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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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Leden 2014

Partneři a přeměny
1. ledna 2014 v 12:05 | Tereza 

No bezva. Místo toho, abych tu na konec roku všem popřála 
hezký nový rok, tak je můj poslední článek roku 2013 o 
hořčici!!! ("Hořčice na růst vlasů"). To je tak povrchní! :)

Do roku 2014 jsem vstupovala s nadšením a radostí. 
Neexistuje téměř nic, co by mi tu radost mohlo zkazit. A celý 
večer jsem si představovala, jaký bude můj další Silvestr :) 
(Krásná představa!) :) Už jsem zase o den blíž svému cíli.

Napsala mi Péťa (4 měsíce na HRT), že hází prášky do kamen
a vrací se k přítelkyni se svou 14měsíční dcerkou... že to 
zvládne... že rodina je důležitější... (Neodsuzuji ji za takové 
rozhodnutí. Náš život je fajn v tom, že si o všem rozhodujeme
sami.) Ale donutilo mě o tom přemýšlet...

To jsou totiž pořád dokola ty dva druhy štěstí. Dva druhy 
štěstí (rodina a přeměna), které nejdou dohromady (obvykle).

Pokud bych si měla představit, že mi manželka řekne, že 
půjde do přeměny v muže, že se jí změní její krásná hebká 
tvář, zkrátí vlasy, změní její ženská postava, přijde o prsa, 
jemný hlas a přirození, pak bych asi ani já nedokázala zůstat :
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( Na druhou stranu bych věděla, jak je to pro ní těžké a snažila
se jí pomoct, pokud bych jí pořád milovala, protože ji přeci 
miluji pro nějaké lidské hodnoty jako člověka. Uvnitř je pořád
stejná. Pak by nemusela psát žádné blogy a trápit se, že 
přichází o rodinu. Už by to ale nebyl vztah milenecký, nýbrž 
kamarádský. Otázkou je, zda i takový vztah není lepší, než 
žádný. (Odpovím si hned: není. Vždycky totiž máme šanci na 
zdravý partnerský vztah. - teď tedy nevím, kde jsem tuhle 
myšlenku vzala, když se podívám na tu spoustu osamocených 
mladých lidí, kteří se každý den trápí tím, jak jsou sami a 
snaží se někoho najít, ale někdo tu optimistkou být musí :).

Tohle tu asi nevyřeším. Chtěla jsem jen říct, že rozumím všem
partnerům a partnerkám, kteří nás opouštějí a nemůžeme jim 
to vyčítat. A vím, že tohle musí řešit velká spousta partnerů 
třeba i dnes. Jsou to rodiny, které mají děti!

Nemůžeme říct, které z těch dvou štěstí je lepší. Rodiná bývá 
obvykle na prvním místě u hodně z nás (obecně u všech lidí). 
Nebo tedy nepřemýšlíme o tom, jak vysoko může být zrovna 
přeměna, protože jsme o tom za prvé nikdy přemýšlet 
nemuseli a za druhé máme tu rodinu, které dáváme všechno.

Dá se říct, že čím větší je člověk sobec (nic ve zlém), tím 
snadnější je rozhodnutí, pokud máme rodiny.
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Péťa mě samozřejmě přivedla (vlastně teď už přivedl) na 
myšlenku, jak moc jsem ohrožená já. Znám své slabiny a 
proto se jim vyhýbám.

Například se nesmím zamilovat. Vyloženě se tomu vyhýbám, 
nevyhledávám to, nekontaktuji slečny, co se mi líbí, 
nerozvíjím komunikaci a jsem ráda, když se mi podaří někoho
takového zajímavého minout. Je totiž malá pravděpodobnost, 
že by se do mě někdo takový zamiloval s tím, jaká doopravdy 
jsem zrovna teď. Tuhle jedinou přípustnou variantu si díky její
nepravděpodobnosti nepřipouštím a raději si jdu tou svou 
cestou, než budu dostatečně daleko, abych zjistila, co dál a jak
nezůstat sama.

Úplně nejtěžší situací by byl moment, kdy by se chtěla moje 
žena vrátit. Jsem už nad věcí, ale přesto bych to řešit musela. 
Ale jsem si tak jistá, že se to nestane, že na to už ani 
nemyslím. Takže mám vlastně cestu volnou.

Včera jsem byla v obchodě a skrz výlohu koukala z fronty od 
kasy ven. Stála tam nádherná blondýnka s culíčkem v 
kozačkách a dlouhém kabátku se psem. Vyloženě jsem se 
kochala. Nejhezčí na tom bylo, že ona ze mě ty oči nemohla 
spustit taky. Nedokázaly jsme se od sebe odtrhnout a ten 
úsměv.... :) Jenže já si jí prohlížela jinak, než ona čekala. 
Představovala jsem si sebe, jak jsem takhle oblečená, jak mám
takhle namalované oči, jak jsem takhle učesaná. Vnímala jsem
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její postoj, pohyby a ta její ženskost byla tak obrovská, že jí 
prostě nešlo odolat.
Skrz výlohu se civět může :) A pak naštěstí přišel chlapec a 
odvedl si ji :)

Zjistila jsem, že čím víc jsem u cíle (nebo tedy nového 
začátku), tím větší ta radost je a tím víc se kochám při každém
pohledu na slečny, co potkávám, protože cítím (a hlavně 
věřím), že už brzo budu jako ony :) Ta euforie je 
nezměřitelná! :)

Linda mi popisovala podobné zážitky, kdy se takhle kocháme 
ženskostí žen a dívek kolem nás a zapomínáme na to, že ony 
nás vnímají stále jako muže. Skrytě jim závidíme a chceme si 
to s nimi vyměnit.
Přišla ještě na jednu úžasnou věc. Jako MtF těsně před HRT
má teď více žen, než jako muž. Tedy abych to uvedla na 
pravou míru. Nejde tu o sex. Jde o to, že spousta žen netouží 
po sexu, ale potřebuje mazlení a něžnosti. A to jim zrovna 
Linda může poskytnout. Na rovinu jim třeba i několikrát za 
sebou říká, že je schopná akorát mazlení. Jenže ty holky jsou 
z toho tak na větvi, že někomu nejde o sex, že se jim to pak 
strašně líbí :) Že by opravdu ženy hledaly víc ženy, než muže?
(Tak samozřejmě i muži dovedou ženě poskytnout něco, co 
žena potřebuje. Řekla bych, že to záleží i na té konkrétní ženě 
(a vlastně i muži! :). Každý máme jiné potřeby a chutě :) A to 
je dobře. A Lindě to moc přeju! :)

Leden 2014 - Partneři a přeměny 16



Jedna (Lindina) rada pro muže: Čím víc chcete mít žen, 
tím víc buďte ženami! :)

Já tohle na sobě ověřené nemám. Nejsem schopná jakéhokoliv
vztahu, strašně snadno se zamilovávám a připoutávám a to 
teď nemůžu...

Mimochodem - už jsem přišla na to, proč se poslední měsíce 
musím víc opravovat při psaní na klávesnici :) Myslela jsem 
si, že nějak blbnu nebo že se mi splašily ruce, ale to větší 
množství překlepů je způsobeno mými delšími nehty! :) Tak z 
toho mám samozřejmě radost a už se nevztekám! :D

Jde tu vždycky o úhel pohledu :)

Jo a tedy šťastný nový rok! :)
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FtM - aneb "Konečně jsem si ostříhala
vlasy"
3. ledna 2014 v 18:16 | Tereza |  Přeměny 

Néé, já jsem si žádné vlasy neostříhala. Krásně mě začaly 
šimrat do oušek, jak tam přerůstají (pamatuji si ten pocit z 
loňska) a mám z toho strašnou radost. Jen tak dál, vlásky moje
:)

Hláška "Konečně jsem si ostříhala vlasy" je z videí FtM... :)

FtM - to je pro nás MtF příběh vyprávěný od konce...

Péťa (MtF), která teď po 4 měsících HRT bojuje se svým já, 
se svojí milující partnerkou a se svojí 14timěsíční Kačenkou 
mě přivedla na myšlenku přidat sem zase pár přeměn z 
opačné strany - FtM (přeměny na muže). Napsala mi, jak se jí 
chce u těch FtM videí brečet. Jo, přesně tytéž pocity mám já, 
když vidím ta těla krásných žen, kterých se chtějí jejich 
majitelé zbavit stejně, jako my se zbavujeme našich 
mužských. Jsme na stejné lodi. A přeci jsou některá trápení 
úplně jiná... Vznikají o tom i různé komiksy, vtipy a obrázky.

Třeba s prsy (pro MtF něco nepochopitelného). Jak strašně 
moc je nenávidí a tak strašně moc po nich my toužíme!

Průzkum mezi 6450 americkými transgender osobami:
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Ach jo, to je na budku tohle... :/
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Milí rodiče, ne všichni chlapci budou chlapci...

Těším se, až některého z nich poznám. Jednou nebo dvakrát 
za rok je totiž společné sezení FtM i MtF...

A teď zatím jedno video..... jak se z těch krásných slečen 
(které ale nikdy slečnami nebyly, i když tak vypadají) stali 
kluci:

Pre-HRT přeměna (na svém kanálu youtube píše, že 
testosteron začne užívat začátkem roku 2014):
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Tají se mi dech při pohledu na to ženské tělo...

Dobrá hláška je v některých FtM videích třeba: "Konečně 
jsem si ostříhala vlasy!" :) Nebo když se tam chlubí, jak jim 
po testosteronu začínají krásně růst chlupy po celém těle!
A musím uznat, že ten mužný hlas úplně u všech FtM jen pár 
týdnů po podávání testosteronu (kdy dojde automaticky k 
mutaci) je parádní :)
U nás nemá estrogen na hlas bohužel žádný vliv :/ Jakmile 
jednou k mutaci dojde, už se to nedá jen tak snadno vrátit. 
Pouze operací hlasivek nebo tréninkem.

Všechno je naopak :)
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Joanna, Ashlea, Mikayla a Kelly
5. ledna 2014 v 22:22 | Tereza |  Přeměny 

Je neděle večer po 14tidenní dovolené a po týdnu s Kačenkou,
která tu teď není, tak se pokouším přijít na jiné myšlenky... 
zahnat ten smutek a ticho a pohled na uklizený obývák od 
hraček, který mám mnohem radši přeplněný vším, čím si s 
Kačenkou hrajeme, že se tu skoro nedá ani chodit... tak 
strašně mi chybí.

Co mě vždycky přivede na jiné myšlenky jsou videa o 
přeměnách.
První dvě videa tam mají i fotky postavy po přeměně... Moc 
hezká podívaná!

Joanna - Velká Británie - 26 měsíců na HRT
Ve věku 16-18 let se pokusila o přeměnu, ale ze zdravotních 
důvodů to vzdala. Jenže jak šel čas, tak se ukázalo, že to vzdát
nemůže...
Ve videu jsou fotky jak z první nedokončené přeměny, z 
návratu zpět, tak potom z té povedené druhé přeměny, kde je 
nakonec tak krásná... až jsem z ní zase nemohla spustit oči. 
Tohle mě prostě nikdy nepřestane bavit :)
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Ashlea, USA, 16 měsíců na HRT
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Mikayla Victoria, USA, 1 rok na HRT 
(video má přes 9 min.)

Včetně fotek po plastikách nosu a botoxu :)

Dvě rozdílné fotky z řidičáku.

Musím si taky naskenovat osobní doklady a pak je 
porovnám :)
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Původně tu byla videa jen tři, ale tohle mi ještě před 
odchodem do postele padlo do oka. Konečně někdo, kdo není 
teenager (kde to snad ani jinak než dobře dopadnout nemůže) 
a kdo odhalil i detailní fotky po i během plastiky obličeje... 
Řekla bych, že to vůbec není špatný nápad (myslím ta 
plastika). Co nezmůžou hormony, domodeluje šikovný chirurg
;)
Kelly je šťastná, protože na fotkách je všude se svojí novou 
manželkou a u jedné fotky na pláži v Kalifornii popisuje, jak 
se štěstím rozbrečela, když si mohla jít poprvé zaplavat jako 
žena...

Kelly, USA
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Frau Tomas
6. ledna 2014 v 18:48 | Tereza 

Nemůže být hezčí nástup do práce po novém roce, než když 
mi od jednoho německého dodavatele přijde přání k novému 
roku a na obálce je tohle:

To jsem netušila, že v Německu už to vědí!!! :))))
Ale příště prosím raději Tereza ano? :D

Taková maličkost a jak mě potěšila :)
A kolegové, jak se pobavili.
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Jsem ráda, že je to baví stejně jako mě, i když ještě nic nevědí
:)))

Občas si říkám, jak to bude časově náročné všem těm asi 200 
lidem, se kterými komunikuji napsat, že Tom už tu 
nepracuje :)
Asi to udělám úplně normálně jako každá žena, která se vdá :)
Taky nic neřekne a najednou začnou chodit maily od paní s 
úplně jiným příjmením a všichni se ptají, kdy už se ta 
předchozí vrátí :))) A ona už se přitom nikdy nevrátí :)

Mimochodem - poslední zásilku s adresou na Terezu (jako na 
mě) mi dávala moje býv. manželka, když jsem si jela pro 
Káťu :) Nechala si totiž přeposílat veškerou poštu do svého 
nového bydliště a ona jí tam teď chodí i moje, když mám 
stejné příjmení :) Takže se chystám za těmi milými 
úřednicemi (to nemyslím ironicky! :) vysvětlit jim to... tedy 
ne úplně tak, jak bych už chtěla, ale snad to pochopí :))

Leden 2014 - Frau Tomas 29



Výslech
7. ledna 2014 v 20:42 | Tereza 

:) Dneska mě zase pobavili v práci. Ono mě to vlastně baví. 
Paní personalistka se mě pořád ptá. Nejde jí do hlavy, jak 
jsem jí posledně řekla na její otázku, zda nemám nějaké jiné 
vlasy, že tohle není jediná změna, která přijde :) Že příští 
(2014) rok se to ale zajisté dozví (protože (a to jsem jí 
neřekla) jí stejně budu muset nahlásit změnu jména, i kdybych
nechtěla.)

Při obědě na mě volala, ať si k ní (a k dalším 4 kolegyním) 
přisednu a řeknu, jaká že je ta změna, co mě tento rok čeká :) 
Že už o tom přemýšlí úplně všechny! :) (Panebože! To jsem si
teda zavařila :)

Já si tam u jejich stolu ale jen vyplňovala obědy na příští 
týden a smála jsem se. Kolega na mě z dálky křičel, ať si k 
nim nesedám a že dělám dobře, že neodpovídám :)

No samozřejmě jsem neřekla nic. Jen ty své poznámky jakože
ať ještě chvíli počkají a že to na mě určitě poznají apod. :)
Nemůžu jim nic říct (a ani nechci), dokud nebudu mít jistotu, 
že tu hormonální terapii budu moct podstoupit.

Pak se mě kolegyně (která to ještě neví) z kanceláře (když 
jsme tam zůstaly po práci samy) začala ptát... že prý jsem 
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strašně tajemná a že teď je to ještě horší, protože nikdo nic 
neví :) Já nechci být tajemná ani středem pozornosti. Chci 
jenom chodit do práce :) Musela jsem paní personalistce říct, 
že jestli se mě bude každý den několikrát takhle ptát, tak do 
léta mlčet nevydržím! :) To jí samozřejmě dodalo chuť 
vyzvídat dál... Ale ono je to snad po pár dnech přejde, protože
já opravdu nic říct ještě nemůžu, nesmím a nechci!
A to jsem si představovala, jak nikomu nic neřeknu nikdy a 
prostě se najednou začnu měnit :) Stejně by jim to došlo a 
zeptali by se. A na to už bych samozřejmě odpověděla. Proč 
se vnucovat? To já nemám ráda.

Ta kolegyně, co jsem tam s ní zůstala chvilku po práci, je 
taková strašně hodná a milá paní. Vždycky mi dá půlku 
mandarinky nebo spolu chodíme na oběd :) Mám jí ráda. 
Řekla jsem jí, že i ona to na mě pozná, protože to prostě 
poznat bude a že se všechno dozví, ale teď nemůžu říct nic. 
Že koncem ledna jedu do Prahy, kde budu vědět víc. Pokud 
mě tedy za tohle nevyhodí (myšleno nebudu odejita :). Ale 
ujistila jsem jí, že právě u ní si myslím, že to skousne, 
narozdíl od některých jedinců... :) Takže má zase o čem 
přemýšlet. Minule mi říkala, že na mě myslela při žehlení. 
Řešila totiž otázku: Jak to, že se už nebudu smět nikdy oženit?
:))) A pokud ano, tak jedině teď hned a pak se budu muset 
stejně rozvést, protože mi není dovoleno se oženit :)

Přitom je to tak jednoduché...
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Já ale minimálně do konce února nebudu ta, která jim to řekne
:) A ta moje milá kolegyňka, co všechno ví, zarytě mlčí a chce
mlčet. Řekla mi, že tohle si musím zvládnout sama. Má 
pravdu. Trošku jsem myslela, že by mi to mohla usnadnit tím, 
že to někomu řekne, ale taky bych nechtěla být ta, která to 
všem řekne, kdyby mi někdo řekl něco tak osobního a 
nemusím si jí přestat vážit.

Jak to tak vypadá, tak v práci se to asi časem stejně všechno 
vyřeší samo :) A pokud se to bude pořád brát takhle s 
úsměvem, tím lépe. Taky v tom nevidím vůbec žádný 
problém!

Dost často se tou myšlenkou coming-outu v práci zabývám a 
trápí mě to. Není to totiž vůbec nic snadného... :/ Ale na to je 
ještě čas to řešit.

Jsem tak šťastná, že je leden! :)
Jste taky tak šťastní? :)

Dnes musím jít spát brzo. Vstávám ve 4:30 :(
To Terezka nemá ráda!!!

Zrovna dneska byla reportáž o tom, jak zpěvačka Sandra (z 
80. let) otevírá nějaký klub v Praze. Udělala rozhovor s 
reportérkou TV Nova a ta se jí zeptala, jaký je její recept 
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vypadat pořád tak dobře. A ona odpověděla: "Nesmíte se 
stresovat. Když se stresujete, jste oškliví! A pak taky musíte 
dlouho spát. 8-10 hodin třeba!" :)

No jo, jenže kde jsou ty časy, kdy jsem usínala a spala úplně v
pohodě ještě vedle manželky (teď nezoufám po manželce, ale 
obecně po tom usínat zase vedle kohokoliv... třeba i vedle své 
dcery, když jí mám u sebe. To usínáme obě rychle a strašně 
spokojené se i probouzíme, protože nám nic nechybí...)
Jen býv.manželka si myslí, že jí "zneužívám", aby na mě byla 
fixovaná... a přitom je to taky tak jednoduché - prostě mě má 
ráda a já jí. Ale moje žena vždycky ve všem viděla problém a 
obracela to proti mě, nenechala si nic vysvětlit a když jsem se 
o to pokusila, bylo to ještě horší... (Teď zuří, protože tohle 
sice nečte, ale čte to někdo, kdo jí strašně rád informuje o 
všem a kdo "s tím má problém" (a nejen s tím). Ovšem pak 
nechápu, proč to vlastně čte? :) Že by nějaké skryté touhy? ;) 
(No dobře, přestanu provokovat). Budu to mít zase na talíři, 
že "zneužívám" tenhle blog ke svojí obhajobě... a vždyť taky 
jo... já totiž zneužívám celý svět, abyste věděli! A hlavně proti
ní - to především!) Veškeré dobro se ve zlém proti vám obrátí.
Ale nebyla taková... kdysi.

Na Kačenku myslím často a už se na ní zase moc těším.

Ale pryč s chmury! Je přeci ten šťastný leden ne? :)
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Jinak když jsem včera nemohla usnout, napsala mi Dita e-
mail, že nemůže usnout :))) A tak kouká na videa na youtube o
líčení :) A poslala mi její oblíbené odkazy. (Mooc zajímavé!!! 
Taky bych to chtěla takhle hezky umět...) Tak jsem měla o 
zábavu postaráno. I když bych měla tedy spát, protože potom 
to vstávání... :/
Anetka říkala, že jí ranní namalování očí trvá 4 minuty! :) 
Musím to od ní odkoukat :) Ale taky bych se ráda naučila to 
výrazné (ale nepřeplácané) večerní líčení třeba na ples. (Na 
který už jsem mimochodem příští rok pozvaná! ;) A taky do 
kina, na procházku po Praze, do divadla, na kafíčko, na 
focení... Jednou to všechno uskutečním, holky! (a kluci teda 
taky - na ty nesmím zapomenout, protože tu prostě jsou a 
jejich existenci zapřít nemůžu ;) Někdy mám takové stavy, že 
bych hned na pozvání řekla "ano", ale pak si uvědomím, že 
ještě vlastně nemůžu... že takhle žensky se cítím jen uvnitř, 
ale zvenčí to ještě není (a ani nemůže být) to, co bych si 
představovala...

Bezva, tak tenhle článek měl nejprve 2 odstavce. Pak 4... 6... 
10... Zastavte mě někdo!!! :)
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Dlouhé stíny
8. ledna 2014 v 15:14 | Tereza 

Na mostě přes Vltavu vznáším se na podvozku autobusu, za 
okny střídají se domy, stromy, hrady, zelená tráva... Všechno 
to v tom letošním teplém lednovém slunci vrhá tak dlouhé 
stíny. Nemůžu spát, ani se jen tak dívat z okna, jen 
poslouchám hudbu a píšu si tu do větru, maluji si ze slov 
obrázky a hladím displej mého mobilu svými prsty...

Prodej brambor. Ucpaná strouha. Dej přednost v jízdě. Děti 
jdou ze školy. Holky jdou ze školy. Soutok. Hvězda v okně. 
Měsíc na nebi. Kamión. Dříví na zahradě. Blondýnka z 
Ukrajiny s tabletem vedle mě přes uličku. Blondýnka na 
přechodu pro chodce. Chlapeček v nákupním vozíku. Stromy. 
Kachny. Plné autobusové nádraží. Otevřené dveře. Cigaretový
kouř. Úsměv. Zelená. Zase ty dlouhé stíny. Slečna v růžové 
bundě a v kozačkách. Slečna v úzkých kalhotách a bílých 
teniskách. Kruháč. Dvě blondýnky. Louže jako moře. Křoví. 
Zakulacený Peugeot. Paní v kočárku. (Nemám halucinace.) 
Komíny prohřáté od slunce. To je muž nebo žena? Eva.cz. 
Labe. Můj stín v okně na cizí zahradě. Spící černoch. Hezky 
hrajou. Rozestavěný domek. Rodina. Děti...

Už zase jsem dál. Hezky jsme si s novým přítelem mé bývalé 
ženy popovídali, když už ho vzala s sebou. Držela ho za ruce, 
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objímala, hladila, usmívala se na něj (a on na mě). Šťastná 
rodinka.
Kačenka se na mě vrhla hned, jak vešli. Nabilo mě to. Stáli 
jsme tam celkem čtyři. A Kačenka chytla jednou rukou nohu 
mé ženy, druhou rukou nohu mojí a snažila se je dát k sobě. 
Se slovy, ať jdeme blíž. Byla dnes v Motole na kontrole 
statečná. A krásná. Dcera dvou žen...

Oni tam jeli poprvé jeho autem, já autobusem. Miluju 
tramvaje :) A protože bylo dnes 8. ledna 12°C, tak si určitě 
umíte představit, jak všechny ty slečny a ženy byly krásně 
oblečené. To byla samá sukýnka, kozačky, lehká bundička... 
Krása všude kolem. Všude! Proč nemůžu být už jedna z nich? 
A budu takhle jednou vůbec vypadat? Napadala mě spousta 
otázek, ale to bylo dobře, protože to odhánělo myšlenky na tu 
mojí povedenou "rodinku", co mi přivezla Kačenku.

Ale teď aspoň vím, že mě minulost už nebolí, jsem 
osvobozená, moje žena neexistuje. Je tu jen moje dcera, její 
maminka a nějaký hodný pán. A Tereza, o kterou už se 
nebojím. Stála jsem tam, kde se to stane. Kde se jednou 
probudím už jako žena.

Ještě v říjnu jsem se tohoto dnešního dne bála. Toho setkání. 
Setkání s manželkou, ale i s jejím přítelem.
Úplně zbytečně.
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Pořád se bojíme něčeho zbytečně. Teď už mám cestu volnou. 
Skončily zoufalé články o mé ženě.

Za kopce slunce zapadá a mě tu vprostřed kokořínských lesů 
napadá, jak tu sedím s dlouhými vlasy, se sponkou, s leskem 
na rtech, pramínky vlásků za ouškem, v kozačkách, s 
oranžovými nehty... se jménem Tereza v občance... a nikdo 
mě neřeší... ne proto, že se snaží mě neřešit, protože by 
bylo proč, ale proto, že proč není...
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Jak si zvednout náladu
8. ledna 2014 v 18:50 | Tereza 

No... a je po špatné náladě! :) Přijela jsem domů fakt bez 
nálady zralá tak akorát do postele. Ale musela jsem na poštu...
a na té poště vyzvednout balík... :)

Ještě, že jsem žena! :)
(Kdybych byla chlap, tak by mě asi takhle potěšilo pivo v 
lednici nebo fotbálek v hospodě :))) Ale to nehrozí :)

Co nás asi tak dovede nejvíc potěšit (kromě radosti z našich 
dětiček)? No přece... - nové věci na sebe!!! :)

V tom balíku byly moje nové kozačky. Strašně se mi líbily. 
Původní cena 2799 Kč a ta slečna (kupovala je po slevě) mi je
prodávala za 500 i s poštovným :) (No, trochu jsem jí 
přemlouvala, ale to já hrozně ráda, byla moc milá :). Jsou celé
kožené z Humanicu, ale nenašla jsem na netu fotku, abych se 
pochlubila a ty její sem dávat nechci, tak musím co nejdřív 
udělat své vlastní! :)

Samozřejmě jsem si je totiž musela hned vyzkoušet, protože 
mě zajímalo, jestli do nich vlezu i s kalhotama.
Hned jak jsem si je nazula nejdřív k sukni, tak jsem byla v 
sedmém nebi! A už to jelo. Musela jsem se hned převléknout 
celá, vzala jsem si hezky přiléhavé tričko a zjistila, jak teď 
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pořád hubnu, že jsem fakt krásně štíhlá! (teda né tak úplně, 
jak bych chtěla, ale ten pas se mi líbí :) A až zapracují ještě 
hormony! :) Teď se tu pořád usmívám.
Vzala jsem si taky své dlouhé vlásky a měla jsem strašnou 
chuť jít hned ven. Ale zase ty zbývající dorůstající vousy mi 
to v zrcadle zkazily :/ Už aby byly pryč!
Takže jsem v nich chodila před zrcadlem v úplně všech 
úzkých kalhotách, co mám a kochala jsem se, brala jsem si 
bundu, zkoušela různé pózy (abych vypadala přirozeně a 
hlavně žensky), dala jsem si před zrcadlo židličku a zkoušela, 
jak budu vypadat, kdybych někdy náhodou jela v tramvaji, 
jako ty slečny dneska :) Hezky nožky k sobě, narovnat, 
vypnout prsa :) (Musím někde najít správný ženský postoj - 
abych nebyla prohlá zase až moc :) (I když se to hodně 
snažím odkoukávat od vás slečen a žen venku :). Minule jsem 
tady Nikču okem měřila, abych zjistila, jak stojí a odkoukala 
to od ní. Nad zadečkem je opravdu taková malá prohlubeň, 
která tam musí být :) Ale Nikča vůbec nechodí tak, jak jsem 
vyčetla, že holky chodí :) Je docela shrbená a přitom vypadá 
tak žensky! Tyjo, jak to dělá? :)))

Díky mým novým kozačkám jsem taky objevila barvu s 
názvem "taupe", která byla napsaná na krabici :)

Vy to určitě víte, ale já tuhle barvu až doteď neznala. Našla 
jsem si, že je to našedlá hnědá nebo nahnědlá šedá a taupe se 
jmenuje podle latinského názvu pro evropského krtka :) (který
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je totiž nahnědle šedý :)) Původně jsem chtěla černé, ale teď 
jsem tak spokojená! Mají užší podpatek (asi 6,5 cm) a hezky 
úzký nárt.

Já snad v nich budu spát!!!! :) Nebo jim ustelu vedle mě :) 
Tohle je fakt posedlost :))) Už vážně potřebuju, aby ta 
ženskost byla můj "denní chleba", jinak se zblázním :)

Mám z nich takovou radost, že bych si je nejradši vzala hned 
zítra do práce!!! :) To by kolegyně koukaly :) Už bych jim 
nemusela nic vysvětlovat... Ale tohle je přesně to, co nechci. 
Chodit oblečená jako žena, ale vypadat přitom jako muž :/ 
Nelíbí se mi to na mě. Až jednou půjdu do práce v kozačkách,
musím mít jistotu, že jako žena vypadám.

Proč to sem vlastně píšu? Úplně nedůležitý článek!!! :)

Asi proto, že se ráda o tu radost s někým dělím :)
A vy víte nejlépe, jak vás dokáží potěšit nové boty, svetřík 
nebo třeba parfém :) To je to, co se mi na tom ženském světě 
líbí. Je tu tolik věcí, ze kterých můžeme mít radost! :D

Z toho mužského světa znám jen sci-fi filmy :) Jinak nic.

Strašně mě šimrají vlasy do ucha! :) Narostly zrovna do té 
délky, kdy jsou jejich konečky přesně v ušním boltci a při 
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každém pohybu to hrozně šimrá :) Ale na nůžky můžou 
zapomenout! :)
Připravuji si nějakou odpověď na dotěrné poznámky 
některých kolegů (hlavně ředitele), jestli bych už se náhodou 
neměla ostříhat :) Řeknu mu, že neměla, protože se minimálně
dva roky stříhat nebudu :))
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A je to venku
9. ledna 2014 v 20:26 | Tereza 

Hanka říkala, že "pak už to jde rychle". A měla pravdu...
Snažila jsem se v práci všechno tajit alespoň do té doby, než 
budu mít jistotu, že vůbec budu moct dostat hormony. Je 
nesmysl něco říkat teď. Není na to správný čas. (Ale jak před 
chvílí správně poznamenala Anetka - proč bych neměla ty 
hormony vlastně dostat? Jaké by ty výsledky z endokrinologie
musely být? Já nevím! Rozhodnutá jsem, tak co :)

Dokonce mě napadalo, že bych to v práci neřekla vůbec a 
prostě bych se měnila...
Jenže ten tlak ze strany kolegyň začal být nesnesitelný. Nebyl 
otravný. Ale přestávala jsem ho zvládat a už jsem nevěděla, 
co odpovídat :)
Jo, to mám za to, že jsem provokovala :) Ale já s tím nepřišla!
:)

Dnes ráno jsem naší personalistce nesla propustku ze 
včerejška. Nikdo tam nebyl a ona se mě hned narovinu 
zeptala, jestli už jí tedy řeknu, jaké že mám to překvapení. 
Nejdřív jsem jí ujistila, že to není žádné překvapení (což ale 
vlastně nebyla pravda :) a pak jsem jí na odchodu ujistila, že jí
to stejně jednou budu muset říct, protože to bude moje 
povinnost (když je to personalistka). A že se musím nejprve 
poradit s lékaři, než cokoliv řeknu.
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Na to na mě vybafla, jestli budu mít invalidní důchod! :)

Řekla jsem jí, že jsem úplně zdravá, že je to něco jiného.

