne 
že bych v něm nakupovala, to ze zatím pochopitelných 
důvodů nemohu, i kdybych chtěla, ale líbí se mi ty punčošky, 
které jsou těmi nejluxusnějšími, jaké na téhle planetě 
existují! :) Nechávají si je posílat přímo z Británie.
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Tato řada punčocháčů pro "smetánku" se jmenuje "Premium 
Fashion" a píší u toho že:
"Tyto punčocháče, stejně jako všechny ostatní z řady Premium
Fashion, už nejsou pouhým doplňkem - jsou opravdovou 
módní ozdobou pro nohy a dobrým důvodem, proč odložit 
kalhoty..."

A to se mi líbí. Důvod, proč odložit kalhoty. Já miluju kalhoty,
když jsou patřičně dámské. Ale existuje snad něco víc 
ženštějšího, než sukně a punčochy?!

Koukněte na tu krásu! To by prostě stálo zato jednou 
vyzkoušet!!!
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Klučičí záležitosti
21. června 2012 v 11:44 | Tereza 

Zjistila jsem zajímavou věc.

Občas se ve videích o přeměnách některých osob z muže na 
ženu objevují fotky z armády, z posilovny, atd. Vyloženě 
mužské záležitosti.

A dnes jsem objevila další. Jmenuje se Erika a je z USA.

Její původní klučičí fotky jsou opravdu hodně klučičí.
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Opět americká armáda, tetování... je to asi pátá přeměna, jejíž 
minulost má něco společného s armádou. Dokonce i naše 
nejznámější česká přeměna z muže na ženu Jarka Brokešová, 
která dokonce vystupovala v několika pořadech na Primě a 
která se pro přeměnu rozhodla také v pozdějším věku a to 
měla už dvě malé děti, měla (a má) v lásce armádu a dokonce 
tam chtěla i jako žena pracovat! :) Je dokonce známá tím, že 
Armáda ČR ji nechtěla do svých řad právě proto, že snad 
prodělala svoji přeměnu.

Jarce Brokešové tu zatím prostor nedávám, protože to je 
kapitola sama o sobě a musím říct, že ač obdivuji její 
rozhodnutí a odvahu a líbí se mi, jak to všechno zvládla, 
nemám moc ráda její humor a vystupování. Pokud by byla od 
narození ženou a žádnou přeměnu by nepodstoupila, tak by 
mi byla nesympatická úplně stejně tak, jak to prostě u 
některých i normálních lidí cítíme. Čili potkat bych se s ní 
nikdy nemusela a tak jestli chcete, si najděte její videa nebo 
informace na internetu sami :) Stačí zadat "Jarka Brokešů" a 
můžeže hltat to obrovské množství informací, které o této dá 
se říct už mediálně hvězdě jsou k dispozici :)

A přišla jsem na to, že někteří lidé se prostě snaží přebít svoji 
ženskost tím, že získají výrazné mužské rysy a vlastnosti. 
Když budu v armádě, nikdo mě nebude podezírat, že mám 
ženské sklony. Když budu chodit do posilovny a mít svaly 
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jako Rambo, tak taky. A nejlepší bude, když se nechám 
potetovat, jako nějaký fakt velký drsňák.

Úplně je chápu. Ta snaha o to zabít to v sobě, ten nesoulad 
tělesný i duševní, ten stud a každodenní hryzání svědomí, že 
chci něco, co nejsem (což ale ve skutečnosti jsem, ale ještě to 
nevím) se pokusím řešit vyloženě mužským způsobem.

Dovedu si představit jejich úlevu v momentě, kdy přišli na to 
samé co já. Tedy že se musí stát ženou.

A napadlo mě zeptat se jich na to. Napsat všem, jejichž 
přeměnu tu mám v levém sloupku, jakým způsobem a kdy se 
to v nich zlomilo... tak schválně, jestli se mi to podaří dát 
dohromady :)
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Co s boulí v sukni?
21. června 2012 v 13:31 | Tereza 

Dlouho jsem váhala, jestli tu mám o tom vůbec psát, jestli se 
to sem hodí a tak.
Pokud nechcete, tak to nečtěte!
Tento návod je totiž pouze pro biologické muže a nemůžu 
popisovat techniku, aniž bych použila patřičné názvy.

Ale je fakt, že je to problém, který prostě lidé jako já potřebují
řešit. A pokud jste zoufalí jako já, že vám tam něco pořád 
vadí, tak tady je návod. Nevypadá rozhodně hezky, když si 
vezmete sukni a někde mezi nohama máte bouli. A přímo 
příšerné je to, když máte velmi těsné kalhoty a potřebujete, 
aby rozkrok byl úplně absolutně ženský. Vypadá to příšerně, 
když máte dámské přiléhavé kalhoty a v rozkroku bouli jako 
Brno. A ať se snažíte jak se snažíte, tak nejde zacpat, i když 
máte pocit, že jste vyzkoušeli všechny možnosti, kam to dát - 
všechny možné směry a způsoby :) Já je fakt vyzkoušela a teď
už vím, že existuje jen jediný způsob (kromě té úžasné 
operace na konci toho všeho), jak to skrýt.

Kdysi jsem na internetu hledala, jestli neexistuje způsob, jak 
se té nevzhledné boule zbavit a navodit tak pocit dokonale 
ženského rozkroku. V češtině o tomhle informace neexistují a 
už vůbec ne s ilustračními obrázky.
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V angličtině (a polštině) se něco najít dá (jmenuje se to 
"tucking" nebo "tuck"), ale většinou je to sáhodlouhý text, ve 
kterém se moc Čechů neorientuje. Na youtube o tom zase 
každý jen povídá, ale nikdo to nechce předvést :) Jedno video 
tam tedy je, ale to sem dávat nebudu a pokusím se to tu 
vysvětlit jednoduše a s vlastními radami.

Takhle to vypadá, když se mi to povede:
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Tohle je sice dokonale ženský rozkrok, ale bohužel nevydrží 
celý den. Respektive vydrží asi tak na 75 %. Víc už nemá 
šanci povolit :) Což stačí, protože bouli rozhodně mít v sukni 
ani ve velmi těsných kalhotách mít nebudete. Čím těsnější, 
tím déle to vydrží. A můžete to tak mít klidně celý den, 
protože žádné zdravotní riziko (až na neschopnost spermií se 
pohybovat, protože potřebují nižší teplotu a proto taky příroda
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dala varlata jakoby mimo tělo do pytlíku) neexistuje. Pokud 
se tedy zrovna chcete rozmnožovat, tak na to zapomeňte :)

(Kompletní návod po rozkliknutí celého článku - vstup jen na 
vlastní nebezpečí! :)

Chlapci mají po narození nesestouplá varlata, která časem 
klesnou. Ale kde byly až dosud? V rozkroku jsou dvě dutinky,
které tam zůstanou už celý život. Tak proč je nevyužít a 
nevrátit varlata tam, odkud přišly? :) Tato technika je 
absolutně nebolestivá a pokud cítíte nějaký nepříjemný pocit, 
tak to děláte špatně. Naopak vás výsledek tak ohromí, že už to
budete chtít dělat denně. 

Zde je ilustrační obrázek:
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Jednoduše:
Ve stoje nebo v leže na zádech rozkročíte nohy, vezmete 
varlata do ruky a každé zastrčíte jakoby nahoru. Tu dutinku 
tam lehce najdete. Určitě jste o ní nevěděli, ale je tam. Jde to 
tam zastrčit opravdu celé. Po zasunutí (tucking) vám zůstane 
"moszna", jak tu píší v obrázku naši polští kolegové :) Je to 
teda ostuda, ale fakt odborně nevím, jak se tomu říká. Prostě 
pytlík :) Ale prázdný bez varlat. Ta varlata si tam v dutinkách 
musíte pořád držet, jinak vyklouznou (to je ta nevýhoda 
právě). Musíme je tedy zafixovat.
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Držíte si je v dutinkách (např. dvěma prsty jedné ruky) a 
pytlík si natáhnete dozadu mezi nohy - a to tak silně jak jen to
jde, aby to nebolelo a k němu mezi nohy dozadu i penis. Co 
nejvíc to jde, čímž se zafixují varlata (protože tím nataženým 
pytlíkem to všechno tak jako drží) a samozřejmě jsem 
zapomněla říct, že tohle provádíte už s kalhotkama (né tanga!)
na nohách někde u kolenou, protože potřebujete vše takhle 
naskládané zafixovat co nejvíc to jde, aby to zase nevyklouzlo
a nemuseli jste to tam držet celý den. Jak to tak držíte (a jste 
při tom moc šikovní, což se naučíte, takže už vám to za chvíli 
půjde rychle), druhou rukou si natahujete kalhotky nahoru co 
nejtěsněji. Okamžitě překřížíte nohy, čímž to bude držet taky. 
Samotné kalhotky to ale celý den neudrží. 

Buď si můžete vzít hned ty velmi těsné kalhoty, které to 
zafixují perfektně a stoprocentně vám už nic ven nevyklouzne
nebo pro jistotu (a třeba pod sukni) ještě další vrstvu fixace... 
já používám z punčochových kalhot (těch lepších elastických, 
např. Bellinda kolem 79 Kč - tam je i zesílený klín) ten 
zesílený sed. Odstřihnu zatrhnuté nohavice a mám jakoby 
takové elastické kalhotky. Ty to tam taky perfektně udrží a co 
se mi osvědčilo jsou starší poničené legíny (ale bohužel 
černé), které už se nedají nosit, protože nevypadají hezky. 
Také odstřihnu nohavice, natáhnu co nejvýš a legíny mají 
takovou vlastnost, že jsou fakt hodně ženské v rozkroku, že 
nepředpokládají, že je nosí muž. Takže to zmáčknou ještě víc. 
Fakt to nebolí! Naopak, je to nesmírně příjemné, protože se za
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prvé nemůžete vynadívat toho, jak krásně to vypadá a za 
druhé si můžete v klidu sedat s nohou přes nohu a nic vás tam 
netlačí. 

Jakmile zjistíte, že to funguje, tak to budete dělat už takhle 
napořád. Vypadá to úžasně. Pokud se stane, že přes den začne 
z dutinky něco vyklouzávat, nic se neděje, jde to zase upravit 
např. na toaletě. Akorát po čůrání (samozřejmě v sedě) to 
musíte upravit znovu, protože to po svléknutí vyklouzne. 
Nedrží to tam. Ale časem to natrénujete jako já :)

Pokud dojde k tomu, že z nějakého důvodu začnete mít 
erekci, také se nic neděje, protože jak je to tam pevně 
zafixované oblečením, nemělo by to povolit, i když je zde 
riziko, že se boule zvětší. Ale dá se to zvládnout a ono to zase 
přejde :) Já osobně s tímhle problém nemám. Ale vím, že to 
může nastat. I mě se to párkrát stávalo. Jenže jsem teď ve fázi 
(už několik měsíců), kdy můj stav být ženou nemá na sexuální
vzrušení žádný vliv. Když ještě odbočím, transvestitismus se 
vyznačuje právě tím vzrušením z převlékání. Pamatuji si, že 
to tak před lety bývávalo. Ale z této fáze je prý už jen malý 
krůček k transsexualismu. Což jsem nevěděla. Myslela jsem 
si, že jsou to dvě odlišné věci. A nechápala, proč najednou 
nepotřebuji sexuální vybití. Proč se ráno vzbudím, namaluji, 
obléknu jako žena a ono mě to nevzrušuje, ale je to uvolňující 
a osvobozující... a nedokázala jsem se vracet zpátky do 
mužského života. Najednou je vám sexuální vzrušení 

Červen 2012 - Co s boulí v sukni? 550



ukradené a je až na posledním místě... V tu chvíli chcete 
jediné - stát se ženou. A k tomu penis nepotřebujete. Naopak -
vám vadí. Pořád a všude a chcete, aby tam nebyl.

Některé návody ještě navíc používají lékařskou pásku, kterou 
lze vše pevně převázat a zafixovat. To ale už není vhodné na 
dlouhodobé nošení (např. na celý den). Kvůli prokrvení. 
Kdežto tahle "kalhotková" varianta je v pohodě.

Těším se, až tohle jednou nebudu muset řešit. I když je to až 
na konci téhle mé cesty...
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Nejmladší osoba se změněným 
pohlavím na světě
22. června 2012 v 9:16 | Tereza 

Když jsem tu psala o nejstarší osobě se změněným pohlavím 
na světě (článek o Renee Ramsey zde), tak se sluší a patří 
věnovat prostor také nejmladší osobě se změněným pohlavím.

Je jí popová zpěvačka známá především v Německu Kim 
Petras, narozená v r. 1992 v Německu. (Hurá! Evropa! Žádná 
Amerika! :)

Změnu pohlaví prodělala už v 16 letech po složitých etických 
komisích a pokud chcete, můžete se podívat na její rozhovor 
(v angličtině) v pořadu americké televize CBS show. V 
Německu nejsou operace pohlaví povoleny pod věkovou 
hranicí 18 let, ale lékaři udělali prostě výjimku. Kim 
navštívila lékaře už ve svých 12 letech.

Je zvláštní, že jí znám už dlouho. Asi 8 let. A vždycky jsem si 
říkala, jak je krásná a nepřipouštěla jsem si, že něco takového 
by se mohlo stát i mě. Nechcete si to připouštět, snažíte se to 
odhánět, máte vztek, že na to myslíte...
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Kim Petras jako malý kluk
(fotky těsně z období před operací pohlaví nejsou nikde

zveřejněny)

A tady jsou její nejhezčí fotky:
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Nádherný důkaz, jak to může dopadnout, když se začne 
včas...

...a před mutací...

Jeden z jejích videoklipů.

Očividně občas příroda udělá omyl... ale svým způsobem i je 
to na ní krásné.
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Dnešní návštěva psycholožky
22. června 2012 v 13:46 | Tereza 

Na 11 h. jsem měla schůzku s mojí psycholožkou.
Je bezva, že až na 11, protože jsem sice vstala úplně sama už 
v 7, ale než jsem si udělala všechny patřičné holčičí 
zkrášlovací procesy, bylo najednou 9:30 a když se k tomu 
ještě zakecáte s mamčou, tak je najednou 10:15 a máte co 
dělat, abyste se stihly ještě obléknout :) Taky patřičně 
žensky :) Ale bohužel do sukně a podpatků ještě odvahu 
nemám. To proto, že mám pořád ty mužské rysy... jak se 
zbavím vousů, tak hurá ven! :)

Můžu se totiž jinak snažit sebevíc vypadat jako žena, ale stačí 
jeden jediný mužský detail a můžu se jít zahrabat.

Vyšla jsem si ve svých nových šedých sportovních 
tříčtvrťákách, k tomu ty mé bílé dámské tenisky, do nich 
silonové podkolenky, aby to vypadalo ještě líp a červené 
klučičí tričko, co je svým způsobem i holčičí, protože na něm 
nic není. Jen bílý nápis na straně. Chtěla jsem to růžové 
tričko, ale já na to prostě tu odvahu pořád nenacházím :(

No a hezky jsem si namalovala oči (poprvé jsem použila i 
bílou tužku na oči do vnitřního koutku a úžasně to prozářilo 
pohled!:), decentně a přitom nepřehlédnutelně (jak si aspoň 
myslím) a šla s tou sportovní šedou cross kabelkou směr 
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nemocnice. Mám to odsud asi 30 minut pěšky. Snažila jsem se
jít ženským krokem, takže jsem se i trošku courala, ale zjistila
jsem, že bych potřebovala, aby mě někdo nahrával na video a 
já se pak koukla, jestli to vypadá žensky. Tu chůzi jinak sama 
nejsem schopná natrénovat. Potřebovala bych si natočit 
všechny moje možné varianty chůze, které mezi sebou 
střídám a přemýšlím, která je z nich nejženštější.

A taky ženský postoj.
Můžu ho trénovat sebevíc, snažím se stát rovně, vypnout prsa,
ale není to moc? Nebo málo? A jsou správně ramena? A co 
zadek? A postoj nohou? Je to dostatečně ženské? Potřebovala 
bych to vidět na figuríně :) A ta figurína by mě ještě k tomu 
mohla opravovat.. protože by se dívala svýma očima.

Můžu se to z netu a youtube učit jak dlouho chci, ale to je 
pasivní výuka. Kdo ví, jestli to dělám dobře? :)

Škoda, že neexistují něco jako vizážistky, ale takové, co by se 
zabývaly ženským chováním a pohyby... Nevím, jak je nazvat.
Třeba pohybová modelátorka :) (To je jako když šišláte a 
mluvíte o moderátorce :)

Ale co chci říct k těm silonkám, přišla jsem na to, jak se 
posouvá moje odvaha a myšlení:

Dosavadní vývoj v překonávání strachu
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1. stupeň základní školy (1986?) - obrovský strach z toho, že
vůbec vylézám ven v silonkách pod teplákama. Silonky jsou 
zamaskované úplně všude, nesmí vykukovat ani milimetr. A 
co když budou vidět skrz ty tepláky???!!! Tyhle obavy mě 
pronásledovaly tak, že se mi dělalo špatně pokaždé, když 
kolem někdo prošel. Co když ty silonky viděl? :) (teď se tomu
směju :)
Tenhle stav nošení silonek tak, aby nikdy nikdo neviděl, že je 
mám, přetrvával až do konce střední školy. Takže deset let mě 
nepochopitelných zážitků, u kterých jsem se ptala sama sebe, 
proč to dělám?

1997 - moje první zaměstnání na úřadě - postupně začínám 
silonky nosit i do práce (kromě léta). Samozřejmě pod 
ponožky. Ale už se je nesnažím tak skrývat, i když se ještě 
dost hlídám. Doma nosím ženské oblečení jak jen to jde.

1999 - první dívčí fotky na internetu - ehm, tedy dívčí... 
nechtějte to vidět! :) Žádná paruka, žádný make-up... jen dívčí
oblečení, silonky a botičky... odhalila je omylem moje 
nejmilejší kolegyně (o 5 let mladší) Edita. Trapas! Ale né tak 
docela. Příští den jdu do práce a ona se mě ptá, jestli mám 
silonky na sobě... a jestli si na ně může sáhnout! :) První 
člověk z okolí, který odhaluje moje tajemství... mám jí strašně
ráda dodnes, i když už se bohužel nevídáme.
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To už samozřejmě po večerech občas vyjdu ven v sukni, s 
parukou a nalíčená a užívám si to. Ale mezi lidi se ještě chodit
bojím.

2005 (?) - první přiznání manželce, že ráda nosím ženské 
věci. Je mi tolerováno nosit silonky, ale jen doma. Cítím, že je
jí to nepříjemné, tak to omezuji jen na dobu, kdy jsem doma 
sama. Nesmím nosit nic dámského ven (ani spodní prádlo), 
protože co kdyby mě přejelo auto a viděly by to sestřičky v 
nemocnici?
Respektuji to chvíli, ale nedá se to vydržet.

2011 - silonky nebo silonové ponožky nosím už doma skoro 
pořád, není mi to moc tolerováno, ještě nevím, kdo jsem. 
Venku tajím jen tělové, černé zimní už nosím bez ponožek.

Březen - červen 2012 - už nenosím silonky pod ponožkama, 
ale tak, jak je holky nosí - prostě rovnou do bot. Neřeším to. 
Když to někdo uvidí, nevadí mi to.

Dnes 22.6.2012 - jdu poprvé v silonkách (i když jsou vidět ty 
silonové podkolenky jen na lýtkách) mezi lidi. Líbí se mi to. 
Neskrývám to. Naopak! :) Chci, aby si toho všímali :) Je mi to
příjemné. Ty nohy jsou tak hladké a hebké! :) Nechápu, proč 
jsem se vždycky bála je venku nosit! :) Směju se svému 
strachu do očí. Vždyť ti lidé nemohou poznat, jestli je mám 
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nebo nemám na sobě! Navíc v pohybu to nejde poznat už 
vůbec. Tak co jsem celé ty roky řešila? :) Vychutnávám si to :)
Sbohem strachu!!! :)

Těším se, až takhle překonám i další mé strachy... z nošení 
sukní... a podpatků...! Jůůůů!
Takže tak.
Strach z nošení silonek na veřejnosti je minulost :) Nechápu, 
proč to byl takový problém!? :) A čekám další posuny...

U psycholožky jsme se zase nasmály! :) Ráda tam chodím. Je 
moc příjemná a poslouchá :) (joo, to oni mají v popisu práce, 
já vím :) Ale taky komunikuje :)
Rozebíraly jsme v rychlosti, že někdy po 5.7. bych mohla už 
jít na trvalou laserovou epilaci vousů nad horním rtem. Tím 
chci začít. Počítám tak 10 procedur u mě :) A vyzkouším to, 
jestli to fakt funguje. Zaujalo jí to. V mých vousech vidí taky 
problém, který mi brání se venku víc žensky projevit. 
Pochválila mě, jak mi krásně rostou vlasy :) A probraly jsme 
Hanku Fifkovou...
... teď už ke své psycholožce půjdu až se vrátím od Hanky! 
Už je to za měsíc!!!!! Už se blíží můj první den D. A už se 
těším na ten druhý den D - den, kdy jednou vezmu poprvé 
svou kouzelnou pilulku. Ony jsou tedy dvě - antiandrogen a 
estrogen. Ti z ženy na muže mají pilulku jen jednu - 
testosteron :) Kéž by to šlo jen nějak přehodit, ty naše 
původní biologické hormony z jednoho těla do druhého :)
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Říkala jsem jí, že chci k Hance co nejvíc vypadat jako 
Tereza... musím to ještě promyslet :)

Ptala jsem se, jak to mám dělat, až si najdu novou práci. Jestli 
mám dávat něco najevo. Říkala, že ne. Že nesmím. Že pokud 
tam přijdu (protože to je nová práce) v ženských šatech, jako 
vyloženě ženských, že by se taky mohlo stát, že mě hned 
odvezou na psychiatrii! :) To by byla sranda :) Práce tedy 
bude místo, kde to budu muset tajit :/ I když náušnice si 
nechám a malovat se budu taky a chodit oblečená unisex 
můžu taky vždycky... a doma vždycky zase rozkvetu.

Když jsem šla k psycholožce, pustila jsem si do sluchátek 
svojí oblíbenou hudbu (vocal trance) trošku víc nahlas. Dělám
to tak vždycky, když potřebuju odvahu. Nedávno jsem četla, 
jak jedna přeměňovaná slečna řeší nakupování v obchodě s 
dámským prádlem. Buď tam jde rovnou jako žena (což ale já 
ještě nemůžu), protože pak je klidnější nebo to řeší tak, že si 
dá do uší sluchátka a je ve svém světě.
Jo, přesně tohle funguje. Jste ve svém světě a okolí pro vás 
neexistuje. Neřeším ho tolik. Hudba opravdu pomáhá. Jsem 
ráda, že aspoň něco zatím :)

A cestou zpátky jsem si zase užívala tu ladnou dívčí chůzi 
(teda pokus o ní :). Nikdo na mě necivěl, nikdo nic neříkal, 
nikdo na mě nepokřikoval... asi si začínám zvykat :D Asi se 

Červen 2012 - Dnešní návštěva psycholožky 561



zbytečně bojím, že vypadám příliš žensky, zatímco vypadám 
spíše zženštile mužsky :) Možná jako gay :)
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Můj plán přeměny (moje představa)
22. června 2012 v 13:58 | Tereza 

Uvědomila jsem si, jak dlouhá cesta je ještě přede mnou... 
Chtěla jsem říct, že jsem ještě neudělala ani první krok... ale 
ten už jsem udělala... a už jich bylo několik.
Ale čeká mě toho ještě tolik a jsem teprve na začátku! Tři 
čtyři roky něčeho, po čem toužím a co bude pro mě ale úplně 
nové, jiné, krásné... ale co je nové, toho se bojíme, protože to 
neznáme... (nemyslím život jako žena...ten už dávno znám a 
žiju ho :)

Svým způsobem ta přeměna je uskutečňována ze sociálních 
důvodů. Kvůli okolí! Aby nás akceptovalo. Takhle když jsem 
doma, jsem Terezou na plný úvazek. Pořád. 24 hodin denně. A
to jsem já. Ale když se podívám do zrcadla je fakt, že bych 
chtěla i pro mou radost a sebevědomí (stejně jako to mají 
všechny ženy) vypadat víc žensky :) (postava, ramena, 
vousy)... a taky hlas! No a pak to tam dole trošku "upravit" :)

Tady je moje představa, co mě čeká a jak to vidím teď na 
úplném začátku, jakožto ještě téměř naprostý laik. Třeba jsou 
mé představy naivní... třeba... ale chci si to tu vypsat, abych 
za několik měsíců věděla, co bylo jinak a jak se mé představy 
lišily se skutečností. A možná to tu beru až moc hopem, jenže 
to proto, že se tak těším :)
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A) 7/2012 - první návštěva u Hanky - první Den D
B) 1/2013 - šestá návštěva u Hanky a skupinová sezení (uff) :)
(každý měsíc jedna návštěva) 
C) 2/2013 - druhé vyšetření sexuologem MUDr. Weissem
D) 3/2013 - vyšetření endokrinologie, zda nemám zdravotní 
problémy a je možné nasadit hormony 
E) 3/2013 - osmá návštěva u Hanky 
F) 4/2013 - další podstoupení laserové epilace - odstranění 
všeho možného ochlupení 
G) 4/2013 - nasazení hormonální substituční terapie!!! - 
druhý Den D 
H) 4/2013 - změna jména na neutrální tvar i v osobních 
dokladech (rodné číslo ještě zůstává)
I) 8/2013 - ženou na plný úvazek (protože už vypadám víc 
jako žena :) 
J) 9/2013 - návštěva foniatra - zvládnutí a cvičení ženského 
hlasu
K) 2/2014 - dvacátá návštěva u Hanky
L) 4/2014 - začínají na mě být opravdu viditelné ženské znaky
M) 5/2014 - cizí lidé už mě oslovují v ženském rodě :) 
N) 12/2014 - sama se cítím při pohledu do zrcadla jako žena a
vypadám tedy jako žena, okolí mě vnímá jako ženu
O) 12/2016 - operace pohlaví - třetí Den D
P) 1/2017 - změna jména z neutrálního na ženský tvar i v 
dokladech, dostávám nové ženské rodné číslo
Q) 2/2017 - přestávám psát tenhle blog :)
R) 2/2022 - vdávám se :)))
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(u toho posledního bodu si dělám srandu)

Tak schválně, jaká bude skutečnost. Tenhle plán budu 
postupně doplňovat tím, jak se liší s realitou a budu upravovat
datumy, vsouvat další procedury, o kterých ještě nevím :) 
nebo škrtat v plánu přebytečné mezníky, které nikdy 
nenastanou... bože to ne!!!! To se nesmí stát! A zrovna mi tu v
internetovém chill-out rádiu hrají skladbu "The Dream Is 
Over"!
Kašlu na symboliku!!!!
Věřím v to.
Jsem o tom přesvědčená.
Žiju pro to.
Ale už chci mít jistotu, že se mi ten sen splní...
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No comment
22. června 2012 v 17:08 | Tereza 

Děkuji, že vás mám!
Moni, Leni, Jani, sestřičko a mamčo.
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Ranní statistika + je toho víc + nové 
přeměny (jedna z ČR)
23. června 2012 v 10:26 | Tereza |  Přeměny 

Konečně skončila noc.
Úplně bych tu tmu zrušila. A to byl před dvěma dny letní 
slunovrat, takže byla nejkratší noc v roce! Aspoň, že se brzo 
rozednívá...

Chtěla bych se jet podívat, jestli už dozrávají maliny. Máme 
jedno místo, kam jsme vždycky jezdili a vzala bych malou.

Dneska jsem poprvé vyzkoušela tekutou linku na oči na horní 
víčko! Mě to tou tužkou pořád nešlo, protože tam nenechávala
po sobě žádnou čáru. Na dolní linku je to v pohodě, ale to 
horní tak lechtá! :)
A musím říct, že je to super, jak to krásně zvýrazní oko. 
Doteď jsem si dávala jenom řasenku a stíny a linku tužkou jen
na dolní. Navíc to byl jen takový vzorek od Týnky od 
Znojma, abych si to vyzkoušela, takže teď už vím, že to jde. 
Jsem teda zvědavá, jak to půjde odlíčit, ale vynasnažím se :) A
mám radost!

Jako já tu nechci strávit "mládí" psaním blogu :) Ale když ono
je všude tolik zajímavého :)
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A dneska ráno jsem se koukla, kolik má moje video o 
přeměně shlédnutí po 5. dnu od zveřejnění (už se to blíží k 
1800, to je v průměru 360x denně a 15x za hodinu :) a taky 
mě zajímaly statistiky, kdo na to vlastně kouká.

77 % muži
23 % ženy
(i když já tu jsem na youtube taky jako žena :) Však taky žena
jsem ne? :)

TOP TEN ZEMÍ
1. USA 628x (z toho nejvíce Kalifornie 78x)
2. Velká Británie 128x
3. Německo 91x
4. Francie 80x
5. Kanada 77x
6. Mexiko 69x
7. Itálie 64x
8. Česká republika 53x
9. Brazílie 45x
10. Španělsko 40x
.
.
40. Slovensko 4x

I ten jeden Island nebo Faerské ostrovy mě potěšily :)
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No ale proč jsem původně chtěla napsat tenhle článek je to, že
jak jsem se koukala na ty své statistiky, nabídlo mi to video o 
přeměně, kterou jsem ještě neviděla. Tak na to koukám... je 
mi to prostředí nějaké povědomé (jakože české). A pak to 
prostředí zdravotnické školy... vzpomněla jsem si, jak mi 
Týnka před půl rokem říkala, že k nim do školy na zdrávku ve
Znojmě chodí slečna, která také prodělává přeměnu, jak jí to 
sluší a jak jí všichni berou úplně v pohodě a nemá s ničím ani 
s nikým problém... :)

Je to mladičká Nataša (Ruska žijící v Česku - ve Znojmě :) 
Video je z března 2012:
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No samozřejmě že je to ona! :)
Já tak chtěla vědět, jak vypadá... a vypadá úžasně. Teď už je 
tedy na blond (z jejích posledních videí) a má svoje vlasy tak 
na mikádo, které si prodlužuje způsobem "clip-in", což byste 
nepoznali. Odkaz na její každodenní líčení do školy a na 
konci i přidání vlasů clip-in najdete tady.

Do toho prodloužení vlasů pomocí clip-in už mě Týnka taky 
lákala, protože to nosí a prý to vydrží třeba i rok a je to jako 
vlastní vlasy. Mě nadchlo, že to není poznat a že to není 
paruka, takže to nepadá, nepotí se v tom hlava...a je to navíc 
strašně krásný! Normálně se to prodává v různých e-shopech.

Jo a Nataša ještě píše, že je před HRT. Takže jsem jí napsala, 
jak to tedy vlastně s ní je a že jí vlastně už dávno znám :)

No a další přeměna je "Steven to Lily" z USA:
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Takhle vypadá po pěti letech od prvního krůčku k přeměně.

Takže pět let!

A to je myslím všechno, co jsem po ránu potřebovala ze sebe 
vychrlit :)
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Dokument Discovery "Changing sexes
- Male to Female"
24. června 2012 v 0:21 | Tereza 

Do teď jste patřili celý život mezi většinu.
A najednou jste v menšině.
A myslíte na to, jak se asi musí cítit jiní lidé patřících do 
jiných menšin... jak to mají těžké a jak je celý jejich život 
poznamenán právě tím, že nezapadají do toho našeho 
společenského "normálu". Ať už to jsou etnické menšiny, 
postižení nebo osoby s jinou sexuální orientací... prostě ti, co 
se něčím odlišují od většiny.
Nikdy jste tu nechtěli být, ale najednou tu jste. A musíte se s 
tím poprat, protože jinak nemáte šanci žít spokojený život. 
Naštěstí ne všichni lidé na světě jsou zlí a proti menšinám...

Dneska tu sem dám fotoreportáž z jednoho dokumentu 
DISCOVERY o změně pohlaví.
Ten pořad trvá přes hodinu a protože ze z řecké televize, tak 
do 24 min. 30 sekundy tam mluví španělsky (to je přeci jasný,
když je to z řecké tv! :)...ale ne... je to španělský dokument s 
řeckými titulky :) No tak z toho bych se asi zbláznila to 
překládat, ale naštěstí je Discovery tak fajn televize, že občas 
i v Řecku vysílá anglicky, takže od 24 m 30 s už to jede 
english. A přišlo mi to zajímavé, takže tady to je:
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Jo a ještě jsem zapomněla. Jak jsem se tak dívala těch prvních
24 minut na ten španělský dokument... některé ženy po 
přeměně vypadaly dobře...ale... vždyť ony úplně kašlou na 
tréning svého ženského hlasu! To je hrozný! :) Taková hezká 
holka (většinou už starší) a jak promluvila, tak jsem si říkala, 
jak je to škoda, že se aspoň nesnaží ten hlas zjemnit... Četla 
jsem, že to vždycky jde nějak natrénovat, pokud ten 
biologický muž nemá zrovna opravdu hluboký baryton 
(mimochodem slovo baryton je z řečtiny :)

To jsou teda příběhy! :) To je lepší, než Esmeralda :)

Sean

Sean byl od malička 
deprimován svou 
ženskou stránkou ve 
svém těle. Neboť pro 
chlapce je v tomto 
věku opravdu těžké 
vyrovnat se s tím, že se
touží chovat jako žena. 
A nedovedou si to 
vysvětlit.

Už od svých 11 let se začal doma potají převlékat do 
matčiných šatů.
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"Převlékání bylo vždycky jednou možností, jak být sama 
sebou. Cítila jsem se pokaždé velmi dobře."

Léta svou ženskou 
identitu tajil, ale pak 
potkal Saru. A rozhodl 
se odhalit jí své 
tajemství.
"Věděla jsem, že se 
denně převléká do 
ženských šatů. Když 
jsme spolu byli několik

měsíců, řekl mi to. Byl to opravdu těžký den. Ale věděla jsem,
že ho miluji a vždycky budu milovat."

V roce 1996 se Sara a 
Sean vzali. Jejich syn 
Mick se narodil 4 roky 
po svatbě.
"Viděl jsem, že mám 
perfektní ženu, 
krásného syna a 
dobrou práci. Krásný 
dům a byl jsem moc 
šťastný."
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Psychoterapeut: "Co 
když se ráno vzbudíte 
a zjistíte, že máte jiné 
tělo? Když se vzbudím
já v mužském těle, 
budu se cítit velmi 
nepříjemně. A to je 
pocit, který 
transsexuálové 

neustále popisují."

Seanovi rodiče se diví, 
proč to jejich syn tak 
dlouho tajil.
Matka: "Přemýšlíme, 
co jsme udělali 
špatně."
Otec: "Většina rodičů 
se bojí ztráty svých 
dětí. Myslím pořád 

nato, jak ve svých 13ti letech hrál fotbal, že jsme to na něm 
nepoznali."
Matka: "Když máte dceru, také se jí nechcete vzdát!"
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Sara se také bojí, aby 
nenastal konec jejich 
manželství:
"Je pro mě moc 
důležité, abych měla 
manžela i v 
budoucnosti. Ale 
nemyslím si, že jeho 
přeměna bude mít 

nějaký vliv na náš vztah. Možná se staneme více jako bratr a 
sestra, ostatně jako většina párů po čase."

Nyní Sean a Sara stále 
žijí spolu. A Sean má v
úmyslu zůstat rodičem 
Micka i po přeměně.
Sean: "Je ještě moc 
malý. Je mu 16 
měsíců. Vidět změny, 
kdy se muž mění na 
ženu ho může v jeho 

životě silně poznamenat."
Ale Seanova terapeutka je optimistická, co se týče vlivu 
přeměny z muže na ženu u takto malého dítěte:
"Dítě v tomto věku ještě není schopné zabývat se problémem 
přeměny z muže na ženu a bude to pro něj snažší."
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O měsíc později začíná
Sean brát ženský 
hormon estrogen. Je to 
jeho první den 
přeměny, během které 
se z něj stane žena. K 
tomu také musí brát 
hormon, který zabrání 
produkci testosteronu, 

protože hladiny mužského hormonu jsou u něj 10x vyšší, než 
u biologických žen. Jeho vizáž se stane více ženskou, ale 
bohužel ženský hormon v tomto věku již plně nezredukuje 
mužské ochlupení na jeho těle.

Jako většina 
transsexuálních osob z 
muže na ženu se Sean 
rozhodně podstoupit 
laserovou epilaci 
vousů a chlupů na 
celém těle. Je to jeho 
první krok k tomu, aby
vypadal jako žena. Ale 

až po operaci pohlaví bude moci získat i ženskou identitu.
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Pojem pohlaví není 
vždy snadné definovat.
Kultura chování spolu 
s viditelnými 
fyzickými znaky nám 
říká, zda je osoba muž 
nebo žena.

Biologicky je muž 
definován jako osoba, 
která má chromozom 
X a Y. Zatímco žena 
má dva chromozomy 
X. Pohlaví je také 
definováno podle toho,
jak vypadá naše 
pohlaví. Ale je některý 

z těchto znaků důležitější než něco jiného?
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Co to znamená být 
ženou?
"To nejsou jen 
genitálie. Je to i to, 
kým jste. Myslím, že 
jsem byla uvnitř 
odjakživa ženou - i 
když jsem měla 
mužské genitálie."

Proč se Sean cítí být 
víc ženou než mužem 
je práce pro jeho 
terapeutku.
(Zde hovoří terapeutka
i Sean, ale bohužel zas
tak dobrá v angličtině 
nejsem, takže si to 
musíte přeložit sami

:)))
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Před samotnou operací
pohlaví je Sean 
seznámen se standarty 
péče o osoby s 
poruchou pohlavní 
identity sepsané 
Harrym Benjaminem z
International Gender 
Dysphoria Association.

Tato asociace se věnuje lidem se změnou pohlaví a poskytuje 
veškeré informace s ní spojené.
Je to průvodce pro 12ti měsíční období hormonální terapie a 
také popisuje důležitý RLT (Real Life Test nebo Real Life 
Experience), kdy je nutné po dobu 12 měsíců žít (v tomto 
případě) jako žena se všemi svými aspekty, aby se vyloučil 
omyl vašeho rozhodnutí...

(Tento test se provádí i u nás. :) Ale to je ostatně to, po čem 
toužím :) Někdy se provádí před začátkem HRT, ale často až 
během... takže překvápko, jak to bude u mě :) (Už jsem zticha!
:)
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Anna

Anna se narodila jako 
muž.

Rozhodla se žít svůj 
život jako žena na plný
úvazek. A je to už 5 
měsíců, co bere ženské
hormony.
Annino tělo prožívá 
druhou pubertu a její 
tělo se vyrovnává s 
hormonálními 

změnami tak, jako to u dívek v pubertě bývá.
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Její spolubydlící se 
rozhodl 
zdokumentovat její 
přeměnu z muže na 
ženu.
"První, čeho jsem si po
začátku přeměny všiml
byla změna textury její
pleti. Stala se jemnější 

a hladší."
Anna: "Mění se i moje osobnost."

Anna měla vztah s .... 
(tady nevím překlad! 
Fakt se omlouvám :)
Skryli jsme jejich 
identitu.
Jedna z nich říká: 
"Anna byla nemocná 
6-8 měsíců a byla 
extrémně úzkostlivá. 

Začala být stále víc v depresi a podrážděná."
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"Každé ráno jsem se 
probudila a říkám si: 
Proboha, co se děje? Já
jsem muž! Každé ráno 
nebyl můj mozek 
schopný vyřešit, proč 
jsem v mužském těle. 
A říkala jsem si: Bože, 
to nebyla noční múra. 

Můj život je noční múrou, víte?"
Po měsících psychoterpaie se jednou v noci probudila a 
udělala své největší životní rozhodnutí:
"Vždyť já jsem dívka. Nemohu si pomoct. Trochu jsem si 
myslela, že jsem se zbláznila. Říkala jsem si, že jsem 
nemocná. Ale vždycky jsem věděla, že jsem ženou. Bylo to 
mimo mé chápání reality."

Annina rodina se 
pomalu připravuje na 
její změnu identity. 
Ačkoli Anna žije již 
jako žena, neplánuje 
zatím operaci pohlaví, 
což není neobvyklé pro
mnoho transsexuálních
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osob, protože existence mužského pohlaví pro ně není tak 
důležitá.
Anna: "Chci být tím, kým jsem. Někým, kdo se narodil jako 
muž a teď je ženou."

Dnes si jde změnit 
kolonku "pohlaví" na 
svém řidičském 
průkazu jako odraz své
nové identity. Ale bez 
změny pohlaví nemá 
jistotu, že mu bude 
změna provedena.
Sean: "Pokud nemáte 

provedenou změnu pohlaví a jasné ženské znaky, tak vám 
změnu této kolonky neprovedou."
Tak, jako mnoho jiných minoritních skupin, i transsexuálové 
mohou být terčem diskriminace. To je realita.
Sean: "Protože mám ženský vzhled a také ženské jméno, 
nebyl problém změnu provést."
Sean dosáhl svého - má v řidičském průkazu zapsáno, že je 
žena. Je to malé vítězství.
Odhaduje se, že na světě má 30.000 mužů provedenou změnu 
pohlaví. (? je to správný překlad? I Řekové tam mají číslici 
30.000... přijde mi to málo, když jen v USA je provedeno 1000
operací ročně u obou pohlaví...a v ČR žije takových lidí asi 
1000 celkem. No tak asi jo.)
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Angela

Celých 35 let byl 
David šťastným 
manželem. Dokud se 
nestal Angelou.

Ve svých 59. letech se 
rozhodla prodělat 
změnu pohlaví. Je nyní
pouze týdny po 
operaci, kdy jí byly 
odebrány mužské 
genitálie, aby se mohla
více přiblížit 
biologickým ženám.
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"Neměla jsem na 
výběr. Ten rozpor mezi
tím, kde je má duše a 
kde tělo, mi nabízel 
řešení změnit mé tělo a
žít podle své duše."
Někteří psychiatři trdí, 
že lze chirurgickou 
operací pohlaví vyléčit 

psychologický problém.
Na to, že něco není vpořádku většinou trassexuálové 
upozorňují již v dětství...

Narozena v r. 1942 ve 
státě New York jako 
nejstarší ze šesti dětí.
Už v dětství věděla, že 
není jako ostatní 
chlapci.
Angela: "Chodila jsem 
ráda do obchodů s 
dámským oblečením. 

A pak jsem si zkoušela oblékat tyto šaty a make-up. Ale 
nedokázala jsem se v tom identifikovat.
V 50. letech jsme o transsexualitě nevěděli nic. Jediná slova, 
která jsme znali, byla gay a homosexualita, ale věděla jsem, 
že tam nepatřím."
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Ve 20 letech David nastoupil do Air Force a krátce nato se 
oženil s jeho přítelkyní.
Manželka: "Leta jsme byli spolu šťastní."
Od svého dětství David skrýval, že se rád převléká do 
ženských šatů (crossdresser). Ale 5 let po uzavření šňatku 
začala mít manželka podezření.

Davidovo tajemství 
bylo stále těžší a těžší 
tajit. Začínal být stále 
více v depresích, které 
střídal strach a tíseň.
Po 23 letech 
manželství se David 
rozhodl své ženě 
přiznat, že je 

crossdresser.

Manželka: "Věděla 
jsem, co znamená 
crossdressing nebo 
transvestitismus. Takže
jsem si řekla, že vím o 
co jde."
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Rok od začátku 
hormonální terapie 
Angela žije jako žena 
na plný úvazek. 
Manželka jeho 
přeměnu přijala, ale 
byli tu ještě jiní 
členové rodiny, kteří to
museli přijmout. Jako 

například 24letá dcera Audrey.

Dcera: "Napsal mi e-
mail. Dal mi tam 
nějaké informace o 
transsexualitě a 
crossdresingu a 
podepsal se jako 
"Angela"... "Love 
Angela" místo "Love 
Dad". Řekla jsem si, 

wow! Angela? To je můj otec a ne Angela!? :) A později jsme 
si o tom popovídali."
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"Najednou jsem na 
něm viděla, jak je 
šťastná a spokojená."
Manželka: "Když jsem
si brala Davida, brala 
jsem si jeho osobnost. 
A teď? Nezáleží na 
tom, jestli je to David 
nebo Angela. Pořád je 

tu ta osoba, kterou jsem si vzala."

Ale Angela moc dobře 
ví, že to, že ji přijala 
rodina i přátelé je spíše
výjimkou. Proto se 
rozhodla čas od času 
uspořádat setkání osob 
jako je ona, aby si 
mohli vyměňovat své 
zkušenosti.
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Jedna z návštěvnic: 
"Přeměna mi vzala 
mnoho přátel, mnoho 
peněz a také moji 
kariéru."
Další z návštěvnic: 
"Cítím, že život, který 
mě čeká a přeměna, ve 
které teď právě jsem, 

povede už jen k lepšímu životu."
Tito muži riskují, že ztratí vše, pokud se rozhodnou stát se 
ženou.
Současná medicína označuje transsexualitu jako psychickou 
poruchu.

(Uff! Tak to bude 
překlad - medicínská 
angličtina! :) Musela 
jsem si o tom 
nastudovat víc :)
Velice hluboko v 
mozku v intelektuální 
části je limbický 
systém v centrální části

stria terminalis, tzv. BSTc. Bez ohledu na sexuální orientaci 
biologičtí muži mají dvakrát více somatostatinových neuronů 
než ženy. Počet neuronů v BSTc transsexuální osoby z muže 
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na ženu byl podobný jako u biologických žen. A stejně tak 
naopak u transsexuálních osob z ženy na muže byl počet 
neuronů stejný jako u biologických mužů.
Pokusy na zvířatech a pozorování v oblasti lidských mozků 
přesvědčivě ukázaly, že sexuální odlišení není pouze o 
genitáliích, ale i o mozku a je pevně spojeno s 
hypotalamusem, septumem, bed nucleus terminalis stria 
(BST) a amygdaly a všechny tyto části se podílejí na 
sexuálním chování. A podle průzkumů počet neuronů v BSTc 
nesouvisí se sexuální orientací.
(Celý článek o této studii v mozku najdete v angličtině zde)
Neurolog: " Tito lidé mají správné pocity v souladu se svým 
mozkem. Teď když to víme, bylo by tedy vhodné "opravit" 
mozek. Ale to nejde. Takže máme jedinou možnost - upravit 
tělo."

Ale navzdory 
vědeckým poznatkům 
se Seanovi rodiče stále 
ptají, proč se jejich 
jediný syn chce stát 
ženou?
Psychiatr: "Není 
neobvyklé, že muž, 
který se chce stát 

ženou, se dříve věnoval mužským sportům."
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Sean měl vždycky rád motorky, sportovní auta a 4 roky byl v 
armádě.
Sean: "Snažil jsem se chovat tak, aby ostatní nepoznali, že 
jsem jiný."
Rodiče se narozdíl od manželky Seana strachují o to, jak bude
vypadat pro malé dítě druhá žena v domácnosti?

Pro jeho vlastní dobrý 
pocit si Sean říká 
Michaela. Ví však, že 
nestačí jen jméno k 
tomu, aby zamaskoval 
své mužské rysy. A tak 
se stejně jako mnoho 
ostatních transsexuálů 
z muže na ženu snaží 

nějak vytvořit své ženské rysy.
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"Bohužel měřím 1,90 
m. A lidé si říkají: ta 
výška, velká ramena, 
velké kosti, ruce..."

Michaela přijíždí do 
San Francisca, aby zde 
navštívila svou "image 
konsultantku" Denae 
Doyle. Za 75 dolarů za
hodinu se ho zde 
pokusí odnaučit 30 let 
používaného a zažitého
mužského chování.

Michaela: "Myslím si, že toto je nejtěžší část celé přeměny. 
Ale vypadá to dobře! Je důležité, jak vás vidí jiní lidé, protože
pak mohu být lépe sama sebou."
Bohužel výuka ženského chování nemá žádný efekt na jeho 
hlas.
Je mnohem obtížnější pro muže prodělávající přeměnu na 
ženu.
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Psycholožka: "Máme zažité představy o tom, jak má vypadat 
perfektní žena a perfektní muž."

TUTO VÝŠE UVEDENOU ČÁST OD 49:20 DO 52:00 
URČITĚ DOPORUČUJI SHLÉDNOUT, JE TO MOC 
ZAJÍMAVÉ.

Zato Angela má 
mnohem snadnější 
život v ženské roli, než
většina ostatních 
transsexuálů.
Ale její dům je stále 
ještě plný Davidovy 
minulosti.
(Ukazuje své vojenské 

uniformy. V garáži má rozdělanou opravu automobilu - 
veterána a říká: "Když jsem začala přeměnu, ztratila jsem 
absolutně zájem o to dodělat tu opravu. Došlo opravdu k 
velké změně celé mé osobnosti."
Dcera: "Občas mi chybí můj táta, prostě po něm toužím, ale 
mám ho ráda takového, jaký je."
Angela jede do Kanady, kde s terapeutkou probírá, zda je 
manželka schopna dále akceptovat jeho ženskou roli. 
Domnívá se totiž, že pokud nemá lesbické sklony, tak to 
nebude snadné.
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Angela touží v Kanadě, kam odlétá se svojí manželkou, po 
další operaci pohlaví. Ta ho tam vyjde na 7000 amerických 
dolarů, ale pokud by se ji rozhodla uskutečnit v USA, stálo by
to dvakrát tolik.

Manželka Angely: 
"Skutečně nevím, jak 
její přeměna změní 
naše vztahy. Ale když 
vidím, jak je šťastná, 
tak věřím, že to bude 
ještě lepší."

Angela: "Je to 
samozřejmě složitá 
operace. Dívala jsem 
se do tváře lékaři a 
říkala jsem si, usnu 
jako muž a probudím 
se jako žena."
Tuto složitou operaci z 
povzdálí sleduje i jeho 

manželka.
Dr. Pierre Brassard z Kanady provede za rok 200 operací 
obou pohlaví.
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Tento lékař: "Je to jako symfonie. Každá část má své místo."
Někteří lékaři však diskutují o tom, zda je vhodné provádět 
tyto operace.
Jiný lékař: "Měli bychom snad provádět zeštíhlovací operace 
anorektičkám? Ty chtějí být také štíhlé!"
Psychoterapeut: "Operaci pohlaví vidím jako jeden z 
klíčových způsobů, jak transsexuální osobě pomoci. Je to 
základ. Označuje to, kdo jsem já."
Po ukončení operace lékař zavtipkuje: "Výborně! Je to 
holka!" :)
I po operaci Angelu její žena neopouští: "Chtěla jsem být u té 
operace, protože jen tak může člověk pochopit, jaké to je."
O týden později už Angela odjíždí na svou chatu odpočívat."

Angela: "Konečně mé 
tělo více pasuje na 
mou duši a cítím se 
lépe."
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Anna žije už více než 
rok svůj ženský život. 
Jela navštívit svoji 
kamarádku a povídají 
si o přeměně.
Anna: "Jakmile se dáte
na tuto cestu, už z ní 
není návratu."

Michaela 6 měsíců od 
začátku hormonální 
léčby.
Opustil Sáru a žije 
nyní v San Franciscu 
jako Michaela.
Michaela: "Cítím se o 
moc lépe jako dívka. 
Pořád. Je to fantastické

a úžasné. Shodila jsem 28 kg za posledních 13 měsíců."
Ačkoli má Michaela již mnoho ženských znaků, její hlas stále 
nezní moc žensky. Proto se neustále zdokonaluje.
Před 2 měsíci jí však podávání hormonů způsobilo zdravotní 
problém. To bohužel znamená, že musela přestat brát ženský 
hormon a zastavilo to feminizaci jejího těla, včetně růstu 
prsou.
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Alespoň se může 
naplno věnovat svému 
dnes již 2letému 
synovi Mickovi, 
kterého má každý 
víkend.
Michaela: "Říká mi 
pořád táto. Zkoušeli 
jsme, aby mi říkal 

Michaelo, ale nejde to. Takže jsem pro něj pořád "táta". 
Věřím, že z něj vyroste člověk, který bude chápat sexuálně 
odlišné osobnosti a nebude s nimi mít problém."

Přeměna není nikdy bez rizik. Ale vědci neustále pracují na 
pochopení transsexuality, aby se lidé mohli snadněji stát těmi, 
kým doopravy jsou.

(Konkrétně u Angely si nejsem jistá, jestli jsem to správně 
pochopila, jak to má s operací pohlaví. Protože na začátku o 
ní mluví a na konci na ní teprve jede, tak to možná bude tak, 
že se celý dokument odehrává v tom smyslu, že se na ní 
teprve připravuje. Takže o mírnou mystifikaci se omlouvám, 
pokud jste si toho vůbec všimli :)
-----------------------------------------------------------
Můj komentář:

No tak abych to shrnula.
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Na začátku jsem si myslela, že Michaela bude se Sárou žít, 
když mají syna Micka. (Proč jsem pořád tak naivní????). 
Naštvalo mě, že od ní odešel. Protože je to ve mě. Oni to dítě 
plánovali s tím, že věděli, že se chce Sean stát Michaelou. Já 
jsem své dítě plánovala, protože jsem si myslela, že to 
obrovské štěští, které bylo a je obrovské, překoná tu nestvůru 
ve mě... Jsem šťastná, že dcerku mám. A teď už vím, že to 
překonat nejde. Prostě nejde!!! Mozek pitomej.

Angela a její manželka jsou už dost staří na to, aby věděli, že 
je pro ně výhodnější žít spolu. A dojímá mě, jak jí její 
manželka miluje a je pořád s ní. Svým způsobem mohou být 
šťastné.

Z Anny bude hezká holka :)

Včera mi mamka vyprávěla o tom, jak říkali v rádiu, že se pět 
žen domluvilo, že opustí své muže, kteří už jim nic 
nepřinášejí, najdou si vlastní byt a budou se tam podílet na 
nákladech. Jsou tak šťastné, jako nikdy předtím a víte kolik 
jim je? 70!

Dneska se mi mamka svěřila, že slyšela, jak se bavily učitelky
ze školy a jedna povídá: "No já bych si dovedla představit, že 
žiju s nějakou kamarádkou!" (Má muže a dvě děti). "Vždyť 
víš, jak to je, když se na ty chlapy nemůžeš spolehnout."
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Tím neshazuji muže. Tím chci říct, že mužům je stejně 
nejlépe mezi muži a ženám mezi ženami. Muži milují ty své 
veselé a bezstarostné "diskuse" v hospodě, ženy zase tu svou 
spolehlivost a preciznost. Přírodě a lidstvu přináší soužití 
mužů a žen jistou výhodu - rozmnožování se. To je sama 
podstata evoluce. Je to tak zařízené, aby nám bylo příjemné 
žít s osobou opačného pohlaví (obvykle tedy). Ale když pak 
zjistíte, že jste ženou, jenže máte mužské tělo, jste totálně 
vyřízení, odepsaní, nešťastní a zoufalí. Tedy dokud vám to 
nedocvakne úplně, protože pak už je jen krůček k tomu, aby 
se to změnilo...

Pro mě osobně začíná být transsexualita záhadou, kterou 
strašně ráda poznávám blíž.

Poznej svého nepřítele a překonáš strach...

A taky mi mamka říkala, ať se nepodceňuju. Že až přijdu 
konečně o vousy, že můžu klidně venku taky chodit jako 
100% Tereza a hezky žensky. Tak jsem jí řekla, že se zase 
nerada přeceňuju! :) Ale potěšilo to. Je hodná mamča moje.
A původně jsem chtěla k Hance zajít hodně žensky oblečená, 
ale když tu vidím třeba tu Michaelu z dokumentu, jak na ní 
nebylo znát vůbec nic ženského zezačátku... ale jako zase muž
tam taky jít nechci, takže tak nějak abych to s tou ženskostí 
nepřeháněla a současně aby to bylo hezky ženské... :) No to 
jsem zvědavá! :)
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Co říká Bible o změně pohlaví
24. června 2012 v 1:04 | Tereza 

Nejsem věřící.
Ale narazila jsem na to na GotQuestions.org náhodou. Mají v 
titulku, že Bible má odpověď na všechno! :)
(ten překlad už teď fakt sama v jednu v noci nedávám, takže 
trochu pomohl google, takže pardon za nedostatky)

Co říká Bible o změně pohlaví
I když operace pohlaví nejsou konkrétně uvedeny v Písmu, je 
lidská sexualita popsána jasně. Začíná v Genesis: "I stvořil 
Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, 
muže a ženu stvořil je."(Genesis 1:27-28a).

Na šestý den stvoření Bůh stvořil lidi k obrazu svému. Verš 31
nám říká, že jeho tvorba byla výborná ve všech směrech. 
Abychom mohli říct, že změna pohlaví je vpořádku, je nutné 
říci, že když Bůh stvořil určité jedince, udělal chybu. Ti, kteří 
se rozhodli pro změnu pohlaví téměř vždy říkají to samé. "Byl
jsem stvořen ženou, ale vložen v do mužského těla" nebo 
"jsem stvořen mužem, ale v ženském těle." To popírá to, co 
Bůh řekl o Jeho stvoření, že vše bylo dokonalé ve všech 
směrech. Bůh říká, že udělal muže muži a ženy ženami.

Co Bible říká o pohlavním styku se stejným pohlavím? Příběh
dvou andělů, které navštívili Lota v Sodomě to objasňuje: 
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"Připravil jídlo pro ně, pečený chleba bez kvasnic a jedli. 
Předtím, než šli spát, všichni muži z každé části města 
Sodomy -mladí i staří, obklíčili dům. Volali na Lota, "Kde 
jsou ti muži, kteří přišli k vám dnes večer? Přiveď je k nám 
tak, abychom mohli s nimi mít sex." Lot vyšel ven, aby s nimi
setkal, zavřel dveře a řekl: "Ne, přátelé. Nedělejte tuhle zlou 
věc" (Genesis 19:3-7). Zbytek příběhu je, že Bůh zničil 
Sodomu a Gomoru pro jejich sexuální hříchy. Bůh řekl, že to 
byl zlé v Jeho očích.

Dokonce i ženy se obrátily proti přirozenému způsobu, jak 
mít sex a místo toho se oddávaly sexu s ostatními ženami. A 
muži, místo normálních sexuálních vztahů se ženami, hořeli 
touhou po sobě. Když odmítli uznat Boha, opustil je i jejich 
zlou mysl a nechal je dělat věci, které by nikdy neměly být 
udělány "(Římanům 1:21-28). Zde Bůh nazývá věci, které 
dělají muži s jinými muži jako hanebné, hnusné a ponižující. 
Proto, jak můžeme říci, že změna pohlaví je Boží vůle?

Písmo důsledně učí od začátku, že Bůh učinil, aby muži a 
ženy měly vztah s opačným pohlavím a byli plodní a 
zaplňovali zemi. I když člověk projde změnou pohlaví a stane 
se z něj žena v nějaké formě, je stále uvnitř mužem a nemá 
schopnost reprodukce. Pasáž Římanům ukazuje, že pokud 
muži touží po sobě, je to ostudná věc. Bůh dává sexuální 
nemorálnost na stejnou úroveň jako modlářství a není pro 
Boha přijatelné. Písmo také říká, že pokud si myslíte, že je to 
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přijatelná praxe, věříte lži. Svět je plný lidí, kteří se 
domnívají, že vědí, čemu chtějí věřit a nebudou naslouchat 
každému, kdo jim neříká, co chtějí slyšet.

Jedno poslední Písmo: "Žena nesmí nosit pánské oblečení a 
muž nesmí nosit oblečení žen. Hospodin, tvůj Bůh, nenávidí 
lidi, kteří to dělají" (Deuteronomium 22:5). Ti, kteří podstoupí
změnu pohlaví nemají jinou možnost, než nosit oblečení 
opačného pohlaví, což Bůh považuje za odporné. Bůh učinil 
muže jako muže a ženu jako ženu a on nedovolí žádné změny 
k jeho přetvoření, protože, jak řekl Bůh, je dokonalý ve všech 
směrech.