Tak nová partnerka! (To nechápu, proč bych se zrovna s 
tímhle svěřovala v práci :) Ale byl to dobrý pokus. 
Potřebovala nejprve vyčerpat všechny možnosti a až na konec
si nechat tu nejméně pravděpodobnou :)
Ale tou se už právě trefila: "No tak to už mě pak jedině 
napadá, že chcete být holka!" :) (přesně takhle to řekla a 
usmívala se, jakoby věděla už dávno, že je to ono, ale člověk 
si tuhle variantu prostě nepřipouští. Úplně jsem na jejích 
očích viděla, jaká je to pro ní senzace...) (Správně by ta otázka
ale měla znít: "No tak to už mě pak jedině napadá, že chcete 
vypadat jako holka" místo "chcete být"... protože já nechci 
být, já už jí jsem, ale nevypadám tak :( )

Na to jsem jí řekla, že tohle jí ještě dnes nemůžu potvrdit ani 
vyvrátit, že musím počkat na ty doktory koncem ledna, zda 
mohu tu změnu provést, usmála jsem se na ní a šla pryč :) 
Bylo na ní vidět, že je spokojená. Že dosáhla svého cíle. 
Dostala to ze mě, i když jsem jí to vlastně přímo neřekla.

Šla zrovna ta moje milá kolegyňka a tak jí hned v kanceláři 
říkám, že to ze mě paní personalistka dostala. Kolegyňka se 
usmála a řekla, že teď mám tedy jistotu, že to díky ní bude 
vědět každý, protože paní personalistka si nikdy zásadně 

Leden 2014 - A je to venku 43



žádné informace nenechává jen pro sebe. Ale nebude se o tom
veřejně mluvit. Bude se o mě jenom šuškat :) A ujistila mě, že 
pokud bych s tím měla problém, ať s tím zajdu za ředitelem a 
"zveřejním" to, protože mě za tohle nikdo nevyhodí.

Je fakt, že tím otázky přestaly. Přes den i při obědě. Už mám 
konečně pokoj! :)

Je mi jedno, kdo všecko to bude vědět. Je mi úplně fuk, co si 
myslí kluci, chlapi, ředitel, jednatel... seděla jsem na poradě a 
představovala jsem si, jak tam sedím s dlouhými vlásky v 
úzkých kalhotách a nějaké hezké halence s hezkým šperkem 
ve výstřihu a s nožkou přes nožku :) A najednou mi přišlo, že 
mě tu nikdo z nich nebude řešit, že je jim to úplně jedno, jestli
budu žena, pes nebo mimozemšťan. Neschovávala jsem už ani
své nalakované lehty, jak to někdy dělám. Pustila jsem to z 
hlavy.
Ne že bych se hned zítra namalovala a oblékla jako Tereza... 
to ne, nebudu to přehánět. Ale cítím úlevu, že najednou 
nemusím nic skrývat. (Přesně tu neuvěřitelnou 
nepopsatelnou úlevu, kterou cítím pokaždé, když se to 
někdo dozví a já najednou přestávám řešit, že se mám 
skrývat. Cítím se stále svobodnější a svobodnější...)

Je to venku. (I když tedy bohužel né zatím doslova venku, že 
bych už jako Tereza chodila po ulicích nakupovat a do 
práce :) Ale "venku v práci" :)
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Necítím žádné napětí, žádný strach, žádný stres ani špatný 
pocit. Nestydím se (ono ani není za co) a ani mi nepřijde, že 
bych se stydět měla. Vidím najednou všechno jinak. Vidím 
všechny mé kolegy jinak.

Všechno je tak jednoduché a my se toho tak bojíme. Řešila 
jsem coming-out v práci od první chvíle, co jsem se rozhodla 
vkročit na tuhle cestu. Dokonce jsem si jeden čas i myslela, že
bych začala podnikat, abych byla šéfkou sama sobě a 
nemusela to nikomu hlásit. Ale to je samozřejmě nesmysl. 
Potřebujeme společnost, chodit do práce, být "sociálně 
zařazeni". Žádné vyčleňování!

Najednou ten strach vyšuměl. Prasklo to a ta bublina zmizela. 
Ještě se jich pár objeví během několika dnů, ale už to můžu 
pustit z hlavy.

Přeci jen jedna otázka ještě přišla. Byla od té kolegyně, co 
jsem s ní jednou zůstala po práci chvilku sama a vyzvídala. 
Když jsme šly zase spolu na oběd, šla jsem před ní a ona mi 
najednou říká: "Ty máš nějaké černější vlasy ne?" :) (jo, už asi
tři měsíce!!! :) (Ale to jsem jí neřekla. :) Bylo mi jasné, že s 
paní personalistkou dnes ještě nemluvila (navíc ony všechno 
probírají u stolu, když se sejdou právě na obědě a tam jsme 
teprve šly). Jenže jejich stůl byl obsazený, protože jsme šly o 
trošičku dřív a tak jsme si sedly spolu k jinému menšímu stolu
a povídaly si... Říkala jsem jí, že moje vlasy už teď budou 
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pořád barevné (černé nebo hnědé nebo mahagonové :). A že si
nechávám narůst dlouhé vlasy, že teď budu chvíli vypadat 
divně, jak budou v té "přerostlé" délce. Ale ujistila mě, že 
divně vypadat nebudu. Že zná spoustu mužů, co nosí dlouhé 
vlasy a vypadá to dobře. :) Myslím, že brzy zjistí důvod, proč 
si je nechávám narůst. A taky proč si je barvím. Že nechci být 
muž s dlouhými vlasy.

Dnes odpoledne mi zavolala Nikča, že chce něco vytisknout a 
že si pro to přijde. Nechala si ke mě taky poslat dvě trička z 
votocvohoz, protože pořád chodím na poštu, tak jsem jí to 
vyzvedla. Když jsme šly domů kolem obchodu, tak jsem jí 
řekla, že než půjde domů, tak si dáme zase toasty. (Vlastně mi
to navrhla ona, protože jí minule moc chutnaly :). Takže jsme 
koupily suroviny a u pokladny jsem jí dala tašku, aby to do ní 
skládala, zatímco já platila. Když jsme odcházely, tak jí 
říkám: "Nikčo, dej mi tu tašku, já jí vezmu!" :)
A ona mi na to odpověděla: "Néé, já jí ponesu! Nezapomínej, 
že teď jsme dvě ženy!" :)

Došlo mi v tu chvíli, jak automatické jsou některé mužské 
návyky. Muži otvírají dveře ženám, pouští je do dveří, nosí 
jim tašky, snaží se být galantní.
Chvíli jsme to spolu řešily a ptala jsem se jí, jestli někdy ona 
pustila muže ve dveřích :)
NIKDY! Vždycky si vychutnávám ten úsměv a laškovný 
pohled, když mě nějaký muž pouští, řekla :)
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Bylo to tak příjemné, že mě vlastně upozornila na tyhle malé, 
ale důležité ženské detaily.
Je to trochu nezvyk být pouštěna do dveří jako první nebo být 
tázána, zda nechci něco vzít :)
Líbí se mi to!!! Strašně!!!

Takže jsme pak samozřejmě prodebatovaly celé odpoledne i 
večer, doprovodila jsem jí na MHD a teď tu sedím a píšu mé 
dnešní zážitky, o kterých jsem si myslela, že budou jednou tak
strašné, že budu nervózní, až se to v práci dozví a já nevím co 
ještě, ale žádná moje vnitřní bouře se nekoná.

Je to pro mě stejně tak důležité, jako třeba dojít si dnes pro 
toastový chleba.
Taky jsem to potřebovala, ale nebude mě to v noci budit ze 
spánku :)

Ty z vás, které tohle mají už dávno za sebou mi určitě dají za 
pravdu, že pro vás tyhle okamžiky taky tak strašné nebyly.
Že všechno je tak přirozené a lidské. Ano, je to neobvyklé, 
ale není to věc, která vás položí na kolena. Jediné, co potom 
cítíte, je úleva... Už jste zase o další krok dál.

Nebudu teď řešit, zda dostanu nebo nedostanu hormony, po 
kterých tak toužím. Pokud se mě někdo narovinu zeptá, 
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narovinu mu odpovím, jak to je. Nemám s tím žádný problém 
a necítím, že bych to měla nějak dál v sobě držet.
Nikomu v práci nebudu sáhodlouze vyprávět svůj příběh. Jen 
odpovím na otázku a budu pokračovat v práci.

Toho, čeho jsem se bála nejvíc - reakcí mužů - se už nebojím 
vůbec. Nepřijde mi, že by to měl být pro ně neskousnutelný 
problém.

Některé bubliny naštěstí splasknou rychle a máte pokoj :) A 
brzo se najdou jiná témata, která se budou řešit.

Omlouvám se všem, kteří čekali, že to budu v práci víc 
napínat :) Ale to už víc napínat nešlo :)

Tak, teď jsou na řadě další krůčky.
Najít si kadeřnici (taky důležitá věc! :) a odhodlávat se víc a 
víc jako Tereza i do obchodu... třeba jen pro ty toasty... s 
Nikčou nebo sama, to je úplně jedno.
Dnes jsem se u sestřičky z Laser klinik objednala na druhou 
proceduru, takže za 14 dní řeknu dalším přeživším vouskům 
"sbohem" :)
Hezky krůček po krůčku...
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Julia s růžovým kamiónem a 
překrásná Rowan
10. ledna 2014 v 19:08 | Tereza |  Přeměny 

Dnes ráno mě kousek svezla ta moje milá kolegyňka autem, 
tak jsme si povídaly. (Budu jí tu muset dát nějaké jméno, 
protože mě nebaví říkat pořád "moje milá kolegyňka" :) Ale v 
těch jménech se tu zase stejně nikdo neorientuje... :)
Říkala, že přemýšlela o tom, co jsem jí včera ráno řekla (že to 
ze mě paní personalistka dostala...) (Až do včerejška to totiž 
bylo jen naše tajemství :)
Prý je to proto, že ženy jsou všímavé a prostě to vidí... :) Muži
ne. To je stejně zvláštní.
To proto ženy mezi sebou tolik řeší veškeré detaily svého těla,
oblečení, účesů, líčení... A proto muži mluví o fotbale, 
hospodě nebo autech, protože tyhle ženské věci nevnímají :) 
(tedy většina mužů... abych tu zase některým nekřivdila :)
Přesně, jak mi tu v jednom komentáři psala "žába". Že mé 
kolegyně už to podvědomě určitě vědí. A popsala mi vlastní 
zkušenost s kolegou přítele, který prošel přeměnou v ženu. 
Zatímco ženy už to dávno věděly, muži byli překvapeni :)

Přemýšlím spíš o tom, proč to muži nevidí.
Že ty detaily nevnímají na ostatních mužích bych pochopila - 
nemají důvod se jim dívat do očí, neláká je to (žena je krásná, 
muž úspěšný), ale že je nevidí ani na ženách? Ani na krásných
ženách!? Když jsem nastoupila a řekla té mé kolegyňce, že 
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má hezké nehty, kolega prohlásil, že jsem si všimla něčeho, co
on za celých 7 let, co tu spolu pracují, neviděl :) Vždyť je to 
tak krásné! Ty řasy třeba! Nebo stíny. Náušnice, náramky, 
prstýnky, trička, boty, barvy vlasů, účesy, sponky... nosíme je 
proto, abychom se líbily. Ostatním i samy sobě. A nakonec si 
toho stejně všímáme jen my - ženy navzájem :)

To nevadí. Detaily totiž tvoří celek, který už ale muž 
nějakým způsobem vnímá :) Bez těch drobných detailů by 
tomu celku něco chybělo...

Včera jsem šla pěšky domů, krásně jsem se prošla a cestou 
jsem si představovala, jak tudy jdu tak za rok za dva. Jak už 
nebudu muset myslet každý den na to, jaké by to bylo jít tudy 
jako Tereza, protože už Terezou budu.
Co budu dělat, až přijdu domů, co budu podnikat o víkendech,
budu pořád sama? Řešila jsem toho hodně (i daleko do 
budoucnosti - dokonce jsem se dostala až do stáří, ale hned 
jsem se z něj zase vrátila :). A zjistila jsem, jak moc se těším, 
až přeměnu nebudu muset řešit, protože už to bude vyřešené a
já budu normální holka... Až budu žít takový život, ve kterém 
se už budu starat zase o to, co si uvařím k večeři, s kým půjdu 
do kina, kam pojedu na dovolenou, na výlet, kam vezmu 
Kačenku na výlet, na koho budu čekat před jeho prací v pátek 
odpoledne nebo kdo bude čekat na mě, kde opravit auto, kdy 
si zajdu ke kadeřnici, na nákupy, za kým zajdu (zajdeme) na 
návštěvu, kdy půjdeme k mamce na oběd :)
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Kdybych mohla tohle období přeměny přeskočit, nevadilo by 
mi to až tak moc. Ale pak mi došlo, že tohle je jedinečná 
příležitost být u toho na vlastní kůži! Vychutnat si každý den 
té změny k lepšímu a užít si výsledek, ke kterému jsem se 
dostala :)

Mám před sebou pěkný kus cesty.

Ale já mám dlouhé, klikaté a kamenité cesty ráda.

Jak jsem přišla domů a koukla jsem na youtube na mé nové 
odběratele, vždycky mě přivedou na nová zajímavá videa.
Tentokrát jsem po hodně dlouhé době viděla jedno, které mi 
trochu vzalo nadšení, energii a naději... až jsem měla slzy v 
očích. Ale později jsem zjistila, že tu vůbec není důvod k 
pláči...

Julia, Kiel - Německo, 17 měsíců HRT

Původně jsem ho sem ani nechtěla dát, jenže jsem zásadně 
proti cenzuře! To sem mám jako dávat jen to krásné a 
povedené? To nebudu zobrazovat realitu, ale utopii a budu 
vám všem jenom lhát. A to nechci. Chci o všem mluvit 
naprosto otevřeně.
Nechtěla jsem tohle video ani komentovat, stejně jako ho ještě
na youtube nekomentoval vůbec nikdo a to už je tam skoro 
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měsíc, protože nevyvolává to závratné "ááách", které vás nutí 
tam něco hezkého napsat. Nebo jí aspoň podpořit!
Jenže Julia to video vytvořila celým svým srdcem, vybrala 
hudbu, otitulkovala a měla z toho videa radost...

Při hledání fotky před přeměnou (protože v tomto videu má 
pouze jednu a ostatní už jsou s parukou), jsem se koukla na 
její další nahraná videa a fakt mě to ale pobavilo! Drtivá 
většina z nich jsou nahrané návody kamiónového simulátoru, 
kde je Julia řidičkou svého růžového kamiónu.

Julia sedí uvnitř :)

Vlevo nahoře vyskočilo okénko, ve kterém je Julia vidět a 
říká do mikrofonu, co zrovna v tom simulátoru dělá :) (Mluví 
o tom třeba půl hodiny. Tak na tohle bych já čas nikdy neměla
:) Zrovna jede do Afriky :) A ono jí to v tom malém okénku 
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náhodou docela sluší! :) Víc než na některých fotkách. 
Dokonce se tam pak ukáže celá :)

Tady je Julia docela pěkná ženská :) (Rozhodně je ženská! O
to tady jde :)

I když holky přiznejte se, která z vás hraje kamiónový 
simulátor, má doma tři monitory s volantem a na sobě u toho 
kozačky? ;)
Neposmívám se jí, pobavilo mě to! :) To je prostě Julia!

Na některých fotkách v jediném videu prokázala víc 
odvahy, než já za celý život...
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Líbí se mi ta odvaha. Ta síla a nadšení. Jak si to všechno 
užívá!!! A naprostá odhodlanost jít si za svým snem bez 
ohledu na reakce okolí (spousta fotek je focených venku, ve 
společnosti, ve společnosti ženy vycházejících z obchodu... na
pláži, v restauraci...) V tomhle má můj obdiv. (V tomhle 
prostě tu odvahu nemám. Dokud nebudu mít jistotu, že 
vypadám jako žena, tak nikam nejdu). (Mé výlety za 
Andrejkou do východních Čech na celý den jako Tereza, 
vánoční návštěva u mojí mamky nebo teď plánovaná návštěva
Hanky v Praze na celý den jako Tereza nepočítám :) I když 
jsem vlastně taky byla s Andrejkou v kavárně mezi lidmi... 
bylo to moc příjemné, ale chtěla bych vypadat více žensky. 
Nechci vypadat jako převlečený muž! Potřebuji být 100% 
správně identifikovatelná (jako Rowan - druhé video po 
Julii... :)

I když jednu poznámku bych přeci jen měla. Nelíbí se mi, jak 
se ve svém videu na fotkách obléká... na svůj věk. Není jí 
dvacet. Jen na pár fotkách je oblečená přiměřeně, ale někde se
mi to nelíbí. Některé (polonahé) fotky bych tam třeba vůbec 
nedávala!!! Až si budu fotit své rostoucí poprsí, tak v 
podprsence nebo ve výstřihu. (Julia je asi vyloženě taky proti 
cenzuře :) Ale takhle se holky nikdy nefotí... A co, jsem 
ženská, tak jí to můžu okomentovat ne? :)) Volila bych 
úplně jiné věci, jiné barvy, jiné kombinace. Udělala bych jí 
úplně jiný make-up! Jinak namalovala oči a zvýraznila víc 
rty... a jaká by to byla kočka! :) Na druhou stranu jí chápu, 
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dělala jsem to taky, protože posedlost po všem ženském nás 
nutí mít radost z čehokoliv, co ženské je, i když se to k nám 
nehodí (to je nám v tu chvíli jedno)... Ono se to všechno 
časem srovná... ten styl i vzhled.
Až moje milá Dita mi tu vlastně poradila, že existují taky 
jednobarevná basic trika bez potisku a bez obrázků, která 
neurazí a hodí se skoro ke všemu :) (A já už taky nějaká mám,
jsou úplně fantastická! :)

Potřebuji tyhle informace! :) Vy je získáváte celý život 
průběžně. Ale já na to mám jen chvíli :) (Tedy od teď zbytek 
života, ale v tom případě jsem teprve v plenkách, než se 
všechno naučím :)) Ovšem zrovna tohle se učím ráda a tedy i 
rychle :) Pokud se ta rada ke mě dostane...

Řekla jsem si zase to své: "No co, než abych byla chlap, co 
chce vypadat jako žena, radši budu žena, co vypadá jako 
chlap." :) Tím prostě nemám co ztratit. A dokud budu vypadat
jako chlap, tak se můžu vždycky jako chlap oblékat - tím nic 
nezkazím. Důležitý je tu ten fakt, že budu žena. S tím už se dá
něco dělat. S mužským tělem ne.

Tady je Julia a její video
(fotka před přeměnou je použita z prvního videa nahraného na

youtube před rokem)
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Ale ty slzy mi vlastně v očích zůstaly, protože mi na monitor 
vlétlo druhé video, které mám teď pořád před očima (a ty slzy
taky - z toho, jak se to povedlo).
Během pouhé 12timěsíční HRT rozkvetla tak nádherná žena, 
že jsem z toho byla zase v tom svém šoku a pouštěla si to 
pořád dokola. Vlastně jsem začala být v šoku už po prvních 
30 vteřinách!
Zase jedno video, u kterého jsem si řekla to své "ááách" :) Je 
strašně krásná! A je hlavně strašně ženská! Tu bych 
identifikovala absolutně správně a myslím, že 100% populace 
taky.
Byla jsem zvědavá, jestli tam nemá ještě další videa a jedno 
tam bylo - její proslov k novému roku, tak jsem si ho pustila, 
protože jsem chtěla slyšet její hlas a musím říct, že tohle je 

Leden 2014 - Julia s růžovým kamiónem a překrásná Rowan 56

http://www.youtube.com/watch?v=jU1AkhmDL_s


další z těch úplně nejpovedenějších přeměn, jaké jsem kdy 
viděla... včetně toho ženského hlasu... Až se mi nechtělo věřit,
že tomu tak kdysi nebylo, než do té přeměny šla...

V 0:53 minutě je tam dokonce na fotce na mžik s miminkem...
2:13 - fotka po seříznutí ohryzku... (jednoduchý zákrok hotový
v lokální anestezii za 20 min., v ČR proplácený pojišťovnou, 
ale v Motole je nutné být po operaci. Jediná dvě zařízení, 
která to dělají ještě před operací (je nutné ale už trochu 
vypadat jinak) je FN Hradec Králové (MUDr. Chrobok - 
dříve působil na ORL v Pardubicích) a přímo ORL v 
Pardubicích (MUDr. Mejzlík).

Na konci videa je vzkaz, který do takovýchto svých videí píše
každý:

JE TO TO NEJLEPŠÍ ROZHODNUTÍ, JAKÉ JSEM V
ŽIVOTĚ MOHLA UDĚLAT.

A to bych chtěla vzkázat i všem ostatním (ačkoli ne zatím 
skrze mě, protože jsem teprve na začátku, ale 
prostřednictvím všech těch dívek a žen, které ví, o čem 
mluví...)

Ještě pořád jste na pochybách, zda ten krok udělat či ne? ;)
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Rowan (USA) - 33 let - 12 měsíců hormonální terapie

Myslela jsem si, že Rowan je chlapecké jméno, ale našla jsem
si, že jako dívčí je mnohem populárnější a v Británii a USA 
velmi oblíbené. Znamená "red-berry tree" (jeřabina).

Pokud nemáte čas na video nebo ho nemáte možnost přehrát, 
tak sem pro potěšení oka dávám pár foteček (protože prostě 
musím! :)
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A já se jdu podívat na recepty. V neděli budu totiž péct kynuté
buchty :) Slíbila jsem je na pondělí kolegovi (a kolegyni 
taky :).

Navíc mě dnes už začaly chytat mé letní cestovatelské 
choutky a už mám i svůj další sen (jeden z mnoha :). A jak na 
něco myslím dlouho a často, musím to nakonec udělat :)
Předloni to byly písečné duny u Baltu, jemný písek v zubech 
(a objektivu), lodě plné ryb, červené majáky z cihel a 
obrovská temně purpurová pole s právě vyzrálou pohankou v 
Kašubsku, u kterých jsem musela zastavit a pokochat se tím 
pohledem, který jsem ještě nikdy neviděla... Všechny sny (i 
toho letošního léta) už bude ale uskutečňovat jen Tereza... 
(Tom už by v létě neměl vůbec existovat...) :)

Leden 2014 - Julia s růžovým kamiónem a překrásná Rowan 60



Nedělní buchty
12. ledna 2014 v 14:47 | Tereza 

Teď jsem přišla od mamky a když jsem otevřela dveře bytu, 
přilétla taková krásná sladká vůně buchet :)
Kdopak mi je tu asi upekl? ;)
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No dobře. Snědla jsem první řadu (na fotce už chybí :) a 
musela jsem to jít vyběhat cestou k mamce, které jsem pár 
buchet přinesla taky. Makové a povidlové. Tvarohové budou 
příště. Tak snad si zítra ráno kolegyně a kolega v práci 
pochutnají jako já :) Dělá mi to takovou radost!!!

Cestou domů jsem zase pozorovala holky a ženy a zjistila, jak
polovina z nich nechodí jako podle příručky a polovina z nich 
nemá ženskou postavu, po které tak všechny toužíme, ale že 
šaty dělají člověka je tedy pravda. A taky vlasy. Bez nich to 
nepůjde...

Teď tu rychle dávám ty moje buchty na blog, abych vás 
namlsala :) A jdu se rychle ještě domalovat, protože si chci 
nafotit ty nové kozačky přeci! :) Když se mi povede se nafotit 
ještě než se setmí (protože v tom mihotavém svitu žárovek se 
prostě fotit nedá :( a bude se mi to líbit, tak sem tu fotku ještě 
přidám. (Tohle je jediná cenzura, kterou budu na svém blogu 
aplikovat :)))

Včera jsem si v Kiku koupila zase další tři jednobarevná (ale 
krásná) trička a samozřejmě jsem si je ještě večer musela 
zkoušet - a to nejde jen tak ke kalhotkám, to se musí hezky k 
úzkým kalhotám a ty samozřejmě nešly zase bez kozaček... 
takže jsem strávila přes hodinu zkoušením u zrcadla a kochala
se :)
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A ještě něco mě dnes potěšilo - ráno jsem otočila kalendář na 
příštích 14 dní a vyskočila tam na mě moc hezká poznámka, 
na kterou už čekám tři měsíce: "Hanka - Praha".

Jsem tomu už tak nadosah!
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Návraty
12. ledna 2014 v 21:45 | Tereza 

Už se nechci nikdy vracet! (Né, to nejsou ty navracecí 
záchvaty, to jsou jiné návraty...)
Nepomáhá ani pláč, ani křik, ani bušení do hlavy.
Pomáhá jen sednout si a lakovat si na zítra nehty.
Nechat si aspoň do rána stříbrný prstýnek s dvěmi perličkami.
Mít na sobě růžové pyžámko.
Dívat se na fotky z dnešního večera.
Vzpomínat na všechny ty krásné pocity, které jsem u toho 
měla.
A psát tenhle blog...

Ve dvě jsem dopekla buchty, zanesla jich pár ještě mamce a 
kolem čtvrté už jsem byla namalovaná a oblečená, že si 
nafotím kozačky. Bylo mi jedno, že už se stmívá a na focení 
nebude světlo. A začala jsem si zkoušet i ostatní nové věci, 
nová trička, kalhoty a taky jsem na konci dala vlasy do 
culíčku a tolik se mi to líbilo, že jsem se nemohla vrátit...
Ale bylo už osm a já potřebovala ještě zabalit pár balíčků a 
odepsat na pár vzkazů, tak jsem zatla zuby a s nechutí celá 
naštvaná začala s odličováním a odstrojováním. Každá ta 
krásná část ženského oblečení nešla vůbec dolů. Nechtěla 
jsem to svléknout. Je to tak těžké!
Ale opakovala jsem si pořád dokola, že jednou už si to svlékat
muset nebudu.
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Samozřejmě jsem šla do sprchy, tak jsem se stejně odlíčit a 
svléknout musela, jenže mě bolelo to, že se zítra ráno zase 
nemůžu namalovat, nemůžu si vzít ty své milované kozačky, 
nemůžu mít prstýnek s perličkama, červeně nalakované 
nehty... náušničky! To je pořád dokola. Co nejdéle 
prodlužujeme tenhle okamžik, který trvá hodiny...někdy i celé 
dny... a pořád jednou musí přijít chvilka, kdy se musíme 
vrátit... :(

Naštěstí jsem si nalakovala nehtíky (i když ne výraznou 
červenou) a už je mi zase líp... a jdu vybrat fotku, kterou sem 
dám :) (Až zabalím balíčky tedy :))

Tak trošku ponocuju. A to ráno vstávám v půl šesté :( Ale 
nemůžu si pomoct :) Vybrala jsem tři fotky, kde jsou vidět 
kozačky + jednu v culíčku :) (ten culíček mě nakonec tak 
nadchl, že takhle "učesaná" asi pojedu k Hance :)
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moje nové kozačky z Humanicu

culíček :)

(Žádná z fotek není retušována...)

Strašně se těším na vlastní vlásky!!! (žábo ;)

Anebo - já sem dám ještě nějaké fotky z dneška.
Když mě to tak bavilo! :)

tak na jednu fotku jsem si obula tyhle mé oblíbené lodičky +
ještě culíček a nové tričko

ještě jednou culíček :)
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a tady už mám vlásky rozpuštěné - barva trička je světle
zelená, ale ty žárovky ho zežlutily

tak aby bylo poznat, že je zelené... :)

má oblíbená riflová sukně
jako jedna z mála věcí přežila i díky mé sestřičce mé

navracecí (několikanásobné) záchvaty...
...nejstarší věc, jakou mám...

...už jsem si nedávno myslela, že neexistuje, protože jsem jí
vyhodila...

v koupelně je hezké světlo :)
tak tam uděláme fotku :)

(Tome z Prahy, tys chtěl nějakou fotku v minisukni ;)
Tak tahle je pro Tebe :)

já chci ven... do práce... pro chleba... pro nový svetřík... pro
nové boty... k mamce na návštěvu...

...na výlet... za Anetkou... Monikou... Nikčou... Adélkou...
Leničkou... Káťou... Ditou... Bibinou... :)

...za vámi všemi, kdo stojíte při mě a jednou vám to všem
vrátím!

Je jedna hodina v noci a už je vlastně pondělí. Jdu spát.
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Šťastná a smutná zároveň.

Šťastná z neděle a smutná z pondělí.

Ale i tak je mi hezky.
Protože vím, že jednou se už nebudu muset fotit,

abych si všechny ty krásné pocity navždy uschovala.
Jednou je budu mít už napořád...
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Vliv hormonů po 2 letech: Violet a 
Jenny s dcerkou
13. ledna 2014 v 22:00 | Tereza |  Přeměny 

:) Dnes jsem si po včerejším ponocování řekla, že půjdu spát 
v devět.
Bude deset a já tu ještě straším :)
Jenže já za to nemůžu! :))) (No tak jo, trochu ano.) Když to je 
tím nadšením. Vzrůstajícím nadšením!

Dnes mi volala sestřička od Hanky. Nestihla jsem to zvednout
a když jsem to číslo v rychlosti zadala na net (protože jsem 
neměla jejich mobil uložený, když jsem ho kdysi ve svých 
záchvatech vymazala) a zjistila, že je to ona, polilo mě horko 
při představě, že mi odsune termín... Ale volala mi, jestli 
nechci přijít o dva dny dříve! :) Jupííí! Všechno bude o dva 
dny dřív! Posunula mi i hodinu na 13:30, tak se krásně stihnu 
připravit a nemůžu už se dočkat! Měla jsem z toho radost celý
den v práci a trochu mě to probudilo z toho usínání u 
monitoru (ne že bych neměla dost práce, ale to se nedalo :). 
Bude to sice jen půlhodinka, ale pro mě je tak důležitá!

Odpoledne jsem přišla domů, rychle zabalila horu balíků a že 
s nimi jdu na poštu. Do toho volala Nikča, že přijde. Tu 
vždycky ráda vidím, jsme jako dvě ségry a taky jí vždycky 
říkám "ségro" :), tak jsme šly na poštu už obě dvě a povídaly 
si.
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Když jsme stály u okýnka u toho sympaťáka za přepážkou, 
tak Nikča, jak byla rozpovídaná na mě na celou poštu: "Jééé 
ty máš krásný a krásně dlouhý nehty!" :))) To mě tak strašně 
potěšilo! (Taky se mi líbí! :) No a na to jsem jí nahlas 
odpověděla: "Já si je musím nechat ještě ten týden růst, než 
pojedu do Prahy" :) Nějak najednou přestávám řešit okolí, 
dost mi v tom pomáhá, když nejdu sama... (byla jsem tam 
oblečená jako Tom, nemám pořád tu odvahu...) A šly jsme do 
DMka koupit odlakovač, odličovací tampónky, lak...atd. :) 
Nějakou dobu jsme si zkoušely přiložit různé barvy laků na 
nehty, jak by to vypadalo. Nikče se líbil čokoládový, mě zase 
oranžový (a růžový, fialový, modrý, třpytkový, praskací... :) 
To mě baví, když můžu normálně přijít do DMka a vrhnout se
na laky s někým, komu to vůbec nevadí a ještě mě v tom 
podporuje :) (Měla taky nalakované nehty tím mým světle 
červeným lakem Astor "Modern elegance", co jsem jí dala a 
sama jsem si pak koupila nový - ten pojede se mnou k 
Hance :)
Zašly jsme ještě pro jídlo do potravin, jely všechny pokladny 
tak Nikče říkám: "Hele, půjdeme támhle k tomu klukovi, k 
tomu chodím vždycky!" :) Nikča mi ho hned zkritizovala :) 
Usmál se na mě a už věděl předem, že platím kartou. A já si 
hned představovala, jaké by to bylo, kdyby už tu nestála 
Tereza oblečená jako Tom... čili někdo, kdo už vlastně 
neexistuje a na koho teď zapomínám tak strašně ráda... někdo,
kdo se propadá hlouběji a hlouběji do zapomnění, ve kterém 
se jednou už navždy vypaří... Je to jen schránka. Nic víc.
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Doma jsme pak řešily velikost prsou (jak je máme obě malá), 
focení, které spolu plánujeme, kluky, budoucnost (protože 
Nikča se chce co nejdřív osamostatnit, ale nemá pořád toho 
svého vysněného milionáře :), daly jsme si malou večeři a 
vyprovodila jsem jí na MHD domů. Takže jsem měla celé to 
dnešní odpoledne trošku posunuté. Ale vůbec mi to nevadí. I 
když se už těším do postýlky...

Něco jsem hledala (konkrétně videa holek, které mluví hezky 
ženským hláskem pro Janičku, která pořád řeší svůj hlubší 
hlas, a protože vím, že existují, chtěla je vidět :) a samozřejmě
mi před oči vlétlo video, které jsem původně ani vidět 
nechtěla, ale jmenovalo se "2 years hormone effect". (Vliv 
hormonů po 2 letech).
Violet má mimochodem úžasný hlas! Líbí se mi, jak se 
usmívá a jak je během jejích videí optimisticky naladěná.
A napadlo mě si ho pustit. Tady je shrnutí toho, co Violet o 
změnách v angličtině vypráví:

1) jemnější (a kluzší :) pokožka a pleť
2) změna rozložení tuku a tělesných křivek - šiřší boky, 
zvětšení poprsí a rýhy mezi ňadry (cleavage - oni na to mají 
jedno slovo a my tři? Proč? :)
3) jemnější nehty, u vlasů si nejsem jistá, zda jsou ovlivněné 
hormony, ale líbí se mi :) (říká Violet :)
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4) nezměnilo to mé vlastnosti, uvnitř jsem byla i předtím 
ženou, ale toužím třeba po dětech, které nikdy nemohu 
porodit
5) když jsem byla mužem, byla jsem uzavřená a tichá, ale 
jako žena jsem se konečně otevřela
6) přibližně v 9:00 minutě popisuje změny křivek na svém 
vlastním těle - ubyla svalová hmota, včetně svalů kolem 
ramen... (to mě potěšilo, když jsem se pak koukla na její video
o přeměně, kde má na jedné fotce během vteřinky vidět svá 
původní klučičí ramena se svaly)
...a ještě spousta dalších věcí :)

Violet vypráví o změnách během 2 let na hormonální terapii
(v angličtině) moc hezkým ženským hláskem.
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Violet, USA

A tady je její video s přeměnou
(že všechny tak nějak zkrásní???)

Holky... a teď vám chci všem strašně strašně moc 
poděkovat!!! :)
Culím se tu a nemůžu se toho úsměvu zbavit! :) Děkuju za 
všechny ty vaše komentáře v předchozím článku s mými 
fotkami :)
Normálně mám teď pocit, jakobych takhle mohla vyrazit bez 
strachu kamkoli na světě! :) Jdu vám tam každé z vás 
odepsat :)

Ještě sem přidám jednu přeměnu... musím, protože je jiná... 
protože je to první video, kde jsou fotky i s krásnou dcerkou...
protože Jenny je 40 let a takhle krásně vypadá ...a protože mě 
ty fotky dojaly stejně jako vaše komentáře taky...
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Zveřejněno bylo před pár dny 8.1.2014, takže je úplně 
čerstvé...

Jenny, USA, 40 let

A ty krásné fotky s dcerkou (která je jen o rok mladší, než ta
moje)....
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To jsou tak krásné fotky...
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Nemám pocit, že by s tím děti měly problém - tedy to, čeho se
moje bývalá manželka od začátku tak strašně bojí a je z toho 
znechucená... Já budu asi opačný extrém. Problém v tom 
nevidím vůbec žádný... :)
Rozhodně jí ale nepřesvědčím, dokud se to nestane :)
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Pár slov před usnutím
13. ledna 2014 v 23:05 | Tereza 

Zjistila jsem, že jdu dnes spát strašně šťastná...!
Díky vám, díky blížící se návštěvě Hanky, díky všemu, co mě 
čeká a omlouvám se, ale někdy tyhle návaly štěstí prostě 
nezvládám... 
Dřív jsem sem psala, abych se nezbláznila a ze zoufalství, 
potom aby mi nebylo smutno po manželce a po dcerce, aby 
mě nebolelo u srdce... ale teď tu píšu nadšená a spokojená, 
jako nikdy předtím (a to jsem vlastně ještě ani nezačla :). 
Cítím se tak neohrožená a silná. 
To je ale vaše zásluha, holky!
Dobrou noc.
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S jakým úmyslem se oblékáte?
14. ledna 2014 v 21:55 | Tereza 

"Šaty dělají člověka" - takhle se jmenoval dotazník, který 
jedna slečna (Denisa - studentka oděvnictví) vymyslela pro 
svou práci a já se ho samozřejmě ráda zúčastnila.
Teď mi přišly výsledky a protože tam bylo pár věcí 
zajímavých (a taky protože mě překvapila ta obrovská 
vypovídací hodnota - vyplnilo ho totiž přes 1029 
respondentů!), rozhodla jsem se o některé z nich s vámi 
podělit. Původně jsem to v plánu neměla, jenže některé 
jednotlivé odpovědi na otázku "S jakým úmyslem se 
oblékáte?" se mi tak líbily, že je sem dám. To je totiž zdánlivě
jednoduchá otázka, jenže byste nevěřili, jaké můžeme mít 
úmysly k tomu, co si oblékáme! :)

96% ze všech respondentů byly ženy, zbytek muži.
Věk respondentů byl nejčastější v rozmezí 18-25 (67%)

Tak tedy:

S JAKÝM ÚMYSLEM SE OBLÉKÁTE?

Z předvolených odpovědí vyhrála (procenta nejsou po součtu 
100%, protože byla možnost více odpovědí):
1. Abych se cítila dobře a pohodlně - 81%
2. Baví mě kombinovat a různě ladit oděvy - 43%
3. Abych zaujala okolí - 34%
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4. Abych se chránila před okolními vlivy - 25%
5. Abych vynikla mezi ostatními - 24%

15% uvedlo, že mu finanční důvody neumožňují oblékat tak, 
jak by chtěl.

Závěr:
Původní funkce oblečení - tedy ochránit nás před okolními 
vlivy počasí, abychom přežili, se odsunula až na 4. místo. 
Oblečení je pro drtivou většinu z nás důležité především 
proto, abychom se cítili dobře a pohodlně. A pak následují 
důvody jako je radost z oblékání, baví nás to a také, abychom 
zaujali okolí nebo abychom vynikli mezi ostatními. To jsou ty
důvody, proč se hezky oblékáme...
15% by se ale chtělo oblékat ještě lépe, jenže na to nemají 
peníze.

A teď vybrané individuální odpovědi (byla možnost uvést 
vlastní odpověď). Ty jsou ještě zajímavější! :) (Musím některé
z nich okomentovat! :) Pořád do toho musím kecat! :D

• Pro svůj dobrý pocit. Chci přeci vypadat pěkně!
• Abych se líbila partnerovi! :)
• Vyjadřuji tím své já a očekávání vůči okolí (věřím, že 

oblékání má vliv na to, jak se k nám lidé chovají) (také
tomu věřím)

• Abych se sama sobě líbila
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• Ráda se líbím (ženy se potřebují líbit i samy sobě. 
Žena chce být krásná, muž úspěšný. Proto je i pro nás 
tak důležité (myslím během přeměny), abychom byly 
krásné. Máme úplně stejné požadavky, protože jsme 
ženami.)

• Léta jsem nosila černé metalové oblečení, ale teď si 
užívám svobody ve střizích, barvách, vzorech, 
ženských oděvech... (to je základní vlastnost žen 
odlišujících se od mužů - že si samy uvědomují svoji 
ženskost a promítají ji i do oblečení. Užívají si tu 
ženskost!)

• Abych nebyl nahý (to je odpověď muže :) Prostě fakt, 
funkce, jednoduchost :)

• V zimě funkčně, v létě krásně (protože v létě můžeme 
zvýraznit naši ženskost! Nesmírně se těším na léto! 
Tohle nebo to příští...)

• Společenské důvody mi nedovolují chodit tak, jak 
bych chtěl. Především díky předsudkům. (to jsem 
nepsala já! :)

• Někdy se oblékám tak, abych byla krásná a baví mě to,
někdy na to nemám náladu a obléknu se hlavně 
pohodlně.

• Aby se to líbilo mě i ostatním.

Tak ta poslední to vystihla dokonale :) Naštěstí máme každá 
svůj styl, svůj vkus, máme v oblibě něco jiného a díky té 
rozmanitosti je to na tom světě tak krásné!
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Druhá otázka se mi taky líbila.

PODLE ČEHO VOLÍTE ODĚV?

• Podle nálady
• Podle toho, co se mi líbí
• Podle toho, kam jdu
• Podle počasí
• Podle postavy
• Abych zapadla
• Podle toho, jakou mám ráno náladu :)
• Podle mojí peněženky :)
• Abych se cítila dobře a sebevědomě (až takový vliv má

to, co máme na sobě... dokáže nám to zvedat 
sebevědomí a ovlivňovat tak naše chování. 
Ovlivňujeme tím vlastně i své okolí, protože na něj 
nějakým způsobem působíme a každá akce vyvolá 
reakci :)

• Bohužel nemám moc "kousků", takže si oblékám 
dokola ty samé věci a nemám možnost dělat nějaké 
extra kombinace/variace

• Podle mého vlastního stylu oblékání - tedy co se mi 
líbí - bez ohledu na aktuální trendy

• Podle toho, kam zrovna jdu. Klidně se za den i 3x 
převleču :) (klidně se za den i 20x převleču! :)) No ale 
to se později samozřejmě zmírní ta frekvence, protože 
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teď se toho nemůžu nabažit, ale ta odpověď se mi 
líbí :)

• Je pro mě důležité pohodlí, ale zároveň originalita, 
osobitost a také se to odvíjí podle toho, kam mám 
namířeno.

• Podle toho, co najdu ve skříni, ale stojím u toho klidně
10 minut než vyberu to pravé :D (taky se těším na 
každodenní vybírání u skříně :) Přikládáme tomu 
takovou důležitost!)

• Jinak se oblékám například do školy/města a jinak 
když jdu mezi lidi, co mě znají, ale pokaždé tak, abych
se cítila hezky a pohodlně.

• Mám svůj styl. Na módu peču :)
• Podle toho, kam se chystám, pak se mi promítá v hlavě

můj šatník a napadne mě, co bych si tak mohla obléct

A třetí otázka:

JAKÝ STYL ODÍVÁNÍ PREFERUJETE?

Byly na výběr možnosti + vlastní odpověď.

Na prvním místě byl styl:
1. POHODLNÝ (67%)
a hned potom
2. ELEGANTNÍ (66%)
3. ROMANTICKÝ (30%)
4. EXTRAVAGANTNÍ (21%)
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5. SPORTOVNÍ (20%)

Myslím, že dřívě by měl sportovní styl více procent, ale teď 
se holky oblékají elegantně a romanticky! :) A k tomu všemu 
pohodlně - to je samozřejmě na prvním místě!

Další jednotlivé vybrané individuální odpovědi:
• sexy
• ležérní
• úzké džíny, barevná trička (jééé :)
• klasický (nadčasový) (co to je?)
• každý den něco jiného, protože jsem ráda každý den 

jiná :)
• retro
• minimalismus
• rock-metalový
• kombinace dvou i více stylů najednou. Důležité je 

sladit to.
• pracovní
• jednoduchý sportovně-elegantní :)
• country
• vintage (inspirace 50. - 60. let)
• punk
• vojenský
• gothic
• ženský, nevím kam bych to zařadila z nabízených 

možností... (nemusí být nutně romantický, ani 
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elegantní) (odpovědí "ženský" tam bylo víc. Jsem žena,
tak se chci oblékat žensky. Viditelně žensky. Ne unisex, 
ne pánsky...)

Mám radost, že holky uvedly tolik stylů :) A to nejsou 
všechny! Je jich tolik!
Jaký bude můj styl? :) Myslím, že zapadnu k většině :) 
Pohodlný, elegantní a romantický. To bych vážně ráda. Snad 
se mi ho podaří co nejvíc vyladit, abych vypadala normálně 
žensky. S tou náruživostí a touhou po všem ženském (po 
úplně všem! Včetně negativ :) to jde hůř, ale dělá mi tak 
dobře, když se trefím a líbím i sama sobě :)

A jaký je ten váš styl?

Ach bože. Celou dobu, co píšu tenhle článek to tu voní. Mám 
čerstvě nabarvené vlásky svou černohnědou barvou a ten 
balzám na vlasy tak krásně voněl! A nejen to. Voní mi tu můj 
parfém. Stříkla jsem se tu totiž u počítače, když jsem přišla 
domů a ono to tu zůstalo na papírech, co mám u počítače... 
Takhle voní ženskost! Chci jí už cítit navěky. Chci k ní patřit a
chci být její součástí, její nositelkou, její hostitelkou...
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Výpovědi
15. ledna 2014 v 22:05 | Tereza 

Dnes jsem přemýšlela nad tím, jak tohle vysvobození, kterým 
přeměna je, navždy "opraví" to, co celý život bylo špatně.
Nemůže to být horší! Už nikdy! Není o čem přemýšlet. V 
momentě, kdy jsem se poprvé dozvěděla, že existuje porucha 
identity, jsem několik desítek nocí vůbec nespala! Chodila 
jsem spát strašně pozdě, protože jsem celé dlouhé večery 
hltala informace o tom všem a v každé té větě jsem viděla 
sebe. Pak jsem o tom dlouze přemýšlela ještě v posteli (to už 
jsem spala odděleně v pokojíčku a Kačenka s maminkou, 
protože žena nechtěla, abych spala vedle ní) a když už se mi 
konečně podařilo usnout, pořád jsem se budila, myslela jen na
to jediné (jaké by to bylo nemít mužské tělo) a ráno nemohla 
dospat. A do toho strašný smutek z toho, že vedle mě nespí 
moje žena. Tohle se opakovalo několik dní, týdnů.
Věděla jsem, co musím udělat.

Vždycky, když nad tím takhle přemýšlím, tak se ptám sama 
sebe, PROČ jsem na to nepřišla dřív?
Jenže to je tak jednoduché... Snažila jsem se to v sobě zabít, 
potlačit, nepřipouštět.
Za všechno, co jsem v dětství dělala, jsem se tak nesmírně 
styděla. Prožívala jsem denně obrovský strach z odhalení. 
Bylo mi dobře, když si mě pletli s holčičkou. Ale dělala jsem, 
jakože mi to vadí. Panebože já jsem úchyl! Sobec! 
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Nemocná! A napadaly mě nejrůznější důvody, proč to dělám. 
Proč celý den myslím jen na to jediné a když konečně přijdu 
domů, vrhnu se na ženské šaty? Nechci to dělat. Nechci 
nikomu ubližovat. Třeba pomůže, když ty holčičí věci všecky 
vyhodím... Nepomohlo to nikdy. Přesto jsem to zkoušela 
pořád dokola. A hlavně, ať mě nikdo z rodiny nevidí! 
Propadla bych se... a tak pečlivě jsem to měla všechno 
promyšlené a s takovou úzkostí a silou jsem to tajila, že na to 
nikdo nikdy nepřišel. To mělo být jako dobře? (Tehdy jsem si 
myslela, že ano.)

Je mi úplně jedno, co odpůrci nás, hormonů, operací a všemu 
proti přírodě (jak rádi říkají) vymýšlí za důvody, proč do toho 
nejít. Jsou mi ukradená všechna ta rizika sociální, zdravotní, 
existenciální. Nepotřebuji k životu orgasmus, nepotřebuji k 
životu svůj penis, nepotřebuji tuhle práci, i když je pro mě 
důležitá, ale dokud dýcháme, žijeme! Nebudu se trápit tím, že 
o ní přijdu, že mě sociálně vyloučí, že budu pořád číst, jak 
Klaus nesnáší homosexuální páry. Je mi to ukradený! Já 
potřebuji být žena. Čím se budu lišit od biologických žen, až
budu po přeměně? Budu mít přeci stejné hormony, stejné 
tělo, stejné pohlaví, ženské jméno v občance. Tak proč bych 
měla mít pocit, že do toho jít nechci? Nemám k tomuhle tělu 
žádný vztah. Není moje. Někdo mi ho dal, aby mě celý život 
jen trápil a já se teď mám kvůli tomu prát s životem? No a co, 
že mi hormony rozhodí třeba psychiku, nálady a já nevím co 
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ještě! Doteď jsem snad nebyla rozhozená? Nemůže mě NIC 
zastavit!
Nemám už sílu jen sedět a nic nedělat. Rozežírá mi to hlavu, 
myšlenky v ní a ta žena vstupuje úplně do všech mých 
činností, představ a nápadů. Je tu všude, protože to jsem já. 
Nevymyslela jsem si to. Nedělám to z legrace nebo pro 
zkrácení dlouhé chvíle. Štve mě to, ale nemůžu si pomoct. 
(Tedy štvalo - teď už je všechno jinak. Teď už jen nesedím a 
chci si to užívat. Tu ženskost. :)

Mé tělo dostane hormony, jaké má polovina lidstva! Někteří z 
té poloviny umírají, jsou nemocní, někteří žijí - ale přímo ty 
hormony na to vliv nemají. To naše genetická výbava (ta 
nerozlišující pohlaví - sklony k nemocem, k určitému 
chování, náš talent, schopnosti...) má na svědomí to, jací 
budeme (a jsme) a kdy a na co umřeme.

Být ženou je jediným řešením. Už nikdy mi nemůže být hůř.
(Teď už mi hůř není, protože už jsem "na cestě" a ta loď 
"Naděje" mě nese kupředu... ke druhému břehu. Ale nedívám 
se dozadu ani o tom nepřemýšllím. Nepotřebuji se nikam 
vracet. Jediné co potřebuji je konečně doplout... Tak si říkejte 
o vracení co chcete. Já pochybnosti nemám žádné. A nezajímá
mě oficiální ani neoficiální názor jakýchkoliv doktorů na 
rizika. Tohle je to největší riziko - žít v tomhle absolutně 
nepřijatelném těle. V tomhle absurdním světě! A co hůř - žít v 
téhle společnosti jako muž - být identifikována jako muž - být
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oslovována jako muž - snášet očekávání společnosti, jaké se 
očekává od mužů! Je mi z toho špatně.)

Trošku jsem byla dnes k těmto myšlenkám vyprovokována. 
Obvykle si ráda vyslechnu jakékoliv názory a téměř vždy je 
nikomu nevyčítám ani neberu. Vždycky říkám: Ty si mysli 
tohle a já zase to svoje a je to.

Tohle doteď byl život ve lži! Neexistuje větší lež, než si pořád
dokola říkat, jak jsem špatná a jak bych se měla "napravit" a 
být už konečně tím chlapcem.
Přísahám, že tohle tajemství si s sebou vezmu do hrobu a 
nikdy NIKDY NIKDY NIKDY to nikomu neřeknu.
Ten slib jsem si dala, když mi bylo 12... Vydržela jsem ho 
dodržet s obrovským vypětím přes 20 let.
Našla jsem svůj malý zelený deníček, do kterého jsem si 
zapisovala v 80. letech stroze své zážitky. Úplně normální 
zápisky typu, co jsme měli k večeři, kam jsme jeli, co jsem 
viděla za film, atd. Ale vždycky na konci bylo slůvko, které 
neexistovalo. Vymyslela jsem si ho, aby nikdo nepoznal, jaký 
je jeho zástupný zakódovaný smysl. Potřebovala jsem to 
někomu říct, ale přísahala jsem si přeci... To slovo je na úplně 
každé stránce a znamenalo, že jsem byla aspoň na okamžik 
dívkou... To byl ten největší zážitek z celého dne. Ale nesměla
jsem o něm psát, nesměla jsem o něm mluvit a nesměla jsem 
ho prožívat.
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Měla jsem tolik výčitek! Myslela jsem si, že se to časem 
spraví. Pořád jsem v to doufala... Ale teď mám otevřené oči, 
které vidí pravdu.

Je jen pár večerů před mým dnem "D", kdy už konečně 
vkročím tam, kde mi někdo může pomoct... Protože víc už 
sama nezvládnu. Víc už ženu ze sebe udělat nedokážu, i 
když se opravdu moc snažím :(

Výpovědi transsexuálních klientů

Lucie-Martin, FtM
Bylo to někdy v průběhu školky, kdy jsem s konečnou 
platností zjistil, že se svět dělí na holky a kluky, kteří, když 
jsou velcí, jsou ženami a muži. A já, protože chodím na 
holčičí záchodky, čůrám vsedě a musím ve školce nosit 
zástěrku a ne trenky jako ostatní kluci, jsem tedy holčička. V 
té době jsem asi poprvé pocítil, že není všechno v pořádku, že
přece holčička nejsem a v zástěrce jsem se cítil jako ve 
skafandru. Příliš jsem si s tím hlavu nelámal, kromě výše 
řečených rozdílů mne nic netrápilo a když jsem přišel ze 
školky domů, převlékl jsem se do košile a kalhot s kšandami. 
Když jsem se tím přece jenom zabýval, došel jsem k názoru, 
že jsem ještě malý a že až vyrostu, určitě se to vyřeší 
(spoléhal jsem, že z větší části samo)...

Tomáš-Monika, MtF
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Myslím, že už v období 4-8 let se u mne vyskytovalo 
femininní chování které, ale moji rodiče vytrvale potlačovali. 
Chtěla jsem mít dlouhé vlásky, lakované dívčí sandálky, být 
princeznou, hrát si s panenkami a vozit je v kočárku. V devíti 
letech
jsem si poprvé uvědomila svou touhu po změně pohlaví. V 
televizi jsem viděla film, ve kterém vyhledavači talentů 
změnili ušmudlanou servírku v krásnou ženu. Tehdy jsem 
pochopila, že stejnou proměnou bych ráda prošla i já. Když 
jsem se ale se svými pocity bezprostředně obrátila na otce, 
pochopila jsem z jeho reakce, že je mé přání cosi strašně 
špatného, cosi, co už nikdy nesmím vyslovit. A když to přesto 
udělám, už mne nikdy nikdo nebude mít rád. Poněvadž jsem 
tehdy ještě trochu koketovala s náboženskou vírou, zkoušela 
jsem se modlit, aby ze mne Bůh udělal ženu. Taky jsem pro 
všechny případy zkoušela různá zaříkávadla. Sice jsem moc 
nevěřila v úspěch, ale stejně jsem si říkala, co kdyby...

Jitka-Daniel, FtM
První školní den jsem byl nucen obléci si nenáviděné dívčí 
šatičky. Představa, že takto "vyhastrošen" půjdu ven, mezi 
lidi, že mne uvidí kamarádi, se kterými jsem ještě nedávno 
hrál fotbal, mi připadala nesnesitelně krutá. Silný pocit 
trapnosti, který jsem ten den prožíval, se podobal spíše snu 
než realitě. Nevzpomínám si, že by mne matka ještě někdy 
potom nutila do šatů. Nejspíš rezignovala a nebo i ona cítila 
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ze mne něco nepatřičného, stěží postižitelného, co dávalo 
mému vzhledu tragikomičnost...
V jedenácti letech jsem nastoupil na druhý stupeň školy. V té 
době jsem se stal vážnějším a zamlklejším než většina 
vrstevníků. Budoucnost jsem neplánoval. Stále ještě jsem měl 
partu kluků, hráli jsme fotbal a hokej. Jednoho dne jsem se 
však podezíravě zadíval na své tělo a zjistil, že už není tak 
rovné. Hrudník už jsem neměl tak plochý. Při pohledu na své 
měnící se tělo jsem pokaždé zažíval pocit hanby. O samotě 
jsem si tehdy odbýval svou první velkou prohru, byl jsem
zdrcen, jako by mne potkalo to největší neštěstí a tragédie. 
Teď už se stěží dalo věřit, že se osud nenaplní stejně 
neúprosně i v tom ostatním. Další pohroma - menstruace na 
sebe nedala dlouho čekat. Mé skutečné já se začalo pomalu
stahovat do ústraní. Dříve tak sebevědomé a nebojácné já, 
které určovalo tón v dětských letech, se začalo pomalu 
vytrácet...

Petr-Petra, MtF
Mé představy nikam nezapadaly. Připadala jsem si tím 
největším úchylem na světě, když se mi v hlavě honily 
představy sebe jako ženy. Často jsem sama sebe 
přesvědčovala, že je to všechno proto, že jsem ještě neměla 
žádnou dívku. Zkusila jsem se dvakrát seznámit na inzerát, ale
rande bylo pro mne utrpením. Snažila jsem se v sobě 
všemožně potlačit touhu být ženou a abych se stala 
opravdovým chlapem, začala jsem dělat bojová umění. 
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Představy ale byly stále častější, vybavovaly se mi věci jako 
těhotenství, porod, péče o dítě. Byla jsem tehdy psychicky 
značně rozhozená. Po čase jsem se odhodlala říci o svém 
problému rodičům. Jejich postoje byly odmítavé, táta mámě 
vyčetl, že ze mne vychovala zženštilého kluka. Probrečela 
jsem tehdy mnoho nocí a zhoršení psychického stavu se 
projevilo i zvýšením počtu astmatických záchvatů. Když jsem
se po jednom z nich probrala na jednotce ARO, řekli mi, že 
jsem v bezvědomí mluvila jako žena. V dalším období mne 
máma přemlouvala, abych si ještě vše rozmyslela. Když jsem 
viděla, že pláče, vyčítala jsem si to a slíbila, že to zkusím. 
Dlouho jsem to nevydržela. Měla jsem pak možnost prožít 
jeden den jako žena a definitivně jsem se rozhodla. Chtěla 
bych usilovat o změnu pohlaví. Tentokrát se odradit 
nenechám...

Jolana-Martin, FtM
Na vysoké škole jsem se zamiloval do ženy. Říkala, že je 
bisexuální a myslel jsem si, že jsem na tom taky tak. Pak se 
mi pomalu začaly vracet vzpomínky na dětství a já začal tušit,
že jsem někým úplně jiným. Když jsem se setkal 
transsexuálním
člověkem a poslouchal, co mi vypráví, tak mi to všechno 
došlo. Najednou dostaly smysl i dříve iracionální výroky typu 
"kdybych se malovala, cítila bych se jako teplouš". Vracel se 
mi sen z dětství, který mne děsil. Byl jsem celkem hezká 
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žena, zabil se a narodil se znovu jako kluk - tlustý, 
krátkozraký a věčně nespokojený.

Když jsem se nakonec rozhodl, ulevilo se mi...

Lenka-Honza, FtM
Už jako malé dítě jsem si hrál raději s chlapci. Nelákaly mne 
panenky, v sedmi letech jsem začal hrát fotbal za žáky, za 
dorost už jsem jako holka nemohl, tak jsem odešel hrát dívčí 
fotbal do Prahy. Už jako malého si mne pletli s klukem,
byl jsem rád, ale pak, když mi začala růst prsa, už to nešlo. V 
šestnácti přišel vztah s klukem, líbil se mi, ale spíš jsem si 
představoval, že bych mohl vypadat jako on. Nebylo to 
příjemné. Chtěl jsem se ženit, a ne vdávat. Nechtěl jsem mít 
děti jako máma, ale líbilo by se mi, když by mi říkaly tati. 
Chtěl jsem si s ním vyměnit role - to já chtěl nosit kytky a být 
on. Pak jsem potkal partnerku. Začali jsme spolu chodit a 
postupně i žít. Vždycky mne brala jako kluka. Naše okolí nás 
bere jako lesby, oni nevědí, jaký je to pocit stydět se za své 
tělo, nemoci se jít v létě vykoupat ani zatancovat si se svojí 
holkou. Dlouho trvalo, než jsem se rozhodl něco udělat. 
Myslel jsem, že je to i otázka peněz. Ale nejde do nekonečna 
na něco čekat. Zbývá to nejtěžší - říci to rodičům, ale myslím, 
že to pochopí a snad i rádi by se dočkali vnoučat...

Mirek-Dana, MtF
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Prazačátkem je samozřejmě dětství. V osmi jsem si to 
instinktivně namířil (ač nerada, musím zde použít ten proklatý
mužský rod) k máminým šperkům a skříni plné šatů. Netušil 
jsem proč, ale tyto věci mne jaksi přirozeně přitahovaly. 
Vracel jsem se k nim se stejným pocitem, který nutí žíznivého
se napít. Toho pocitu už jsem se nezbavil a později se stal 
spolu s dalšími nepochopitelně zženštilými projevy mého já 
zdrojem všech možných frustrací. Fakt byl, že celé další 
dospívání se stalo bojem o to, jak zůstat zařazený a jak se 
konečně stát normálním (klukem). Neuvědomoval jsem si, že 
jsem herec, který se narodil s kostýmem, který nelze 
svléknout. Být nucen hrát divadelní roli a nevědět, že je to jen
divadelní role mužského pohlaví, jaké následky, zmatky a 
posuny to vyvolá v poloslepé duši, to se nedá vylíčit. Takhle 
nějak musí vypadat peklo, jestli existuje. Spojovat své 
problémy s poruchou pohlavní identity mne nenapadlo. Jen 
postupně přicházel čas, kdy jsem dospěl po řadě 
nepublikovatelných peripetií k přesvědčení, že šťastný mohu 
být jen tehdy, když budu moci alespoň v soukromí, po 
večerech žít jako žena. Dlouho jsem pochyboval, jestli to není
jen nějaký útěk před sebou samým. Vnímal jsem sám sebe 
jako velmi nevyrovnaného člověka, plného dogmat, neustále 
se snažícího něco předstírat. Otupělý a přivyklý trvalému 
neklidu jsem si zvykl na myšlenku, že to tak bude pořád. Dnes
jsem schopna vnímat svůj život natolik komplexně a ve 
vazbách, že vzpomínky na tehdejší nemohoucnost mi vhánějí 
slzy do očí...
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Pavla-Pavel, FtM
Je to holčička, ozvalo se kdesi v porodnici. A tím to všechno 
začalo. Celá moje mizérie. Brzy jsem začal poznávat, že není 
něco v pořádku. Asi v deseti letech jsem dospěl k 
nezvratnému přesvědčení,že jsem kluk. Otec je starší než 
matka. Vadí mi to. Nikdy si se mnou nehrál. Často jsem se s 
rodiči hádal. Hlavně s otcem, je úplně jiný než já. Vlastně celá
rodina je jiná - připadám si jako mimozemšťan. Rodiče 
nesnášejí všechno, co se odlišuje od průměru. Toho jejich 
průměru. Ten
seriál je dobrý, jenom mne tam štve ten buzerant, řekla matka 
při sledování Melrose Place. Otec nejen že nenávidí 
transsexuály, ale dokonce nadává i na všechny, jejichž kůže je 
jiná než bílá. Většinou jim nadává do negrů. Víc než cokoli 
jiného jsem věděl jistě to, že rodičům se svěřit nemůžu...

Simona-Standa, FtM
Můj život před změnou pohlaví bych popsal jako vleklý, 
černý a opuštěný. To, že jsem si přál být klukem, jsem 
považoval za jeden z těch infantilních snů jako být pirátem 
nebo slavnou hvězdou. Když pominu ty starosti, které člověk 
může
v dospělosti svobodně odbourat, jako povinnost nosit sukně i 
náušnice, zůstává ještě řada hlubších problémů, 
přetrvávajících a zásadních. Člověk je sám, nerozumí, co se 
po něm chce, do čeho je násilně manipulován. Lidé 
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nerozumějí jemu, cítí zmatek a chtějí buď utéci, nebo pomoci.
Pomoc v dřívější době vypadala tak, že nenormální jedinec 
byl poslán na léčení s podezřením na schizofrenii, 
homosexualitu nebo poruchy chování. Léčba se pak 
omezovala výhradně na izolaci, užívání léků "oblbováků", 
snahu převychovat, přesvědčit transsexuálního člověka o tom,
že necítí to, co cítí. Lékaři snad měli představu, že si můžete 
ráno před zrcadlem říci pětkrát za sebou - jsem krásná slečna -
a stane se to. Omyl. Zkoušel jsem to, upřímně jsem lékařům 
věřil, snažil se přizpůsobit a výsledek - břitká parodie. Dlouho
jsem věřil, že až budu dospělý, vše se změní. Bylo to stejné - 
cítil jsem se opuštěný a sám. Po všech těch letech snahy o 
přizpůsobení jsem ztracený, už i sám sobě cizí, 
nepochopitelný, dokonale zmatený a dokonale nešťastný. 
Změna pohlaví pro mne logicky znamená spasení a zázrak, 
normální život, vrcholné štěstí. Dnes, po operacích, jsem 
spokojený sám se sebou, vím, kdo jsem a kam patřím, a zdá 
se, že to vědí i všichni kolem. Jsem integrovaný do 
společnosti, jsem ženatý a šťastný. Konečně...