---------------------------------------------------------
Můj komentář:
Tak původně jsem to chtěla nechat "No Comment", ale chci k 
tomu říct, že tohle vysvětlení z Bible si protiřečí:
"Bůh učinil muže jako muže a ženu jako ženu." Však taky jo. 
Já jsem žena! Co je žena? To, kým jsem nebo to, jak 
vypadám? Bůh (čili podle Bible) stvořil můj mozek, mé 
ženské myšlení a jeho výtvor je tedy i ta část mozku, kde 
mám ženskou identitu. A pak mi taky stvořil pindíka. Tak to 
děkuju pěkně! Co teda stvořil? Muže nebo ženu? Já to nějak 
nechápu...

"Žena nesmí nosit pánské oblečení a muž nesmí nosit oblečení
žen. Hospodin, tvůj Bůh, nenávidí lidi, kteří to dělaji". 
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Správný překlad by asi měl být: "Žena nebude nositi oděvu 
mužského, aniž se obláčeti bude muž v roucho ženské, nebo 
ohavnost před Hospodinem Bohem tvým jest, kdožkoli činí 
to." Bible Kralická, Kniha Deuteronomium 22:5. (To tam fakt 
v té Bibli je! Hezky mezi ostatními verši, které považuji za 
docela hezké a lidské (no posuďte sami - dala jsem sem 
všechny verše z této knihy 22, že některé jsou opravdu 
důležité a lidé by se podle toho měli chovat i dnes a pomáhat 
si).
To jenom dokazuje, že už se s tím někdo i tehdy musel 
setkat... a že je to možná něco ještě z doby před Kristem. To je
jasné, protože to neovlivníte ani si to nevymyslíte. Ale tenkrát
se vykládalo všechno jako hřích. Ale i církev mění své závěry 
(Země, kterou také stvořil Bůh, už není placatá! :). Tak co 
takhle udělat další změnu?

Bible Kralická: Deuteronomium 22
1 Jestliže bys uzřel vola aneb dobytče bratra svého, an bloudí, 
nepomineš jich, ale přivedeš je až k bratru svému. 
2 Byť pak nebyl blízký bratr tvůj a neznal bys ho, uvedeš je 
však do domu svého, a bude u tebe, dokudž by se po něm 
neptal bratr tvůj, a navrátíš mu je. 
3 Tolikéž učiníš s oslem jeho, s oděvem jeho, také i se 
všelikou věcí ztracenou bratra svého, kteráž by mu zhynula; 
když bys ji nalezl, nepomineš jí. 
4 Vida osla bratra svého aneb vola jeho pod břemenem ležící 
na cestě, nepomineš jich, ale i hned ho s ním pozdvihneš. 
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5 Žena nebude nositi oděvu mužského, aniž se obláčeti 
bude muž v roucho ženské, nebo ohavnost před 
Hospodinem Bohem tvým jest, kdožkoli činí to. 
6 Když bys našel hnízdo ptačí před sebou na cestě, na 
jakémkoli stromu aneb na zemi, s mladými neb vejci, a matka 
seděla by na mladých aneb na vejcích: nevezmeš matky s 
mladými, 
7 Ale hned pustíš matku a mladé vezmeš sobě, aby tobě dobře
bylo, a abys prodlil dnů svých. 
8 Když bys stavěl dům nový, udělej zabradla vůkol střechy 
své, abys neuvedl viny krve na dům svůj, když by kdo upadl s
něho. 
9 Neposeješ vinice své směsicí rozličného semene, aby nebyl 
poškvrněn užitek semene, kteréž jsi vsel, i ovoce vinice. 
10 Nebudeš orati volem a oslem spolu. 
11 Neoblečeš roucha z rozdílných věcí, z vlny a lnu 
setkaného. 
12 Prýmy zděláš sobě na čtyřech rozích oděvu svého, jímž se 
odíváš. 
13 Když by pojal někdo ženu, a všel by k ní, a potom měl by 
ji v nenávisti, 
14 A dal by příčinu k řečem o ní, v zlou pověst ji obláčeje a 
mluvě: Ženu tuto vzal jsem, a všed k ní, nenalezl jsem jí 
pannou: 
15 Tedy otec děvečky a matka její vezmouce přinesou 
znamení panenství děvečky k starším města svého k bráně. 
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16 A dí otec děvečky k starším: Dceru svou dal jsem muži 
tomuto za manželku, kterýž ji v nenávisti má. 
17 A hle, sám příčinu dal řečem o ní, mluvě: Nenalezl jsem 
při dceři tvé panenství, a teď hle, znamení panenství dcery 
mé. I roztáhnou roucho to před staršími města. 
18 Tedy starší města toho jmou muže a trestati ho budou, 
19 A uloží jemu pokutu sto lotů stříbra, kteréž dají otci 
děvečky, proto že vynesl zlou pověst proti panně Izraelské. I 
bude ji míti za manželku, kteréž nebude moci propustiti po 
všecky dny své. 
20 Jináč byla-li by pravá žaloba ta, a nebylo by nalezeno 
panenství při děvečce: 
21 Tedy vyvedou děvečku ke dveřím otce jejího, a uházejí ji 
lidé města toho kamením, a umře; nebo dopustila se 
nešlechetnosti v Izraeli, smilnivši v domě otce svého. Tak 
odejmeš zlé z prostředku sebe. 
22 Kdyby kdo postižen byl, že obýval s ženou manželkou 
cizí, tedy umrou oni oba dva, muž, kterýž obýval s tou ženou, 
i žena také; i odejmeš zlé z Izraele. 
23 Byla-li by děvečka panna zasnoubená muži, a nalezna ji 
někdo v městě, obýval by s ní: 
24 Vyvedete oba dva k bráně města toho, a uházíte je 
kamením, a umrou, děvečka, proto že nekřičela, jsuci v městě,
a muž proto, že ponížil ženy bližního svého; a odejmeš zlé z 
prostředku svého. 
25 Pakli na poli nalezl by muž děvečku zasnoubenou, a násilí 
jí učině, obýval by s ní: smrtí umře muž ten sám, 
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26 Děvečce pak nic neučiníš. Nedopustila se hříchu hodného 
smrti; nebo jakož povstává někdo proti bližnímu svému a 
morduje život jeho, tak i při této věci. 
27 Na poli zajisté nalezl ji; křičela děvečka zasnoubená, a 
žádný tu nebyl, kdo by ji vysvobodil. 
28 Jestliže by nalezl někdo děvečku pannu, kteráž by 
zasnoubena nebyla, a vezma ji, obýval by s ní, a byli by 
postiženi: 
29 Tedy dá muž ten, kterýž by obýval s ní, otci děvečky 
padesáte stříbrných, a bude jeho manželka, protože ponížil jí; 
nebude moci jí propustiti po všecky dny své. 
30 Nevezme žádný manželky otce svého, a neodkryje podolka
otce svého. 

To jsme pořád u toho samého problému, co teda jsem, když 
Bůh stvořil muže a ženu?
Napadá mě, že nejsem člověk... to je jediné vysvětlení...

No radši se do toho nebudu pouštět a jdu spát.
Jinak proti věřícím nikdy nic nemám. Tak, jako já nikomu 
nevnucuju svoji transsexualitu, oni mi zase nevnucují svoji 
víru. Jsme si kvit. Na člověku mě zajímá, jaké má 
charakterové vlastnosti, jestli je na něj spolehnutí a jestli mě 
nechce ublížit... je jedno, jestli je černý, bílý, modrý nebo Žid,
Rus nebo gay. To na můj pohled na něj nemění.

Červen 2012 - Co říká Bible o změně pohlaví 607



A hurá! Tahle noc je aspoň díky tomu psaní zase o něco 
kratší! Už aby se rozednilo... Bojím se ulehnout do té tmy. Ne 
že bych se bála tmy, ale všechno mi tu v tu chvíli připadá tak 
neživé... jakoby se vytratil život...

A ještě jsem si nezvykla (a pravděpodobně nikdy nezvyknu) 
usínat nepřitisknutá k mojí manželce... zatímco ve vedlejším 
pokoji spokojeně oddechuje malá dcerka... :(

No jo, noc.
Už je to tady zas.
Potřebuju světlooooo! Pomoooc!
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Nečti to
24. června 2012 v 22:05 | Tereza 

Nedá se to číst?
Tak to nečti!
Nechápu, proč sem teda chodíš.

Když si někdo zapálí cigaretu a smrdí mi pod nos, taky mu 
nelezu do dýmu a radši jdu pryč.

Já si to tu píšu pro sebe. Prdím na lidi (nemyslím tím ty, co 
jsou na mé straně). Vy jste se narodili v pohodě.
Proč to pořád řeším? Jsem snad Bůh nebo jasnovidec, abych 
to věděla?
Jasně, když se ráno probudím a zjistím, že v zrcadle je cizí 
tělo, které nechci, udělám si snídani a půjdu do práce. Takhle 
nějak si to představujete? Proč to řešit, žejo? Vůbec se z toho 
nezblázníte. Zajdete si přinejhorším k doktorovi, ten vám dá 
nové tělo a je to.

Nemůžu se zlobit.
Protože tohle nejde si představit.
Protože štěstí je nemuset to řešit a já vám to štěstí nechci brát.

Jestli se někomu hnusím, tak s tím musím počítat. Jak jsem 
řekla, hodně lidí ztratím... ale hodně lidí získám.
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Pravděpodobně vás nikdy v životě už neuvidím.
Kromě manželky teda. Ale kdykoliv si budeme předávat 
malou, budu mít na hlavě papírový pytel s dírama neboj. A 
kdyby ti bylo ze mě fakt hodně šoufl, můžeš ho rovnou 
použít... a nezapomeň mi připomenout, jak se ti hnusím. Tohle
hold budu muset překousnout, protože malou miluju. Jestli to 
ovšem překousne manželka. Třeba mi ji bude v budoucnu 
předávat její nový táta...

...chci zpátky do našeho malého strašného bytečku, do naší 
staré škodovky, pod náš stan... ...na mořské pobřeží, na 
hotelový pokoj, kde ti mažu záda... ...na zahradu s jahodama, 
na schody, na kterých stojíš a prosíš mě pohledem, abych na 
noc neodjížděl domů....

Buď si všichni zvykneme nebo...

...nevím.

Proč to zase čteš?
Je fakt, že nebýt vás, nemám proč psát, protože mě nic 
netrápí.
Já nic neřeším. To vy pořád něco řešíte.

Rozvod je jako mor.
Kdo s ním přijde do styku, ten onemocní.
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Přemýšlím si o hledání práce
26. června 2012 v 23:20 | Tereza 

Jo, tak tohle je téma, které mě děsí.
Jsem v situaci, kdy potřebuji práci. Je konec června a do 
konce července budu na neschopence a pak si můžu tak akorát
vybrat ten měsíc dovolené, co mám v současném zaměstnání, 
které už ale nemůžu dělat, protože na to nemám fyzicky a 
konec.

Takže denně kontroluji volná místa a téměř každé tři dny na 
nějaké posílám svůj životopis, protože perfektně splňuji jejich
požadavky a navíc jsou to místa, která mě lákají, protože jsem
vždycky pracovala s lidmi (hlavně v oblasti lidských zdrojů, 
jak se tomu docela ošklivě takhle dnes říká) a tahle práce mě 
baví.

Ale začíná to být s prací dost kritické, takže píšu i na místa, o 
kterých si myslím, že by mě mohly bavit.
Bohužel (a fakt mě to mrzí) v tomhle městě není moc 
obchodů s oblečením, spodním prádlem nebo botama, takže 
mé vysněné zaměstnání v takovém obchodě nepřipadá v 
úvahu. Tam se ty prodavačky drží a já se tam zatím jaksi 
nevejdu.
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Říkám si, že i na tom musím najít něco pozitivního a tím je 
plat. Místa, na která se teď hlásím jsou sice náročnější na 
přemýšlení, ale také lépe placená.

Mám asi 5 rozjednaných míst, kde přesně splňuji všechny 
požadavky.

Už v minulosti jsem ale také splňovala všechny požadavky a z
důvodu velkého zájmu (jak mi napsali) jsem nebyla ani 
pozvána na výběrové řízení. A tak to samozřejmě zkouším 
dál.

Jenže musím brát v potaz ještě jednu věc - a tou je moje 
přeměna.

Načasovala jsem si to s hledáním práce naprosto nevhodně.
Nemám ještě ani neutrální jméno a nemohu tedy vystupovat 
jako žena.
Musím tedy do nové práce nastoupit jako muž.
A musí to být práce, ve které nebude problém ji později 
vykonávat jako žena!
A ve které nebudou zabedněnci, kteří s tím budou mít 
problém... :/

Trochu moc podmínek ne?
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Děsí mě představa, že zas většinu týdne budu muset trávit 
jako muž.
A pak mě děsí představa, jak to tam budu muset všem oznámit
- tu změnu mé image a taky všeho ostatního s tím 
souvisejícího... Jak jednoduché by bylo hledat práci už jako 
Tereza! No třeba k tomu taky jednou dojde.

Už tak je těžké najít v dnešní době práci a já si ještě vymyslím
tohle.
Ale nemám na výběr.

A tak zatímco místa u počítače, ve skladu elektroniky nebo 
jako administrativní pracovnice ve sklářské firmě se dají v 
budoucnu akceptovat i pro ženu, představa že teď nastoupím 
jako personalista do firmy, kde je striktně vyžadováno 
společensky přijatelné oblečení (ženy kostým, společenské 
kalhoty nebo sukně a muži společenské kalhoty, košile a 
kravata), se mi bohužel příčí. Nesnesu kravatu ani pohled na 
sebe v košili a černých kalhotách...a ty boty! Ale je to 
nadstandartně placená práce. Taky půjdu domů s 
nadstandartně vyšťavenou hlavou... :/ Něco za něco.
Jako Tereza bych se v kostýmkách a sukních každý den v 
práci vyžívala! :) Ale hodí se to hovořit s klienty zrovna někde
tak v polovině přeměny, kdy nejste ani muž ani žena? Nebo 
spíš: zvládnu to já? Nezalezlá a všem na očích? :)

Musím si ujasnit při hledání práce své priority.
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Chtěla jsem takovou práci, kde nebudu až tak veřejně známá a
potřebná. Kde se jako malá šedá myška budu moct pomalu a 
nenápadně proměňovat v princeznu. Ale jsou vůbec taková 
místa? No asi jo, když to zvládli i ostatní :)

Uvidíme, jaké budu mít štěstí.
Protože o tom je život. O štěstí.
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"Jsem těhotná...a můj muž se chce stát
ženou"
27. června 2012 v 0:55 | Tereza 

Narazila jsem zase na zajímavé video: "Jsem těhotná...a můj 
manžel se chce stát ženou", kde dva mladí lidé řeší situaci, 
kdy ona je těhotná a on jí sdělí, že se chce stát ženou.
Řeší, jak přeměnu bude vnímat dítě, že ze své manželky tím 
pádem udělá lesbu a navíc manželka má také jedno tajemství 
a tím je psychická porucha trichotillomanie - chorobné 
vytrhávání vlasů (nevěděla jsem, že něco takového vůbec 
existuje!).
Manželka svého muže miluje a chce s ním být a na konci po 
narození syna to vypadá, že manžel už nechce být Brooke (jak
se nazývá v ženské roli).
Ale její nahraná videa na youtube s pozdějším vydáním 
vypovídají o něčem jiném :)
Říkám to furt - nejde to zastavit! :)

Vždycky tak jako toužebně očekávám, že ten pár bude žít 
spolu i po přeměně a vychovávat své děti... a ono to vždycky 
nenastane...

Tentokrát z toho fotoromán dělat nebudu, protože bude zase 
jedna hodina v noci a já jdu do peřin :) Takže kdo umí aspoň 
trochu anglicky, může se podívat:
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I'm Pregnant and... My Husband Wants to Become a
Woman

(anglicky)
https://youtu.be/FVL6wzMU_oY

A pak jsem narazila ještě na jedno zajímavé video, jak se 
12tiletá dívenka vypořádává s tím, že její maminka byla muž 
a nyní žije se ženou, která byla také mužem. A jak se zdá, není
to pro ní vůbec jednoduché, protože říká, že chce, aby to 
skončilo. Druzí o jejích "rodičích" totiž říkají, že jsou 
"divní"...

Moje máma byla mužem
(anglický dokument s ruským dabingem)

https://youtu.be/Eex8hhXxEAk
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Čekání na lásku
27. června 2012 v 20:28 | Tereza 

V noci jsem zase nemohla usnout.
Stýská se mi po malé, ale i po manželce.
Došlo mi, jakou má oproti mě manželka výhodu, že se jí 
hnusím. Tím je to pro ní jednodušší, nemusí se na mě těšit, 
nemusí o mně přemýšlet, nemusí vzpomínat... je ráda, že se 
mnou není, (asi) je jí líp.

Kdyby se mi taky hnusila, tak by mi bylo rozhodně líp. Jenže 
bohužel no.

Za pár dní jedeme s malou do Prahy na kontrolu a já se na ten 
společný "výlet" jako dřív těším strašně moc, protože budeme 
spolu celý den. To zas bude noc potom :(

Potřebovala bych, aby se mi manželka taky zhnusila. Abych 
na ní kašlala, jako kašle ona na mě, abych jí nemusela psát 
smsky, když je mi smutno a byla mi ukradená, jako jsem já jí.

Z tohohle hlediska mi přijde, že tam, kde se dva totálně 
rozhádají a nejsou schopni se domluvit, jsou na tom vlastně 
psychicky lépe, protože ten fakt, že jeden druhého nesnáší jim
umožňuje snáz začít nový život.
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Je to dva dny, co jsem podepsala u notářky ty přiblbé papíry. 
Za podpisy jsme daly 504 Kč a na soudě za podání k rozvodu 
chtějí 2000 Kč - na tom jsem se ale narozdíl od těch podpisů 
podílet odmítla, protože já se rozvádět nechci.

U mě je všechno naopak oproti manželce.
Ona mě nenávidí, já jí miluju. Ona se mnou nechce žít, já s ní 
ano. Jenže to je dané tím, že já jsem pořád uvnitř já. Mění se 
jen moje vizáž.

Ale jedno pozitivum to má. Naše zákony neumožňují změnu 
pohlaví (operativně), pokud je osoba v manželském svazku a 
ačkoli to žádný zákon přímo nezakazuje, lékaři vyžadují před 
zákrokem doklad, že osoba je svobodná nebo rozvedená. Náš 
právní řád totiž jaksi neřeší a nepočítá s tím, že by manželka 
měla manželku! :) Tak to musí zachraňovat aspoň ti doktoři.

Napadlo mě, co by se stalo, kdybych úmyslně lhala, že jsem 
svobodná a přitom měla manželku? Jasně, že by to byl 
podvod, ale dá se to vůbec odhalit? Nejsem schopná lhát a 
navíc manželka mě přeci nechce, čímž mi to usnadňuje.

Kdy už konečně půjdeme všichni domů???
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Včera se mi moc líbil komentář Anežky a děkuju jí tímto za 
něj.
Reagovala na článek, kde jsem přemýšlela o mých šancích na 
lásku (Olomouc - II. díl - zamilovaná Tereza):

"Terezko a Leonko, sedim tu vecer a prociam Terky blog. 
Porad premyslim, jestli reagovat, nebo ne a pak narazim na 
komentar Leonky, ktera pise presne to co si myslim. Jen s 
jednou jedinou veci nesouhlasim. Nemyslim, ze mas vic sanci
na lasku jako Tom. Uz jen pro to, ze jak jsem popchopila, 
Tom nejsi. Na opravdou lasku mas sanci jen pokud budes 
opravdu tim, kym jsi. Pokud te nekdo zaujme tak, ze se ti 
rozbusi srdce, jak vis, ze to ten clovek neciti podobne, kdyz za
nim (za ni) nepujdes a nezeptas se? Verim, ne vim, ze jsou 
lide na tehle planete, v tehle zemi, v tomhle kraji a skoro jiste 
i nekde v tvem meste, kteri jsou schopni te milovat takovou 
jaka jsi. Po pravde, me si prirostla k srdci po dvouch vecerech
stravenych na tvem blogu. Sleduju tvuj pribeh a hrozne moc ti
fandim. Nedokazu si predstavit, ze clovek jako to by nemel 
sanci na lasku. Proste nemozne! A to jsem te nikdy 
nepotkala.... Drzim palce, moc!"
Dnes jsem šla totiž pro něco do obchodu, kde pracuji a jak 
jsem vyšla (měla jsem sluchátka v uších, takže jsem byla zase 
v tom svém světě :), potkávala jsem holky, lidi, u k terých mě 
napadlo, že nejsem přeci jediná, kdo touží po lásce! Že tahle 
planeta je plná takových lidí! A nejen planeta, ale i tohle naše 
město! A některé holky se mi moc hezky usmívaly do očí a 
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nespouštěly jsme vzájemně svůj pohled, dokud jsme se 
neminuly.

To se mi líbilo.

Došlo mi díky tomu komentáři, že v tomhle městě třeba může 
existovat někdo, kdo čeká na lásku stejně jako já. Jak jen to 
zjistit? :)
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Jen do mě
28. června 2012 v 20:13 | Tereza 

Proč já se vždycky nechám tak snadno srazit na zem?
Psala mi Nikita ze Znojma, že jí taky pořád někdo sráží na 
zem, ale že je bojovnice a přeci těm všem zabedněncům 
neudělá radost, aby se nezvedla! :) To se mi líbilo, jenže ono 
to není tak jednoduché.

Dneska jsem dostala perdu hned dvakrát.

Šla jsem do obchodu, kde pracuji, pro pár věcí. Všechno bylo 
v pohodě, dokud nevylezl můj kolega, který na mě hned 
vychrlil: "Tys tu byl včera a prej jsi byl zase nějak divně 
oblečenej. Jo a dneska už nemáš náušnice jo? Proč? Jo a prej 
jsi měl namalovaný...obočí nebo co..."

Přitom já chodím právě do obchodu, kde pracuju, v unisex 
kalhotách i tričku - ale vyloženě unisex! Tzn. opravdu pro 
muže i ženy, abych je neprovokovala, protože mi bylo jasné, 
že to tam neskousnou. A včera jsem tam byla pro krabici s 
náušnicema i namalovanýma očima - když já si připadám 
nenamalovaná strašně divně a nelíbí se mi to (ty 
nenamalované oči.)
Nedávno jsem koukala na pořad Sama doma, jak tam líčí a 
češou vždy jednu divačku, která tam musí dorazit nenalíčená 
a sama moderátorka prohlásila, jak to není hezké, když se 
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žena nenalíčí, že ta tvář je pak taková "nahá". Jo. Přesně! 
Mám stejný pocit! Taky se mi nelíbí, když jsem nenalíčená. 
Jenže boooohuuužel já se malovat nesmím! To je nefér. 
Jakoby všem holkám zakázali se najednou z ničeho nic 
malovat :(

Náušnice jsem dnes odpoledne zrovna neměla, protože mě 
odvážela manželka domů, kde jsem balila balíky a jela na 
poštu a taky mě bolí trochu ucho, takže jsem ho chtěla nechat 
den odpočinout... no a oči jsem si výjimečně nemalovala, 
protože jsem měla odpoledne jet na dětské hry v MŠ naší 
dcerky, ale to nakonec odpadlo, protože byla promočená 
zahrada.

Něco jsem na kolegu zamumlala a šla si po svých, ale když 
jsem odcházela a platila ty věci, tak přiběhl a prohlásil: "No... 
dneska už aspoň vypadáš jako člověk!"

Řekla jsem mu: "Nech si to, ty... zvíře." Nenapadlo mě nic 
adekvátního k označení "ne-člověk", jakým jsem podle něj 
byla včera, přestože mě neviděl. Prý mu vedoucí hned volal, 
protože mě řešili. Ptali se mě včera, jestli mám už holku, když
teď nejsem s manželkou. Řekla jsem, že nemám a hned začal 
vedoucí přemýšlet, jak by to bez manželky nedokázal, že už je
zvyklý na ty večeře a tak. Protože on je zvyklý na večeře dvě. 
Ale né jakože po sobě, ale najednou! On si každý večer totiž 
může vybrat ze dvou jídel! Takovou má manželku! Takže 
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jsem mu řekla, co mám jako dělat, žejo, když nemám na 
výběr. A hned jestli teda nemám aspoň chlapa! Na to jsem jim 
řekla, že chlapa nechci a vymýšleli další varianty, z nichž ta 
úplně poslední byla, že se chci nechat přeoperovat a budu 
lesba. Tak jsem jim to nevyvracela, smáli jsme se tomu 
všichni. Ať si to přeberou.

Když tam příště přijdu vyloženě hnusně mužsky oblečená, 
nejlépe neoholená a úplně super by bylo pěkně smradlavá, tak
budu člověk. Ale jak se navoním, učešu, na uších se mi budou
třpytit náušnice a budu mít namalované oči (nedej bože i 
ženské kalhoty nebo tričko!), tak jsem ne-člověk, nebo jak to 
nazývají nevím... rozhodně nejsem člověk.

Přijedu domů (do našeho krásného starého bytečku), tam si 
manželka balila pár věcí ke tchýni a za chvíli odjížděla a já 
tam byla sama s těma všema židličkama, na kterých seděla 
malá a koukala šťastně v princeznovských šatech na televizi, 
byl tam košíček, co s ním chodila jako nakupovat, v kočárku 
byl sáček od voňavého vanilkového cukru z doby, kdy jsme 
spolu pekly koláč a který jí tak voněl, že si ho chtěla schovat 
do kočárku... a byla tam takových věcí spousta! Malá byla 
všude! Slyšela jsem její smích a viděla, jak se jde krásně 
vykoupaná schoulit do postýlky, kde jí přečtu pohádku a ona 
mě prosí, abych tam ještě chvilku ležela, než usne... a 
povídaly jsme si...
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Je mi z toho tak smutno :( Ještě, než manželka odešla, tak 
jsem jí to řekla, že mi chybí... oba dva. Že s tímhle nikdy 
nebudu souhlasit (s rozvodem, s odloučením od dcerky, s 
prodejem tohohle krásného bytu, který voní, který má slunce 
úplně všude z několika stran, do kterého jsme si přivezly 
malou Kačenku a ze kterého jsme měly kdysi takovou 
radost...).

Na to mi řekla, že moje psycholožka by mě měla zvát častěji. 
Že jednou za 14 dní je málo, protože jinak by byla tak 
schopná, že by se postarala o to, abych se s tím vším už 
smířila.

Bavili jsme se o tom, že byl moment, kdy jsem jí nabízela, že 
do té přeměny nejdu, že chci zpátky náš krásný život a že jsou
lidé, kteří i se začátkem přeměny i během ní chtějí zase 
zpátky (opravdu jen zcela výjimečně, protože je to problém i 
pro metabolismus, který si zvyká na nové hormony), ale to 
okamžitě začala odmítat a místo toho, aby mluvila ke mě, 
mluvila k nějaké skupině osob, do které mám jako patřit... 
nebo spíš než osob nějakých bytostí... "Jo to vy takhle děláte 
jo? Že se chcete stát ženou, všude to rozhlásíte a pak se chcete
vrátit? A proč jsi teda přede mnou chodil jako ženská? To sis 
měl rozmyslet dřív." A podobné výčitky a k tomu přidala zase 
pár urážek, jak jsem hnusná... tak jsem jí řekla, ať už radši jde.
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A to mi ještě prohlásila, že je vidět, že to není vrozené (jako 
ten můj problém). Nechápu, jak na to přišla. Jo, moje 
manželka to musí přeci vědět nejlíp! :/

Taky bych byla víc v pohodě, kdybych měla malou u sebe 
každý den. A taky bych pak řekla manželce, když by si 
stěžovala, že se jí stýská: "Hele a neměla by tě ta psycholožka
zvát častěji? Aby ses s tím jako smířila víš?" :/

A balila hodinu balíky a bylo mi na nic.

Mám zase vztek.

Ale hlavně je mi smutno, tak se tu zkouším z těch všech 
pocitů vypsat.

A už zase na truc se mi chce najt si holku, vzít si jí a mít s ní 
děti jako muž.
Blbost no, já vím. Ale uklidňuje mě ta představa, jakože 
vezmu manželce ten její údajně jediný důvod, proč se to 
všechno stalo a budu mít další šťastnou rodinu a uvidí, že to 
byla chyba tohle udělat.

Asi jsem pošahaná taky :)))

Ale vůbec nevím, jak se s tím mám jako smířit. To jde jo?
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Chtěla bych být rorýsem, prohánět se v hejnech nad sídlištěm 
za úžasného nadšeného křiku z té vší radosti ze života a přistát
na dlani Monice...
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Nové přeměny (trošku víc) + 1 svatba
28. června 2012 v 22:46 | Tereza |  Přeměny 

Ještě se mi nechtělo hledat nové přeměny, ale narazila jsem na
ně náhodou (přes profil někoho, kdo sledoval mé video :) a to 
se fakt nedalo to sem nedát. :)

Hned první je Brianna z USA a co je na ní zajímavého je to, 
že třetím rokem života jako žena se "vdala" a vzala si ženu 
(nevím, jestli se v USA mohou brát nebo jen "registrovat" 
jako u nás, ale je to hezké!) A hlavně - ta proměna v tak 
krásnou ženu...
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Další je Cathy z Kanady a je jí 41 let:

Amber z USA:
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A tady moc krásná Rakušanka Anna - 24 let:
(ženskou fotku jsem nepoužila přímo z odkazujícího videa, 
ale z jejího pozdějšího videa, protože se mi prostě líbila)

Dánsko, 26 let.
Jméno nikde nepíše ani ho na ostatních videích neříká, tak 
prostě jenom "Dánsko" :) A klučičích fotek tam moc nedala 
(neobvykle některé zařadila až ke konci), ale to nevadí, 
protože jako žena je krásná:
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USA, 47 let... řekla bych, že vypadá mladší!

A proč se nenechat tetovat? :)
Misty, USA, 26 let.
Ta přeměna je v tomto případě skutečně neuvěřitelná. Nebýt 
toho tetování, tak si řeknu, že to nemůže být on(a) :)
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Zion, Velká Británie:

Racheal, Nový Zéland, 56 let! Tybrďo!
U jedné z prvních ženských fotek je text: "Všimněte si, že se 
odteďka všude usmívám...."
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Jasmine, Austrálie, 27 let:

Bože jak já tyhle přeměny miluju :)
Jenni, Velká Británie, 26 let.
Prostě krása! Sedmiminutové video, ale já ty holčičí fotky 
nedokázala přeskočit :)
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Kairi, USA:

Debra, USA, 30 let:
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Michelle, USA, 49 let!
Píše tam, že vybrala videu hudbu, na kterou tancovaly spolu s 
manželkou, když se před léty braly, ještě než došlo k 
přeměně...

Mishi, Austrálie:
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Velká Británie, začala brát hormony v 17ti letech:

Christina Cruz, USA:

Červen 2012 - Nové přeměny (trošku víc) + 1 svatba 635

http://www.youtube.com/watch?v=yEvOfIhVDUk
http://www.youtube.com/watch?v=9sWZcOZZNwU


To prostě není možné - to jsou kouzla! Proto mě ta videa tak 
fascinují. Že se z ošklivého káčátka vyklube krásná princezna.
No není na tom životě právě tohle hezké?

Tohle je fakt normální regulérní posedlost!!! :) Dneska jsem 
fakt vycucla videa, která jsem ještě neviděla ze seznamu videí
jednoho nadšence, který si přidal mé video do tohoto 
seznamu. Měl tam 98 videí, tak jsem mu to prolezla a tenhle 
dnešní článek je už doufám naposledy takhle dlouhý, protože 
jsou mezi těmi přeměnami i některé starší z r. 2010 a 2011.

Jdu spát. I když se mi nechce a i když bude 1 h. v noci.
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Muži vymřou, tvrdí australská 
genetička
29. června 2012 v 15:22 | Tereza 

Je to starší článek z r. 2009, ale zaujalo mě na něm, že existují
na téhle planetě tvorové slepušky z východní Evropy, které se 
rozmnožují i bez chromozomu Y.

A předem se omlouvám všem biologickým ženám, které touží
stát se muži. Nic proti vám! A také nic proti ženám, pro které 
muži znamenají hodně.
Mě se prostě ta představa bez mužů na světě tak trochu i líbí :)
Proč někdo nenatočí nějaký film, jak by tohle dopadlo? :) Asi 
si teď proti sobě poštvu spoustu žen i mužů, ale já si svět bez 
mužů představit dokážu. Tedy kromě onoho 
rozmnožování... :) Nenapadá mě jediná věc, kterou by žena 
nezvládla! :)

Muži vymřou, tvrdí australská genetička
22. května 2009
Jsou muži na vymření? Jejich specifický chromozom Y, který 
určuje pohlaví mužů, se stále zkracuje. Jednou zmizí zcela a 
pak se muži přestanou zřejmě rodit, tvrdí australská genetička,
profesorka Jennifer Gravesová.

Současníci se ale příliš vzrušovat nemusí. Eroze genu a jeho 
úplné vymizení přijde až za pět milionů let.
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A profesorka Gravesová si myslí, že možná ani potom nemusí
být osud mužů plně zpečetěn. Dívá se totiž na model 
některých hlodavců, kteří se stále rozmnožují kopulací dvou 
opačných pohlaví, přestože nemají vitální geny tvořící 
chromozom Y.

"Aby byl člověk mužem, musí mít chromozom Y. Před třemi 
stovkami milionů let měl chromozom Y asi čtrnáct set genů, 
dnes jich zůstalo jen pětačtyřicet. V tomto tempu to znamená, 
že geny chromozomu Y zcela zmizí za pět milionů let," 
uvedla Gravesová na konferenci v Irsku.

"Chromozom Y mizí a velkou otázkou zůstává, co se stane 
potom," dodala Gravesová, podle níž může mužské pohlaví 
vznikat na základě jiného principu.

Vylučuje však, že by se ženy rozmnožovaly přirozeně bez 
oplození.

"Lidé se nemohou rozmnožovat asexuálně jako někteří plazi, 
protože potřebují některé pro život důležité geny od mužů. 
Ale dobrou zprávou je, že některé druhy hlodavců, například 
slepušky z východní Evropy, nemají žádný chromozom Y. A 
přitom mají pořád dost zdravých samců. Funkci musel 
přijmout nějaký jiný gen a my bychom moc rádi tento gen 
odhalili," uvedla profesorka Gravesová z australské Canberry.
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Zdroj: http://ona.idnes.cz/

A na závěr tu máme jednu krásnou slepušku!
(Prostě takový příbuzný krtka.)

Tak jak to teda dělaj? :) To se mi zjistit nepodařilo, protože 
český web se o tom nezmiňuje, takže se budeme muset 
podívat na stránky v angličtině. I když oni to vlastně vědci 
ještě přesně nevědí! 
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True colors
29. června 2012 v 21:38 | Tereza 

Nechápu jednu věc.
Řeknete někomu, kým doopravdy jste a najednou ho už 
neuvidíte.
Jakobyste ho urazili nebo podrazili nebo já nevím, přitom 
jsem mu přeci nic neudělala?!
Nebo jakobych se snad já proměnila v nějakou obludu, se 
kterou už nikdo nikdy na celém světě nepromluví!
Navíc ještě tak rok budu vypadat podobně jako dosud, takže 
nikoho děsit nebudu - no a potom ("ach bože ta hrůza!") mi 
narostou prsa a vlasy a zjemní se mi tvář a budu nosit dámské 
oblečení i na veřejnosti! Hm, to jsou věci! Budu ženou! A s 
tou se nemůžeme bavit... Žena je obluda? Nebo já snad?

Doteď jste s ním trávili roky svého života, nikde nebyl žádný 
problém, zvykli jste si na sebe, rozuměli jste si a najednou je 
všechno jinak.

Nechápu proč.
Já jsem pořád já a on je pro mě pořád on.

A co jako? Tak budu žena! A to znamená, že už spolu 
nemůžeme mluvit? Nebo jíst u jednoho stolu???? Řešit kytky 
na zahradě?
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Nerozumím tomu. Nevím proč to tak je.

Nemluvím teď o manželce, ale třeba o tchýni, tchánovi nebo 
švagrové. Taky se mi po nich stýská.
Ale to je rodina mojí manželky a tu já přeci nemůžu 
navštěvovat, protože to žádní rozvedení manželé nedělají (aby
navštěvovali rodinu toho druhého), jak mě asi před měsícem 
poučovala manželka...

Dneska tam slaví svátek, ale já tam nejsem. Poprvé po 12ti 
letech.

Kolik bude ještě těch "poprvé" po 12ti letech?

A dá se na to vůbec zvyknout?

"Neboj se
ukázat jim své pravé barvy.

Vidím tvé pravé barvy
A proto tě miluji..."

Tuhle písničku miluje moje manželka, miluju jí já a miluje jí i
naše malá.

Když jsme si jí pouštěli nahlas v autě, vždycky jí dcerka
chtěla pustit znovu a znovu.

Z roku 1986. A pouštíme si jí v roce 2012!
26 let bere lidi po celém světě za srdce.
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" N e b á l a__ j s e m__ s e.
U k á z a l a__ j s e m__ s v é__ p r a v é__ b a r v y.

V i d í__ m é__ p r a v é__ b a r v y
a__ p r o t o__ m ě__ n e m i l u j e . . . "

Cyndi Lauper - True Colors
https://youtu.be/LPn0KFlbqX8

You with the sad eyes ------- Ty s těma smutnýma očima
Don't be discouraged ------- Nenech se zastrašit

Though I realize it ------- Uvědomuji si
Hard to take courage ------- Jak těžké je vzít odvahu
In a world full of people ------- Ve světě plném lidí

You can lose sight of it all ------- Můžeš ztratit o všem přehled
And the darkness that's inside you ------- A temnota uvnitř

tebe
Makes you feel so small ------- Zajistí, že se budeš cítit takhle

malý.

But I see your true colors shining trought ------- Ale já vidím
tvé skutečné barvy prosvítat

I see your true colors ------- Vidím tvé pravé barvy
And that's why I love you ------- A proto tě miluji

So don't be afraid ------- Tak se neboj
To let them show your true colors ------- Ukázat jim své pravé

barvy
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True colors are beautiful like a rainbow ------- Pravé barvy
jsou krásné jako duha

Show me a smile then, ------- Ukaž mi úsměv
Don't be unhappy ------- Nebuď nešťastný

Can't remember when I ------- Nevzpomínám si
last saw you laughing ------- kdy jsem tě naposledy viděl se

smát
If this world makes you crazy ------- Jestli z tohoto světa šílíš

And you've taken all you can bear ------- A naložil sis
všechno, co můžeš unést

You call me up ------- Zavolej mi
Because you know I'll be there ------- Protože víš, že já tu

budu.

I see your true colors ------- Vidím tvé pravé barvy
And that's why I love you ------- A proto tě miluji

So don't be afraid ------- Tak se neboj
To let them show your true colors ------- Ukázat jim své pravé

barvy
True colors are beautiful like a rainbow ------- Pravé barvy

jsou krásné jako duha

If this world makes you crazy ------- Jestli z tohoto světa šílíš
You've taken all you can bear ------- A naložil sis všechno, co

můžeš unést
You call me up ------- Zavolej mi
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Because you know I'll be there ------- Protože víš, že já tu
budu

And I see your true colors shining trought ------- A vidím tvé
skutečné barvy prosvítat

I see your true colors ------- Vidím tvé pravé barvy
And that's why I love you ------- A proto tě miluji

So don't be afraid ------- Tak se neboj
To let it show your true colors ------- Ukázat jim své pravé

barvy
True colors ------- Pravé barvy

True colors are shining trought ------- Skutečné barvy
prosvítají

I see your true colors ------- Vidím tvé pravé barvy
And that's why I love you ------- A proto tě miluji

So don't be afraid to let them show ------- Tak se neboj jim
ukázat

Your true colors ------- Své pravé barvy
True colors are beautiful like a rainbow... ------- Pravé barvy

jsou krásné jako duha...
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Probudila ses v mé kůži
30. června 2012 v 21:13 | Tereza 

Probudila ses v mé kůži.
Přivezla jsem ti malou na jeden den v týdnu.
Když jsem si pro ní přijela a malá se tě zeptala, jestli může 
zítra za tebou zase přijet, řekla jsem jí, že ne, že zítra budeme 
na zahradě.
Celý týden budeš zase čekat, až jí uvidíš.
My totiž budeme slavit svátek na zahradě a grilovat, jako dřív.
Ty tam nesmíš.
Já totiž razím pravidlo, že po rozvodu se exmanžel(ka) 
nestýká s mými rodiči.
Že ti chybí?
Že ti chybí malá?
Měla bys chodit častěji k psycholožce, aby ses s tím už 
konečně vypořádala.
Díváš se do zrcadla.
Pláčeš.
To není tvoje tělo.
Nemáš malou, nemáš manžela, nemáš svůj krásný život.
Nemáš prostě nic.
Jen šanci, že své tělo dostaneš jednou zpátky a k tomu ti 
dopomáhej ...možná bůh...nebo spíš lékaři...
Přijdeš do práce.
Všichni se ti smějou, že máš náušnice.
Nikdo ti nerozumí.
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Tvůj partner na tebe kašle, protože se mu hnusíš víš?
Vadí mu, že se takhle oblékáš. A co by na to řekli lidi, kdyby 
vás spolu viděli? To se radši odstěhuj k mamce.
Bolí tě to.
Máš pár přátel, kterým to můžeš říct a kteří ti umí podat ruku.
Každou vteřinu, kterou si užíváš s malou, se snažíš prožít na 
sto procent. Nasáknout do sebe tu radost a to štěstí. A přesto 
každou vteřinu cítíš tu tíseň u srdce, že o ní večer zase přijdeš.
Tvého partnera to nezajímá.

Ale ne.

Takhle by se to nestalo, protože...

...pokud by ses ty probudila v mé kůži, pak bych se musela já 
probudit ve tvé...

A to by znamenalo, že všechno udělám jinak:

Probudila jsem se ve tvé kůži.
Dívám se do zrcadla a jsem šťastná.
Okamžitě sbírám všechny věci, co mám u mamky a spolu s 
malou se vracíme do našeho bytečku.
Nebudeme ho prodávat.
Jedu rychle pro tebe, abys mamce poděkovala, ale už nebude 
potřeba řešit, kde budeš bydlet.
Budeš přeci bydlet s námi!
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Už dost přivážení a odvážení malé. My jsme přeci rodina!
Jo, musíme se rozvést, protože se chceš stát mužem, ale já ti 
pomůžu. Budu dokumentovat tvoji přeměnu. Budu s tebou 
chodit nakupovat klučičí věci a budu s tebou chodit venku. 
Kašlu totiž na lidi. Ty jsi pro nás nejdůležitější, tebe jsem si 
vzala a tebe miluji.
Chceš mě vzít za ruku? Miluješ mě pořád? Tak jo, vezmi mě 
za ni. Mě se sice líbí holky, ale ty jsi pro mě uvnitř pořád ty. A
až se staneš klukem i zvenčí, nějak to uděláme, abychom byli 
šťastní. Nedovedu si představit, že bych tě kvůli tomuhle 
opustila! Nezasloužíš si to. Nemůžu tě v tom nechat 
samotnou. To není lítost, to je láska.
Po operaci pohlaví se o tebe budu starat. To zvládneme!
A malá bude šťastná, že nás má doma pohromadě.
Ve svém pokojíčku se svojí postýlkou a svými hračkami.
Budeme jezdit spolu na výlety, společně nakupovat.
Náš život bude ovlivňován tvou cestou, ale my tě milujeme 
takovou, jaká jsi. Nebo jaký jsi (když chceš být tím mužem.)
Tělesná schránka nemůže změnit to, co nosíš v srdci.
Spolu dobře zvládneme všechno finančně utáhnout.
A zase nám bude fajn na zahradě u vašich, protože i vaši tě 
podpoří. A moje rodina taky.
A nebude nám nic chybět.
To nás posílí.

Proč bych tě měla proboha vyhazovat z bytu??? Za to, že ses 
mi ukázala v pravém světle? Za to, že jsi mi řekla, kým 
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doopravdy jsi? Že jsi našla tu odvahu a udělala to? Těší mě 
tvá upřímnost! Vážím si jí...
A máme spolu krásnou dcerku! Ona potřebuje nás a my zase 
jí.

Bože jak se mi teď ulevilo, když jsem tohle napsala. Tuhle 
utopii.
Jak málo stačí lidské psychice dát, aby byla "okecána" a 
uklidněna. Obyčejná představa. Pohádka.

Dnes tu byla skoro celý den malá. Užily jsme si spolu her na 
víly, ale i atrakce na městských slavnostech, kam jsme každý 
rok chodili jako rodina. I když pak bylo +34 stupňů, takže 
jsme byly rády doma v chládku. (Už se tak těším, až jednou 
půjdu v těch vedrech ven jen v krátkých letních 
šatičkách!!!! :) Přála jsem si, aby ten den neskončil...

Už mi jí manželka zase odvezla. Zítra chtěla malá taky přijít 
ale nemůže, protože sem přeci nebude jezdit každý den a 
budou na zahradě. (Jo, vím že bude na té zahradě šťastná a to 
mě uklidňuje, i když je mi bez ní smutno.)
Všimla si, že mám její fotku na stolku. Líbilo se jí to. "To aby 
ti nebylo smutno, když mě tu máš takhle viď? A vem si zase 
ty dlouhý vlasy a ty zlatý boty a budeme tančit!"

Čím víc jsem šťastná, tím těžší je to večer, když odjede.
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Je to jako když se zamilujete do někoho, kdo bydlí hodně 
daleko a jezdíte za ním. Ale víte, že jednou nastane okamžik, 
kdy musíte zase odjet (do školy, do práce...)
Ten, kdo tyhle okamžiky prožil ví, jaké to je. Trhá vám srdce, 
když se vlak rozjíždí. Občas s vámi nastoupí do vlaku a jede 
aspoň ještě jednu zastávku. Občas taky schválně zmeškáte 
vlak. A pak druhý... a jedete tím posledním. Nebo radši 
rovnou ráno - a z vlaku rovnou do školy... Jste zoufalí, protože
nechcete odjet.

Napadlo mě dnes, jak by bylo manželce, kdyby tu byla místo 
mě ona.
A došla jsem k závěru, že k tomu by právě nikdy nedošlo. 
Protože by pak všechno bylo jinak.

Stačí, aby vás ten druhý miloval.
V tom je všechno.
Nic víc nepotřebujete.
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Muž se změnil v ženu...a poté opět v 
muže
30. června 2012 v 23:46 | Tereza |  Přeměny 

A sakra! :)
Zase jsem na to narazila náhodou, ale tohle je fakt něco!
Hlavně ten konec, kde je popisováno, jak se tento muž cítil 
jako žena a srovnává pocity obou pohlaví... ufff.
Trochu psycho. Trochu hodně pro mě...

Muž prodělal operaci pohlaví na ženu.. a poté ještě jednu 
operaci zpět na muže!
08.11.2010 Zdroj: http://gossiponthis.com/ a 
http://dailymail.co.uk
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Obchodník Sam Hashimi se svou manželkou Trudi v r. 1990
předtím, než se stal designérkou Samanthou Kane
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Buď žena po odhalení jeho tajemství přestane svému muži 
brát telefon, když jí volá nebo (pokud se nebojí, že ublíží jeho
citům) ho vyhodí a rovnou řekne zničující: "Já chci 
skutečného muže!"

"Neexistuje nic, co bych si přál více, než se zamilovat a 
oženit. Je to jako bodnutí nožem do mého srdce pokaždé, 
když jsem odmítnut", říká Charles ještě před tím, než potkal 
svoji budoucí ženu Victorii.

"Trudi byla v mých očích dokonalá žena, ona byla láska mého
života, ale byl jsem typický muž, který se soustředil příliš 
mnoho na práci a ne dost na svou rodinu. Myslel jsem, že 
když jsem jí dal pěkný dům a ona měla spoustu peněz na 
utrácení, že je šťastná, ale ona nebyla," říká Charles, který 
také přiznává několik milostných afér během manželství.
"Když mě opustila kvůli jinému muži, byl jsem naprosto 
zničený a náš rozchod byl opravdu těžký. Nemohl jsem vídat 
své děti, což mě ničilo. Byl jsem velmi úspěšný v budování 
svého portfolia nemovitostí, ale v době našeho rozchodu se 
ekonomika propadla a já jsem ztratil spoustu peněz v době 
recese. Jako muž jsem se cítil velmi ponížený."

Charles teď věří, že utrpěl úplné duševní zhroucení, během 
kterého začal pochybovat o všem, včetně jeho sexuality.
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Jako dospívající se zamiloval do jiného chlapce a ve svém 
zmatku začal chodit do gay klubů a jako transvestita přišel do 
kontaktu s transsexuály.
"Prošel jsem trochu divokou fází experimentování. Měl jsem 
vždy pocit, že moje sexualita je velmi proměnlivá, i když 
jsem nikdy nebyl příliš přitahován jinými muži v době, kdy 
jsem byl ženatý s Trudi," říká Charles, jehož manželství se 
zhroutilo v roce 1995.
"Setkal jsem se lidmi v těchto transsexuálních klubech, kteří 
říkali, jak je to fantastické být ženou, jak úžasný je sex, jak 
jsou šťastní a začal jsem uvažovat, jestli nejsem transsexuál 
také."
"Ale teď vidím, že jsem nebyl skutečný transsexuál. Pravý 
transsexuál je někdo, kdo je odhodlán být ženou bez ohledu 
na to, jestli vypadá jako plešatý řidič kamiónu. Já chtěl být 
dokonalou ženou. Jednal jsem podle fantazie."
V těchto transsexuálních klubech se Charles dozvěděl o Dr. 
Russellu Reidovi a v roce 1997 si s ním domluvil schůzku.
"Bylo to všechno tak rychlé," říká Charles. "Mluvili jsme o 
mé fantazii být ženou, diagnostikoval mi poruchu sexuální 
identity a dal mi ženské hormony."

"Byl jsem vychován tak, abych věřil lékařům a v tomto 
hrozně deprimovaném a zmateném stavu jsem přijal diagnózu
bez otázek."
Pokyny Příručky o změně pohlaví, které nejsou právně 
závazné říkají, že pacienti žijí v jejich nové pohlavní roli po 
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dobu nejméně tří měsíců před tím, než jsou jim předepsány 
hormony a měli by mít za sebou alespoň 12 měsíců této léčby 
před operací.
Charles měl operaci pohlaví pouhých šest měsíců po jeho 
první schůzce s Dr. Reidem a den poté prohrál soudní spor, ve
kterém mu bylo znemožněno vídat své děti vě věku 12 a 13.

Copak nebyly pochybnosti o tak drastickém průběhu vaší 
přeměny?
""Musíte pochopit, já jsem byl sám," říká Charles. "Ztratil 
jsem ženu a svou rodinu. Neměl jsem s kým mluvit, nebyl tu 
nikdo, kdo by mi řekl, že možná dělám chybu."
"Věřím, že všechny mé kroky vycházely z akutní psychické 
tísně, že jsem nebyl schopen vidět své děti. Bylo to nejtěžší 
období mého života."
V té době byl už Charles nadšený z jeho transformace v ženu.

Samantha měla stále častěji deprese a jejím hlavním 
spouštěčem k tomu, aby začala přemýšlet o tom stát se opět 
mužem bylo zrušení zasnoubení s bohatým britským 
statkářem, který si byl vědom její změny pohlaví.
"Zpočátku mu to nevadilo, že jsem byl kdysi muž, ale čím 
déle jsme byli spolu, tím častěji se o tom zmiňoval," říká 
Charles.
"Řekl bych, že neříkal věci, které si doopravdy myslí, protože 
nejsem skutečná žena a uvědomil jsem si, že nikdy nebudu 
jako žena plně přijímán."
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Ale odhaluje i další skutečný důvod pro provedení této změny
zpět v muže a tím byla znovu naděje, že by se mohl smířit s 
jeho znesvářenými dětmi, které neviděl 13 let.

"Opravdu jsem doufal, víc než cokoli jiného, že když jsem se 
rozhodl pro změnu zpět na muže, že mě zase uvidí," říká 
Charles.
"Po operaci jsem nenápadně požádal příbuzné, aby zjistili, 
jestli by mě mé děti chtěli vidět, ale obdržel jsem zprávu, že 
raději chtějí nechat věci tak jak jsou. To byla hrozná rána."
"Takže ve skutečnosti nic dopadlo tak, jak jsem doufal. Někdy
se může člověk stát opravdu velmi osamělou existencí. Myslel
jsem, že návratem k muži nastane konec příběhu, ale není 
tomu tak. Stát se znovu mužem bylo mnohem těžší, než jsem 
si dokázal představit. Samotná přeměna byla jakýmsi 
vymytím mozku."

Milionář Charles Kane utratil 200.000 dolarů za změnu 
pohlaví v roce 1987 a po sedmi letech si uvědomil, že to byl 
velmi špatný nápad... a teď se změnil opět v muže. Je jedinou 
osobou ve Velké Británii (a jedním z velmi malého množství 
lidí na světě), která prodělala dvě operace různého pohlaví.

Vzal si ženu, které je o polovinu mladší než on a která měla v 
minulosti také nějaké "problémy s tělem", takže Charlese 
přijala za toho, kým je.
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Když milionář Charles Kane vystoupí na veřejnosti se svou 
novou snoubenkou, lidé mají tendenci zírat. Může to být 
proto, že Victoria Emms je překrásná zrzka a se svými 28 lety 
na 50 let Charlese je dost mladá na to, aby mohla být jeho 
dcerou. Ale oba tuší, že je to proto, že vypadají - použito 
vlastními slovy - "výstředně" nebo "divně". V očích Victorie 
je Charles "opravdový muž", ale ostatní mohou nesouhlasit. 
Narozen jako Sam Hashimi, obchodník a rozvedený otec dvou
dětí, který měl operaci pohlaví v roce 1987, se změnil na 
okouzlující designerku interiérů Samanthu Kane.

Charles Kane, když byl překrásnou designerkou Samanthou v
Monaku v roce 1991
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Utratil 100,000 liber za kosmetické operace a úpravu zubů, 
aby vytvořil obraz "dokonale mužské fantazie" a byl jako 
žena tak přesvědčivý, že neměl žádný problém přilákat muže 
a dokonce byl zasnoubený s bohatým statkářem. Poté v r. 
2004, po sedmi letech jako žena, si uvědomil, že udělal s 
trašnou chybu. A to v důsledku konce jeho 12tiletého 
manželství a odcizení svých dětí. Zpočátku nadšení pro jeho 
přeměnu v roli ženy začíná blednout. Začínal nenávidět, jak 
mu ženské hormony způsobují náladovost a přecitlivělost. 
Nakupování ho nudilo a sex byl zklamáním.

Bez ohledu na to, jak jako žena vypadal, cítil že hraje pouze 
ženskou roli. Takže před pěti lety Charles utratil dalších 
25.000 liber za tři operace na Gender clinic v Charing Cross 
Hospital v Londýně, kde se změnil opět v muže. Jeho prsní 
implantáty mu byly odstraněny a mužské genitálie znovu 
sestaveny z kožních štěpů jeho žaludku. Potíž byla v tom, že 
už nebyl mužem, jakým byl předtím. Když jsem Charlese 
poprvé potkal před dvěma lety, ačkoli byl oblečený v obleku, 
nevypadal ani jako muž ani jako žena a byly na něm ještě znát
pozůstatky krásné Samanthy.
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Charles se svojí manželkou Victorií nyní

Řekl mi, že při pokusu o sblížení se ženami se setkal s úplným
odmítnutím a ponižováním a začal se obávat, že nikdy 
nenajde nikoho tak odvážného, aby ho začal milovat. 
Tentokrát jsem ho při dalším našem setkání našel potkal 
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usměvavého vedle své snoubenky Victorie - svobodné matky 
žijící se svým 2,5letým synem Albertem. Setkali se v galerii 
umění v jejím rodném městě Malvern ve Worcestershire v 
červnu 2009 a minulý měsíc přijala jeho nabídku k sňatku. 
Abych pravdu řekl, vypadají spolu poněkud zvláštně. Ona 
vypadá ještě mladší, než je, zatímco Charles se svými 
obarvenými blond vlasy připomínal styl, který nosila 
Samantha Kane. Ačkoli se oblékl do pěkně padnoucího 
obleku, obul si k němu pár šedorůžových semišových 
mokasínů.

Ale Victoria nedává najevo, že se jí to nelíbí. Místo toho mi 
hrdě ukazuje svůj diamantový zásnubní prsten a trvá na tom, 
že Charles je mnohem lepším přítelem právě proto, že byl 
kdysi i ženou. Protože na rozdíl od jiných mužů, jak Victoria 
říká, skutečně rozumí potřebám žen. Popisuje, že je její 
spřízněnou duší a říká: "Vždy jsem měla ráda bohémské 
intelektuální starší lidi a když jsme se poprvé setkali, 
okamžitě jsme se k sobě začali přitahovat. Bylo tam duchovní 
spojení. Nevěděla jsem nic o něm nebo o jeho minulosti. Jeho 
vlasy byly trochu ženské, ale myslela jsem si, že je to proto, 
že je to prostě takový "hezounek".

Na jejich první schůzce Charles řekl Victorii o svých dvou 
přeměnách pohlaví. "Myslela jsem si hned, že to je někdo, 
kdo má opravdu spoustu zkušeností ze života, je velmi citlivý,
chápající a moudrý člověk. Jsem docela pasivní ženská osoba 
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a Charles je ve vztahu dominantní. Je to velice mužný muž, 
ale je také velmi dobrý posluchač a dává mi dobré rady." 
Poradenství zřejmě vztahuje i na oblečení, účesy a make-up. 
Zatímco Charles je skálopevně přesvědčen, že by nikdy 
nechtěl být znou ženou připouští, že jeho součástí je i 
Samantha, po které se mu stýská.

Chalres říká: "Když jsem řekl Victorii o své změně pohlaví, 
nezačala se vymlouvat a neodešla. Myslela si, že je to plus. 
Nikdy bych nechtěl být znovu ženou. Určitě ne. Ale držím 
Samanthu v malém prostoru v mém mozku a občas ji 
navštěvuji, když chci vědět, jak se cítí Victoria. Dříve, když 
jsem byl Sam Hashimi, snažila-li se žena se mnou mluvit o 
svých emocích, bylo to jakoby mluvila s marťanem. Muži 
jsou z Marsu a ženy z Venuše a já jsem teď v jedinečné pozici,
kdy jsem uskutečnil velmi dlouhou cestu k Venuši a teď se 
vracím na Mars. Kdyby nic jiného myslím, že věkový rozdíl 
je problematičtější. Victorii bude jen 38, když mě bude 60, a i 
když lidé říkají, že vypadám mladší, tak žertujeme, že mě 
bude muset dát do místnoho domova důchodců."

Victorii bylo sedm, když v roce 1989 Sam Hashimi jako 29-
letý vedoucí investiční odnože Saúdské společnosti začal být 
známý pro neúspěšné převzetí fotbalového klubu Sheffield 
United. Victoria viděla starý zpravodajský záznam Sama 
Hashimi, kompletně s brýlemi a knírem a říká, že do něj by se
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nikdy nezamilovala. Charles Kane je podle jejího názoru 
mnohem lepší verze.

Takže jaká žena si bude chtít vzít takového člověka? Žena, 
která má vlastní komplikované problémy se vzhledem svého 
těla. Jako plus se ukáže, že Victoria se vzpamatovává z 
anorexie. Ona i Charles věří, že jejich "vzájemný boj s tvarem
těla pomůže jejich vztahu rozkvést". Ale je to dostatečně 
pevná základna pro šťastné manželství? Victoria, dcera 
zedníka a zdravotní sestry, byla přijata jako teenager do 
nemocnice s poruchou příjmu potravy téměř vyhublá a na 
pokraji smrti. Obviňuje svou nemoc, že může za její plachou 
introvertní povahu a šikanu ve škole.