MtF
V nitru vím, hledám
tolik cizí připadá mi objetí,
v lůnu matky zrozen jest,
jsem člověk jako Ty,
smrtelný a maličký,
však bojím se mluvit,
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doznat pravdu... už ani nevím, kde končí skutečnost
a kde začíná lež,
jíž oklamat sám sebe snažím se už tolik let
teď křičím beze slov, bez hlasu
... propadám se ... není tu ...
A v zaťatých pěstích cítím tu úzkost...
tu zarytou touhu jít dál,
míjet a nacházet, v dešti hrát si s kapkami,
v duze kreslit obrazy,
zabít ten strach... zabít a pohřbít tu ztracenost
procitnout
v ranní rose a cítit zas měkkost rtů
ve snu políbených...
... nebát se zas snít
o dětských kouzlech.

Zdroj: Kniha Transsexualita - Diagnostika a léčba

To čekání je nekonečné...
...a tak si ho krátím čtením a psaním.
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Den D č.1
20. ledna 2014 v 19:08 | Tereza 

Tak. Schválně jsem teď žádný článek nepsala, protože jsem 
nechtěla nic dopředu prozradit. (Z důvodu své bezpečnosti, 
aby to nevěděl celý svět, kde zrovna budu :) Od pátku jsem 
tedy psát nemohla, protože jsem se věnovala Kačence, ale 
včera jsem věděla, že napíšu až dnes :)

Začala jsem ale psát už v neděli večer:

Dnů "D" bude několik. Vlastně už i nějaké byly, takže tenhle 
by měl být č. 2, ale nechám ho jako jedničku. Tento je jeden z 
těch nejdůležitějších.
Tenhle článek píšu v nedělní předvečer před pondělím 20.1., 
kdy jedu do Prahy k Hance, ale záměrně ho nezveřejňuji 
hned. Nechci předem prozrazovat, kam a kdy jedu. Proto si 
tenhle začátek článku uložím a zveřejním ho až s jeho druhou 
půlkou po příjezdu z Prahy.
Kačenku už jsem odvezla k mamince, jely jsme vláčkem a to 
jí moc baví (mě taky). Bylo nádherně, skoro 12°C a zase jsme
se od sebe nemohly odlepit. Všichni nám říkají, že to uteče a 
budeme zase spolu, ale jen my dvě víme, jak dlouhých je těch 
12 dní... Je už to rok a třičtvrtě, ale ty neděle jednou za 14 dní 
jsou pořád stejné. Ten pocit, kdy to moje největší štěstí musím
pustit z náruče, mě pořád tíží u srdce. Jediné, co mě teď těší a 
z čeho jsem příjemně nervózní a nadšená je zítřejší návštěva u
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Hanky. Vím, že je to jen začátek (vlastně druhá návštěva s 
15timěsíční pauzou), kdy bych chtěla všechno hned, ale musí 
se hezky schůdek po schůdku...
Nejvíc nervózní jsem z toho, že nebudu v pondělí v práci, kde
je asi 8 rozdělaných docela nepříjemných problémů a doufám,
že to tam beze mě nějak ten den zvládnou. Z Prahy přijedu 
večer a ještě se musím připojit k PC do práce aspoň na 4 
hodiny, abych dodělala to, co jsem přes den nemohla. Takže 
trochu nervy. Ale předpokládám, že budu v euforii, takže se to
nějak zvládne. A v úterý mě čeká přesčas do setmění. Do toho
objednávky, balení balíků, pro zboží do Německa po práci a 
koncem týdne zase do Prahy na druhou proceduru laseru.

V týdnu se mě ptal říďa, že mám nějaké obarvené vlasy a 
obočí. Tak říkám, že obočí ne a to moje provokativní "však to 
taky není jediná změna, která přijde" :) No a on začal 
vyjmenovávat různé změny, které by mohly přijít a za 
nejpravděpodobnější usoudil, že budu mít percing! :))) To mě 
rozesmálo (já piercing moc nemusím, připadá mi jako 
nevymáčknutý pupínek, který mi tam vadí :). Tak mu říkám, 
že to bych si nedovolila :) A šla jsem. Jenže je to trochu 
problém, protože teď to budou vědět všichni, kromě něho a to 
není dobré, když je to říďa. Takže mi ta moje milá kolegyňka 
říkala, ať to hlavně řeknu nejdřív oficálně jemu jako první. 
Zase jsme si povídaly, protože jsem jí říkala, že v pondělí jedu
k Hance a říkala mi, jestli jsem četla článek o tom 
transsexuálním páru Katie a Arin, že prý si na mě hned 
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vzpomněla :) To mě potěšilo. Říkala jsem jí, jak je Katie 
krásná a ona s tím souhlasila, ale pak podotkla: "No jo, ale ta 
doba - ten rok dva, než takhle vypadá, to je příšerné! Vždyť 
musíš i po tu dobu fungovat ve společnosti!" :) Jo, to má 
pravdu. To je to nejtěžší, ale stojí to za to. Tohle přeci nemůže 
být důvod do toho nejít.

Jdu do sprchy a nalakovat nehtíky na zítra. A taky vymyslet, v
čem teda nakonec pojedu! :)

Zítřek... den plný očekávání.... tolik si od toho slibuji... tolik 
po tom toužím... a potřebuji... konečně je to tady... Zítra už 
touhle dobou budu zase o krůček blíž.
Dnes se asi moc nevyspím... ale chci nechat průběh všem 
emocím tak, jak jsou... protože to k tomu patří.

A toto je pokračování z dneška 20.1. - v pondělí večer... :)
Teď jsem přijela. Tedy... jela jsem z Prahy ještě k mamce a k 
ségře popovídat si a sdělit jim všechny ty dojmy a taky vrátit 
ségře auto. No a zpátky jsem se hezky prošla pěšky. Pustila 
jsem si písničky a místo toho, abych se odličovala nebo 
odstrojovala, sedím tu a píšu. Je mi totiž tak krásně!!!
A nedokážu se zase vrátit... nechci se odličovat, dát pryč ten 
culíček, pramínky vlásků do tváře spadlých... prstýnek... 
odlakovat ty červené nehty a dát tam zase tu nenápadnou 
růžovou... už je mám pěkně dlouhé, ale chci si je takhle už 
nechat...
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Odlíčím se asi tak o půlnoci! :) Nejradši bych až ráno... nebo 
už nikdy! No já vím, že to nejde... ale mě tyhle návraty do 
klučičího světa prostě nebaví a jsou tak těžké. :/ Obzvláť po 
dnešku.

Děkuji všem, kdo jste na mě mysleli! Moc mi to pomáhalo!
V Praze jsem byla o hodinku dřív - chtěla jsem tam být s 
předstihem, kdyby mě něco potkalo po cestě. Nemohla jsem si
dovolit přijít pozdě a navíc to nesnáším. A takhle jsem dnes 
do Prahy přijela:

po příjezdu z Prahy u mamky

a ještě jedna teď doma

Trošku nuda, já vím :) pořád jenom já, já a zase já :)))

(Včera jsem si měřila pas a když jsem si ho zaznamenávala do
své tabulky, tak jsem zjistila, že za poslední měsíc a půl je o 6 
cm užší :) To mi to chození pěšky do práce prospívá! :) Taky 
už mi padají mé první holčičí úzké kalhoty, takže akorát víc 
utahuju pásek, než si koupím nové! :)

Mimochodem - přemýšlela jsem, zda sem dávat své fotky a 
psát tyhle osobní informace, ale řekla jsem si, proč ne! Já se 
nechci skrývat...
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Teď jsem tak strašně šťastná! Hanka i sestřička mě přivítaly 
moc hezky, měla jsem tam ještě kartu z léta 2012 z té mé 
jedné návštěvy, po které jsem pak 15 měsíců řešila manželku 
(naštěstí dořešila) a v té kartě výsledek vyšetření od prof. 
Weisse. Je to takový hezký papír ze Sexuologického ústavu, 
který se jmenuje "Vstupní psychologické vyšetření". Je tam 
vyjmenováno 6 vyšetřovacích metod a výsledek, který mě 
potěšil :)
Hanka říkala, že s tímhle posudkem půjde vše lehce, že je 
úplně bezproblémový.

Podle FDS (Figure drawing testu) se identifikuji jako žena, je 
tam taky IQ, osobnost a psychická stabilita.
No a závěr: transsexualismus male-to-female (to mě teda 
překvapilo! :)))
S doporučením na standartní postup. Jupííí!

Na Hanku jsem byla trochu hrrr. :) Až se tomu smála, ale já 
jsem si řekla, že tím nic nezkazím, když se hned na všechno 
zeptám kdy a jak :)
Dostala jsem doporučení na endokrinologii, kam se musím 
objednat a kde jsou strašně dlouhé čekací lhůty, takže na mě 
může vyjít klidně i duben :/ Potom bude vyšetření na interně a
cesta k hormonům by měla být otevřená. Hanka říkala, že 
bych musela být jedině na smrt nemocná, aby to nevyšlo 
(zeptala jsem se jí totiž přímo :) a podotkla, že tedy nemocná 
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rozhodně nevypadám :) Já tam byla totiž tak nadšená, že to na
mě asi bylo hodně znát :D
Pak jsem dostala žádost o změnu jména a příjmení (o tu jsem 
si taky řekla :) a teď budu muset na ten rok vymyslet nějaké 
neutrální (pokud možno co nejženštější) jméno (a taky na 
písmenko "T", což zrovna v tom seznamu jmen, který jsem 
dostala, není ani jediné! :) Terezku si vybrat nesmím, protože 
je absolutně ženské (však právě proto jsem si ho taky před 
lety vybrala! :) Ale já se jí nevzdám! Tu si můžu vybrat až po 
operaci. Teď je to jen formalita kvůli dokladům, abychom 
neměly problémy, když nás zastaví dopravní policie nebo 
budou volat u doktora (sedět tam v sukni a zvednout se, když 
zavolají "Pan Novák!" by asi nebylo moc příjemné.)
Další papír, který jsem dostala, je vysvětlení pro 
zaměstnavatele, aby mi umožnil pokud možno 
bezproblémovou přeměnu v ženu a potvrzení pro matriku.

Takže jsem vlastně spokojená. Je mi jasné, že nemůžu hned 
dostat hormony, i když bych chtěla. Hezky všechno postupně.

V únoru pojedu na společné sezení (propustky Hanka 
potvrzuje i na ně! Proč ne, když je to návštěva zdravotnického
zařízení :) a další termín návštěvy zatím nevím, protože měla 
úplně nacpaný sešit jmény na celé 1. čtvrtletí a říkala, že se 
mě pokusí někam vecpat. Termín mi pošle mailem.
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Teď tedy všechno závisí na termínu vyšetření na 
endokrinologii na Poliklinice v Modřanech. Další schůzku s 
Hankou budeme probírat životopis.

Ptala jsem se i na Kačenku - nebo spíš se mě zeptala Hanka. 
Řekla jsem jí, že jí mám jednou za 14 dní a ona usoudila, že jí
ještě nic přímo říkat nemám. Před operací bude potřeba ještě 
spolupráce s "rodinným terapeutem v Motole", který by to 
měl Kačence vysvětlit a prý by bylo dobré, kdyby 
spolupracovala i moje bývalá žena, aby věděla, co Kačence 
říkat... No tak to už vidím to její nadšení. :/ Ale třeba jí to 
vadit nebude.

:) Je mi tak hezky z celého dne. Užila jsem si to. Nesla jsem 
se tou ulicí, ve které má Hanka ordinaci, a moje podpatky 
krásně klapaly... došla jsem až na konec ulice a to zcela 
záměrně - bydlel tam totiž vrchní Dalibor Vrána, alias inženýr
Králík! :) Já ten film miluju!!! Je to odtamtud jen kousíček. A 
tak jsem si to nám všem známé místo taky vyfotila:
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Stěrače stírají!
Jo, mrholilo! Bylo fakt ošklivo, šedá obloha, vlezlé počasí, ale
mě to nevadilo. Zachumlala jsem se do bundičky s kožíškem a
vesele kráčela Prahou. Byla jsem přeci U Rajské zahrady - a

tam ani nemůže být ošklivo :)

Pokud tohle čtete holky, co už máte tohle všecko za sebou, tak
vás to asi nudí! :) Ale pro mě je to jeden z nejdůležitějších 
krůčků vpřed. Vlastně takový druhý krůček. Ten první byl v 
červenci 2012 a díky tomu jsem teď to toho mohla skočit 
rovnou po hlavě.
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:) fotím si kozačky při focení domu pana vrchního :))) protože
se mi to líbí!

Jen škoda, že mě neměl kdo vyfotit...byla by to hezká
památka na tenhle první den.

Ale jednu legrační příhodu sem stejně musím ještě napsat :) 
Stala se mi hned ráno a dost mě nejdřív vyděsila! Když jsem 
vyšla z bytu, čekala jsem, až neuslyším jak jezdí výtah, abych 
se na chodbě nepotkala s nikým ze sousedů. Vlezu do výtahu, 
ten jede dolů a najednou slyším, jak bouchly hlavní dveře... a 
už se v okýnku objevuje nějaká postava, která čeká na výtah!
Našpulila jsem pusu a v rychlosti přemýšlela, co udělám! V 
první vteřině jsem panikařila, protože už jsem věděla, že tam 
stojí soused, co bydlí pode mnou a je předsedou celého 
výboru tady - takový ten nejdůležitější (starší) pán ve vchodě.
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No, ale nakonec jsem si řekla, Terezo, vezmi nohy na ramena 
a zmiz! :) Otevřely se dveře, podívala jsem se mu do očí a 
zamumlala jsem: Dobrý den :) a usmála se.
No a on mi řekl jen "ahoj ahoj" a odjel...
Říkala jsem si, že to je takový můj coming out tady ve vchodě
(stejně to jednou muselo přijít), jenže pak mi v autě došlo, že 
on mě nepoznal! :) My se totiž normálně zdravíme "dobrý 
den" a vykáme si. Viděl prostě mladou holku, tak řekl "ahoj 
ahoj" :))) Takhle mě nikdy nezdraví. Nezdravil tedy mě, ale 
Terezu!!! :) No a to mě samozřejmě potěšilo, zvedlo 
sebevědomí a potom v Praze jsem si jen potvrdila, že nikdo na
mě neciví, nekouká...že mě taxikáři nebo kolemjdoucí kluci 
sjedou očima a zase pokračují :) To se mi moc líbilo - patřit na
tu správnou stranu.
Když jsem pak šla od mamky k sobě domů, vychutnávala 
jsem si to klapání podpatků a řidiči mě pouštěli najednou i 
mimo přechod! :) To Tom nezná :))) Každý (třebaže maličký) 
důkaz ženskosti ze strany okolí je pro mě tak příjemný a 
důležitý...

Zítra mě čeká odevzdat potvrzenou propustku v práci. 
Sestřička se mě ptala, jestli chci oficiální razítko se vším 
všudy nebo to, co se dává těm, kteří to chtějí ještě tajit :) Tak 
jsem řekla, ať mi tam dá to normální, že to tajit nechci :)
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A až si zajdu na matriku (až vymyslím to přechodné neutrální 
jméno) a budu se jmenovat jinak, dám personalistce i papír 
pro zaměstnavatele, kde je všechno naplno napsané.
Ona to vlastně žádná senzace není... všichni lidé, kteří byli v 
tom velkém sešitu u Hanky, jsou jen zoufalí vězni v cizím 
těle... na tom není nic k smíchu. Škoda, že to někteří 
nechápou. Ale to je jedno. Ať se třeba postaví na hlavu :)

Měla jsem cestou domů z Prahy zase takovou euforii, že už 
jsem se viděla, jak takhle jdu klidně pro chleba do obchodu 
nebo do Takka konečně nakoupit. Ale už mi na světle 
prosvítaly lehce tmavší plochy, kde jsou vousky (tam, kde už 
po první proceduře vypadaly a už tam nejsou, to vypadalo 
hezky! :) a řekla jsem si, že ještě musím počkat takhle chodit 
na prudké světlo v obchodech do fronty plné lidí... až zničím 
ty vousky... Všechno jednou bude...
I moment, kdy už přeskakovat zpátky nebudu...

Jdu se tedy odlíčit, odstrojit všechny ty krásné věci, 
vysprchovat a těšit se, až si je zase brzy vezmu na sebe i ven 
včetně těch úžasných kozaček! :) Hlavně se nedívat do 
zrcadla, nebo mi bude zase špatně :)))
A "hurá" do práce :/ Trošku mi to ten dnešní den kazí, ale 
pořád je to práce, díky které můžu uskutečňovat všechny své 
sny (tenhle byt, laser, dárečky Kačence...)

-----
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Mimochodem, teď jak jsem se rozhodla odlíčit a vysprchovat 
a sundala ty dlouhé vlásky s culíčkem... je to poprvé, co se 
líbím sama sobě i v krátkých vlasech! :) Asi je to tím 
nalíčením, jak jsou ty oči zkrášlené a moc hezky vyniknou 
kruhové náušnice :) Ale stejně jsou dlouhé vlasy hezčí! :) Už 
aby mi nerostly... (nebo nakonec zkusím ty clip-in a bude to :)
Těším se na to taky jako malá! :D
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Půlroční čekací doba
21. ledna 2014 v 18:55 | Tereza 

Udělala jsem si svůj oblíbený čaj z čerstvého zázvoru s 
citrónem a medem, krásně mi tu voní a čekám, až trošku 
vychladne, venku letos poprvé sněží, pustila jsem si v televizi 
písničky a hned klip, kde tancují dvě holky v šatičkách... a 
detaily na jejich řasy... jak skáčou do bazénu v plavečkách... 
od toho se nikdy nemůžu odtrhnout, protože si zase 
představuji, jaké by to bylo na jejich místě. Jen s tím 
rozdílem, že celé dětství, dospívání i dospělost jsem o tom jen
tiše snila a potom zoufalá usínala, že to nejde... kdežto teď už 
vím, že to jde... A nemůžu na to přestat myslet, jak se těším.

Už si musím začít dávat pozor na to, co píšu a to mi vadí :) 
Jak jsem psala, nesnáším cenzuru. Ale čím víc lidí o mně ví z 
mého okolí, tím víc z nich o tom všem chce vědět víc 
informací a to znamená, že narazí na tenhle blog, i když jim o 
něm neříkám.
Nikoho tu vyloženě neidentifikuji, takže se nemusím bát, že 
bych někomu nějak ubližovala, ale pokud si někdo přečte, že 
jsem sem napsala něco, co mi řekl, tak si příště rozmyslí, co 
mi říct a co ne. A to by mě zas mrzelo, protože mám ráda, 
když se mnou lidé mluví bez zábran. A tak tu budu psát 
všechno dál, ale ještě s větší anonymitou osob, kterých se můj
život dotýká přímo (rodina a práce především). A taky tu 
nechci vykecat úplně všechno! ;)
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Dnes ráno jsem nesla personalistce propustku ze včera. Měla 
jsem k tomu připravený i papír pro zaměstnavatele od Hanky, 
takové vyjádření o tom, kým jsem (včetně mého dívčího 
jména), co se se mnou bude dít (že mě čeká real life test, 
hormony, změna jména nejprve na neutrální podobu...) a že by
bylo vhodné, kdyby mi nějakým způsobem umožnili projít 
přeměnou. Bylo to tam moc hezky a profesionálně napsané. 
Ale nevěděla jsem, jestli jí to dát hned nebo až později. Nebo 
jestli nejdřív řediteli... ale byly jsme tam samy a ona se na mě 
tak podívala a zeptala se: "Tak co...?"
"No, budu teď jezdit do Prahy častěji." A začala jsem být 
trochu nervózní, ale nebylo proč.
A začala větou, kterou jsem dnes slyšela celkem 3x :)
"Víte, já nikoho takového neznám..." a už jsme se 
rozpovídaly. Dala jsem jí ten papír s tím, že to chci říct i 
řediteli a s obavami čekala, co mi paní personalistka řekne.
Její reakce byla úžasná! (Trochu jsem to tušila, ale dokud to 
člověk neslyší, tak si moc nevěří.) Říkala, že se nemusím bát 
o místo a že se spíš teď bojí oni, abych se neodstěhovala 
někam do velkého města - kvůli anonymitě, kterou potřebuji.
Hned jsem jí ujistila, že to je přesně to, co nechci - někam se 
vytěsňovat nebo ustupovat.
Hrozně mě potěšila!
Za pár minut mě volala, ať jdu k nejvyššímu do kanceláře... 
Pozdravila jsem, sedla jsem si a se strachem čekala (proč se 
pořád něčeho bojíme???)... Usmál se na mě a říká: "Nikoho 
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takového neznám, ale hodně cestuji a viděl jsem na svých 
cestách spoustu takových lidí. Ode mě můžete počítat s 
podporou a kdyby měl s vámi někdo nějaký problém, přijďte 
mi to říct."
A začal se o to zajímat, ale nebylo moc času, tak jsem šla zase
pracovat a za dvě hodiny si nás ředitel (pod kterého spadám) 
zavolal na poradu. Po ní řekl, ať tam zůstanu a mě bylo jasné, 
co se bude zase probírat :)
Začal: "Nikoho takového neznám..." :)) A že četl ten papír...
Ten papír od Hanky mi všechno nesmírně usnadnil. Jak to 
totiž člověk vidí napsané s razítkem, tak to má docela jinou 
váhu, než když to někomu jen tak říkám. To pak vyzní, jakože
si to jen vymýšlím, že je to můj rozmar.
I tak se ale ředitel ptal na spoustu otázek typu, jestli se tomu 
dá nějak zabránit, jestli je to dědičné, jestli budu mít prsa :) 
Bože to mě potěšilo! :) Říkal, že soudí lidi podle toho, co 
umí...
Jsem šťastná, že jsem natrefila zrovna na tuhle liberální firmu,
ve které už budu za chvíli rok!
Všechny jsem ujistila, jak ráda bych tu pracovala dál, že 
nebudu dělat žádné výstřednosti (myslela jsem tím, že hned 
zítra přijdu v sukni a zmalovaná :))) a do toho přišel nejvyšší, 
sedl si tam a zeptal se, jestli probíráme zrovna tohle téma :)
A zapojil se do hovoru. :) Vyloženě ho to zajímalo.
Začal řešit takové detaily, jako jestli mi už může říkat Terezo 
(to mě dělalo tak dobře!) nebo že pokud budu potřebovat 
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chodit na dámské toalety, tak že se stačí domluvit s paní 
personalistkou :) Smáli jsme se tomu.
Nejvíc mě pobavil, když řekl: "Vy máte takový jemný obličej 
(tím jsem si jistá tedy nikdy nebyla, ale je hodný, že to řekl :). 
Počkejte - my si spolu jednou zatancujeme!" :)))
To už je několikátá nabídka k tanci! :) Řekla jsem, proč ne! :D
Nakonec mi zase vyprávěl o transvestitech a transsexuálech v 
Thajsku, jak se jim nejprve nechtělo na jedno jejich 
představení, ale nakonec šli a jak to bylo úžasné! :) Že jediný 
detail, podle kterého se daly poznat, byly větší nohy :)
A mluvil také o tom, zda se nechci odstěhovat (jak to, že mají 
takovou představu?), o tom, že musím mít obrovskou odvahu 
tohle udělat a vypustit ven a taky to, že tohle město je malé, 
že to bude zajímavé... :)

Pak si mě ještě odpoledne jednou ředitel zavolal, abysme to 
prý dopovídali :) A začal se ptát zas. Jak to bylo s manželkou, 
jak to dlouho potrvá, než budu vypadat jinak a na spoustu 
dalších věcí. Řekla jsem mu, že ten piercing, co si myslel, že 
budu mít, to tedy nebude :))

Pro někoho to není jednoduché skousnout, ale mám 
zkušenost, že když se to podá s úsměvem a humorem, tak to 
jde lépe. I tak bych byla ale ráda nezajímavá a zase tou 
obyčejnou šedou myškou v tomhle podniku, která se nikomu 
nevnucuje a nikoho nezajímá... Ať už je ta zimní olympiáda, 
ať se pozornost zase přesune jinam!
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Takže jsem měla po ránu moc příjemný zážitek, ze kterého 
jsem měla největší strach.
A najednou vidím, jak ten strach byl zbytečný. Jak to ze mě 
spadlo a že už bych klidně zítra mohla přijít jako Tereza :) 
(Kdybych vypadala konečně ženštěji - bez těch vousů a s 
delšími vlásky... navíc od středy se nesmím holit, protože mě 
čeká zase laser :) Ale to jsem jim taky vysvětlila, že tu teď 
hlásím, jak ze mě bude žena a zatím jsem zarostlá :) Ředitel 
hned podotkl, že by se mu taky líbilo se neholit :)))

Ale myslím si, že právě to, jak vlásky rostou pozvolna, má 
svůj význam a důvod. Takhle se okolí pomaloučku může 
připravit na tu mojí změnu... Personalistka mi říkala, jak si 
těch změn už všimlo víc lidí (já přitom až takové změny 
neprovádím - jen mám dlouhé lesklé nehty, lehce namalované 
oči a černohnědé vlasy :). Jenže to je právě tou ženskou 
vnímavostí a intuicí... A pořád se mě někdo ptá, proč se tak 
usmívám! :) (Ale s tím já mám problémy už od školy. Šla 
jsem na oběd a kuchařky se mě hned ptaly, co že mám tak 
dobrou náladu, jak se usmívám :) Potkám jednu milou 
sousedku a ta mi pak řekne, že můj život musí být v pohodě, 
když se pořád tak usmívám. Nebo taky manželka, která mi 
pořád říkala, ať se tak neusmívám... A já přitom nevěděla, že 
se usmívám :) Fakt za to nemůžu! :) Až mi bude blbě, tak se 
usmívat nebudu. (Jako jednou - a to mě potkala vedoucí ještě 
z úřadu a říká: "Usmívejte se! Sluší vám to víc!" :)) No jo, ale 
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ona byla extrém. Taky se pořád usmívala a když jí teď vidím v
televizi, jak vystupuje za Ministerstvo školství, tak se zase 
pořád usmívá :)) Asi to má nějakou zvláštní moc - ten 
úsměv :) Někdy si ale říkám, jestli takhle potom nevypadám 
moc hloupě nebo naivně :)

Název tohoto článku byla pro mě dost deprimující záležitost. 
Říkám byla, protože už to není pravda, ale já ho tak schválně 
nechala.
V poledne jsem si totiž měla zavolat na endokrinologii na 
Polikliniku v Modřanech a objednat se (kvůli odběrům a 
vyšetření, které potřebuji k tomu, abych mohla dostat 
hormony).
Sestřička byla milá a snažila se, ale úplně mě vyděsila, když 
řekla, že jsou tu dlouhé čekací lhůty a nejbližší volný termín 
je 8. července!!!
To mě zlomilo :( Další půlrok čekání :(
Snažila listovat v sešitě zpátky, jestli tam někdo nevypadl, ale 
dojela až k únoru a nic. Tak mi řekla, že mi napíše 8. července
s tím, že pokud se uvolní místo, zavolá mi.
Měla jsem po náladě a bylo mi do breku. Ani jsem nebyla tak 
vzteklá, jako smutná.
Hanka říkala, ať se připravím na dlouhé čekací lhůty, že mě 
můžou objednat klidně až na duben! Ale červenec jsem slyšet 
nechtěla... :/
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Buď jsem měla štěstí nebo někdo zapracoval, ale za pár hodin 
mi sestřička volala, že pro mě našla místo dříve - a to už v 
polovině února!!!!!! A hned byla moje euforie zase zpátky! :)

Tak to jsem potřebovala!

Zas takové štěstí, jako měla Míša, že ráno tam zavolala a ještě
ten den v 11 tam šla, jsem neměla, ale únor je pro mě naprosto
skvělý! Vždyť je to za měsíc! :)

Moc ráda bych ještě v lednu stihla zajít na matriku. Ale 
přemýšlela jsem, že bych tam šla jako Tereza... prostě proč ne.
Když jsem si teď v Praze ověřila, jak mě lidé neřeší a 
identifikují správně. Ale tady budu stát tváří v tvář nerudným 
úřednicím zblízka! Na druhou stranu ony stejně budou vědět, 
proč tam jdu. A jít tam jako Tom mi přijde zbytečné a 
nevhodné...
Záleží na tom, kdo tam bude sedět. Náš městský úřad je 
zvláštní. Znám tam velkou spoustu lidí ještě z dob, kdy jsem 
byla taky úřednice. Naše město má sice několik desítek tisíc 
obyvatel, ale prostě je malé. A chtěla bych zkusit je tam prostě
ukecat, abych si mohla zvolit jméno Tereza :) Tedy... já vím, 
že to nejde. Ale byla jsem 12 let úřednicí! A proto vím, že jde 
všechno, když se chce :) (Jenže ono se obvykle nechce :))). 
Dobře no, tak to mi neprojde, ale zkusím to stejně :)
Terry nebo Terri je přijatelné, ale moc cizokrajné.
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V týdnu jedu s Nikčou do Německa pro zboží, tak to s ní 
proberu :) (Že bysme byly obě Nikči na tu přechodnou 
dobu? :))
Ono totiž cizokrajné jméno poutá až moc pozornost - a to je 
přesně to, co pořád nechci.
Navíc jsem teď zjistila na www.magicbabynames.com, že 
je ...
Terry - americké jméno, které nosí 79% mužů.
Terri - americké jméno, které nosí 95% žen (to je jasné - kluci 
jsou s tvrdým! :)
Tereza - české jméno, 100% žen... (nemůže tam být aspoň 
99%? :)
Terez - 84% žen! (Takže by to bylo jako Tereza, ale jenom 
vypadlo písmenko "a" na konci. Stejně mi občas říkají Terez :)
No jo, jenže některé servery ho uvádí jako řecké 100% 
mužské jméno :/ Tak to teda ne! Nechci mužské :) Ale tady 
nejsme v Řecku ;)
Theresa i Therese - 99% žen! (Tak to taky nevypadá 
beznadějně :)
Teresa - anglické jméno - 99% žen! - tak a jdu pátrat, který 
muž je to 1% :) (Tak nic... to 1% mi jiné servery zamlčují a 
prezentují Teresu jako exkluzivně 100% ženské jméno. Což 
mě tedy samozřejmě na jednu stranu těší :)

Našla jsem hezkou diskusi, kde nějaký američan řeší, zda je 
Theresa mužské nebo ženské jméno. Odpovědi mě pobavily.
Slečny mu odepsaly:
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"Jo, je to holčičí jméno.
Pouze krutí a bezcitní rodiče by pojmenovali chlapa Theresa.

Nebo ti, kteří místo něj chtěli dívku..."

"Je to holčičí jméno a zní velmi žensky!"
(A to se mi na něm právě tak líbí :)

No jo, řeším detaily. Ale proč ne. Tohle mé klučičí jméno mi 
sice dali rodiče a trochu je mi líto, že jim ho po tolika letech 
musím vzít, ale nemám jinou možnost. Jenže vyřešit to chci, 
protože mé jméno je provázané na velkém množství veřejně 
dostupných míst. Nechci mít e-shop na jméno "Therese 
Copperfield" nebo tak něco :))) Chci ho mít na jméno Tereza 
N. :/ (I když doménu už na to jméno mám a pošta mi na něj 
taky občas chodí - vždyť říkám, že to někdy jde, když se 
chce...)

Dnes jsem si uvědomila, jak mi bude krásně, až spolknu první
pilulku. Nejde jen o to, jak budu vypadat. Jde i o to, jak se 
budu cítit! Celý život jsem se zabývala otázkou, JAKÉ TO JE 
BÝT ŽENA!? Jak se cítí? Jaké to je? A zkoušela jsem 
všechno možné, abych to zjistila sama na sobě. Ale oblékání, 
líčení, vystupování na internetu pod ženskými jmény a 
ženskou identitou - to všecko bylo moc fajn, ale pořád jsem 
nevěděla, jaké to je cítit se jako žena! Jenže teď to najednou 
budu vědět! Tolik se toho změní. Mé tělo bude reagovat na 
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záplavu ženských hormonů (a na blokátory těch mužských) 
nejen fyzicky, ale i psychicky.
Já vím, že mi spousta z vás řekne, že to někdy nestojí za nic :) 
Ale já to "za nic" chci prožívat taky! :) Protože je to ženské 
"za nic"!
Je to v naší hlavě. To, jaké jsme a jaké budeme. Nejde jen o to
změnit náš design :)

Psal mi můj spolužák ze školy, kterému jsem dělala stránky, 
abych tam něco aktualizovala. V červnu bysme měli mít sraz 
po dvaceti letech a já tam od té doby nikdy nebyla. Ptal se mě 
v mailu, co je u mě nového, kde pracuji atd. (Přes rok jsme si 
nenapsali). Ještě jsem mu neodepsala. Vůbec nevím, jestli mu 
to říct nebo ne. Nechci to vyhlásit úplně všem hned teď, kdy 
jsem ještě na začátku - navíc on mě přeci nevidí :) Ale jsem 
tak nadšená, že to nadšení ze mě přímo přetéká :))) Tak ještě 
uvidím, co odepíšu a jak vyřeším červnový sraz. Dvacet let 
mě nikdo z nich neviděl!!! :) Jenže v červnu ještě nebudu 
vypadat vůbec tak, jak bych si představovala. Na druhou 
stranu je to zrovna moment, kdy nebudu už chtít vypadat ani 
jako Tom (to jméno ještě existuje? :).

Tak to jsem se zase vypsala :) Ale když ono se mi vždycky 
uleví...
Takže polovina února! ;) A ještě čekám na další termín od 
Hanky, až ho nějak vymyslí. Výsledky z endokrinologie budu 
mít nejspíš dřív, než pojedu zase k Hance. (Samotné vyšetření 
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na endokrinologii probíhá dopoledním odběrem krve a pak 
rozhovorem s p. doktorem (MUDr. Vladimír Weiss). Nejde 
jen o jednorázovou návštěvu. Tady bych měla být i v 
budoucnu sledovaná jako ostatní holky a kluci :) Modřany 
jsou pro mě ovšem na úplně opačné straně Prahy. (Což mi 
samozřejmě vůbec nevadí a neřeším to, ale nikdy jsem tam 
nebyla.)

Ještě vyšetření z interny, kde prý taková dlouhá čekací doba 
není a kam dostanu doporučení na další návštěvě a je to :)

Jak to, že mě vždycky tak dostanou komentáře od kluků na 
facebooku nebo na youtube u mého videa. Třeba jako teď: 
"Terka je prostě kočka! :)" To se mi tak líbí! :))) Líbí se mi 
líbit se! :) Jako žena ovšem. (To už ani jinak neberu). Tohle 
"ženské líbení se" je totiž jiné, než to mužské...
Někdy potkávám kluky, kteří mají tak jemné ženské tvářičky! 
A říkám si: Ach bože, jak krásné by z nich byly ženy! A oni 
těmi ženami vůbec být nechtějí, zatímco muži chlupatí, 
zarostlí, urostlí a s vyloženě mužnými rysy jsou ve 
skutečnosti uvnitř ženy. To je nějaká spravedlnost?
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Ahoj beruško :)
22. ledna 2014 v 17:29 | Tereza 

Ráno jsem přes pracovní Skype napsala té mé oblíbené 
kolegyňce, že jsem včera byla u jednatele, u ředitele a že to se
mnou všichni v dobré náladě řešili :) Prý si toho všimla :) A 
probíraly jsme, jak to říct ještě posledním dvěma kolegyním a 
kolegovi (všechny mám ráda), se kterými sdílím kancelář. Je 
nejvyšší čas jim to říct a pak už bude klid. Zbytku podniku to 
říkat nebudu (protože ani nemusím :). Ale bylo by dobré, 
kdyby se to zrovna ten kolega, co sedí vedle mě, dozvěděl 
nejprve ode mě, než od někoho cizího. Poslední tři...
Tak mi kolegyňka slíbila, že ho nějak "naklepne", dá mi vědět
a já už mu to dořeknu :)
Řekla jsem jí, co všechno mě teď čeká a ona mi na to řekla: 
"A nešlo by to nějak uspíšit?" :) Těší se jako já! 1-2 roky na 
kompletní přeměnu jí totiž přišla jako docela dlouhá doba :) 
Což je tedy fakt, ale ono už to za pár měsíců bude jiné :)
V papíru pro zaměstnavatele mám napsáno, že byl kromě 
jiného zahájen RLT (Real Life Test). To je věc, kterou teď 
řeším, protože v této chvíli mám v práci dveře otevřené, 
najednou si můžu přijít v čem chci a jak chci... to je ohromná 
úleva! Ale mám problém s těmi vousky pořád. Ještě, že teď 
jedu na druhý laser. Zase jich pár zmizí. Jenže celý příští 
týden je budu mít zase vidět, jak pár dní zůstávají chvíli vidět 
"spečené" na tváři, než vypadnou. A nejpozději do začátku 
února (prostě do mé návštěvy na endokrinologii v polovině 
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února) chci mít už vyřešené neutrální jméno. Ale na matriku 
chci jako Tereza a to s těmi spečenými vousy na tváři prostě 
nejde! Ty vousy mě vážně ničí! Potvory jsou to! Nevím o 
ničem strašnějším, co by mi víc snižovalo ženské 
sebevědomí.. :(
Už i s postavou začínám být spokojená. Padají mi kalhoty a 
před dvěma dny jsem si musela dát pásek na poslední dírku. 
Tam jsem zapnutá nebyla několik let...možná tak 10... 
Přichází čas změnit šatník o jednu velikost menší :) Jupííí! 
Ještě maličko a budu spokojená úplně.
Když to tak vezmu, tak vousy (a taková hrubší tvář díky těm 
vousům i pod make-upem) je to jediné, co mi brání se 
rozlétnout... vykvést... Po hormonech a po ukončení těch 
laserových procedur v létě by měla být pleť hladší. Přesně jak 
říkala Andrejka - že jí měla taky takhle hrubou jako já po těch 
vousech, ale teď už ne. Přála bych si nepoužívat tolik make-
up... a vypadat žensky i bez něj... Proto tolik usiluji o 
hormony co nejdřív. Není na co čekat. Nemám důvod se 
někde zdržovat. Nepotřebuji už být mužem. Je to pryč. 
Poslední zbytky mužství neustále upadávají do minulosti (a 
ještě tak rok upadávat pomaličku budou), než z nich nezbyde 
(snad) už žádný. Doufám a věřím v to.
A moc ráda bych na tu matriku přišla jako Tereza, abych si 
ověřila, jak jsem identifikována :) Protože to bude kontakt s 
veřejností. Přímý kontakt, včetně pohledů do očí, rozhovoru, 
reakcí... Je potřeba chovat se sebevědomě a být v pohodě :) 
Vím z vlastní zkušenosti, že jak se chovám k někomu já, tak 
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se chová i on ke mě. Na úřadě se nám ovšem často stávalo, že 
jsme měli třeba 50 otrávených vzteklých nevonících 
agresivních a neschopných uchazečů po sobě a když po nich 
přišel ten jeden chudák vzorný hodný šikovný, tak to chvíli 
trvalo, než jsme se "přeorientovali" zase na tu správnou 
vlnu :) Kolikrát jsem se mu musela omluvit, že jsem na něj 
byla ošklivá, ale jak je člověk nastartovaný... :)
Akorát matrika je zrovna ústav, do kterého vkročím jako Tom 
(naposledy). Což tu mojí ženskost rozhodně moc nepodpoří...

Dnes jsem volala naší bezpečačce (běžně jí nevolám, spletla 
jsem si číslo :) Je to strašně fajn veselá paní a taky jí mám 
ráda. Zvedla to a říká: "Ahoj beruškooo! :) Co 
potřebuješ!? :)" To mě ale vážně potěšilo!

Dostala jsem taky další dva termíny k Hance (ten jeden 
únorový týden bude zase pěkně nabitý a pro mě to budou v 
práci dost velké nervy, abych to všechno stihla a zvládla. Teď 
nesmím nic pokazit, protože jsem vedení ujistila, že to nebude
mít vliv na můj pracovní výkon. Takže přesčasy, trochu stres a
práce i z domova po večerech, ale nějak ten čas dohnat 
musím.

Když si představím, jak hezky mi teď bylo v Praze, když jsem
si to kráčela po ulici v kozačkách... a představila jsem si, že 
snad za rok budu vypadat ještě víc žensky... že by to snad 
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dokonce i mohlo vyjít, abych byla jednou správně 
identifikována :)
Ten pocit na správné straně je jedinečný. Až donedávna (před 
dvěma lety) to byly jen střípky, které jsem se snažila urvat z 
toho klučičího života... utéct... každý den jsem utíkala... 
během dne několikrát v myšlenkách a pak doopravdy, když 
jsem byla doma a snažila se využít každou chvilku, kdy jsem 
byla sama... Na druhou stranu jsem ale měla doma taky to 
svoje malé štěstíčko a (tehdy ještě) milovanou manželku, 
které teď nemám.

Píší mi lidé, co řeší to, co řešila já. Děti a rodiny. Své první 
kroky, které ještě nenastaly. Výčitky a bolest, kterou musí 
denně překonávat, ale kterou jim vynahrazuje právě rodina. 
Nemohou ode mě čekat, že se je nebudu snažit přetahovat na 
tu svojí stranu. Jsem už jednou nohou na ní a je tu tak krásně, 
že se nechci a nebudu vracet. To nadšení mě táhne dál a oni 
ho ze mě cítí. Vědí, že stejně nadšení by byli i oni. Že tohle je 
vysvobození a záchrana.
Někteří z nich mi píší, že to jejich partnerky vědí, jiní zase, že
ještě ne... A když je tam ještě to děťátko, tak to je pak vážně 
jedno z těch nejtěžších rozhodnutí v životě.
Vůbec si netroufám odhadnout, jak bych se chovala, kdyby se
ke mě žena i s dcerkou vrátila. Tolik jsem jí milovala a násilně
tu lásku ze sebe každý den rvala, až se mi to nakonec povedlo.
Teď je mi dobře. Cítím, že bych po nějaké době zase sklouzla 
sem. Myslela jsem si, že ne. Ale nejde tomu utéct. A neutečou 
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tomu ani ti, co mi píší. Mají na výběr: buď se s tím snažit celý
život v sobě bojovat, ale nepřijít o rodinu nebo do toho jít a o 
tu rodinu přijít. (Prostě tyhle dvě věci dohromady většinou 
nepůjdou a štve mě to.) Nemůžeme mít všechno. Já měla 
štěstí. Teď už vím, že to nejhorší období, kdy moje žena 
rozhodla za mě, bylo vlastně potřebným krokem dostat se dál. 
Tam, kde jsem teď. A její nenahraditelná a nezměrná ignorace,
která mě tak ničila, mě vlastně úžasně pomohla. Jak to 
najednou vidím jinak! (Jen jsem zvědavá, kdy proběhnou ty 
fáze rozchodu). Ale je mi to vlastně už jedno. Žádné couvání 
se nekoná. A ulevilo se mi i proto, že stůj co stůj splašeně už 
nehledám někoho, vedle koho bych usínala a radovala se. 
Toužím po tom, ale řeším teď úplně něco jiného. A až to 
dořeším, budu řešit zase jiné věci :)

Tak jsem se tu zase vypovídala a můžu jít psát ještě druhý 
článek - trochu kratší naštěstí, ale na jeho téma mě přivedla 
Lenička :) Moje milovaná houslistka, co má moc fajn ženu ;)
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Filmové a knižní střípky z dětství
22. ledna 2014 v 18:36 | Tereza 

Pamatujete na Sexmisi? Teď jí o víkendu dávali. Polský film z
r. 1984. Sledovala jsem ho už od malička se zatajeným 
dechem... Strašně jsem se u toho styděla před rodiči, ale 
nemohla se od toho odtrhnout. Přemýšlela jsem o tom pak 
vždycky několik dní... Bylo mi špatně z toho, že to byl jen 
film a že se tohle nikdy nestane. Nikdy bych jim z toho 
operačního sálu neutekla!!! A taky se mi moc líbila ta hlavní 
představitelka, jak byla neuvěřitelně ženská... a nosila culíček!
:)

Všichni muži vymřeli! A na světě zbyli jen tihle dva... co s
nimi? :)
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Uděláme z nich taky ženy!!!
(Bože to byla tak krásná myšlenka! :)

Když jsem hledala fotku z toho filmu, narazila jsem na polský
článek, ve kterém se píše, že film se natáčel v solných dolech 
Wieliczka (u Krakova). Tam jsem v r. 1998 byla, protože jsem
jednou viděla dokument německé televize a tak mě nadchlo, 
že všechno je ze soli (schody, zdi, lustry, oltář v podzemním 
chrámu...všechno!), že jsem to musela vidět a jela jsem tam s 
tím, že si olíznu zeď :) (Jo, fakt byla slaná a ošklivě černá :) 
Všude byly ale vystavené krásné solné krystaly. Hodně 
zajímavým zážitkem už byla jen cesta výtahem 300m do 
hloubky - původním výtahem, kterým jezdili horníci a který 
nemá světlo! Několik minut v dřevěné někam se řítící kleci v 
absolutní tmě ve stísněném prostoru s deseti lidmi, které 
neznám... :) (Vůbec jsem neměla strach! :)
Jednou jsem prostě popadla spacák, baťůžek a jela vlakem 
přes krásnou Wroclaw poslechnout si kostelní zvony do 
nejkrásnějšího polského města - do Krakova. Wieliczka je 
odtud kousek. Původně jsem měla namířeno až do Lvova na 
Ukrajině, ale Krakov mě očaroval a v hostelu mě ubytovali na
pokoj spolu s učitelem literatury z Los Angeles, co se právě 
vrátil z Moskvy a s klukem z Japonska, který se jmenoval 
Ikuro (teď je oční neurochirurg) a s ním jsem pak chodila na 
výlety. Několik let jsme si psali. Když přijel na stáž do 
nemocnice v Berlíně, přijel i na dva dny ke mě na návštěvu. 
To bylo moc fajn setkání dvou kultur. Ale už moc odbočuju :) 
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Jen jsem chtěla říct, jak nás lidé ovlivňují, jak nám mění život
a každý, koho v životě potkáme, nám přináší něco nového.
Tenkrát jsem ovšem netušila, že ten film se točil tady.

Hlavní představitelé po 25 letech :)
(Tak z nich přeci jen zůstali ti muži :))

A na kouzelném krakovském náměstí chtělo se mi darovat ty 
nejdelší růže na světě koupené za poslední zloté všem těm 
rozzářeným usměvavým dívkám, které mě míjely. Navždy se 
zaznamenat do jejich života touhle malou epizodou. Ale vedle
mě si sedl takový hezký mladý pár, který se držel za ruce, tak 
jsem tu růži dala jim. Chyběla mi ta moje odvaha. A jelo se 
domů. A ve vlaku si proti mě sedl moc sympatický Francesco 
z Verony :) Pořád někoho potkáváme :)
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Proč o tom cestování ale píšu... Miluji cesty. Jsem na nich tak 
svobodná a šťastná. Už nějaký čas si ale uvědomuji, že jako 
žena můžu na osamocené cestování zapomenout. Jako žena 
můžu zapomenout na pozdně večerní proklouznutí z vlaku 
domů zadem přes louku, kde je pusto a spousta ponurých 
zákoutí nebo chození pěšky do práce temnými uličkami. Jako 
žena začínám mít o sebe mnohem větší strach. To mě ale 
neodrazuje. Říkala jsem, že chci přijmout vše ženské - tedy to 
dobré i špatné. Potřebuji obojí.

Moc hezký byl (zase! :) polský seriál Toša a Tomek - to byl 
první pořad, kdy jsem si všechno uvědomila! Sourozenci, 
kteří měli jet na prázdniny, ale protože se jim nějak nechtělo, 
prohodili se. S napětím jsem vždycky očekávala, jaké to bude,
až si ten chlapec oblékne ty modré šatičky. Ostatní scény mi 
byly téměř ukradené... Ale moc mě to neuspokojilo, protože 
jich tam moc nebylo.
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Toša a Tomek, v polském originále "Holka nebo kluk"

Mívali jsme doma starou knížku "Odvážná školačka". Byla 
to ruská knížka s obrázkami. A uprostřed byla kapitola, kdy se
její spolužák převlékl za školačku - v Rusku se nosily (a asi 
ještě nosí) stejnokroje a tak měl na sobě krásné šatičky s 
mašlí... musím tu knížku někde najít (nejspíš jí už mamka ale 
vyhodila)... Milovala jsem ten obrázek... Byla to moje 
nejoblíbenější stránka ze všech knížek...

Leden 2014 - Filmové a knižní střípky z dětství 130

http://www.youtube.com/watch?v=d3IVYa2IHcI


Pořád jsem přemýšlela nad tím, jaké to je být tou školačkou a 
mít ten holčičí stejnokroj... Vůbec jsem nechápala, proč na to 
myslím, styděla jsem se za to, ale tak nesmírně moc mě to 
přitahovalo pokaždé, když jsem tu knížku měla v ruce...

Pokud mě ještě nějaké filmové nebo knižní střípky z dětství s 
touto tématikou napadnou, tak je sem připíšu.
To jsem si zase zavzpomínala :)
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Já a moje kolegyně
23. ledna 2014 v 22:31 | Tereza 

Lámala jsem si hlavu s tím, jak to říct už posledním třem 
mým kolegům (dvě ženy a jeden muž), se kterými sdílím 
kancelář, aby se to dozvěděli dřív ode mě, než od někoho 
cizího. Pořád k tomu nebyla vhodná příležitost. Čekala jsem 
na nějaký příhodný okamžik, ale ten najednou vůbec 
nepřicházel. Štěpánka (ta moje milá kolegyňka, která to 
věděla a poznala jako první) mi říkala, že mi pomůže a tomu 
našemu kolegovi to naznačí nebo řekne. Oni jsou totiž taková 
nerozlučná dvojka :) Což taky ráno v mé nepřítomnosti 
udělala, ale potřebovala jsem mu to říct i sama. Probírali jsme 
Koreu, tanky, diody, jeho manželku... ale pořád tam nebyla ta 
příležitost...
Štěpánka měla včera ráno na uších strašně krásné kulaté 
třpytivé červené náušnice. Hned jsem si toho všimla, tak jsem 
jí ty její "maliny" pochválila :) Prý to nejsou maliny, ale 
jahody! :) Když jsem jí pak dnes ráno psala, že jsem to 
kolegovi neměla ještě příležitost říct, přišla řeč i na náušnice a
vypadlo z ní, že mi chtěla jedny přinést, když se mi ty třpytivé
jahody (co má od ségry) tak líbily :) Ta je tak hodná!!!

Když jsem šla na oběd s Jitkou - to je zase druhá kolegyně, 
kterou mám ráda, tak mi řekla, ať si sednu k nim ke stolu (k 
ostatním kolegům, kteří vždycky spolu obědvají). A to já si 
zas sedla docela ráda.
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Všimla jsem si, jak si několikrát po sobě prohlíží mé 
obočí... :)
Když jsme se najedly a vyrazily zpátky do kanceláře, šly jsme
samy a najednou mi říká: "Tak už nám to konečně řekni!" :)))

Začala jsem se culit... :) Bylo mi to jasné. Zastavily jsme se 
ještě ve výrobní hale, dívaly jsme se jedna druhé do očí a 
najednou jsem zase cítila ten osvobozující pocit, který mám 
pokaždé, když někdo ze mě tu masku sundá... "Všimla jsem 
si, že máš hezčí obočí než já! A ty krásně narůžověle 
nalakované dlouhé nehty! (A to jsem si myslela, jak jsou 
nenápadné :))) Toho se nedá nevšimnout! Tak jsme si s 
kolegyní říkaly, jestli Ty náhodou nechceš být žena!"
Zase ta ženská všímavost. Paní personalistka jim totiž prý jen 
něco naznačila, ale neprozradila mě, jak jsem původně 
předpokládala :) Když jsem v kanceláři zrovna nebyla, tak se 
spolu o mně bavily a řešily mé obočí, nehty, vlasy... :)
Bože jak mě to potěšilo, když mi řekla, že je mám hezké! 
Řekla jsem jí na to, že bych chtěla mít tak hezké vlasy, jako 
má ona!
A bavily jsme se dál v tom smyslu, že je teď ráda, když bude 
chodit na oběd se mnou a nikdo jí nemůže vyčítat, že chodí s 
kolegou (mužem). Takhle je to vlastně bez problémů, protože 
jsem žena! :)
Říkala, jak strašně moc mi fandí a jak se těší na výsledek!
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Přišly jsme do kanceláře a tam jsem té druhé kolegyňce (které
jediné vykám) řekla: "Tak už víte, proč se nemůžu už nikdy 
oženit?" :) A bylo to.
Všichni jsme si oddechli, že se tam vyčistilo to napětí, že už
to není tabu a můžeme se o tom všichni normálně bavit.

Takových otázek! :) A toho nadšení! Tohle mě fascinuje... to, 
že jsem v euforii já, bych pochopila, ale že i ostatní? :) 
Najednou mám možnost sdílet tu radost s někým i v práci! 
Najednou se můj život neuvěřitelně propojuje s tím, kdo 
doopravdy jsem a zapadá to perfektně do sebe. Tak jak má...

Probíraly jsme spoustu věcí kolem celé přeměny, mé pocity, 
které jsem měla celý život a jak jsem se zapřísahala, že to 
nikdy nikomu neřeknu. Obdivovaly zase mé nehty - tentokrát 
už naprosto přirozeně, bez skrývání a zblízka. Ptaly se, jestli 
jsou to mé vlastní nebo umělé - že to tu už předtím spolu 
řešily :) (To jsou moje vlastní nehtíky :) Taky se mi moc líbí :)
Ukázala jsem jim některé mé fotky v mobilu, jak jezdím do 
Prahy a taky jednu, co jsem si fotila v sukýnce s tou žlutou 
gerberou... tam prohlásily, že vypadám tak na 18! :) Tak jsme 
zase probíraly, že mi taky píšou 18tiletí kluci... (přitom je mi o
hodně hodně víc). Tolik se mi líbilo, když mi říkaly, jak mi to 
na těch fotkách sluší! (Ačkoli já sama se sebou spokojená 
nejsem, což mě ale právě žene dál.) A nasmály jsme se, když 
mi kolegyňka chtěla dát už hned teď část svých širších boků, 
na které já se tak těším, což nemohla pochopit :))) Ptaly se 
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mě, jak se budu jmenovat a hrozně se jim líbilo jméno 
Terezka :)

Vysvětlila jsem jim, že teď jsem zrovna zarostlá, protože jedu 
na druhý laser kvůli vousům... zrovna v době, kdy jsem to v 
práci po mé pondělní návštěvě Hanky všechno tak hezky 
oznámila.

Ty reakce mých nadřízených a kolegů jsou fantastické. Až se 
mi tomu nechce věřit. Vím, že jednou se nějaký blbec najde, 
ale na toho já kašlu. Ještě je tu další kancelář (kde to nikomu 
ale už oznamovat nebudu) a hlavně výrobní hala s 200 lidmi...
:)

Došlo mi, že maska, kterou si pomaličku sundávám, už 
nemůže být nikdy nasazena zpátky. Že s každým poodkrytím 
ze mě padá ta nesnesitelná těžkost bytí, která mě doprovázela 
celý život. A teď už zpátky nejen že nemůžu, ale hlavně ani 
nechci. Potřebuji jít dál dopředu. Těším se na to. Myslím na to
pořád... jaké to bude, až se to úplně překlopí...

Kolegovi jsem to napsala v e-mailu... že nemůžu už několik 
dní najít vhodný okamžik, abych mu to řekla a že nechci, aby 
se to dozvěděl od někoho jiného dřív, než ode mě. A připsala 
tam, že tak za rok a půl už v téhle kanceláři bude zase jen 
jediný muž :)
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Odepsal mi, že není slepý a že se toho nedalo nevšimnout :) A
že už na škole měl spolužáka, který prošel tím samým, takže s
tím nemá problém a popřál mi, abych byla šťastná, až budu 
ženou i zevnějškem... A ráno mi Štěpánka říkala, že jí 
pobavilo, jak bylo jeho reakcí (kromě přijetí) i to, hlavně 
abych hned druhý den nepřišla v lodičkách!!! :))) (Tak jsem jí 
hned ujistila, že to je přesně to, co nemám ráda - když člověk 
vypadající jako muž nosí ženské věci. Žádný mozek to potom 
není schopen dekódovat správně a má s tím problém. Včetně 
mě samotné, když nejsem nalíčená a učesaná a zkouším si 
krásné holčičí věci na sobě... Nelíbím se sama sobě. A přitom 
je tak jednoduché se zkrášlit :) Ale ty jeho lodičky mě 
pobavily taky! Toho bych opravdu schopná nebyla hned teď. I
když už se těším, jak se začnu měnit a s tím i můj šatník... 
jméno... oslovování... podepisování... hlas... způsob 
komunikace... mé vlasy... Kéž bych byla identifikovatelná 
správně brzo... Ale být výstřední je to poslední, co bych 
chtěla...

Do toho mi odepsala vedoucí matriky v našem městě, protože 
jsem se jí včera narovinu e-mailem zeptala, jakým způsobem 
se posuzují žádosti o neutrální jméno (chtěla bych tu Teresu 
nebo Terez, když nejde hned teď Tereza). Začala jsem tím, že 
k ní budu upřímná, protože si myslím, že je to ten nejlepší 
způsob komunikace.
Odepsala mi, že ví moc dobře, jak těžké to pro nás je - ten 
začátek a pak i samotná přeměna - a že mi to rozhodně nechce
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komplikovat - spíš naopak. Takže zjistí, co se s tím mým 
návrhem na neutrální jméno dá dělat a napíše mi ještě :) Že 
bych měla štěstí i na matrikářku? :)

Lidé kolem vás jsou vaše zrcadlo.
Jak se k nim chováte vy, chovají se oni k vám.
(Až na pár psychopatických výjimek samozřejmě.)

Denně najdu ve své poště jeden e-mail od někoho, kdo ještě 
ten první krůček neudělal. Kdo o tom přemýšlí nebo má 
stovky argumentů a důvodů ten první krok neudělat. Jsou jimi
naše děti, naše partnerky, naše rodiny... naše konzervativní 
rodiny, malá města nebo vesnice... a všudypřítomný strašný 
strach z toho, co na to všichni řeknou, jak je to raní a jak to 
nepřijmou...
Chci vám všem říct, že ten strach jsem měla taky. Ale čím víc 
jsem na druhé straně, tím je ten strach slabší a slabší. A už nad
ním začínám vyhrávat... Jo, najde se pár jedinců, kteří mě zase
srazí na zem, ale tím, jak jsem teď silná, se zase rychle 
zvednu a půjdu dál.
Je to jako se sáňkama... musíte nejprve udělat ten první krok a
rozjet se.
Pak už je to ale pořádný SEŠUP! :)
Já už frčím tak rychle, že už to nejde ubrzdit :)
Ta jízda se mi moc líbí a užívám si jí :) Protože vím, co mě 
čeká na konci. Kde navždy vystoupím a už nikdy nepůjdu 
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zpátky nahoru... vydám se tam, kde jsem měla být už od 
narození...

Hodně odvahy vám všem!
Stojí to za to.
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Laser podruhé
24. ledna 2014 v 23:15 | Tereza 

Bude jedenáct večer a já se před hodinkou vrátila z Prahy z 
druhé procedury laseru, který je tak hodný, že ničí mé vousky.
(A milá sestřička Péťa taky! :)
První proceduru jsem popisovala v článku "Můj přítel laser" z 
5.12.2013.
Tenkrát jsem ze všech nových zážitků byla vykulená, ale teď 
už to bylo úplně jiné.
Dnes je 24.1.2014, takže jsem to krásně stihla. Nejpozději do 
8 týdnů se musí dojít na druhou proceduru, aby se už ničily 
jen ty vousy, které jsou ve fázi, ve které se zničit dají. 
(Narozdíl od první procedury, kdy se musely ničit prostě 
všechny bez ohledu na to, v jaké jedné ze tří fází jsou.)

Sestřička Péťa mi minule říkala, že při první proceduře se 
může zničit maximálně 20% vousů.
Tak jsem si to dnes porovnala...
Protože je cena impulsu pořád stejná, dá se to lehce spočítat 
podle výsledné ceny.
O proti první proceduře jsem teď zaplatila přesně o 18% 
méně. I Péťa říkala, že je to dost a měla z toho radost.
Mě tedy těch 18% připadalo naprosto úžasných - viděla jsem 
na tváři místa bez vousů - takové ostrůvky - některé i docela 
velké (např. 2x2 cm) a spousta míst prořídla.
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Vousy na horním rtu sice po první proceduře vypadaly téměř 
všechny, ale zase tam začaly růst jiné (+ ty, jejichž cibulku 
laser nemohl zničit, protože nebyly v té správné fázi). Horní 
ret je ale jedno z nejnepříjemnějších míst na depilaci. (Spolu s
intimními partiemi). (Což nepíšu proto, abych tu někoho 
odradila, ale zapisuju si tu fakta :) Samozřejmě že se to dá 
vydržet a za pár hodin už je ten nepříjemný pocit pryč.

Když porovnám pocity při (a po) první proceduře, tak tam 
jsem se opravdu hodně potila a už mi ty impulsy byly vážně 
nepříjemné. (To bylo tím, že tam bylo těch vousů maximum - 
a tím pádem každý zasažený vous zabolel. Platí, že méně 
vousů = méně bolesti). Nechtěla jsem, aby laser nastavila na 
nízký výkon. Chtěla jsem co nejvyšší únosný bez ohledu na 
bolest. Chci těm vousům dát co proto, když mi tak ničí 
život :) Ale nesmí se to zase přehnat a za každou cenu 
nastavovat nejvyšší.
Obličej mě po první proceduře v prosinci pálil hodně. 
Nemohla jsem to ani uchladit ledovým polštářkem, který jsem
dostávala do ruky a pálilo mě to celou cestu domů, kde jsem 
byla šťastná, když jsem si to mohla postříkat Panthenolem. 
Ráno už to bylo lepší. (Ale šťastná jsem byla hlavně proto, že 
mé vousy začnou mizet! :) Ten pocit byl úžasný.