"Myslím, že je to součástí porozumění mezi námi, i když 
máme teď docela jiné problémy," říká Victoria. "Stále mám 
problémy s jídlem a jsou dny, kdy ze sebe nemám dobrý pocit.
Podívám se do zrcadla a vidím postavu s velkým množstvím 
tuku. Mám strach, že se naplní mé ženské křivky, ale Charles 
mi dává hodně sebevědomí."

Victoria se rozešla s otcem svého syna Alberta, když jejich 
dítěti byly tři měsíce. Byli spolu dva roky, ale Victoria říká, že
dokud se nesetkala s Charlesem, myslela si, že muži jsou 
nepochopitelní. "Charles je romantický, vášnivý, láskyplný a 
milující," říká. "Pro mě je více mužný, než většina lidí v tom, 
že je zodpovědný a vezme si na starosti spoustu věcí, ale také 
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je velmi moderní a citlivý." Charles dodává: "Existují lidé, 
kteří si myslí, jak jsou dokonalí, ale tohle si nemyslíme ani 
jeden z nás. Mám své pochybnosti, jestli jsem někdy 100%ní 
muž, ale ona mě ujišťuje, že jsem."

Jistě rodina Victorie - která prožila trápení s její anorexií - 
musí mít své pochybnosti. "Můj otec Peter je velmi vnímavý 
člověk a stejně tak i moje matka Coral, protože můj starší 
bratr Matthew je gay. Když jsem jim řekla o Charlesovi řekli: 
"Ach, to je opravdu zajímavé!" Moje rodina žije mou 
anorexií. Viděli mě ležet na posteli krmenou infuzí v nose a 
říkající: "Miluji vás všechny, ale mám už dost. Chci zemřít." 
Jsou rádi, když jsem šťastná a Albert je také šťastný. Měla 
jsem pár známých, kteří vše zpochybňovali a říkali, že "by se 
s ním neobtěžovali" nebo "že to ní trochu divně pro mě", ale 
já je neposlouchám. Myslím, že lidé se bojí všeho, co je jiné, 
než obvyklé, nebo to, co vnímají jako normální, ale já mám 
Charlese ráda a on miluje mě."

Přirozeně musíme předpokládat, že sex není vysoko na jejich 
seznamu priorit, ale oba trvají na tom, že ano. Charles říká: 
"Pokud se dva lidé milují, radují se ze všeho. Je to o tom, jak 
moc chcete být s tou osobou, než s některou částí jeho těla. 
Poprvé jsem se bál vystoupit nahý před Victorií, ale ona 
taktně říká, že si ničeho špatného nevšimla." Victoria k tomu 
dodává: "Poprvé jsme se s Charlesem milovali se zhasnutými 
světly, ale pravdou je, že jsem si ani nevšimla ničeho 
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neobvyklého. Ještě ne. Když někoho milujete, připadá vám 
vždy atraktivní. Každý muž je jiný."

Pár plánuje svatbu v kostele na konci příštího roku a Victoria 
se odstěhuje s Albertem do Chalresova domu v západním 
Londýně, jakmile budou kompletní všechny renovace. Ačkoli 
Charles říká, že by mohli posunout hranice lékařské vědy tím,
že by spolu mohli mít dítě z umělého oplodnění, takové plány 
zatím nemají. Porod Alberta trval 30 hodin a byl tak 
traumatizující, že Victoria nechce něco podobného prožít 
znovu. Zatímco se Charles těší, že bude nevlastním otcem 
Alberta, chce také trávit více času se svými vlastními 
dospělými dětmi. Je nadšen, že po 15 letech odcizení se nyní 
smířil s jeho 24letým synem, studentem na Univerzitě v 
Oxfordu. "Můj syn byl zmaten mou změnou pohlaví, ale nyní 
mě přijal velmi dobře. Je to skvělý člověk a vypadá stejně 
jako já, když jsem byl Sam Hashimi! Cítím, že kruh mého 
života se pomalu uzavřel. Jedna má strana je velmi 
kontroverzní a hrající proti pravidlům, zato druhá strana je 
velmi tradiční. Jsem v podstatě rodinný typ - otec od rodiny a 
tato stránka se projevuje tím více, čím jsem starší."

V těchto dnech s jeho zkušenostmi jako Samantha Charles 
raději usiluje o tvůrčí život než o jeho bývalou kariéru 
obchodníka. Napsal svůj první román Tenkrát v Bagdádu, 
založený na skutečném příběhu svého dětství v Iráku a 
dokončil kurz tvorby filmu. V současné době hledá prostředky
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na dokumentární film s názvem "Sex. Změna. Blud." V těchto
dnech, v kývnutí na jeho zkušenosti jako Samantha, Charles 
raději usilovat o tvůrčí život než jeho bývalé kariéře 
obchodníka. Napsal svůj první román, Tenkrát v Bagdádu, 
založený na skutečném příběhu svého dětství v Iráku, a 
dokončil film-dělat kurz. V současné době hledá prostředky 
na dokumentární film s názvem Sex. Změna. Omyl. "Cítím se 
velmi filozoficky, spíše než hořce díky tomu, co se mi stalo," 
říká.

"Na základě vlastních zkušeností se domnívám, že operace 
pohlaví by neměly být povoleny a už vůbec ne ze systému 
státní zdravotní péče hrazené z daní. Myslím si, že žádný 
člověk se nemůže narodit jako transsexuální. Žijeme dnes v 
konzumní společnosti, kde všichni věří, že můžeme mít 
všechno, co chcete, ale až příliš mnoho možností může být 
nebezpečná věc."
Stěžuje si na úroveň poradenství při obou přeměnách, protože 
nakonec vypadá jako někdo, kdo je stále stejně zmatený a 
neví, kdo je a kým chce být.
"Lidé, kteři si myslí, že jsou ženou uvězněnou v mužském těle
si to, podle mého názoru, zcela nalhávají. Tak jako já. 
Potřeboval jsem radu, ne operaci pohlaví. V mnoha ohledech 
se vidím obětí lékařského povolání. I s kouzlem Samanthy 
Kane a utracenými 100,000 librami na mě lidé křičeli a házeli 
kameny. "Stal jsem se ženou. To přece není záležitost pro mě. 
Rozmyslel jsem si to. Jen hlupák nedokáže změnit své 
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rozhodnutí, když se dozví, že bylo špatné. Potřeboval jsem 
obrovskou odvahu říct: "Ne, promiňte, chci se změnit zpět. 
Cítím se velmi šťastně, že jsem našel Victorii, ale vždy je 
někde v koutě mé mysli myšlenka: "Proč by měla chtít mě, 
když může mít skutečného muže?"

Charles obviňuje z jeho nepříjemné situace největšího experta
na transsexualitu ve Velké Británii, genderového psychiatra 
Dr. Rusella Reida - nyní v důchodu - který byl v roce 2007 
pokárán Generální lékařskou radou za přílišný spěch v léčbě 
pacientů s transsexualitou. Dr. Russell Reid byl shledán 
vinným z vážného pochybení za jeho "nedostatek opatrnosti 
při zahájení hormonální a chirurgické léčby změny pohlaví u 
pacientů bez dalšího pečlivého a důkladného vyšetřování a 
posuzování".
Charles se domnívá, že nebyl opravdový transsexuál, ale byl 
jen "zmatený" po rozpadu jeho 12tiletého manželství.

Nyní musí brát silné dávky mužského hormonu testosteronu, 
protože nemůže tento hormon produkovat již přirozeně. A i 
když jeho genitálie vypadají přirozeně, intimního vztahu se 
ženou může dosáhnout pouze s pomocí skryté pumpy 
umístěné mezi varlaty. Čtyři roky hormonální terapie z něj 
udělalo to, co je teď. Ale pozůstatky Samanthy stále 
přetrvávají.
Plastická chirurgie mu ponechala ženský nos. A také zuby, za 
které dal 6000 liber, díky nimž má úsměv, který mu může 
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závidět leckterá hollywoodská hvězda. Jeho kůže je také 
hladká a při pohybu ruky, kdy odstraňuje z tváře vlasy, je znát 
jeho velmi ženské gesto. Můžete si všimnout, že by ještě teď 
dokázal velmi přesvědčivě zahrát ženu.

Ale co je fascinující je to, jak mluví o tom, jaké to bylo být 
ženou v porovnání s tím být mužem.
"Zpočátku to bylo velmi příjemné být ženou, především 
ženou v podnikání. Lidé si vás více všímají a tím pro mě bylo 
jednodušší vést jednání. Byl jsem také polichocen pozorností. 
Stal jsem se mnohem více kreativním člověkem a méně 
agresivním. Lidé podceňují vliv mužských a ženských 
hormonů. Mluvím z vlastní zkušenosti. Ovlivňují každou část 
vašeho života, fyzicky i psychicky."
"A pak je tu sex. Jako muž jsem měl sex velmi fyzický a 
přinášející větší radost, ale jako žena byl sex více ovlivněn 
mojí náladou a emocemi. Jako muž jsem na sex myslel denně,
ale pokud jsem sex neměl jako žena i několik měsíců, vůbec 
mi to nevadilo. Mít sex jako žena není tak intenzivní."
Ačkoli byl Charles zpočátku nadšený přeměnou v krásnou 
ženu, začal stále více uvažovat o to, zda nehraje pouze 
ženskou roli.
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Samantha

"Nejhorší na tom bylo, se že mnou bylo zacházenou jako s 
každou ženou - sexuálním objektem. Stával jsem se velmi 
podrážděným, když mi muži, o které jsem neměl zájem, říkali 
ty nejhorší věci, jaké jsem kdy slyšel. I když jsem byl žena 
fyzicky, v mnoha ohledech jsem měl stále mužský mozek. 
Měl jsem stále zájem o dění ve světě, publicistiku, obchod i 
sport. Můj zájem s ostatními ženami nebyl na stejné úrovni. 
Ve skutečnosti jsem zjistil, že žena je dosti povrchní a 
omezená. Kde hodně záleží na vzhledu na úkor ostatního. 
Neměl jsem zájem o nákupy. Moje kamarádky trávily hodiny 
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nakupováním a zkoušením oblečení. Ale jako muž jsem stále 
věděl, co přesně mi padne a po pěti minutách jsem vyšel z 
obchodu se správným oblečením. Nikdy mě nezajímaly 
časopisy o celebritách nebo o věcech, které zajímají ženy. A 
když jsem se snažil o "mužských" věcech mluvit s muži, 
nikdy mě nebrali vážně."
"A také protože jsem byl dříve mužem jsem přesně věděl, jak 
muži myslí a reagují na ženy, takže to pro mě nebylo žádným 
překvapením ani záhadou. Začalo to být spíše nudné. S čím 
jsem se ale velmi těžko vyrovnával byly ty nálady a deprese, 
které podle mě byly způsobeny ženským hormonem 
estrogenem. Jako muž jsem nikdy v takové depresi nebyl. 
Pokud mi něco vadilo, prostě jsem pokrčil rameny a šel dál. 
Jako žena jsem měl pocit, že jsem na horské dráze emocí. 
Nesouhlas s mým přítelem znamenalo změnu mé nálady na 
celé dny!"

Pokud to tedy shrnu, tak jediný důvod, proč chtěl prodělat 
změnu pohlaví byl ten, že si prošel hrozným rozvodem a 
myslel si, že žít jako žena (spíše než muž) bude lepší a 
jednodušší? Wow!
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Charles Kane po dvou operacích pohlaví

Rozhovor s Charlesem Kanem - video s jeho nejnovější
manželkou Victorií
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----------------------------
Můj komentář:

Dobrý no.
- Některé myšlenky se mi líbily (třeba o tom, jak milujeme 
osobu a ne nějakou část jeho těla), ale jinak z toho nemám 
dobrý pocit. Jeho manželství taky trvalo 12 let a taky měl děti.
A ani po těch dlouhých letech na ty děti nepřestal myslet a 
nezbavil se toho trýznivého pocitu, že s nimi není, takže se 
vrátil zase zpátky, aby s nimi být mohl. Bere mi to naději, že 
se s tím smířím já (že nemám malou u sebe.)
- A taky ty jeho zkušenosti v podobě Samanthy, kdy vypadal 
tak krásně žensky a přesto přišel na to, že nikdy nebude jako 
žena přijímán...
- Neustálé odmítání, kdy tak toužil po lásce...
- A přišel na to, že čím je starší, tím víc se projevuje jeho 
druhá usedlejší stránka "otce od rodiny"
- A pak si taky pokládám otázku, proč je jich tak málo? Téměř
jediný na světě! Stal se opravdu omyl nebo na téhle planetě 
chodí tisíce přeoperovaných transsexuálů, kteří nemají tu 
hrdost, sílu a odvahu se zase vrátit jako on? Kdo to ví? Možná
by to mohl chápat nějaký transsexuální psychiatr. Do hlavy 
nám nikdo nevidí...

Nesouhlasím s tím, že všichni, kdo se cítí uvězněni v cizím 
těle si to jen nalhávají, ale kdo vlastně ve skutečnosti ví, jak to
doopravdy je??? :)
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Jo, liším se od něj. Nakupováním a zkoušením věcí na sebe 
bych strávila dny, mám ráda časopisy o celebritách, chci se 
stát ženou bez ohledu na to, jak vypadám, ale děsí mě ten 
rozvod. Ale taky jsem nadšená z přeměny a pokud by mi 
někdo zakázal vídat se s malou jen proto, že chci být ženou, 
tak bych bojovala...

"Uděláš-li to, udělám to."
To jsem si pořád říkala. A ona to udělala. Řekla, ať jdu. Tak 
jsem šla. A našla jsem si novou cestu.
Kdyby to neudělala, našla bych si jí stejně?
Stupňovalo se to. Nešlo to zadržet. Je mi hezky, když jsem 
Terezou. Ale stojí všechny ty útrapy za to?

Přemýšlím, jak by to vypadalo, kdybych neměla ženu ani 
malou. Jak bych se chovala?
Už tenkrát v roce 2000, kdy jsem ženu poznala jsem stála 
před jasným rozhodnutím: Buď rodinu a štěstí nebo si žít svůj 
holčičí život (o kterém jsem ještě nic nevěděla - jen to, že ho 
už ve zlomcích dnů vlastně žiju). Pokud si myslíte, že to v 
sobě zničíte a pokud máte pocit, že rodinné štěstí to musí 
přebít, pak zvolíte první variantu a tou je rodina.
I kdybych zvolila tu druhou, nevydržela bych to sama. 
Potřebuji lásku, doteky, někoho, komu můžu věřit! A tím jak 
jsem se za tu Terezu ve mě styděla, bych to stejně nikdy 
nikomu neřekla... a stejně by tu byla jiná žena a jiné dítě... a 
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stejně by to dopadlo stejně... třeba líp, protože hůř než teď to 
dopadnout nemohlo. Ale nemůžu pořád žít v iluzi, že existuje 
manželství, které akceptuje změnu pohlaví jednoho z partnerů
a zůstávají stále spolu. Jo, vidím to na některých přeměnách 
na youtube, ale to se mě netýká.

Jediné řešení by bylo jít do toho ještě tenkrát - před tím, než 
jsem si někoho našla.
Jenže to jsem o tom nevěděla vůbec nic.

Otázkou je, pokud už tohle všechno vím a uvědomuji si to, 
jestli nejsem schopná s tím žít jako muž za předpokladu, že to 
své rodinné štěstí budu zase mít?

Já to nevím.

Už zase mám strach. Je všude kolem mě.
Strach z toho, že neuvidím malou.
Strach z toho, že žena prodá byt.
Strach z toho, že zůstanu sama.
...že nikdy nebudu šťastná.
"Nikdy" znamená ani jako muž, ale ani jako žena.

Dopr... jak to mám ale zjistit?
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Červenec 2012

Červený bez modré
1. července 2012 v 11:00 | Tereza |  Přeměny 

RED WITHOUT BLUE

Intimní pouto mezi dvěma identickými jednovaječnými 
dvojčaty - bratry - je ohroženo, když se jeden z nich rozhodne 
pro přechod z muže na ženu, což je příběh jejich vyvíjejícího 
se vztahu a vzkříšení jejich rodiny z temnější minulosti.
Mark byl odmalička oblékaný do červených věcí, Alex do 
modrých. A bylo mezi nimi vždy obrovské pouto. Z Alexe je 
nyní půvabná Clair. Film dokumentuje dvojčata během tří let i
jejich rodiče a obsahuje i množství rodinných domácích videí.
Byla to typická americká rodina: obrázky z perfektní 
dovolené, pozorní rodiče, kteří se radovali na každém kroku 
jejich vývoje. V době, kdy bylo dvojčatům 14, se rodiče 
rozvedli a bratři se identifikovali jako gayové. Jejich společný
pokus o sebevraždu urychlil nucené oddělení Marka a Alexe.
Clair se v rozhovoru s Markem v lese ptá, co se změnilo, že 
ona je stále tentýž člověk, jen má jinou tělesnou schránku. A 
Mark odpovídá, že Clair je někdo jiný, než Alex. A Mark také 
říká, že s rozhodnutím Alexe přeměnit se v ženu začal také 
uvažovat o svých dvou stránkách sexuální identity, ale dospěl 
k názoru, že transsexuální není, ale je zřejmě gay.
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A svoji roli tam hraje také Praha (4. část), kam Mark odjíždí 
studovat (což mile překvapilo i mě :).

Clair říká, že se Mark také změnil. Už to není ten bratr, se 
kterým si hrávala v dětství. A Mark na kameru přiznává, že se 
o Clair bojí, myslí na ní každý den.

Mark bydlí v San Francisku, Clair zase v New Yorku, který je 
považován za nejosamělejší město v Americe. Tady se můžete
opravdu skrýt za svoji identitu.
Letí spolu navštívit své rodiče do Montany. To je pro Clair 
velmi těžké, protože zde žije mnoho lidí, kteří vědí, že byla 
dříve Alexem.
Clair: "Naše babička je křesťansky založená. A křesťané věří, 
že tělo je dokonalým vytvorem Boha."
Na návštěvě u babičky Clair skoro nemluví. Babička hovoří 
stále jen s Markem. Říká, že oba bratři byli vždy dobří jedlíci 
a také že se chovali slušně.
Na břehu jezera matka vypráví, že v mateřské školce se jí 
jednou učitelka zeptala, jestli jí přijde, že Mark a Alex jsou 
vpořádku? Věděla jsem, že se chovají více žensky, že jsou 
takoví roztomilí. Před třemi lety jsem tu učitelku potkala a 
řekla jí, co se stalo. Vlastně jí to ani nepřekvapilo."
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Červený a modrá jako Mark a Alex
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Červený a modrá jako Mark a Clair
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Jejich otec 6 měsíců po rozvodu ztratil práci. Mark se vlastně 
nikdy nedozvěděl pravý důvod, proč se rozešli. Matka 
vypráví, že má přítelkyni. Opravdu si spolu rozumí a jsou si 
blízké, ale netvoří lesbický pár.

Jejich matka spolu s přítelkyní - současnost.

Matka: "Pamatuji si, když se mi Clair poprvé přiznala ke své 
transsexualitě, jak mi říkala: Mami neboj se! Vždyť si 
vždycky chtěla holku!"
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Clair: "Je pro mě vždycky těžké vracet se domů. Máma ve mě
nikdy neuvidí osobu, kterou jsem teď. Vždycky pro ní budu 
její syn, který tu vyrůstal."
Matka: "Lidé mě začali potkávat a říkat: Ach Jane, ty to 
nemáš lehké, ty nemáš normální děti. Ztratila jsem mnoho 
přátel, začali se mi vyhýbat. Vraceli se cestou z obchodu 
raději oklikou, než aby šli se mnou."
V sedmé třídě se Alex přiznal veřejně k tomu, že je gay. 
Markovi spolužáci se domnívali, že Mark je také gay, přestože
to skrýval.
Oba bratři byli trýzněni jak studenty, tak učiteli. Jejich vztah 
začínal mít trhliny.
V osmé třídě Mark i Alex potkávají Caseyho - 
sedmnáctiletého dýdžeje, který byl gay a byl také mladý. Bylo
to velmi vzrušující pro nás oba. Ale raději měl Alexe.
Clair: "Zkoušel se mnou mít sex, ale řekla jsem ne a začala 
jsem křičet."
Mark: "Šel za mnou, ale řekl jsem mu, ať přestane, že 
nemohu, ale on přestat nechtěl. Byl to opravdu otřesný 
zážitek...
Začali jsme mít deprese. Bylo nám 10! A odmítl jsem 
vypovídat. Nebyl dostatek důkazů pro jeho stíhání."
Clair: "Snažila jsem se ho víc chránit".
Mark: "Ale začali jsme být stále více osamělí a tak jsme začali
přemýšlet o sebevraždě."
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Matka: "Já nebudovala kariéru. Moje kariéra byla rodina! A 
najednou jsem měla přestat být manželkou i matkou 
zároveň?"
Po protidrogové léčbě byli oba bratři odděleni a přeřazeni do 
internátní školy pro problémovou mládež. Více než dva roky 
nebyli schopni komunikovat jeden s druhým. Když se poté 
znovu setkali, Alex řekl Markovi o svém rozhodnutí stát se 
Clair.

Mark se svým přítelem Davidem

Mark: "Nebylo lehké začít nějaký vztah, protože ještě nikdy 
jsem nepotkal člověka, ke kterému bych měl blíž než ke 
Clair."
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Matka: "Mark je velice pyšná na to, že získal lásku Davida a 
také že je schopný ho milovat."

Clair se stále rozhoduje, zda je operace pohlaví pro ní tím 
správným rozhodnutím: "Chtěla bych to udělat i z toho 
důvodu, že se budu cítit lépe a také vzhledem k navazování 
známostí v budoucnu. Nebudu se muset bát, že se jednoho 
rána probudím, někdo se na mě podívá a řekne: Co to proboha
je? Muž nebo žena?"
Clair nyní stále podstupuje elektrolýzu, která odstraní chlupy 
na tváři i na genitáliích.

Při setkání se svým otcem přiznává, že otec ji přijal velmi 
dobře: "Říkal mi, jak jsem krásná a že jsem jeho dcera."
Otec: "Podpořit své vlastní dítě v čemkoliv je to nejlepší, co 
můžete v životě udělat."

Mark dostává od Davida knihu. Hovoří o tom, že David se 
chystá učit angličtinu v Paříži, zatímco Makr bude v Praze. 
"Prague je česky Praha... což je hezčí," vysvětluje Markovi.
Clair: "Bude mi smutno, až odjede do Prahy."
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Mark v Praze - po kliknutí se nespustí část z Prahy včetně
silvestra z nočních pražských ulic, jak to tu bylo původně,

protože původní záznam na youtube byl smazán a v novém by
trvalo dlouho najít tenhle okamžik, ale můžete se na to

podívat sami a najít ho:)

Mark: "Jsem teď v Praze na několik měsíců a budu tu 
studovat Czech Financial Academy. V Praze jsem našel 
opravdu spoustu kamarádů a navázal nějaké vztahy, takže se 
tu necítím sám, ale občas si s Clair zavoláme."
Telefonní hovor Marka s Clair:
"Jsi ospalý?"
"Trochu. Tolik ti závidím, že můžeš být na Vánoce doma."
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"Já vím, není to lehké... Představ si, dostala jsem e-mail od 
mého kamaráda... ale teď už se jmenuje Rachel!"

Kamera sleduje Clair, jak jde navštívit Rachel (MtF) a 
povídají si o operaci pohlaví, jestli to byl traumatizující 
zážitek a Clair si o tom vyhledává co nejvíce informací.
Rachel ukazuje fotografii svého pohlaví 2 týdny po operaci. 
(Video zobrazuje nahé části těla, proto ho sem přímo 
nevkládám, ale kdo chce, může se podívat tady na 4. část - 
13:45 - mimochodem vypadá to dobře :)

Clair si povídá s Rachel o operaci pohlaví
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Rachel před přeměnou ještě jako muž

Clair: "Strašně ráda s ní trávím čas. Ona mi rozumí a víc, čím 
procházím."
Vydávají se spolu nakupovat a pak Rachel učí Clair střílet z 
pušky.
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Markovi se v Praze stýská po Davidovi - po kliknutí se otevře
část v Praze 

Mark říká, že se mu v Praze po Davidovi stýská, dost často si 
volají a mluví o své krásné budoucnosti.
Mark: "Tady v Praze cítím, jak je pro mě David důležitý. Zítra
ho poletím navštívit do Paříže a pak se vracím do San 
Franciska"

Clar s Rachel jedou zatím na Vánoce navštívit matku Clair.

Mark se vrací do San Franciska, ale David zůstává v Paříži, 
kde chce strávit ještě minimálně 3 roky.
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Za dva měsíce se Clair stěhuje za Markem do San Franciska.

Čtyři měsíce od přestěhování do San Franciska dostává Clair 
od táty dárek k promoci. Navštíví chirurgické centrum v 
Montrealu v Kanadě.
Mark: "Nezáleží na tom, co se stane. Vždycky budeme 
dvojčaty."

17. října 2006 Clair prochází chirurgickou změnou pohlaví.
Mark je u ní, aby se o ní postaral.
Matka: "Jsem extrémě pyšná na Marka i Clair."

Clair u Marka v San Francisku
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RED WITHOUT BLUE - dokument
anglicky - celý dokument
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Michaela Ahlman má udělané nehty
3. července 2012 v 0:41 | Tereza 

Venku leje jako z konve. Za půl hodiny bude půlnoc. 
Poslouchám si své oblíbené rádio a vkládám sem tenhle 
obrázek z titulní strany časopisu, který chodí všem 
zaměstnancům obchodu na celém světě, v jednom z nichž 
pracuji i já:
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Ten obraz není moc ostrý, protože je to focené mobilem 
(scanner mám bohužel ve starém bytě), ale jak ten náš 
podnikový časopis vyjde elektronicky, tak tu fotku vyměním 
za ostřejší. I tak je to ale vidět. Pěkně mě to naštvalo!

Jak píší v tiráži, ta slečna se jmenuje Michaela a pracuje v 
tomtéž obchodě co já, ale ve Švédsku a jako prodavačka! To 
je ta nejnižší funkce. Jenže čeho jsem si všimla hned (a tady 
to není tak poznat, i když trochu jo), byly její úžasně udělané 
krásné pěstěné dlouhé nehty namalované do modra s 
kytičkama!

Twl to je na mě moc. Nejde tu o závist, ale o něco jiného.

Celé dva roky jsem viděla nehty mých kolegyň - taky 
prodavaček - jak se občas snažily přijít s krásně udělanými do 
práce, ale ještě ten večer bylo po nich! Tohle je kravina! Ta 
holka nemůže pracovat v tomhle obchodě a mít takovéhle 
nehty!!!
Taháte krabice, taháte těžké bedny, celý den je otevíráte, 
hrabete se v nich, doplňujete zboží. To není práce pro tyhle 
nehty! Moje nehty po každém závozu jednou týdně byly 
poškrábané, špinavé, rozřezané... všude na vás číhají ostré 
hrany papírových krabic, neroztrhnutelné lepící pásky, tuny 
igelitů, které musíte rulovat, mačkat, likvidovat... stovky kil 
nového zboží, které musíte vytahovat z těsných krabic a občas
přeskládat i 15 nebo 20 kg bedny s křeslama, které jsou v 
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krabicích s tak úžasnými dírami pro úchop, že to žádný 
dlouhý nehet nemůže vydržet...

Slečna Michaela má buď štěstí, že se do ní její šéf zamiloval a
nemusí vybalovat (což u nás musí povinně všichni), nemusí se
dotýkat špinavých zaprášených (ale někdy fakt brutálně!) 
krabic, že nemusí z těch krabic vytahovat další menší 
krabičky, že nemusí vyskládávat 15kg bedny s křeslama před 
pokladnu tak, jako to dělají u nás všichni...protože v Česku 
mají ve smlouvě všichni všechno. Všichni jsou si rovni a 
všichni mají dělat všechno.

Jenže (jak už jsem tu o tom mluvila hodně na začátku) jednou 
jste chlap, tak musíte tahat nábytek z kamiónu, zatímco žena 
stojí u pokladny nebo v horším případě u dveří ze skladu do 
prodejny a tam vybaluje ty menší krabičky... ale ani tam nehty
nevydrží! To prostě nejde!

Kolegyně to zkoušela několikrát.

Ještě teď se tam někde válej po skladu.

Michaela má nehty, které by v Česku mít nemohla.

Má asi štěstí, že bydlí ve Švédsku.
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A co! Původně jsem tu chtěla napsat jen její křestní jméno, ale
když je tak úžasná a nafotila se do časopisu, kde je celé jméno
napsané, tak ho sem napíšu taky! A rovnou do titulku! :)

A slavné Michaele jsem před chvílí napsala na Facebook 
dotaz, jak je možné, že s takovými upravenými nehty chodí 
zrovna do téhle práce? Tak uvidím, co mi odpoví, holka jedna 
švédská! :)

Proč se tak vztekám?

Protože kdybych mohla chodit do téhle práce oblékaná a s 
manikúrou, jakou má Michaela, tak bych tam pracovala ráda! 
Ale to je v Česku utopie!

A netrpí jen nehty. Pokud si během dne nemažete ruce, pak 
budete večer překvapeni, jak krásně vám ztvrdnou a začnou 
praskat vysušením a pořezáním od kartónů...

Tohle není normální :)

A pak jsem ještě chtěla reagovat na článek o tom chlapovi, co 
se nechal přeoperovat na ženu a pak zase zpátky
"Muž se změnil v ženu... a poté opět v muže!"

Píše tam, že by operace pohlaví zakázal, že transsexualita není
vrozená...
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Dnes jsem o tom přemýšlela a dospěla jsem k závěru, proč by 
tedy šestileté děti říkaly, že nechtějí nosit šatičky a svěřovaly 
se někomu blízkému, že chtějí být chlapečkem? Že chtějí 
nosit tytéž věci, co jeho bratříček? Proč mě v šesti letech 
napadlo zkusit si ségry sukni a chytlo mě to tak, že jsem se 
toho nebyla schopná nabažit následujících 30 let???

Vím z vlastní zkušenosti, že to vrozené je. Nikdo mi neříkal, 
ať se zkusím obléknout jako holka ani jsem to na nikom 
neviděla ani o tom nečetla. Přišlo to naprosto spontánně. 
Protože něco nebylo v hlavě vpořádku... a to něco vám stále 
říkalo, proč ony mohou nosit sukýnky a já ne? Jak se v tom 
má proboha šestileté dítě zorientovat?

A co když to vaše dítě v šesti letech začne cítit stejně a začne 
vám říkat, že nechce být holčičkou, ale chlapečkem? A 
nedostanete jí do šatiček ani za nic? Co potom s ní? (Toto je 
vlastní zkušenost z okolí! Sama nevím, co se s tím má správně
dělat, když je dítěti šest!!! Ale sama mám tolik starostí, že na 
tohle téma asi u Hanky na první schůzce nedojde. Ale stejně 
bych se jí na to ráda zeptala... Že by to nic neznamenalo? To 
není rozmar, když je to dlouhodobé... trvalé...

A pak přemýšlím o jeho slovech, kde říká, že čím je starší, 
čím víc cítí potřebu mít rodinu a zapomíná na Samanthu... 
Přemýšlím opět o mých šancích na lásku jako Tereza (ačkoli 
se mi chce souhlasit s těmi komentáři, které mě tu tak moc 
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krásně podporují a říkají, že na téhle planetě, zemi, městě je 
stoprocentně někdo, kdo mě bude chtít). Ale děsí mě jeho 
slova o tom, jak během 7 let jako žena nebyl schopný navázat 
žádný vztah - neboť nikdy nebyl přijímán jako žena!

Já nechci být přeoperovaný chlap! Já chci být žena! Chci žít 
normální holčičí život se vším všudy. S rodinou, s dětmi... 
Potřebuji rodinu k tomu, abych byla šťastná A zůstanu-li po 
přeměně sama, můj život nebude naplněn... Dosáhnu sice 
toho, po čem tak toužím, ale k čemu mi to bez lásky bude?

Proč sakra pořád tak propadám té beznaději, že mě nikdo chtít
nebude?

No protože to vidím všude okolo...
Jo, vidím i páry, které spolu žijí... je to úžasné... ale koukněte 
se na některé dokumenty na youtube (které tu mám i na 
blogu) o přeměnách. I ten gay si našel přítele, ale slečna, co 
přemýšlí, jestli se má zbavit pinďoura nemá nikoho. Je sama. 
A nakonec se stejně odstěhuje ke svému bratrovi... protože 
nemá šanci na přijetí... (?) Já nevim.

Asi potřebuji nejdřív lásku.
Je mi smutno.
Ale už teď nemám téměř žádné šance ji získat! A ani nemůžu 
jít do vztahu jako Tom, když Tomem nebudu.
Jsem v začarovaném kruhu.
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Potřebuji lásku, ale nesmím jí teď mít - musím počkat. Jenže 
tím jak čekám, tím víc jí potřebuji. A pokud čekat vydržím, 
stanu se někým, kdo ty šance bude mít ještě menší... to je 
prostě zákon pravděpodobnosti!

Pokud jste většina, máte větší šance. Pokud jste menšina, jste 
v pr....

Paradoxně v tom všem hnusu, ve kterém se teď plácám kvůli 
rozvodu a trápím se kvůli malé jsem občas šťastná, protože 
jsou dny, kdy jsou tu dcerky (7 a 2) mojí ségry a s nimi je 
sranda. Zapomenu na všechny starosti, i když se mi stýská po 
malé.

Dřív jsem měla malou každý den u sebe v našem starém 
bytečku. Tam jsem si jí taky užívala a byla šťastná, že jsem s 
ní. Ale každý den jsem se trápila tím, jak nemohu být Terezou.
Pamatuji si, jak jsem byla zoufalá, když jsem třeba týden byla 
pořád jen Tomem a nemohla si užít toho holčičího světa ani 
na minutku!

Teď jsem už měsíc 24 hodin Terezou. Jsem tak oslovována, 
akceptována, podporována. Zmizelo tedy trápení s tím, že 
nemohu být Terezou (i když bych jí chtěla být více "na plný 
úvazek" myšleno chodit jako Tereza ven a být tak brána 
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okolím, což teď rozhodně neplatí). Ale k tomu se jednou třeba
dopracuji.

Jenže proč o tom mluvím... Tím že odpadl důvod k trápení, že
nemohu být Terezou, vyplouvá na povrch více ten další 
problém a tím je rozpad rodiny... Myslím na ně pořád. 
Manželka mi zásadně nikdy na mé SMS neodepisuje. Mě je to
jedno. Když je mi smutno, napíšu jí. Když je mi veselo, jak 
hezké má nové auto, tak jí to taky napíšu. Ale já, která rodinu 
vždycky stavěla na první místo vysoko vysoko nad ostatní cíle
a hodnoty (včetně peněz nebo kariéry) najednou žádnou 
rodinu nemám.

A nemám teď vlastně ani svůj byt. Můj prostor, jaký jsem 
měla ve starém bytě. (Vím, že by se to mělo od září změnit, až
se přestěhuji do bytu po sousedce, ale ty pocity mám prostě 
zrovna teď a trápí mě.)

Celý život něco budujete. Chcete mít své jistoty a nepřijít o 
ně. A najednou nemáte nic. Prostě vůbec nic! Co z mého 
"starého" života zůstalo v tomhle "novém"???

Jen Tereza.

Tereza je kráva.

Všechno zničila.
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Stálo jí to za to?

Já vím, ona za to nemůže.

Co neměla dělat???
Chtít být sama sebou a zůstat tam kde byla nebo všechno 
zničit, aby být sama sebou mohla?
Copak to nešlo udělat šetrněji?

Až se prodá náš starý krásný byt, ani jeden si z toho nový byt 
nekoupíme! Je to všechno děleno dvěma! Tak nějak se 
nepředpokládá, že se to jednou bude rozdělovat. Byt je pro 
oba. Pro rodinu. To je smysl existence takových bytů. To je 
zázemí, které je nedělitelné! Ale vy ho musíte rozdělit...a s 
ním všechno... a co nedostanete, o to přijdete...

Nechci být mužem.
Nechci být ženou.
Nechci být transsexuálem.
Nechci být člověkem.

Jako muž řeším ženu. Jako žena budu řešit lásku. S láskou 
budu řešit svoji transsexualitu a jako transsexuál řeším, proč 
jsem vůbec člověkem...

Ale já nechci nic řešit.
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Já chci ráno vstát. Jít do práce. Přijít z práce a obejmout 
manželku. Dítě mi skočí kolem krku. Koupím chleba. Dáme 
si večeři. Večer v posteli si popovídáme. O víkendu si někam 
vyjedeme.

No není to nuda?

Jasně.

Tohle je mnohem zajímavější...

...ale mě to nebaví.

Chci svojí nudu.

Kdysi jsem hodně jezdila na kole. Měla jsem úplnou náhodou 
poznanou kamarádku, se kterou jsem si opravdu rozuměla. 
Jednou jsem za ní na kole přijela do Českého ráje. Přes noc. 
Vzala mě na takovou obrovskou hodně svažitou louku, na 
kterou jsme si uprostřed horkého léta skoro před půlnocí sedly
a koukaly se na hvězdy. Všude voněla tráva, cvrčci cvrkali a 
jinak ticho, tma a paprsky měsíce.
Povídaly jsme si. O ničem důležitém. Opravdu jsme si jenom 
povídaly!
A pak jsme se po delší chvíli sebraly a odešly zpátky do 
chalupy.
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Za pár let mi došlo, že se tam odehrála má nejšťastnější chvíle
mého života.
Ale tenkrát jsem to tak nebrala.
Neuvědomíte si to hned. Dojde vám to všechno později.

Byl to moment naprostého odprostění od všech existujících 
starostí! Absolutní svoboda! Mimo časoprostor. Jen vesmír a 
my.

Bylo pak hodně důležitých momentů, které pro mě byly 
šťastné (např. narození dcerky a překonání všech těch jejích 
útrap), ale tam byly pořád ty starosti. A velké. Na té louce ne. 
Už nikdy jsem tak absolutně bezstarostnou chvíli nezažila...

A mám pocit, že je to čím dál horší. Že jakmile vás vykopnou 
ze školy, všechno začne být horší a horší... víc starostí, 
hledání řešení, jak přežít...

Je dobře, že nám ve škole nebo doma v mládí neříkají, jak 
těžký život nás čeká. Protože jinak bysme se na ten život 
vykašlali a to nesmíme.

Jak to souvisí s tématem tohoto blogu?

Že ač se pořád za něčím honíme, stejně jednou bude náš život 
jen dva datumy na náhrobku. Tak proč nemít víc takových 
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původně bezvýznamných, ale nakonec absolutně 
bezstarostných chvil na louce pod hvězdami? Proč to nejde? 
Co děláme špatně? K čemu nám jsou okamžiky štěstí, které 
nám dusí jiné a jiné starosti?

Řešíme sto věcí najednou každý den! No schválně se 
zamyslete, co všechno máte na starosti!

A aby toho nebylo málo, pořád se na nás nabalují další.

Vzdávám se.
Ale je mi to k ničemu.
Bez milosti tenhle život musíme dožít.
Zbytečně si ho někdy komplikujeme... protože jsme hnáni 
společností, tradicemi, etikou...

My ovce - s pořezanými nehty z práce...
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Rozvod zdarma? V ČR nelze...
3. července 2012 v 20:17 | Tereza 

Tak mám od teď zakázáno psát manželce ty svoje "stýskací" 
smsky...

Takže je budu psát sem. Snad to překousnete :/ Taky bych 
byla radši, kdybych jí nic takového nemusela psát. Já nechci z
našeho starého bytu stěhovat věci... já je chci vracet zpátky do
něj!

A pak mám druhý problém.

Manželka chce po mně 1000 Kč na soudní poplatek za podání
rozvodu, který je 2000 Kč.

2000 Kč za co???

Tolik peněz teď, když je nikdo z nás nemá!

Stokrát radši je dám malé.

Tohle není normální poplatek! Normální poplatek by byl třeba
100 Kč, ale tohle?

V tomhle státě neexistuje způsob, jak se rozvést zadarmo.
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To jsem nevěděla.

Takže člověk musí udělat něco, co nechce (rozvod) a ještě ho 
za to skásnou. A když to nezaplatí, tak se soud potáhne, bude 
nás vyzývat, abychom se dostavovali na líčení a soudní 
poplatky narostou mnohonásobně výš. A když je pořád z 
principu nebudu chtít platit, tak mi jednou v exekuci seberou 
byt a budu bezdomovec...

V tomhle státě a na téhle planetě to fakt nechápu.

Dočetla jsem se, že ten poplatek 2000 Kč je tak vysoký, aby si
ty žádosti podávalo méně lidí, protože jsou soudy zahlcené. 
Tak manželka jim to naservíruje až pod nos, všechno je 
domluvené a soud nemusí vůbec nic, ale prachy, to chce.

Pořád nechápu za co.

A ke všemu mě štve, že se kvůli tomu trápí manželka, protože
si to nezaslouží, i když její řešení prostě nikdy nepřijmu.

Ale stejně už jí nesmím psát, tak co. Jen smsky typu: "Dnes, 
15 h., u Sparu."

To si mám jako vzít rozvod na úvěr???
Prosímvás, potřebovala bych 1000 Kč, abych mohla žít sama 
bez těch, které miluji, víte?
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A budu vám to splácet, zaplatím celkem 2500 Kč a tři měsíce 
nebudu jíst maso.

A to zato stojí! :/
Ať je ten rozvod ještě hnusnější než je, žejo?

(A omlouvám se, tohle je mimo téma, ale trápí mě to.)

Nebýt mě, tohle se nemuselo řešit.
Vůbec nic se nemuselo řešit!
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Vzpomínání
4. července 2012 v 21:34 | Tereza 

(Tohle nečtěte. Není to moc k tématu, ale já se potřebuju 
vypovídat a nenajdete tu nic zajímavého.)

Když se nečekaně narodila malá tři a půl měsíce před 
termínem a manželku mi odvezli v ohrožení života, kde hrály 
roli minuty, sanitkou do krajského města, bylo to psycho. 
Kašlala jsem na sebe, zanedbávala jsem se a měla jsem jen 
jediný cíl: aby vše dobře dopadlo. A ten tlak, nespavost a 
neřešení všeho nepodstatného trval tři a půl měsíce, než jsme 
si malou nakonec úplně vypiplanou lékaři-kouzelníky, 
sestřičkami-hodnými vílami a nejmodernějšími lékařskými 
přístroji odvezli domů. Na to období nezapomenu. Vrátili 
jsme se po třech měsících všichni domů!

A po dvou letech ty tři hrůzné dlouhé (ale díky bohu vlastně 
krátké) týdny s malou na onkologii. Tentokrát byla v ohrožení
života dcerka a muselo se okamžitě jednat. A taky jsme 
všichni tři přijeli domů a radovali se ze života. Ty tři týdny 
jsem opět kašlala na sebe, nemohla jsem se věnovat obvyklým
činnostem a ani Tereze, která v tyto dva těžké okamžiky 
stejně jako Tom zůstali zanedbaní a neřešení. Najednou máte 
jiné priority než zjišťovat to, kým jste. A ať už jste Tom nebo 
Tereza, oba dva měli v tu chvíli jediný cíl - být zase všichni tři
pohromadě a vpořádku doma.
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A stalo se mi to i teď. Pohltilo mě to zase úplně celou.

Nemůžu se soustředit.

Potřebuju ke svému životu lásku. Prostě bez ní neumím žít. 
Potřebuju se na někoho těšit, psát mu, říkat mu, že mi na něm 
záleží a vidět jeho smutný oči, když odcházím, třebaže jen do 
práce.

Tenhle týden má manželka dovolenou, takže si chce užít 
dcerky a jsou spolu. Pojedou i na výlet, když mají teď to nové
auto. Hlavně, že bude malá šťastná, to je pro mě 
nejdůležitější, akorát zase další týden bez ní :/

Jak vymazat z hlavy 12 let života?

Musím vypadnout. Ven. Přijít na jiný myšlenky. Jít kamkoliv, 
ale něco zažívat. A může to být cokoliv. Protože jakmile jsem 
zavřená v tomhle pokoji u mamky, všechno je špatně. Všude 
na mě doléhá nepřítomnost manželky, její oblíbené seriály, její
staré smsky, které jsem našla ve svém telefonu, její staré e-
maily...byla jsem na poště v městské části, kam obvykle 
nejezdím a až když jsem zaparkovala jsem si uvědomila, že na
tomhle chodníku u přechodu pro chodce jsme se poprvé v 
únoru r. 2000 oslovili. Přesně to místo máme oba ve své hlavě
už navždycky. Vidím ji tam a vidím jí i tady. Stojím u okna v 
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bytě mé mamky, ve kterém jsem bydlela, když jsem jí potkala.
Dívala jsem se na ní, jak jde v blankytně modrých šatech 
domů, protože bydlela o blok dál. Všechno je zpátky. Kruh se 
uzavřel.

Jsem tu teď sama a už nikdy jí mít nebudu. Je to jakoby 
zemřela. Výsledek je stejný. Nesmím už jí psát své 
vzpomínací smsky, nesmím jí chtít vidět, nesmím si s ní chtít 
povídat...nesmím nic. Neexistuje. A ještě k tomu je to ona, 
kdo rozprodává poslední zbytky našeho štěstí, které jsme tak 
pečlivě, dlouho a pracně budovali.

Nechci být tak sentimentální, ale pohlcuje mě to jako černá 
díra, do které padám rychleji a rychleji a už se nedokážu 
ničeho přidržet. Jediné co mě drží je ruka Moniky, rodiny a té 
hrstky přátel, které mám.

Dívala jsem se na seznamku. Každých 5 minut se tam z celé 
ČR objeví inzerát žen, které hledají muže. Polovina žen v 
mém věku už má děcko a zoufale tam volají o lásku. Takhle to
vypadá, že rozvod a rozchod je věc úplně normální a 
všudypřítomná. Ono to asi tak bude, ale já teď uprostřed téhle 
černé díry pohlcena osamělostí nemám radost z toho, že můžu
být Terezou. Tak jako nemám radost ani z toho být Tomem... 
prostě člověkem... nemáte radost ze života, ať jste kýmkoliv. 
Nemůžete se odhodlat vstát a oholit se (obecně v případě 
mužů) nebo namalovat se (v případě žen).
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Pozoruju to na sobě a nevím, co mám dělat. Jo, život jde dál. 
Nemám manželku, nemám dcerku, nemám byt, odpolední 
hraní, večerní čtení pohádky, půlnoční povídání s manželkou, 
kytky mi doma uschly hned jak jsem se musela odstěhovat... :/
Moje karamboly (jak příznačný název té krásné kytičky, nebo 
spíš stromečku, vypěstovaného před lety ze semínek). 
Všechno, co mi přinášelo radost je pryč. Jediné, co mi 
přinášelo radost a zůstalo mi je Tereza, ale i ta je smutná, když
se nemá z čeho radovat a není sama sebou.

Paradoxně tím pádem nejsem šťastná. Zatímco dosud byla v 
Tomově životě Tereza šťastná za každou chvíli, kdy mohla být
Terezou, teď když je Tereza sama sebou a žije si svůj život, 
ztratila důvod k té radosti. Dřív jsem k Tereze utíkala od 
všedních starostí, relaxovala jsem tak, užívala si jí. Teď to tak 
nefunguje a ani nemůže fungovat.

Všimla jsem si jedné zvláštní věci. Jakmile jsem dříve jako 
Tom byla v nepohodě nebo ve stresu, nebyla jsem schopná se 
věnovat Tereze. Nevím proč. Všímala si toho i manželka a 
ptávala se mě, proč jsem si třeba dnes nevzala na sebe nic 
holčičího? Odpovídala jsem jí, že je to proto, že nejsem v 
pohodě. Že takhle to pozná. A jakmile jsem zase v pohodě 
byla a všechno bylo tak jak má, tak Tereza okamžitě vykoukla
a bylo to moc příjemné.
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Když se to na začátku června všechno vystupňovalo a já se 
musela odstěhovat, nebyla jsem v pohodě, ale přesto jsem 
byla Terezou. Ta úleva, že jí nemusím skrývat, že mohu žít její
život! Fungovala pořád jako skvělý hromosvod, po kterém 
sjedou všechny starosti a jsou tááákhle malinké.

Ale teď je to silnější. Dolehlo to na mě a nevím, jak z toho 
ven.

Protože teď už se všichni tři tak jako dřív ze všech strašných 
situací domů nikdy nevrátíme...

Potřebovala bych utéct a urovnat si myšlenky.
Jako jsem to už jednou v minulosti udělala.

Tenkrát jsem se (ještě před rokem 2000) seznámila s jednou 
maminou s moc hezkou malou holčičkou z jednoho krásného 
městečka v Podkrkonoší. Jezdila jsem tam za nimi a myslela 
si, jaké mám štěstí, že mám rodinu. Ta holčička mi po dvou 
měsících začala říkat táto. Jo, to bylo štěstí! Ale ta mamina 
chodila každý pátek do hospody se svýma kámošema a malou
nechávala doma v domě, ve kterém v přízemí bydleli její 
rodiče: despotický otec, který stále pil a svou manželku mlátil 
a matka, která nikdy nebyla schopná se mu postavit. A to 
dokonce i když jsem tam byla já! Nevěříte tomu, že se tohle 
někde děje! A těch příšerných zážitků začalo být víc!
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Ta mamina mi vyprávěla, jak už se chystala svatba. Měla si 
vzít biologického otce jejich dcerky. Všechno bylo 
připravené, stovky hostů u radnice a v den, kdy měl přijet 
ženich se stalo to, že prohlásil, že si jí prostě vzít nemůže. Jak 
z nějakýho filmu! Tohle musí těžce nést každá nevěsta. Bylo 
mi jí líto. Jo, to byl ten pocit a vlastně důvod, proč jsem tam 
jezdila.

Ten otec pekl maso zásadně tím způsobem, že ho hodil na dvě
minuty na pánev a vyndal. Asi si význam slova "krvavý steak"
vykládal po svém, protože to maso nešlo samozřejmě ani 
rozkrojit, natož rozkousat. Zkuste si jíst krvavé syrové maso!
Jednou pozvali rodinu nějakých jejich známých na oběd. Opět
jeho "krvavý steak". Ta rodina byla ale normální (muž a 
žena). Měla jsem tu oslavu točit kamerou, která patřila otci té 
maminy, ale měla jsem přísně zakázáno sdělovat, že ta kamera
jim patří. A dokonce po mě chtěli, abych lhala, že je moje.

No tak já jsem to točila a ten pozvaný pár (ten normální 
úžasný pár) vycítil, že jsem jediný člověk, se kterým se tu dá 
normálně popovídat a začli jsme se moc hezky bavit. Přišla 
samozřejmě řeč i na tu kameru a já začala lhát. Do očí. Začali 
se vyptávat, jak dlouho jí mám, jestli toho točím víc atd. 
Nepodezřívali mě, jen se ptali ze zájmu, protože na mě viděli, 
že mě to baví, ale já jim vyprávěla do očí nesmysly.
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Ta paní hned po obědě odběhla a za pět minut přišla a tiše mi 
pošeptala, že to strašné maso musela vyzvracet...

Uffff...

Jedno psycho střídalo druhé psycho a když už se zdálo být 
všechno v pohodě (např. když jsme šli s malou sami dva do 
lesa, kde si hrála na skřítky, kterým jsme nosili kytičky), večer
se mamina sebrala a řekla: "Jde se na pivo." Že tady všichni 
chodí do hospody, že je to normální. Musela jsem samozřejmě
s ní. Já nikdy nepila, ale k těm kolám jsem si dala aspoň jedno
víno, na které jsem byla naštěstí naučená z mého ročního 
pobytu na Moravě. To nebylo jenom pivo, co ta mamina 
vypila... bylo to hrozný.

Začalo se tu stupňovat a já cítila, že tohle zacházení jejího 
otce už je normálně pro sociálku nebo dokonce policii. Ale 
měla jsem plán, jak to vyřešit. Zažádala jsem si u nás ve 
městě o byt a jako důvod tam napsala vše, proč ho potřebuji a 
jak tím téhle mamince s holčičkou pomůžu, když si je vezmu 
k sobě.

Ten byt jsem nakonec dostala, ale začala jsem v něm bydlet 
sama (a později právě s mojí budoucí manželkou v něm 
prožila ty nejkrásnější chvíle prvních dnů našeho setkání), 
protože v tom městečku byl jen jediný človíček, který mě 
potřeboval - a tím byla ta holčička Kristýnka. Jinak nikdo. 
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Jednou v noci při opékání selete za městem u pole, kde se 
sešla zase ta její parta jsem odběhla daleko daleko na pole do 
té tmy a s hvězdama nad hlavou se zeptala sama sebe, co tu 
vlastně dělám? Vrátila jsem se, řekla jsem to té mamině, zatla 
zuby, vydržela to do rána a navždycky odjela.

Přišel mi ještě párkrát pohled k svátku, jak na mě myslí a jak 
je to mrzí...

Ale nejhorší je, když vás nikdo nepotřebuje!!!

A všechny tyhle zážitky jsem sepsala na papír a poslala do 
poradny pro mezilidské vztahy. Odepsali mi, ať se zastavím, 
že to musíme probrat. Tak jsem tam přišla a půl hodiny jsme 
si o tom povídali. A ten chytrý pán pak najednou řekl: "A co 
vás nutí myslet si, že k té rodině máte takovou odpovědnost? 
Sbalte se a už se tam nevracejte!"

A to jsem taky udělala.

Ale protože toho bylo ve mě moc, sbalila jsem si taky malý 
baťůžek doma (právě v bytě, ve kterém teď jsem), k tomu si 
vzala spacák a řekla rodičům, že jedu vlakem přes Polsko na 
Ukrajinu a nevím na jak dlouho... Prostě někam vypadnout. A 
tam mě to vždycky lákalo a ještě nikdy jsem to neudělala. Jen 
ve svých snech... Tenkrát jsem si hodně dopisovala s moc 
hezkou blondýnou ze Lvova a taky jednou z Litvy a pořád mě
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tam zvaly :) S tou Ukrajinkou (Natasha) jsem si moc 
rozuměla, často jsme si i anglicky telefonovaly a vyprávěly 
své sny. Natasha byla dokonce jako miminko nedaleko odsud,
když její táta, vysoký vojenský důstojník sloužil v ruské 
armádě nedaleko odsud. Takže jsme si byly blízké, ale pak se 
její máma sebrala a utekla s dcerkou na Floridu. Od té doby o 
ní nic nevím.

Tohle já jsem občas svým rodičům takhle necitlivě dělala. 
Třeba když jsem jim poprvé řekla, že jsem se zamilovala do 
holky z Ostravy a zítra tam jedu a že když budou proti, že tam
stejně odjedu. To byla ta revolta mládí. Bylo mi 19. Ta láska z 
Ostravy trvala dva roky a bylo to moc krásný. Taky jsem v 
19ti spala poprvé s holkou! :)

Moje cesta na Ukrajinu ale skončila v Polsku, protože mi za 
prvé docházely peníze, ale za druhé mě strašně uchvátila 
Wroclaw a ještě víc Krakov. Právem je nazývané 
nejkrásnějším městem Polska. Seděla jsem tam na tom 
obrovském romantickém náměstí, prodavači prodávali aspoň 
metr dlouhé růže, chtěla jsem jednu koupit a dát jí první hezké
slečně, kterou tam uvidím. Chtělo se mi tam zůstat, nebo 
aspoň vrátit se tam... měla jsem tenkrát s sebou diktafon 
(protože digitální foťáky v té době ještě nebyly, což je škoda) 
a nahrávala na kazety všechny zvuky co slyším. Možná je 
ještě někde mám. Zpěváky v romantických uličkách, hlasy 
zvonů ve starém městě, ruchy velkoměsta...
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To bylo pro mě to největší dobrodružství mého života. Sedět 
ve vlaku Wroclav - Kijev plném mladých lidí, kteří hráli na 
kytary ruské písně a v Krakově poznat, jak chutná svoboda. 
Že svobodnější už nemohu být, protože tady si rozhoduji jen 
já, kde budu spát, kde se najím a kam půjdu. Nebo nepůjdu. 
Prostě si jen tak budu nenápadně sedět na lavičce uprostřed té 
krásy a nasávat do sebe tu atmosféru a radost ze života i ze 
svobody.

A protože každý krok, který člověk udělá, má za následek 
nějaký důsledek, stejně jako každá akce má reakci, mění se 
váš život už navěky. Poznala jsem tam na společném pokoji 
pro 6 lidí kluka z Japonska, který takhle sám cestoval také. A 
protože mě vždycky zajímalo i Japonsko, začali jsme si 
povídat a zbytek téhle "dovolené" jsme jezdili spolu. Ukázal 
mi, že u Krakova jsou obrovské solné doly Wieliczka a na ten 
zážitek nikdy nezapomenu. Je z něj oční neurochirurg a když 
jezdí na stáž do Berlína, stavuje se tady. Ale už tu dlouho 
nebyl.

Když půjdete zítra nakoupit rohlíky, může se vám také stát, že
potkáte někoho, kdo ovlivní váš život navždycky!
A navíc každý den potkávají lidé svou budoucnost, ale nejsou 
schopni ji oslovit.
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Pochopila jsem, že ten chytrý pán z poradny měl možná 
pravdu. Že já se vždycky úplně zbytečně snažím obětovat pro 
něco, pro co se obětovávat nemusím, ale dělám to hrozně 
ráda. Rozkrájela bych se, když vidím, že někoho můžu učinit 
šťastným. Ale kdybychom se takhle chovali všichni a nikomu 
nepomáhali, protože k tomu nemusíme nést odpovědnost, jak 
by to tu vypadalo? :/

Teď stojím na podobném rozcestí a cítím, že bych potřebovala
udělat totéž znovu. Někam se vydat, aby mi to pomohlo 
zapomenout a začít znovu.

Je jedno kam.

A cítím, že to udělám, jinak se tu zblázním.

Ať už jsem Tom nebo Tereza. Na tom teď nezáleží.

Chci teď řešit taky něco jiného, než jen kde mám manželku, 
proč se probouzím sama nebo kdy mě kdo poníží za to, že 
mám na uších náušnice...

A chci se vrátit svobodná a šťastná a začít zase žít jako dřív 
život.

Hold mě čeká všechno znovu.
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Pamatuju si, jak to bylo tenkrát na tom konci 90. let zoufalé, 
jak jsem strašně toužila po lásce a přála si jí! Trápilo mě, že 
jsem sama a když jsem poznala mojí budoucí manželku, byl 
to tak krásný a opojný pocit... z toho prostě nemohlo vzejít nic
jiného, než ta nejkrásnější holčička na světě... to byl přirozený
vývoj. To byl ten druhý způsob štěstí... a ten první vykukoval 
jen občas, protože ten druhý byl tak silný, že mi dával vše, co 
potřebuji a nebyl důvod to měnit...

Uděláš-li to, udělám to.

To se prostě stalo.

Proto vykoukl ten první druh štěstí a zařadil se okamžitě na 
nejdůležitější místo.

Došlo mi, že nemám šanci na to začít znovu tentýž život jako 
Tom. Protože jednou by Tereza zase vykoukla a bylo by hůř, 
protože by mi bylo po dalších dvanácti letech 48.

Vidím to teď na Janičce, jak je nešťastná, že je jí 43. Kolikrát 
už se vracela, začínala znovu a znovu a snažila se to v sobě 
zabít... Život utíká... nechci si za deset let říct, že jsem 
promarnila šanci.

Ale nějak se pořád nemůžu nadechnout.
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Nebo spíš oddechnout...

Chtěla bych si přečíst, jak se zbavit toho tíživého pocitu, kdy 
se mi každý den stýská. Vím, že nejsem první ani poslední, 
koho tohle potkalo, proto to nějak jít musí. Vím, že čas je 
lékař, ale mě je smutno teď a nechci tu jen sedět. Chci pro to 
něco dělat, abych si mohla konečně oddechnout a říct: Je to za
mnou. Konečně zase žiju, raduju se a mám proč žít.