Teď jsem při druhé proceduře na některých místech skoro 
necítila žádnou bolest (tam, kde už byly vousy prořídlé). 
(Kromě horního rtu - tam je to pořád nepříjemné - ale fakt se 
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to dá vydržet! :) A hlavně - uděláte cokoliv, aby ty vousy 
zmizely a je vám jedno, co to bude stát nebo jak moc to bude 
bolet. To se v tuhle chvíli neřeší.
Bylo mi krásně, když se nade mnou snášel usměvavý anděl s 
milým úsměvem s pramínky vlásků spadlých do čela a 
dotýkaly se mě hebké prstíky s blankytnými nehtíky s 
kytičkama a třpytivým kamínkem...
Povídaly jsme si. Pořád! :) Nestačila nám ani hodina...ani 
dvě... :) A to jsme ještě seděly po práci v místnosti pro 
veřejnost... byla jsem její poslední klientka. Zůstala tam už 
sama, tak jsem na ní počkala a jely jsme ještě spolu kousek 
metrem po stejné trase :) Neuvěřitelně jí to slušelo. Měla 
strašně krásný černozelený šátek od jedné slavné návrhářky, 
takže přišla řeč na módu a vyprávěla mi, jaké to bylo, když 
měla jednou půjčené šaty celé z hedvábí! Záviděla jsem jí ten 
pocit :) To muselo být kouzelné... Vyměnily jsme si pro radost
dárečky, dostala jsem troje naprosto úžasné náušničky a 
ozdobu na krk, které vlastnoručně vyrobila. Jsem nadšená 
ještě teď. Do náušnic jsem blázen! A tyhle jsou jedinečné.
S Péťou si totiž od první chvíle občas píšeme a je tak milá, že 
tu prostě musím Laser Esthetic s.r.o. v Praze udělat 
reklamu! :) (Paní šéfová Péti! Ani nevíte, jaký tam máte 
poklad!!! ;)
No a vousky už cestou skoro vůbec nepálily. I pleť už si na 
ten "zásah" zvykla.
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Jen ta vůně spečených vousů a pohledy do zrcadla mě 
vždycky znechutí :) Ale to je mi jedno. Ono to stejně začne do
14 dnů vypadávat a bude to zase o něco hezčí!
Po třetím laseru porovnám opět účinnost v procentech! :)

Dnes jsem byla v práci příšerně zarostlá kvůli tomu laseru 
(2,5 dne jsem se neholila). Což vypadalo fakt odporně. Navíc 
některá místa byla už opravdu holá a tak si toho všiml i ředitel
a ptal se, jestli ty vousy mám kvůli laseru a že si všiml na těch
holých místech, jak to funguje! :)

Jsem zvědavá, jak to bude vypadat za 14 dní. Teď to hlavně 
musím všecko skloubit dohromady tak, abych mohla do Prahy
jezdit jako Tereza s hladkou tvářičkou (což teď tak 10 dní 
vždycky po laseru nelze, protože ty spečené vousy tam prostě 
čekají na vypadnutí) a taky jsem začala přemýšlet o tom, jak 
se vlastně nafotím na nové doklady na ten přechodný rok? :)

Odepsala mi i paní vedoucí z matriky z našeho úřadu, takže 
už vím, podle čeho se posuzuje, zda je či není vybrané jméno 
vhodné... ale o tom bude až další článek a zítra, protože teď už
jdu spinkat a nechat si zdát krásné sny o budoucnosti 
Terezky... :)
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Matrika - neutrální jméno (díl I.)
25. ledna 2014 v 11:08 | Tereza 

Protože se informace o způsobu schvalování žádosti o 
neutrální jméno českými matrikami všude možně liší a závisí 
také na dané úřednici, rozhodla jsem se zjistit, jak je to se 
změnou jména na matrice v našem městě.

Napsala jsem dotaz přímo vedoucí matriky (s obavami a 
předpokladem, že se se mnou ani nebude bavit), ale přišla mi 
moc milá odpověď, ze které vyplynula snaha mi co nejvíce 
pomoci.

Tenhle článek nazývám "Matrika - díl I.". Díl první proto, že 
jsem na matrice ještě nebyla. (Potřebovala jsem nejprve vědět,
podle jaké metodiky postupují, abych si nepodávala předem 
neschvalitelnou žádost).
Díl II. bude o samotné návštěvě matriky (s žádostí o neutrální 
jméno) a díl III. bude poslední - o návštěvě matriky s žádostí 
o ženské jméno (tedy konečně ta moje vysněná Tereza...).

Tady jsou informace z matriky:

Změny jmen a příjmení při změně pohlaví mají v naší 
legislativě pevně dané normy.
Jména neutrální ověřujeme v publikaci paní Dr. Miloslavy 
Knappové - Jak se bude vaše dítě jmenovat.
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Kniha už bohužel není téměř v prodeji.
Naše městská knihovna má pouze starší vydání, kde chybí

3000 nových jmen.

Změna jména a příjmení zákona o matrikách č. 301/2000 
Sb.

§ 72
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(1) Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, popřípadě více 
příjmení, která je fyzická osoba povinna užívat, lze změnit 
fyzické osobě pouze na základě její žádosti, případně žádosti 
jejích zákonných zástupců.

(2) Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení 
hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.

(3) Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského
pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o 
změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo
na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů. 
Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména,
je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.

(4) Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna
byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.

(5) Matriční úřad povolí na základě žádosti fyzické osoby 
a potvrzení poskytovatele zdravotních služeb změnu 
jména, popřípadě jmen, a příjmení

a) na neutrální jméno a příjmení, byla-li zahájena léčba 
pro změnu pohlaví, nebo

b) na jiné jméno, popřípadě jména, a příjmení, byla-li 
léčba pro změnu pohlaví dokončena.
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Nepožádá-li fyzická osoba po změně pohlaví o změnu 
jména a příjmení, matriční úřad uvede v knize narození 
její příjmení v souladu s pravidly české mluvnice ve tvaru 
odpovídajícím novému pohlaví; jméno do knihy narození 
nezapíše a učiní o tom oznámení soudu.

(6) Fyzické osobě, která není občanem, lze povolit změnu 
jména nebo příjmení, jen má-li povolen trvalý pobyt podle 
zvláštních právních předpisů.

Pokud rodiče vyberou pro dítě jméno, které není uvedeno v 
matriční příručce "Jak se bude vaše dítě jmenovat" - Dr. 
Miloslava Knappová, obsahující přes 11000 jmen (v 
posledním 5. vydání z r. 2010 je jich dokonce už 14000) 
českých a cizojazyčných, a to i orientálních, je nejvhodnější 
se obrátit s dotazem na možnost volby takového jména na 
rodnou matriku, která bude dítě zapisovat.

Nenajde-li matrikářka požadované jméno a má pochybnosti o 
zvoleném jméně, může podle zákona doporučit rodičům, aby 
požádali o jeho (pravopisné) ověření soudní znalkyní. Při 
znaleckém jazykovém ověřování existence oficiální podoby 
jména a jeho pravopisu se používají speciální cizí slovníky 
osobních jmen vydané pro jednotlivé jazyky evropské i 
mimoevropské, dále pravidla přepisu z jazyků užívajících 
jiného písma než latinky a další odborné materiály, popř. též 
vyjádření odborníků na speciální (orientální apod.) jazyky či 
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oblasti. Pravomoc rozhodnout o zápisu ovšem přísluší 
matrice.

Kniha od Dr. Miloslavy Knappové, kterou matriky používají, 
se na internetu stáhnout nedá :)
Existuje ale server babyonline.cz, který vytvořil databázi z 
části jmen z této knihy na adrese:

http://www.babyonline.cz/tehotenstvi/jmena-pro-miminka

Má jít o databázi právě z posledního 5. vydání této knihy, 
která obsahuje místo původních 11000 již 14000 jmen, ale 
těch jmen je tam jen pár.

Navíc - sice si tam můžete vyjet i seznam jmen podle 
počátečního písmenka (případně zadat přímo jméno, které 
hledáte nebo dokonce vyhledat jméno podle zadaného data v 
roce), ale uváděno je pouze, zda je jméno ženské nebo 
mužské. Lze vyhledat jméno podle původu, kde je nabízeno 
"anglické obourodé jméno", ale zobrazí se jen zhruba 20 
anglických jmen. Chybí zde jasná informace o tom, že jméno 
lze použít pro obě pohlaví (tedy přesně to, co hledám - 
Nikola, Vlasta, Míša...).
Např. u Nikoly je uvedeno, že jde o jméno mužské! U Vlasty, 
že jde o jméno ženské. Míša tam není vůbec, přitom v 
neutrální podobě (pouze pro osoby, u kterých probíhá 
hormonální léčba) tyto domácí podoby jmen použít lze.

Leden 2014 - Matrika - neutrální jméno (díl I.) 147

http://www.babyonline.cz/tehotenstvi/jmena-pro-miminka


Já to ale chápu - ta databáze je vytvořená pro budoucí 
maminky, které neřeší neutralitu jména...
I tak je to ale pořád jedna z nejrozsáhlejších databází jmen, 
která se na českém internetu dá najít. Pro nás ovšem (díky 
chybějící informaci o neutralitě) nepoužitelná :/ A také tam 
nejsou ani zdaleka všechna jména z této knihy.

Trochu jazykově krkolomný server http://www.vyznamy-
jmen.com/ zase využívá databázi jmen z FACEBOOKU. 
Porovnává 80.000 jmen a řekne vám, jak časté je vaše jméno 
právě na zmíněné sociální síti. Bohužel opět rozlišuje pouze 
jméno mužské NEBO ženské. Chybí logický operátor "and".

Té moc milé paní vedoucí matriky jsem odepsala, že jí moc 
děkuji za pomoc i informace a poslala jí jednu svojí fotku... 
Musela jsem. Protože mi navrhovala, zda by nešlo přečkat tu 
přechodnou dobu do operace s původním mužským jménem.
Taky jsem o tom nedávno přemýšlela, ale nejde to.
Když mě zastaví policie nebo budu sedět u doktora a budu to 
já Tereza, kdo tam bude sedět třeba i v sukni a najednou se na 
celou čekárnu ozve: "Pan Novák!" To se mám jako zvednout 
já? (To příjmení jsem si vymyslela).
Vyjmenovala jsem jí tam další situace, včetně těch na úřadech,
kdy nám naše doklady s mužským jménem vlastně komplikují
život a zatímco do místnosti vkročíme jako žena, po přečtení 
údajů úřednicí z našich dokladů máme být (úředně) muž... 
Těch nepříjemných situací je mnoho.
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To není naše kratochvíle - měnit si jméno. Neděláme to jen 
kvůli tomu, abychom se cítily ženštěji. Má nám to pomoct v 
téhle společnosti...

Terezy se nevzdám. Jméno Nicol, Nikola nebo Andrea mi 
přijde hodně ženské, ale asi na ten přechodný rok překousnu 
to cizokrajné Terri nebo Teri (s měkkým). Pořád bude lepší, 
když mi všichni budou říkat "Teri", než "Nicol". I když to 
vypadá divně s tím mým českým příjmením. Terri s měkkým i
žije v ČR jen jeden/jedna. V Teplicích :) Nejdřív to jméno ale 
musím najít v té knize, jinak mám smůlu. Teri (s jedním "r") v
ČR nežije žádný/á.

Zajímavé je, že třeba zrovna u jména Nicola žilo v ČR v r. 
2009 1400 žen, ale jen 40 mužů s tímto jménem. Tzn. že jen 
3% mužů nosí toto jméno (takže je tím pádem hezky ženské). 
A ta 3% u mužů platí i pro jméno Nikola.

A ještě jedna zajímavá statistika Ministerstva vnitra - v České 
republice je nyní 55.000 křestních jmen!
Kniha Dr. Knappové (nejrozsáhlejší databáze u nás) jich 
obsahuje ale jen 14.000.
Samozřejmě mě napadlo čerpat ze statistik Ministertva vnitra, 
ale křestní jména se nedají vyfiltrovat podle pohlaví. Jsou tam
mužská a ženská dohromady.
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Závěr:
Kouknu do knížky, kterou používá ma trika a která se nedá 
sehnat a ověřím si použitelnost. Anebo rovnou napíšu na 
matriku, ať se mi tam mrknou :) Když jsou tam tak hodní :)
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Jeden malý psychopatický 
homofobíček
25. ledna 2014 v 18:33 | Tereza 

Homofobie (z řeckých slov homós = stejný a phóbos = strach,
fobie) je termín, kterým se označuje diskriminace, odpor nebo
iracionální strach z homosexuality nebo homosexuálně 
zaměřených osob.

Asi mám vážně štěstí. Pořád jsem čekala, jestli se někdo 
takový objeví. A konečně! Mám opravdu radost. Chodil celou 
dobu kolem mě, ale až teď vystrčil růžky a tak mě inspiroval 
k zamyšlení. Už to asi nemohl vydržet.

Takový homofob to nemá vůbec jednoduché.
Ráno nemůže dospat, protože se bojí, že vyjde z domu a uvidí
dvě ženy, jak se drží za ruce. Nedej bože, aby si dávaly 
polibek. Nemůže se soustředit na práci a má kvůli tomu 
zdravotní problémy, protože čeká, jestli k němu přijede 
zákazník v růžovém tričku, který bude vonět po květinách a 
pak z toho nemá ani večer chuť k jídlu. Musí se ale pořád 
tvářit jako milý a slušný člověk, což mu jde naštěstí perfektně 
a tak jsme rádi, že aspoň něco se mu daří. To už by bylo moc 
na jednoho homofoba, kdyby ho ještě přestal mít každý rád.
Vždyť co z toho života chudák vlastně má? (Zde není místo 
pro lítost.)
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Možná bych měla jedno doporučení - báječnou kombinací je 
homofobie z psychopatií. To už je pak teprve zábava! Vůbec 
nevadí, že pak vynaloží velkou energii na vymýšlení 
nejrůznějších akcí, jak všem kolem sebe znepříjemnit život, 
aby mohl on sám přežít a vůbec si přitom neuvědomovat, že 
je nemocný.

Vím, že psychopaty tohle čtení nebaví - ale nás ostatní ano: 
Existují takové zajímavé stránky s návodem, jak rozpoznat 
psychopata. Bohužel i když budete tvrdit, že přesně tohle 
nejste, tak jste... Vážně. Smůla. Prostě pech.

"Ne podle tváře, podle hlasu. Podle jejich činů poznáte je..."

Ono být věčně nespokojený je docela otrava. (Vaše výmysly 
ovšem pro nás docela taky. - Musela jsem to tu říct, i když 
jsem chtěla být ohleduplná. Ale dnes se mi nechce. Dnes to tu 
říkám narovinu, jak to je, protože přišel čas vám to říct.)

Výhodou je, že vím, že tenhle blog čte (to je stejně ale 
paradox, co?). A také to, že ho tu vůbec nejmenuji. Přesto si 
dobře uvědomuje, že je to on. (Právě proto, kým je. Protože 
zdravý člověk se v tom nepozná.) A teď má sto chutí nám 
všem říct, jak strašně nás nenávidí, jak jsme zlí, odporní a 
prolhaní. Je mi líto, že má tuhle nemoc. Ale jeho mí líto není a
fakt mu nemůžu pomoct...
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A proto mu posílám tento vzkaz.

Nikdo z nás tě k životu nepotřebuje. Je nám úplně 
ukradené, jak se cítíš. Máme tě přečteného. A také jsou nám 
ukradené tvé pohádky, které tak rád píšeš. Piš si je klidně dál, 
když ti to dělá dobře. My se u toho stejně koukáme na film 
nebo dojídáme v klidu večeři. Vím, že nikdy nepochopíš, že 
to nemá smysl. Ale jednou jsem tenhle článek chtěla napsat. 
(Jednou a naposledy, protože nemíním ztrácet čas někým, jako
jsi ty). Dokonce už ani tvé urážky nás neuráží. Víme totiž, že 
za to nemůžeš. Ty ses už tak totiž narodil. Stejně jako já zase s
touhle svojí "nemocí"... Jsme svým způsobem ÚPLNĚ 
STEJNÍ! To musí být pro tebe opravdu strašný pocit.

Zase někdy napiš. Baví nás to! (I když... občas nás to už nudí, 
promiň.)
Sbohem.
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Mapa webu
25. ledna 2014 v 20:12 | Tereza 

Původní záměr ke psaní tohoto blogu byl nezbláznit se. Byla 
jsem zoufalá a potřebovala jsem ze sebe dostat všecky ty 
příšerné pocity, kterých ve mě začalo přibývat a trápit mě víc 
a víc, že už jsem to nemohla udržet. Bylo mi jedno, jak to 
píšu, co píšu a kolik toho píšu. Potřebovala jsem se ze všeho 
vypsat a nebylo to určené ani tak pro kohokoliv z vás, jako 
hlavně pro mě.
Ale protože jsem se díky tomu psaní konečně našla, začala 
jsem hltat všechny ty informace a shromažďovala je sem, 
začalo mě to bavit a zjistila jsem, že je to přeci úžasná 
zkušenost prožít všechno tohla na vlastní kůži!

Ale články v jakémkoliv blogu jsou vždycky řazeny 
chronologicky. Což je s tím mým prokládáním užitečných 
informací do vylévání mého srdíčka poněkud nepraktické, tak 
mě napadlo sepsat hlavní témata a udělat takový obsah.

Protože když někdo hledá třeba jen ty užitečné informace, tak 
se tu hledají těžko. (Samotné políčko vyhledávání v levém 
menu nenajde všechno - už jsem to psala administrátorům asi 
před rokem a odpověděli mi, že vědí, že to stoprocentně 
nefunguje, ale že na tom pracují.) Zatím to nevyhledává úplně
stejně jako před rokem, takže existují dva způsoby, jak tu něco
najít.

Leden 2014 - Mapa webu 154



1) buď je možné listovat jednotlivými články měsíc po měsíci 
nebo
2) do internetového vyhledávače Google zadat vyhledávaný 
termín přesně v této podobě (včetně těch teček):

"transsexualita" site:.otereze.blog.cz
A Google vám pak vyhledá cokoliv jen na tomhle blogu.

A teď je tu ještě třetí způsob:
3) Mapa webu :)
Teď a tady jsem sepsala nejdůležitější témata, zařadila je sem 
podle abecedy a udělala takový rejstřík čistě jen těch 
praktických informací:

MAPA WEBU

6 věcí, které holce nikdy nepište
10 pořádných chlapů, co byli dříve ženy

Argentina přijala zákon o změně pohlaví na základě pouhého 
přání

Bible - co říká Bible o změně pohlaví
Blogy ostatních holek - již téměř neexistují, ale v článku 
najdete úryvky

Coming-out - definice
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Coming-out - výhody
Coming-out - pár tipů
Coming-out - typy reakcí
Crossbody taška - jak nosit

Časová osa - verikální časová osa mé přeměny

Dokument - Teď jsem to konečně já - dokument ČT z r. 2006
Dokument - Byla jsem mužem - dokument ČT
Dokument - Coming-out Diaries - dokument televize BBC
Dokument - "Jsem těhotná a můj muž se chce stát ženou" a 
"Moje máma byla mužem"
Dokument - Changing sexes - Dokument Discovery "Male to 
female" - součástí článku je: Studie amerických vědců o 
mozku transsexuálů odhalující důvod transsexuality (v pdf v 
angličtině)
Dokument - Red without blue - moc hezký dokument o 
jednovaječných chlapcích - dvojčatech, z nichž jeden se stal 
ženou
Dokument - Boys will be girls 20/20 - americký dokument

Etapy přeměny

Feminizace - Virtuální feminizace obličeje v Photoshopu
Filmy a seriály z dětství s transsexuální tématikou
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http://otereze.blog.cz/1401/filmove-a-knizni-stripky-z-detstvi
http://otereze.blog.cz/1310/virtualni-feminizace-obliceje
http://otereze.blog.cz/1205/zakladni-etapy-premeny
http://otereze.blog.cz/1207/boys-will-be-girls-20-20
http://otereze.blog.cz/1207/cerveny-bez-modre
http://ts.katja.cz/BSTc.pdf
http://otereze.blog.cz/1206/dokument-discovery-changing-sexes-male-to-female-fotoroman
http://otereze.blog.cz/1206/dokument-tvpg-jsem-tehotna-a-muj-muz-se-chce-stat-zenou
http://otereze.blog.cz/1205/coming-out-diaries-bbc-three
http://otereze.blog.cz/1212/byla-jsem-muzem-dokument-ct
http://otereze.blog.cz/1205/ted-jsem-to-konecne-ja-porad-ct2-2006
http://otereze.blog.cz/1207/casova-osa-vertical-timeline
http://otereze.blog.cz/1310/jak-nosit-crossbody
http://otereze.blog.cz/1205/typy-reakci-na-coming-out
http://otereze.blog.cz/1205/par-tipu-na-coming-out
http://otereze.blog.cz/1205/vyhody-coming-outu


Hlas - reedukace ženského hlasu (MtF) + statistika českých 
klientů
Hormony - vliv hormonů po 2 letech

Chirurgické možnosti pohlaví a statistika

Když se malujeme, předstíráme vzrušení

Jak nebýt sám
Jméno - změna jména
Jméno - neutrální jméno
Jméno - neutrální jméno - metodika schvalování pro matriky

Klausova karikatura homosexuálních párů s dětmi

Minisukně - jak krátká je minisukně?
Muž se změnil v ženu a poté opět v muže
Muži vymřou - tvrdí australská genetička

Nejmladší osoba se změněným pohlavím na světě
Nejstarší osoba se změněným pohlavím na světě

Nohy - jsou vaše nohy sexy? (vzoreček pro výpočet :)

Otevřená zpověď herečky Jitky Smutné
Otevřený dopis Aničky své rodině
Oxytocin jako nosní sprej
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http://otereze.blog.cz/1301/oxytocin-jako-nosni-sprej
http://otereze.blog.cz/1205/nove-premeny-na-youtube
http://otereze.blog.cz/1205/otevrena-zpoved-herecky-jitky-smutne
http://otereze.blog.cz/1205/tajemstvi-sexy-nohou-odhaleno
http://otereze.blog.cz/1206/nejstarsi-osoba-se-zmenenym-pohlavim-na-svete
http://otereze.blog.cz/1206/nejmladsi-osoba-se-zmenenym-pohlavim-na-svete
http://otereze.blog.cz/1206/muzi-vymrou-tvrdi-australska-geneticka
http://otereze.blog.cz/1206/muz-se-zmenil-v-zenu-a-pote-opet-v-muze
http://otereze.blog.cz/1207/jak-kratka-je-minisukne
http://otereze.blog.cz/1306/klausova-karikatura-homosexualnich-paru-s-detmi
http://otereze.blog.cz/1401/matrika-neutralni-jmeno-dil-i
http://otereze.blog.cz/1205/neutralni-jmeno
http://otereze.blog.cz/1204/zmena-jmena
http://otereze.blog.cz/1304/jak-nebyt-sam
http://otereze.blog.cz/1207/kdyz-se-malujeme-predstirame-vzruseni
http://otereze.blog.cz/1207/chirurgicke-moznosti-a-statistika
http://otereze.blog.cz/1401/vliv-hormonu-po-2-letech
http://otereze.blog.cz/1311/reedukace-zenskeho-hlasu-mtf


Partner - kde potkat partnera? Vlastní průzkum + hezké video 
o ženské kráse
Pilulky proti poruše identity - takový můj minikomiks :)
Podprsenka - Logika podprsenky (jak zvolit správnou 
velikost)
Postava - vlastní výzkum tělesných proporcí v porovnání s 
biologickou ženou
Propíchnutí uší - návod
První pomoc při zjištění transsexuality

Prsty - vaše prsty prozradí, zda jste žena nebo muž
Psychologie rozdílů mezi pohlavími - průzkum

Rozkrok - co s boulí v sukni?
Rozchod - epidemie rozchodů
Rozvod - pravidla přežití rozvodu

Řešení této situace - (podle mě)

Sexuolog - zážitky z první návštěvy u Hanky Fifkové
Sexuolog - zážitky z první návštěvy prof. Weisse + RAVEN 
test
Sorry, we are everywhere - krátké video s fotkami žen po 
přeměně
Spánek - graf
Stát se lišejníkem - jak se zbavit deprese :)
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http://otereze.blog.cz/1305/stat-se-lisejnikem
http://otereze.blog.cz/1208/insomnia-iii-graf
http://otereze.blog.cz/1311/sorry-we-are-everywhere
http://otereze.blog.cz/1207/pane-vy-jste-lesba
http://otereze.blog.cz/1207/euforie-a-informace-od-hanky
http://otereze.blog.cz/1205/ctvrte-reseni
http://otereze.blog.cz/1207/pravidla-preziti-rozvodu-horsi-je-jen-smrt
http://otereze.blog.cz/1302/epidemie-rozchodu
http://otereze.blog.cz/1206/co-s-bouli-v-sukni
http://otereze.blog.cz/1401/psychologie-rozdilu-mezi-pohlavimi
http://otereze.blog.cz/1205/vase-prsty-prozradi-jestli-jste-zena-nebo-muz
http://otereze.blog.cz/1204/jeste-nejsem-ztracena
http://otereze.blog.cz/1204/barva-na-vlasy-a-nausnicky
http://otereze.blog.cz/1312/miry-porovnani-s-biologickou-zenou-cast-i
http://otereze.blog.cz/1206/logika-podprsenky
http://otereze.blog.cz/1205/komiks
http://otereze.blog.cz/1305/kde-jste-potkaly-toho-praveho


Statistika - 30.000 transsexuálů v ČR
Statistika - móda - s jakým úmyslem se oblékáte?

Test - MBTI typologie - test osobnosti
Test - RAVEN
Transsexuální pár Katie a Arin

Uganda - doživotí pro homosexuály

Vlasy - Chlapec nebo dívka? Co dokážou vlasy.
Vlasy - Šampón na růst vlasů
Vlasy - co na růst vlasů?
Vousy - jak vytvořit realistické vousy (pro FtM)
Vousy - krycí make-up a jak skrýt vousy
Vousy - IPL - zkušenosti s likvidací vousů pomocí IPL
Vousy - má první zkušenost s velkým laserem
Vousy - má druhá zkušenost s velkým laserem
Výpovědi jiných transsexuálních klientů

Změna pohlaví studenta naší školy - zajímavá diplomová 
práce ke stažení v pdf
Změna pohlaví studenta naší školy - výsledky výzkumu paní 
profesorky mezi studenty

Ženská chůze - trénink
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http://otereze.blog.cz/1205/trening-divci-chuze
http://otereze.blog.cz/1205/vysledky-vyzkumu
http://otereze.blog.cz/1203/zmena-pohlavi-studenta-nasi-skoly
http://otereze.blog.cz/1401/vypovedi
http://otereze.blog.cz/1401/laser-podruhe
http://otereze.blog.cz/1312/muj-pritel-laser
http://otereze.blog.cz/1208/ipl
http://otereze.blog.cz/1207/upgrade-video-natali-15-mes-hrt
http://otereze.blog.cz/1205/premeny-ftm-zena-muz
http://otereze.blog.cz/1312/horcice-na-rust-vlasu
http://otereze.blog.cz/1312/experiment-jmenem-selenium
http://otereze.blog.cz/1206/chlapec-nebo-divka
http://otereze.blog.cz/1312/posahana-planeta
http://otereze.blog.cz/1310/katie-a-arin
http://otereze.blog.cz/1207/pane-vy-jste-lesba
http://otereze.blog.cz/1301/mbti-typologie
http://otereze.blog.cz/1401/s-jakym-umyslem-se-oblekate
http://otereze.blog.cz/1311/30-000-transsexualu


Psychologie rozdílů mezi pohlavími
25. ledna 2014 v 21:57 | Tereza 

Je konec fiktivních zážitků Terezy, které s nadšením vyprávěla
klukům na internetu, kde si žila svým vysněným světem a 
toužila po opravdovém životě jako žena. Začínají její skutečné
zážitky! Skutečně chodí po pražských ulicích, jezdí autem a 
přibyde nakupování, výlety, kultura...

Dívám se na sebe do zrcadla po včerejším druhém laseru a 
vidím ta prázdná holá místa mezi těmi černými spečenými 
vousy... A najednou se vidím úplně bez vousů. Přesně tak, jak 
se znám jen po nalíčení s tunou make-upu. Ale tentokrát bez 
něj! Je to Tereza, kdo se do toho zrcadla dívá. Aniž by byla 
nalíčená!
Mám takové světlé chvíle :) Kdy věřím, že bude vše 
jednoduché a budu mít štěstí...

Včera jsem narazila na zajímavý výzkum (i když z 80.-90.let) 
- Psychologie rozdílů mezi pohlavími.
Vlastně jsem hledala, zda je Teri i v Česku povolené jako 
neutrální jméno a jak to tak bývá, narazím vždycky na něco 
úplně jiného. Jenže ono to bylo zajímavé! :)

Leden 2014 - Psychologie rozdílů mezi pohlavími 160



1) Kdo častěji dostává od svých rodičů méně obvyklé 
jméno?
a) chlapec
b) dívka
c) není rozdíl

Výsledek:
b) Dívky dostávají častěji než chlapci neobvyklá jména. V 
letech 1980 - 1983 dostalo u nás některé z deseti 
nejoblíbenějších mužských jmen (Jan, Petr, Martin, Tomáš, 
Jiří, Michal, Pavel, Lukáš, David, Miroslav) 55 % chlapců. 
Některé z nejoblíbenějších ženských jmen (Jana, Lucie, Petra,
Lenka, Kateřina, Martina, Veronika, Eva, Hana, Michaela) 
dostalo však jen 44 % dívek.
Muži jsou ve svých projevech navzájem heterogennější než 
ženy. Například při slovních asociacích udávají muži různější 
slova než ženy, je více způsobů, jak vydělávat peníze než 
způsobů, jak rodit děti apod. U žen se proto klade důraz na 
vnější odlišnost. Smyslem nezvyklého jména je dívku z 
homogenity vyjmout - jméno má zde funkci šperku. Mnohá 
jména přímo šperk znamenají (např. Markéta = perla).
Poznámky:
1. Neplatí transkulturálně- Přední Východ, Židé, Arabové - 
tam je mnohá Fátima. Žena není brána jako individualita, 
nemá tvář.
2. Výskyt ženských jmen podléhá více módě.
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3. Bylo by zajímavé zjistit, kdo častěji navrhuje méně obvyklá
jména, zda otec či matka.

2. "Jaké mám IQ?"
A. Britští vysokoškolští studenti byli požádáni, aby 
odhadli své IQ. Bylo jim sděleno, že průměrná hodnota v 
populaci je 100 a že pouze 2 % populace má IQ nad 130.
Jaký byl průměrný odhad u mužů a jaký u žen?
B. Titíž studenti měli odhadnout IQ svých rodičů.
Jaký byl průměrný odhad IQ u otců, jaký matek?

Výsledek:
A. U studentů byl průměrný odhad vlastního IQ 117, u 
studentek 109.
B. Průměrný odhad IQ otců byl 116, IQ matek 110.
Jelikož se jednalo o studenty, lze jim přisuzovaný nadprůměr 
tolerovat.
Poznámky:
1. Jedním z kritérií ženské emancipace by jistě mohly být 
rozdíly mezi odhady mužů a žen. Snem všech feministek je, 
aby se odhady nelišily. Zatím lze však tyto rozdíly 
předpokládat ve všech společnostech.
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3. Hry chlapců a hry děvčat
Hry jakého pohlaví mívají obvykle více závaznějších 
pravidel?

Výsledek:
Hry chlapců jsou pravidly více svázány, a ta platí pro 
každého. Pravidla dívčích her jsou volnější, často se podle 
kontextu mění. Smysl pro pravidla a řád bývá daleko více 
rozvinut u chlapců. (To se může projevit i u soudců.) Jejich 
hry jsou častěji přerušovány diskusemi o pravidlech. Někdy se
zdá, jako by smlouvání o pravidla bylo stejně důležité jako 
hra sama.
Zajímavou typologii her navrhuje B. Blažek. V zásadě je dělí 
na tvrdé a měkké. Tvrdé hry mají mimo jiné tyto 
charakteristiky:
 jejich účelem je výhra,
 pravidlech se během hry nediskutuje,
 většinou představují zcela umělou "herní" situaci,
 mívají přesně vymezený čas a prostor.

Pro měkké hry je charakteristické:
 jejich účelem je sám proces hraní a případná změna v 

myslích účastníků,
 pravidla mohou být v průběhu hry předmětem diskuse,
 často simulují jak každodenní, tak fantazijní situace,
 mohou se hrát kdykoli a všude, kde je jistá míra intimity.
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Poznámky:
1. Říká se, že muži se spíše řídí zákonem, abstraktním 
principem a ženy jednají spíše podle individuálního případu s 
přihlédnutím k lidské stránce věci.

4. Známkování
Dvěma skupinám posuzovatelů (americkým 
vysokoškolským učitelům a učitelkám) byly předloženy 
písemné práce (eseje) universitních studentů. Každá esej 
byla vyhotovena ve dvou kopiích. Jedna byla podepsána 
mužským jménem, druhá ženským.

1. Učitelé hodnotili lépe práce podepsané:
a) mužským jménem,
b) ženským jménem,
c) nebyl rozdíl.

2. Učitelky hodnotily lépe práce podepsané:
a) mužským jménem,
b) ženským jménem,
c) nebyl rozdíl.

Výsledek:
1. a), 2. a)
Lépe byly hodnoceny práce podepsané mužem a to jak učiteli,
tak učitelkami. I ve světě práce je muž pravidelně placen lépe 
než žena - asi o jednu třetinu. Rozdíl existuje všude na světě.
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Poznámky:
1. Bylo by zajímavé srovnat s výsledky experimentu na 
základní škole.- pohlaví (ve smyslu sexuálním) tam nehraje 
roli a možná jsou holčičky hodnoceny lépe, aby "neplakaly" a 
chlapci přísněji - a) musí přivykat prohrám, b) chceme z nich 
mít odborníky - máme vyšší nároky. Je však třeba brát v 
úvahu, že na úrovni elementární a sekundární školy jsou 
rozdíly objektivně dány rychlejším dozráváním nervové 
soustavy dívek.