Pokud to má několik fází (stejně jako když vám někdo 
zemře), pak bych se chtěla dostat už do té poslední a tím je 
smíření. Nevím, kudy tam vede cesta a jak se tam mám dostat.
Ono to přijde asi samo. Chci aby to přišlo, protože už to 
nechci řešit. Zaplavuje mi to jiné myšlenky, rozežírá mé 
pokusy o radost i ničí spánek. Zažere se to do každé vaší 
představy, do každého snu a úspěšně ničí vaše jakékoliv 
odhodlání s tím bojovat.

Chtěla bych se nadechnout.
Na Islandu pod gejzírem.
Dívat se na ty širé pláně bez lidí a bez světel.
Na velkém izolovaném ostrově.
Daleko od všeho...
A ledový vítr by odvál všechny zlé myšlenky.
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6 věcí, které holce nikdy nepište
6. července 2012 v 14:36 | Tereza 

Je nesmírně zajímavé, vzrušující a poučné stát na druhé straně
a zažívat něco, co mi až dosud jako muži nebylo dopřáváno.

Patří mezi to i reakce kluků na můj holčičí profil, který mám 
na jednom velkém seznamovacím serveru. Tam jsem jako 
100% Tereza a nemám problém občas s nějakým klukem i 
zaflirtovat.

Ale co mě vážně vadí jsou některé vzkazy, které mě občas i 
otravují.

A protože se některé poměrně často objevují, tak mě napadlo 
sepsat jich pár jako takovou radu pro kluky, aby věděli, co 
holce nikdy nepsat.
Nevím, jak to cítí ostatní holky, ale já až jako Tereza vidím, 
jací kluci jsou. A byla jsem z toho tenkrát poprvé docela dost 
v šoku.
Donedávna ještě jako Tomovi mi byly ukryty ty vyloženě 
mužské záměry, které bych jako Tom nikdy nezjistila.

Až přijdu na další, tak je sem přidám.

6 věcí, které holce nikdy nepište:
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1) "Chceš sex?"
(no jasně, každá holka chce sex! Bože! :) Napsat do prvního 
vzkazu tohle, co na to asi každá holka odpoví? No řekla bych 
že nic. Prostě ignorace. Na tebe určitě čekala!)

2) "Promiň, jestli jsem se tě nějak dotkl."
(ježiši když den neodepisujeme tak to neznamená, že se nás 
něco dotklo. Stává se nám to i u kluků, kteří píší normální 
nebo hezké vzkazy. Prostě se bojí, že máme s něčím, co nám 
napsali, problém, ale my ho s ničím nemáme. Nebojte se a 
nepište nám, jestli se nás něco dotklo nebo jestli jste nás 
něčím neurazili. Stůjte si za tím, co píšete a nechte to na nás. 
Buďte trpěliví. Jestliže jste nás zaujali, dočkáte se! :)

3) "noname" vzkaz
(je slušnost se představit! Tak to prosímvás dělejte. To se za 
své jméno stydíte? Nechápu, v čem je problém. Když pak 
chceme odepsat, je to tak neosobní. Stejně jako váš vzkaz, 
pod který se nepodepíšete.)

4) "Nesejdeme se?"
(je nám jasné, že nechcete zůstat jen u psaní vzkazů na 
monitoru počítače, ale napsat nám do druhého vzkazu, jestli 
se nesejdeme je nesmysl. Žádná holka s vámi nepůjde 
kamkoli, když vás ještě nezná. Dejte jí čas se poznat a 
nepospíchejte ani na tohle!)
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5) Sprostá slova
(tohle byl pro mě ten šok. Nevěděla jsem, že tolik kluků 
používá do prvního vzkazu sprostá slova! Nechápu to. Někteří
jsou fakt omezení. Máte holku zaujmout a ne jí odradit. 
Nechápu, co tím sledujete. A tímhle jí odradíte zaručeně. 
Vypadá to pak, že jste arogantní a holky se vás bojí. Což 
možná také jste a je vidět, že vám to někde prochází. Jestli 
někde jo a cítíte se sebevědomě, tak u spousty holek ale stejně
neuspějete.)

6) ":-)" (smajlík) nebo jen "Ahojky"
(Tak napsat do prvního vzkazu holce jenom smajlík - to 
opravdu svědčí o "velké" fantazii... Zkuste si představit, 
kdyby vám holka taky poslala smajlík. Co jí asi odpovíte? 
Možná bych tam hodila taky jenom smajlík a nazdar! :) Jako 
jasně, že váš smajlík svědčí o jisté sympatii, ale chce to víc 
nápadů, víc kreativity. Smajlíkem nás zaujmete maximálně na 
tváři na ulici, ale ne tady.)

A jak by měl tedy takový hezký první vzkaz holce, která se 
vám líbí, vypadat?

Měl by být milý, krátký nebo dlouhý, to je jedno. Měl by být 
upřímný a neuniverzální. Měl by být konkrétní a osobní. 
Nějaká ta lichotka (v míře) také neuškodí a zaujme vždycky! 
Bez sprostých slov a bez arogance. Bez nabídky k sexu 
nebo jen ke schůzce (byť je to myšleno v dobrém). Mělo by to
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být takové naťuknutí a měli byste čekat, jestli se ta holka 
rozhodne odepsat nebo ne. A pokud ne, tak prostě nemá 
zájem! Nemá smysl jí posílat další a další vzkazy. Nic tím 
nedosáhnete.

A pokud nás váš vzkaz stejně nezaujme a neodpovíme, tak 
nezoufejte. Aspoň si o vás nemyslíme nic hrozného narozdíl 
od těch, co si holek neváží a píší jim nesmysly. A každá slušná
holka občas aspoň poděkuje za lichotky, když už nic.
Mimochodem pánové, ty vaše výlevy se zcela otevřenými 
sexuálními narážkami možná uspokojí tak akorát vás!¨
Chápu, že to nemáte jednoduché být muži, ale každá žena 
ocení, když umíte ty své samčí choutky trochu ukočírovat.

Tak trochu schizofrenicky pak dochází k tomu, že občas se mi
stane, že chci taky napsat holce vzkaz, ale uvědomím si, co 
nemám sama ráda, když mě jako holce kluci píší, takže mi to 
pomůže v tom volit lépe slova. Je to super stát na obou 
stranách :)

A na závěr závěr :) z mého oblíbeného španělského filmu
Deník nymfomanky s nádhernou skladbou

Roque Baños - Vuelta a La Vida [Zpět k životu]
a slovy její matky v 1:05...

https://youtu.be/0islKoYX1ow
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Ani žena, ani muž
7. července 2012 v 21:10 | Tereza 

Přemýšlela jsem, o co všechno přišla manželka.
O člověka, který se jí hnusí.
A to je všechno! To ostatní jí zůstalo.

A o co jsem přišla já...?

...už jsem tu o tom psala mockrát. Nezbylo mi prakticky nic. 
To nejdůležitější, co jsem měla (tedy ty, které miluji), už 
nemám a nemůžu si na to zvyknout. Ten stesk je prostě 
nekonečný, ač se ho snažím zahánět činnostmi jako jsou 
výlety (zatím jen jeden :/) nebo hraní celý den s dcerkou mé 
sestry, která je u mamky na návštěvě, když má ty prázdniny. 
To mi pomáhá zaměstnat mozek, ale stejně se tam vkrádají 
myšlenky a vzpomínky, které tam nechci. Ono totiž když 12 
let něco děláte a pak to najednou nemáte, tak vám zcela 
přirozeně vždycky bude něco připomínat cokoliv z těchto 12ti
let... to prostě nejde to obejít nebo se tomu vyhnout. Během 
12ti let bylo vaší součástí téměř všechno!

A přišla jsem ještě na něco.
Jsem sama a trápí mě to.
Nečekala jsem, že to začne tak brzy, ale prostě neumím být 
sama.
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Jenže pokud se budu chtít seznámit s ženou jako Tom, pak 
nemám šanci, neboť nejsem muž. Tedy takový, jakého každá 
žena chce a potřebuje. Nemohu jít do vztahu, aniž bych jí to o 
sobě neřekla... a to uteče každá.

A pokud se budu chtít seznámit s ženou jako Tereza, pak také 
nemám šanci, protože nejsem ani žena!

Ani žena, ani muž...

Kde to tedy jsem? A hlavně kdo jsem?
Prostě na lásku můžu zapomenout.

Včera mě oslovila jedna slečna... ale oslovila Toma. A já jí 
musím odmítnout. Ačkoli mě to baví, ta chemie, to flirtování, 
ty naděje... Rozhodně jí nehodlám děsit něčím takovým, jako 
je stav mé identity...
Poprvé v životě se učím lhát, že (stručně řečeno) "nemám 
zájem". (A moc mi to nejde a to je problém.) Že ani nesmím 
mít zájem. A nezajít příliš daleko, aby to pak nebylo opět 
komplikované tak, že se z toho dalo jen těžko vycouvat, 
ačkoli z toho vlastně couvat nechci, protože mé city jsou 
pokaždé stejné a skutečné, ať jsem Tom nebo Tereza...

A to mě fakt trápí.
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A napadá mě, jak to dopadne, až budu žena... Budu žena? Už 
vidím, jak oslovuji jiné ženy... :/ To je podle mě předem 
prohraný boj.

Já vím, Leni i Anežko, že vy na to máte jiný názor, že tady 
někde chodí někdo, kdo chce a potřebuje moji lásku, ale já to 
opět tak nevidím. A to mě tíží u srdce, protože ač získám 
něco, po čem toužím celý život a naplňuje mě to a tím je 
Tereza, ztratím ten druhý smysl života a tím je láska. Chvíli se
mi daří věřit vašim slovům, že mě láska čeká, ale pak tu víru 
ztrácím...

A nejhorší je, že to nemohu vyřešit teď.
Myslela jsem si, že by existoval někdo, kdo mě bude mít rád 
takovou, jaká jsem. Jaká jsem už teď a jaká budu potom, 
protože to budu pořád já.
Ale vždyť já vůbec nevím, jak se takový člověk hledá!
Navíc když si představíte, jak těžké je najít "normálního" 
partnera... kolik inzerátů musíte projít, kolik si jich musíte 
podat, kolik odpovědí musíte odmítnout...

Všude je někdo, kdo hledá lásku, ale nikdo nechce někoho, 
kdo není ani žena, ani muž.

Takové rubriky ani nikde neexistují.
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Čím víc dosahuji svého cíle, tím více jsem osamělá a 
vzdaluji se šanci na lásku...
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S rodinou v Praze
10. července 2012 v 21:17 | Tereza 

S rodinou v Praze...ale ne kvůli mě, ale kvůli malé. Na 
kontrole v Motole, jak hezky roste.

Manželka chtěla jet svým novým autem, takže řídila a já 
odpočívala vedle dcerky, která byla veselá a šťastná (asi jako 
já, že jsem zase s ní). Bylo to moc příjemné být zase 
pohromadě. Kdybych nikdy neměla dcerku, tak bych si 
zakázala se s manželkou vídat, protože tím, že jí mám pořád 
ráda mám problém se od ní odpoutat a každé setkání mi to 
moje stýskání jen prohlubuje. Ale tohle zakázat prostě nejde. 
Malá tu je a bude pořád.

Ale asi dvakrát (jak jsem zapomínala, že vše je jinak a ne jako
dřív) jsem měla hroznou chuť jí obejmout a říct: Pojď, jedeme
všichni tři domů, do našeho bytečku...

Takže jsem si užívala skoro "rodinný výlet" jako dřív, zašli 
jsme si po odjezdu z nemocnice i na oběd a bylo to moc 
příjemné. Tedy - jako dřív to nebylo, protože jsem přišla na to,
že manželka se chová pořád nějak divně. Ke všemu má 
negativní postoj. Ale takový hodně odmítavý, až se bojím na 
ní někdy promluvit (třebaže se jí nechci nějak dotknout), tak 
ona to vždycky obrátí proti mě a vždycky se naštve a já se 
hádat nechci.
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Chtěla jet bez navigace, kterou jsem jí nabízela. Koukla se do 
mapy a vzala si papírový autoatlas. Já jí tu navigaci pořád 
nutila, ale když jsem vycítila z jejího hlasu, že se začíná 
zlobit, tak jsem toho nechala. Ale i přesto, že mě manželka 
ujišťovala, že navigaci nepotřebuje a hlavně v žádném případě
nechce (a k tomu milión neopodstatněných důvodů, proč jí 
nechce), jsem si jí vzala a taky na zadních sedadlech zapnula. 
Malé se to hrozně líbilo, držela jsem jí u ní v autosedačce na 
klíně a ona koukala, jak autíčko jede po žluté silnici a míjí 
koleje, potůčky a hlavně obrázky jako lidičky (škola), křížek 
(lékárna) apod. Vydržela se na to koukat snad hodinu! :) 
Nejvíc se jí líbily ty modré čtverečky, které byly na silnici, 
protože to naše autíčko do nich naráželo (to byla čísla 
silnic :).

Takže jsem věděla, kde jsme a kudy manželka jede. V 
Kralupech nastal problém a já na manželce poznala, že je 
nervózní a začíná se ztrácet. Ztrácela jsem se i já, kdybych se 
nepodívala na navigaci, kterou jsem měla ztišenou. Ale já 
bych bez toho chytrého přístroje nikdy do Prahy nejela.

No a pak musela zastavit, protože se ztratila totálně, musela 
jsem jí podat autoatlas a zkoušela v něm hledat, kde jsme. To 
už mi jí přišlo fakt líto. Pořád listovala tím atlasem jako jsme 
to dělávávali všichni dříve a nemohla se zorientovat, kde 
přesně za Kralupama jsme. Tak jsem se vykašlala na všechno 
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to mé trucování a děsnou hrdost, navolila tam celou trasu (jak 
jí původně chtěla jet z hlavy), znahlasila jí a z navigace se 
ozvalo: "Zahněte doleva." Tak se rozjela a po pár minutách 
vymotávání, kdy jsme se dostali tam kam máme usoudila, že 
ta navigace je možná fakt dobrá věc...

Jenže takhle ona se chová ke všemu. Automaticky vše odmítá.
Nechce o tom diskutovat a stojí si za svými neopodstatněnými
závěry.

Ale proč o tom zase tak sáhodlouze píšu... i přesto, že je 
taková, jsem si na té jedné chodbě plné maminek a tatínků a 
smutných dětiček uvědomila, co chci.

Jo.
Přišla jsem na to a potvrdila jsem si to. Teď jde o to, jak s tím 
naložím. Jsem dost tvrdohlavá, takže se jen tak něčeho 
nevzdám...

A v tomto případě jsem přišla na to, že ke svému životu 
potřebuji partnerku a dítě. Bez toho nedokážu existovat. 
Potřebuji to rodinné štěstí a nemohu dopustit, abych ho 
neměla.

Jenže k tomu jsem současně přišla na to, že chci být Terezou...

A jak se to slučuje?
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No dost blbě, ale moje ideální představa je, že budu mít 
partnerku, dítě a budu ženou.

Dokázala jsem si to naprosto živě představit, že by to šlo, 
protože vzdát se nehodlám ani jednoho (i když v tom případě 
rodiny musím začít někde znovu...)

Tak a teď mi všichni řeknou, že je to blbost, protože se musím
rozhodnout buď pro první druh štěstí (rodina) nebo pro ten 
druhý (Tereza). Že až se stanu ženou, že stejně neseženu 
žádnou lesbu (ten název je děsný!), která by do toho se mnou 
šla.

Před pár dny jsem četla článek o aktivistce, která se snaží o to,
aby děti v kojeneckých ústavech byly co nejdříve umisťování 
v rodinách a hlavně chce, aby byla zavedena tzv. dočasná 
pěstounská péče. Kritizovala, že pěstouni si dnes berou i osm 
dětí, berou za to peníze a ty děti pak nemají to správné 
rodinné prostředí, svou intimitu a autonomii. Maximální počet
dětí v pěstounské péči by měl být dva - to proto, aby jim ten 
rodič dokázal dát lásku a poskytnout prostor a klid. V 
pěstounských rodinách s osmi dětmi se prý často stává, že 
jakmile dítě dosáhne věku puberty, tak stejně od rodiny 
odchází, protože na "tlupu" bylo zvyklé z děcáku a v těchto 
rodinách se to příliš od ústavů neliší...
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A mluvila o tom, jak podporuje k vychovávání těchto dětí i 
homosexuální páry (muže i ženy). Že jsou kolikrát schopni 
vychovávat dítě lépe, než leckteré hetero-páry. A uvedla 
příklad, jak si hýčká všechny mužské homosexuální páry, 
které k ní přijdou.

A co se týče lesbických párů?
Tak ty k ní nechodí.
Doslova řekla, že ženy si vždycky nějak poradí.

Jo, je mi to jasný. Pro ženu je snadnější si obstarat děcko, 
pokud po něm touží.

Což mi dodalo chuť se do toho fakt pustit :)

Za 14 dní budu u Hanky.

Poznala jsem tu přes můj blog jednu slečnu, která je 5 dní na 
hormonech a která mi řekla opravdu moc důležitých 
informací... Konečně někdo, kdo stojí také na té druhé straně 
a říká své vlastní názory.

Každý člověk působí na druhé jiným způsobem, proto si chci 
udělat svůj vlastní obrázek, až budu u Hanky, o které mám 
teď poněkud snížené iluze, ale ono je to dobře.

Musím být u Hanky už rozhodnutá.
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A dnes mi došlo, že už vlastně rozhodnutá jsem.
Chci s ní probrat šance (nebo statistiky?) nalezení takového 
rodinného štěstí po přeměně... protože jsem rozhodnutá stát se
Terezou a mít rodinu.

Prostě mám dvě podmínky.

Jedna bez druhé nemůže existovat.

Pokud budu mít rodinné štěstí, ale zůstanu Tomem, budu 
nešťastná Tereza v těle Toma, protože nebudu Terezou (čili to,
co jsem prožívala doteď a bylo to strašné).
Pokud se stanu Terezou, ale nebudu mít rodinné štěstí, budu 
nešťastná Tereza, protože nebudu mít rodinné štěstí (čili to, co
mě nejspíš čeká, nenajdu-li si partnerku, která se mnou bude 
chtít mít dítě (jako dvě ženy)).

Prostě nebudou-li splněny obě podmínky současně, budu 
pořád nešťastná - ať jsem kýmkoliv.

To jsem si dnes ujasnila.

Nechci, ale hlavně ani nemůžu slevit ze svých podmínek, 
protože jejich společné nesplnění nevede ke štěstí.
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Vůbec nevím, jak to mám udělat co nejopatrněji, abych se 
neukvapila, ale abych taky něco neprošvihla...

A tohle ještě musím vymyslet.

Protože tohle když řeknu Hance, tak zaklapne desky a řekne: 
"Tak sbohem. My tady pomáháme jen rozhodnutým..." (což je
reálná zkušenost).

Hm, takže jsem vlastně dneska nic nevyřešila :/
Ale hlavně, že jsem si to ujasnila.
Spíš zkomplikovala.
To je jedno.
Je to můj život. Bude takový, jaký si ho udělám. Osud 
neexistuje.
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Teorie násobků
12. července 2012 v 22:10 | Tereza 

Svůj život rozděluji na
"před maturitou a po maturitě" (1994),
na
"před seznámením s manželkou a po něm" (2000)
a teď nově
"před rozvodem a po něm" (2012).

A to jsem si myslela, že už mě žádný mezník nečeká.
Je vidět, že jde o intervaly s násobkem šesti. Takže podle této 
mé chabé statistiky můžu teoreticky očekávat další mezník v 
roce 2018 nebo 2024...
Tak schválně, jestli mi moje teorie vyjde. :)

A zajímalo by mě, jestli mají i někteří ostatní lidé důležité 
mezníky ve svém životě v nějakém násobku...

Zrovna předevčírem jsme s Janičkou (moje kamarádka ve 
stejné situaci z vých. Čech) v e-mailech probíraly, jak 
koukáme po holkách, co teď venku chodí a jak jim závidíme 
to, co nosí :) Ty naše pocity, úvahy a představy jsou tak 
stejné! Je to tak nefér, že si taky nemůžu vzít ráno balerínky a 
jít v nich prostě ven... A přitom je to tak hezký!!! A ten pocit 
tak příjemný!
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Nebo vlastně můžu si to na sebe vzít, ale nebudu z toho mít to
potěšení, které bych měla, kdybych byla 100% Tereza - ať už 
od narození (i když to bych z toho možná tak odvázaná nebyla
:) Ačkoli mám pocit, že ano, protože na mnohých dívkách 
vidím, jak si té ženskosti užívají! :) nebo po přeměně. 
Nesnesu být za muže, co se obléká jako žena... Potřebuji být 
ženou, abych si to mohla užívat plnými doušky, jinak na to 
nemám sílu a nervy...

Nějakou dobu už mi leží v hlavě představa mé ideální 
partnerky. A i když je to hodně osobní a hodně soukromé, 
rozhodla jsem se to sem napsat, protože tím si sama v sobě 
třídím své myšlenky.

Moje ideální partnerka (která neexistuje) by měla mít od 
každé dívky, kterou znám a kterou mám ráda, vždy to 
nejlepší:

Měla by mít
krásu, něžnost a roztomilost z mojí manželky Jarušky,
chytrost, hravost a smysl pro radost z detailů a maličkostí z 
Danky,
otevřené názory, vztah k lidem, upřímnost, usměvavost a 
moudrost z Anetky,
vztah a úctu k přírodě, šarm, vždy podanou ruku a neutichající
nadšení pro cokoliv z Moniky,
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jasnou mysl, energii a schopnost povzbudit v pravou chvíli z 
Lenky,
trochu rebelka a vášnivá provokatérka z Edity
a bezstarostnost, lidskost a veselost z Nikči.

Tohle kdybych smíchala dohromady, tak bych se možná nikdy
v Terezu nakonec vyklubat nepotřebovala.

Mám pocit, že tyto vlastnosti se navzájem nevylučují, tak proč
by někdo takový nemohl existovat? :)

A v zápětí mi dojde, že zcela jistě někdo takový existuje, ale z
99,99 % je už zadaný... a pokud zrovna ne, je po něm taková 
poptávka, že za pár hodin už zas bude...
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Insomnia II.
15. července 2012 v 1:20 | Tereza 

Moje babička mi vždycky říkávala, že nejdůležitější a 
nejcennější spánek je do půlnoci. 

Když jsem byla malá, chodila jsem spát mezi 21-22 h. a 
usnula jsem do pěti minut. (Byly malé výjimky, kdy jsem byla
zamilovaná, ale i to se později upravilo.)

Na střední škole jsem si dala takový usínací termín do 22:22. 
Čtyři labutě, co jdou za sebou. V ten moment jsem bývávala 
většinou už v posteli a sladce usínala...

A tak až do mých 35 let nevím, co je to ponocování, noční 
probouzení, pokoušení se usnout, sledování "běhánků", jak 
říká Monika, když leží v pokoji a kouká na strop na obrazy 
promítané skrz okno z reflektorů aut. Netušila jsem, že něco 
takového, jako je nespavost, může existovat.

Noc bych úplně zrušila. Je zbytečná. Stejně usnu tak ve dvě 
ve tři, za noc několikrát zkontroluji čas na svém mobilu, jestli 
už není ráno a v sedm vstanu. Konečně den. 
Zato odpoledne by se to spalo... přemýšlím čím to je. Asi tím 
melatoninem, co má lidskému organismu přinést spánek a 
jeho větší množství se pouští do těla jen ve tmě. Jenže s ním 
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přichází i melancholické nálady... Kdo to takhle blbě 
vymyslel? 

V noci se nudím. Všichni spí. Všude je ticho. Živo je jen v 
chatovacích místnostích, kde ale většina lidí stejně buď 
mžourá nebo padá hlavou na klávesnici... 

Nebaví mě neusínat. 

Já chci zpátky svůj klidný spánek... vedle někoho, kdo 
spokojeně oddechuje. Vedle někoho, koho prvních pár let 
občas kontroluji, zda skutečně dýchá, jaký o něj mám strach... 
A když nemůžu usnout, stačí se přitisknout nebo k němu vlézt
pod peřinu... v tu ránu z vás všechno spadne...

Jsem zaseklá.

Ve všem.

A pohlcená.

Dřívější radost ze života, ze všech maličkostí, mé nadšení pro 
cokoliv a několikrát za den tu najednou není. 
Nevím, jak se toho pocitu zbavit... zaměstnávám mozek, ale 
stejně každý den nastane večer a po něm noc... Domů se 
nesmím vrátit. Takže musím jen dopředu. 
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Potřebovala bych posunout nějakým tlačítkem můj život dál...
aspoň o půl roku nebo radši o rok do léta 2013... Potřebovala 
bych se tam podívat, abych zjistila, jaké tam mám pocity, jak 
jsem (nebo nejsem) se vším smířená... a nebýt zaseklá ani 
nebýt pohlcená, abych se mohla věnovat zase sama sobě, 
protože takhle mě to ovlivňuje ve všem. Ten život bez někoho
vedle vás v posteli... V naprosto nejnevhodnější dobu. 

Už ani nemám problém s volbou, co řešit dřív. 

Ta samota po 12ti letech je tak děsná, že všechno ostatní 
prostě odsunula. 

Nejsem ani Tom, ani Tereza... nevím, kdo jsem. Včera jsem si 
nalakovala nehty, ale nepovedlo se mi to, tak jsem si to po 
hodině odlakovala. Špatně se soustředím. Protože dávám 
veškerou energii jen jedním směrem - na to, abych nebyla 
sama... Otevřená a upřímná bez tajemství, protože jen tak 
můžu jít dál a nebát se, že se bude opakovat dalších 12 let... A 
dokud tohle nevyřeším, tak se nehnu. Nemůžu za to. To jsem 
prostě já. 

Každý den svého života chci mít někoho u sebe...
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Pravidla přežití rozvodu - horší je jen 
smrt
15. července 2012 v 19:51 | Tereza 

Tak jsem náhodou narazila na článek, jak přežít rozvod. 
Přesně to sedí na mě. Takže rady i pro vás, kdyby se to na vás 
chystalo. Ten konec mě potěšil. Chtěli jste jezdit rallye? 
Jezděte rallye! Chtěli jste se potápět? Teď máte příležitost! 
Uskutečněte své sny, které jste až dosud stále jen odkládali... 
A že jich mám!
A teď nemyslím jen sen o Tereze.
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Pravidla přežití rozvodu
Už je jasné, že se nedohodnete. Cesta zpátky se zavřela. Teď 
jde o to, jak se vypořádat s dětmi, majetkem a sebou 
navzájem. Abyste rozvod přestáli se ctí, nebojte se dát volný 
průchod emocím, proberte celou situaci citlivě, ale bez lhaní s
dětmi a nestyďte se opřít se o přátele, rodinu či pomoc 
odborníka. A nezapomeňte, že rozchod též otevírá dveře k 
nové životní etapě.

Zvládnout se dá i rozvod
Rozvod je druhou nejhorší událostí, která vás v životě může 
potkat. Psychologové Holmes a Rahe v 60. letech minulého 
století sestavili dodnes používanou stupnici stresujících 
událostí a rozvod v ní zařadili na druhé místo. Horší je jen 
smrt životního partnera, které psychologové dali v tabulce sto 
bodů. Rozvod se svými třiasedmdesáti předstihl pobyt ve 
vězení, úmrtí člena rodiny nebo vážné onemocnění.

Podle statistických údajů tuto vysoce stresující událost 
absolvuje v podstatě každé druhé české manželství. Nejčastěji
se rozvádějí páry po čtyřech až pěti letech společného soužití.

Tvoříte další položku těchto statistik? Tady jsou zásady, které 
byste měli dodržovat, pokud chcete, aby váš rozvod proběhl 
důstojně a ve finále jste se na sebe mohli pořád ještě podívat 
do zrcadla.
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Děti a rozvod
Jakkoli je pro vás současná situace obtížná, nejspíš si 
uvědomujete, že pro vaše děti je ještě mnohem horší. Ještě 
dřív, než se začne soudně řešit, u koho děti budou, kdo a jak 
často je bude vídat a podobně, budete jim muset své 
rozhodnutí oznámit.

"Děti nejsou tak naivní a už vůbec ne hloupé, jak rodiče občas
předpokládají. Už nejspíš dávno vytušily a všimly si, že to u 
vás doma skřípe," říká psycholožka Zdena Dušková. "Na 
druhou stranu to ale neznamená, že by to pro ně proto byl 
menší stres. Je pravděpodobné, že se budou cítit smutné, 
frustrované nebo budou vůči vám projevovat agresivitu. A 
mají na to právo. Vaším prvním a nejdůležitějším úkolem je 
zajistit, aby věděly, že i přes rozvod se na vašem vztahu a 
lásce k nim nic nemění."

Snažte se, aby stále cítily vaši podporu a měly jistotu, že za 
vámi mohou kdykoli přijít. Psychologové upozorňují, že 
největší chybou, které se můžete dopustit, je snaha přetáhnout 
dítě na svou stranu. "Nikdy nedopusťte, aby mezi vámi dítě 
muselo volit. Je logické, že vás má rádo oba dva stejně, a 
pokud jej nutíte k volbě, stavíte ho před neřešitelný problém. 
Je naopak nutné, aby cítilo, že i přesto, že bude bydlet jen u 
jednoho z vás, neztrácí tím automaticky toho druhého."

Červenec 2012 - Pravidla přežití rozvodu - horší je jen smrt 738



Buďte citliví, když však budete dětem své rozhodnutí 
oznamovat, nelžete. Netvrďte, že bude všechno jako dřív, 
když sami dobře víte, že to není možné. Neutěšujte děti, že se 
budete vídat stejně často jako předtím, pokud to není pravda. 
Budou to pociťovat jako další zradu.

"Řekněte jim, že jste se rozhodli žít každý sám, ale 
nezatěžujte je detaily o rozvodu," radí psycholožka. "Dejte 
jim však možnost ptát se a projevit své pocity. I malé děti mají
právo zeptat se například, proč se rozvádíte. Při svých 
odpovědích však nezapomínejte na absolutní zákaz 
očerňování partnerky."

Vztek a lítost
Můžete se tvářit jako největší superman, ale rozchod s 
dlouhodobou partnerkou s vámi zcela jistě zacvičí. A je to 
naprosto normální. "Je zcela přirozené, že rozvádějící se 
pociťují smutek, úzkost, lítost, vztek, frustraci nebo 
zklamání," říká psycholožka. "Ostatně rozvodem končí nejen 
vaše partnerství, ale i společná historie, zážitky, plány, sny, 
naděje a v neposlední řadě i podpora, ať už emoční, sociální, 
nebo finanční. To všechno je příčinou obrovského stresu a 
tlaku."

V první řadě si sami pro sebe zrekapitulujte, co bylo příčinou 
neúspěchu vašeho vztahu a proč dospěl do takového stadia. I 
když je to pro všechny zúčastněné obtížné rozhodnutí, 
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radikální řez pročistí vzduch a prospěje vám mnohem víc než 
živoření v nemocném, skomírajícím vztahu. Neperte se se 
svými pocity a dopřejte si luxus přestat být nepřemožitelní. 
Alespoň sami před sebou si přiznejte, že je vám na nic.

"Dovolte svým pocitům a emocím, aby se projevily v plné 
síle. Jde o zcela normální stav a nemá význam předstírat, že se
nic neděje. V tomto období se můžete cítit zcela vyčerpaní, 
můžete podávat menší výkony v práci, nemusíte se chtít s 
nikým vídat. Všechny tyto negativní aspekty jsou 
pochopitelné a mají svůj důvod," vysvětluje psycholožka.

Nebuďte však na jejich zvládání sami a nestyďte se požádat o 
podporu. Možná vám pomohou kamarádi, rodina, možná 
budete muset požádat o pomoc psychologa. Izolace jen zvýší 
váš stres, protože budete mít čas koncentrovat se na svůj 
problém a neustále si ho připomínat.

Život po rozvodu
Jistě, je nepříjemné, že právě končí dlouhodobý vztah, že 
musíte vyřešit ještě spoustu nepříjemných záležitostí, ale 
uvědomte si, že rozvodem váš život nekončí. Odborníci 
upozorňují, že právě bezprostředně po rozvodu mají někteří 
lidé tendenci rezignovat na svůj dosavadní život, zanedbávat 
své povinnosti a uzavírat se do dobrovolné izolace. Jde o 
důsledek zhroucení významné části dosavadního života.
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"Kritický z tohoto pohledu není samotný rozvod, ale okamžik,
kdy se partneři reálně odloučí a jeden z nich se odstěhuje," 
připomíná psycholožka. "Pokud děti zůstaly u druhého 
partnera a vy nemáte nového přítele, samota a prožitý stres na 
vás může dolehnout velmi silně."

V prvních dnech se soustřeďte především na důsledné 
dodržování pravidelného programu. Každodenní povinnosti, 
které vykonáváte už automaticky, vám dovolí soustředit se na 
něco jiného než na aktuální situaci. Za každou cenu zabraňte 
izolaci a stýkejte se dál se svými přáteli.

"Samota může pomoci z krátkodobého hlediska, kdy člověk 
potřebuje určitý čas, aby si srovnal své myšlenky. 
Dlouhodobé osamění má však spíše rozkladný účinek."

Je jasné, že rozvodem jste přišli o podstatnou část svého 
dosavadního života, na druhou stranu však máte příležitost a 
prostor vybudovat si nový. Najděte si nové zájmy, koníčky a 
uskutečněte své sny, které jste zatím odkládali.

Chtěli jste se vždy potápět, jezdit rallye nebo závodit se psím 
spřežením? Teď máte příležitost. Při nových zájmech se 
seznámíte i s novými lidmi a možná potkáte i novou 
partnerku.
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Zdroj: 
http://xman.idnes.cz/pravidla-preziti-rozvodu-0yy-/xman-
styl.aspx?c=A100110_201737_xman-styl_fro
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Prosím
17. července 2012 v 1:24 | Tereza 

Bože,
zbav mě
prosím
navždy

té
nikdy neutichající

všudypřítomné
zničující

neovladatelné
nepochopitelné

pohlcující

posedlosti

po všem dívčím!!!!

Červenec 2012 - Prosím 743



Tereza si hraje - očička a nehty
18. července 2012 v 14:20 | Tereza 

Bezva relax!
Včera se sem na dva dny nastěhovala ségra a s ní i kamarádka
Lenka, která mi občas tak hezky napíše a podpoří mě. Takže 
jsme debatovaly do noci a já byla ve svém živlu, protože 
přivezla stříbrné nalepovací proužky na nehty a takhle to 
dopadlo:
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Což se mi samozřejmě strašně líbí. Škoda, že to nevydrží do 
pondělí, až pojedu do Prahy.

Děkuju Ti strašně moc Leni - za všechny ty věcičky na sebe 
(ta blankytné tříčtvrťáky jsou prostě super a to oranžové 
tričko taky!) i za tu hnědou řasenku - tu už jsem si dlouho 
chtěla koupit.

A protože jsem měla chvíli i ségry foťáček jen pro sebe, tak 
jsem v rychlosti nafotila i oči:

Ta vrchní linka je teprve můj třetí pokus o práci s touhle 
vymožeností a nemůžu si jí vynachválit, jak snadno se nanáší 

Červenec 2012 - Tereza si hraje - očička a nehty 745



a hlavně drží. Normální černá tužka mi tam nanést nikdy 
nešla. Akorát spodní linka mi nějak vybledla chudinka...

A tady je v PC upravený experiment s extrémě modrou 
barvou:

A tady jsem malinká já jen v rychlosti (pod mikčou mám nové
oranžové tričko od Léni):

Takže si zase hraju a jsem šťastná! :) Je to fajn být mezi lidmi,
kteří vám říkají Terezo...
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Jak krátká je minisukně?
20. července 2012 v 15:18 | Tereza 

Tak tohle mě fakt zaujalo.
Mám totiž sepsané všechny možné své míry a když třeba 
kupuju sukni, tak vím, která délka mi sluší a která je moc 
krátká nebo dlouhá. Mojí takovou ideální délkou je 38 cm (ale
výjimečně snesu i 36 cm a naopak délku do 46 cm u sebe 
považuji ještě za krátkou sukni nad kolena).

17.7.2012 vyšel na idnes.cz článek o tom, jak do jednoho 
zábavního parku pouští ženy v minisukních za poloviční 
vstupné.

"Zábavní park nabízí poloviční vstupné ženám v minisukních"

A kde že je tedy ta hranice, kdy jde o sukni nebo už o 
minisukni?

"Pozdvižení vyvolala televizní reklama zábavního parku 
Merryland Kuej-lin ve stejnojmenném městě na jihu Číny. U 
vstupní brány stojí ve frontě dívky v minisukních, jejichž 
délku přeměřuje zaměstnankyně pravítkem. Pokud má 
návštěvnice sukni kratší než 38 centimetrů, platí jen 
poloviční vstupné."

Červenec 2012 - Jak krátká je minisukně? 747

http://cestovani.idnes.cz/cinsky-zabavni-park-nabizi-slevu-zenam-v-minisuknich-p0m-/kolem-sveta.aspx?c=A120717_123830_kolem-sveta_tom


"Tímto krokem chceme povzbudit návštěvnice parku, aby v 
létě předvedly svoji krásu," uvedl zástupce ředitele parku Li 
Wen-sing. "Speciální kampaň park pořádá každé léto už od 
roku 2007, vždy s velikým úspěchem," vysvětlil Li Wen-sing 
s tím, že počet návštěvníků prý vždy dramaticky naroste. 
Právě přítomnost žen v minisukních prý v tuto dobu přiláká 
ještě více návštěvníků, mne si ruce Li Wen-sing."

To je prostě tím, že sukně je opravdu vyloženě ženskou 
záležitostí a snad každá dívka je v sukni nejženštější, jak jen 
může být. Proto je takový problém, když si transsexuální muž 
ještě ne ve zcela dokonalé ženské podobě vezme sukni... 
zatímco opačně transsexuální žena nemá s tímto vůbec žádný 
problém, protože kalhoty nosí obě pohlaví.

Ale já to beru jako výhodu, protože si mohu užívat zrovna 
téhle vyloženě ženské záležitosti, která tak symbolizuje 
ženskost!

No a teď už víte, od kolika centimetrů si můžete svou sukni 
nazvat minisukní :) Je to 38 cm a méně...

Ale nedalo mi to a podívala jsem se ještě na Wikipedii, jaká je
definice minisukně :)

No a tam píší:
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Minisukně je sukně se spodním lemem nad koleny, obvykle do 
poloviny stehen - obvykle ne delší než 10 cm pod hýžděmi. 
Mikro-minisukně nebo microskirt je minisukně, jejíž dolní lem
končí v horní části stehna, v rozkroku nebo těsně pod ním.

Tak mikrosukni bych teda na sebe nevzala :)))

Já v mé oblíbené domácí bílé sukýnce - délka sukně 36 cm:
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Jak musí vypadat ideální partner?
20. července 2012 v 22:32 | Tereza 

12 krásných let... a jak rychle jsem pro tebe přestala
existovat...

Červenec 2012 - Jak musí vypadat ideální partner? 750

http://nd05.jxs.cz/234/559/d990f48761_87221507_o2.png


10 pořádných chlapů (co byly dříve 
ženy)
21. července 2012 v 0:52 | Tereza |  Přeměny 

Článek přezvatý ze serveru jenpromuze.cz

"Svaly, chlupy, pot. Jsou věci, které dělají chlapa chlapem. 
Jenže v dnešní době si nemůže být nikdo ničím jist."
(Tady musím mít poznámku: Trochu mi vadí ten zaujatý postoj
redaktora toho článku... vůbec ty muže nebere jako muže, ale 
jako předělané ženy... ale oni jsou mužem tak, jako ostatní 
muži! Tohle prostě ještě pořád spousta lidí nepochopí... Jak 
jako "nikdo ničím jist"? Co je na nich jiné oproti jiným 
mužům?
A taky redaktor vybral některé osoby, které mi zrovna moc 
sympatické nejsou (např. pornoherec bez penisu č. 1 - to 
vážně nemusím vidět :) Nebo muž, který chtěl za každou cenu 
porodit dítě, i když už měl mužské hormony... - první muž na 
světě, který porodil dítě... ach jo, já nechci mít přesudky! :) S 
názory redaktora se neztotožňuji! A děkuji Anetce, že mi 
poslala odkaz na tenhle článek. Text níže je již plně v režii 
redaktora článku z jenpromuze.cz - čili ze serveru, kde jsem v 
životě nebyla a ani nebudu :)

10. - Balian Buschbaum
Svalnatý model, sympaťák, drsňák.
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Dříve: německá atletka Yvonne Buschbaum zaměřující se na 
skok do výšky. Operaci prodělala v roce 2008 a jméno 
"Balian" si vybrala podle kováře z filmu Království nebeské.

09. - Loren Cameron
Loren Rex Cameron je dnes potetovaný plešatý drsňák, 
fotograf a aktivista. Také je to transexuál, co fotografuje sám 
sebe, aby široké veřejnosti ukázal "transexuální tělo".
A jak vypadal dříve? Jako roztomilá blondýna.

08. - Lucas Silveira
Silveira říká, že se sice narodil jako žena, ale uvědomil si, že 
je uvnitř muž už ve třech letech, jenom to neuměl 
pojmenovat. Své mamince pouze říkal, aby mu koupila penis 
jako mají jeho bráškové. Do té doby, než začal brát mužské 
hormony, žil jako lesbička. Jako dost děsivá lesbička…
Dnes už vypadá takhle a je frontmanem kanadské kapely The 
Cliks.

07. - Rocco Kayiatos
Rocco Kayiatos, jinak známý také jako Katastrophe, je první 
rapper, který otevřeně přiznal, že je transexuál. Jeho fotografie
ještě v době, kdy byl jako žena, má v držení on a jeho rodina a
odmítají je vydat.
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06. - Thomas Beatie
Je v Guinnessově knize rekordů jako "První muž, který 
porodil dítě".
Thomas Beatie byl totiž žena. A docela hezká žena, jak 
dokazuje ten poslední obrázek v řadě…
Ale pak se rozhodl změnit pohlaví. Až pak se rozhodl 
otěhotnět pomocí umělého oplodnění.

05. - Ryan Sallans
Ryan Sallans je v Americe velice známý přeoperovaný muž. 
Mnohokrát totiž vystupoval v televizi, kde mluvil o tom, kdy 
si ještě jako žena uvědomil, že je ve špatném těle a musí 
prodělat hormonální léčbu a operaci. Dnes objíždí americké 
vysoké školy a dává na toto téma přednášky.

04. - Chaz Bono
Chaz Bono je současná velká americká celebrita, která 
častokrát vystupuje v televizi a hodně se objevuje v bulvárním
tisku. Jde o dceru slavné zpěvačky Cher, která se mezi lety 
2008 až 2010 postupně proměnila v muže. Dříve vypadala 
takhle…
Dnes už vypadá takhle. Celá proměna je zdokumentována v 
pořadu Becoming Chaz.

03. - Andreas Krieger
Heidi Krieger bývala východoněmecká vrhařka koulí, která na
evropském šampionátu v roce 1986 vyhrála zlatou medaili. Z 
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velké části to ale bylo tím, že byla monstrózně nadopována 
steroidy a hormonálními léky, které dávaly sportovní svazy 
většině východoněmeckých sportovců.
Už od osmnácti let kvůli tomu Heidi přestávala vypadat jako 
žena a nakonec se rozhodla prodělat kompletní hormonální a 
chirurgickou přeměnu v muže a přejmenovala se na Andrease.
V rozhovoru pro New York Times z roku 2004 vyplývá, že 
přeměna v muže vlastně byla nedobrovolná - ale bylo to 
jediné východisko, protože už stejně jako žena nevypadala.

02. - Ian Harvie
Ian je komik. Jde o komika, který vyrůstal na malém městě 
jako dívka, která si už velice brzy uvědomila, že je v nitru 
mužem a tak se převlékala do pánského oblečení. Až ve svých
32 letech prodělal kompletní přeměnu a ve svých 
komediálních vystoupení na své změněné pohlaví velice rád 
upozorňuje a dělá si z něj legraci.

01. - Buck Angel
Jednou jsme se v tomhle článku k pornu dopracovat prostě 
museli.
Buck Angel kdysi býval modelkou…
Ale pak prodělal pár operací a hormonální léčbu a stalo se z 
něj tohle…
Pornoherec bez penisu, který si za svou producentskou i 
hereckou aktivitu v pornoprůmyslu odnesl už pěknou řádku 
ocenění. Pokud by vás snad napadlo nějaké jeho porno 
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Googlovat, upozorňujeme, že je to hodně freak porno, takže 
vám asi bude poněkud nevolno…

Červenec 2012 - 10 pořádných chlapů (co byly dříve ženy) 755



Palác zaslíbený
21. července 2012 v 14:30 | Tereza 

Už mám nervy.
Je sobota.
V pondělí vkročím do tohoto domu v Praze v Žižkově, U 
Rajské zahrady 12, který jsem teď podrobně prozkoumala ve 
StreetView na Googlu (zatím jen zvenčí, ale v pondělí i 
zevnitř :):
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Tak tohle je ten palác, kde se mění lidské životy, lidé tam 
vcházejí s obavami a vycházejí šťastní (nebo ještě zoufalejší, 
než předtím). Hned pod tímto domem je hospoda Belzepub s 
přímo pekelným vyobrazením i zvenčí, takže peklo je hned 
vedle :) Peklo u Rajské zahrady! No hlavní je, že to město je 
Hlavní. :)

Kousek odsud je také žižkovský vysílač, který mě odjakživa 
přitahoval a vždycky jsem se tam chtěla podívat, takže 
plánuju, že až jednou v euforii vylezu ven, navštívím ho. (Né 
si skočit! :) Ale ráda bych s někým...protože samotná se 
nemám s kým dělit o zážitky...

Je to do kopce (nebo vlastně z kopce), budu splavená, 
vyklepaná, musím ještě vymyslet, kde zaparkuju, protože až 
takhle hluboko do centra Prahy autem nevkročím, ale to 
znamená, že budu muset jet metrem a to znamená, že se 
nemůžu obléknout tak, jak bych byla schopná jet např. v 
autě... vůbec nevím, co si vezmu na sebe. Už asi 14 dní se mi 
hlavou honí věty, kterými začnu. Představuju si, jak to tam 
bude vypadat, jak bude vypadat Hanka (přestože jí znám z 
televize), jak se bude tvářit, jak se bude tvářit sestra, jak moc 
budu zklamaná nebo naopak šťastná? Nebo se nic nevyřeší a 
budu muset k Weissovi, takže zase další čekání...
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Ten dům je divný. Mám k němu respekt. Bojím se vzít za 
kliku. A to je teprve sobota.
Neměla bych si to tak brát, ale zase mě to pohlcuje, jako když 
si jdu koupit na desátý pokus sukni do obchodu... jenže 
neudělám-li to teď, budu to muset udělat příště a znovu 
prožívat totéž nechci, potřebuji aby se to pohnulo. Potřebuji 
další krok. Pro mě ten nejdůležitější...

Co když mě Hanka vyhodí, až řeknu slovo rodina? Řeknu jí, 
že mě manželka opustila, že nemám co ztratit a že jsem 
rozhodnutá. Co když nejsem transsexuální? Děsí mě to! Pan 
Weiss (bůhví kdy) udělá na papír čáru, po hodinovém 
výslechu s nejintimnějšími otázkami, jaké mi kdo pokládal, 
mě tam zakreslí a řekne: "Tady je transvestitismus, tady je 
crossdresing, tady je transsexualita." Vy jste někde tady... 
Kde? On to přeci musí vědět lépe než já, když o mě 
rozhoduje. Co když řekne ne? Má na to právo? Nejsme v 
Argentině, kde stačí chtít a jde to. Tady neexistuje právo na 
volbu pohlaví. Jo jasně, musí vyloučit schizofrenii, nesmí se 
to uspěchat, nesmí dojít k omylu, nesmí být zahájena 
hormonální terapie v případě transvestitismu a 
crossdresingu... Hanka nemá ráda ufňukané lidi. Což snad 
nejsem, musím se vzchopit. Nemůžu se ani vzmužit :) Jedině 
vzženit :) Mám po krk všeho mužského!

Kolik bude v té čekárně lidí? Jak dlouho tam budu čekat? 
Kolik lidí tam potkám? Budu schopná mluvit? Co si mám vzít
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na sebe? Jak mám začít? Mám toho tolik sepsaného, na co se 
musím zeptat, že mi ta hodina nebo kolik to je nebude stačit.

Zrovna dávají na ČT1 český film z r. 1981 "Po rozvodu"... Joo
ideální film na pozvednutí nálady :) Pamatuji si, jak jsme na 
ten film kdysi dávno koukali s manželkou a říkali si, že tohle 
se nám stát nemůže... Svým způsobem to byla pravda, protože
k nevěře (o kterou v tom filmu jde) nikdy nedošlo. I po 30ti 
letech je všechno stejné a lidé reagují stejně se všemi svými 
pocity, výčitkami, smutkem... ale také začínají nové životy...

Jaký bude ten můj?

-----------------------------
Takže jsem po hledání možného místa k zaparkování v 
Žižkově dospěla k názoru (a vyčetla z diskusí), že když 
nemám tu jejich pražskou parkovací kartu, tak v Žižkově 
nezaparkuju... Tam dokonce ani supermarket Albert nemá 
parkoviště! Ale od něj je to půl hodiny pěšky. Takže musím na
záchytné P+R parkoviště, kde je parkování za 20 Kč na den a 
odtamtud metrem A na stanici Jiřího z Poděbrad. Což mě 
zklamalo, protože tím pádem si nemůžu vzít balerínky, co 
jsem chtěla a k tomu nějaké hezké dívčí tričko, protože jedu 
sama a na tu tlačenici v metru tváří v tvář s ostatními lidmi 
fakt nemám nervy... :/
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Přistála jsem na jiné planetě
22. července 2012 v 0:30 | Tereza 

Za tři miliardy let se naše Slunce vzepne v poslední agonii a 
svůj blahodárný jas plazmy začne měnit v červeného 
trpaslíka. Zvětší se a v přesmrtné křeči spálí vše, co bude na 
dosah. Pravděpodobně i Zeměkouli. Vypaří se také Venuše. Ve
hře zůstává Mars, ten by měl přežít. Anebo Europa, Jupiterův 
měsíc objevený již v 17. století. Stačilo by si na ní trochu 
přitopit. Teploty Europy se totiž pohybují mezi 160 až 220 
stupňi. Bohužel v mínusu.

V průměru má 3100 kilometrů, takže jen o trochu méně, nežli 
náš Měsíc. Ale ani nevíme, zda naše rasa bude ještě existovat.

Kolem Jupitera krouží 63 měsíců. Europa je v pořadí šestý 
měsíc této planety. 

Takže vše, co lidstvo vytvoří, stejně jednou zanikne.

To jsem se teda dala takhle v noci na myšlenky... 

Nechci tím říct, abychom všechno vzdávali, když to stejně 
bude zničeno. Chci tím říct, abychom si to tu užívali, 
abychom šli za svými sny a vážili si života. Protože jednou 
ten život zanikne... 
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Vždycky jsem věděla, že smysl života je život, a že žádný jiný
význam nemá a je na nás, jak s ním naložíme. A také jsem si 
myslela, že štěstí lze dosáhnout prostřednictvím rodiny, dětí, 
milující manželky... ale pro mě jaksi bo-hu-žel. 

Takže jsem si dnes úplnou náhodou našla tenhle jupiterův 
měsíc, zhasla v pokoji, pustila si hlasitěji repráčky a moje 
kosmická loď havarovala zrovna tady... vylezla jsem ven a 
bylo to tam fakt hnusné. V dálce zářil Jupiter, všude hory a 
stopy po dřívější lidské přítomnosti... Jsem tu sama? Nelíbí se 
mi tu. Mám strach. Bojím se strašně moc, ale ten strach je 
osvobozující. 

Běžím totiž po jiné planetě, jsem v jiném světě, nezajímá mě, 
jestli venku prší, kdy uvidím malou nebo jak to dopadne v 
pondělí u Hanky. Zajímá mě, kde najdu vodu, abych přežila, 
kam si lehnu, abych si odpočinula a hlavně jak se z tohohle 
zpropadenýho místa dostanu, aniž by se odněkud nevynořila 
nějaká potvora a nechtěla mě sežrat.

Odletěla jsem na jinou planetu, kde se pomoci nedovolám. 
Jsem tu sama a mám co jsem chtěla. To prostředí mě uspává. 
Čím víc se bojím na téhle planetě, tím více jsem v klidu. Jiný 
způsob strachu přebil ten předchozí. Takové roztloukání klínu 
klínem, ale tentokrát to funguje.
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Tak já jdu spát. Dobrou.
A než zavřu oči, nebudu rešit, co na sebe, ale jak vytvořit z 
těch zbytků mé kosmické lodi nějaké použitelné vozítko. Aby 
si Terezka neunavila nožičky! :)))
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Nové video Natali, její krycí make-up 
a její boj s vousy
22. července 2012 v 14:54 | Tereza |  Přeměny 

(No tak dobře no, ten název článku není zrovna moc stručný, 
ale jak jinak napsat do nadpisu, o co všechno tu jde? :)

Dnes mi napsala jedna slečna z Chorvatska moc hezký vzkaz 
na youtube. Zaujala jsem jí prý v tom videu :) To mi tak 
lichotí!!! Je jí 30, je také na začátku a na podzim má první 
schůzku se svým terapeutem - a taky bojuje s vousy :)

A v souvislosti s tím mi youtube nabídlo nové video Natali 
(26), kterou tu mám hned jako osmou v levém panelu. 
Nahrála si nové video - 15 měsíců na HRT. Toho se nedalo 
nevšimnout - je úžasná a vážně moc krásná a ta změna je 
obrovská (neříkám, že já jednou taky budu krásná - když to 
nezkusím, tak se to nikdy nedozvím - ale líbí se mi vidět, že 
se to někde na světě povedlo).

Tady je pár fotek z jejího nového transition videa z 13.7.2012:
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Tak a tady je osobní zkušenost Natali s odstraněním vousů, 
kterou mi před chvílí napsala:

"Zatím u mě proběhly 3 laserové procedury. Což stačilo na to,
aby vousy zeslábly, ale k úplnému odstranění potřebují více 
procedur. Používám podkladový make-up MAC foundation 
full coverage matte finish - orange tone, který dokáže zakrýt 
velmi dobře nedostatky pod make-upem, které by jinak 
prosvítaly =)."
"Zezačátku ten laser nebolí, ale pak už je to intenzivnější. Na 
poprvé jsem šla na druhou proceduru po 6 týdnech, ty další 
už po měsíci..."

Když nevím, tak se zeptám! :)

MAC je kanadská kosmetika a zjistila jsem, že se dá koupit i 
u nás. (Ale kdeee?)
(Lenka vypátrala, že tady: http://www.krasa.cz/mac/ - takže 
děkuju Leni!!!)

Takže jsem si samozřejmě vyhledala, o čem to mluví a je to 
tenhle (?):
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Je to z této stránky, kde jedna slečna ze Singapuru hodnotí 
jeho vlastnosti (mimochodem velmi dobře):
http://icefrost.onsugar.CCC/Foundation-Base-Review-Series-
Mac-Pro-Longwear-Concealer-20645876

(bohužel mi tento blog, ve kterém píši můj deník, vyhodil po 
uložení článku hlášku, že www adresa odkazovaného blogu 
patří mezi zakázaná slova, která patří mezi nevhodné hlášky :)
a musím ji smazat, což nechci, protože nechápu proč, takže 
jsem použila místo .com .CCC, ale ten kdo si bude chtít tenhle
článek prohlédnout, musí to .CCC změnit zase na .com :) Joo 
svět je plný nepochopitelných věcí :)
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A tady jen pro zajímavost, jak kryje ruku té slečny:

To se mi lííííbíííí!!!
Cena podle stránek této slečny: 17 USD (340 Kč)

Tak jsem se to pokusila najít i u nás a..... Češi jsou asi bohatší 
než Američani nebo Kanadani, protože ta lahvička tu stojí 930
Kč!!! Ach jo. To mi hlava nebere... zkusím pokouknout na 
shopech v Německu, protože tohle není normální...

-----------------
25.7.2012 - Tak jsem napsala do e-shopu s kosmetikou na 
krasna.cz, jaký make-up přesně hledám, jestli by mi 
neporadili a dostala jsem hned druhý den ráno tuto odpověď:

Dobrý den,
je mi líto, ale poptávaný výrobek nemáme v nabídce. Mohu-li 
vám nabídnout některé jiné, krycí, výrobky, zde uvádím 
odkazy:
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http://www.krasa.cz/make-up-cover-pro-jasnou-a-
sjednocenou-plet--g-1.html
http://www.krasa.cz/fluidni-korektivni-make-up-dermablend-
16h-spf-35-30-ml.html
http://www.krasa.cz/fluidni-korektivni-make-up-toleriane-spf-
20-30-ml.html
Což mě tedy trochu zklamalo.
Myslela jsem si, že tak luxusní drahá kosmetika značky MAC 
bude nabízet stejné zboží i u nás a ono to tak není. Jak si 
můžu koupit např. značku Dermacol, když nevím, jestli to 
bude fungovat? I když ty ceny jsou přijatelné. Ale ty odkazy 
tu nechám s tím, že to třeba někdy někdo jednou vyzkouší :) 
Možná, že i já :) Leda že bych řekla Natali aby mi poslala 
jeden kousek z USA :)

26.7.2012 - Jsem v koncích. Natali mi poslala odkaz na 
stránky MAC http://www.maccosmetics.com/index.tmpl, ale 
tam ho stejně nemůžu najít... chtělo by to nějakou kosmetičku 
šikovnou :)

26.7.2012 - Ty stránky MAC v Americe jsou úžasné. Když si 
chcete něco vybrat, zvolíte si nejprve co (např. oči, rty, 
tváře...) a pak už vás to samo navádí, co potřebujete... a to tím
stylem, že se tam objeví kosmetička, která říká té druhé 
slečně, jak poznat, který odstín, typ, konzistenci chcete a 
demonstruje to na její pleti... a podle toho si vybíráte klikáním
dál a dál až se dostanete tam, kam chcete. 
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Takže mě to hodilo sem:

Nevím, jak dlouho ten odkaz po kliknutí na obrázek může 
fungovat.
Cena je u toho 27 USD, tj. 566 Kč.
Jde o Foundation Full coverage - Matte 
Akorát problém je s tím jejím "orange tone", protože ti Amíci 
to mají pojmenované zkratkami typu NW22 apod. Zrovna 
NW22 mi přijde oranžový, ale jak moc oranžový a jak moc 
tmavý nebo světlý? 

Tak tohle už je vážně vyšší kosmetická a na to nemám :/
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V čem pojedu do Prahy
22. července 2012 v 17:14 | Tereza 

Tak jsem to tak nějak dala dohromady.

Takhle Tereza pojede v autě a takhle vejde před Hanku a když
budu v hodně velké eurofii, tak si nechám na cestu zpět

metrem balerínky :) Ale to bych musela být fakt hodně freeee,
spíš si myslím, že budu ráda, že dojedu zpátky k autu :)

(líbil by se mi cop :)

Takhle Tereza bude cestovat metrem:
(ubyla akorát sponka a mám jiné boty)

A takhle Tereza pojede možná příště :)

Musela jsem ty fotky udělat takhle malinký, protože nejsem 
nalíčená a ty vousy ničí mé sebevědomí docela úspěšně...
A taky bych už chtěla dlouhé vláskyyyyyyyyyyyyyyyyy!!!!!

Oranžový lak bohužel nemám, takže si udělám Francii :) 
Mám od Lenky nové pásky, tak si s tím aspoň za chvilku 
vyhraju. To vypadá taky hezky, akorát to není tak výrazné (za 
což budu možná v narvaném metru vděčná :).

Je to jako moje maturita, jak jsem nervózní.
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Nebo když jsem šla poprvé na střední.