5. Sebevražda neúspěšná a úspěšná
1. Více sebevražedných pokusů páchají:
a) muži,
b) ženy,
c) není významný rozdíl.

2. Sebevraždu spáchají častěji:
a) muži,
b) ženy,
c) není významný rozdíl.

Výsledek:
1. b), 2. a)
Ženy páchají zhruba dvakrát více pokusů o sebevraždu než 
muži, naopak ti při nich 2,5krát častěji umírají. Např. v ČR v 
roce 1994 spáchalo sebevraždu 1094 mužů a 423 žen. Tento 
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poměr platí všude na světě, i když se rozdíly mezi pohlavími 
postupně stírají.
Suicidální tendence žen jsou pravděpodobně ve vztahu k 
většímu výskytu depresí. Vyšší míra úspěšnosti mužských 
sebevražedných pokusů je často daná zvolenou metodou. U 
žen má sebevražda patrně více funkci volání o pomoc, kdežto 
muž chce skutečně skončit.
Poznámky:
1. Sebevražedné jednání je často posledním pokusem zjistit, 
jak nás druzí milují. Příkladem může být Tom Sawyer - 
dokázal, aby celé městečko k němu pocítilo lásku a 
zároveňpocity viny.

6. Lidé ve městě
Na jakých místech (mimo jejich pracoviště) ve městě 
bychom našli více:
A. mužů,
B. žen,
C. lidí osamělých, kteří již nechtějí být sami?

Výsledek:
A. Místa s velkým výskytem mužů jsou:
hospody, sportovní areály (aktivně i pasivně), posilovny, 
kluby (např. šachové), erotické salóny, benzínové pumpy, 
prodejny s technickým zbožím, počítači, pro kutily, burzy, 
sázkové kanceláře, vězení, sexuologické léčebny, záchytky, 
rybáři u vody.
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B. Místa s velkým výskytem žen jsou:
nákupní střediska, tržnice, hračkářství, cukrárny, pošty, 
tělocvičny (kde se provozují nesoutěživé aktivity, např. 
aerobik), dětská hřiště, okolí škol (v dobězačátku a konce 
vyučování), kadeřnictví, módní přehlídky, dobročinné akce.

Z hlediska počtu mužů a žen jsou zajímavá čtyři místa:
1. Kostely - v době oficiálních bohoslužeb tam bývá více 
(spíše starších) žen a mimo tuto dobu se tam zatoulá více 
(spíše mladších) mužů. Často je to pro ženy sociální 
záležitost, náplň příliš volného času (i sváteční šaty).
2. Hřbitovy - vdovy (od nich se to čeká, dokážou se takto 
obětovat) manžel je opora, i když je mrtvý a podle 
romantického stereotypu i mladí básníci, filosofové - 
sebevrazi.
3. Knihovny (studovny) - do věku 25 let tam bývá poměr 
pohlaví přibližně vyrovnaný, pak žen prudce ubývá.
4. Nemocnice - přestože muži umírají dříve, více nemocné 
bývají ženy (častěji navštěvují lékaře, konzumují více léků) - 
pravděpodobně i v nemocnici jich bude více.

C. Místa s velkým výskytem lidí osamělých, kteří již nechtějí 
být sami, jsou:
bary, diskotéky, kavárny, kulturní akce, kina, galerie, zájmové 
kroužky, jazykové kurzy, kostely, bloumání po MHD, parky, 
bazény, plovárny (seznamování na plovárně vyžaduje jisté 
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sebevědomí, obvykle jsme tam více bytostně a tedy 
zranitelněji, navíc pohled na polonahé tělo může být i 
disgustující), u vody, na rušném místě, knihkupectví 
(intelektuálové mohou "číhat" u svých oblíbených žánrů).
Možná, že se osamělý člověk bude vyhýbat místům, kde by 
viděl šťastné dvojice. Jsou také místa, kam se chodí převážně 
ve dvou, a přijít tam sám signalizuje určité selhání (např. kino 
- ale hodně záleží i na typu filmu).

Poznámky:
1. To, jak staří lidé chodí do kostela, záleží i hodněna 
kulturních zvyklostech: např. v Polsku hodně mladých.
2. Muži se scházejí po hospodách. Jaké možnosti k 
dobrovolnému a nezávislému scházení mají ženy (dříve se 
dralo
peří, dnes snad aerobik, charitativní organizace, kostely)?

7. Konečně dospělí!
Vlastnictví jaké věci, případně jaká zkušenost udělá (v 
USA):
A. třináctiletého chlapce "konečně dospělým",
B. třináctiletou dívku "konečně dospělou"?

Výsledek:
A.
Podle výzkumu z USA je to holící strojek. Další věci a 
zkušenosti by mohly být:
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 alkohol od někoho, kdo to zakazoval (nejlépe pozvání od 
otce na skleničku, již se mu při společenských příležitostech 
nalévá)
 projet se autem, řídit
 aktivní účast na koníčcích rodičů (např. rybářský prut)
 aktovka po tatínkovi
 transformace dětského pokoje (podle vlastní vůle)
 nepřístupný film
 časopis pro pány

B.
 podprsenka
 make up, boty na podpatcích, dražší šperk
 první komplimenty
 zvíře, o které se musí starat
 pozvání matky na pedikúru, do kosmetického salonu.

Pro oběpohlaví by to pak mohlo být:
 vlastní pokoj (samostatné spaní)
 první vydělané peníze
 neznámí dospělí začínají vykat
 jižutichají komentáře typu: "Tys ale zase vyrostl(a)", "Už jsi 

velký kluk (holka) a ti přece…"
 pokusy s kouřením
 první schůzka, polibek.
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Obecně je příkazem dospívání zbavit se okovů minulosti, 
starých věcí, které příliš připomínají dětský věk.
Dříve se např. slušelo, aby chlapec od jistého věku nosil 
dlouhé kalhoty. Dále - vlastnit něco, co již není
napodobenina.

Poznámky:
1. Pro dívky je to také první menstruace.

8. Rozdíly mezi rodiči
Američtí vysokoškolští studenti měli za úkol popsat 
osobnosti svých rodičů. Větší podobnost mezi otcem a 
matkou uváděli:
a) muži,
b) ženy,
c) nebyl rozdíl.

Výsledek:
b) Větší podobnost mezi otcem a matkou uváděly dcery. 
Důvody by mohly být tyto:
1. Dcery se snaží uhlazovat hrany, vidí věci dohromady, pro 
ně existuje hmota rodičů. Nechovají se tak konfrontačně jako 
synové.
2. Rodiče (podobně jako např. učitelé) se k chlapcům chovají 
více diferencovaně.
3. Vztah k otci se během života syna často mění (identifikace, 
vzdor, usmíření) - proto ho i ostřeji vnímá, sleduje. Vztah 
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dcery k otci bývá bez takových skoků (v osmnácti je to stále 
"jeho holčička"). K matce se vztah synů ani dcer za v průběhu
života obvykle příliš nemění.
Zajímavé je, že mnohé řeči nemají společné slovo pro rodiče. 
Důvodem je, že jsou vnímáni tak odlišně, že dost dobře nejde 
zahrnout je pod jeden termín.

9. Filmová povolání
Uveďte pět nejfrekventovanějších a tedy patrně 
nejoblíbenějších mužských a ženských filmových povolání 
(údaje jsou z let 1920-1990).
Čím jsou (jaké profese mají) hlavní hrdinové či hrdinky 
filmů?

Výsledek:
Muži
1. policista, šerif, agent (201 filmů)
2. lékař, psychiatr (91 filmů)
3. voják, důstojník (83 filmů)
4. právník (78 filmů)
5. novinář(61 filmů)

Ženy
1. zpěvačka, tanečnice (154 filmů)
2. herečka (72 filmů)
3. úřednice, sekretářka (57 filmů)
4. zdravotní sestra (33 filmů)
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5. novinářka (28 filmů)

Oblíbenost filmových zaměstnání je ve vztahu k žádoucím 
mužským a ženským vlastnostem. (Eventuelně k žádoucí 
atraktivitě pro film). Možná by výsledky odpovídaly anketě 
"Čím bych chtěl(a) být, až budu velký(á)". U žen však 
povolání není, ani ve filmu, tak v popředí.

10. Dokáže to!?
Otcové a matky 3-4letých dětí měli předpovídat výkony 
svých dětí v různých situacích (např. porozumění čtenému
textu, poznávání písmen, malování). Předpovědi rodičů se 
srovnávaly s dosaženými výsledky. Myslíte si, že:

A. otcové:
a) spíše schopnosti přeceňovali,
b) byli realističtí,
c) spíše podceňovali.

B. matky:
a) spíše schopnosti přeceňovaly,
b) byly realistické,
c) spíše podceňovaly.

Výsledek:
A. a), B. a)
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Jak otcové, tak matky výrazně schopnosti dítěte přeceňovali. 
Kladná korelace byla spíše mezi odhady obou rodičů než mezi
odhadem jednoho z nich a výkonem dítěte.
Je možné, že tato tendence přeceňovat v raném dětství se v 
dospívání otáčí a rodiče nechtějí ztrácet vliv:

U matek by se dalo předpokládat, že budou více fixovány na 
počáteční období vývoje dítěte a tudíž jeho výkon budou 
hodnotit níže (maminky jsou také vždy připraveny své dítě 
omlouvat). Naopak otec bude mít před očima již jeho 
budoucnost, dospělost. Navíc - otcové tráví s dětmi méně 
času, méně je znají a přání se může snáze stát otcem 
myšlenky.
Smutné je, že pokud mají oba rodiče na dítě stejně 
nerealistické nároky, nemá se ke komu v případě neúspěchu 
uchýlit.

Zdroj: Institut pro výzkum tabuizovaných témat
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Už žádné lži
26. ledna 2014 v 12:41 | Tereza |  Básničky 

:) Vůbec nevím, jak mám komunikovat s lidmi, které jsem 
třeba rok, dva, deset neviděla! :) Například mí bývalí 
spolužáci ze SŠ. Najednou si jeden z nich vzpomene (taky 
Tom, se kterým jsem seděla v lavici - a pak tam byl ještě třetí 
Tom a tím klučičí zastupení v naší třídě končilo, takže mi tam 
bylo náramně dobře :)), že potřebuje něco aktualizovat na 
svých stránkách, které jsem mu dělala a mě do té jeho 
odpovědi skáče pořád ženský rod :)
Nejsem až příliš na začátku, abych už je prosila, aby mě 
oslovovali správným rodem i jménem? Stejně třeba zase rok 
nebudeme v kontaktu... Ale pořád do nekonečna jim jako Tom
odepisovat nemůžu. Možná ještě počkám ten rok, pokud se 
nebudou ozývat (a nepojedu v červnu na ten jubilejní sraz :). I
když zase proč to neříct, když je mi příjemnější, když mě 
všichni berou tak, jak mají?

Když jsem včera usínala, vlétla mi do hlavy taková hezká 
myšlenka. Vzpomněla jsem si na mé kolegyně, jak reagovaly, 
když jsme si o tom všem začaly konečně povídat a zbořilo se 
tím to tabu... Měla jsem jedinečnou možnost prožít tu 
nejkrásnější výhodu coming-outu. Přijetí je super a moc 
příjemné, ale ten pocit, kdy vás někdo začne okamžitě brát 
správně a probírat s vámi všechny stránky ženského života 
(pochválí nehty, obočí a vůbec mu nevadí, jak ještě vypadáte, 
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protože pro něj už ženou jste, dokonce vám přinese nádherné 
náušničky!) a těší se stejně jako vy na všechno, co přijde... to 
je tak osvobozující!!! A na pracovišti obzvlášť. Měla jsem z 
toho tak velký strach... Najednou nevadí, že mám nalakované 
nehty. Najednou nevadí, že mám namalované oči.

Moje maska pomalu padá.
Už žádné skrývání.

Už nejsem na všechno sama.
Tohle je nové svítání.

Najednou nejsem vadná.
Najednou žádné hlídání.

Už se mám i víc ráda.
Už žádné lži a vzlykání.
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Já chci léto
27. ledna 2014 v 19:11 | Tereza 

Začínám krááásně zarůstat! (Myslím vlasy samozřejmě!!! :) 
Začíná se mi to už občas i líbit :) Culíček ale ještě neudělám 
(ani maličký) :/ Ale už se objevuje i náznak ofinky...ještě tak 5
cm (tzn. 4 měsíce) a už s tím půjde něco dělat :) (Jde to tak 
pomalu...ach jo... i s tím mým šampónem na rychlý růst vlasů.
Ještě do sebe začnu ládovat asi nějaké vitamíny na vlasy :)

Dnes mě moc mile překvapila Jitka - druhá moje kolegyně, co
má moc krásné dlouhé tmavě hnědé vlasy a líbí se mi i její 
postava.
Šly jsme spolu na oběd, ona už se na mě hned za dveřmi tak 
usmívala a když jsme vyšly do haly říká mi: "Já už v tobě 
tak strašně moc vidím tu ženu - mojí kamarádku! Už bych
ti chtěla říkat Terezo a mluvit v ženském rodě... ale nevím,
jestli můžu, když vypadáš takhle..." (teď odbočím - no 
prostě jsem byla v práci nenalíčená s krátkými vlasy a hlavně 
se spečenými vousy, které nejdou po pátečním laseru ještě 
úplně oholit ani zamaskovat a v klučičím svetru - jo, v 
klučičím, protože zatím jsem si koupila asi čtyři svetry, které 
jsou dámské (a krásné) a vypadají jako uni (tzn. 
jednobarevné) s tím, že je prostě budu nosit už i do práce, 
jenže všechny mají tak vykrojený výstřih, že si je vzít 
nemůžu, protože v tom výstřihu (ačkoli se snažím) nejsem 
úplně maximálně hladká, jak bych si představovala (což mě 
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nutí plánovat si dekolt pro laser hned jako oblast č. 2 po 
dokončení depilace vousů - protože já rozhodně výstřih 
ukazovat chci! :)
Dnes šel kolem mě ředitel a říká: "No, je vidět, že už ty vousy
mizí!" :) (On má občas takovou náladu, kdy přijde mezi nás, 
rozdává úkoly nebo se jen tak dívá a přemýšlí, na co by se 
zeptal :). Tak jsem mu odpověděla, že mizí (opravdu je to znát
už po té první proceduře!), ale že pryč by to mohlo být tak v 
červenci... (Já chci léto! :)

Ale vrátím se k Jitce, se kterou jdu na oběd:
Tak jsem jí začala vysvětlovat, že mám ráda, když mi někdo 
říká Terezo už teď, ale že do toho nikoho nenutím, když pořád
vypadám takhle. Je tak strašně příjemné, když vás někdo bere 
takovou, jaká jste a ještě rád a chce vám to všechno usnadnit a
podpořit vás!
Z oběda jsem přišla dřív, tak jsem jí hned poslala mailík, že jí 
děkuju za to, jaká je a jak se k tomu postavila, což mi tu 
strašně všechno usnadňuje. A jak odběhl kolega (který se o 
toto téma tolik nezajímá, ale nemá s ním problém - ačkoli v 
pátek při angličtině jsem poznala, že mě bránil, protože jeden 
z kolegů neustále komentoval moje obarvené vlasy... 
odpovídala jsem mu po pravdě, stručně a jasně, že je to 
pěnová barva, že jsem si jí dala sama...protože se na tyto 
otázky pořád ptal a začaly se ptát i holky, ke kterým se to 
očividně ještě nedoneslo... říkaly, že ty krátké vlasy mi slušely
víc... a tak jsem je ujistila, že potřebuji vlasy dlouhé! :) Na to 
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mi jedna z nich řekla, že to je super, protože s ní budu moct 
chodit na fesťáky! :)))) No, tak to jsem jí vyloženě nevyvrátila
:) Ony jsou holky (kolegyně z druhé kanceláře, se kterými 
chodíme na angličtinu) taky fajn. Vlastně tam není nikdo, s 
kým bych měla problém... (myslím pracovně). Jestli je někdo 
homofob, tak to se brzy ukáže.
No a čím víc bylo otázek a bylo vidět, že mi to začíná být 
nepříjemné, tak právě kolega z mé kanceláře navrhl, abychom
šli dělat něco jiného a pak mi řekl, že to udělal proto, aby se 
mě už přestali ptát. Snažila jsem se jim odpovídat 
sebevědomě (tak, jak máme) bez strachu a bez studu. Stejně 
mě ty otázky ještě brzo čekají... Ale nějak to zvládnu :)

Pořád odbočuju! :)
Takže jak odběhl kolega, přišla Jitka ke mě a říká mi, jestli mi
má říkat Terezo, Terko nebo Terezko... :) Řekla jsem jí, že 
může jakkoliv, že to jméno má mnoho variant (proto se mi tak
líbí) a že teď ten rok mi může dočasně klidně říkat Teri... ale 
své neutrální jméno chci mít jen pro doklady. Všechny ostatní 
budu zvykat na Terezu...
A na to mě úplně pohladila slovy, že už se nemůže dočkat na 
léto, až se to celé "překlopí" a budou mi tu moct říkat Terezo 
úplně všichni, a že má před očima pořád ty mé dvě fotky, co 
jsem jí ukázala na mobilu :) Byla tak nadšená, že v mailech už
mi psala ve správném rodu i oslovovala tak, jak má :)

Jééé.
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Mám takovou radost, že jsem si jí sem chtěla zase 
zaznamenat. Původně to měl být jeden odstavec o tom, jak mě
Jitka potěšila :) Asi je toho ve mě zase moc :)
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Nejčastější reakce
28. ledna 2014 v 18:20 | Tereza 

Protože už jsem se setkala s docela velkým počtem lidí, kteří 
nějakým způsobem reagovali na mojí situaci, utkvělo mi pár 
jejich reakcí v paměti. Tady jsou i s mými odpověďmi:

"A to jsi najednou zjistil, že jsi žena v mužském těle?"
Ne, najednou jsem to nezjistila. Narodíš se s tím. Jen nevíš, co
to je, děsíš se toho, stydíš se za to a nemáš dost odvahy na to 
vůbec myslet, natož to někomu říct.

"Nedá se to léčit?"
Pilulky proti poruše identity (PPPI, jak jsem je tu kdysi 
nazvala) bohužel n e e x i s t u j í ! Proto se musí přizpůsobit 
duši tělo. Naopak to nejde. Už jsem dávno smířená s tím, že si
nemůžu spolknout pilulku a ono se mi to v hlavě přepne na tu 
druhou mužskou stranu tak, abych přemýšlela i vypadala jako 
muž a ta žena mě přestala pronásledovat. Ta žena je Tereza a 
jsem to já. Nepronásleduje mě, protože tu prostě je. Stejně, 
jako vy jste vy (nebo tedy většina z vás biologických žen a 
mužů). I já si stejně jako vy myslím a vnímám svět tak, jako 
vy. To že vypadám takhle je na nic, ale to už se brzy 
změní... :)

"Dá se to nějak v dětství ovlivnit?"
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Na to se mě ptal pan ředitel. Narodila se mu totiž nedávno 
holčička. Řekla jsem mu, že se s tím člověk narodí a buď se 
přizpůsobí svému tělu nebo ne. Čím šťastnější dětství, tím je 
to pronásledování menší, protože není proč ho tolik řešit... ale 
pak to stejně přijde. To samozřejmě neplatí vždycky. I ve 
šťastném dětství to může přerůst v extrém. To jsou ti 
šťastlivci, kteří začali už takhle brzo a žijí si pak celý život na 
té správné straně. Já si ho tam budu žít aspoň půlku.

"A nestačilo by ti, kdyby sis jen občas zajel do nějakého 
klubu v Praze?"
Nechci se ukazovat v klubech, nechci točit porno jako nějaká 
shemale, nechci mít extravagantní dlouhé řasy metr před sebe 
ani dělat nějakou zábavu. Tohle není transvestismus ani 
crossdressing. Je to neustálé nutkání žít jako osoba opačného 
pohlaví - včetně touhy po operativní změně pohlaví. Po té 
transvestité netouží.

"No hlavně když budeš teď šťastný..."
:) To mi řeklo hodně lidí. Nedokáží totiž pochopit, jak mě 
může učinit fyzická změna pohlaví šťastnou. Ono se to 
vlastně ani nedá pochopit. Jak mi řekla jedna z mých milých 
kolegyněk: Neumím si vůbec představit, jaké to je. Přemýšlím
nad tím pořád.
Poradila jsem jí, ať si stoupne před zrcadlo, protože ona se 
jistě v hlavě správně identifikuje jako žena a je ženou. A 
představí si, že v tom zrcadle vidí zarostlého, vousatého 
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muže, od kterého se očekává, že se bude chovat jako muž a 
bude tak také identifikován.
Někteří lidé se odmítají do této představy vžít. Některé to 
vyděsí. S některými to nedělá nic :)
Každopádně šťastná jsem už teď, protože vím, že jsem na ten 
vlak nasedla a už z něj nevyskočím. Ten vlak mě zaveze až k 
vám, ♥ holky!!! :) ♥
Jak bych nemohla být šťastná?! :)

Přidala jsem se na FB do skupiny "Freunde von Zittau", 
protože se mi prostě líbí ty romantické obrázky Žitavy a 
chtěla jsem vědět o všem, co se tam děje. Hned po schválení 
členství už mi napsal André "Du siehst total süss aus!" :)
A už to jelo... tohohle se asi nikdy nenabažím!!! :) NIKDY!
Ale musím balit balíčky, takže sbohem André :) Zase někdy 
příště. :)
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Slečna s rudými nehty
29. ledna 2014 v 17:52 | Tereza 

Šla jsem na poštu, do obchodu pro zeleninu a nějaký hezký 
nový šampón.
Na svých vlasech si sice ještě culíček udělat nemůžu, ale přes 
uši, ofinka i vzádu už to začíná tak hezky přerůstat, že to při 
mých určitých vlasových kreacích vypadá i žensky :) (Dát k 
tomu tak náušničky a namalovat se ... jééé).
Kolikrát si žensky přijdu i v práci (když mi třeba kolegyně 
řekne, jak ve mě vidí tu ženu :) Nebo na wc (bohužel ještě 
pánském - ale nemůžu chtít všechno hned :) před zrcadlem, 
když si upravím tu svojí krátkou patičku :) (Dokud budou mít 
muži kolem mě delší vlasy než já, tak spokojená nebudu!!! :)

K tomu, než půjdu na poštu jako Tereza potřebuji ale dvě 
věci: zbavit se už konečně těch příšerných vousů a mít delší 
vlasy (aspoň o trošku). Pak už mi nebude bránit nic. No a v 
téhle hezky nadšené náladě si to kráčím u obchodního centra, 
přede mnou se batolí malinkatá holčička v červené kombinéze
s tatínkem, strašně se mi líbila, tak jsem se na ní usmála a ona 
na tátu: "Pán!" :) A táta: "Ano, pán!" :)))
Tak samozřejmě jsem nebyla v holčičím oblečení, takže jsem 
ani nic jiného čekat nemohla. Jak snadno jsme někdy 
identifikovatelní už tak malými dětmi... Jen chci říct, jak to 
bude hezké, až mi ty děti jednou takhle řeknou: "Paní!" :) A 
tatínek: "Ano, paní!" :) (Doufám, že se shodnou! :).
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Tolik mi na tom záleží. I kdyby to bylo za rok, za dva, za 
deset! :) (panebože jen to ne - to bych nevydržela těch deset).

Líbí se mi, jak v práci už nemusím nic vysvětlovat. Jak 
všichni chápou, proč se tak chovám. Proč mám nalakované 
nehty, proč si dávám malé porce, proč si někdy beru jen salát, 
proč kolegyňce Jitce chválím tričko... :)
Přesně o to mi šlo. Aby už to nikdo neřešil.
Dneska měla Jíťa ale vážně hezké tričko. Černé s velkým 
trojlistem složeným z malinkatých trojlístků všech odstínů od 
růžové k bílé, které se pod prsy lehce rozlétly pryč jako ve 
větru. To se nedalo nepochválit! :)
Na to mi Jíťa řekla, že už se těší na moje trička! :)
(Ona je úžasná! :)
Takže jsme probraly můj šatník, že už mám jen dva svetry, 
které nosím do práce a které jsou aspoň trošku uni a na to mi 
řekla: "Tebe už nebaví tohle nosit, žejo?"

Jo. Nebaví. Nejradši bych to už spálila (dala na charitu nebo 
prodala). Ale jak jsem jí řekla - tohle udělám se svojí první 
pilulkou. I když je mi jasné, že ještě nebudu vypadat tak, jak 
bych si představovala... proto si nebudu brát hned "druhý den 
do práce lodičky" (jak se s humorem obával můj kolega :) (já 
si do práce lodičky stejně nebudu brát nikdy, protože to budou
buď tenisky, balerínky nebo kozačky :) a tak začnu fikaně s 
těmi ženskými věcmi, co vypadají jako uni :) (Stejně jak jsem 
tu kdysi psala - všechno co je uni nosí jenom ženy :) A tyhle 

Leden 2014 - Slečna s rudými nehty 184



dva svetry bych nejradsi už nenosila taky, protože jsou 
původně určené pro muže (je to zvláštní, jak funguje 
psychologie oblečení - když tam bude napsáno "for women" a
přitom to bude vypadat úplně stejně jako to "for men", tak si 
vyberu "for women" a budu mít radost, že je to ženské :)

Teď s napětím čekám, kolik vousků zase příští týden začne 
vypadávat. Ten týden je vždycky hrozně dlouhý. A o víkendu 
mám Kačenku, takže se tu už na ní moc těším. Jednou si bude 
moct přijet kdy chce... až bude starší. Mám s ní velké plány o 
cestování. Je to perfektně načasované, protože v září půjde do 
školy a tak má ještě pár let na dospívání (něco jako teď já :) a 
hned jak to půjde, chci s ní být ještě víc. Protože všechno jde. 
Protože pořád je to 12 dní stýskání a 2 dny štěstí. Každý večer
před spaním jí posílám vzduchem pusinku na dobrou noc.
Vím, že jí cítí.

V obchodě ve frontě naproti stála moc krásná slečna. Měla 
bílého kulíška a z něj měla na obě strany rozpuštěné krásné 
hnědé dlouhé vlasy, měla nádherné řasy a tak jemnou tvář... 
hned jsem si všimla všech jejích detailů, včetně tmavě 
červeně nalakovaných nehtů, co kupovala a to nejhezčí, co si 
z toho obchodu odnáším je její úsměv... celou dobu se tam na 
mě totiž culila :) Tak jsem znejistěla a dívala se jinam, ale 
znáte to - ten pohled vás pořád nutí směřovat zpátky. A hned 
jsem přemýšlela o tom, jak tohle nesmím dělat, protože mi to 
může nesmírně všechno zkomplikovat. Někomu zase 
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vysvětlovat, kdo jsem a co mě čeká... to by byla rána pro 
každou holku. Už žádné ubližování. Nikomu.
Tak jsem přišla domů celá tak hezky naladěná a představovala
jsem si, jak tu na mě někdo čeká. Komu můžu donést ty věci 
na večeři a udělat mu jí třeba. Někdo, komu můžu říct 
všechno, co se mi za ten den stalo, zasmát se s ním a pak se k 
němu přitisknout ... jako ty z vás, které nemáte sílu, odvahu 
nebo prostě důvod pustit se na druhou stranu jako já a usínáte 
každý večer vedle své partnerky...

A teď honem dělat večeři. Sousedi nade mnou natloukají 
řízky... takže... dnes budu mít zeleninový salát s olivami a 
rukolou. Těším se na to od rána :) Já totiž olivy a rukolu 
miluju. A taky jsem si koupila doplněk stravy s přesličkou a 
nějakou aminokyselinou na vlasy, nehty a pokožku. Musím 
přeci dbát o svůj zevnějšek a vlasy chci mít tedy rozhodně 
hezké. (Řekla bych, že nejen ty vlasy. :). Prostě jako vy 
všechny... :)
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Vzpomínky přilétly
30. ledna 2014 v 13:40 | Tereza 

Cinkla mi sms. "Dnes v noci se vrátím a už spolu zůstaneme."
Ale spím dál. Ráno se probouzím a v telefonu mám další 
zprávu. "Přijď ke mě, prosím. Měli bysme si koupit novou 
postel."
V obýváku vidím na matraci polštář a peřinu. A pod ní tebe. 
Tohle se mi musí zdát, to nemůže být pravda, že bys byla 
tady.
Tak jdu blíž a pohladím Tvé blonďaté vlasy. Otevřeš oči a 
usměješ se na mě: "Zůstaň tady se mnou prosím." Díváš se na 
mě těma svýma krásnýma velkýma očima, vidím zase ty tvé 
jemné rty a já se od nich pohledem nemůžu odtrhnout.
Jsi to ty. Přesně taková, jakou si Tě pamatuji v letech 2000-
2008.
"Nemůžu zůstat, musím do práce." A spěchám, ale současně 
mám strašný strach. Co jsi mi to udělala?
Rozbrečela jsem se.

V tom jsem se konečně doopravdy probudila.

Včera večer jsem si zalezla pod deku, lehla si na matraci k 
televizi a odpočívala u horkého voňavého čaje.
Běžel český film ze současnosti. Ale ona to současnost už 
vlastně nebyla, protože ten film byl natočen v r. 2001.
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Tedy v roce, kdy jsem byla (do té doby) nejšťastnější v životě.
Byly to první dva roky, co jsem byla se svojí bývalou 
manželkou. Tolik let se mi ještě před tím líbila a najednou tu 
byla se mnou. To bylo štěstí.
Mívám to často, když se objeví něco z tohoto období. Vrací se
mi vzpomínky na to, jaké to bylo právě v té době. Slyším 
hudbu z té doby, pamatuji si události, které se tenkrát staly a 
probíraly jsme je spolu u zpráv...
Nechtěla jsem na to myslet. Jen jsem se zamyslela, vzpomněla
si na tu euforii a na člověka, který pro mě tolik znamenal a 
který už neexistuje. Moje žena tak, jak jsem jí poznala, už 
není. Je z ní někdo jiný. Prošla taky takovou zvláštní 
(psychickou) přeměnou, která bude zřejmě trvalá.

Brala jsem to jako nutné zlo, že jsem ve své hlavě vylovila 
tyhle vzpomínky a měla radost, že se mi jim daří čelit. Není 
důvod se na ně vázat a zoufat, jak to bylo krásné a že už není. 
Protože mnoho krásného mě ještě čeká.

Taky za to může slečna s rudými nehty, co se na mě tak hezky
smála včera večer v obchodě a přivedla mě po čtyřech 
měsících na myšlenku, jaké by to bylo doma někoho mít. 
(Třeba aspoň kočku.)

Do toho navíc začala Lenička svými úvahami řešit boj se 
svojí ženskostí versus rodina. Jenže Lenka je v jiné situaci. 
Má milující manželku a dvě děti. Já jsem se manželce hnusila.
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Ale bojuje s tím podobně, jako jsem bojovala já... Dospěly 
jsme s Lenkou k názoru, že dokud má důvod zůstat, nemůže 
odejít. Rozvod by jí utrhl srdce. Jako mě a napořád - ale já 
právě proto už nemám důvod nepokračovat. Už nemám co 
ztratit.

Ráno v obýváku opravdu nikdo neležel. Jen moje deka z 
večera (kromě funkce ohřívací, je tu také objímací).
Nemohla jsem ten sen se všemi těmi pocity chvíli dostat z 
hlavy.