A hlavně se občas nelíbím sama sobě a mám dost velké obavy,
že pokud mě tahle myšlenka popadne uprostřed toho metra, 
tak se budu muset asi hoooodně zhluboka nadechnout... 
Chtěla bych vyzkoušet, jestli na to mám projet těch pár 
zastávek metrem v balerínkách... vyzkoušet si i reakce lidí... 
být zase o krůček dál... ale jak se znám, tak radši zvolím 
klidnou jízdu v bílých teniskách :) (které jsou mimochodem 
také dívčí a u kterých jsem se klepala úplně stejně, když jsem 
v nich ven vyšla poprvé :))) Líbí se mi pořád posouvat své 
hranice dál a dál...
...ale zase se bojím, abych Hanku moc nevylekala, jak tam 
přijdu... :)

No to bude trapas!!!! :)

Ale mám vše naplánované do posledního puntíku. Každý můj 
krok a každé místo je přesně předem promyšlené a co se týče 
parkování, tak mám celkem 4 varianty, z nichž jedna vyjít 
musí :) Tak jsem zvědavá...
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Euforie a informace od Hanky :)
23. července 2012 v 18:37 | Tereza 

Tak rychle, než ta euforie ze mě vyprchá nebo mi jí 
něco/někdo zkazí :)))

Je to hodinka, co jsem přijela domů z Prahy a nemůžu se z 
toho ještě vzpamatovat. Takovou radost jsem už dlouho 
neměla a ráda bych to nadšení přenesla i na ostatní.

Ráno jsem samozřejmě nestíhala. Můj plán naplánovaný na 
vteřinu přesně pokulhával :) A to jsem vstala ještě o čtvrt 
hodiny dřív. Nepočítala jsem totiž s tím, že se budu tak dlouho
holit, protože jsem tam pořád viděla ty strašné vousy... a tím 
jak jsem byla (v domnělém skluzu) jsem se dokázala nalíčit v 
rekordním čase :) A myslím, že i hezky! :D Mamka mi ráno 
ještě přelakovala vlasy, aby mi nelítaly a já v balerínkách 
vyrazila k autu...

Tam jsem zjistila, že si nemůžu pustit své oblíbené píšničky, 
které mi měly dodat odvahu, protože napájecí zdířka 
zapalovače u auta je jen jedna a musela jsem do ní strčit 
navigaci kvůli Praze. Jak jsem jí zapla, tak mi ukázala dojezd 
v 10:13. A já měla být u Hanky ve 12, takže jsem se zase 
malinko zklidnila, ale né moc.
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Na mail, který můžu číst v mobilu zadarmo, jsem si nechala v 
10 h. poslat obsazenost P+R záchytných parkovišť v Praze, se
kterými jsem počítala. Skalka I, Skalka II, Hostivař a Letňany.

Nejvíc mi vyhovovala Skalka I, protože je to od ní kousek k 
metru Skalka a myslím že pět stanic na Jiřího z Poděbrad. V 
10 jsem už ale byla na dálnici před Prahou, takže se nedalo 
zastavit, tak jsem to parkoviště prostě riskla a byla tam 
naštěstí ještě třetina volných míst. Tam jsem se přezula do 
bílých tenisek a balerínky dala do cross kabelky. A vyrazila.

V metru jsem jela skoro sama, takže jsem si říkala, že si příště
nechám balerínky i cestou tam :)

Před dům Hanky jsem dorazila v 11:04. Takže necelá hodina 
na zklidnění se (nebo ještě větší znervóznění :).
Naproti měla být ta Rajská zahrada, ale byla oplocená - což z 
mapy nešlo poznat, tam je vše placaté a když jsem se na dům 
Hanky ve StreetView dívala na googlu, nenapadlo mě se 
otočit, abych to viděla :)

Ale kolem šla jedna maminka s prckem, vzali za kliku branky 
a už byli uvnitř. Tak jsem tam šla taky a ono je to volně 
přístupné. Ideální místo na relax! Dole si hrály děti a po 
cestičce se dalo jít výš a výš, kde byla vyhlídka na Prahu a v 
dálce hradčany. Vše krásně nové, upravené, čisté.
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(Já to budu psát takhle podrobně, protože si chci tenhle 
okamžik zaznamenat se všemi detaily :) Snad vás to nebude 
nudit a když jo, tak to přeskočíte žejo? :) A fotila jsem to teda 
jenom na mobil, takže po rozkliknutí plný detail není tak 
hezký...)

V Rajské zahradě na jedné z laviček - v dálce Hradčany

Chtěla jsem být ale ve stínu, takže jsem si po chvíli poposedla
vedle - naproti takového dětského hřiště z nerezu, kde 
jednotlivé dětské prolézačky plnily funkci posilovacích strojů 
z posilovny. Ono to na té fotce není vidět, protože jsem fotila, 
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až když tam nikdo nebyl, ale prolézaly se tam hlavně 
maminky :)))

Dětské nerez prolézačky typu "posilovna" v Rajské zahradě

Hlavně máte najednou hlavu plnou jiných myšlenek, protože 
Vás zaměstnává krása toho prostředí, které dýchá poklidnou 
atmosférou a dá se tu načerpat docela dost energie, kterou 
jsem zrovna docela potřebovala. Jsem ráda, že nepršelo. A 
bylo mi tak hezky, že jsem se rozhodla už přezout do 
balerínek, seděla tam s nožkou přes nožku a užívala si tu 
ženskost :) (alespoň od krku dolů, i když jsem byla nalíčená :)
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Takže jsem si tam tak relaxovala, občas jsem koukla na dům, 
do kterého za chvíli vejdu a který vykukoval spolu s 
vysílačem na Žižkově za stromy....

Tady jsem si ještě nafotila nehtíky
(s těmi proužky na francouz. manikúru to Leni šlo úplně

úžasně,
to je poprvé, co se mi ten bílý lak nedostal pod ně - asi byly

kva-lit-ní! :D)
a balerínky na lavičce:

(to vás asi nezajímá, ale mě se to líbí a chci to tu mít :)
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No a v 11:51 jsem se zvedla, prošla kolem maminek a tatínků 
hrajících si dole na hřišti (v tomhle anonymním městě si vás 
vážně nikdo nevšímá! To se mi líbí! :) a došla ke zvonkům:
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Kolik lidí už na tenhle zvonek asi zazvonilo???
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Ten dům je vůbec zajímavý. Co zvonek to jiné jméno z jiné 
země :) Ale nechci nikomu dělat nepříjemnosti, takže jsem 
zbytek zvonků rozostřila.

Zazvonil zvonec a ... pohádky je začátek! :) Takhle nějak si 
představuju začátek nového života - v Rajské zahradě...

Sestra už mě vítala úplně v pohodě za mříží, kterou mi 
otevřela a usadila mě, ať počkám v "ordinaci" Hanky, která 
vůbec jako ordinace nevypadala. Spíš jako hezký pokojík s 
kobercem, s dvěma pohodlnými křesly, spoustou hezkých 
fotografií a obrázků, knih a předmětů... a hned vedle mě na 
stolku kniha "Transsexualita a jiné poruchy pohlavní 
identity". Ta mi byla ovšem velmi známa, protože jsem jí 
přečetla během jedné noci, kdy jsem zjistila, kým vlastně 
jsem... což jsem taky Hance potom řekla :)

Za chvilku ke mě dorazila sestra sepsat kartu a nějaké údaje 
(jméno, pojišťovna, bydliště, zaměstnání, manželka, dítě, 
psycholog, psychiatr, zdrav.stav, atd.) Zaplatila jsem 30 Kč a 
přišla Hanka.

To byl okamžik, kterého jsem se tak strašně bála! Ale 
najednou to ze mě spadlo. Už se nedalo couvnout, byla jsem 
tu a byla tu i Hanka - moment, který jsem si představovala 
tisíckrát.
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Posadily jsme se a Hanka se zeptala: "Tak co pro vás mohu 
udělat?"

Věděla jsem, že se zeptá takhle. Řekla jsem jí, že jsem si 
mockrát připravovala, jak začnu, ale že toho chci říct tolik... 
tak jsem jí řekla, že potřebuji její pomoc. A začala jsem 
vyprávět o svém dětství - stručně - a potom o zbývajícím 
životě, jak to bylo s manželkou a jak mě nakonec opustila a já
si uvědomila, kdo jsem a že už to začalo vylézat tak moc na 
povrch, že je to silnější než já a nedalo se to zadržet. Hanka si 
vše zapisovala...

...a tady se nebudu moc detailně rozepisovat, protože si 
myslím, že není fér sdělovat takhle podrobné "interní" 
informace už vůči Hance...

Nakreslila mi na papír postup, jaký mě čeká a říkala mi 
spoustu informací. Na mojí růžovou kartu si napsala velkým 
písmem "TEREZA" :) Probraly jsme i manželku a dcerku a 
spoustu dalších zajímavých věcí :)

Je zvláštní, že na každou mou otázku, kterou jsem měla 
napsanou na papírku, že se na ní musím zeptat, mi Hanka 
sama pokládala odpovědi :)
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Tak například jsem zjistila důležité věci, na které jsem 
nikde nenašla odpovědi:
a) Nemá smysl odstraňovat vousy před začátkem hormonální
terapie, protože testosteron je bude budovat stále silné a dál a 
dál... hormony to zjemní a laser je potom vezme i tak. Byly by
to vyhozené peníze.
Což jsem byla i nebyla ráda, protože už jsem si chtěla užívat 
holčičího života hned bez vousů, ale nějak to vydržím.
To, jestli je účinnější IPL, laser nebo elektrolýza mi Hanka 
nebyla schopná potvrdit. Že prý je to stálým tématem diskusí 
holek na společných sezeních :))

b) Ten postup, který mi Hanka napsala na papír počítal i s 
tím, že po zahájení hormonální terapie si holky řeší kadeřníky,
kosmetiku, plastiky (plastika obličeje - např. nosu nebo brady 
zdarma není, ale redukce štítné chrupavky (ohryzek) ano a 
dělají to v Pardubicích) a také mění šatník. Ten už já mám 
téměř změněný, čehož si také všimla :) Je chybou chodit už 
teď výstředně žensky např. v podpatkách a minisukni, pokud 
máme mužské znaky, protože okolí to vnímá špatně. Což mě 
navnadilo, protože to znamená, že po hormonech ty ženské 
znaky mít nebudu a tím pádem mě okolí bude brát jako ženu! 
(?) Aspoň tak jsem si to vyložila.

c) Prsa po hormonech povyrostou jen trošku. S čímž počítám 
- tak teď mám áčka, tak snad potom by to mohla být aspoň 
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áčka a půl :))) Ale chce to nějaká hezká, aby to vypadalo 
dobře a žensky :)

d) neutrální tvar jména... na to jsem se zeptala, kdy to asi 
tak nastane a překvapila mě odpověď: "Kdykoliv si o to 
řeknete a já vám to napíšu!" !!!! Páni!
Takže hned po příjezdu domů jsem napsala Janičce, pro 
kterou změna jména na neutrální tvar znamená opravdu moc 
(což pro mě taky!), jak se věci mají a doufám, že se tam (nebo
alespoň u někoho jiného s podobným zaměřením) taky brzy 
objeví.

e) sex.orientace - když jsme probíraly manželku, která je v 
tom opravdu nevinně, tak jsem si povzdechla, že si budu 
muset najít ženu jako partnerku... a Hanka mě ujistila, že to 
není tak jisté :) Že se to občas změní :)
Přemýšlela jsem nad tím v autě cestou domů a napadlo mě, že
to bude tím, že jako žena ukrytá v mužském těle toužím po 
všem ženském, nemůžu se toho nabažit a proto toužím žít se 
ženou, nejlépe krásnou, protože tím mám tu ženskost u sebe... 
stejně jako to oblékání do ženských šatů...tím se jakoby 
přibližuji k té ženskosti, po které toužím. A až té ženskosti 
dosáhnu a budu ženou, kdo ví, jak to s mojí orientací 
dopadne, když už teď jsem na svém holčičím profilu na 
jednom českém serveru tak obletovaná, což je mi (přiznávám)
příjemné :))
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Dostala jsem papír s kontakty na různé specialisty (plastický 
chirurg, ORL, endokrinolog, internista, gynekoložka...) a 
doporučení pro Prof. Weisse, ke kterému prý půjdu jen jednou
a který potvrdí diagnózu. (Joo tak o tom už jsem slyšela od 
Míši taky a bála jsem se toho, ale teď už se nebojím, protože 
si věřím a nemám nejmenší pochybnosti...tak uvidíme. P. 
Weiss už mi po 13 h. nebral telefon, takže se tam objednám 
zítra. A zase do Prahy... :) Musím ještě Hance sepsat svůj 
"vypravěčský" životopis (ne pracovní!) :) Prý jestli ráda píšu, 
že by byla radši, kdyby byl delší... tak jsem jí ujistila, že já 
neumím být stručná, že si počte :)))

A do Prahy už budu jezdit každý měsíc - Hanka mi dala 
termíny dopředu, zaplatila jsem tisícovku za dlouhodobé 
odborné poradenství a sestřička se mnou ještě vyřídila ostatní 
administrativní náležitosti.

Hanka se se mnou rozloučila, poděkovala za návštěvu a já 
zase jí za milý přístup a šla jsem do reality už absolutně né 
jako Tom, ale jako Tereza. A až takhle půjdu od prof. Weisse, 
tak si radostí zakřičím, jak budu šťastná :).

Jo a pakrovat se před ordinací nedá - tedy by nemělo... 
sestřička říkala, že tam ale ještě nikdy neviděla nikoho, jak 
auto odtahují, ale mluvila o nějakých placených parkovištích 
poblíž, ale já se i pro příště spokojím s P+R Skalka I. A taky 
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se mi líbí ta cesta městem k metru, pak samotným metrem a 
zase cesta Slavíkovou ulicí k Rajské zahradě v balerínkách :))

Vyšla jsem ven ve 13:06 v úplné euforii a také s radostí, že mi
Hanka nevzala mé iluze... Tolik jsem se bála... Takže moje 
zkušenost s ní je výborná. Nevidím teď vůbec v ničem 
problém a těším se na to, co bude následovat.

Hanka pořádá každý měsíc skupinová sezení zvlášť pro 
"holky" a "kluky" a pozvala mě nezávazně když budu chtít 
hned na to první v srpnu...

Děkuju všem, kdo jste na mě myslely :) (Lence, Monice, 
Anetce, Nikče, mojí mamče, ségře i Janičce... když nad tím 
tak přemýšlím, tak vy všichni mi stačíte a zbytek světa ať si 
říká co chce :)

No a jak jsem byla v té euforii, nechala jsem si balerínky na 
sobě a vznášela se blahem :))) Kašlala jsem na lidi (i když je 
občas kontrolovala pohledem) - ale měla jsem sluneční brýle -
jenže klučičí no... musím si co nejdřív pořídit nějaké hezké 
holčičí... prošla zase zpátky Slavíkovou ulicí na Jiřího z 
Poděbrad do metra, naskočila do vagónku, sedla si s mobilem 
v ruce, lidi po mně jen po očku mrkli a zase si sledovali dál 
ten svůj časopis, mobil nebo zem... Nikdo nic neřešil. Celá 
šťastná jsem vylezla na Skalce z metra, prošla zastávkou 
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plnou lidí a šla pomalu k autu... nikam jsem nespěchala, bylo 
mi krásně...

Tereza jede nahoru v balerínkách na eskalátorech na stanici
Skalka :)
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Přála bych si, aby mi ta euforie zůstala... i to nadšení, které 
mám... protože já jsem nadšená ráda a konečně mám zase 
důvod taková být...

A jdu smolit životopis :)
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Odpověď od Jess
23. července 2012 v 20:14 | Tereza 

Jsem sice v euforii, protože dnešní den byl pro mě jedinečný a
důležitý, ale odepsala mi Jess (30) z Kanady, jejíž video jsem 
tu nedávno zveřejnila:

Ptala jsem se jí, jak těžké pro ní bylo oznámit své manželce, 
že je vlastně ženou... když už měla dvě krásné dcerky...

A odepsala mi toto:
"Když jsem jí říkala, byla jsem už připravená na to, že jí 
ztratím... Opustila mě, ale stále jsme dobrými přáteli a vídám 
své děti často. V té době jsem ale strávila 2 měsíce pláčem 
non-stop. Teď mám novou přítelkyni (lesbickou) a všechno je 
v souladu s tím, kým doopravdy jsem a je to úžasné. Děti mě 
stále moc milují a říkají mi "Mada" místo "Daddy". Nemám 
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moc času teď psát, ale budeme v kontaktu. Můžeš se mě ptát 
na cokoliv, na HRT nebo cokoliv jiného ok?
Opatruj se
Jessica xx"

To je hezkééééé... a smutné zároveň... 

Červenec 2012 - Odpověď od Jess 789



Objednaná k prof. Weissovi
25. července 2012 v 12:54 | Tereza 

Tak jsem se po dvou dnech konečně dovolala 
k prof. Weissovi a objednala se.
Zkoušela jsem to každou hodinu. Dneska 
jsem celá netrpělivá zavolala sestře, ale 
ozvala se něco jako recepční v sexuologickém
ústavu (jak se představila) a ta říkala, ať jsem 
trpělivá, že tam teď prof. Weisse dva dny 
neviděla, ale že pokud by tam byl, tak mi to 

zvedne.

V 11 jsem byla objednaná k psycholožce u nás ve městě, tak 
jsem si tam sedla v chodbě plné lidí na sedačku a řekla si, že 
to ještě jednou zkusím tam zavolat. No a prof. Weiss to zrovna
zvedl! :) Takže jsem mu stručně vysvětlila, kde jsem 
předevčírem byla, že mám doporučení a že prosím o termín k 
vyšetření.

Byl velmi ochotný, až mě to překvapilo.

V úterý 31.7.2012 jedu k němu... ufff... už zase začínají ty 
nervy :) Ale menší :) A potom bude už navěky rozhodnuto o 
mém budoucím životě...
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Moc se těším!!! A hlavně jsem šťastná, že je to tak brzo - ještě
v červenci! Tohle je skoro takové mé druhé narození - 
červenec 2012 :)
Věřím, že to tam dopadne dobře i přes všechny informace, 
které mám od jiných holek...
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Boys will be girls 20/20
25. července 2012 v 23:35 | Tereza |  Přeměny 
Tak mě to zase chytlo :) Sledování dokumentů o téhle 
tématice.
Může za to youtube, protože mi vždycky nabídne nějaké 
video a já už ho pak musím dokoukat do konce.

Ale tohle mě vážně zaujalo.
Je to zrovna poslední 20. díl z dvacetidílné americké 
dokumentární série "Boys will be girls 20/20".
https://youtu.be/u-DjtvAPOhE

Z 10tiletého Jacka se stává Jackie!
Je hrozně fajn, jak její rodiče zareagovali a jak se Jackie snaží 
podpořit už v tomto věku. V deseti letech! Kéž by to tak šlo 
pokaždé, než testosteron napáchá neodvratitelné škody... Se 
svolením rodičů začne Jackie brát "léky proti mužské 
pubertě", za což jsou občas dost kritizováni.
Ve druhé části tohoto dílu je věnován prostor nejmladší osobě 
na světě, která prodělala změnu pohlaví (už jsem tu o ní i 
psala :) Kim Petras - blondýnce z Německa, která vydává i 
svá hudební CD a třetí část je o 19tiletém biologickém muži, 
který se vydává do Mexika, aby se podrobil šesti 
feminizujícím plastickým operacím během dvou hodin!
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Tady je zase můj oblíbený fotoromán přeložený do češtiny:

Dítě se narodilo v zimě 2001 v malém městě v Ohiu, kde jsou 
velmi striktně dodržovány všechny rodinné tradice.
Rodiče už ale ve věku 18ti měsíců vypozorovali, že Jack není 
obyčejným chlapcem.

Jeho maminka říká, že Jack si nikdy nechtěl obléknout 
kostýmy jako je Superman apod. Zato obdivoval vše, co bylo 
růžové a rád tančil v balerínách spolu se svou sestrou.
Když jednou dostal k narozeninám panenku Barbie, rozzářily 
se mu oči. Zato když dostal autíčka, dal je stranou. (Jsou tu 
autentické záběry z domácích videí).
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Jako první se svého bratra zeptala jeho dříve narozená sestra: 
"Jackie, nechceš náhodou být dívkou?"
"Mysleli jsme si, že Jackie může být gay", říká její otec.

Když bylo Jackovi 10 let, řekl své matce se slzami v očí, že jí 
něco musí říct.
"Řekla jsem mu: O co jde?"
Odpověděl, že to pro něj není vůbec snadné. Ale ujistila jsem 
ho, že to bude OK.
"Mami, já jsem dívka."
"Nevěděla jsem, co říct. A tak jsem řekla, že bude vše 
vpořádku."
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Ale oba jeho rodiče Jennifer ani John si tím tak jistí nebyli.
Otec: "Potřebovali jsme vyhledat nějakou pomoc."
"A rozhodli jsme se podniknout něco na jeho podporu, 
protože jeho zarputilost být dívkou byla tak silná, že to nešlo 
změnit. Oblékal si oblečení své sestry a chtěl žít jako dívka."

A tak dovolili Jackovi, aby se začal doma oblékat jako dívka. 
Ale do školy musel stále chodit jako chlapec, což 
způsobovalo každodenní rozbroje.
"Měl pokaždé slzy v očích a říkal, že nemůže jít ven jako 
chlapec", říká jeho matka.

A tak se rodiče ocitli na své největší křižovatce jejich života.
Vyhledali pomoc v Dětské nemocnici na transgender oddělení
pro mladé v Los Angeles.
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Lékařka Jolana Olson věří, že existuje pouze jediná možnost, 
jak svému dítěti pomoci.

Rozhovor doktorky s moderátorkou:
Doktorka: "Je velmi důležité podpořit své dítě."
Moderátorka: "O jakou podporu konkrétně se jedná?"
"To je různé u každého dítěte."

Ale Jolana Olson věří, že začátek přeměny v takto raném 
dětství je nejlepším způsobem, jak zajistit snadnější začlenění 
do společnosti v pozdějším věku. Tak, aby nikdo nepoznal, že 
ta dívka byla vůbec někdy v minulosti chlapcem.

Doktorka: "Vždycky se ptáme rodičů: Přejete si mít mrtvého 
syna nebo živou dceru? Tyto děti mají astronomicky vysoké 
předpoklady spáchat sebevraždu!"
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Moderátorka: "Takže vy nemáte ani nejmenší pochybnosti, že 
tyto tak malé děti už vědí, že jsou ve špatném těle?"
Doktorka: "Přesně tak. Vy nemůžete ve věci své sexuální 
identity učinit nějaké rozhodnutí, protože tu není o čem 
rozhodovat."

Dědeček Jackie o tom ale přesvědčen nebyl.
"Nebyl jsem schopen akceptovat, že by se devíti nebo 
desítileté dítě mohlo samo rozhodnout o tak důležité věci, 
jako je změna jeho budoucího života. To jsem nemohl 
přijmout."

Otec: "Věděl jsem, že jsem chlapec, když mi bylo deset... A 
myslím si, že každý ví, jakým pohlavím jsme, už ve velmi 
raném věku."
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A tak se rodiče rozhodli seznámit veškeré blízké i vzdálené 
okolí s tím, že Jack je transsexuálem a že místo toho, že byla 
až dosud jejich synem, mají teď vlastně dceru narozenou ve 
špatném těle.

Moderátorka: "A co když se vás někdo zeptá, kolik máte 
dětí?"
Otec: "Tak jim už odpovídáme, že máme dvě dcery."

A tak Jack nastupuje do čtvrté třídy základní školy už jako 
Jackie.
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Rodina se rozhodne pozvat domů veškeré své příbuzenstvo a 
seznámit je s Jackie. Takový obrovský veřejný coming-out.
Učitelka vypráví, jak musela připravit žáky na to, že místo 
Jacka nastoupí do čtvrté třídy už Jackie.
Sestra Jackie říká: "Kdykoliv Jackie začala plakat, začala jsem
také. Ale byly to často také slzy štěstí. Jackie mi říkala, že je 
tak šťastná, že jí každý z dětí přijímá tak dobře a nikdo se jí 
nesměje."
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Během dvou měsíců Jackie doslova rozkvétá co se sociálních 
vztahů týče.
Učitelka: "Je nyní veselejší, bláznivější a vidím na ní, že je 
teď víc sama sebou."
Záběr, jak si Jackie hraje s děvčaty.

Dříve byla Jackie chlapec, který si hrál na dívku, ale nyní je 
dívkou.
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Moderátorka se ptá rodičů: "Nikdy jí nikdo neřekl, že si s ní 
nechce hrát, protože byla chlapcem a teď je dívkou?"
Rodiče: "Ne, nikdy."

Ale toto léto je Jackie trochu nervózní, protože na chatu 
přijíždí celá jejich rodina spolu se všemi příbuznými, aby jim 
oznámili, kdo je to Jackie. John a Jennifer poslali každému e-
mailem pozvánku.
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Tety, strýčkové, sestřenice...všichni jsou zvědaví.

"Byla jsem nejdříve šokovaná, ale pak jsem z Jackie byla 
ohromená z toho, že zrovna naše rodina má mezi sebou 
někoho takového!", říká Jackie sestřenice.

"Je to pořád tatáž osoba. Má jen delší vlasy, má náušnice a je 
jinak oblečená," říká babička.
I dědeček už Jackie přijal.

Tak tento víkend dopadl dobře.

Ale Jackie rodiče se chystají udělat ještě jedno těžké 
rozhodnutí.
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Tento podzim chtějí, aby Jackie dostávala léky na pozastavení
mužské puberty. Patří mezi první generaci dětí pod touto 
kontroverzní léčbou. Doktorka Olsonová říká: "Je to pokaždé 
risk. Ne každé dítě, které se cítí ve špatném těle, má tyto 
pocity i během dospívání."

Moderátorka se ptá doktorky Olsonové: "Nemyslíte si, že tím 
vzbudíte nepochopení v lékařských kruzích?"
Doktorka Olsonová: "Každý den...každý den se bavím s lidmi,
kteří si myslí, že je to špatný nápad."

Jedno je jisté - antiandrogeny zabrání, aby se z Jackie vyvinul 
chlapec. A poté bude dalším krokem podávání ženských 
hormonů. Jakmile dosáhne 18 let, bude u něj možné provést i 
operaci pohlaví.

Moderátorka se ptá Jackie: "Koho vidíš, když se podíváš do 
zrcadla?"
Jackie: "Vidím tam dívku."
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Matka: "Nechtěli jsme, aby se Jackie musela zavírat doma a 
musela něco skrývat. Myslíme si, že jsme se rozhodli správně,
neboť jen takhle jí můžeme v budoucnu zajistit spokojený 
život."

----------------------------------------
Můj komentář:
Doktorka Olsonová se mi líbí! :)
Netušila jsem, že tohle v Americe jde! Že můžete dítěti v 10ti 
letech podávat antiandrogeny, aby se u něj nevyvinuly mužské
znaky. A gratuluji jejím rodičům za to, že tohle rozhodnutí 
udělali. Neprojít pubertou ve špatném těle je totiž to, co by si 
přála každá transsexuální osoba.

Druhá část je věnována Kim Petras - té tu teď prostor věnovat 
nebudu, i když se mi líbí a fascinuje mě její příběh, ale 
zajímavá je třetí část, o které se zmíním jen krátce.
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Mladý 19tiletý biologický muž z USA se vydává do Mexika, 
kde se má podrobit šesti plastickým operacím během dvou 
hodin. Včetně redukce štítné chrupavky (ohryzku), která je u 
nás zadarmo.
Tato osoba už sama o sobě vypadá docela žensky, takže 
nasedne na letadlo a odletí.
Říká, že ještě není zralá na odstranění penisu a vytvoření 
vagíny.

Je tam záběr, jak leží v Mexiku v nemocnici na lůžku, přijde k
ní lékař, který s ní pohovoří jen velmi stručně a převezme si 
6.500 amerických dolarů v hotovosti z igelitky. Ve Státech by 
jí taková operace stála 30.000 dolarů.
Žádné předoperační vyšetření, žádné vyšetření krve, EKG, 
nic!!!
Jde rovnou na sál.
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Mexický lékař se žvejkačkou v puse - (pěkný korále! :)

Lékař říká: "Dnes je to moje pátá operace! Protože já pracuji 
velmi velmi rychle!" (tybrďo! :)

Nejprve dojde k modelaci poprsí, poté k redukci štítné 
chrupavky, zmenšení nosu a ořezání dolní čelisti.

Operace proběhly úspěšně, po deseti dnech (! - čili 
dvojnásobně kratší době, než v USA) se Vanessa vrací domů 
do USA a zde je fotka PŘED feminizací obličeje a PO ní. 
Posuďte sami, jestli to za ty prachy stálo! :) 6.500 USD = 
136.000 CZK :)

Červenec 2012 - Boys will be girls 20/20 806



Terapia ormonale - Kera - Itálie
26. července 2012 v 7:56 | Tereza |  Přeměny 

Tybrďo, to je teda "terapia ormonale"!

30tiletá Kera z Itálie.
6 měsíců na hormonech.

Já neříkám, že takhle budu jednou vypadat, mě se to jen 
prostě líbí :) Ta proměna - jak je razantní a ženská! A v tomto 
případě je to tedy opravdu mooc hezká slečna.

Nejprve moc krásná fotka s pejskem:
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A teď ta změna:
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Normálně se tu teď culím na tu fotku :) 
Po kliknutí se otevře klasické transition video...
Prvních 22 minut hovoří italsky před webkamerou (to 
překládat fakt nebudu :) no a potom následují fotečky. (Video 
se spustí rovnou na fotkách.)
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Když se malujeme, předstíráme 
vzrušení
26. července 2012 v 23:48 | Tereza 

Předevčírem vyšel na Idnes.cz zajímavý článek o tom, proč se
ženy malují a jaký to má význam pro muže. Zajímavá na tom 
je o odpověď na to, proč si malujeme oční víčka...

Když se malujeme, předstíráme vzrušení a ovulaci, říká 
sexuoložka
Video k článku najdete zde.

25. července 2012 4:01
Možná jste si myslely, že hledání a výběr partnera je buď 
záležitost srdce, nebo rozumu. Ve skutečnosti se ale pouze 
řídíme zákony přírody. Dokonce i tak rutinní záležitost, jako 
je ranní make-up, nesouvisí ani tak s naší snahou dobře 
vypadat, ale spíš dobře ulovit...

Muž movitý, žena pohledná
"Muži a ženy mají úplně odlišné strategie při výběru partnera. 
Ženy si vybírají muže podle přístupu ke zdrojům, ať už je to 
třeba v poušti voda, nebo jinde na světě peníze," upozorňuje 
psycholožka a sexuoložka Laura Janáčková na svém DVD 
Manuál partnerského života.
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"Dalším kritériem je pak laskavost a ochota o tyto zdroje se 
dělit se svou partnerkou. Teprve na třetím místě je mužova 
atraktivita. To je jen jakási třešnička na dortu," dodává.

Mužům pak k výběru potenciální partnerky postačí pouze 
jedno jediné hledisko, a tím je vzhled. Atraktivita ženy je 
přitom podle sexuoložky omezena věkem. Čím mladší, tím 
lépe.

Jak vypadá atraktivní žena?
Nejpřitažlivější jsou dívky od 16 do 22 let, které jsou v 
reprodukčním věku. Do třiceti to ještě jde, ale pak už zájem 
mužů rapidně klesá. "Po čtyřicítce už musíme spoustu věcí 
předstírat," shrnuje Laura Janáčková. U mužů však podle 
jejích slov naopak s věkem atraktivita roste. Mají totiž lepší 
přístup ke zdrojům a roste jejich společenský status.

Nejdůležitější je podle psycholožky a sexuoložky poměr 
prsou a boků a výrazná linie pasu. Neznamená to ovšem, že 
by třeba plnoštíhlé ženy nemohly být pro muže atraktivní, 
podstatný totiž není samotný obvod pasu, ale tělesné proporce
ve tvaru přesýpacích hodin.

Důležitá je také symetrie obličeje, která potenciálnímu otci 
vašich dětí napovídá, že jeho případným potomkům nehrozí 
riziko genetických vad, stejně jako pěkná a zdravá pleť. Tady 
se dá ovšem hodně napravit make-upem nebo pudrem.
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Muži si podle sexuoložky také podvědomě všímají i zubů, 
které by měly být pravidelně rozmístěné a neměly by ani 
vystupovat dopředu, ani ustupovat dozadu. I ty jsou totiž 
známkou pevného zdraví.

Symbolem krásy a smyslnosti jsou rovněž velká a plná ústa. V
přírodě to funguje tak, že samičkám naběhnou ústa tehdy, 
když jsou vzrušené, a tak ženy podvědomě za pomoci rtěnky 
nebo lesku na rty líčí na muže past a předstírají vzrušení.

Dalším předpokladem atraktivity ženy jsou oči umístěné dál 
od sebe. Tady se ovšem opět nemusíme spoléhat jen na 
přírodu a můžeme za pomoci make-upu dokázat úplná kouzla.
Řasenka a tužka nám oči krásně zvětší, světlý stín vhodně 
aplikovaný do vnitřního koutku je zase opticky oddálí.

"Ženy si často malují víčka stínem, který je zdůrazní. Proč?" 
ptá se sama sebe doktorka Janáčková. "Samičkám v přírodě 
totiž víčka zhnědnou, když jsou v ovulaci. Takže my ženy tím,
že se každé ráno malujeme, vlastně předstíráme, že jsme 
vzrušené a že jsme v ovulaci," dodává.

Kosmetický kufřík tak může být silnou zbraní ženy soupeřící 
s přibývajícími léty a mladšími sokyněmi, nic se však nemá 
přehánět. Podle Laury Janáčkové totiž muže přehnané líčení 
spíše odradí.
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Zdroj: http://ona.idnes.cz/sexuolozka-laura-janackova-o-
vyberu-partnera-fa8-/vztahy-sex.aspx?
c=A120724_150929_vztahy-sex_job
Idnes.cz

--------------------------------
Můj komentář:
To je vážně dobrý! Zatímco ženu zajímá, jak by jí muž 
zajistil, tak pro muže je při výběru partnerky tím 
nejdůležitějším vzhled. Konečně to někdo řekl naplno! Stejně 
to už všichni dávno víme, ale tvrdíme, že mužům jde i o jiné 
charakteristiky jejich partnerky... To možná ano, ale rozhodně 
ne na prvním místě.

Ta nejhezčí léta jako žena jsem už prošvihla, ale nemůžu na to
takhle koukat, protože si toho ženství ještě i tak užiju dost... A
jak Hanka říkala: "Teď jsem tu měla paní, která se rozhodla 
pro přeměnu i operaci v 60. letech!" 
Já to chápu. A těším se. Už abych zase popošla o další krůček 
dál...
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Moje dnešní probuzení
27. července 2012 v 6:42 | Tereza 

Nevím, proč mi to ten mozek dělá, ale dneska jsem měla 
strašné probuzení.

V tom snu jsem měla odlétat s kolegy na Island a napsala jsem
si na papírek "Adéla - supermarket", jakože tam musím najít 
nějaký supermarket, abych nakoupila zajímavé věci jako 
dárky domů. Jenže já žádnou Adélu neznám. Jen jednu asi 
18tiletou (hezkou) holku u sousedů, co teď bydlí manželka u 
tchýně, takže mi jí v tom snu hned začínala žárlivě vyčítat, 
což je samozřejmě nesmysl, nikdy jsem s ní ani nemluvila ani 
na ní nemyslela.

Ve snu jsme se zase hádaly s manželkou a ona nakonec místo 
toho, aby ode mě zase odvrátila svou tvář ke mě přišla a 
pohladila mě...

V tom snu jsem se strašně rozbrečela a ta tíseň byla tak silná, 
že mě probudila se slzami v očích.

Nejhorší je, že už se mi nepodařilo usnout a zaspat to... :/ A 
nemůžu se toho pocitu zbavit.

Tak jsem honem napsala ještě teď ráno manželce SMSku, že 
si můžu dneska pro malou přijet, jestli chce.
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Je mi smutno.

Jdu dnes naposledy ke své obvoďačce, u které to všechno 
vlastně začalo, aby mi ukončila neschopenku. Protože prý 
musí. Na to jedno úžasné místo co mám rozjednané mě sice 
odepsali, že jsem je velmi zaujala a že postupuji do dalšího 
kola VŘ, ale to bude až "za delší dobu", jak uvedli. Ona ta 
budova, kde bych měla pracovat, totiž ještě nestojí.

Takže to pro mě znamená, že musím vybrat dovolenou, které 
mám v práci mnoho a pak ty nasyslené přesčasy, kterých mě 
nebyl nikdo schopný během dvou let zbavit a budu muset na 
pracák.

Doktorka mi říkala, že mi napíše, že nemůžu práci vykonávat 
ze zdravotních důvodů kvůli té ruce, což je dobré, protože to 
ukončím sice dohodou, ale už jsem se na pracáku ptala 
kamaráda a ten říkal, že i když u dohody je podpora jen 45 % 
z výdělku, tak pokud je to ze zvlášť vážných důvodů mj. i ze 
zdravotních důvodů, podpora se nekrátí a zůstává po první 
dva měsíce 65 %. Ale stejně to bude děs, jak to všechno 
utáhnu. Už jsem poškrtila všechny platby, nechala si (v září) 
poslat za 9 let naspořené důchodové připojištění, neboť my se 
stejně důchodu nedožijeme a teď to od 1.1.2013 značně 
omezili (ty státní příspěvky a tak), ale dokud bude náš byteček
neprodaný, musím s manželkou na půl platit SIPO, které jsme
taky stáhli na minimum. A pak mám nejhorší částku to auto.
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Prostě jsem tak nějak nepočítala s tím, že se tohle stane... Ale 
s tím člověk nepočítá nikdy. Myslím teď ten rozvod.
Co se Terezy týče, tak to jsem v sobě nosila už dlouho a to 
jsem ovlivnit nedokázala.

Ale dnes začínají i olympijské hry v Londýně, takže zase 
aspoň trošku zaměstnám mozek :) Hurá.

Mimochodem - znáte někoho, kdo se vloni (v r. 2011) oženil 
nebo vdal?
Tak to máte štěstí, protože vloni bylo uzavřeno jen 45.000 
sňatků, což je nejméně od roku 1918!

Tak malou dneska nedostanu, manželka nechce tchýni měnit 
program, což chápu, ale přivezu si jí v neděli.
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Chirurgické možnosti pohlaví a 
statistika
27. července 2012 v 23:54 | Tereza 

Venku je teď v osm večer 29 stupňů ve stínu na severní straně 
mého balkónu, vzduch voní létem a mě to připomíná ty 
chvilky sezení na voňavé louce po západu slunce s hvězdami 
nad hlavou...

31.7.2012 mi skončí neschopenka a měla bych mít celý srpen 
víc času na cestování, protože budu čerpat dovolenou a 
přesčasy. V ideálním případě od září nastoupím do nové 
práce. Takhle si to maluji.

Ale já si tu teď čtu zase nějaké zajímavé informace. Chci 
poděkovat Míše, která mi poslala odkaz na "Chirurgické 
možnosti pro transsexuální ženy". Je to sice článek z r. 2003 
(originál v angličtině + jedna statistika z r. 2007), ale podle 
mě se toho zas až tolik nezměnilo. A když už, tak k lepšímu 
(předpokládám). Zajímavé jsou statistiky. Překlad byl taky 
zajímavý, bylo tu pár slov, které neznal ani velký slovník na 
Seznam.cz a Google překladač je vykládal divně :) Naštěstí 
existuje Velký výkladový slovník anglického jazyka Merriam-
Webster www.m-w.com, který zná všechno, co v angličtině 
existuje.
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Veřejnost i média vnímají transsexuálního člověka jako 
osobu, která prodělala operaci pohlaví (SRS - Sex 
Reassignment Surgery). Ve skutečnosti existuje mnoho 
transsexuálů, kteří šťastně žijí, pracují a socializují se jako 
ženy, ale nikdy neprodělali operaci pohlaví nebo ji oddalují na
pozdější dobu.

Většina chirurgů požaduje před chirurgickou změnou pohlaví 
splnění podmínky alespoň 12 měsíců hormonální terapie a 
také úspěšné splnění "real life testu" - žití jako žena na plný 
úvazek po dobu jednoho roku. Nicméně i přes velké množství 
žen, které splňují tyto podmínky, tyto osoby nevyhledávají 
chirurgickou změnu svého pohlaví.

Důvody odložení nebo vyhnutí se této chirurgické změně jsou
velmi různorodé:

- je to nezvratný krok - pokud si nejste jisti, nedělejte to
- nedostatek peněz na operaci (v zemích EU většinou zdarma)
- potencionální ztráta výdělku (zaměstnání) po operaci
- nemáte žádnou silnou touhu ani psychologickou potřebu mít 
ženské pohlaví
- homosexuální orientace
- radost ze sexuálního potěšení se svými ponechanými 
mužskými genitáliemi (není totéž co "homosexuál")
- tlak ze strany partnera, rodiny či přátel
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- strach z operace
- touha zachovat reprodukční schopnost
- zdravotní problém, který brání větší operaci

Bohužel jsem nenašel žádné statistiky o tom, jak dlouho 
trvalo od operace zařadit se do běžného reálného života pro 
MtF, ale našel jsem pár zajímavých čísel pro FtM.
Dr. Holly Devor uvádí, že více než 1/3 z 35 účastníků jeho 
(nebo jejího? :) výzkumu začali žít jako muži bez pomoci 
hormonální terapie nebo chirurgické změny.

60 % z nich začalo žít svůj život jako muži s pomocí 
hormonální léčby, ale v průměru během 3,5 let neprodělali 
žádnou operaci.

Pouze šest (15 %) z 39 dotazovaných transsexuálních mužů 
prodělalo nějaký druh rekonstrukční operace pohlaví.

I když u těchto osob uplynulo průměrně 6,5 roku od začátku 
hormonální terapie a 7,9 let od začátku života jako muž na 
plný úvazek, více než polovina (51,5 %) z těch, kteří ještě 
neprodělali operaci pohlaví řekli, že ani neměli zájem o toto 
řešení.

Tyto mimořádné výsledky nejsou přímo porovnatelné k 
transsexuálním ženám (MtF), neboť operace u FtM jsou 
mnohem složitější a dražší.
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Důvody, proč prodělat nějakou formu genitální chirurgie jsou 
časem často zesilovány a většina transsexuálních žen nakonec
podstoupí některou z procedur:

1) Silná touha konečně odpovídat svým pohlavím ženskému 
pohlaví v souvislosti s psychologií a sociálním životním 
stylem.
2) Potřebujete prezentovat svůj ženský fyzický vzhled při 
nahotě a odstranit tak strach z identifikace jako "muž" z 
důvodu přítomnosti mužského typu genitálií.
3) Touha mít "normální" heterosexuální styk s muži jako jej 
mají ostatní ženy.
4) Tlak ze strany partnera, rodiny a přátel.
5) Móda a komfort - strach z odhalení z důvodu podivných 
"boulí" při nošení těsného oblečení. Už žádné další 
zastrkování genitálií a nepříjemný mačkající pocit.
6) Omezení mužských fyzických účinků způsobených varlaty.
7) Zdraví - obavy z poškození jater v důsledku dlouhodobého 
užívání anti-androgenů a vysokých dávek estrogenu a 
progesteronu.
8) Silná a sexuálně vzrušující touha mít ženské genitálie 
(kontroverzní důvod).
9) Jako pomoc homosexuálnímu "muži" mít sexuální vztahy s
atraktivními heterosexuálními muži (velmi kontroverzní 
důvod).
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Je možné úspěšně skrývat mužské genitálie, ale může to být 
nepříjemné a nepohodlné.
Sexuální touhy se mohou stát silným motivem pro SRS.

Význam bodu č.2 nelze podceňovat. Po přeměně s HRT, ale 
před SRS dívka postupně získává špatné zkušenosti, od 
rozpaků při bezpečnostní kontrole, přítele, který vidí příliš 
mnoho, putující ruky opilce, až k možnému fatálnímu 
zklamání při napadení násilníkem.

Další poměrně kontroverzní důvod je někdy ten, že 
homosexuální muži se snaží prodělat operaci pohlaví proto, 
aby se stali společensky a právně přijatelnější jako 
transsexuálové, než otevřeně jako homosexuálové.

Věk při SRS
Zpráva BBC z roku 2007 tvrdí, že ve Velké Británii žilo 
15.000 transsexuálů (1 z 4000 obyvatel), a že SRS proběhla v 
průměrném věku 29 let - i když to vypadá jako překvapivě 
nízký věk.
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Počasí +34 C
28. července 2012 v 11:24 | Tereza 

Předpověď počasí na dnešek 28.7.2012.
Vedro, vedro, vedro!

Mraky zatím nikde, takže to praží.
Můj on-line USB teploměr

ze studeného balkónu ve stínu mi teď půl hodiny před
polednem ukazuje 27,6 C.
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I když na 16.7.2007 to nemá :)

Ale proč to sem píšu... :)
...no protože mám na sobě oranžové tílečko a bílou sukýnku a

je mi krásně! :) Užívám si to.
Ta lehkost, ta jemnost, vzdušnost a pohodlnost, ženskost a

jednoduchost!!!
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Nic se na mě nelepí, nic mě nemačká, nic mě neškrtí.

A nikomu to tu nevadí,
nikdo mě neříká, jak se mu to hnusí,

nemusím pořád lítat k oknu, jestli už se někdo nevrací domů,
nemusím prožívat stres z toho, že se budu muset zase

převléknout zpátky do klučičích tepláků
nebo že mě takhle někdo uvidí...

Jsem svobodná a přeji si být ještě svobodnější.

Bude to krásný, až takhle jednou budu moct vyjít i ven a
nikdo se na mě nebude dívat divně.

Jů já se těším! :)

Otázka, na kterou se mě prof. Weiss v úterý také zeptá:
Chcete se oblékat jako žena nebo žít jako žena?

Obojí :)
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Jak musí vypadat ideální manžel - 
video
29. července 2012 v 1:13 | Tereza 

Hrála jsem si a zpracovala jsem svůj obrázek "Jak musí 
vypadat ideální partner" vytvořený 20.7.2012 do následujícího
videa:
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Ještě že mě nenávidí
29. července 2012 v 19:49 | Tereza 

Ještě že mě má žena nenávidí, protože jinak bych stála před 
neřešitelným problémem.
Před chvílí jsem dovezla malou zase k její mamince 16 km 
odsud. Usnula mi v autě, jinak si povídáme. Byla tak 
roztomilá. Hned skočila mamce kolem krku a ta jí musela 
nosit. A já se s ní ještě mazlila - zase tak blízko manželky, 
která dnes nebyla vůbec rozčílená, napěněná ani nekoukala 
jakoby mě chtěla zabít.

Vzpomněla jsem si na ten můj nedávný sen, kdy mě pohladila
a já se z toho rozbrečela.

Když jsem nasedla zpátky do auta, měla jsem slzy v očích. 
Před očima se mi odehrávaly všechny ty šťastné chvíle, které 
jsme prožili tady a začala jsem přemýšlet, co bych udělala, 
kdyby mi řekla, že by to chtěla všechno vrátit, že bude 
všechno jako dřív, ale za podmínky, že se ženou nestanu.

Za prvé je to naprostý nesmysl, který mě nikdy nečeká, ale 
uvědomila jsem si, jaké mám štěstí, že mě má žena nenávidí...

Jak to mám díky tomu jednodušší.

Nechápu, proč to ve své hlavě řeším, když je to nesmysl.
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Vím, že nemůžu žít jako muž a vím, že nedokážu žít bez 
manželky a dcerky.
(Mluvím tu o manželce, ale je to vlastně už exmanželka. Jen 
čekám, kdy mi ze soudu přijde potvrzený rozvod i na papíře.)

Ale to je pořád dokola, já vim.

Potřebovala bych se už někam pohnout. Nejen s Terezou, ale i
s osobním životem.

A taky jsem občas úplně nepříčetná, když se podívám sama na
sebe v uni oblečení (třeba ve výloze) a vidím v ní muže, který 
nikdy nebude vypadat jako žena... zatímco mám občas 
kupodivu i chvíle, kdy se doma před zrcadlem v tom samém 
uni oblečení vidím jako žena a hned mě to tak navnadí, že je 
mi hezky.

Zajímala by mě statistika subjektivních pocitů transsexuálních
osob, jak hodnotí sami sebe z pohledu veřejnosti.
Četla jsem, že existuje i skupina osob po přeměně, kteří nežijí 
životem ani jako muž ani jako žena a zůstávají kdesi napůl. 
Děsí mě tyhle "nedodělky". Já nechci být muž! Ale chci být 
žena! Budu šťastná, když mužem být přestanu, ale lidé mi 
občas řeknou "pane"?

Ale tohle asi řeší každý v mé situaci.
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Nikdo nám nemůže dát žádné záruky, jak to dopadne, jak 
zafungují hormony, jaký vliv to všechno bude mít na náš 
vzhled.

Jsou holky, které už teď před HRT vypadají jako holky. Jasně,
že řeší více klučičí tvary, vousy, hlas... čili věci, které se dají 
přeměnou odbourat, ale vidím to třeba na Nataše ze Znojma:

Z fleku může jít ven a poznali byste to na ní někdo? Je 
úžasná.
Psala mi, že o HRT uvažuje, ale ještě nikam nešla :) Kromě 
mužských rysů, které se jí zatím daří zakrývat, nemá vlastně 
až takovou motivaci to řešit, protože si dokáže pomoci sama. 
Na školu chodí také jako dívka a žije už vlastně dívčí život 
teď. To je sen tohleto :) I Týnka, která je její spolužačkou, mi 
kdysi říkala, že je úplně v pohodě a nikdo jí tam neřeší.
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Nebo mi poslala fotky Bella z Chorvatska, která mě nedávno
kontaktovala kvůli mému videu na youtube a říkala, jak se jí 
líbím :) Ona je fakt něco! Když mi dá svolení, tak do tohohle 
článku vložím ještě její fotky. Psala, že má problémy s vousy, 
že večer už to jde poznat a také s boulí mezi nohama. Ale 
Bella může jít klidně ven hned... to jsem jí taky napsala a 
odepsala mi, že chodí ven jako žena a že se jí líbí, když s ní 
muži hovoří jako se ženou, aniž by cokoliv poznali. To 
chápu :) A smutně koukám, že chci taky :)

Je fakt, že takových šťastných není moc.

Na druhou stranu jsem viděla na youtube i tak mužské rysy, že
se velice špatně odbourávají a podle mě zcela odbourat 
nepůjdou (neberu-li v úvahu např. plastickou operaci 
obličeje). Ale co hormony nezmůžou, to zmůže plastický 
chirurg :)

(Po kliknutí na celý článek se vám ještě zjeví moje oblíbená 
moderátorka Radka Kocurová z dnešní předpovědi počasí, 
kterou jsem si sem prostě musela vložit kvůli její ženskosti a 
rozhodně vás nenutím se na ní dívat :)

No co, jsem si jí sem prostě dala.
A protože to je mimo téma, tak pod čarou.
Ona se mi vážně líbí :) Je tak roztomilá a ženská! A v dnešní 
předpovědi počasí ji to moc slušelo :)
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Mimochodem na posledním snímku vidíte, jaké budu mít v 
úterý, až pojedu k prof. Weissovi, počasí :)
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Kostřava luční
29. července 2012 v 23:51 | Tereza 
Kde jsou ty časy, kdy jsem šla v deset večer do postele, přišla 
tam za mnou manželka a povídali jsme si třeba ještě hodinu. 
Pak jsem se k ní přitiskla a spokojeně usnula... Každé ráno i 
večer dostala pusu. Celých 11 let. Nebylo jediného rána ani 
večera bez polibku.

Tak teď si aspoň povídám s Monikou (F), Léňou (F), Nikčou 
(F) nebo Anetkou (F). A vlastně ještě s Janičkou (MtF), Míšou
(MtF), Verčou (F), Kačkou (F)... :))) To je taky dobrý :) I když
v posteli se k nikomu přitisknout nemůžu...

Je zajímavé, že letošní červen byl první v mém životě, kdy 
jsem nedostala alergii na pyl - na kostřavu luční - mého 
nenáviděného nepřítele, který mi hodně ztěžoval život vždy 3 
červnové týdny v době jejího kvetení...

Že by to nějak souviselo s tím, že už nejsem tím, kým jsem 
bývala? :) Nevím. Ale všimla jsem si toho v červenci po 
odkvětu téhle trávy a zjistila, že mám ještě pořád plnou 
krabičku Zyrtecu, přičemž jsem si preventivně vzala jen jeden
jediný...

A cítím ještě jednu výhodu - nejsem ničím omezená. Na stole 
mi leží můj pas, který jsem si přinesla ze starého bytu. Je 
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platný do r. 2016. A každý den mi připomíná, že se můžu 
sebrat a někam odjet. Kamkoliv budu chtít. Najednou mě 
nikdo nedrží, nikomu nemusím říkat, kam jdu a můžu si 
svobodně dělat, co chci. A to si taky dělám... A od 1.8. už 
konečně nebudu vázaná časy vycházek v neschopence a budu 
opět tak svobodná, jak jen mohu být... tak jako jsem byla na 
konci 90. let v Krakově. Ten pocit už se nikdy neopakoval. 
Ale teď je tu zas...

Snažím se na tom všem najít něco dobrého.
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Apolinářská 4
30. července 2012 v 9:33 | Tereza 
A Sexuologický ústav v Apolinářské 4 v Praze, který poctím 
svou návštěvou zítra...

V té Praze je všechno do kopce! :) A také takové historické!
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Časová osa (vertical timeline)
30. července 2012 v 12:59 | Tereza 
Rozhodla jsem se mapovat své důležité mezníky v této 
vertikální časové ose odrážející skutečnost (nikoliv 
představu):
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Minirozhovor s Jess z Kanady
30. července 2012 v 13:23 | Tereza 

Napsala mi zase Jess z Kanady.

A odpověděla mi na některé mé otázky, jak to chodí tam u 
nich za velkou louží:

Kdy byla u tebe zahájena HRT?
Trvalo 3 sezení s terapeutem, než jsem získala HRT, ale 
myslím, že žiji ve velmi liberální zemi...

Jaký používáš make-up?
Nikdy jsem make-up moc nenosila, takže vlastně žádný.

Jak jsi potkala svojí současnou partnerku?
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Jsem lesba a je mi celkem u pr***e, že bych měla přitahovat 
muže a setkávám se s tím až moc často na můj vkus...

Jakou formou užíváš hormony?
Zkoušela jsem transdermální náplasti (dost drahé), ale po 
celou dobu jsem teď na práškách. Injekce nejsou v Kanadě 
povolené.

Jaký způsob trvalé epilace je nejlepší? IPL, laser nebo 
elektrolýza?
Pokud máš tmavé chlupy/vousy, je laser lepší než elektrolýza 
a také mnohem rychlejší.

Když to tak vezmu, tak vlastně make-up používám jen proto, 
abych zakryla vousy. I když je fakt, že se mi líbí dokonalejší 
vyhlazená tvář (a taky tvářenka :). Ale nesmí se to s ní 
přehánět. Pokud bych na tváři neměla žádné vousy, pak bych 
to možná taky zkusila bez make-upu... Jooo hold Jess už je 
dál :)

Na otázku, jak se seznámila se svou současnou partnerkou mi 
přímo neodpověděla, ačkoli v minulém mailu psala, že 
partnerku má. Mě právě zajímalo, jak konkrétně takový 
člověk přijde k (lesbické) partnerce :)

Netušila jsem, že v Kanadě není povolené injekční podávání 
hormonů. Na youtube jsem viděla, jak si některé Američanky 
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píchají hormony injekčně a uvádí tam, že tato metoda je 
účinnější.

A co se týče epilace, tak teď už v tom začínám mít konečně 
trochu jasno :)
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Druhý předvečer
30. července 2012 v 22:37 | Tereza 

Je půl jedenácté večer. Obvykle touhle dobou nechodím spát, 
ale dnes se vynasnažím, protože vstávám po páté ráno, abych 
se stihla namalovat, učesat, obléknout...prostě upravit a cítila 
se co nejvíc žensky, když jedu k tak vzácné návštěvě, jakou je 
prof. Weiss :)

Nehty už mám taky nalakované - jedna vrstva třpytivá a přes 
ní slabě růžový lak. Líbí se mi to. Už se ale těším, až budu mít
ten oranžový z Rossmanna, co ho tam mají tak často 
vyprodaný a co mě na něj tak nalákala Monika :)

Zítřek bude zvláštní kromě otázek na tělo i tou cestou.

Auto zaparkuji totiž na záchytném parkovišti v Letňanech a 
odtamtud metrem na I.P.Pavlova. Pak už je to asi jen 20 minut
pěšky uličkami až k cíli... ale tahle cesta mi připomíná, jak 
jsem přesně tou samou cestou dělala společnost mé manželce 
ještě na jaře. Jela totiž do Stomatologického ústavu v 
Kateřinské ulici, což je ob dvě ulice poblíž toho 
Sexuologického. Takže zaparkuji na témže místě, pojedu 
metrem a vystoupím na témže místě a půjdu kousek "s 
manželkou"... doprovázela jsem jí celá šťastná, že jí můžu 
dělat společnost a byla jsem ráda, že jsem s ní. Teď tam budu 
sama...
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...ještě že mám SMSky, které mám komu psát, že holky? ;)

Tak já se jdu pokusit usnout. Nemám takové nervy jako 
minulý týden, ale stejně mám strach. A současně se těším. 
Tyhle příležitosti, kdy se můžu namalovat, hezky obléknout a 
jít ven na veřejnost miluju...

Červenec 2012 - Druhý předvečer 840



Pane, vy jste lesba!
31. července 2012 v 19:16 | Tereza 

Poznej svého nepřítele! :) Tak ho poznávám čím dál víc a už 
ho skoro znám :) A znám ho teď natolik, že si z něj začínám 
dělat přítele... je to moje transsexualita. Už mi není na obtíž, 
protože jí nemusím tajit. Už je to venku a jsem to já. A to je 
úleva.

Před 3 hodinami jsem dorazila z Prahy. Jsem docela unavená 
z toho mučení :) Rozhodně to nebylo moc příjemné, i když p. 
Weiss byl milý.

Zase se tu budu snažit nevyzradit úplně veškeré detaily, ale 
přitom říct všechno :)

Ráno jsem vše krásně stíhala. Zaparkovala jsem na parkovišti
v Letňanech:

Né, ta fotka není klikací! :))) Moje nedokonalosti jako jsou 
vousy fakt světu ukazovat nebudu. :)

V Praze jsem měla hodinu a půl času, tak jsem v klidu dojela 
metrem na I.P.Pavlova a tam pěknou procházkou kolem moc 
hezké cihlové porodnice u Apolináře přímo do Apolinářské 4.

Červenec 2012 - Pane, vy jste lesba! 841



V pozadí za bílými auty se ulice svažuje prudce dolů.

Prošla jsem kolem Sexuologického ústavu a šla ještě dolů na 
20 minut sednout na lavičku u zastávky. Tam jsem si napsala 
smsky a šla zase zpátky.
Věděla jsem od Míši, že budu muset do druhého patra. 
Protože ono tu je toho víc.
A taky jsem měla před očima text Lucky, která psala podobný 
blog asi před pěti lety přede mnou. (Bohužel se mi ji 
nepodařilo kontaktovat.) Psala, že k Weissovi se nemůže po 
schodech - prý asi abychom tu nepotkávali různá individua :) 
Ale musí se výtahem. Ono by to nebylo nic neobvyklého, ale 
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jsou tam schody, které vedou nahoru, ale nahoře jsou zamčené
dveře. Tak jsem jela výtahem.
Hned naproti výtahu sídlí sestra, která rozčleňuje pacienty do 
jednotlivých ambulancí na patře. Těch tam bylo asi 4-5. 
Jakmile jsem vešla, hned si mě všimla a pozvala mě k sobě. 
Nebyla tak milá, jako sestra u Hanky.

Vzala si občanku, průkazku pojišťovny, skásla o 30 Kč a 
sepsala se mnou kartu. Zase dokola ty samé údaje. Pak vzala 
kartu a řekla, ať jdu s ní. Až na konci chodby vlevo sídlí p. 
Weiss. U stolku seděla nějaká maminka s holkou, která byla 
očividně ve stejné situaci jako já, protože právě vyplňovala 
testy.
Sestra zaklepala, vylezl p. Weiss, vzal si kartu a s úsměvem 
mě požádal, abych si sedla a počkala, že tam má pacienta.
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Sedím na židličce naproti ordinaci p. Weisse a dívám se
směrem k výtahu (na konci vlevo - není vidět)
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Tak tady na těch židličkách už nás sedělo, říkala jsem si. Bylo 
10:20 a já byla objednaná na 10:30. Naproti mě seděla ta 
maminka a její "dcera" vyplňovala testy. Měla na sobě černou 
sukni, šedou dámskou halenku, řetízek kolem krku, černé 
ponožky a pantofle. Měla blond vlasy na mikádo a byl to 
vyloženě jemný ženský typ. Jen ten hlas... ale to se upraví.
Proč tu píšu ten popis... protože jsem přemýšlela nad tím, jaké
má někdo štěstí, že může jít rovnou v sukni... Žádné vousy, 
žádné mužské rysy v obličeji. Byla lehce namalovaná, takže jí
to i docela slušelo. Podle mě jí bylo tak max. 20. Snažila jsem
se na ně nedívat, protože ani oni mě nevěnovaly žádné 
pohledy, kromě pár počátečních.

Ta atmosféra na chodbě, kde jsem čekala, byla taková 
zvláštní. Po dvaceti minutách čekání mě napadlo zapnout 
diktafon a nahrát všechny ty zvuky... ale teď doma jsem 
zjistila, že to tam není moc slyšet, takže z toho nic nebude. 
Vynasnažím se to aspoň popsat...

Od sestry se linuly dlouhé tóny smyčcových nástrojů v 
relaxační hudbě... občas velmi VELMI monotónní a stále se 
opakující, takže jsem si začala připadat spíš než na sexuologii 
na psychiatrii... do toho se ozývalo občasné mluvení p. 
Weisse, takže občas bylo i něco rozumět. Slyšela jsem ženský 
hlas, ale přitom otázky směřované na muže. Já teda nevim, 
jestli to tu můžu takhle psát - asi bych neměla :) Ale na 
druhou stranu proč ne. Prostě to k tomu patří.
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Na konci rozhovoru jsem slyšela: "...takže podle mě to ještě 
není zcela tak jasné. Přečtěte si tuto knížku a když se pak 
rozhodnete, přijďte zase za mnou..." A vyšla maminka asi se 
17tiletým chlapcem (oblečeným chlapecky) s dlouhými 
vlnitými vlasy.

Uff. To by se mi chtělo odpovídat na ty intimní otázky před 
mamkou! :)

Zavolal si mě dovnitř.

Vyfotila jsem si jmenovku na dveřích jeho ordinace :)
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Představil mi velice hezkou budoucí doktorku (jméno jsem 
bohužel zapomněla) - blondýnku v riflích a úžasných 
rozvázaných kotníkových teniskách :) Byla tu na stáži. Ach 
ten milý úsměv! :) Moc mi to ale neulehčovalo, že tam byla. 
Weiss totiž rovnou přišel k věci... Zeptal se ještě, v jakém 
rodu chci být oslovována a začalo se. Některé otázky byly 
opravdu tak intimní, že byste je neřekli ani nejlepší 
kamarádce. (I když té možná jo :). Takže jsem se snažila nějak
vykoktat odpověď a strašně se styděla před tou blondýnkou. 
Pak ale něco řekla, usmála se a bylo to už v pohodě, takže 
jsem se rozpovídala. Vůbec si tam ale nepřipadáte jako exot :)

"Pane, vy jste lesba!" ... a smích! :) Teda, ne tak moc můj, 
jako spíš p. Weisse (ani blondýna se nesmála :))). Ale tohle 
stejně říká každému. Tak k takovému závěru bych faaakt 
nedošla! :D Ale jinak mi říkal "Terezo".

Probrali jsme stručně univerzálními otázkami mé dětství a 
současnost v klíčových momentech, nakreslila jsem postavu 
(hurá! Konečně! Zatím jsem kreslila u psycholožky jen 
strom :) a vrazil mi do ruky tři testy, které jsem šla vyplňovat 
na chodbu.

Byly to otázky ze života s odpověďmi ano - ne. Takové testy 
byly dva.
Ten třetí byl opět mnou nenávidený logický Ravenův 
maticový test.
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První nejjednodušší otázka z Ravenova testu - původně jsem
sem chtěla dát tu poslední nejtěžší, protože ta je fakt nad mé

chápání, ale to bych jí vlastně prozradila a to nechci.

Test jsem si neofocovala - tenhle obrázek je z netu!
Kdyby měl někdo zájem si ho udělat, tak může tady 
http://www.avlisad.com.ar
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Je to asi jediný Ravenův test zdarma - ty na jiných stránkách 
vás to nechají vyplňovat do konce a pak chtějí 20 dolarů :) 
Tenhle je zadarmo. Španělština není problém. Na úvodní 
stránce vyplníte Jméno a Věk a jde se na to.
Správné odpovědi vám to neukáže - pouze na konci to 
vyhodnotí vaše odpovědi a zařadí do IQ skupin, příp. určí i 
IQ. (To moje je tajemstvím :) Jo a máte na to 40 minut!
(Pokud máte dost odvahy, tak mi tu můžete v komentářích 
nechat vaše zkopírované hodnocení! Pak tam dám i to svoje :)

Protože ten test neukazuje někdy na konci IQ skóre, ale pouze 
"Rango" (Rozsah) a stupeň, tak tady jsou jednotlivé stupně:
Rango I - Intelektuálně výjimečný - skóre rovno nebo vyšší 
než 95 percentil
Rango II - Intelekt vyšší než průměr - skóre rovno nebo vyšší 
než 75 percentil
Rango III - Intelekt průměrný - skóre mezi 25 až 75 
percentilem
Rango IV - Nižší než průměrné intelektuální schopnosti - 
skóre pod 25 percentilem
Rango V - Špatné intelektuální schopnosti - skóre pod 5 
percentilem

A ještě vybraná IQ skóre, podle počtu správných odpovědí:
(berte to orientačně, protože výsledky se liší +- 1 stupeň)
59/60 - IQ 138-139
58/60 - IQ 136
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57/60 - IQ 134
55-56/60 - IQ 132-134
50/60 - IQ 130-132
45/60 - IQ 115
34/60 - IQ 90
Výsledky se totiž vyhodnocují ne jen podle počtu správných 
odpovědí, ale také podle obtížnosti těchto odpovědí. Někdy 
ten test vyhodí IQ a někdy jen "rango", ale to by vám mělo 
stačit :)

Říkala jsem mu, že jsem to už vyplňovala před měsícem u 
psycholožky, ale on že to prý nevadí, že můžu znovu :))) 
Takže se mi z toho vycouvat nepodařilo. Hlavně, že mi 
psycholožka nabízela výsledky pro Hanku i pro Weisse a 
nikdo nic nechtěl.

Takže jsem musela zapojit mozek a zapsala odpovědi. 
Mezitím tam dorazila nějaká delegace, která chtěla vidět 
spermobanku hned vedle mě... škoda, taky bych jí chtěla vidět
:) Weissovi pořád někdo volal - pacienti, rodina, média... tak 
jsem čekala, až dohovoří, zaťukala a dala mu testy s tím, že se
ho musím ještě zeptat, jak to tedy vidí. Ale on mi to řekl sám.

"Z mé strany problém nevidím, nemáte se čeho bát - zprávu 
pošlu paní doktorce Fifkové." :)
Jupííí!
Tak jsem byla ráda. Sebrala jsem se a šla na metro.
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Porodnice U Apolináře

Napadla mě jedna zvláštní věc, kterou sem ovšem nemohu 
napsat, protože by toho mohl někdo zneužít. Ale osobně si o 
tom klidně s někým ráda promluvím :)
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V Letňanech jsem si ještě zkontrolovala, jestli už přišla 
nemocenská za červen (je 31.7.!!!) na účet - a ono nic! Přitom
dnes je poslední den, kdy jsem mohla zaplatit SIPO. To je fakt
super. Byla jsem z toho docela špatná. Budu teď muset 
všechno zaplatit zvlášť, až nemocenská dorazí.

Doma jsem hned povyprávěla mamce, jaké to bylo a šla 
zjišťovat, jak je to s tou nemocenskou.

"Dle znění § 110 zákona č. 187/2006 se dávky vyplácejí 
nejpozději ve lhůtě do 1 měsíce následujícího po dni, v němž 
byl stanovený doklad pro nárok na výplatu dávky doručen 
okresní správě sociálního zabezpečení."

Já šla pro "lístek na peníze" k doktorce 29.6. - to byl pátek a 
ještě ten den jsem ho poslala do práce do Prahy. Jenže byl 
víkend, takže jim to mohlo přijít tak v pondělí 2.7. a bůhví 
kdy to došlo na OSSZ! Tak to teda koukám. Přijde mi to, jako 
když zaměstnavatel neplatí mzdu svým zaměstnancům. Jenže 
teď jí nemám já od státu. Po deseti letech marodím a nemám z
čeho žít. To je fakt šílený. Takže červnovou nemocenskou 
dostanu v srpnu...

A do toho fakt, že dnes mi vlastně nemocenská končí a zítra 
se musím dostavit do práce, protože mi náš oblastní manažer 
ještě neodepsal, ke kterému dni si můžu napsat dohodu o 
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ukončení pracovního poměru, protože musí ještě zjistit, kolik 
mám dnů dovolené a ta fůra přesčasů... On tam měl zítra být, 
ale přesunul si tu návštěvu našeho obchodu na další týden.

Takže tam zítra ráno na 8:30 musím a budu mít v ruce papír 
od doktorky, že tu práci (tahat 40 kg krabice) dělat nesmím. 
Tam, kde všichni dělají všechno. Ale hlavně jsem domluvená 
s oblastním na té dohodě... a s tím by problém být neměl. 
Navíc by tam byli dva skladníci a to taky nejde. Kdyby s tím 
měli problém (jakože nebudou), tak jim řeknu, že si teda 
napíšu výpověď ze zdravotních důvodů, kde je i odstupné :) A
tomu se oni brání zuby nehty... odstupné ani nechci, protože 
vím, že by udělali cokoliv, aby mi ho nedali... že bych šla na 
paragraf, protože na každého se něco najde (jak vždycky 
oblastní říkával).

Nemám problém vstát a jít tam... mám problém si odlakovat 
svoje krásný růžový nehty... vyndat si náušnice, protože je 
tam nemůžou někteří kolegové rozdejchat... obléknout se 
pánsky! Tak, jak jsem už dva měsíce nebyla oblečená!!! Zase 
šílím... ale vím, že je to jen ten den, než se to dořeší.

A vůbec - já si na zítra žádné nehty odlakovávat nebudu! 
Normálně tam půjdu s nimi. Akorát náušnice si sundám, 
protože ty bych v tom skladu ztratila. Představte si, holky, že 
jdete zítra do práce nebo do školy, ale ráno se nenamalujete! 
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Tak takhle se budu zítra cítit :( I když řasy si namaluju aspoň 
tou hezkou hnědou řasenkou od Léni...
A napadla mě ještě jedna věc - škoda, že mám pořád ty vousy 
- ty mě to ženské sebevědomí prostě sráží na dno - ale byla by
docela legrace na zítra se obléknout vyloženě žensky a zajít 
do práce jako Tereza!!! :))) To bych si fakt vychutnala! :))

Já už chci za svým klučičím životem udělat tlustou 
čáru.......

Dneska lehnu a usnu...
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Srpen 2012

Poslední den v práci
1. srpna 2012 v 22:51 | Tereza 

První den v srpnu = poslední den v práci.
Jsem po dnešku plná adrenalinu a nadšení.

Ráno jsem jela do práce na půl devátou a teď v osm večer 
jsem přišla domů.
Rozhodla jsem se zůstat tam ještě celý dnešek, abych jim tam 
trošku pomohla a nakonec se ukázalo, že jsem jim tam 
pomohla hodně, což mě potěšilo. A hlavně dostanu ten dnešek
ještě zaplacený a taky za něj dostanu (v září) jednu stravenku!
:))

Ovšem utahaná jsem pěkně - 11 hodin tam běhám po obchodě
a po skladu, člověk si ani jednou nesedne a do toho ještě tahá 
krabice, nábytek a povídá si s lidičkama... "A kdy bude v akci 
tahle komoda?"
Letím se podívat na druhou stranu prodejny do PC.
"A tahle skříň?"
Zase letím tam a zpátky.
"My vás proháníme že?" :))) "Ještě bychom chtěli vědět 
tenhle stůl...." :)
"Kolega je tu poslední den! Můžete ho klidně prohánět!" Díky
Vojto!!! :)))
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Ještě jsem jim tam vysála, roznesla nové cenovky, večer se 
rozloučila a vzala ještě Báru domů, protože bydlí na stejném 
sídlišti jako já a pěšky to má chudák 30 minut.

20.8. mi skončí pracovní poměr - do té doby budu čerpat 
dovolenou a 6 hodin přesčasu, které byly původně 45 hodin, 
ale někam zmizely... prostě...znáte to asi taky... Přesčas - to 
jsou takové bublinky, které vyprchávají... :)) A neuděláte s tím
nic. :/

Zjistila jsem, jak práci potřebuji. Jak mě ty starosti naplňují a 
čistí mozek. A jsem moc ráda mezi lidma. Po 20.8. musím 
prostě nastoupit do jiné práce, jinak budu muset na pracák a 
tam přežiju (finančně) tak měsíc.

Dost si věřím v jednom výběrovém řízení na personalistku, 
což je práce, kterou zvládám a miluju :) A navíc mám výhodu,
že zvednu telefon, řeknu: "Milane, pošli mi sem 10 
prodavaček" a ty prodavačky ještě ten den přijdou :) Chcete 
pilota stíhačky? Není problém! :) Takhle jsem využívala své 
bývalé kolegy v každé práci. Jenže ta firma si teprve svou 
pobočku staví, ale jde to rychle. V současné době jsem ve 
fázi, kdy se jim líbím a počítají se mnou v dalším kole VŘ, 
které nebylo ještě stanoveno. Takže taková trošku nejistota. 
Tak u toho hledám další práci, což není zrovna jednoduché - 
ať už proto, že míst je málo nebo proto, že jsou to místa 

Srpen 2012 - Poslední den v práci 856



příšerně placená a dělala bych to, co by mě tak nebavilo. Ale 
práci potřebuju.

Dnes to tedy bylo tak trošku i psycho. Z jedné strany jsem se 
zase po dlouhé době od srdce zasmála, ale taky zasnila a 
fyzicky pěkně zničila :))) Proto ta euforie :) Při fyzické 
námaze se uvolňují endorfiny.

Věděla jsem, že jeden den tahat ty šílené krabice zvládnu, i 
když už mě pěkně bolí ruce i nohy, ale z toho se vyspím.
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Jedna ze tří uliček ve skladu.
Krabice, krabice, krabice... 10 kg, 30 kg, 50 kg... Na zemi, 2

m nad zemí, 6 m nad zemí...
Bez techniky, jenom žebřík. Ale ten je daleko, tak si trochu

zaskáčeme po regálech :)
Padáááám... třísk!

Pardon, ta plastová lavice za 3000,- co spadla a rozbila se na
zemi

mohla zůstat nahoře, ale to bych potom spadla já,
tak jsem se rozhodla pro tu lavici :))
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Ráno to bylo super. Zaparkovala jsem před obchodem a z auta
vylezla kolegyně, která mi sdělila, že dnes dopoledne byly 
napsány na směnu zase jen dvě ženy a že neví, kdo bude 
vydávat ty těžké věci... tak jsem jí hned ohlásila, že já ne, 
když na to mám papír od doktorky, ale pak jsem si ve skladu 
řekla, že to ještě zvládnu. Když oni ti zákazníci byli tak milí...
:)
(Hlavně holky :)

A to byl ten můj dnešní problém. Bylo vedro, takže holky 
chodily v krátkých sukýnkách nebo moc krásných šatičkách. 
Tohle jsem měla na téhle práci ráda - je to totiž převážně 
ženský obchod :) I když né tak úplně kvůli tomu nábytku.

Při pohledu na tu krásu jsem si představovala, jak takhle budu
moct jednou chodit já... prostě jsem si tak snila... a bylo mi 
moc hezky. Nemohla bych takhle vypadat hned??? Škoda, že 
to nejde. A budu takhle hezky vůbec vypadat? :/ A už mě 
přechází humor.
Začala jsem být trošku zoufalá, protože každá druhá dívka se 
na mě usmívala, což jsem jí samozřejmě oplácela, takže jsme 
se dávaly hned do řeči a zezadu u skladu u výdeje jsme si 
vždycky tak krásně zaflirtovali... :) Takové ty lichotící řeči z 
obou stran :)) A hypotetické pozvánky kamsi... :)
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Ale musela jsem se brzdit... bylo to dost těžké. Bylo mi 
hrozně příjemné vědět, že ty milé úsměvy jsou věnované mě. 
Cítila jsem zase, jak se tak trošku vznáším v oblacích a jak mi
chybí lidské doteky, někdo, s kým můžu sdílet dobré i zlé, 
radost a nadšení, které mám neustále ze všeho. Prostě mít 
důvod pro někoho žít. A bylo mi z toho na nic. Zase jsem 
přemýšlela, proč to dělám...proč do toho jdu, když o tohle 
vlastně přijdu... zvládnu to potom? Budu šťastná, že budu 
Terezou, ale budu šťastná bez někoho, koho budu mít 
ráda a kdo bude mít rád mě?

Už je to tu zas. Už zase řeším budoucnost.

Weiss se mě mimo jiné ptal, jaký je můj cíl. Řekla jsem mu: 
"Stát se ženou, žít se ženou a mít i případně nějakou rodinu, 
pokud to vůbec jde."
Zapsal si to a jen na to kývl.

Teď, když jsem v práci vystupovala jako Tom (bohužel s 
minimem ženských rysů), tak jsem měla tolik šancí chňapnout
některou ze šancí a jít za ní... Jak já říkám: "Každý den 
potkávají lidé svou budoucnost, ale nejsou schopni ji oslovit."
Je to jen na nás. Bohužel na mě teď ne. Já teď chytám jinou 
budoucnost. Na tuhle můžu asi na hodně dlouho zapomenout. 
Štve mě to.... :(
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Pustila jsem si do repráčků tak trošku šílený kvílející dubstep. 
Ten moc často dlouho poslouchat nevydržím, ale dneska mě 
teda vytahuje z té pochmurné nálady a užívám si ho. Ten 
šílený rytmus mi v hlavě dělá díry, díky nimž mi proudí 
všechny ty příšery ven. (Doufám, že né k vám! :)

Chvílemi jsem se v práci smála a když ty zákaznice odešly, 
tak jsem nad tím přemýšlela a nevěděla, co mám dělat. :/ Já 
vím, že nemám na výběr.

Taky jsem pak přišla domů, osprchovala jsem se a jak ráda 
jsem vklouzla do bavlněné noční košilky s modrýma 
kvítkama a proužkem modré kraječky u lemu na prsou... Já 
bez té ženskosti nedovedu žít. To jsem prostě já.

Možná je to tím, že se bojím neznáma. Každý člověk se 
přirozeně bojí toho, co nezná. A jakmile to pozná zjistí, že se 
toho třeba vůbec nemusel bát. A já se bojím, že nikdy jako 
Tereza nenajdu lásku. Já vím, že vy si myslíte něco jiného, ale
já to prostě cítím takhle.

Pořád s tím bojuji. Láska a přeměna. Jde to dohromady? 
Láska je nejsilnější lidský cit, který i "přes hory přenáší". Jo, 
tak to prostě je. Věřím v sílu lásky. Mockrát už jsem se o její 
síle přesvědčila. Je to "něco za něco"? Ale to já nechci. Bez 
lásky se prostě nedá žít! Alespoň já jsem člověk, který to 
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neumí. Celý život jsem toužila po lásce. A vždycky, když jsem
jí získala jsem si jí vážila a chránila. Do posledních chvil...

A teď tu není.

Je tu prázdno.

Jen rodiny s malými dětmi v obchodě vesele nakupující a 
nechávající své děti křičet: "Tati tatíííí tatínkuuu, kde jsi???"
"Manželka by chtěla tuhle matraci..."
"Tady máš desetikorunu a kup si ten bublifuk..." malá copatá 
holčička u pokladny...
"Jéé koukni mami na ten polštář..." asi 20tiletá brunetka v 
nejdokonalejších červených šatech s volánkovou sukní jaké 
jsem kdy viděla! Bože ty nohy! Ty sandálky! Ty vlasy! A za ní
vejde blondýnka s copem. Taky v sukni. A směje se na mě, až 
zčervená. Jak odejdou, tak v BMW přijede blond mamina se 
slečnou, která má na sobě černé minišaty! Zapomínám, co 
jsem chtěla dělat :) Vysavač tam tak leží v cestě a nevidím 
ho :)
Povídám si s nimi... nebo spíš prohazuji pár slov.
"Mamí a koupíš mi něco?" "A ty myslíš, že si to zasloužíš?" 
"Uáááááááá uááááááááá!" :)))

Den šťastných rodin. :/
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Manželka mi napsala, že na víkend s malou někam jedou, ať 
si na víkend dcerku neplánuju. Nenapsala kam. Nepíše mi to. 
Až se jednou stane, že tam budu chtít malou vzít taky, tak tam
bude podruhé, aniž bych to ovlivnila. :/

A protože dnes v práci byli kolegové, kteří tam se mnou byli 
celé dva roky od začátku a které mám zrovna ráda (Vojta, 
Bára - tu jsem jedinou vybírala já později ze všech těch 
životopisů, Věrka a Péťa), řekla jsem si, že je rozveselím a 
řeknu jim, co ze mě za 3 - 4 roky bude :) Věděla jsem, že by 
to přijali a že by je to i pobavilo :) Ale nebyla vůbec 
příležitost. A pak jsem si taky uvědomila, že oni o tu 
informaci nestojí.

Já totiž přímo nesnáším, když mi někdo něco vnucuje. Věřící 
svoj víru, gayové, že jsou homosexuální... Já proti nim 
samozřejmě nic nemám a respektuji je. Ale já taky nikomu na 
potkání nesděluji, jakou mám sexuální orientaci (ať už je 
hetero nebo homo). Joo dobře, tak jsi gay. Ok. Já tě tak beru. 
Ale prosímtě nemluv o tom pořád. Pro mě jsi normální 
člověk, kterého si cením podle jeho charakteru a ne podle 
orientace víš? Tohle pro mě není podstatné.

Takže jsem jim samozřejmě nakonec nic neřekla.

No a večer zase mírná nervozita, protože nemocenská za 
červen pořád nikde. Ale všichni si z účtu pořád něco 
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strhávají... tedy ono už není co. Nosím v hlavě, co všechno 
musím už zaplatit, až peníze přijdou. Hromadí se to. Nikoho 
nezajímá, že stát má moje peníze z mnou placeného 
povinného zdravotního pojištění, které jsem si dovolila po 10 
letech bez jediného promaroděného dne čerpat.

Jediné, co mě tento měsíc drželo nad vodou byl malý příjem z
aukra, kde občas něco prodám. Jenže teď nemám ani na 
počáteční investice. Nemám ani na výpis z rejstříku trestů, 
který chtějí státní instituce PŘEDEM k výběrovým řízením, 
ačkoli vám hned můžou říct, že nevyhovujete jejich 
požadavkům a ani vás nepozvou na pohovor. Prý je to nějaké 
usnesení, nařízení nebo metodický pokyn, co já vím.
Tenkrát jsem se s nimi na městském úřadě pohádala... že je to 
nelidské a nemorální chtít od lidí tyto výpisy a ověřené 
doklady o vzdělání předem. Copak je to za problém doložit to 
dodatečně? To prý nejde. To je nařízení!
Bože já tu byrokracii v tomhe státě nechápu. Mám jí dost jako
občan a dovedete si představit, jak s ní musí bojovat na druhé 
straně ten úředník... Ten můj boj proti byrokracii na mé pozici
úřednice jsem prostě musela zákonitě po 12ti letech jednou 
vzdát. Do doby vstupu naší země do EU to ještě šlo, ale pak to
šlo do kytek. Občan? Nezájem. Papíry? Joo to je ono! Víc 
papírů! Víc podpisů! Šest podpisů v jedné žádosti! Na každé 
straně dva! Nemáš razítko? Neexistuješ!!! :) Chvíli to vydržíte
filtrovat vůči tomu občanovi, aby to tak nepocítil, ale pak 
zjistíte, že ten boj nemůžete vyhrát. Že vás ta byrokracie 
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přímo žere! A jednou sežere za živa! Se někdy koukněte na 
úřednice, jak jsou okousané! :)) Je mi jich líto. A občanů taky.

Tak, co teď?

Jsem utahaná, půjdu spát.
Byl to příjemný i nepříjemný den. Střídá se to ve mě jako v 
počasí v dubnu.

Výhodou je, že teď už nejsem omezená vycházkami a můžu 
kdykoliv kamkoliv... Jenže nevýhodou je, že mé peníze za 
červen ještě leží někde v ČNB, takže se můžu jít tak akorát 
projít pěšky do města koukat do výloh, protože až ujedu 45 
km, nebude už ani na co jezdit, pokud mi nemocenská 
nepřijde a já nenaleju do auta tu divnou tekutinu, co u nás 
stojí na nejlevnější pumpě 37,50 Kč, zatímco na Mělníku u 
značkových pump 33,90 Kč a v Praze? Na OMV? 36,50!!! 
Naše město už je draží než Praha! 

Joo tak se fakt omlouvám za tenhle článek. Vyloženě jsem si 
tu vypsala své dnešní chmury a trápení a když neřeším zrovna
rozvod, který mě občas ještě pořád zatrápí, řeším práci, řeším 
peníze (jako každý), řeším bydlení, které mám zatím pořád 
provizorní u mamky... a do toho řeším Terezu...

Jak se to 
vypíná???????????????????????????????????????????????
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Tenhle program mě nebaví. Tady furt něco řešej! :D
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Moje velmi chaotické ráno
2. srpna 2012 v 10:02 | Tereza 

Dnešní moje ráno bylo (a ještě je) trošku chaotické.

Šla jsem totiž spát nakonec až v jednu, protože jsem ještě 
odepisovala na maily, i když jsem byla z práce utahaná, ale 
vzbudila jsem se už v pět ráno a nemohla spát. Klidný spánek 
už já asi nikdy nezažiju. Kdybych aspoň nevěděla, jaké to je 
vyspat se spokojeně a šťastně "do růžova"... :/

Řeším totiž sto věcí najednou:
• První co jsem udělala, když jsem vstala byla kontrola 

zůstatku na účtu. Nemocenská za červen pořád nikde. 
Do toho mi akorát přišla na mail faktura za připojení 
internetu (200 Kč). Zase nervy. Čekám na jednu menší
platbu z aukra, abych to mohla zaplatit.

• V mailu jsem měla dvě zprávy od Saši - to je 17tiletá 
moc milá holčina z Ostravy (studující v Olomouci! :), 
která mi napsala a hned jsme si teď po ránu vyměnily 
spoustu užitečných informací :) Bude z ní fakt 
okouzlující slečna. Čeká, až jí bude na jaře 18, aby 
mohla začít s hormony. Psychologa, sexuoložku v 
Olomouci i odběry už má za sebou. Teď má moc hezké
blond mikádo a pletou si jí třeba v autobuse s dívkou. 
To by se mi taky líbilo! :) Mě si pletly s holčičkou jen 
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když jsem byla malá. Pak už ne. Ale třeba zase 
začnou! :) Hrozně moc si to přeju. Být vnímána 
okolím jako žena. Výhradně jako žena! Má přítele, 
který jí má moc rád a už jí koupil i šaty a boty... Její 
rodina i přítelova to přijala perfektně a já jsem ráda, že
vidím zas někoho, komu to vychází. Myslím i ten 
osobní život. Je tedy akorát škoda, že to u nás 
nefunguje jako v Americe - jak jsem tu nedávno psala 
v tom článku, že tam vyrůstá první generace dětí, které
berou antiandrogeny, aby se u nich nevyvinuly v 
pubertě mužské znaky a mohly se tak pak lépe začlenit
mezi ženy... U nás se čeká do 18ti. Ale i tak je to 
super! Těším se na to, jak jednou bude vypadat.

A taky mi dala odkaz na internetovou seznamku pro gaye a 
lesbičky. Tam toho přítele totiž našla a jsou spolu už 4 měsíce.
Dívala jsem se, že jen z mého města jich je tam spoustaaa... 
ale uvidím, jak to pojmu já :)

• Původně jsem chtěla hned ráno k počítači s tím, že si 
najdu termín "transvestitismus dvojí role". Používá 
ho totiž Weiss a udivilo mě, jak dokáže za tak krátkou 
dobu při našem setkání přesně určit diagnózu, když já 
sama v tom občas tápu.

Typickým znakem pro transsexualitu je, že takový člověk 
usiluje o změnu svého pohlaví.
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Já v tomhle mám jasno. Těším se, až mi tam nebude nic vadit 
a budu ztotožněná s ženou i takto fyzicky. Ale Weiss mi říkal, 
že kdybych přišla v mládí, že mě na operaci nepustí. Že 
pravděpodobně u mě došlo k tomu přesunu z transvestitismu 
dvojí role do transsexuality. Že to je běžné.

Dočetla jsem se zase spoustu zajímavých informací. A taky 
některých dost zvláštních.
Např. na serveru 004.cz se jeden 16tiletý chlapec ptá 
odborníků, co má dělat, když zjistil, že je fetišistický 
transvestita, že se mu líbí muži (což se podle nějaké definice 
vylučuje!), strašně se tím trápí a má strach, aby se to 
nerozvinulo do transsexuality...
...no a odepsala mu nejprve jedna PhDr. a pak pan Mgr. Ale 
takovou odpověď jsem nečekala. Vysvětlují mu tam oba, že je
mu 16, že v téhle době pouze experimentuje, jako 
experimentuje každý. Že to nic neznamená a na konci bylo 
napsáno, ať se tím netrápí.
Kdyby ho aspoň poslali k sexuologovi! Prostě "jsi ještě moc 
malý na to, abys věděl, co ti je"... v 16ti! A ještě to tam 
zdůrazní - ten nízký věk.
Už ve velmi nízkém věku si uvědomujeme, kým jsme...

A pak jsem narazila na zpověď jedné slečny (Dita), která na 
kafe.cz v článku "Není můj partner úchyl?" popisuje své 
zoufalství z toho, že pět let žije se svým přítelem, mají skoro 
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před svatbou, ale jednou jí odpadla hodina angličtiny a přišla 
domů dříve.
Udivilo jí už to, že přítel před ní zavíral dveře do pokoje a 
držel je. Bála se, že tam má milenku. Ale jak se přetahovali, 
tak to nakonec vzdal a ona vtrhla dovnitř, kde byly rozházené 
dámské věci... Ale milenka nikde...

Tak tam píše, že neví co má dělat. Po kliknutí na výše 
uvedený odkaz se vám ten článek otevře (akorát je to jen 
odpověď - otázka a další odpovědi se tam musí hledat v 
jiných odkazech).

Mě se líbil ten konec:
"Především bych Vám ale chtěla připomenout, že svého 
snoubence znáte už pět let. A doposud se vám jevil jako 
dobrý člověk, někdo, koho máte ráda, s kým chcete strávit
zbytek života. Nezapomínejte prosím, že ten dobrý člověk 
nikam nezmizel. Neztratil se. Jenom jste se o něm 
dozvěděla něco nového. Nedovolte prosím, aby tato jediná 
okolnost zastínila to všechno ostatní, pro co ho milujete. "

Musím říct, že tenhle článek asi tenkrát našla manželka taky, 
protože mi něco podobného říkala. Že mě vlastně miluje a 
nechce o mě přijít. To jsem ještě o transsexualitě vůbec nic 
nevěděla, ale věděla jsem toho hodně o transvestitismu.
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Na základě toho to pak dva měsíce fungovalo bezvadně. Bylo 
to vloni v létě. Než mi v tom autě řekla z ničeho nic řekla, že 
už takhle dál nemůže...

Protože tím, že se situace uklidnila a nějak jsme se domluvili, 
jsem jakoby ožila. Najednou jsem to nemusela tak tajit a jak 
jsem tomu pouštěla víc uzdu, dostávala jsem se po malých 
krůčkách dál a dál...
To jsem řekla i Weissovi, že se to najednou začlo stupňovat, 
že už jsem to přestávala zvládat a bylo to silnější než cokoliv 
jiného... Ostatně ten můj boj s ženskostí versus manželka je 
znát i na začátku psaní tohoto blogu (neakceptované 
nalakované nehty, silonové ponožky...) Ona se za mě začala 
stydět.

Weiss se zase usmíval a říkal: "No jo ...a ona ta vaše manželka
není lesba, že?!"

Dočetla jsem se dnes zase spoustu informací, všude citují 
Weisse, takže o tom něco vědět musí...

Mimochodem u transvestitismu dvojí role dochází právě k 
tomu, že člověk jakoby uniká do té druhé role za účelem 
odpočinku, relaxace... A je pravda, že já jsem si jako Tereza 
vždycky odpočinula. Moje večerní procházky v sukni venku 
byly tak úžasným relaxem! Jenže podle mě každý transsexuál 
je přeci šťastný (a je mu tedy dobře) v té druhé roli... což je 
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přirozené. Transvestita dvojí roli je chvíli muž, chvíli žena. Já 
jsem žena!
Ale pokud vidím hezkou holku, byla bych v tu chvíli raději 
muž... protože jako žena ji nezískám.

Možná jsem přišla na to, proč v tom tak tápu.

Kdyby mi bylo 18, tak v tom netápu.

Protože tím, že mi bylo dáno to štěstí prožít rodinný život, 
mít manželku, dcerku, žít 11 let ve šťastném manželství 
tak, jako žijí ostatní lidé způsobilo, že si ty pocity štěstí 
pamatuju. Vím, jaké to je. A teď se toho musím vzdát... 
Musím?

Pokud bych tohle nezažila, pak bych nevěděla, jaké to je a 
soustředila bych se jen na to, kým musím být a 
pravděpodobně bych prožila jiné štěstí jako žena.

Blbé je, že přesné definice všech těch termínů v téhle oblasti 
neexistují. Ani nemohou. Je v tom zmatek i v odborných 
kruzích, každý si to definuje jinak. Někdo říká, že podmínkou 
transsexuality je homosexuální orientace, někdo, že orientace 
nemá na transsexualitu vliv. A takových rozporů je tam 
spousta. Pořád něco jeden druhému vyvrací.

Srpen 2012 - Moje velmi chaotické ráno 872



Hodně Weiss kladl důraz na to, jakou roli pro mě hraje 
sexuální vzrušení, když jsem ženou. To je totiž základem 
diagnostiky, protože u fetišistického transvestitismu je 
sexuální vzrušení hlavní důvod, ale tato diagnóza nesmí být 
důvodem k začátku hormonální terapie. Tu může podstoupit 
jedině transsexuál, ne transvestita.

No, nechci tu rozepisovat zrovna tyhle otázky :) Jelikož je to 
dost osobní. Ale řekla jsem mu pravdu. A on se ptal znovu... 
na to samé... chtěl to slyšet jinak. Řešil mé (ne)vzrušení, řešil 
mé sexuální představy, řešil způsoby mého uspokojování, 
mojí spokojenost či nespokojenost s něčím na těle, mé plány 
do budoucna... A dospěl k určitému závěru. Že se to všechno 
vyvinulo (tak jako se to stává) v transsexualitu.
On to přeci musí vědět!

Především to musím vědět já.

A to je dobře, že veškerá rozhodnutí jsou hlavně na mě.
(I když - mám na výběr??? Myslím, že ne. Tohle se nedá 
vyléčit, tohohle se nezbavíte. Bohužel.)

Takže jsem si chtěla být jistá, jak na tom jsem. Jaké znaky 
splňuji, když jsem si hledala ty definice. No splňuji no. Jenže 
to nemění nic na mé touze, když vidím hezkou holku, 
zakládat s ní hned rodinu?! Mít zpátky svoje rodinné štěstí...
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Úryvek z definice: "V typických případech tyto snahy "žít 
jako ostatní" (myšleno mít manželku a děti) selhávají. Jde o 
celoživotní problém jedince."
Běžte už fakt někam s těma definicema! To je mi prd platné 
vědět, že jde o můj celoživotní problém. Vy ho nemáte, já s 
tím bojuju denně. Tohle je na nic.

Odpoledne mám schůzku v bance s tím ochotným úředníkem, 
co mi zrušil pojištění úvěru, které je úplně zbytečné a které 
zrušit nejde. Kdybych tam šla jako blonďatá Tereza za 4 roky, 
tak tu jeho ochotu pochopím, ale já tam přišla jako Tom! :) 
Takže se pak půjdu někam uklidnit. To je jedno kam... 
potřebuju na vzduch. Zapojit mozek. A všude bude spousta 
krásných holek v sukních a v sandálkách... už mě to štve. 
Taky si vezmu sukni!!! Kašlu na všechny :(

• A do toho všeho jsem se ještě podívala na svůj starý 
klučičí e-mail a tam odpověď od Hanky... ale né 
Fifkové. To je Hanka z města, kde bydlím. Je to 
strašně moc milá blonďatá maminka pětileté holčičky 
a 18tiletého kluka. Je jí jako mě a je vážně fajn. Teď 
8.8. má rozvodové stání. Taky prodávali byt, taky jí to 
trápí... a píšeme si. A moc hezky.

Ona neví o Tereze vůbec nic. Je tou mou poslední stránkou, 
která mi z klučičího světa zůstává. Já už jí naznačila něco v 
tom smyslu, že teď řeším něco důležitého a že potřebuji, 
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abychom se k sobě tak nevázali. Ale nejde to. Znáte to. To je 
prostě chemie...
Takže jsem dnes ráno přitvrdila. Ač nerada a bolí mě to. 
Napsala jsem jí, že navrhuji, abychom to utli. Že to je jediná 
možnost jak to přežít ještě relativně v pohodě, že už nechci 
nikomu dalšímu ubližovat, ale to se tak těžko vysvětluje!!!
Ten člověk vás má rád, ten člověk na vás myslí dnes a denně, 
snaží se... a vy ho pak zraníte... to si nezaslouží. Přemýšlela 
jsem, kolik dívek v mém životě MĚLO TO ŠTĚSTÍ, že 
jsem se s nimi rozešla... Že je nepotkalo to, co moji 
manželku...
Jsem si jistá, že pokud to téhle Hance řeknu, tak bude konec. 
Takže raději konec teď takovýhle, než potom ten děsivý...

• Jak jsem včera psala o té mé vnitřní jistotě s tou novou
prací personalistky, tak mi to nedalo a hned ráno jsem
právě napsala do Prahy na centrálu té firmy, jak to 
alespoň přibližně vidí časově s dalším kolem 
výběrového řízení, když tu pobočku teprve staví... 
protože to má vliv i na mé rozhodování v dalších 
výběrových řízeních...

No a dostala jsem ránu, protože mi odepsali, že se jim sice 
líbím a počítají se mnou, pokud se ovšem nestane to, že by 
jeden jejich současný zaměstnanec změnil bydliště a 
přestěhoval se zrovna sem a nastoupil na tuto pozici - což prý 
ještě není ale potvrzené, protože sám zaměstnanec to neví. A 
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že další kolo se odhaduje na podzim (což jsem tak nějak 
odhadovala).
Takže kromě toho, že nemám na účtě ani korunu se teď 
rozpadla tahle moje velká šanci na práci, kterou bych dělala 
ráda. A jdu to řešit. Musím na poštu pro výpis z rejstříku 
trestů a odeslat další životopis. Stovka sem, stovka tam.
Už z toho začínám mít docela dost!

Na to další místo, kde potřebuji výpis z rejstříku trestů ještě 
dřív, než se se mnou začnou vůbec bavit, musím upravit svůj 
životopis. Musím ho degradovat. Smažu z něj polovinu mých 
zkušeností a znalostí, protože jinak budu vypadat jako člověk,
který usiluje o nějakou vyšší pozici a protože jde o obyčejnou 
administrativní (dá se říci nejpodřadnější a nejhůře placenou) 
práci, tak už vidím, jak mi zase řeknou: "Vy nám ale brzy 
utečete za lepším, když vás přijmeme, že?" 
To už se mi stalo. A taky se mi stalo, že mi narovinu řekli, že 
nejsem žena - když jsem zkoušela šicí testy. Mistrová mi 
řekla, že jsem je zvládla, ale že chtějí ženy...
Od těch dob se na tyto "nižší" pozice ucházím s minimální 
praxí jako hloupoučká trubka, která umí pár věcí na počítači a
vůůůůbec nemá zájem o vyšší pozice :)

Když si to tak vezmu, tak v době, kdy jsem měla spokojený 
rodinný život s manželkou a dcerkou jsem se stresovala kvůli 
jediné věci - že nemohu být Terezou. Bylo pro mě utrpením, 
když jsem třeba týden nemohla mít na sobě sukni nebo si 
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nemohla namalovat nehty. Těšila mě jen komunikace na mém 
dívčím profilu, kde nejsem jako muž odhalena a jsem tam 
brána jako biologická dívka. Tam jsem se vždycky uklidnila, 
protože mi to dalo to, co mi chybí. Alespoň částečně. Jinak 
žádný stres ale nebyl.
Spala jsem klidně, jedla jsem normálně, do práce jsem 
chodila, povídala si s manželkou, hrála si s malou...jezdila 
každou sobotu ke tchýni... nebo na výlety... Takový trošku 
stereotyp, říkala jsem si jednou. Cítila jsem, že potřebuji 
změnu, ale byla jsem spokojená s tím, co mám.
Že by se mi líbilo někam vyrazit, udělat něco jinak, zažít něco
nového. Ale ne za cenu toho, že ztratím manželku. Klidně i s 
nimi.
Jenže manželka se bála lítat letadlem. Já obrovská dopravní 
letadla miluju.

Možná to opravdu chtělo změnu... možná má situace byla jen 
spouštěč. Že i kdybych nebyla Terezou, že to tahle dopadlo...
...jenže pokud by to tak bylo, tak jsem teď v pohodě, protože 
už mám nějakou novou partnerku nebo jsem na dobré cestě si 
jí najít a řeším svůj budoucí život.

Teď ho řeším taky, ale jsem z toho v rozpacích.
Jak jsme se shodly s ostatníma holkama: Chvíli jsme šťastné, 
chvíli máme strach. Pořád dokola.
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Teď bude deset ráno. Venku modrá obloha, slunce, chystá se 
zase vedro.

Já nemůžu ven v sukni.
Já nemůžu na výlet autem ani vlakem, protože čekám pořád 
na ty peníze.
Musím kontrolovat účet a sepsat, co všechno už mám zaplatit.
Musím projet nová volná místa.
A přemýšlím, co mi odepíše blondýnka Hanka.
Ze včera v práci mě všechno bolí (ale za tři dny to bude v 
pohodě), ale musím něco dělat, jinak se zblázním... a taky 
dělám - píšu to sem. A je mi líp... Pořád hledám to tlačítko 
"Vypnout"... :/

A ještě musím napsat manželce, že na serveru BezRealitky.cz 
nám nabídli 10tidenní zkušební zveřejnění inzerátu zdarma.
Na tomhle serveru můžete prodat svou nemovitosti bez 
realitky, ale za jednorázový poplatek 89 - 399 Kč za 
zveřejnění.

Ten server je hodně navštěvovaný a je velmi přehledný, ale to,
že je to za poplatek zjistíte, až když tam sáhodlouze 
naládujete všechny informace a fotky... A pak vám po 14 
dnech pošlou upozornění, že inzerát je neaktivní, ať zaplatíte. 
Vy nezaplatíte, tak vám pošlou další upozornění no a když ani
to nepomůže k tomu, abyste se odhodlali zaplatit, tak mi 
dneska ráno přišel e-mail, že mi nabízí 10ti denní zkušební 
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období zdarma :) Supeeer! I když já ho vlastně nechci 
prodat :/ Nemůžu tam chodit... když tam pro něco jdu, 
vždycky je to tam vyklizenější, protože manželka všechno 
odváží... najednou je ten byt takový mrtvý a tichý. Nikdo v 
něm nežije a je to znát. Není tam veselo. Je to hrozné místo. 
Nejkrásnější byt ve městě je mrtvý.

Na sreality.cz, který je asi nejnavštěvovanější, po vás zase 
chtějí 12 Kč na den, co bude inzerát zveřejněn. To je 360 Kč 
měsíčně.

Takže jsem ten byt vystavila jen na menších serverech, které 
ovšem mají také dobrou návštěvnost, ale jsou hlavně zdarma.

No, a došel mi odličovač :(
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Kašlací den
2. srpna 2012 v 13:07 | Tereza 

Tak a už jsem oficiálně lesba.
Právě jsem se k tomu přihlásila na seznamce pro lesbičky. (I 
když podle toho sloganu "to není jen seznamka"! :) Je to 
úžasné! :)
Musím říct, že tam jsou občas i moooc hezké holky :) Tak 
uvidíme no.
Vystupuji tam jako žena s poznámkou o "současném řešení 
mé identity" + moje nejlepší holčičí fotky co mám :)

Uvidíme, jestli mi budou psát holky nebo kluci nebo kdo 
vlastně? :)

Jaký je to pocit být minoritou?

O tom už jsem tu kdysi taky psala.

Nic moc.

Ale kašlu na to.

Dneska mám kašlací den.

Dneska kašlu na všechno a na všechny (kromě těch, co mě 
mají rádi).

Srpen 2012 - Kašlací den 880



Teď jsme debatovaly po smskách s Míšou a mám zase o čem 
přemýšlet.

Co když se radost z toho ženského života včetně dívčího 
(nebo alespoň neutrálního) jména ztratí a zůstane jen ta 
hnusná realita, všední starosti? A ženou budu jen sama pro 
sebe, ale pro okolí nikdy?

---------------------------------
Páááni...jsem tam pět minut a ona mi tam skáče jedna hezká 
zpráva za druhou :) Ježiši to je příjemnýýýý! :))) Zase jedno 
místo, kde jsem sama sebou a nikomu to nevadí...
...tak jsem chtěla před 20 minutami odejít do toho města pro 
výpis a do banky - ale copak můžu??? Ta seznamka je 
návyková!!! Vy tam jste a oni vám přímo před oči skáčou ty 
vzkazy i s fotkami... a každý si chce povídat :) 
Už mi napsal takový hezký gay, pak transvestita, bisexuálka a 
jedna opravdu moc hezká transsexuálka Pavlínka... a s tou teď
probírám tu ženskost po přeměně, která mě tak trápí :) 
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Minulosti se nezbavím
2. srpna 2012 v 17:53 | Tereza 

Teď jsem přišla z města.
Je tam vedro na padnutí.

Měla jsem fakt náladu pod psa a třískala dveřma u auta, 
přičemž za to vůbec nemohlo a teď mě to mrzí.

Ale všichni lidi mi byli ukradení, takže jsem si tak trochu 
rázným krokem vkročila na poštu, kde jsem chtěla výpis z 
rejstříku trestů a tam to samozřejmě vždycky trvá, tak jsem si 
začala číst ty jejich letáky a ta paní (co na to vůbec 
nevypadala) se se mnou dala do řeči :) Tak jsme si 
postěžovaly na to, jak je Česká pošta přehlcená všemi 
možnými blbostmi, co teď prodávají a musí to všem nutit na 
přepážkách... jako třeba pojištění, účet, noviny, Balík do 
ruky... to už mě vážně štve - já tam chodím několik let, ale až 
za poslední měsíce mi vždycky vnutí Balík do ruky. Já jim 
neustále opakuji, že Balík do ruky je o 40 Kč dražší než cenný
balík a trvám na svém. A oni se na mě jen usmějí a řeknou, že 
to takhle musí nabízet každému... To zas někdo něco 
vymyslel! Minule jsem jí poučovala, jaké rozměry má mít 
doporučený balíček. Chtěla mi ho poslat jako cenný, ale já 
trvala na svém. Pořád to na vás všude zkouší! :) Ale mě je jich
líto. Oni tam už vážně dělají kde co... půjčky, pracák, 
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vodafone...můžete si tam koupit i silonky! :) Na poště! 
Tyyyjo! Ale abych tam mohla platit kartou, to ne! :/

No dobře no. Jenže jak ta paní s úsměvem na mě hovořila, tak
jsem se na ní taky usmívala a tím ze mě spadla většina té mé 
naštvanosti z dnešního dne.

Pak jsem vlezla do Kauflandu pro Milku, protože je za 11,90 
Kč a donesla jsem jí tomu výbornému úředníkovi ve 
spořitelně, který mi zrušil nezrušitelné pojištění mého úvěru a 
ušetřil mi tak za celou dobu splácení 6 tisíc!

Zase jsem nechápala, že ještě někde existují tak ochotní lidé :)
On se usmíval, hned věděl kdo jsem, od pohledu sympaťák :) 
Tak jsme si začali povídat. Probrali jsme vedro, že půjde večer
k vodě, že už tu dělá rok, ale že teda práce nic moc :) To je 
jasný. On nebyl ta ovce, kterou všichni zaměstnavatelé tak 
potřebují! :D Tak se ho ptám, jestli tu nezná Aničku... tak to 
prý ne (to byla moc milá úřednice ze spořitelny, která měla 
právě to štěstí, že se mnou v minulosti nikdy nezačala chodit, 
i když to hodně jiskřilo).

Takže ze spořitelny jsem odcházela taky nadšená, ale pořád to
nebylo ono.

Ve starém ještě neprodaném bytě jsem měla dopis. Manželka 
mi napsala e-mail, že "mám ve schránce nějaký dopis".
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Tak vy si pak pořád říkáte, co to může být, když nic nečekáte. 
Ona mi nemohla napsat, že je to ze soudu odročení kvůli 
malé, protože původní zářijový termín nemůže (jede do Prahy
na operaci), tak to předsunuli na 29.8. To je tam, jak jsem 
původně vůbec jít nechtěla, když se vším souhlasím, ale 
manželka říkala, ať tam aspoň přijdu a jenom řeknu, že se 
vším souhlasím a můžu jít. Tak teda jo. Já tam přijdu a řeknu: 
"Já se vším souhlasím. Nashle." :) Nemám zájem tam 
setrvávat a cokoliv řešit.

Akorát jí nechápu, proč mi nic neříká.

Před pár dny mi napsala, že s malou na víkend někam odjíždí,
ať si s ní nic neplánuju.
Proč nemůže napsat kam!

Protože se jí hnusím, já vím.

Takže jsem šla do našeho starého bytečku a zase tam na mě 
všechno padlo. Ty pocity byly stejné, jakobych byla v bytě 
někoho, kdo zemřel. Prostě jsem to tak cítila. Ta vanička, 
nočníček, samolepky na dveřích, tapety, které jsme tam s 
manželkou vesele lepili, pomalované skříně v pokojíčku, ty 
zdi, které zažily ty největší okamžiky štěstí, radosti a taky 
trápení, které nakonec vždycky skončilo... až na to 
poslední.Nejde se těm pocitům ubránit. To bych tam nesměla 
chodit.
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Zalila jsem na balkóně stromek avokáda a lehla si do svojí 
postele... měla jsem slzy v očích a jak jsem v noci málo spala, 
tak jsem na hodinku usnula. Nikdo za mnou nepřišel do 
postele, ani ta naše kočička, co už je naštěstí odstěhovaná k 
manželce. Všechno je pryč... Manželce jsem připravila na 
chodbu malý otáčecí větráček, na který se malá pořád ptá a 
těší se na něj, takže si ho odtamtud vezme "domů".

A před chvilkou jsem dorazila sem k mojí mamce.
Jsem jí vděčná, že tu můžu bydlet. Ale necítím se tak 
samostatná. A nemám ty své jistoty, které potřebuji k životu.

Ale jak jsem přijela domů, koukla jsem na facebook - na ten 
svůj holčičí, ale taky starý klučičí, protože se mi na něm 
nedávno ozval Ikuro - to je ten kamarád z Japonska. Konečně!
Od doby, co bylo to zemětřesení jsem o něm neměla žádné 
zprávy.

Jenže - místo odpovědi od Ikura tam bylo něco jiného :)

A díky tomu se teď culím od ucha k uchu.

Minulosti se nezbavíš.

NIKDY!
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Byly to stovky, tisíce lidí, kteří vám vkročili do života a nikdy
nevíte, kdy se někdo z nich zase objeví. To nemůžete ovlivnit.
Každý i sebemenší nepatrný "dotek" toho jejich života s 
vaším zapříčinil, že už navždy jste nějakým způsobem spojeni
a může to ovlivnit vaši budoucnost. A nejhezčí na tom je, že 
to nečekáte! :)

15. ledna (kdy jsem zoufalá ještě s manželkou nevěděla, co 
mám dělat) našla na facebooku mojí dávnou lásku ze střední v
Lounech - Lindu... Tenkrát jsem jí napsala knihu. "Ráno patří 
ptákům" se jmenovala. Ta kniha byla takový jako románek :) 
Ale o ní a o mě. První polovina podle skutečnosti a druhá 
polovina byla moje představa... Ovšem s trošku neveselým 
koncem. Nechala jsem si jí vytisknout a jela jsem do Třebenic
(okr. Litoměřice), kde jeden starý pán strašně hezky vázal 
knihy a nechala jí svázat do kůže + potisknout titul na úvodní 
stranu. No vypadalo to hezky :)

Byl rok 1994, já celá vysmátá a bezstarostná po maturitě... A 
taky pořádně bláznivá jí poslala tu knihu domů poštou :)
A reakce? Žádná! Absolutně. Takže tady vidíte, jak jsem jí 
tenkrát zaujala :)

Byla to hrozně něžná a jemná blondýnka, na kterou jsem 
nikdy nezapomněla. To byl rok 1994.

No a teď je 2012 a tam vzkaz od ní :)
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Prý čistila staré vzkazy a kouká, co to tam je za vzkaz z 
ledna!? :) Jak ho prý mohla přehlédnout! :) A pak napsala: 
"Řekla bych, že to jsem já. Důkazem je kniha v mojí 
knihovně!" :)) Já se přitom v tom prvním lednovém vzkazu o 
žádné knize nezmiňovala :)
Nooo... na hlavní fotce jí to moc sluší a drží tam malého 
prcka. Tak jsem jí napsala, že mám pětiletou slečnu :) A 
takové ty věci, co se říkají, když se po 18ti letech s někým 
setkáte :))) Bože to je let! Od r. 1994 jsem v tom krásném 
královském městě nebyla a mrzí mě to. Budu se tam muset jet
podívat.

Já si od toho samozřejmě nic neslibuju, ale tak mě to 
potěšilo :)

Nečekala jsem, že se můj život jednou zase "dotkne" toho 
jejího...

Minulosti se nezbavím.

To je to, co jsme dneska probíraly s Míšou.
Že když vidíme hezkou holku, chceme být na tu chvilku 
mužem...
U mě je to jediný moment, kdy mě opouští Tereza.
To chci ještě s Hankou v Praze probrat.
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Jak říká Míša, jsem celá ona přes kopírák :)) Ale ona se na 
hormony dostala, já chci takyyy! :) Ovšem ty zkušenosti nic 
moc. Jsem z toho všeho nějak zmatená.

Ale stejně se culím :) A moc.

Je to jako když najdete ztracenou hračku... V tu chvíli jde 
všechno stranou a věnujete se jenom jí.

Výpočet pravděpodobnosti: Jaká je pravděpodobnost, že 
Linda bude lesba? :)

No - jelikož ignorovala mojí velkou snahu ze studentských 
let, tak by lesbou být mohla, jenže má prcka :) I když to se 
taky nevylučuje. Ale vím, že měla partnera, protože jsem se 
na ní kdysi dávno ptala mého bývalého spolužáka - a že ten 
měl o holkách přehled! :)

Tyyjo jak mám být lesba, když mě oslovují holky jako 
Toma? :/ To mi to všechno fakt neulehčuje.

Takže výsledek výpočtu pravděpodobnosti je, že lesba 
nebude. Čímž mi zase klesají šance. A takhle to bude pořád... 
tedy dokud se nepodívám na tu zázračnou seznamku od 
Saši! :D
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Objevuji nový svět
4. srpna 2012 v 1:04 | Tereza 

Ach bože! 
Tolik krásných dívek jsou lesby (musím nám říkat tímhle 
divným slovem?) nebo bisexuálky!!!

Jsem z toho překvapená.

Objevuji nový svět.

A začíná se mi líbit...

Akorát mě štvou některé zažité mužské vzory chování...
...já měřím 177 cm, napsala jsem jedné slečně, která měří 178 
cm, že je o 1 cm vyšší, že si budu muset vzít podpatky! :)
A víte co mi odepsala?
"Proč?"

Jo přesně! Proč? Pak mi to došlo. Vždyť ona je taky žena! :))) 
Tady se nehraje na výšku jako mezi mužem a ženou :)))

Je to legrační, poučné a baví mě to.

Je to krásné!
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Sobotní dopoledne
4. srpna 2012 v 12:56 | Tereza 

Zůstatek na mém účtě už nekontroluju, protože jsem se včera 
odhodlala slušně zeptat na sociálce, proč mi ještě nepřišla 
nemocenská za červen, když už je srpen. Ta slečna se úplně 
lekla, že je to divné takhle dlouho bez nemocenské a zjistila, 
že paní doktorka napsala nějaké špatné číslo na "lístek na 
peníze", který já musím posílat zaměstnavateli do Prahy, ten 
na pražskou sociálku a tam mi stopli výplatu nemocenské 
proto, že to číslo nesouhlasí s čísly na ostatních dokladech, 
takže poslali ten doklad zase zpátky doktorce a čekají, až ho 
opraví a pošle na tu sociálku opravený. A prý okamžitě peníze
dostanu.
Jenže fór je v tom, že jsem to zjistila 3.8. a to zrovna doktorka
nastoupila na dovolenou, která trvá až do 17.8.!
Tak se jenom modlím, aby to stihla vyřídit ještě před 
odjezdem na dovolenou, jinak teda fakt nevím...
Nemám za co jet ani do Prahy k Hance, musím poplatit už 
milión poplatků, nemůžu ani pro malou 16 km odsud - leda 
pěšky!

Ale tyhle starosti mi kompenzují jiné radosti.

Napsala jsem švagrové sms s přáním k narozeninám. Ona 
byla vždycky v pohodě a brala mě, přestože o mě věděla, že 

Srpen 2012 - Sobotní dopoledne 890



se převlékám... A vyměnily jsme si teď pár smsek, takže jsem 
ráda, že jí tak neztrácím, protože jsem jí měla (a mám) ráda.

Do toho jsem si včera večer na seznamce psala s Katkou z 
Prahy... nějak jsme si padly do noty... a pokračujeme ještě 
dnes...

A další milý človíček, který mě strašně těší, je Pavlínka z 
Brna. Obdivuji to její nadšení! Nebýt z Brna, tak už teď sedím
někde u ní na čaji a povídáme si :) Píše pro internetový 
magazín a poprosila mě, jestli bych jí neodpověděla na pár 
otázek. Tak jsem řekla že jo a nadchla jsem se taky. Osvěty 
není nikdy dost! A já problém s otevřeností nemám. Jen tak 
můžu přežít tenhle zpackanej život. Skrývala už jsem se dost 
dlouho...

Oni opravdu ještě existují lidé, kteří vás neodsuzují a kteří vás
naopak ještě chtějí poznat!

Každé milé slovo je pro mě pohlazením.
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Básnička: Mohyla
4. srpna 2012 v 22:39 | Tereza |  Básničky 

Rozhodla jsem se, že si sem vždycky jednou za čas vložím i 
některé své básničky, které jsem napsala ještě za studií na 
střední škole i s ilustracemi a které odrážely mé tehdejší 
nálady...

Tohle fakt nečtěte, jestli máte depku :)

MOHYLA

Šňůra, záblesk, kříž a pták
prach a kouř jdou do oblak.

Kopec na svém pahýlu
skrývá lidskou mohylu.

Ve větru se pohupuje
kolem smrad a plíseň pluje.
Hrom v tu chvíli jako nože

roztrhal to tělo. Bože!
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Mlsní ptáci vůni cítí,
přilétli snídani vzíti.

Tuhle oči, tuhle hruď,
hniloba zvyšuje chuť!

Hrůzný křik v tom šerém ránu,
zní tím kopcem, ruší klid.

Kroužící ptáci v tom podivném ránu
hrdě a vítězně zas slétli se pomodlit!
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Experiment
5. srpna 2012 v 22:44 | Tereza 

Běží mi tu film na Nova Cinema "Skrytá identita" - další 
nepovedený překlad do češtiny z originálního "The Departed" 
(Zesnulý).
25. minuta: Máme otázku: "Chceš bejt polda nebo jenom jako
polda vypadat?"
To mi něco připomíná :)

A teď jiná otázka:
Když se zamiluji do lesby, tak mám motivaci stát se ženou.
Když se zamiluji do heterosexuální ženy, jakou mám motivaci
potom?

A máme tu experiment. Vyzkouším ho na sobě.
Jeho výsledky napíšu sem do tohoto článku, jakmile skončí. 
Nebudu mu věnovat článek nový.
To, kdy skončí nevím, protože to je právě účel tohoto 
experimentu.

Mám k němu důvod.

Uvidíme, jak to dopadne. Vysvětlím později.

Jaký je opak slova vývoj? Regrese? A proč se o tom nikde 
nepíše? Protože neexistuje?
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Příliš mnoho otázek. Příliš nestandartní večer...
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Pět kategorií lidí, se kterými se může 
setkat transsexuál
6. srpna 2012 v 22:19 | Tereza 
Dnes mě napadlo zajímavé členění osob, kteří přijdou do 
styku s transsexuálem.
Já vím, že už jsem to tu v některém ze starších článků 
rozebírala (typy (ne)přijetí), ale teď to trošku upravím o 
kategorii navíc :)
Můžete narazit na tyto druhy lidí:

I.) zhnusení - nejhorší kategorie ze všech - nejenže vás 
nepřijmou, ještě vám neustále připomínají, jak se jim hnusíte
(u mě je to moje manželka)

II.) neakceptující - nevěří, že jste transsexuál nebo je jim to 
nepříjemné, nejsou schopni se s tím smířit, ale nechávají vás 
žít - tato kategorie by měla časem přejít do kategorie č. 3 nebo
4
(zpočátku to byla moje tchýně)

III.) ukradení - je jim všechno fakt jedno. Sice vás někteří z 
nich i částečně přijmou, ale nezajímají se o váš problém a je 
jim to jedno, nijak vás nepodporují, ale někteří se vám ani 
nevyhýbají, ale jsou schopni to s vámi i okrajově probírat
(např. Nikča a její mamča)
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IV.) akceptující - lidé, kteří vás přijmou a většinou vás i 
podporují, nebo se o to někteří aspoň snaží. Nemají se sebou 
žádný problém ohledně vaší transsexuality, můžete s nimi 
otevřeně hovořit o tomto problému a někteří z nich se 
dokonce těší na každý váš pokrok a dávají vám svou přízeň 
náležitě najevo. Toto by měla být nejběžnější kategorie ze 
všech (díky bohu za ní! :) Zařadila bych do ní i ostatní 
transsexuály, se kterými přijdete do styku.
(moje mamča, ségra, Léňa, Monika, Anetka... - ti všichni mě 
podporují úplně maximálně a jsem jim za to moc vděčná)

...původně jsem měla v hlavě tyhle 4 kategorie, ale musela 
jsem vymyslet ještě pátou, protože to co mi předvádí Pavlínka
Pája z Brna, je pro mě něčím, co nedokážu ani slovy 
popsat... :) Myslela jsem si, že takoví lidé neexistují. Vyšší cit 
už je snad jenom láska :)

V.) nadšení - to jsou lidé, kteří nejenže vás akceptují, ale 
dokonce přímo žijí vaším problémem, zajímají se o něj a 
maximálně vás ve všem podporují. Narozdíl od kategorie č. 4 
přímo vyhledávají osoby, jako jste vy. Jsou jimi přitahováni! 
Těší se z každého pokroku spolu s vámi a těší se na výsledek s
takovou radostí, že o vás vypráví ve svém okolí a své nadšení 
přenáší na něj (i na vás :)
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První a poslední kategorie je velmi vzácná.
A já jsem šťastná, že jsem měla možnost poznat lidi z obou z 
nich, protože to nejhorší vás posílí, to nejlepší vás potěší. A 
všechno musí mít svůj protipól: dobro a zlo, černá a bílá, 
láska a nenávist, život a smrt...

A ještě bych chtěla vyjádřit svojí podporu Lindě (MtF), která 
se včera pokusila o svůj první coming-out u kamarádky... na 
můj popud :( Což dopadlo podle jejího popisu strašně:

"Tak jsem to vyzkoušela na kámošce, řvala na mně že budu 
teplouš, že se se mnou každej přestane bavit, že zklamu svoje 
rodiče, všechny známý atd..že ať se na to vykašlu, ať jsem prej
radši teplej než abych byl holkou, že pokud na tom trvám, tak 
se se mnou přestane bavit atd :("

Tak to je přesně ta nejhorší varianta. Dost jí to snížilo 
sebevědomí a dá jí práci, než se teď odhodlá k dalšímu kroku. 
Takhle přesně by to vypadat nemělo, ach jo.

Teď nemluvím jen k transsexuálům. Je to váš život! Je na 
každém vašem rozhodnutí, jak bude vypadat. Máte ho ve 
svých rukách jen a jen vy a nikdo jiný vám do toho nemá 
právo mluvit (i když bude). Vy ho žijete a budete žít a nikdo 
jiný za vás.
Čiňte rozhodnutí kvůli sobě, ne kvůli druhým.
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Simulace spánku
7. srpna 2012 v 9:43 | Tereza 

Simulace spánku - nefunguje - nezkoušejte - neusnete.
Dohrány všechny levely Osmose.
Vltava mě v uších neuspala, Proglas taky ne. Pomeje má na 
F1 moc hluboký hlas a ani ty čtvrthodinové noční telefonáty 
posluchaček vás neuspí.
Žádná hudba mě neuspala.

Ve 4:30 přivítal moderátor všechny vstávající a popřál jim 
hezký den.
Země se překulila - svítá.
Nepotřebujete spát.
Je ráno.
Jdu roznést další životopisy.
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Insomnia III. - graf
8. srpna 2012 v 23:39 | Tereza 

Docela mě trápí ten můj spánek nespánek a nevím, co s tím. 
Nerozumím tomu, nechápu se.
"Spánek je nezbytný pro regeneraci duševních i tělesných 
funkcí člověka."
Asi nemám jak regenerovat, když nemám ty duševní funkce 
jako dřív... a nemám je proto, že je neregeneruju. Trochu 
jakože pořád dokola.

Vím, jak z toho ven - stačí, aby vedle mě někdo usínal i se 
probouzel. Někdo, komu dám pusu před spaním a koho s 
pusou probudím. Někdo, ke komu se můžu přitisknout, 
kdykoliv budu chtít - i v noci - koho budu moct vzít za ruku a 
usnout tak. A někdo, kdo chytí za ruku mě, protože chce 
spokojeně usnout....
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Tak toho se jen tak nedočkám.
Tohle je minulost.

Moje šance spokojeně usnout?

a) během přeměny MtF - bez šancí mít partnera do doby, než 
budu žena
b) jako žena - jo tak za 2 až 3 roky budu žena jako žena + ty 
roky, než najdu nějakou ženu k sobě...
c) jako muž - zfleku klidně třeba už za týden, když budu 
chtít... jako dneska jedna možnost... stačilo se sebrat a přijít...

Rozeberu tu bod c)
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- zase mě dostihla minulost... kamarádka Sandra, co jí znám 
už 4 roky a občas jsme si psali. Jen psali. Jo jasně, že jsme 
oba věděli, že bysme po sobě skočili, ale já měla manželku a 
rohodně jsem jí chtěla zůstat věrná a taky jsem jí milovala. A 
ona měla přítele. (Takových příležitostí má jakýkoliv člověk 
během života i v manželském svazku kolikrát spoustu, ale jde 
o to je nevyužít.)
K čemu mi to teď je, že jsem byla 12 let věrná? :/
Já vím, že to není o tomhle, ale ptám se prostě, co z toho 
mám? Dobrej pocit? Jasně...

Můj život se vrátil do doby, kdy mi bylo 24. Ale věk ne.

A jakou mám možnost teď, když jsme oba volní?

Zase nic.

Ona rozhodně lesba není (to mám už zjištěné). Ví o mé 
přeměně, ale je schopna akceptovat jen mé mužské já.

Jako muž můžu usnout spokojeně hned.
Jako Tereza minimálně 1095 nocí nikoli... 3,5 % mého života 
nebudu mít klidný spánek, protože mám poruchu sexuální 
identity, která se nedá zničit, utlumit, vyléčit... Kde se mění 
hlavy? Chtěla bych jinou, prosím!
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(No, tak když to takhle napíšu, tak je to vlastně super ne? :) 
Člověk si řekne - mít nějakou poruchu v mozku, tak nespím v 
klidu celý život... nějakých 3,5 %? To je prkotina.)

Jo, to bych brala, jenže já si pamatuju moc dobře a 12 let jsem
to prožívala, že jsem v klidu a spokojená usínala... když něco 
děláte 12 let každou noc, líbí se vám to, potřebujete to a 
najednou z ničeho nic to není a úplně se to vypaří z vašeho 
života, tak máte v hlavě díru... lapete po tom jako po vzduchu,
kterého se vám nedostává... Jednou se nadechnete, ale já 
pořád lapu...

Dneska to zase vypadá, že můj spánek odjel na Havaj... aspoň 
někdo jí má... tu Havaj :/
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(Zdroj ČTK)

Tak hlavně, že si umím udělat graf!
Joo, ty já miluju.
A zabiju tím čas v bezesné noci.
Ještě se chystám dohrát další hru.

Srpen 2012 - Insomnia III. - graf 904



Malá holčička má velké trápení
9. srpna 2012 v 0:09 | Tereza 

Psala jsem o ní 13.5.2012 v článku "Den matek, můj coming 
out a malá Markétka".

Je to na první pohled úplně normální malá 7letá holčička, 
které tu říkám Markétka. Ve tváři není až tak jemná nebo 
holčičí, ale vyloženě klučičí taky ne. Má dlouhé vlasy a od 
babičky udělané dva culíčky. Jediné, co je na ní růžové jsou 
částečně ponožky. Do ničeho jiného, co má růžovou barvu, se 
dostat nedá.

Dnes jsem měla tu čest jí poznat, protože přijeli k babičce 
(sousedce) a dcerka mojí ségry si s ní tady hrála:

"Budeme mušketýrky Barbie! Chceš růžové nebo modré 
šaty?"
"Já? .... Modré.... anebo... já nechci šaty!"

"Co si přeješ k narozeninám?"
"Vrtulník!"
"Noo ona si s těma panenkama stejně nehraje, takže dostane 
vrtulník..."
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Hrají si se stavebnicí Merkur. Hrají si na obry v bazénku. 
Hrají si na pískovišti. Je to normální holčička... dokud 
nenarazíte na otázku dívčí identity... brání se i nepatrným 
detailům. Čekala jsem nenápadně na ty detaily. Potvrdila mi je
svým chováním.

Nehraju si tu na psychoanalytika.

Pozoruji malou holčičku, která si žije svůj spokojený 
život...až do té doby, než narazí... než jí zase vlétne do hlavy 
to velké trápení, kterému nerozumí a nechápe jej. A nechápe 
jej ani okolí. Ty jsi přeci holčička! Nechceš nosit šatičky? 
Nevadí, tak nos teda kalhoty no, co s tebou máme dělat.
Má to v sobě, vidím to na každém kroku. Ale nikdo o tom 
nemluví, nikdy to neřeší.
Když 16ti letému chlapci napíše psycholog, ať se zklidní, že 
jeho transsexuální pocity jsou pouze "experimentováním 
chlapců v tomto věku", tak nemůžu čekat, že se někdo bude 
věnovat 7leté holčičce, která zatahá mojí mamku za ruku, 
když jdou spolu nakupovat a z ničeho nic jí řekne: "Teto, já 
chci být kluk."

Vy byste své 7leté dítě poslouchali? Kam byste šli? Co byste s
ním udělali?

Promluvila bych si s ní. Jakmile by dítě získalo důvěru, 
ulevilo by se mu a všecko by mi řeklo (jako rodičovi).
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Zrovna dnes jsem nebyla zrovna moc žensky oblečená ani 
nalíčená, takže jsem jí nemohla jít příkladem k zamyšlení, 
proč já - muž zevnějškem - jsem oslovována jako Tereza 
(dnes neoslovována nijak), hovořím v ženském rodu (toho si 
nevšimla), proč můžu být ženou, když jsem muž?
Já nejsem ta, kdo má právo tohle vyřešit, přestože jí moc 
dobře rozumím.

Malá holčička má velké trápení.

Ale jako malá holčička nevím, co je to transsexualita, neumím
tohle slovo ani vyslovit a nikdo se o tom se mnou nebaví. 
Neříkám, že je tím, kým si myslím, že je. Protože nemám 
právo jí analyzovat. Já jí jen vidím svýma očima. A moje 
mamka taky. Tím ale výčet osob, kteří jí chápou, končí...

Shiloh
dcera Angeliny Jolie a Brada Pitta.

Angelina: "Má ráda teplákové soupravy, obleky.
Ráda se obléká jako kluk. Chce být chlapcem. Takže jsme jí

museli ostříhat vlasy.
Má ráda vše, co nosí chlapci, takže si myslí, že je jedna z

bratrů."
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Zrušená schůzka
9. srpna 2012 v 20:51 | Tereza 

V půl sedmé večer jsem dostala od Hanky smsku, že naše 
zítřejší schůzka je zrušena a dostanu nový termín, takže mé 
přípravy na zítřek končím.

Vlastně se mi to hodí, protože mi ještě pořád nepřišla 
nemocenská za červen, takže není na naftu (není vůbec na nic!
Nemít mamku, tak jím celý den rohlíky. Nejlepší je, že to 
nikoho z těch, co si strhávají platby z mého účtu, samozřejmě 
nezajímá - že doktorka spletla jakési číslo...), ale dnes jsem 
byla na montáži skříně, co si objednala paní z obchodu, kde 
ještě pořád pracuji. Vzala jsem s sebou jako vždy Nikču, takže
to bylo rychle a ještě jsem se nasmála a ty vydělané 3 stovky 
jsem chtěla použít na autobus do Prahy (s kterým mě celý den
v Praze včetně metra vyjde jen na 258 Kč, zatímco autem 
vyjde celý den na 412 Kč) a tím, že bych jela busem, nemůžu 
do Prahy jako minule namalovaná, v balerínkách, prostě jako 
Tereza... takže už jsem si to plánovala jinak a ono se to 
vyřešilo samo.

Doufám, že nemocenská za 6/2012 přijde brzy... ale až do 
17.8. má doktorka dovolenou, takže dřív to nečekám.

Manželka absolutně ignoruje moje poznámky, že nemám stále
nemocenskou za červen a že není tedy na naftu a nemůžu si 
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pro malou přijet sama, jedině že by mi ji sem zavezla... 
Absolutně jí to nezajímá, takže jsem se rozhodla, že se v 
sobotu v 8 ráno seberu, dojdu pěšky těch 15 km pro malou, 
zajdeme si tam na výlet a pak zase dojdu pěšky domů. Trošku 
takový delší celodenní turistický výlet. Nemám sice pořádné 
boty - jen ty dámské bílé botasky, které jsou sice pohodlné, 
ale nechtěla jsem si je ničit... ale nemám jinou možnost, jak 
malou po více než týdnu vidět. Manželka říká, že jí můžu 
vidět kdy chci, ale ve skutečnosti to tak není... i když mi to 
umožňuje.

Dnes tu byla zase Markétka - hrdě hlásila, jak má doma 
sukýnky, které nikdy nebude nosit a zkoušela si tu obyčejné 
riflové kraťasy, které si s chutí oblékla. Hrály jsme Člověče 
nezlob se, ale chtěla vždycky jen modré figurky. Ráda bych se
jí zeptala, ale není příležitost a jak jsem říkala, nemám na to 
právo to řešit...

Kdykoliv si hraji s dětmi, vidím tu mezi nimi mojí dcerku. Jak
by si tu vesele tančila, hrála a smála se. Kdykoliv jdu kolem 
pískoviště u domu, vidím jí tam... i její pískové dortíčky, které
pečlivě zdobí kvítky, lístečky a kamínky... Je všude...
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A do toho teď jerště krásné vzkazy nadšené Páji z Brna, moc 
zajímavé a krásné Kačky z Prahy a Sandry z Teplic, která mě 
ovšem chce jen jako muže...

Dnes jsem úplně náhodou četla, že si ženy mají dávat pozor 
na nový vztah s mužem, který se čerstvě rozvedl. Že to je prý 
to nejhorší, protože tu ženu bude mít jen jako náhražku... a 
nikdy to nebude plnohodnotný vztah.

Tak jsem nad tím začala přemýšlet a ptala se sama sebe, kdy 
to tedy bude ten plnohodnotný vztah? Kdy už nebudu brána 
jako ta, která hledá jenom náhražku? :/
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A přestala jsem pořád tak šíleně hledat novou partnerku, 
protože nechci, aby si myslela, že hledám jen náhražku.

Stop náhražkám!

My chceme plnou chuť! :)

Stejně je to blbost podle mě.

Velkoformátová fotografie "American Girl in Italy",
na kterou už nikdy po první návštěvě ordinace Hanky

nezapomenete...
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ČSSN
12. srpna 2012 v 16:10 | Tereza 

Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) bych nejradši 
přejmenovala na Českou správu sociálního nezabezpečení 
(ČSSN)... Protože já tedy rozhodně od června nezabezpečená 
jsem, ačkoli být mám podle zákonů této země...

Včera jsem si došla pro dcerku pěšky 16 km a myslela jsem 
si, že dojdu i zpátky, ale po 8 km na výletě v lese s ní už jsem 
to fakt nedala a došla jsem si slastně 3 km na vlak.

Manželka mi nabídla, že mě zpátky odveze, ale pak mi došlo, 
že to jen kvůli sobě - "aby se neřeklo, že já musím chodit 
pěšky, že mi jí ani nepřiveze, když není na naftu"... Prý proč 
jsem si neřekla, že by mi jí přivezla! Dvakrát jsem jí psala, že 
nemám nemocenskou za červen a že bych musela pro malou 
jedině pěšky (což jsem taky udělala) nebo by mi ji musel 
někdo přivézt. Ale bez vzájemné komunikace to jde těžko.

To je jedno. Výlet to byl hezký. Ještě teď mě bolí nohy, ale 
jdu zas ven. Je tam sluníčko. A javorové listy už začaly 
opadávat... i těch 19 stupňů a ten vítr je takový jakoby 
podzimní...

A jak se večer usínaloooo! Už jsem na to přišla, jak usnout :) 
Ten den se musím totálně zhuntovat :) Fantazie prostě! :)
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Nabídla jsem manželce, že odkoupím její půlku bytu, pokud 
se mi podaří teď získat jedno opravdu dobré zaměstnání. Já 
ten náš krásný byteček prostě nedokážu prodat. Nesnesla 
bych, že všechno, co jsme tam stvořili, si teď užívá někdo 
jiný. To nejsou jen zdi, podlaha a okna... ten byt má duši a 
patří k mému životu.
Splacené bych to měla, až mi bude 64... :/ Manželka totiž trvá 
na přesné polovině ceny, za kterou teď byt za nadhodnocenou 
částku prodáváme. Nikoli za cenu obvyklou. Jo, dobře to dělá.
Urvi co jde.

Zbýval nám už jen jeden rok a měli bychom splacené 
všechny možné půjčky... na byt, na auto, na plastová 
okna... prostě po 10 letech konečně konec závislosti na 
bankách a se dvěma příjmy bez dluhů by se nám krásně 
žilo... malá by měla hezký život a my taky, i na dovolenou 
by bylo. Odpočítávala jsem teď ty poslední měsíce každý 
den a těšila se, jak se už brzy budeme mít dobře...

A teď? Zadlužím se do svých 64 let šílenou splátkou. Byt 
sama neutáhnu. A těžko do něj během příštích několika let
dostanu někoho, kdo bude milovat mě a já zase jeho. Čeká
mě živoření. A proč? Protože jsem žena! Nějak mi to hlava
pořád nebere... Příliš mnoho rovnic, která nemají řešení.
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Napadla mě ještě jedna možnost, jak ten byt dostat, ale je 
dooost ujetá a za hranicí zákona jako ta nejzoufalejší varianta 
faakt dost velkých zoufalců (jakým já snad zatím nejsem).
Pokud by se mi podařilo úplně normálně regulérně ukradnout 
675.000, tak je rychle dám manželce, byt bude můj a pak už 
budu jenom čekat, až mě chytnou. Budu sedět doma a jak 
zazvoní tak řeknu: "No konečně! Kde jste takovou dobu 
byli!?" :) Proběhne soud, já půjdu sedět, bude mi fakt hnusně 
a budu muset tu částku samozřejmě splácet, ale ten byt bude 
už můj a nikdo mi ho nevezme!

Znovu se seznamovat, znovu se oťukávat, znovu poznat její 
rodiče, znovu řešit bydlení, znovu si zvykat na tchýni (to je 
jako když vám někdo po 12ti letech naservíruje prostě novou 
mámu!), znovu starosti jiné rodiny a jejích příbuzných a 
příbuzných těchto příbuzných... Oslavy narozenin a svátků u 
nové rodiny, řešení mojí dcerky, řešení nového dítěte... Už mi 
není 20, aby se dalo začít zase od začátku... Vytrhli mě ze 
všech jistot a ze života a já nevím, jak se to dál dělá...

Tereza teď plánuje vypadnout na 4 dny k Baltu na písečné 
duny, hned potom na víkend (s rodinou) do Krkonoš. Přijde 
na jiné myšlenky. Bez techniky v úplně jiném prostředí. U 
moře. A sama.
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Łeba (PL)
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Prague Pride 2012
14. srpna 2012 v 17:31 | Tereza 

Ne, nezúčastnila jsem se této zajímavé akce, i když bych 
ráda...
Zaujala mě anketa na serveru novinky.cz, která zjišťovala 
veřejné mínění o festivalu homosexuálů a lesbiček Prague 
Pride v Praze 13. - 19.8.2012.

V této chvíli odpovídalo už 23416 uživatelů, takže to má svou
vypovídající hodnotu:
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Zdroj: novinky.cz 14.8.2012

Myslím, že to přesně odráží skutečnost.
A to jde o mnohem tolerovanější homosexuály a lesbičky 
(oproti transsexuálům, kteří jsou alespoň podle mě jsou ještě 
hůř tolerováni (?)).

10 % ho podporuje - to proto, že 10 % z naší populace jsou 
homosexuálové a lesby.
61 % ho toleruje, ale nezajímá se o něj - tohle číslo je skvělé. 
Není potřeba vyloženě podpora, stačí, že nás necháte žít!
29 % mu vadí... tak tohle je ovšem hrůza... jak to??? Co s tím 
má kdo proboha za problém?

Převedu-li to na celkovou českou populaci, je 29 % nějakých 
3.045.000 obyvatel, kterým vadí homosexuálové a lesbičky...
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3 z 10 lidí, které na ulici potkáte, s vámi budou mít problém!

A to mám na ulici vylézt v ženských věcech jo? :)

Chce to opravdu odvahu.

Pokud vyjdete někam do centra města, ve kterém bydlím já, 
za 10 minut potkám zhruba 300 lidí. Tzn. 87 lidí se mnou 
bude mít během těch 10 minut problém. Kdyby si to každý z 
těchto lidí nenechal pro sebe a vykřikl by na mě, že mu 
vadím, pak bych každou minutu musela reagovat na 9 lidí!

Naštěstí těch 9 lidí si to většinou nechává pro sebe, protože ví,
že kolem jdou lidé, kterým to je jedno nebo kteří dokonce tyto
menšiny podporují a mohl by se tak vlastně před ostatními 
zesměšnit. A to je dobře, protože když jen projdou, tak je to v 
pohodě. Já mu také neříkám a neřvu na ulici, že mi vadí, že je 
heterosexuál! :) (Samozřejmě mi to nevadí, ale jak by se asi 
cítil takový člověk??? :)

No tak to jsem se jen tak zamyslela.
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Dotaz z psych.poradny
14. srpna 2012 v 20:54 | Tereza 

Nebudu sem dávat úplně všechny možné dotazy, týkající se 
transsexuality.
Jenže v téhle odpovědi na klasický dotaz dotaz jednoho 
16tiletého FtM je cosi nového... něco moudrého k zamyšlení:

Psychologické poradenství: sexualita: sexuální orientace; 
transsexualita
24.01.2006 13:07
já mám problém!obávám se,že je vážný,nikdo o něm neví 
kromě mě samé.mám vážné podezření,že jsem transexuální!já
o tom nechci nikomu říct,protože si uvědomuju,kolik lidí 
bych dostala do nepříjemností,svou rodinu bych sklamala a 
tak to v sobě dusím!snažím se to potlačit,nemyslet na 
to,zapomenout....ale nejde to!čím dál tím víc se měním.měním
své názory,trochu i své chování.děsí mě to!mám pocit,že to 
nevydržím.párkrát jsem se přistihla,že myslím na bolest,že se 
potrestám a zmizí to.to je ale samozřejmě hloupost.já nevím 
co mám dělat.stále se přesvědčuji,že to není pravda,ale čím 
více se snažím,tím více si uvědomuju,že to nedokážu.často 
mívám sny,ve kterých je muž a žena,líbají se a mají se 
rádi.ovšem já hraju roli toho muže.já nevím,proč se mi to 
zdá,ale nejdřív jsem myslela,že to jsou projevy puberty(přece 
jen je mi 16),ale to se mi zdá už rok a já nikdy pubertu nijak 
divoce neprožívala.mám strach.bojím se,že když to někomu 
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řeknu,přijdu o přátele i rodinu,všichni mě budou považovat za
zrůdu,za něco nenormálního.dostala jsem se na vysněnou 
školu(gymnázium),když se tam někdo dozví o tomhle,bojím 
se,že mě vyhodí.mám dobrý prospěch,na škole se mi 
líbí,nejsem problémová.já nechci rodičům zničit život kvůli 
tomu co jsem.dokonce si myslím,že jsem byla zamilovaná-do 
dívky.prosím odpovězte mi,opravdu nevím,co mám 
dělat.děkuji

Odpovídá MUDr. Ivo Procházka, CSc, sexuolog:
Vážená přítelkyně či příteli, 
není nic neobvyklého, že se člověk obtížně vyrovnává se svou
odlišností, zejména v sexuální sféře. V jistém směru je to asi 
horší u transsexuálů než u lidí s homosexuální orientací. 
Je jich méně, takže hůře hledají někoho podobného, často 
mají v hlavě zmatek, jestli jsou opravdu transsexuální nebo 
homosexuální, zvažují, jestli se mají v budoucnu rozhodnout 
pro přeměnu pohlaví či ne. Doporučuji, abyste se zatím hodně
věnoval/a svému sebepoznání, zajímala se o příběhy 
transsexuálů (ale i gayů nebo leseb, v mnoha směrech jsou 
zkušenosti podobné) nebo četla populárně naučné články. S 
kolegy Fifkovou a Weissem jsme napsali i knihu 
Transsexualita, kterou jsme se snažili psát tak, aby ji mohl 
čííst i laik. Bohužel je v knihkupectvích rozebraná, ale můžete
se zeptat v knihovně. Zkuste si prolistovat webové stránky 
transsexuálních a transgender lidí (ne každý, kdo má 
změněnou či nevyhraněnou pohlavní identitu se musí 
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považovat za transsexuála, a pak používáme výraz 
transgender) - http://transforum.cz/tf/. 
Pokud se rozhodnete někomu svěřit, tak se na jedné straně 
nebojte, reakce většiny lidí nejsou negativní. Na druhou 
stranu ale buďte ve výběru opatrná/ý, protože negativní 
reakce by naopak posílila vaše nejistoty a odmítání sebe sama.
V žádném případě si neubližujte, nepokoušejte se o 
sebevraždu, život transsexuála (transgendera) je sice 
většinou složitější, ale zase přináší jiné zajímavosti. A 
pokud byste se přece jen rozhodl/a v budoucnu pro přeměnu 
pohlaví, tak by vám takové jednání situaci jedině 
komplikovalo. Určitě se soustřeďte na studium, život není jen
pohlavní role nebo sexuální orientace, i když v období 
dospívání tyto problémy mohou být hodně důležité. Nebojte 
se, že by vás někdo ze školy vyhazoval nebo diskriminoval, 
kdyby zjistil, že se cítíte být klukem nebo že jste zamilovaná 
do spolužačky. 
Pokud byste si chtěl/a o svých potížích popovídat s 
odborníkem, tak je to samozřejmě také možné, v 
Budějovicích je sexuolog dr. Hrdlička nebo můžete přijet do 
Prahy za mnou do Sexuologického ústavu (obj. na tel.č. 
22496 8231), či za dr. Fifkovou.

-------------------
Můj komentář:
Škoda, že není možné zjistit, kde tento 16tiletý FtM z roku 
2006 žije teď a jak mu je, pokud vůbec žije... 

Srpen 2012 - Dotaz z psych.poradny 921



Je mu už 22 a za tu dobu určitě dospěl k nějakému závěru. 
Bohužel nemohu vyhlásit výzvu typu: "Kdo tento příběh na 
někom poznává, ať mi dá vědět." Tento příběh nemusel totiž 
nikdy spatřit světlo světa, pokud se dotyčný rozhodl, že si své 
tajemství vezme s sebou do hrobu (jako já kdysi...)

"ŽIVOT NENÍ JEN POHLAVNÍ ROLE NEBO SEXUÁLNÍ
ORIENTACE."

Joo tak to je sakra pravda!
Život skýtá i jiné krásy (kupodivu!) a starosti a důvody, proč 
ho žít... To je, jako (pokud bych byla většinový heterosexuál) 
kdybych celý život myslela na to, že jsem heterosexuál... taky 
na to nemyslíte, když jdete ráno do školy nebo do práce nebo 
když nakupujete chleba. I když to je tím, že jste tím, kým 
chcete být... mám takový pocit, že tuhle otázku tu nebudu teď 
víc rozebírat, protože zmatek v hlavě, který cítí homosexuál, 
transvestita nebo transsexuál není možné nikdy definovat 
snadno. Co tím chci říct?
Nic. :)
Jen tu přemýšlím o životě...
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Vypadni
15. srpna 2012 v 21:43 | Tereza 
(Tohle prosímvás nečtěte! Omlouvám se, ale muselo to ven... 
Od toho tenhle blog mám, abych sem vyprskla to, co mě tíží, 
protože to prostě nemám komu říct... Je mi jedno, co to 
způsobí. Hlavně, že se mi trochu uleví. A třeba mi i něco 
dojde.)

"Dáš si čaj?"
"Jo, dala bych si černý s mandarinkou."
"Tak já ho jdu uvařit. Nedáme si ještě něco? Honí mě mlsná."
Sednu si k Tobě na gauč a pustíme si televizi.
Krásně Ti voní vlasy. Vím, že si je ještě půjdeš vyfoukat.
"Máš hrubé ruce, chceš je namazat a namasírovat?"
"Tak jo. To budeš hodný."
"Malá už spí?"
"Ještě před chvílí koukala, ale už je ticho."
"Dneska chtěla přečíst tři pohádky!"
"Já vím, že se jí nechtělo spát. Ležel jsem tam u ní a hladil jí 
ručičku. Nechtěla mě pustit."
"Ráno zase bude to její: Krásné ráno raníčko, venku už je 
sluníčko! Vstávejte!" a hupsne nám do postele.
"Ten Tvůj koláč je výborný! Dám si ještě!"
"Pustíme si něco napínavého?"
"Tahle noční košilka Ti moc sluší."
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"Vůbec se mi nechce spát. V telce nic nedávaj. Nepůjdeme si 
povídat do postele?"
"Tak jo."

"Už je půlnoc, měli bysme spát."
"Když mě se nechce, jak se tu řehtáme."
Vezmeš mě za ruku.
Přitisknu se k Tobě.
Vlezu Ti pod peřinu.
Malá spokojeně spí.
Venku za okny občas projede autobus.
Měsíc osvětluje naši postel skrz nesklopené žaluzie.
"Voníš!"
"To je ten nov krém na ruce."
"Jéé, tady je teploučko..."

"Dobré ráno!"
"Krásné ráno, lásko."
Polibek.
Pohlazení.

U vašich.
Díváme se na televizi, chroupeme u toho dobrůtky.
Malá už spinká.
"Půjdeš mě vyprovodit? Pojedu spát domů, tady se tak 
nevyspím."
"Pssst, až nevzbudíš malou!"
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"Tak ahoj."
"Neodjížděj od nás. Prosíííím!" díváš se na mě těma 
krásnýma, ale smutnýma očima.
"Dobrou noc."
"Zůstaň tu s námi přes noc!!!"
Odjel jsem.

23.8.2010 21:22 - týdenní školení v Praze
"Doma je bez tebe prázdno. Malá spinká, je moc hodná, 
přečetla jsem 2 pohádky, zavřela očička a hned spinkala. Tak 
se taky hezky vyspinkej. Pusinku a dobrou noc."

23.2.2007 20:50 - narození dcerky
"Lásko moje, právě odjíždíme z Ústí. Viděli jsme tebe i 
miminko. Je krásný. Zítra budu volat ráno na jip optat se na 
vás oba. Slíbili mi, že mi tě dají k telefonu, je mi bez tebe 
smutno, ale důležitý je, abyste byly vpořádku. Miluju tě! Tvůj
T.:*"

13.6.2007 13:10 - konečně si malou vezeme domů
"Miláčku, já jsem tak šťastný, že si to ani neumíš představit 
Letím už pro auto a tak strašně se těším! pusinku!"

30.8.2009 8:10 - malou vezou do Motola
"Miláčku až to půjde zavolej. Jsem už tady, budu u výtahu v 
5.p."

Srpen 2012 - Vypadni 925



9.8.2011 - poslední šance...
"Jen jsem ti chtěla napsat, že tě miluju a mrzí mě, když se 
takhle chováš a "hledáš" jinde. To opravdu bez toho nejde? 
Neumíš být jen s námí? Chybíš mi a je mi úzko. Těším se, až 
budeš s námi doma. Pusinku"

4.6.2012 23:44 - konec
"Je mi tu zima. Já chci svojí postel v našem krásném bytě 
vedle své manželky a dcerky..."

Já nemůžu hledat partnerku.
Protože v každé, kterou vidím, cítím manželku. Hledám svojí 
manželku...
Říkám si: "Nebudu hledat nikoho."
Ale nejde mi to.
Strávím hodinu prohlížením cizích fotek na facebooku.
Žádná nemá takové oči jako ty, žádná nemá takové vlasy jako 
ty. Hodně z nich kouří. Tys nepila ani pivo, takže mi Tvoje 
polibky vždycky chutnaly...
Já nechci jiné dítě. Nechci ani nové dítě. Já chci MOJE dítě.
Je mi tu zima. V noci ještě větší. Musím spát ve svetru.
Chci zpátky svou postel a teplý prosluněný obývák. Náš 
obývák.

Nemám práci. Nemám peníze. Nemám byt. Nemám dcerku. 
Nemám manželku. Nemám lásku. Nemám naší 10tiletou 
kočičku, která se vždycky tulila o nohy. Nemám víkendy u 
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vašich na zahradě plné smíchu. Nemám naše společné výlety. 
Chceš prodat náš byt dřív, než budu mít vůbec šanci získat 
dobrou práci, přečkat zkušební dobu a zažádat si o hypotéku. 
A do důchodu se zadlužit. Ty nejsi Ty. Otočila ses proti mě 
zády a já se tu kvůli Tobě trápím. Nechápu se. Štve mě to. 
Děsí mě to.

Nějak mi ta rovnice nejde narovnat. Všechno je na mínusové 
straně. VŠECHNO!

Těším se k Baltu, až se tam postavím na to tolik let vysněné 
mořské molo a podívám se do těch vln...
A kolem mě bude poletovat racek stříbřitý, který se vznáší nad
dunami a modrou vodou. Uprostřed písečných přesypů, které 
jsou vidět i z vesmíru a já tam budu stát uprostřed a dívat se 
do nekonečné dálky...

(Nechápu, proč se mi vždycky uleví, když to plácnu sem. Ale 
funguje to...)
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IPL
17. srpna 2012 v 17:18 | Tereza 

Navzdory všem dohadům, zda je lepší nebo účinnější laser, 
elektrolýza nebo IPL jsem na radu jedné moc hodné paní z 
kosmetického salónu poblíž města, kde bydlím, dnes 
vyzkoušela IPL. Původně mi nabídla zdarma horní ret, ale 
nakonec mi to napatlala všude a udělala celý obličej. Zadarmo
:) Tak proč to nezkusit. Prý, že také ráda vidí ty výsledky a 
pokud to ani po 10 procedurách nezabere, tak už ty ostatní 
budu mít taky zadarmo. Neuvěřitelné v dnešní době.

No a jaké to bylo?

Tak trochu jsem se bála. Lehla jsem si na lehátko, paní byla 
moc příjemná a nejprve mě namazala nějakým krémem. 
Potom mi na místa s vousy nanesla průhledný gel, který 
odvádí horko z laserového paprsku a dala na oči tampóny + 
brýle (i tak to ale prosvítalo, jak byl záblesk vždycky silný). A
začalo se. Šlo to poměrně rychle. Začala na síle č. 6 a ptala se,
zda může přidat, jestli to bolí. No tak trochu to štípalo, takže 
jsem jí řekla, ať to klidně zvýší a dala to na sílu 7 (z max. 8). 
Ptala se, jestli může přidat ještě na tu 8, ale já byla ráda, že 
snesu tu 7. Ještě, že to šlo tak rychle, protože to rozhodně 
nebylo nic příjemného. Ale říkala jsem si, jak je super, že ty 
vousy zmizí...jestli zmizí... Ale prý když mám černé tvrdé 
vousy, že na ty to účinkuje nejlépe.
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Celá procedura trvala tak 15 min. maximálně. Pak mi otřela 
ten gel, namazala takovým příjemným krémem a bylo to. Šla 
jsem tam s mamkou, která jí chtěla vidět, takže jsme si i 
hezky popovídaly.

Za měsíc jedu znovu. Uvidíme, jak to bude fungovat :) Paní 
říkala, že dělá běžně i chlapy a že to na nich funguje i bez 
hormonální terapie :).

Jo a dneska mám ještě jeden zážitek. Dost zvláštní a 
zajímavý.
Jely jsme potom do Kauflandu na nákup a když jsme vyšly, u 
stánku s občerstvením stála ve frontě žena, velmi hezky 
oblečená v bílém sáčku, bílé sukni a botech na podpatku. Ale 
jak tam tak stála, tak jsem si všimla, že má nějak divně lesklé 
vlasy. Jo, byla to paruka! A jak se trochu pootočila, byly vidět 
ty mužské rysy ve tváři. A ty nohy snad ještě mužštější. Pak se
nejistě rozhlédla a šla směrem k parkovišti. Mamka říkala, že 
by měla dopilovat chůzi :) Paní, která stála před ní ve frontě, 
to nemohla rozdýchat... dívala se pořád za ní, smála se a 
bavila se o tom se svojí rodinou, která tam stála s ní. Ale jinak
v pohodě. No ono jako co může udělat člověk, který takového
člověka vidí a hnusí se mu? Stejně mu to (obvykle) neřekne. 
Určitě ne v tak velkém hloučku lidí.

Měla pěkné nové větší auto se značkou z vedlejšího kraje.
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Říkala jsem si, že přesně takhle bych ven nešla a ani bych 
takhle vypadat nechtěla. Mohlo jí být tak 45. Bylo mi jí ale 
líto, i když na ní bylo vidět to sebevědomí. Měla jsem chuť jí 
oslovit, ale představte si mě po proceduře IPL, kde jsem celá 
zarostlá vousama, které vypadnou tak za 14 dní, oblečená jako
kluk a vůůůbec ne holčičí a teď na ní vybafnu :)

Bylo to poprvé v životě, co jsem takového člověka potkala 
osobně v "provozu". A moc se mi líbilo pozorovat reakce 
druhých. I když jen krátce.

No a k tomu mému vysněnému Baltu jedu příští týden. Na 
naftu jsem si půjčila a splatím to, až mi přijdou peníze ze 
zrušeného důchodového pojištění koncem září, spát budu v 
autě a jíst budu sušenky. Důležité jsou pro mě zážitky, ne mé 
pohodlí.

Navíc dneska jsem napsala fakt hnusný výhružný e-mail na 
PSSZ, kde jako stále vězí moje nemocenská za červen a teď 
už i za červenec, že jsem nic neporušila, poctivě dokládala 
všechny papíry zaměstnavateli a to mám za odměnu? Ať si 
zkusí jíst jednou denně jeden rohlík. Že nemám z čeho žít. 
První upomínku mi poslal ČEZ. Do 22.8. mám prý zaplatit, 
jinak budou penále. Další upomínka je z České pošty (SIPO) a
dneska mě už fakt vytočili v ČS, kde jsem si byla vyměnit 
peníze do Polska. Ty půjčené peníze, co jsem měla v 
peněžence jsem jí ukázala a říkám, že chci polské zloté. A 
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ona, že je to hotově za poplatek 1 %, ale pokud je teď vloží na
můj účet a jakože mi je vymění z účtu, tak to budu mít bez 
poplatku. No tak proč bych nesouhlasila že? Říkám jí, že tam 
mám jen 180 Kč. To prý nebude problém.
Přijdu domů, kouknu na účet a tam přečerpáno -1200 Kč! S 
úrokem jako (nechci říkat co) a do 8 dnů to musím uhradit. A 
bude další upomínka! Ona totiž v momentě, jak to tam 
vložila, odešla ihned splátka starého bytu, který si ČS sama 
strhává. Ale to tam neviděla a vyplatila mi celou tu vloženou 
částku v polských zlotých. Takže jsem si krááásně přečerpala 
limit a teď mi tam naskakují úroky, že se z toho na konci 
měsíce zcvoknu. Paní, která mi má zaplatit za dobírku z aukra
1503 Kč, si ji dnes nepřevzala a byla uložena na poště, takže 
bůhví kdy dostanu moje peníze. Česká pošta na to má tři 
pracovní dny.
No a do toho e-mailu pro PSSZ jsem napsala, že veškeré 
úroky a penále platit nebudu a budu je vymáhat na nich. Že ze
mě udělali neplatiče - poprvé v životě! Mě, která platila 
vždycky všechno poctivě a včas! A za co? Nic jsem 
neporušila! Jako trubka dodržuju vycházky a všechno. Ach jo.
Tohle přeci není možný v tomhle státě? :(

Omlouvám se, ale jsem vytočená no :(

A v pondělí mám VELMI důležitý pohovor. Musí to vyjít. 
Psali mi, že se jim líbím, tak udělám maximum, abych tu 
práci získala.
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A pak až do neděle relax bez techniky... Už aby to bylo a 
vyčistila jsem si hlavu. Už potřebuju mít svůj život zase 
vpořádku. Takhle to prostě nejde. Aby toho nebylo málo, tak 
mi ho ještě komplikuje ta nevyplacená nemocenská... Pořád 
nevím co dřív řešit.
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Kluk pojmenovaný Zuzka
17. srpna 2012 v 21:49 | Tereza 

Vyklízela a třídila jsem staré gramodesky po taťkovi. A když 
jsem si prohlížela ty vzácnější zahraniční, narazila jsem na LP
Johnnyho Cashe, kde hned první skladba měla název "A Boy 
Named Sue" z r. 1969.

No tak to mě samozřejmě zaujalo :)
Říkala jsem si, že by Johnny Cash složil už v r. 1969 
transsexuální písničku??? :)

Takže jsem si vyjela na googlu text.

A hle, jak směšné bylo v roce 1969, když se kluk jmenoval 
Zuzka!
Našla jsem i video na youtube. Kdo chce, může se kouknout, 
jak tenkrát vyvolávala představa tohoto jména u chlapce 
obrovské záchvaty smíchu...
https://youtu.be/WOHPuY88Ry4

Já sem ten text dám. Ale pod čáru (zobrazí se až po kliknutí 
na "celý článek").
"Zabiju toho muže, který mi dal tohle jméno!"
(Text není vhodný pro citlivé povahy :) Ale to se mi na tom 
právě líbí. Jinak je ale fakt hnusný a zároveň poučný!!!
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KLUK POJMENOVANÝ ZUZKA
JOHNNY CASH

Můj táta opustil domov, když mi byly tři
A nenechal mamince a mně víc, než
tuhle starou kytaru
a prázdnou flašku od chlastu.
Teď mu nevyčítám, že utekl a skryl se.
Ale nejhorší věc, kterou kdy udělal,
byla ta, že předtím, než nás opustil
šel a pojmenoval mě "Zuzka".

Nu, musel si myslet,
že je to celkem dobrý vtip
A vyvolalo to spoustu smíchu
spousty lidí.
Zdá se, že jsem musel bojovat celý můj život
Nějaká dívka se hihňala a já se červenal
A nějaký chlap se smál a já mu rozbil hlavu
Řeknu vám, život není lehký
pro kluka, pojmenovaného "Zuzka".

No, rychle jsem vyrostl a vyrostl jsem drsně
Má pěst zesílila a můj rozum se zostřil
Potuloval jsem se od města k městu,
abych skryl svůj stud.
Ale přísahal jsem měsíci a hvězdám,
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že prohledám putyky a bary
a zabiju toho muže,
který mi dal tohle příšerné jméno.

No, vprostřed června to byl Gatlinburg
A já právě dorazil do města a v krku měl sucho
Myslel jsem, že se zastavím a dám si pivo
V starém saloonu na blátivé ulici
Tady u stolu, obchodující s knoflíky,
seděl ten špinavý, prašivý pes,
který mě pojmenoval "Zuzka".

No, věděl jsem, že tenhle had
je můj vlastní táta
z ošoupaného obrázku,
který měla má matka.
A znal jsem tu jizvu
na jeho tváři a jeho ďábelské oko.
Byl velký a ohnutý a šedivý a starý
A já se na něj podíval
a má krev zchladla.
A řekl jsem: "Mé jméno je Zuzka!
Jak se máš! Teď umřeš!!"

No, zasáhl jsem ho tvrdě rovnou mezi oči
a on se skácel, ale k mému překvapení
se zvedl s nožem
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a uřízl mi kus ucha.
Ale já rozbil židli rovnou o jeho zuby
A probourali jsme se skrz zeď
na ulici
Kopající a ???
v blátě a krvi a pivu.

Řeknu vám, že jsem bojoval s tvrdšími muži
Ale fakt si nemůžu vzpomenout kdy.
Kopal jako mula
a kousal jako krokodýl.
Slyšel jsem ho smát se a slyšel jsem ho klít
Šel si pro pistoli a já mou vytasil první
Stál tady dívajíc se na mě
a já viděl jeho úsměv.

A řekl: "Synu, tenhle svět je drsný
A jestli v něm má muž uspět,
musí být tvrdý.
A já věděl, že tady nebudu,
abych Ti pomohl.
Tak jsem Ti dal tohle jméno a řekl sbohem.
Věděl jsem, že budeš muset být tvrdý nebo zemřít
A je to to jméno,
co Ti pomohlo zesílit.

Řekl: "Teď jsi právě vybojoval
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jedno peklo boje
A vím, že mě nenávidíš
a máš právo
mě teď zabít
a já Ti nebudu vyčítat, jestli to uděláš.
Ale dřív, než zemřu, bys mi měl poděkovat,
za písek ve střevech
a za plivanec v oku
Protože jsem ten zkurvysyn,
který Tě pojmenoval "Zuzka".

Já jsem byl úplně přiškrcený
a odhodil pistoli
A nazval jsem ho mým tátou
a on mě nazval svým synem.
A já odešel,
s odlišným úhlem pohledu.
A myslím na něj, teď a pak
Pokaždé to zkusím a pokaždé vyhraju
A jestli budu mít někdy syna,
myslím, že ho pojmenuju
Bill nebo George! Jakkoliv, jen ne Zuzka!
Pořád nenávidím to jméno! 
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Reálné modelky neexistují!
18. srpna 2012 v 22:00 | Tereza 

Dnes jsem na igirls.cz (na té super seznamce :) poznala 
slečnu, která mě nejprve zaujala tím, jak je krásná, podívala 
jsem se na její fotky a že půjdu dál... ale měla tam odkaz na 
http://www.facebook.com/Mazgutphoto a na něm taky odkaz 
na své svatebni-foceni.cz a ...už jsem nedokázala odejít. Měla 
jsem na příští hodiny o zábavu postaráno. Tak krásné svatební
fotky jsem totiž ještě nikdy neviděla. Ta slečna je 
profesionální fotografka, jmenuje se Iva Mažgútová a ateliér 
má v Praze.

Požádala jsem jí o svolení, abych sem mohla umístit dvě 
fotky.

Tohle je prostě paráda! :) Jedna a tatáž osoba. Soused slečny 
fotografky, který se uvolil k tomuto experimentu s 
Photoshopem:
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Foto: Iva Mažgútová

A byl u toho tento komentář:
"Děkuji sousedovi za spolupráci. Ale příště si raději ohol 
strniště, ať mi ušetříš trochu práce:) Tom CHCE DĚLAT 
MODELKU PRO VICTORIA'S SECRET! Podpořte ho v jeho 
snu a sdílejte:)! "

:) Vážně mě to pobavilo! Musím uznat, že to strniště 
zamaskovala dokonale. A ta modelka je moc hezká! :) To je 
prostě úžasná fotka!!!!
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Měla jsem takovou teorii a Iva mi jí zbořila :)
Ta teorie spočívala v tom, že i když nafotí fotograf obyčejnou 
holku a vyretušuje jí kde co, že je to přeci jen pořád ona. Jen 
má vyhlazenou pleť, zvýrazněné oči, vyretušované pupínky, 
nedokonalosti...ale pořád je to ona, takže ač třeba takhle ve 
skutečnosti nikdy nevypadá, její krása je pořád její - pouze 
zvýrazněná. Proto jsem nikdy nebyla odpůrce tohoto 
softwarového zdokonalování fotek u modelek, kde je potřeba 
tu přirozenou krásu ještě zdůraznit... Víc krásy, víc údivu.
...ale dneska už to netvrdím :))) Protože ta modelka z 
fotografie výše už skutečně ona není... Hranice množství 
úprav použitého na modelce byla překročena! :) Ale vypadá to
dobře! A vždycky říkám důležitý je výsledek. Moc hezká 
přeměna :)

A protože je Iva vážně moc milá a hlavně má neuvěřitelný cit 
pro zachycení toho pravého okamžiku (ty svatební fotky z její
galerie opravdu stojí zato!), chtěla bych si sem vložit ještě 
jednu fotku, kterou dělala... celá ta série od těchto 
novomanželů je tak kouzelná! (I když všechny série jsou 
kouzelné! :)

Tak a dám si sem tu fotku krásně velikou, protože celý ten její
obsah je veliký a krásný...
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Foto: Iva Mažgútová

Líbí se mi motto, které má na stránkách:
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"Zachycujeme emoce, abyste si při pohledu na fotografie i po 
letech vzpomněli na první kroky na společné cestě životem. 
Ucítíte znovu vůni i chuť svatebního dortu, znovu Vás budou 
dusit a škrábat svatební šaty a budete opět vnímat bublinky 
přípitku na jazyku."

O to mi v životě vždycky šlo. O emoce. Snažila jsem se je 
zachytit ve slovech, ale teď je vidím ve fotkách! A tají se mi 
dech.

To objetí je tak silná fotka, že tu lásku a sílu toho přitisknutí 
cítím až sem... Nabilo mě to, dojalo mě to a současně se mi 
zamlžily oči...
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I miss the sea
27. srpna 2012 v 14:04 | Tereza |  Cesty 

Jsou okamžiky, které vám změní život...
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Čtyři možnosti
29. srpna 2012 v 17:58 | Tereza 

Obrázek vyjadřuje můj současný stav.
Napadl mě na dnešní cestě k soudu, kde už nervózně čekala 
manželka.

Nemůžu už dál.
Nemůžu se soustředit vůbec na nic.
Nevidím žádný smysl tohoto života.

Ještě před půl rokem tu byla dcerka, smála se, manželka se 
mnou mluvila, můj život byl naplněn rodinou, jistotami, prací 
a láskou... Večer čaj u televize, probírání všedních zážitků, 
smích, polibky, podpora při jakémkoliv trápení...
Každý den mohl kdokoliv vidět úsměv na mé tváři.

Srpen 2012 - Čtyři možnosti 944



...teď nemám ani ten úsměv, ani práci, ani byt, ani malou... ani
lásku... žádné jistoty... vůbec nic.

Soud mi dnes (i přes naší původní doloženou vzájemnou 
písemnou dohodu s manželkou) stanovil tak vysoké výživné, 
že mi peníze na účtě dojdou kolem října, pokud neseženu 
práci.
Pak půjdu sedět za to, že výživné neplatím. Tím se aspoň 
vyřeší moje situace s bytem, s prací, s penězi...
Tohle ze mě udělalo mé jediné rozhodnutí??? Pak na tom 
nevidím nic dobrého. Zničilo mi život.

Byt, který nedokážu prodat, protože je přeci "náš" a taky 
rodným bytem dcerky vyřeším tak, že svou polovinu přepíšu 
na dcerku. Soud to totiž shledá jako přínosné pro dítě a budu 
tím mít byt vyřešený. 675 tisíc za manželky polovinu nemám 
šanci teď splatit. Jedině lichvou, ale tím se tak akorát poženu 
do záhuby ještě rychleji než teď. A dcerce dám všechno. 
Nepotřebuji nic. JEN JÍ!

Práci už obesílám ve všech okolních okresech s dojížděním do
1 hodiny, budu se asi muset vrhnout na Prahu, kde to mám s 
dojížděním 2 hodiny.

Nemám si ani komu postěžovat. Můžu kamarádkám nebo 
mamce, ale já potřebuji lásku... ten jediný cit a pud ze všech 
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nejsilnější dokáže překonat i ty nejtěžší překážky. V mém 
srdci je prázdnota.

Místo jakéhokoliv vstřícného kroku (mít malou kdykoliv budu
chtít), mě manželka vyrazila u soudu dech návrhem, že chce 
sepsat písemnou dohodu, protože potřebuje, aby bylo každé 
mé vyzvednutí dcerky nahlášeno minimálně 2 dny předem. 
Přitom kdyby řekla, že třeba zítra nemůže, tak bychom se 
domluvili prostě na pozítří. DOMLUVILI!
Zítra jsme měli jít s malou na další výlet. Manželka o tom 
ještě nevěděla. Takže teď musí manželka malé nějak vysvětlit,
že nemůže, protože to není nahlášené dva dny předem! 
Absurdní. Tomu se říká stejné právo otce i matky...

Smysl mého života je moje dcerka. Nestačí mi půl den týdně. 
Potřebuji jí vidět denně jako dřív. Číst jí před spaním 
pohádky.

Nemocenská za červen a červenec mi dorazila 24.8. na účet.
Prý proto, že na doloženém dokladu bylo nečitelné jedno 
číslo, protože zmokl.
Všechny mé dluhy jsou poplaceny, na chvilku už nejsem 
neplatič.

Celý život toužím po lásce. Pak jí najdu, buduju život, byt, 
rodinu. Žiju pro tu rodinu.
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Starám se co můžu. Chodím do práce, nekradu, nikoho nebiju,
nepiju, věrnost je moje heslo...
A kde jsem?
K čemu vám je, že se snažíte být svědomitým manželem? 
Věrným a vzorným? Pozorným a starostlivým???
Nedokážu to pochopit.

Tlačítko "pause" (nikoli stop) je už stisknuto a teď se snažím 
nadechnout. To tlačítko zůstane stisknuté do 22.11. a pak ... 
buď "play" nebo "stop". Kéž by chtěl někdo zmáčknout 
"end"!

Nevím jak dál.

Nedokážu řešit prostě tolik věcí najednou.

A do toho vzpomínky. Neustále mě pronásledují. Ve starém 
bytě, na místech, kde jsme byli s manželkou, kde jsme si hráli 
s malou... Nemůžu se toho zbavit. Přichází samy. Nenávidím 
v sobě tu obrovskou lásku, která ve mě je vůči manželce ještě 
z minulosti a která mi to teď vše akorát komplikuje. Pro ní 
jsem jen pošuk, co jí píše přitroublé smsky plné mých pocitů, 
které absolutně ignoruje.

Po dnešku u soudu nevidím jediný světlý bod v mém životě.
Netoužím po ničem. Jen po dcerce, po rodině, po jistotách.
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Stav, který naprosto zničil Terezu tak, jak to ještě nikdy v 
životě nezažila a nemůže se tomu bránit.

U moře se mi všechny myšlenky v hlavě hezky srovnaly, 
vznikly nové naděje, nové sny, ale Tereza tam nebyla.
Já nevím proč.
Nedělám závěry.
Mé emoce pracují za mě.

Po dnešku se vidím v kriminále za neplacené výživné, za 
neplacené nájmy, za neplacené úvěry. Vidím se bez bytu jako 
bezdomovec. Vidím se bez lásky, bez dcerky, bez života...

I ty naděje už jsou pryč. Dneska odešla ta poslední.
Urvat co nejvíc! Na výživném, na bytě, na mě.
Jak by bylo manželce v mojí situaci? Kdyby nad tím 
přemýšlela, tak tu teď nepíšu tohle.

Jediné mé rozhodnutí a všechno je jinak.

Nemáte nic.

Ponaučení pro ostatní.

Radost už skončila, teď je na řadě trest za to, že žiju.

A všem se omlouvám, že musí číst zrovna tohle.
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Září 2012

Jsem člověk
20. září 2012 v 17:51 | Tereza 

Z čista jasna nečekaně objevil se úplně sám někdo, jehož 
existence změnila mi život...

A říká:

"Jsem člověk... a hledám člověka..."

K tomu nemám co dodat.
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Když budu chtít...
6. září 2012 v 9:02 | Tereza 

Když budu chtít, ožením se.
Když budu chtít, vdám se.
Když budu chtít, odstěhuju se na Aljašku.
Když budu chtít, vstoupím do církevního řádu...
...udělám si čaj, koupím si čokoládu, zapnu si televizi...

...a to je na tom životě to hezké.

Že si o něm rozhodujete sami.

Můžete se kdykoliv rozhodnout, je to JEN NA VÁS!

A vůbec nejlepší je svá rozhodnutí často měnit :)
PROTOŽE je to váš život.
Nikdo vám do něj nemůže kecat.
Nebo klidně může, to je fakt (jakože to lidé dělají rádi :), ale 
váš život je váš, ne těch druhých.

Takže vzhůru do života podle vašich představ!
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Říjen 2012

Cestou domů
27. října 2012 v 14:24 | Tereza 

Mám novou práci.
Konečně nějaká jistota, že nebudu muset spát pod mostem a 
mám z čeho zaplatit složenky.
Ale musím každý den dojíždět autem 56 km a zpět zase 56 
km...

...minulý týden jedu domů po odpolední směně kolem 21 
hodiny a něco mi na té cestě přišlo divné...

Pak mi to došlo.

Na jinak velmi frekventované silnici spojující dvě okresní 
města po celých 32 kilometrech nejelo proti mě za celou tu 
dobu ani jediné auto!!!

Jen pár kamiónů, které ale nepočítám, protože jejich řidiči 
jsou v práci...

Začínám trochu panikařit.

Přemýšlím.
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Něco je špatně.

Kde jsou všichni ostatní?

Proč tu jedu jenom já?

Ta samota mě začala děsit.

Něco je špatně a já nevím co.

Nemám být náhodou také tam, kde jsou ostatní???

V oknech domů se svítí, pohybují postavy, jsou puštěné 
televize, večeří se, leží, odpočívá...děti už spí...

Moje dítě spí daleko odsud s manželkou, která už nechce být 
moje manželka a bydlí jinde.

Kam to vlastně jedu?

Stýská se mi.

Nemohu za nimi.

Jen já, moje auto a lesy, pole, domy.
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Když 32 km nepotkáte jediné vozidlo, začnete se ptát jestli 
jste tu správně...

Všechno je pryč.

I ta auta v protisměru...
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Nevěřím v osud
27. října 2012 v 14:53 | Tereza 

Nevěřím v osud.
Věřím tomu, že my jediní jsme těmi, kdo dokáží měnit svět. 
Životy nás a životy ostatních. Ovlivňujeme se navzájem a 
naše činy mají dopad na spoustu lidí hned nebo za několik let.
Vím, že zastánci existence osudu mohou tvrdit, že to je 
součástí osudu. Že pokud se teď rozhodnu, že porazím strom, 
který jsme až doteď porazit nechtěli, tak to je tím, že osud je 
takový, že ten strom měl padnout.

Já ale tvrdím, že padnout neměl. Že žádný takový osud nebyl 
a bylo to jen mé rozhodnutí, které zapříčinilo, že ten strom 
padl. Teď a hned. Nebo zítra. To je zase jen a jen na mě.

Ale... :)

Mám tu jedno ale :)

Některá "ale" jsou fajn.

Věřím na náhodu.
Náhoda je extrémě nespravedlivá. Řekněme, že je to typický 
představitel nespravedlnosti.
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Bohatým lidem dává, chudým bere... nerozlišuje to. Nevím, 
podle čeho se náhoda řídí.

Jednou dávali pořad pořad o počasí, kde jeden meteorolog 
říkal, jak těžké je předpovídat počasí, kudy budou proudit 
třeba teplé vlny vzduchu. A předváděl to na modelu papírové 
lodičky, kterou vhodíte v potoce vždy na stejném místě, ale 
ona pokaždé propluje mezi kameny jinudy! Přemýšlím nad 
tím už několik let...

Náhodu tedy ovlivňuje mnoho faktorů. Dá se tedy ovlivnit???

Věřím ve skryté významy... ve znamení, které nám náhody
dávají...

Třeba už několik týdnů o něčem přemýšlíte. Máte to udělat, 
nemáte to udělat... Stojíte v chodbě domu u schránek a v ten 
moment někdo stojí u vchodových dveří a prosí, abyste mu 
otevřeli... A hele. On je to zástupce firmy, o které právě 
přemýšlíte.
Pokud by tam nikdo nestál, tak to neřešíte. Ale tohle byla 
náhoda. Znamení.

Takže jsme se oba hned domluvili na tom, o čem už dlouho 
přemýšlím a je to. Pohnulo se to zase o kus dál. Bez toho by 
nedošlo k posunu. A tím, že k tomu posunu došlo až na místo, 
do kterého mi chyběla odvaha se dostat (teď nemluvím o 

Říjen 2012 - Nevěřím v osud 955



pracovní pozici), tak se změnil další chod událostí v mém 
životě. A možná nejen mém, ačkoli je to jen zárodek. Takový 
maličký a nenápadný, jako v těle matky, aby za pár měsíců 
vyrostl v něco tak krásného a fascinujícího... zezačátku také 
nemáme jistotu, že to tam je, ale ono to tam je...

Znamení, že to mám udělat! Že to bylo správné rozhodnutí. 
Protože proč bychom jinak na sebe v těch dveřích narazili? :)

Nemusíte je s ničím násilně spojovat, nemusíte si 
vsugerovávat, že jsou tu právě proto, aby Vás utvrdili ve 
Vašem rozhodnutí. Ono to tak totiž doopravdy a zcela 
přirozeně je :)

Přihodí-li se Vám takové znamení jednou za život, tak ho 
neřešíte, ale narážíte-li na ně několikrát za měsíc, pak o nich 
začínáte přemýšlet.

Vždycky když nevím, přijde po čase znamení.

Je jen důležité je vidět.

Věřící v Boha by řekli, že to Bůh nám je posílá.

Proto věřím v náhodu. Protože to ona mi posílá znamení. 
Některá jsou tak viditelná, že se nedají přehlédnout ani obejít. 
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A právě ta neobejitelná jsou ta, která by nás měla utvrzovat v 
našem dalším jednání.

Stojím na začátku cesty. Bez jistot, bez lásky, bez všecho, pro 
co stálo zato žít a milovat.

A přesto už teď vím, jak to všechno dopadne :)))

Vím to, i když to vypadá tak beznadějně. Vypadalo to, že tam 
snad ani není žádná šance na to, aby to bylo podle mých 
představ a snů, ale pak najednou přišlo znamení...

Taky na ně ve svých životech narážíte?
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Listopad 2012

Pauza
25. listopadu 2012 v 21:41 | Tereza 

Začínám nenávidět tlačítko "Pause".

Nechápu, proč vůbec existuje. Když budu chtít, tak to vypnu a
zmáčknu tlačítko "Stop". A když si to budu chtít pustit, tak 
"Play". Život by se neměl zastavovat na "nějakou" dobu. Běží 
pořád dál. A až umřeme, to bude teprve to pravé "Stop". Byla 
by ale škoda něco takového všechno definitivně stopnout... 
žádný důvod na světě není dost dobrý k tomu to udělat!

Všechno teď řeším tím pauznutím. Jakoby se člověk něčeho 
bál...jakoby nechtěl zmáčknout přímo Stop té dané "životní 
mp3ky" a oddychnout si, že to skončilo. Jsme v nějakém 
mezičasoprostoru, kde nevíme, kam jít, co udělat a jen 
čekáme, jestli nás něco nepopožene dál, jestli se neukáže 
nějaké znamení nebo jestli někdo nerozhodne za nás. Ale 
nerozhodne. Je to jen na nás. Život máme ve svých rukách! 
Tak proč proboha pořád to tlačítko "Pause"?

Nedaří se mi soustředit se na život. Myslím si, že pauznutí 
pomůže, ale nepomáhá.

A tak čekám.
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Až mě to přejde.
Až to přejde.
Až mi někdo něco řekne.
Až někdo něco udělá.

To je blbost.

A víte co?

Není nic jednoduššího než žít v souladu se svým biologickým 
pohlavím. Nikdo Vás neřeší, nevidíte divné pohledy lidí ve 
městě, nejste terčem posměchu v kantýně, děti se Vás neptají, 
kdo vlastně jste??? Nikoho neděsíte! Jistým způsobem jde o 
obrovskou úlevu.

Jenže jste sami.

Je jedno, kým jste.

Samota je horší.

Tu nevyřešíte, protože nezáleží jen na Vás. On se do Vás musí
totiž někdo zamilovat. Musíte řešit jeho špatné vlastnosti, 
nastavit si míru tolerance, vymazat z hlavy předchozí vztah, 
který Vás silně omezuje... dokonce tak silně, že podle mě jiný 
vztah začít nelze. A když se o to pokusíte, řešíte stejně svého 
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bývalého partnera...vyžadujete jeho dobré vlastnosti, zdají se 
Vám o něm sny... nezbavíte se ho. Opět platí, že "své 
minulosti se nezbavíš"! Je ve Vás. Navěky věků... i potom, až 
stisknete definitivně to tlačítko Stop...

Pan Jaroným Klimeš (náš významný psycholog) napsal 
zajímavou knihu. Jmenuje se Partneři a rozchody. Změnila 
absolutně můj pohled na svět a ta kniha mě donutila panu 
Klimešovi napsat. Zmiňuji se tu o ní, protože k tomu všemu 
vlastně taky patří. Pokud chcete vědět, jak probíhá úplně 
každý rozchod dvou spolu déle žijících partnerů, co každý 
cítí, proč se chovají tak, jak chovají a jaké fáze takový 
rozchod má (včetně šancí na oživení), tak rozhodně 
doporučuji přečíst... Pokud zrovna někdo z Vás takovou 
nějakou partnerskou krizi prožívá, prosím přečtěte si tu knihu 
oba dva. Ne jen "obránce" vztahu, ale také "iniciátor" 
rozchodu, který si možná může myslet, že žádný problém 
nemá. Ať překousne tu svoji hrdost a dočte to aspoň do půlky 
(má 118 stran).

Vše je jednodušší, než se zdá.

Zastavme všichni společně epidemii rozchodů!!!

Nicméně to neřeší, že...
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...i ta pro mě původně tak neřešitelná pitomá porucha identity 
se vyřešit dá!
Ale samota ne.

Já vím, zase píšu bláboly. Ale musím, aby mi asi zase v hlavě 
něco docvaklo.
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Prosinec 2012

Touha...po čem?
10. prosince 2012 v 20:33 | Tereza 

Co je silnější než touha po vlastní identitě?

...

To je kvíz, jehož odpovědi znám.
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Básnička: Vrána
16. prosince 2012 v 13:08 | Tereza |  Básničky 

listopad 1998, Ostrava - Martinov, ubytovna s okny u topolů
se zasněženými větvemi s výhledem do polí v dáli.

30 cm sněhu v ulicích i na chodnících, které nikdo neuklízel.
Na jedné té větvi seděla vrána. Byla tam úplně sama a skoro

se nehýbala.
V mojí hlavě bylo v té době plno ideálů. Bylo mi 22.

Že si tam najdu práci, že tam najdu lásku...
Stýskalo se mi po Ostravě, po tramvajích, po lidech, kteří mě

tam rok doprovázeli při mém studiu...
Té vrány mi bylo líto.
Byla tam tak sama...

Hýbala se vůbec?
Vrána

Vrána na zasněžené větvi
ospale, ale přísně hledí
na sníh, co padá okolo,
tiše kráká a jen tak sedí.

Obloha spí v temné šedi,
snad ani slunce dnes nevyšlo.
Na černou vránu hustě sněží,
zaboří svůj zobák pod křídlo.
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Je ospalá a nemá sílu,
na jejím temeni září sníh.

Přitiskla svou hlavu k tělu,
je zima, zůstala sama ve větvích...
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Peklo nebo rodina
23. prosince 2012 v 18:36 | Tereza už ne 

Tak jo.
Asi tenhle článek musel taky jednou vyjít. Trochu se sem tak 
nějak nehodí.
Jo, nepíšu jako Tereza. Píšu jako muž. Chtěl jsem to napsat už
dřív, ale styděl jsem se - ale je to jen přirozený vývoj. Hezky 
se vším všudy. Joo, to je to pako, co si vymyslelo, že bude 
ženou, zničí tím život tolika lidem a teď si to jako zase 
rozmyslelo!

Chci říct, že den před Vánoci, byť je ta poklidná atmosféra 
všude a láska překypuje kde může, tak to, co jsem si udělal ze 
života, se dá nazvat už jedině jako peklo.

Chci dát všem lidem jednu dobrou radu: Pokud máte rodinu, 
máte hezkou milující manželku, pokud máte děti, které také 
milujete a rodina je u vás na prvním místě, NIKDY nedělejte 
rozhodnutí, jaké jsem učinil já!

Nejde to. Je to silnější než cokoliv jiného. Jestli jste se až 
dosud trápili svojí identitou, tak tohle je ještě horší. Váš život 
ztratí smysl. Bude následovat jen beznaděj - tak beznadějná, 
že už se ani nikdo neopováží Vám říct, že "bude líp", protože 
ví, že nebude a rovnou můžete zapomenout na to, že by se k 
Vám Vaše milovaná manželka i s tím nejdražší pokladem co 
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máte - vaším dítětem - měla vrátit. Je to už přes půl roku (od 
4.6.12), co jsem je opustil a dva měsíce se den co den a noc co
noc přesvědčoval, že jsem udělal správně, ale ten stesk po 
nich se prostě nedá ničím překonat. Nedá! Proboha neničte si 
život. Není to jen o hledání své identity. Vaše rodina Vám 
může dát mnohem víc. Navěky věků si budete vyčítat, že jste 
je opustili, že jste se rozhodli pro takovou blbost, která 
zpackala život nejen Vám, ale taky Vašim dětem. Že všecko to
pozitivní, co Vám všude vtloukali do hlavy, že to bude lepší, 
že si musíme splnit svůj sen, že v cizím těle se nedá žít, to 
najednou přestane být podstatné.

Chcete-li zažít peklo, rozhodně udělejte vše přesně tak, jak 
jsem to provedl já.

Tereza už nechce být Terezou.

Tereza je mrtvá.

Mám jediné přání a to se mi tyhle Vánoce rozhodně nesplní.

Tohle je ponaučení.

Pro mě. Pro vás. Pro všechny.

Takhle chtít žít nebudete. K čemu vám bude to správné vlastní
tělo, když za prvé stejně nikdy nebudete vypadat dokonale, 
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když je ta cesta tak dlouhá, že to chce hodně odvahy a 
pevných nervů odolávat tomu odsuzujícímu okolí a když 
nebudete mít už nikdy možnost mít tu rodinu, kterou jste tu 
několik let budovali. 9 let si dáváte společný byt dopořádku, 
za rok měl být splacený a mělo se nám žít tak krásně. Jo, 
občasná nuda ve vztahu udělala své, ale ta vás nesmí zničit. 
Všechno bylo špatně a nikdo mi to neřekl, protože mi to ani 
nikdo říct nemohl. Na tohle jsem si musel přijít sám.

Pokud je Vám 18 a nemáte vůbec žádné závazky, jděte do 
toho!
Ale pokud máte rodinu, vykašlete se na to! Nedělejte to! Já 
vím, jak se trápíte, ale nebude to lepší!!! Nepomůžou vám ani 
psychofarmaka, návštěvy psychologa, povídání s ostatními ve 
stejné situaci...

ZTRATIT RODINU JE HORŠÍ NEŽ ZTRATIT SVOJI 
IDENTITU.

Tenhle blog mazat nikdy nebudu. Protože je tu úplně od 
začátku do detailu popsáno, co vše jsem cítil a jak se lidská 
psychika postupně mění. Jak se mění naše cíle, pokud 
začínáme něco ztrácet, přestože to, co získáváme, je silnější... 
ale to je jen klam. Chybujeme, děláme špatná rozhodnutí, 
trpíme a trápíme se. Dostáváme za vyučenou, abychom 
pochopili, o čem život je a co chceme a potřebujeme. 
Abychom otestovali sami sebe, jaké naše city jsou, ke komu 
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je chováme a jaké máme v životě mít cíle. A když na to 
přijdeme, je už pozdě, protože jsme někoho tak ranili, že není 
schopný se vrátit. Vymaže vás ze svého života tak rychle a tak
silně, že se budete divit! Jenže máte spolu jedno krásné 
nejúžasnější dítě na světě a to se vymazat nedá, takže na něj 
den co den myslíte, těšíte se, až půjdete z práce a pokud máte 
to štěstí jako já, že každý druhý den mám krátkou směnu, 
můžete rychle utíkat pro něj do školky a užít si ho aspoň 4 
hodiny. A když ho odvezete k mámě, která bydlí provizorně u 
své mámy a vracíte se domů, nedokážete v sobě zadržet ty 
slzy. Ty zpropadené slzy, které vás budou provázet večer co 
večer a už se jich nezbavíte, protože se vám prostě a 
jednoduše stýská. Jako kdyby ty vaše lásky byly v nemocnici, 
jako kdyby odcestovaly tak daleko, že nemůžete být s nimi, 
jenže vy jim ani nemůžete psát, že vám chybí! Zakazují vám 
to! Otravuje je to. Nemůžete usnout. Nemůžete usnout ani s 
práškama, stejně se budíte. Ráno jste jak praštění. O víkendu 
se vám povede domluvit, že u vás může to milované dítě 
přespat. Celou dobu vás dobíjí energií a každou vteřinu se 
snažíte věnovat jemu, protože víte, že vám ho zase seberou. 
Že zase budete usínat sám v bytě se spoustou rozházených 
hraček, domečku z dek a nedopiteho čaje. S knížkou pohádek 
položenou u postele... přesně v té posteli, kde ještě teď leží 
pod peřinou noční košile vaší manželky, ke které když 
přivoníte, začnete mít vztek ještě větší. A pak se Vám o nich 
zdá. Jak leží vedle vás, jak se spolu probudíte a ty sny jsou 
jediné okamžiky, kdy je vám dobře, protože to je to jediné, po 
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čem toužíte. Nedej bože, že se ale z těchto snů probudíte ve tři
nebo ve čtyři... to už je pak konec nějakého spaní.

Tohle je peklo. Co bylo tamto nevím. Taky mě to trápilo, ale v
momentě, kdy jsem se k tomu začal přibližovat víc a víc jsem 
věděl, že také něco ztrácím víc a víc. A i když jsem si myslel, 
že jdu za svým štěstím (za tím druhým štěstím), že se mi to 
díky tomu povede překonat, nejde to.

Ještě nikdy v životě mi nebylo hůř. Tohle je beznadějnější než
rakovina, kterou měla malá ve dvou letech. Beznadějnější, než
když se předčasně narodila a měla 600 g... Tenkrát to bylo 
těžké, ale vždycky se našel někdo, kdo řekl, že máme věřit, že
je tu naděje a když bylo nejhůř, tak jsme se s manželkou 
obejmuli a spolu věřili. Ale teď je můj život zpackaný, bez 
těch, které miluji a bez sebemenší jiskry naděje, že se ke mě 
vrátí. Tohle je beznaděj, u které ztrácím víru.

Manželka na mě tlačí, aby se byt prodal. Nebráním se tomu, 
ale za půl roku tu nebyl jediný zájemce. A tak tenhle byt, 
který miluju a který miluje i malá - udělaný a krásný - pro 
rodinu jako dělaný - zkusím získat já. Zadlužit se na 26 let 
místo toho, abychom jako rodina už konečně začali pořádně 
žít. A věřit, že se třeba jednou vrátí.

Život utíká. A každý den bez nich je prázdný. Těch dnů už 
začíná být moc a ještě jich moc bude. Potřebuji, aby už si 
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manželka (jo, už jsme rozvedení :/ ) našla byt, našla nového 
chlapa a zkusila si nový život tak, jak po tom touží. Aby už 
tyhle fáze absolvovala, protože já si myslím, že bychom měli 
být rodina.

A vy taky koukejte být rodina. Važte si těch, které máte vedle 
sebe. Važte si každého okamžiku, který můžete trávit v jejich 
blízkosti. Vemte je za ruku, pohlaďte, něco hezkého pošeptejte
a večer je ujistěte, že je milujete. I kdybyste jim to měli říkat 
jednou měsíčně, bude to stačit. Úplně obyčejné věci staly by 
se jinak něčím tak vzácným, že Vám po nich bude jednou 
opravdu hodně moc smutno. Víc smutno, než kdy předtím.

Vědět co mě čeká, nepouštěl bych se do toho. Budou vám 
říkat, že se můžete konečně věnovat svým koníčkům, že 
můžete začít žít nový život, že si můžete plnit sny...atd. atd... 
jo, chvíli vás to bude bavit, ale to ticho v jinak veselém bytě 
vás hodně brzo připraví o iluze. Nebudete schopni se ani 
znovu zamilovat. Jo, budete to zkoušet, ale váš debilní mozek 
to bude automaticky vyhodnocovat jako nevěru vůči vaší 
manželce, kterou pořád milujete, ale ta na vás bude i po 
půlroce křičet do telefonu... Nezmůžete se vůbec na nic. A tak 
vám nezbyde, než čekat, až vás to přejde. A tak čekám. A ono 
pořád nic. Já vím, že to jednou přejde, ale za kolik let? 
Snažím se to tak nebrat - pomáhá mi v tom moje hodně 
stresující práce, ze které je mi blbě, takže mi nezbývá čas být 
blbě z tohohle.
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Chtěl bych vrátit čas. Vidím přesně pár okamžiků na podzim, 
v zimě a na jaře 2012, když šlo ještě leccos změnit. Vrátit 
zpátky. Zachránit. Tolik šancí, které jsem promarnil jen 
proto, že jsem si myslel, že vyřešit svou vlastní identitu je 
ta nejdůležitější věc na světě...

(Uff. Trochu a dočasně se mi teď ulevilo.)

"To jsi ty, maminka a já."

Podobné obrázky vás budou pronásledovat celý život...
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--------------------------------------------------------------------------
Říkám Ti do telefonu: "Proč na mě tak křičíš? Jsou Vánoce!"
Neposloucháš mě. Mám dát pokoj Tvojí rodině. Byli jsme s 
Káťou na návštěvě u Tvého taťky, protože vyšli zrovna ven, 
když jsme tam bobovali a říkali, že mají pro Káťu ještě 
Mikuláše. Byli nadšení, že jí zase vidí. A mě to problém 
nedělá. Ale bojím se teď o to víc brát Tvoje telefonáty. Mluvíš
sprostě o mojí mámě. Nemůžu ani nic říct a položíš to. Jen 
slyším Káti hlásek, jestli si může pustit Winx... :/

Tenhle blog se teď asi stočí do trochu jiné roviny... protože to 
musím někam psát...

Prosinec 2012 - Peklo nebo rodina 972



Skřivánku můj
25. prosince 2012 v 21:06 | Tom |  Básničky 

Představ si, že mám Kačenku já.
Že je Štědrý večer, Ty jsi bez ní a druhý den mi napíšeš sms s 
otázkou, jak si Kačenka večer užila a jak se jí líbily dárky? A 
tahle otázka zůstane nezodpovězená. Stejně jako spousta 
dalších podobných, na které se Tě ptám.

Jak by se Ti to líbilo?

Nevnímáš mě. Ignoruješ mě. Neexistuji pro Tebe. Říkáš, že 
nic nemáš, ale máš přeci Kačenku! Já nemám ani jí... Nemůžu
se dočkat, až si pro ní zase přijedu. Chtěl bych jí mít taky 
každý den jako Ty.

Je Ti úplně jedno, co cítím. Už půl roku se na mě zlobíš a 
nezajímá Tě, jak mi chybí (chybíte). Přál bych Ti jeden den v 
obrácené roli. Kdy Ti nikdo neodpovídá na otázky, jak se 
Kačenka má, kdy Ti suše sděluji, že si jí nemůžeš vzít po 
Vánocích, protože přijede návštěva, která jí chce vidět, kdy v 
momentě, kdy mi ji předáš a já si jí odvážím domů a Tobě je 
tak neuvěřitelně smutno Ti ještě zavolám, abych Tě dodělal a 
seřvu Tě, co sis to dovolila jít s ní k mojí mamce...
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Nechceš se dívat mýma očima. Nechceš mít se mnou už nic 
společného. Tahle fáze je nekonečná a já si přeju, aby už 
skončila.

Hrál jsem si s jednou svojí starou písničkou...
...ale ten videoklip jsem odsud po 24 hodinách znepřístupnil. 
Kdo chce, najde si to na youtube... Kdo nechce, tak toho tu 
tím nebudu aspoň otravovat, aby se necítil trapně a nemohl mi
pořád připomínat: "Vidíš vidíš, já ti říkal, nenech si utéct 
takovou hezkou ženu..." a podobně.

Tak aspoň ten text.

SKŘIVÁNKU MŮJ
Jsi skřivan nad polem,

co vítá mě a zdraví.
Stříbrným potokem,
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co žízeň mojí krátí.
Sněhovou vločkou,

co padla mi do vlasů.
Myšlenkou bez konce,

dnem plným úžasů.

Jsi slunko nad hlavou,
co hřeje moje tváře.

Otočenými listy
mého kalendáře.

Hlaďoučkým oblázkem
do dlaně vtisknutým,
písničkou z radosti,
básní, co neumím.
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Co je silnější než láska?
27. prosince 2012 v 22:17 | Tom 

Fyzický stav prý odráží stav mysli.
Jak se cítí naše podvědomí, tak se cítíme i my. Pokud budeme 
pořád otrávení, nespokojení a nešťastní, budeme na to 
neustále myslet, budeme skutečně otrávení, nespokojení, 
nešťastní. Pokud budeme často jezdit autem a začneme 
přemýšlet o smrti, o autonehodě, o sebevraždě, naše vědomí 
nám uvolní prostor k tomu, aby se to stalo. A podle tohoto 
vzorce by mělo fungovat, že když si budeme říkat pořád 
dokola: "Jsem šťastný, jsem šťastný, jsem šťastný...", že se i 
tak budeme cítit. To je ale jen začátek. Naše podvědomí 
neoblbneme. Prostě je. V nějaké fázi a v nějakém rozpoložení.
Tak, jako si můžeme hladoví říkat, že jsme nasycení, náš pocit
to neovlivní. Ale můžeme být šťastní i hladoví...

A tak přemýšlím, jak z toho ven.

Pokud budu myslet na prognózy, tak to můžu rovnou zabalit. 
To co vidím u lidí, kteří jsou o několik let dál než já po 
rozvodu, jak jsou sami, jak to zkouší, jak se pokoušeli 
několikrát o nový vztah, který netrval dlouho... a pokud jsou 
to ženy, mají ještě k tomu děti a tím ještě menší šance na nový
šťastný rodinný život. Zase je to o šancích. Ale já nechci 
šance, ani je počítat. Já chci svojí rodinu.
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Pokud budu chtít začít úplně od začátku, je mi 36. Není mi 20,
abych se seznámil jako 20tiletý s 20tiletou a začal hezky od 
začátku tak, jak se má se vším všudy.

Nemám řešení.

Už nevím, jaký krok udělat.
Nevím ani, kterým směrem, protože mám pocit, že jsem 
vyzkoušel už všechny. Ještě že už nemusím řešit práci. Snad. 
13.2.13 mi končí zkušební doba. A pak nastane okamžik, kdy 
musím vyřešit byt. Když mě v noci neprobouzí vyděšené sny 
o nepřítomnosti manželky, dcerky, tak mě probouzí obavy z 
toho, že nedostanu hypotéku na půlku tohohle bytu, že budu 
muset vzít podnájemníka, že tím vezmu Kátě pokojíček, že to 
neutáhnu, že mi ten byt seberou nebo že na sebe budu muset 
vyhlásit osobní bankrot. Zase ty peníze... Jediné, co Tě zajímá
jsou peníze za půlku tohohle bytu. Vidíš v tom svoji 
budoucnost - nový život.
Nemůžu hledat ani novou partnerku, protože to nejde. 
Nemůžu se pohnout! A do toho Ty ještě kopeš. Kdybys mě 
aspoň nechala být, ale Ty křičíš, máš své nepravdivé 
pseudopředstavy o tom, jak Ti chci ubližovat, jak Tě chci 
všude pomlouvat, jak Ti chci škodit... a přitom bych Ti snesl 
modré z nebe... nestačím říct ani slovo a už se Ti v hlavě urodí
zase nějaký prapodivný závěr, který ani mě nenapadl. Jakoby 
Ti ho někdo vkládal do hlavy. Jakoby mě někdo trestal za to, 
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co jsem provedl. A ještě, ještě...pořádně, ať je mi ještě víc 
hnusně...
Nenávidím všechno, co tohle způsobilo. Tereza je minulostí. 
Hnusí se mi i to jméno. Poslední hadry rozprodávám pod 
cenou, abych měl aspoň na naftu za Káťou, když jste se 
rozhodly bydlet 16 km odsud. Nenávidím všechno, co se dělo 
od jara 2011 do léta 2012. Obviňuji Terezu (a tím i sebe) a 
právem, protože to všechno mělo být řešeno jinak. S panickou
hrůzou vracím vše do původního stavu - protože je mi to 
příjemnější, protože je to správné, protože Terezu nepotřebuji 
- v domění, že se vrátí vše... Při otázce od kohokoliv na 
Terezu se mi dělá špatně. Ale to by nemělo... A já vím proč. Je
to něco, co sem nechci veřejně psát a nechám si to pro sebe.

Tohle jsou fakt žvásty. Jenže já je potřebuju psát. Není jiný 
způsob, jak se uklidnit a utřídit si myšlenky.

Všechno je špatně.

Měli bysme být rodina.

Jaká je to síla, že předčí i lásku dvou lidí k Tobě (mě a Káti) 
nad Tebou? Jak to, že nenávist je silnější než láska? Jak to, že 
když je láska silnější než smrt, že nenávist zvítězí nad vším? 
Kde se bere tolik té ničivé energie? Odkud tu energii čerpáš? 
Proč jí vkládáš zrovna do nenávisti? Až doteď jsem si myslel, 
že láska je nejsilnější silou ve vesmíru. Není. Nerozumím 
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tomu. Nechci tomu ani uvěřit. Nemůžu přijít na to, proč to tak
je.

Mám si prý žít svůj život.

Holt mám tu smůlu, že u mě nepřevládá ta všemocná 
nadpozemská síla nenávisti nad vším, která mě žene kupředu. 
Jak snadné je zapomenout a žít si svůj život, když toho 
druhého nenávidíme. A jak těžké je to pro toho, kdo stále 
miluje?

Když jsem byl pro Tebe v létě autem v Praze po operaci čelisti
(a po rozvodu) zjistil jsem, jak moc se mi líbíš. Jak jsi krásná, 
i když jsi nebyla namalovaná, i když jsi měla jizvy, opuchlý 
krk... tak strašně rád bych Tě obejmul. Ani jsi v nemocnici 
neuvedla do kontaktního formuláře moje telefonní číslo. 
Prostě pro Tebe neexistuju.

Oddechl jsem si, protože jsem si to v hlavě konečně srovnal. 
Řeším jiné věci, ale je to těžší, než jsem si myslel. To proto, 
že mi každý den dokazuješ, jak beznadějné vše je. Vidím jen 
tmu. Ani jiskřičku naděje - spíš opak - ještě se snažíš to uhaslé
víc a víc utlouct a přitom ani nemusíš... To asi jen tak pro 
jistotu.

Sakra. Jsem se nechtěl rozepisovat. Chtěl jsem jen napsat 
odstavec o tom stavu podvědomí. A urovnat si myšlenky nad 
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tím, jak to vlastně s těmi pocity je. V jedné pohádce před pár 
dny někdo řekl, že jsme šťastní, pokud nejsme nešťastní - a 
naopak to platí také.
Takže pokud někdo není nešťastný, může se podvědomě cítit 
buď šťastně nebo nešťastně - to podle toho, jaké je jeho 
podvědomí. Ale pokud někdo nešťastný je, nemůže se dostat 
dál. Ale kdyby to bylo tak jednoduché, tak by všechny 
světové filozofie neřešily otázku štěstí. Že k němu vede 
dlouhá cesta... A všichni lidé na světě by byli šťastní.

Na změně letopočtu je určitá pozitivní věc. Lidé si myslí, že 
když se změní číslice, přijde s tím i nějaká další změna. Věří 
tomu, dávají si předsevzetí, těší se na nové zítřky. Nechávají 
to staré špatné za sebou a přejí si jen to lepší. I já chci nechat 
letopočet 2012 definitivně za sebou a mít rok 2013 plný 
nadějí. Prý je to rok srdce. Tak uvidíme, kdo bude mít to 
štěstí...

Tak abych to ukončil, zalezl do postele, pokusil se usnout, 
abych zítra mohl vstát zase do té práce s důchodkyní s 
vražedným pohledem... Vy, kteří jste teď šťastní (myšleno 
nejste nešťastní) a třeba si to ani neuvědomujete, chraňte si to 
své štěstí jak jen můžete. Kdykoliv se může stát, že budete 
zase na druhé straně a už nikdy NIKDY nebudete moct 
zpátky...
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Byla jsem mužem (dokument ČT)
29. prosince 2012 v 9:06 | Tom |  Přeměny 

Tenhle odkaz mi poslala ségra.
Přišlo mi škoda ho sem nedát, protože jde o dokument ČT z 
roku 2011 - tedy konečně nějaký novější na toto téma.
A přesto, že jsem teď ve fázi, která prostě měla přijít a která 
zavrhuje vše, co se týká mé ženské minulosti, dám ten odkaz 
na tenhle blog, který má být mimo jiné také vodítkem a 
pomocí těm, kteří tu pomoc hledají a potřebují informace, 
které se jinde jen těžko hledají.

To, že mám na sebe vztek, že ničím vše, co s mou ženskou 
minulostí souviselo je pro mě nové a sám nevím, jak dlouho 
to bude trvat. Ale dělám jen to, co cítím, že je správné. Pokud 
to tak nemá být, tak to se časem ukáže samo. Každopádně až 
do srpna celý můj život opravdu každý den platilo "Každý den
svého života chci být Tereza", ale 4 měsíce už to neplatí. Ani 
jeden den. Pocity, která mám, neznám. Nemám ty lítostivé 
stavy z toho, že se zbavuji dámského oblečení s vědomím, že 
to v sobě stejně nezničím a zase si budu muset koupit za čas 
nové, nemám touhu chtít se namalovat nebo barvit vlasy. 
Nechce se mi, nepotřebuji to a netoužím po tom. Nemyslím 
na to, nepřemýšlím o tom, nepřeji si to. Dříve to byla hlavní 
myšlenka celého dne, dnes z toho zbyl jen tenhle blog...
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Myslím si - ať už jsem kdokoliv - že není důležité, kým jste, 
ale jak jste v daný moment šťastní. Cítím, že kdybych 
pokračoval v tom, co jsem začal, že mě to šťastného neudělá. 
Jo, jsem ovlivněný rozchodem s manželkou a ztrátou 
milovaných osob. Proto říkám, že ukáže čas, jak to všechno 
bude. Ale tam, kde jsem, jsem ještě nikdy nebyl. Prostě posun.

To, co popisuje Petra v dokumentu je až do setkání s Hankou 
Fifkovou totožné se mnou a určitě s mnoha dalšími případy. 
Jestliže jste transsexuál, pak Vás to nemůže jen tak přejít. 
Pokud je můj vztek dočasný, pak bude dočasný. Pokud jsem 
si ujasnil, co chci, pak budu mít co chci. Nemyslím si, že 
dělám špatně. Dělám to tak, jak to cítím.

Co mě mrzí je to, že se v dokumentu o manželce a dětech jen 
zmiňuje. Není tam pak už žádná další její reakce nebo její 
názor. Z toho vyplývá, že to bylo naprd jako všude. Asi 
očekávám, že měl někdo to štěstí že... ale vlastně nevím jaké 
štěstí... Pokud se jednou rozhodl být ženou, musel zákonitě o 
manželku a (částečně) děti přijít. To prostě dohromady nejde. 
A podle toho dokumentu si prostě nemohl pomoct, stejně jako
já. Nešlo to pak už zastavit. Ale já pak udělal krok jiným 
směrem. Jsem jinde a chci tu být. Ne na truc, ale proto, že to 
tak prostě teď je. Ptám se: proč? Čím jsem jiný, než Petra?

Kdybych si měl teď vybrat, jestli se chci stát ženou nebo 
abych měl zase zpátky svoji rodinu, vybral bych si okamžitě 
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rodinu. Ne proto, že tou ženou můžu být kdykoliv chci být a 
dosáhl jsem tedy svého (protože toužíme vždy víc po tom, co 
ztrácíme). Terezu nepotřebuji. Potřebuji svoji vlastní 
(nenaštvanou) manželku a všechno, co s tím souvisí. Je to v 
tom, jak se k životu postavíte.
Teď už chápu odpověď jedné slečny z USA nebo Kanady, 
které jsem na jaře napsal, jak pokračuje její přeměna na 
základě videa z youtube a kdy mi už zase jako muž odepsal, 
že změnil svoji životní filozofii, že přehodnotil svůj život a že
se rozhodl mužem zůstat. Tenkrát se to nedalo pochopit. Ale 
když jsem si potom přečetl ještě ten článek, ve kterém někdo 
radí tomu chlapci, co se chce stát dívkou (taky ho tu někde 
mám), aby si uvědomil, že život není jen o hledání vlastní 
identity, tak nad tím člověk občas taky zapřemýšlí.

Rada: pokud se cítíte být ženou a chcete se stát ženou, jděte 
do toho! Udělejte všechny kroky tak, abyste si nemohli nikdy 
vyčítat, že jste pro to nic neudělali. Pokud se budete cítit 
šťastnější (jako Petra z dokumentu), jste na správné cestě. 
Pokud začnete cítit, že něco není vpořádku, můžete vždycky 
couvnout. Je to váš život a vaše štěstí. A protože tohle je 
oblast, ve které plave snad každý, ve které se nedá vůbec 
snadno orientovat, natož pochopit sám sebe, je potřeba to 
aspoň zkusit. Jinak nikdy nepřijdete na to, kým jste...

Tak.
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Tím považuji tuhle kapitolu a tuhle moji minulost za 
uzavřenou. Buď to tak zůstane nebo ne. To já teď nevím, 
přestože právě teď už 4 měsíce jsem přesvědčený, že to tak 
zůstane. Prostě to vím :) Dnes 29.12.2012 to vím.

A zde je ten dokument vysílaný 29.12.2012 na ČT1:

Oficiální text u dokumentu:
Dokument o mladém muži Petrovi, který se chirurgickým 
zákrokem promění na mladou ženu Petru. Příběh, který může 
vlít naději do života lidí s podobným handicapem

Dokument seznamuje se subjektivním pohledem ženy 
narozené s mužským pohlavím na život v cizím těle od dětství, 
ve škole, na vojně, v rodině. Poté, co si uvědomil(a) svou 
odlišnost, následovalo rozhodnutí vedoucí ke "coming outu", 
návštěvě sexuologa a posléze až k operační konverzi pohlaví, 
která ji teprve definitivně z "cizího" těla vysvobodila.

Prosinec 2012 - Byla jsem mužem (dokument ČT) 984

http://img9.ceskatelevize.cz/program/porady/10400439632/foto09/01.jpg
http://img9.ceskatelevize.cz/program/porady/10400439632/foto09/02.jpg
http://img9.ceskatelevize.cz/program/porady/10400439632/foto09/03.jpg


Tento konkrétní příběh může být zajímavý pro mnoho těch, 
kteří jsou postiženi stejnou úchylkou. Podle statistik totiž 
výskyt transsexualismu dosahuje až 100 osob na 1 milion 
obyvatel. V současné době se odhaduje, že se rodí jeden 
člověk s transsexualismem (poruchou sexuální identifikace) 
na 30 400 novorozenců s ženským pohlavím a jeden na 11 900
novorozenců s mužským pohlavím.

Ve filmu se k problému přeměny pohlaví vyjadřuje mj. MUDr. 
Fifková, sexuoložka, která se této problematice speciálně 
věnuje a docent MUDr. Jarolím, který má jeden z největších 
souborů nemocných s operační konverzí pohlaví na světě.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10400439632-byla-jsem-
muzem/21156226120/
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Návraty domů
30. prosince 2012 v 18:15 | Tom 

Vrátil jsem se právě domů. Do bytu. Je neděle, takže úplně 
sám bez Kačenky, kterou jsem odvezl k Tobě. Je to vždycky 
tak krátké... nestačí mi to. Miluju sobotu dopoledne, kdy si 
pro ní jedu s tím, že u mě bude spinkat. Že si jí vykoupu, že si
budeme číst pohádku v posteli, že si budeme hrát, že si dáme 
něco dobrého, půjdeme spolu nakupovat, že budeme 
omalovávat víly Winx, že se půjdeme projít, postavíme 
autodráhu, že si budeme v posteli povídat, že jí pak ráno 
učešu ty krásné dlouhé vlásky... uteče to vždycky tak rychle!
Nesnáším ty návraty domů, kde je všechno tak, jak to tam 
nechala, než jsme opustili byt. Její žirafa tu na mě kouká se 
senem, které jsme pro ní vyrobili, v chodbě jsou židle s 
různými barevnými předměty, které mě mají ochránit před 
zlými čarodějkami. Nechávám si je tam, i když o ně možná 
brzo zakopnu. Trochu to poklidím, ale některé věci chci 
nechat, než zase přijede.
Miluju návraty domů s ní a nenávidím návraty domů bez ní.

Každý, kdo někoho miloval, zná ten pocit, kdy se s ním musel
loučit. To loučení není moc zábavné. Každý přitom věděl, že 
za pár dní se zase uvidíte, ale stejně vám bylo na nic. Je tu 
ticho. Zapnu si telku, zkusím si něco přečíst v posteli nebo se 
vrhnout na činnosti, které už chci dávno udělat... potřebuju si 
koupit klávesy, potřebuju všechny ty pocity dostat ze sebe do 
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hudby tak, jako jsem to dělal před 12ti lety na klavíru, který 
jsme měli doma. Hodinka dvě hraní a bylo po splínu. Nechci 
na to myslet, ale ten pocit u srdce vzniká samovolně. Už v 
momentě, kdy nasedám s malou do auta za Tebou. Je to 
trochu paradox, protože se vlastně těším, že uvidím i Tebe. A 
přitom vím, že otevřeš dveře, zamračíš se, vezmeš si ode mě 
tašky, Káťu a zase je zavřeš.

Dneska si Káťa chtěla ještě chvíli zaběhat na zbytcích sněhu u
vás. Tady už sníh není. Pak jsme zazvonili, vyšla jsi ven a v 
první vteřině sis jí pomuchlovala. To se mi líbilo, protože 
podle toho poznám, že se nemračíš, i když jsi mě ani 
nepozdravila. Chtěl jsem si jako vždy povídat, ale byl jsem 
tak rád, že proti mě nic nemáš, že jsem radši neříkal nic a 
užíval si tu chvilku radosti. Celý večer jsem se pak bál, abys 
zase nezavolala s něčím, co vůbec nečekám a nekřičela na mě 
do telefonu jako už dvakrát v minulosti taky vždycky v neděli 
večer.

V sobotu jsi mi vrátila dárky, které jsi "vytřídila". Ten dárek 
pro Tebe Ti dám příští Vánoce...nebo ty další, to je jedno... ale
nepochopil jsem, proč jsi vyřadila i dárek pro Tvojí ségru... 
Prostě jsi rozhodla, že nesmím s Tvou rodinou mluvit, stýkat 
se s ní, dávat jim dárky... přestože už nejsi moje žena, což jsi 
chtěla tak strašně moc rychle a přestože mi nemáš právo něco 
takového vůbec nařizovat. Ale vím, proč to děláš. Jsi pořád 
naštvaná. Vím, jak mě nenávidíš a jakou máš pořád zlost. A ta
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zlost Tě buď jednou přejde nebo Tě nepřejde nikdy... Příšerná 
představa :/

Potřebuju se tu vypsat z toho stesku po Kátě. Když jsem tu s 
ní, nemám čas myslet na blbosti, na starosti, na trápení, i když
občas při pohledu na hodiny zesmutním, jak rychle se blíží 
okamžik, kdy Ti jí zase budu muset vrátit. Potřeboval bych jí 
mít pořád. Zase jako dřív. A potřebovali bysme tu i Tebe, 
protože se nám stýská oběma, ale nějak to SPOLU vždycky 
zvládneme.

Ať už je tenhle nejpříšernější rok mého života minulostí. A ať 
se stane minulostí vše, co se v něm stalo... Stačí mi, že se 
změní letopočet. Protože prostě budu mít pocit, že už jsem z 
toho šíleného vlaku vystoupil a nastoupil do jiného, který 
vyjíždí za dva dny. A ta jeho cesta je tak dlouhá - přesně jeden
rok - že se během ní určitě zase něco přihodí. Předpokládám a
věřím, že to bude jenom lepší (tak nějak se to přeci s každým 
koncem roku říká)...
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Je Ti 5 a půl a máš svůj svět víl a kouzel a přitom ty sama jsi
pro mě tou nejkouzelnější vílou, která umí vyčarovat úsměv na

mé tváři v prvním okamžiku, kdy Tě vidím a kdy mi skočíš
kolem krku...

A dva maily, co mi teď přišly, mě ještě přivedly na jednu 
myšlenku...
Nemohu a nesmím litovat toho, co jsem udělal. Udělal jsem 
správně. Mé rozhodnutí na jaře 2012 bylo správné, logické a 
bylo tím jediným, které jsem mohl udělat, protože jinak bych 
se nedostal sem. Jinak bych nezjistil, jak moc je pro mě 
důležitá zrovna rodina, i když jsem to tušil a hlavně jinak 
bych si navěky vyčítal, že jsem nezkusil stát se ženou tak, jak 
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jsem si myslel, že musím. Byl jsem o tom tak přesvědčen, že 
pokud byl o tomtéž přesvědčen i někdo další, bylo to 
vpořádku. V ten daný moment to tak prostě bylo. Já neříkám, 
že se mi nelíbí dívčí věci. Jen říkám, že je nepotřebuji. Že 
nechci měnit svůj život a rozhodně nechci měnit své pohlaví. 
Možná jsem se opravdu konečně nabažil toho, po čem jsem 
celý život toužil, vyzkoušel si být tak blízko splnění svého 
snu, abych zjistil, že ten sen se mi jednoho dne změní v 
ukrutnou touhu po lásce a po rodině. A trošku mi to 
připomnělo článek o tom americkém milionáři, který 
připisoval vinu svému sexuologovi, který ho dovedl až ke 
změně v ženu, zatímco on byl v té době v zoufalé situaci, 
neboť byl po rozvodu se svou ženou, kterou miloval a nemohl
vídat své děti. Trochu ho chápu. Děláte to tak trošku na truc. 
Sobě i ostatním. Je vám v té nové roli totiž dobře. Začíná něco
nového. Myslíte si, že to po přeměně musí být už jenom fajn. 
Přesvědčují vás o tom všichni. Pozdě si uvědomíte, že vlastně 
žádnou ženou být nepotřebujete... a najít pak ještě dostatek 
odvahy někomu říct, že se chci zpátky přeoperovat na muže! 
A udělat to!
Já už to nechci řešit. Jestli se má Tereza ještě někdy objevit, 
ať se objeví. Nebudu jí bránit. Stejně jako teď nebráním 
Tomovi, aby na Terezu zapomínal. Nezakazuji si nosit dámské
věci. Nezakazuji si představy, jaké by to bylo být ženou, holit 
si nohy, vytrhávat obočí, barvit vlasy... Zmizelo to samovolně.
Každý den čekám, jestli se to zase neobjeví. Ale zůstaly jen 

Prosinec 2012 - Návraty domů 990



střípky, jako třeba že se mi líbí ženské nohy. K tomu fakt nosit
dámské prádlo nepotřebuji a už vůbec ne měnit pohlaví.

To je jasný, že jsem pořád pod zoufalým vlivem rozchodu s 
manželkou a ztrátou milovaných osob. S tím se člověk 
vypořádává těžko a dlouho. Pakliže to má ten hlavní vliv na 
moji identitu nebo jiné mé "ženské" zájmy, pak se Tereza 
jednou objeví zase. Anebo už se neobjeví nikdy, protože tohle 
byla tak otřesná zkušenost, že bych se moc rád vyvaroval 
podobných zážitků v budoucnosti.

Jestli se nebojím, že když si najdu rodinu (ať už tu původní 
nebo novou), že se tohle bude jednou opakovat?
Nebojím.
Už budu jinde.
Už jsem si prožil to, co jsem si prožít potřeboval, abych si 
něco ujasnil. Abych poznal sám sebe, své pocity v určitých 
situacích a pochopil, co pro mě znamená život po boku 
někoho, kdo vás miluje i s dítětem.
Ona partnerská láska je úžasná věc. Ale pokud se vám poštěstí
mít dítě tak zjistíte, že existuje ještě láska, která je úplně jiná 
než partnerská. Která narozdíl od té partnerské nemusí skončit
nikdy. Vaše dítě vás bude milovat tak jako vy jeho až 
nadosmrti právě proto, že to bude vaše dítě a vy jeho táta. A 
tenhle svazek žádný soud nemůže rozdělit...
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Jsem šťastný, že máme Káťu. Že je taková, jaká je. A budu si 
užívat každou vteřinu s ní.

Přemýšlel jsem o tom, že jsem mohl vlastně dosáhnout 
určitého svého cíle, a i když jsem si myslel, že můžu jít ještě 
dál, tak prostě nemůžu. To opojení tam bylo a bylo (před těmi 
pár měsíci) úžasné. Celý život jsem po tom toužil dostat se 
tam. Ale už u Weisse jsem věděl, že tam něco prostě nesedí. 
Jenže v tomhle se orientuje každý dost blbě - natož člověk 
sám v sobě.
Jestliže byl kdokoliv jiný přesvědčený, že jsem žena, pak to 
tak skutečně v tu chvíli bylo, protože i já jsem o tom 
přesvědčený byl. Prostě to k tomu okamžiku mělo dospět, 
potřeboval jsem si ty pocity zažít, potřeboval jsem se tam 
vrhnout, jít do toho s tím přesvědčením ...a taky jsem se 
potřeboval dostat do fáze, ve které jsem teď. Bez toho začátku
(vrhnutí se do toho) bych to nikdy nezjistil a třeba bych se jen 
celý život plácal ve svých snech o Tereze...

Nabažil jsem se toho opravdu hodně a některé věci se mi líbí 
pořád (aniž bych potřeboval měnit svoji mužskou vizáž v 
ženskou), ale opadl ten hlavní smysl toho všeho - tedy touha 
po přeměně. Byl jsem z toho vyděšený strašně moc, když 
jsem zjistil, že to najednou nechci a ani nepotřebuji. Myslel 
jsem si, že to bude jen pár dní a zase mě to "chytí" jako dřív. 
Tak jsem čekal - a vlastně čekám pořád, jestli se to objeví. 
Najednou mi je celá Tereza prostě ukradená.

Prosinec 2012 - Návraty domů 992



Na jednu stranu mě to štve, protože jsem do toho investoval 
tolik síly, času a nervů... tolik lidí mi fandilo... Na druhou 
stranu jsem rád, že se to stalo, protože mě to posunulo a 
přesto, že je mi blbě z té samoty a stesku, je mi na druhou 
stranu zase lépe z toho, že nemusím řešit Terezu. Spadlo to ze 
mě.

Člověk občas musí šlápnout do hovínka, aby zjistil, že se 
těžko dostává z podrážky...

Bylo těžké si přiznat, že se chci stát ženou. Ale stejně tak 
těžké je si přiznat, že se jí stát nechci... Najednou je to tu. Ten 
pocit. A nedokážu s ním zase udělat nic. Stejně jako jsem 
tenkrát nedokázal po ta dlouhá léta udělat nic s tím, že chci 
být Terezou.

Možná je to transsexualismus dvojí role, možná je to jen 
transvetitismus, možná je to schizofrenie :) Ale určitě nechci 
nic měnit. Je mi jedno, co to je. Nebude to ale už nikdy ničit 
lásku, rodinu, mě a spousty dalších, kterých se to dotklo.

Je to i tak trochu legrační. Protože před pár měsíci jsem tvrdil,
že je to to nejdůležitější, po čem toužím a teď tvrdím opak. A 
za pár měsíců můžu zase tvrdit, že je to zase jinak... Já nevím,
co bude. Ale v tomhle životě to udělám tak, jak to cítím.

Prosinec 2012 - Návraty domů 993



Sexuolog tu není od toho, aby věděl za mě, kým jsem, ale měl
by mi pomoct na tu otázku odpovědět. A myslím si, že mi 
pomohl... Může za to rozvod nebo by mě to přešlo, i kdyby mi
rodina zůstala? Tak to bohužel nevím, ale mám radost z toho, 
že Káťa má tátu (jako muže) a že já ženou nebudu. Nevadí mi 
na sobě nic mužského, mám radost, když se jako muž líbím 
ženám (zatím to není moc slavné, protože té, jejíž lásku 
potřebuji, se hnusím už i jako muž) a je mi dobře, když mě 
někdo bere jako muže. Ne jako ženu a ne jako něco mezi tím. 
Nevím proč to tak je. Myslím si, že to budu vědět třeba za rok
za dva... to budu zase dál. Nezbývá mi než čekat. Čas je to 
jediné, co mi v tuhle chvíli může pomoct. Třeba už opravdu 
nikdy ženou být nebudu chtít. Třeba to po dlouhé době 
pochopí i manželka. A třeba budu zase mít normální 
spokojenou rodinu. Nechte mě v to aspoň doufat.
Mezitím ale uteče tolik let, kterých jsme si mohli užívat spolu 
a kterých je mi tak líto. Každý stárneme. A děti...myslel jsem 
si vždycky, že budu se svojí nejmilovanější dcerkou každý 
den. Ale můžu si za to sám. Měl jsem se rozhodnout dřív a 
jinak... (jakobych vás všechny slyšel) jenže říkám, že to nešlo 
udělat jinak. A nehledě na to, že poslední půlrok před 
odchodem jsi s námi nechtěla ani na výlety, ani na procházky. 
Přemlouvali jsme Tě, ale museli jsme jít ven vždycky bez 
Tebe. Snažili jsme se. Přiznávám, že ses chvílemi snažila i Ty. 
Ale to zase trucoval já... :/ A já se divím?
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Teď, kdy už to všechno vím, potřebuji se zase nadechnout... 
Každý den mi ale někdo nebo něco vyráží dech. Ne štěstím 
ani úžasem.

A Jani. Máš jednu velkou pravdu v tom že ti, co jsou ještě 
silou vůle spolu v manželství, si zahýbají, přetvařují se, hádají
a je úplně jedno, jestli mají své biologické nebo nebiologické 
pohlaví. Z každého krásného vztahu se brzy stane stereotyp. 
Rozejít se umí každý. Vždycky máme na výběr. Buď zůstat 
nebo nezůstat. Jde o to pochopit, že proti tomu stereotypu 
musíme bojovat oba. Že musíme chtít a musí nám v tom 
pomoct láska. Stereotypu se nezbavíme. Ale nemůžeme to 
přeci kvůli tomu vzdát!

Tak si schválně přiznejte, kolik vašich vtahů se rozbilo jen 
kvůli nudě? To za to nestojí!

Tohle byl fakt můj nejdebilnejší způsob zábavy a vytržení z té
nudy... :/

------------------------------------
Mimochodem - na Štědrý den mi bylo fakt smutno. Trošku to 
kompenzovala radost dětí mojí ségry, u které jsem večer byl, 
ale stejně... Když jsem odjížděl od manželky 16 km odsud, 
kde jsem nechal dárky kolem 16 h., začalo se stmívat a mě se 
prostě nechtělo domů. Jel jsem oklikou přes vesničky, po 
celou dobu proti mě nejelo žádné auto. A všechny ty 
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nasvícené domky, okna, stromky na zahradách vypadaly tak 
slavnostně v těch zbytcích sněhu. Když jsem se blížil domů, 
zastavil jsem v lese a šel to rozdýchat. Prostě jen někam jít, 
jen ne domů. A když jsem se vracel, padla mi do oka kousek 
od silnice v houští tak krásná borovička! :) Vzpomněl jsem si, 
jak Kačenka říkala, že by chtěla živý stromeček, protože jí ho 
mamka slíbila, ale nakonec si doma ozdobili jen umělý. Pilku 
jsem neměl a vím, že se to nesmí, ale prostě jsem měl 
najednou takovou radost, že můžu Kačence ukázat živý 
stromeček, až ke mě přijde a tak jsem si řekl: "Tak a bude 
prostě zase opravdový strom!". Něco takového jsem udělal 
poprvé v životě (a doufám, že naposled)... Doma jsem ho 
druhý den ozdobil, dal tam světýlka a to byla radost, když 
Kačenka včera přijela! :) A já sám byl šťastný, že ty Vánoce 
letos přeci jen aspoň nějaké byly...
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Dětský smích
30. prosince 2012 v 19:46 | Tom 

Každý večer, když jdu do sprchy, slyším v koupelně od 
sousedů vzdálený strašně krásný dětský smích.

Nebo je to ozvěna z minulých měsíců, kdy jsme ještě všichni 
bydleli spolu...?

Občas mívám tyhle halucinace, přestože na ně nevěřím.

Slyším Tebe, slyším Káťu nebo naší kočičku. Někdy mi něco 
v noci šeptáš a já se probudím... a pak už neusnu. Občas 
slyším, jak cinkají granule v kovové misce, která už tu ale 
dávno není. Nebo jak se sprchuješ, koukáš v obýváku na 
televizi, mícháš si čaj lžičkou. Občas v noci vidím, jak ke mě 
kočička skočí na peřinu, přestože už tu taky není. A je tak 
příjemné mít ráno komu říct "krásné ráno", když vedle mě leží
aspoň Kačenka. I když dneska mi na to odpověděla: "Spíš 
ospalé ráno!" :) Bolely jí totiž zase nožičky jak roste, takže Ti 
určitě dneska brzo usne...

Pro někoho možná obyčejné dětské koupání, pro mě dobití 
energií na týden dopředu. Kačenky veselý smích z růžové 
vaničky v naší koupelně je tou nejlepší psychoterapií, kterou 
znám!
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Ale to jsem věděl vždycky. I když jsem přišel utahaný z práce 
a bolelo mě celé tělo. Pokud to šlo, Kačenku jsem si 
vykoupal, uložil do postýlky, přečetl pohádku a byl tam s ní, 
dokud neusnula (což bývalo někdy brzy). Tenhle rituál 
vždycky způsobil, že jsem byl pak spokojený. Dali jsme si 
pak u televize čaj a bylo nám fajn. Bavilo mě to s Tebou.

Jdu si nakrájet jabka a za chvíli půjdu spát. Zítra vstávám na 7
do práce. Pacienti jezdí k doktorům sanitkami Silvestr 
nesilvestr...
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Může za to tma
31. prosince 2012 v 16:59 | Tom 

Už jsem přišel na to, proč to na člověka vždycky tak padne a 
neví si s tím rady. Může za to tma!
A že je jí v prosinci až až. Jakmile se trochu setmí, už se nám 
pěkně začne vytvářet melatonin, který řídí náš rytmus den-
noc. Jo, hezky se nám potom usíná, než kdybychom usínali za
sluníčka, ale dostáváme se díky tomu taky do pěkně 
melancholické nálady. Normální člověk s partnerem se v 
takovém momentě přitiskne, chytí za ruku, obejme... 
nenormální člověk se nepřitiskne, nechytí vůbec nic a je mu 
blbě. Takže tma za to může.

Nejradši máme, když svítí sluníčko. Hlavně, když ho vidím z 
okna z práce ale vím, že mě jeho paprsky nedobijí, protože 
půjdu domů v šest večer...

Ale práce má jednu obrovskou výhodu: přináší nám radost, 
když z ní jdeme domů! Ten, kdo měl celé svátky dovolenou, 
si takovou eurofii prožil jen jednou při nástupu na ni. Já si ji 
prožil celkem 3x, protože nemám na žádnou dovolenou nárok 
a tak jsem se nejprve euroficky odebral na Vánoce, potom na 
víkend a teď zase na Nový rok. 

Každý rok si v první vteřině nového roku něco přeji. A musím
říct, že se mi to pokaždé splnilo! Pečlivě promýšlím své první 
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přání, svou první myšlenku a odhodlaně ji potom vduchu 
vyslovuji i přesto, že ostatní lijí šampaňské, křičí, připravují 
ohňostroj nebo si přiťukávají. U mě a první vteřina musí být 
spojena s nějakým přáním.

Přání z první vteřiny roku 2012 se mi ale nesplnilo. Protože 
nechci, aby se splnilo. Mám si přát, aby se mi o Tobě nezdálo 
nebo abysme byli zase rodina? Myslím, že je to totéž. Ještě to 
promyslím. Mám na to pár hodin.

Včera jsem vzteky v deset večer v posteli pronesl: "Bože, 
udělej něco, ať přestanu na cokoliv myslet a usnu!" A v ten 
moment začali u sousedů takhle pozdě hrát na piáno... "Život 
je jen náhoda, jednou jsi dole jednou nahoře..." Samozřejmě 
to odvádělo moji pozornost a bylo to příjemné. Z počátku 
jsem si nebyl jistý, jestli to nejsou zase nějaké halucinace, ale 
nebyly. Nechal jsem se ukolébávat klavírním koncertem od 
sousedů (mimochodem je jim kolem 60 let), ale dlouho to 
netrvalo. Po nějakém hlučném zahalekání na chodbě koncert 
utichl. Škoda no.

Takže: Sbohem roku 2012! 
Nebo spíš: Už vypadni!
:)
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