Ten sen mě postavil do situace, ve které bych nikdy být 
nechtěla. I když jsem si jistá tím, co dělám a neexistuje jediná 
překážka, přeji si, aby se mi nikdy nestala. Naštěstí nezměrná 
a nekonečná ignorace mé bývalé manželky mi otevírá stále 
další a další dveře. Už na nikoho nečekám, neotáčím se, 
protože není na koho. Za mnou už nikdo nestojí a nečeká, až 
se otočím já.

Vzpomínky přilétly. A zase odletí.
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Únor 2014

Kolikrát se za den někoho dotknete?
2. února 2014 v 19:46 | Tereza 

Kolika lidí a kolikrát se za den někoho dotknete?
Kdo více než dvakrát, vyhrává.
Já bohužel nevyhrála a zatím jen tak nevyhraju.
(Já teď vyhrávám v jiné disciplíně. V té, na jejíž startovní čáru
jsem se celý život zaříkávala nastoupit, ale teď už jsem 
vyběhla a cítím, jak je mi hezky aspoň v tomhle běhu.)

(Přidala jsem na konec tohoto článku - po rozkliknutí celého 
článku - anketu na tohle téma.)

Vracela jsem Kačenku mamince. Tam jsme jely vlakem a 
zpátky sama autobusem. Nevadí nám to. Užíváme si nádraží, 
pokladní v hale, brždění vlaku ve stanici, pana průvodčího, 
který dnes vytvářel z jízdenek sběratelské rarity, neboť na ně 
dával razítka s datem 2.2.2015... možná byl pan průvodčí z 
budoucnosti...a ten vlak mě tam má dovézt... ale nejspíš ne, 
protože ten vlak, ač měl na čumáku krásné vláčkové jméno 
Toník, bych přejmenovala na tatínkovský vlak... nikdo jiný v
něm totiž nebyl.
Jen tatínkové a jejich děti.
V obou vagónech.
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Jen jsem slyšela, jak jeden tatínek říká svým dvěma klukům: 
"Zavolejte mamince, že za pět minut jste na nádraží, ať už 
vyjde." Když jsme potom s Kačenkou na tom nádraží 
vyskočily také a vyrazily na dvacetiminutovou procházku k 
novému bytečku Kačenky, otočila jsem se a u vchodu stál táta,
který objímal oba kluky, hladil je po zádech a říkal: "Nebojte, 
zase se brzy uvidíme."
Říkáme jim všichni to samé. A pak odjíždíme sami, uklízíme 
doma jejich hračky a přejeme si, aby těch 12 dní uteklo... Ale 
já jsem si svojí Kačenku užívala ještě těch krásných 20 minut 
(o kterých její maminka tvrdí, že je to "hrozně daleko").
Už několik hodin před odchodem cítím z Kačenky úplně 
stejné pocity, jaké mám já. Možná je i ona cítí ze mě. Ale obě 
se snažíme o tom nemluvit a "dělat legraci". Stejně si nakonec
cestou řekne, abych jí aspoň na chviličku vzala s tím, že už jí 
bolí nožičky, ale když si jí vezmu kolem krku, div mě 
nerozdrtí, jak mě muchlá a řekne: "Aspoň si mě ještě na 
chviličku můžeš užít...".

Jsem už zase odtržená.
Musím si koupit lepší voděodolnou (nebo spíš slzoodolnou) 
řasenku... :(

Zpátky mi jede autobus asi za 40 minut. Tak se courám 
pomalu městem, koupím si v Tescu pití na zítra do práce 
(které stejně večer upíjím) a stoupnu si na zastávku na 
náměstí. Nemám na nic náladu ani chuť. Ani věnovat pohledy 
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těm dvěma slečnám sedícím na lavičce v průhledné zastávce, 
ale stejně mi to nedá a prohlížím si nenápadně jejich boty, 
jejich bundy, jejich účesy, pohyby a přemýšlím o jejich 
bezedné ženskosti, ze které bych chtěla mít aspoň kousíček...

Autobusem jezdím taky ráda. Sedím tam a koukám do tmy, do
rozsvícených oken domů a nemusím dělat nic. Tak málo mám 
takových chvilek v tomhle mezičasoprostoru.
V polovině cesty přistoupila slečna a sedla si přede mě. 
Nebyla ničím zvláštní, že bych se do ní musela hned 
zakoukat, ale najednou jsem cítila její dech. Cizí dech. Jiný 
dech, než ten můj! Ne žádný nevábný, ale prostě normální 
ženský dech.
Přemýšlela jsem, jak asi šimrá, když bych stála hodně blízko 
před ní.
A přemýšlela jsem o těch dotecích... jak se vlastně nikoho 
nedotýkám, protože nemám koho.
Nejsem člověk, který by toužil po dotecích s cizími lidmi, 
přímo je nesnáším, ale někomu bych tak ráda dovolila narušit 
tuhle mojí osobní zónu. Myslela jsem si, jak jsem krásně nad 
věcí, že neblázním z toho, že jsem sama, že to mám v hlavě 
pěkně srovnané a nepotřebuji teď nikoho. Ale ono se to o 
slovo přihlásí vždycky samo z ničeho nic.
12 dní se nikoho nedotýkám a pak přijdou dva dny, kdy tu 
mám Kačenku... můžu se uhladit, umuchlat, učesat a 
ušimrat :) Dává mi tolik síly, jako nám dávají naše děti při 
každém objetí. A dávám jí tolik síly, kolik jen v sobě mám, 

Únor 2014 - Kolikrát se za den někoho dotknete? 193



aby jí to mé objetí zůstalo ještě aspoň dva týdny, než se zase 
uvidíme. Ona je jediný člověk, kterého se dotýkám.
Už dlouho přemýšlím o zvířatech. O kočičkách. Ten dotek na 
heboučký teplý kožíšek nebo růžové rozehřáté tlapičky v 
pelíšku, když spokojeně oddechují, dokáží dát člověku taky 
hodně energie. Ale ze všeho nejvíc bych tu chtěla mít lidské 
doteky. Pusu po probuzení, pusu na rozloučenou, pusu na 
přivítanou, pusu na dobrou noc... a cestou do obchodu bych 
chtěla jít za ruku. Takhle to kdysi bývávalo.

Spousta z vás má desítky doteků denně a už si za ta léta ani 
neuvědomujete, jaké máte doma štěstí.

Ale aby to moje nedělní psaní nebylo vždy tak černé, v pátek 
jsem měla moc hezkou příhodu s Kačenkou, která mě vlastně 
sama od sebe uvedla do svého života. Do té doby jsem se totiž
před Kačenkou oblékala do unisex věcí. (Ačkoli mě v létě 
2012 běžně viděla v sukních a s dlouhými blond vlasy, což se 
jí tenkrát hrozně líbilo.) Je fakt, že nalakované nehty už jsem 
neřešila dlouho a kvůli ní jsem si je prostě neodlakovávala a 
třeba tepláky jsem nosila takové hezké, úzké, fialové s 
nenápadným zlatým mým oblíbeným vektorovým 
ornamentem na nohavicích, ale žádné výrazné malování ani 
dlouhé vlasy... navíc mi Hanka minulou schůzku řekla, že jí to
není potřeba ještě vysvětlovat, tak jsem si řekla, že to zatím 
nechám.
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Měla jsem na stolku krabičku s novými náusničkami a 
náhrdelníkem od té mojí milé sestřičky z Laser klinik. A řekla 
jsem si, že je radši uklidím, aby je Kačenka nevytahala a 
neptala se, co to je :)
V pátek jdu kolem televize a vidím, jak Kačenka vytahuje ze 
skříňky tuhle krabičku :) Byla schválně zahrabaná, aby nebyla
vidět, ale ona všechny ostatní věci ve skříňce nechala a 
vyloženě se sápala po téhle krabičce :)
Tak jsem jí nechala...
"...jééé to jsou krásné náušnice! A ten náhrdelník! Zkus si to, 
prosím!"
Kačence propíchnutá ouška už zarostla, tak jsem si je 
"musela" zkusit já :) No to bylo něco pro mě :) Ty náušnice 
jsou totiž vážně kouzelné a když jsem si vzala i náhrdelník, 
Kačenka prohlásila z ničeho nic: "Vezmi si k tomu ještě 
sukni!" :)
Nepřišlo mi dobré jí teď odmítnout. Naopak - přišlo mi to tak 
přirozené a spontánní... že jsem si svlékla ty fialové tepláky, 
vzala si jednu svojí takovou hezkou společenskou sukni a 
Kačenka v tu chvíli přiběhla ke skříni a říká: "Ještě tuhle 
košilku! A sundej si ty černé punčochy a vem si normální 
silonky a tyhle boty." :)
Normálně mi vybrala, co si mám vzít na sebe a musím říct, že 
má tedy fakt vkus. Tu košilku mám hrozně ráda - má 3/4 
rukávky, je bílá s takovými drobnými růžovými kvítky - 
takový romantický střih, slušelo mi to :) A když jsem si vzala 
ty balerínky na podpatku, tak už jsem je ten večer nesundala :)
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Vzala jsem si i své dlouhé vlásky a namalovala aspoň oči - 
byl totiž pátek večer, takže už dost prosvítaly ty příšerné 
vousy.
Kačenka na to říká: "A nemůžeš si oholit ještě ty vousy, aby 
tam nebyly vidět?" :)
Taky mě tam štvaly!!! (A štvou pořád, i když hezky (ale 
pomalu) mizí.)
Řekla jsem jí, že zítra se hned ráno hezky namaluju a žádné 
vousky tam nebudou, protože si je oholím a ještě k tomu 
zamaskuju make-upem.
Těšila se na to tak, že mi to ráno hned připomněla.
Když jsem si pak ještě v pátek večer sundávala v koupelně 
paruku (jo, bohužel musím, když se jdu sprchovat, protože to 
nejsou moje vlastní vlásky a fakt mě to štve, že takové budu 
mít za rok za dva), tak prohlásila: "Jéé ty teď vypadáš jako 
holka, ale s krátkýma vlasama!" :)

No tak to už mi na druhý den dodalo takové sebevědomí, že 
jsem si v sobotu ráno načesala tu svojí pořád děsně krátkou 
ofinku na stranu (takže žádná paruka!) a sepnula sponkou, což
vypadalo jakžtakž žensky, namalovala se, hezky se oblékla do
bílé sukýnky a takhle jsem už zůstala do večera. A dnes zase.
Nejlepší byly ty Kačenky hlášky typu: "A proč jsi mě takhle 
dnes nevyzvedl u mamky?" nebo "Šlo by mě takhle 
vyzvednout ve školce, aby se paní učitelky divily, kdo to pro 
ně přišel? Myslely by si totiž, že mě jde vyzvednout teta!" :)))
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Dnes ráno se probudila a ptala se mě, jak se vlastně budu 
jmenovat. Ptala se na jméno i příjmení. Podle rad dětské 
psycholožky jsem jí na všechno stručně odpověděla tak, jak to
je. Líbilo se jí to :)

A Kačence jsem o víkendu aspoň nalakovala nehtíky tím mým
oblíbeným lehce narůžovělým lakem, aby měla taky z něčeho 
radost :) Moc se jí to líbilo. Už minule po mně chtěla 
nalakovat nehty nějakým modrým třpytivým, jak říkala :)

Jediné, co nemám vyřešené je, jak mi bude říkat. Zatím 
neřeším to, že mi říká tati. Vím, že jí mám učit na nové křestní
jméno, ale já ještě nechci. Kvůli ní. Nechci jí motat hlavu.

A myslím si, že všechny obavy, které má moje bývalá 
manželka z toho, jak to Kačenka "nestráví", má zbytečně. Ona
o tom přemýšlí, žádný psycholog jí to ještě nevysvětlil, ale 
bere mě takovou, jaká jsem. Řekla jsem jí, že jí budu pořád 
milovat, že budu pořád s ní jak jen to půjde a vždycky si pro 
ní budu jezdit, dokud bude chtít - a až bude starší, může 
kdykoliv za mnou jezdit i ona. Je mi jasné, že to teď doma 
bude řešit před mamkou a jejím přítelem (který mi začíná být 
sympatičtější než moje bývalá žena :))) Ale nemyslím si, že jí 
to škodí, když jsem viděla, jak je tu celý víkend zase šťastná a
jak se vedle mě spokojeně probouzí, princeznička moje.
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Líbilo se mi, jak sama Terezu přivolala. Jak jsem se jí potom 
líbila a jak už chtěla, abych pro ní takhle jezdila :) (I já jsem 
se sama sobě líbila - dokonce trošičku už i bez paruky :) 
Vůbec jsem si nepřipadala HNUSNÁ, jak mi vždycky říkala 
manželka.) Vlastně si v posledních dnech (týdnech) připadám 
nějak stále víc ženštější... ale já žádné hormony ještě 
(bohužel) neberu! Nejlepší je, když mi to řekne třeba i někdo 
v práci, jak to na mě vidí :)

Hodně lidí mi říká (i těch, se kterými jsem se sešla osobně 
jako Tereza), zda už takhle chodím např. do práce, proč takhle
nechodím už všude a nežiju "full time"...

Já nevím.
To můžu?

Je to něco, na co strašně moc čekám, co si strašně moc přeju a
netoužím po ničem jiném, ale brzdí mě pořád ty mé vousy. 
Pořád! Vousy jsou prostě můj největší nepřítel - a vždycky 
byly, to si pamatuju. Ještě, že už jsem to začala řešit. Každý 
den je na sobě nesnáším a dělá mi dobře, když do nich 
sestřička napere co největší snesitelnou (téměř 
nesnesitelnou :) energii a ten laser je zničí! Jen do nich!!!
Nechtěla jsem si doma dávat tunu make-upu, tak jsem je 
zamaskovala jen trochu, ale ta příšerně tmavá barva prostě 
pod tím potom prosvítá! Vypadá to na prudkém světle děsně. 
Přímo odporně. To mi sráží sebevědomí o 100% dolů. Na 
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fotkách, které mám tady, to tak vidět nejde - protože jsou 
focené zrovna na dobrém světle nebo jsem opravdu hodně 
zamaskovaná - tak, že ta tuna make-upu nejde na fotce 
poznat... ale já nechci nosit tunu make-upu. Je mi to 
nepříjemné a bojím se, že si umažu límečky (což se mi i 
párkrát stane a pak to těžko dostávám dolů).

Vousy vlastně řeším i v souvislosti s mým neutrálním 
jménem, o které si chci teď v únoru požádat (ve středu jdu do 
knihovny vypsat si jména z té slavné knihy Dr. Knappové, 
kterou tu české matriky považují za svojí modlu, takže Dr. 
Knappová se tak vlastně nechtěně stává člověkem, který 
rozhoduje o tom, jak se bude vaše dítě jmenovat. Četla jsem 
na internetu stížnost jedné maminky, že v té knize s 15.000 
jmény není jméno Charlotte a tak jim matrika zamítla 
pojmenovat takhle své dítě... Hlavně, že v Americe se člověk
může jmenovat klidně Ananas a každému je to jedno! :))) 
(jak podotkla Lucka (biol.žena), se kterou jdu ve středu právě 
do té knihovny, protože je tak hodná (a má průkazku) :) 
(Každému spojenci jsem nesmírně vděčná!)
Se změnou jména na neutrální si musím (a hlavně chci) 
nechat udělat nové doklady, jenže na ně se musím nějak 
nafotit. Samozřejmě jsem tam chtěla být se svými vlastními 
vlásky (když je to jen na rok), ale s náusničkama, namalovaná
a prostě hezká... ale došlo mi, že na tom prudkém světle už 
zase budou prosvítat ty děsné vousy! No jedině to prostě 
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risknu a uvidím. Já nechci být vousatá Tereza! :/ Je mi z toho 
špatně.

Kdybych aspoň měla už delší vlasy! Cítila bych se mnohem 
líp.

Nemyslím si tedy, že jsem už připravená na svůj full-time. Jak
bych také mohla, když jdu teprve za 14 dní na endokrinologii 
kvůli hormonům, které ještě ani neberu! Ještě pořád jsem jen 
"muž", který se za ženu jen převléká :( A to fakt být nechci. 
Chci být žena i navenek. Nechci si na nic hrát.

Identita a identifikace (okolím).
Už bych tyhle dvě věci tak ráda přestala navždy řešit. (Obě 
slova začínají na "ID"... ještě jako "idioti"... ty bych taky ráda 
přestala řešit :))
Ale víc teď zatím udělat nemůžu. Jsem šťastná, že jsem tenhle
svůj problém, který je jinak celoživotní a nelze se ho zbavit, 
konečně přijala a vydala se úspěšně tam, kde se ho můžu už 
po zbytek života zbavit. Těším se na to pořád jako malá :) Na 
svou první pilulku, na svůj poslední vypadlý vous, na své 
dlouhé vlasy, na svůj první krok natrvalo jako žena a na svůj 
první krok jako skutečná žena i tělem a v dokladech...

Někdy přemýšlím o tom, proč jsem se začala vysvobozovat až
v r. 2012. Proč jsem až tehdy hluboko do noci nad články na 
internetu pochopila, kdo jsem... Všechno mi najednou začalo 
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tak perfektně zapadat do sebe a uvědomila jsem si, že i mě se 
dá pomoct. Že i mě se to týká. Že se nemusím do konce života
trápit tím, kým jsem a stydět se za to. Má silná vůle mi 
tentokrát nepomohla, ale spíš ublížila. Byla bych si tohle 
tajemství nechala až do konce svého života jen v sobě...

A tenhle blog by neexistoval, protože bych se pořád bála té 
"příšery" ve mě a jejího odhalení kýmkoliv z vás...

Přála bych si, aby to nebyla příšera, ale aspoň trochu hezká 
holka, co tu na vás jednou vyskočí...
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Andrejky příhoda z chirurgie
3. února 2014 v 22:55 | Tereza 

Zase ty vzpomínky. Kolegovi se narodil syn. Takže jsem si 
ráno vyslechla detailní popis všech zážitků a pocitů a 
vzpomněla si na ty své před skoro už 7 lety, ale rychle jsem se
vrátila zpátky na zem. I tak to bylo hezké vyprávení. A 
fotečka, jak ten malý človíček sotva pár hodin na světě drží 
velký tátův prst.

Je únor a to je pro mě další důležitý měsíc. Proto se na něj 
těším. Něco končí... (zima a tma třeba :)... a něco začíná 
(světlé zítřky). Musím na finančák kvůli vrácení daní, tam ale 
ještě se starým jménem. A hned potom na matriku, abych 
mohla na OSSZ kvůli pojištění už s novým jménem. (A všude
jen pondělky nebo středy, protože dělám do půl čtvrté a jindy 
to nestíhám). Mohla (a měla) bych na OSSZ jít už teď, ale za 
14 dní bych tam musela znovu přehlásit své jméno. Nechci 
zase další fronty, ztracený čas a papírování. A v polovině 
února bych ráda na endokrinologii do Modřan už za sebe. Bez
dlouhých vlásků, ale budu to já. Tom už neexistuje. Den poté 
k Hance. A tam už tohle potřebuji (a chci) mít vyřešené. 
Abych mohla postoupit zase o dalších pár krůčků dál. Není už
na co čekat ani proč se ohlížet. A teď už nejsem jediná, kdo se
těší :)
Často si uvědomuji, jaké mám na rodinu, přátele a kolegy 
štěstí... I když se samozřejmě ještě časem ukáže, jak moc je to
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pro všechny, co se tváří nadšeně, skousnutelné :) Ale 
nemyslím si, že by s tím měl být nějaký zásadní problém. 
Necítím to tak.
Jsou lidé, kteří takové štěstí nemají. A vůbec nejhorší je to, 
když vás nepřijme vlastní rodina.

Jako třeba táta Andrejky (Andrejka je moc milá slečna několik
měsíců po operaci):
"Úsměvná příhoda z chirurgie, když tam teď ležel (táta) a já 
za ním přišla. Hned mezi dveřmi mne přivítal: "No konečně 
jsi tu synu (zásadně mne neuznává a dává mi to neustále 
sežrat), konečně jsi tady, to víš my chlapi se domluvíme, ne 
jako ty slepice", a já tam stála v kozačkách a minisukni a 
culila se: "dobré odpoledne pánové" a celý pokoj povídá: 
"dobré odpoledne slečno" a pacient co ležel vedle povídá: 
"posaďte se slečno prosím, tady máte židli, to víte, váš otec už
moc nerozezná, kdo z rodiny za ním přišel" :-)) Já se culila a 
nechala jsem ho to sežrat. Vím, asi tvrdé, nicméně prostě 
realita."

Veselé i smutné zároveň. Poprosila jsem jí, jestli sem zrovna 
tuhle část vyprávění můžu vložit, protože v těch pár větách je 
toho tolik.
Kde se v některých lidech bere ta nekonečná energie stavět se 
neustále proti? A kde se bere dokonce u těch, kteří nám dali 
život? Tohle nikdy nepochopím. S největší pravděpodobností 
brzy také na takového člověka někde narazím, ale s tím se 
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musí počítat. To je to dobro a zlo. Černá a bílá. Světlo a tma. 
Jedno bez druhého by ztratilo význam...
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Dva životy
4. února 2014 v 19:21 | Tereza 

Do uší pouštím si hudbu, co mě povznáší a přenáší do jiného 
světa. Do toho, co je ve mě. Co má takovou moc, že mě 
uzavírá do jedné velké bubliny a tahle planeta je jen malá 
kulička, po které se pomaličku kutálím. Auta, lidi i větve 
stromů pohybují se najednou rychleji. Jen já zpomalená krok 
po kroku kráčím ulicí zachumlaná do šály a pod lampami 
vrhám trojí stín. Jsem tu tolikrát! A přeci sama. Z 
rozmazaných obrázků vynořují se události mých minulých 
životů. Jsou všude. Ale když víc otevřu oči, není tu nic. 
Prázdná ulice, ve které jsme chodili za ruku, prázdné zábradlí,
o které jsem tě opírala zamilovaná jako nikdy v životě, 
vyklizený obchod, ve kterém jsme spolu nakupovali při cestě 
z práce nebo před Vánoci.
Tohle nemá na přeměnu vliv. Je to jen můj boj s minulostí, 
který vyhraju. To jsou moje poslední malé bitvy.
Už nežiji dvojí život. Tohle jsou životy dva. Mám jedinečnou 
možnost v tomhle životě žít dvakrát! Kromě Kačenky je ten 
první pokus o život minulostí. Ztratilo se z něj úplně všechno. 
A nejvíc ze všeho se někam zakutálela láska. Já tu svojí cítím 
všude, ale kde je ta Tvá? Když se procházím městem jako 
dnes schválně oklikou, abych měla pohyb, jsem jinde, ale ta 
stále stejná místa mě neovladatelně vrací v hlavě zpátky. O 
pět deset let. Bylo to tak silné, že mě to ovlivňuje ještě po 

Únor 2014 - Dva životy 205



tolika letech. Tak silné, že jsem cítila jistotu, kterou neztratím 
až do konce svého života.
Mám teď nový život (nebo spíš teď nemám žádný, protože ten
minulý už neexistuje a ten budoucí ještě nepřišel) a patřičně 
toho chci využít. Tohle je šance, o kterou se nenechám 
připravit ani malými bitvami. Natož nějakým mým 
zpackaným minulým životem.

Kolikrát v minulosti jsem měla příležitost to mé tajemství 
pustit do světa (a třeba se vysvobodit)... Když mi kdysi 
vystresovaný kamarád sděloval, že je gay. Neměla jsem s tím 
nejmenší problém a divila jsem se, proč to tak prožívá (teď už
se nedivím). Už už jsem mu na to málem řekla ten můj 
celoživotní "problém", ale vzpomněla jsem si na svůj slib, 
který jsem si dala, že si to tajemství vezmu s sebou do hrobu.
Nebo když mi spolubydlící na intru v prváku začal detailně 
vyprávět své představy o tom, co by dělal s holkama. Hodně 
detailně.
Všichni se mi otevírali, ale já se zavírala. Šla si tvrdě tou svou
cestou dvojího života a strašně se za to styděla.
Stačilo to jen někomu říct...
Křičela jsem to na špatných místech. Do písniček, které jsem 
si brnkala na klavír, do inzertních seznamovacích časopisů, 
kde jsem prosila o kamarádku, která by mě dělala 
"průvodkyni v holčičím světě" (to mi bylo 16 - jaké to mohlo 
být začít už tehdy), do dopisů dívkám, do kterých jsem se 
zamilovávala a přitom to nejdůležitější, co jsem po nich 
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chtěla, byla ta jejich ženskost, po které jsem tak toužila. 
Chtěla jsem jí být nablízku každý den a to mi zůstalo dodnes. 
Pohled na velkou spoustu žen a dívek, které potkávám třeba 
na ulici (prostě všude!) je pro mě obrovskou motivací. 
Předtím jsem toužila mít tu ženskost aspoň u sebe, když jí 
nemohu mít. Ale já jí mít můžu...

Každý by měl dostat druhou šanci. Já tu svojí chci využít 
naplno.
Tohle je dar.

Dva životy.

Přála bych si, aby mě už nezdravili mí bývalí spolužáci ze 
základky, protože mě nepoznají.
Přála bych si, aby mě muži začali pouštět do dveří.
Aby na mě malé děti křičely "paní".
Aby ta tak strašně nedosažitelná a vzdálená ženskost, kterou 
jsem celý život obklopená a o které jsem si myslela, že jí mít 
nikdy nemohu, mohla být najednou mojí součástí. Abych to 
byla já a měla jsem už konečně pokoj s tímhle přízrakem, 
který už toho napáchal a zničil dost.
Žádná jiná možnost už tu pro mě není. (A ani jinou nechci).
Minulost (ač nepochopím) strávím.

Dnes jsem se celý den strašně sama sobě nelíbila. Ve všech 
zrcadlech hned po ránu, ve všech výlohách nebo skleněných 

Únor 2014 - Dva životy 207



dveřích. Kdykoliv jsem se na sebe koukla, vůbec jsem 
neviděla tu ženu, kterou někdy vidím (a chci vidět).
Ale pak jsem v koupelně zjistila, že dnes je první den, kdy mi 
jdou zastrčit přerůstající kotlety pěkně za ouško a drží tam! :) 
A jak jsem se najednou cítila žensky! (Neříkám, že vypadala, 
ale cítila. V tom je bohužel ještě velký rozdíl, se kterým bych 
potřebovala pomoct.) Chvíli na to už jsem ale zase spatřila 
tmavá místa se svými vousy a bylo po radosti. Dokonce když 
se zpětně podívám na některé své fotky, co jsem tu i 
zveřejňovala, vidím se hrozně.
Jedna věc je, jak se vidíme my a druhá věc, jak nás vidí okolí. 
Ale proč se já sama někdy vidím dobře a někdy špatně nevím.
Vím jen to, že už strašně moc potřebuji jít dál. Ale nejde to 
den po dni (to bych musela být v téhle zemi jediná, aby se 
všichni mohli věnovat jen mě), nýbrž měsíc po měsíci! Jeden 
krok je jeden měsíc. Zdá se, že touhle rychlostí se nikdy 
nikam nedostanu. Ale já věřím (a chci věřit), že ano. Protože 
to vidím jinde. I ostatní museli jít krůček po krůčku, měsíc po 
měsíci a dostali se tam.

Chtěla bych už žít ten druhý život... se vším všudy. Chtěla 
bych ho žít od narození, ale spokojím se ráda i s půlkou. 
Každý měsíc toho druhého života stojí za to prožít.
Už jsem se odrazila. A teď čekám, jak se mé sáňky pomalu 
rozjíždí z kopečka dolů... ale cíl není až tak daleko, protože na
něj už vidím...

Únor 2014 - Dva životy 208



Není v mých silách (a silách ostatních, co mi mohou pomoct) 
ještě víc to urychlit. Jedu nejvyšší možnou rychlostí. A přesto 
mi to přijde tak ukrutně pomalé.

Přála bych si se už zítra probudit jako Tereza. A mít celý ten 
proces za sebou. Nikomu už konečně nic nevysvětlovat, 
nestydět se a nemuset před lidmi utíkat...
Jednou tohle ráno doopravdy nastane.
A já si tu budu v tomhle "deníčku" jen číst, jak jsem se kdysi 
tak moc snažila se takhle jednou už konečně probudit.
Bez těch krůčků by to nebylo ono...

Chci si povídat. Proto pořád píšu. Prosím o ženskost. Tolik jí 
potřebuji! Chci si s někým dát čaj, chci s někým upéct dort, 
chci jít s někým nakupovat jen samé ženské věci, chci jít s 
někým na Květinový ples, chci jet s někým do Provence, mít 
na hlavě slaměný klobouk, rozevláté bílé letní šaty a zůstat 
aspoň chvíli potopená a omámená v moři levandulí...
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Tiệp Khắc
5. února 2014 v 21:55 | Tereza 

Hezký název článku že? :) To jsem se nepomátla (i když k 
tomu kolikrát není daleko) a nepraštila pěstí do klávesnice, 
která pak chudák strachy vyplodila písmenko "a" s háčkem i 
čárkou současně :)))
Ale o tom až později...

Na finančáku jsem si dnes uvědomila, že nový život s sebou 
přináší i určité ztráty. Přišla jsem totiž k úřednici, která mě má
na starosti a jen jsem vešla, už se na mě usmívala. Říkala jsem
si, že asi nejsem na finančáku - takhle milé přijetí :) Příjemně 
mě to naladilo, začala jsem vytahovat ty své stohy papírů a na 
přiznání jsem neměla vyplněné datum. Tak jí říkám, že jsem 
ho tam zapomněla vyplnit, ale to prý nevadí a šla si ofocovat 
mé nové smlouvy o stavebním spoření (na tenhle byt, který 
má tu zvláštnost, že ho platím dvakrát současně - ze starého 
úvěru a teď z nového. Tedy správně řečeno teď platím tu 
druhou půlku mé bývalé manželky, což jsem jí musela 
detailně vysvětlit, protože to nejprve nemohla pochopit :). 
Když se vrátila od kopírky, vnucovala jsem jí svojí občanku, 
ale zase mávla rukou, usmála se a říká: "To nemusíte. Já si vás
dobře pamatuju..." :) Mě taky byla povědomá, ale za 
posledních 15 let mi prošlo ve všech zaměstnáních přes 
30.000 lidí (to mám z oficiálních statistik našeho úřadu). 
Mimochodem - přesně tolik máme v ČR vozíčkářů a 
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transsexuálů! :) Řekla bych, že je to hodně, ale na celou ČR 
zas tolik ne. Jenže když si Vás z těch 30.000 lidí z tohoto 
okresu zapamatuje třeba jen 10 %, tak to máte 3.000 lidí, kteří
Vás stále oslovují, zdraví, chtějí s Vámi debatovat třeba i na 
ulici nebo Vám alespoň věnují úsměv.
Těší mě to.
Vždycky jsem se snažila být na úřadě pro lidi. Ne pro úřad. 
Za což jsem byla tvrdě kritizována a poté i nucena být "víc 
loajální". (No nakonec jsem s tou svou antibyrokratickou 
náturou narazila u velmi VELMI loajální paní ředitelky, ale to
bylo vlastně dobře, protože odejít ze státních služeb mi jen 
prospělo. Vlastně jsem ten boj proti byrokracii nakonec 
vzdala.)

Tato usměvavá úřednice je jedna z těch 10 %. Hned potom 
jsem letěla do knihovny (o tom se rozepíšu níže) a pak do 
Intersparu, kde za kasou sedí už 7 let starší paní, která ke mě 
také kdysi chodila a pokaždé je na mě moc milá. Denně 
potkávám svou minulost, která se mi vrací v nekonečných 
úsměvech kolemjdoucích, které už kolikrát já ale ani nejsem 
schopná někam zařadit :) Mám už dávno novou práci (je to 5 
let, co už nejsem na úřadě), ale její pozůstatky tu budou 
věčně. A tak je to i s našimi životy. Nemůžeme svou minulost 
zapřít nebo ji opustit. Je naší součástí.

A o všechny tyhle úsměvy a vlídná slova jako Tereza přijdu...
...ale nezoufám. Beru to i tak! :)
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Na finančáku jsem byla tak 8 minut a už jsem byla zase 
venku. Až mě ta rychlost překvapila. Takže jsem si dala 
krásnou delší procházku městem a pak do knihovny podívat 
se na tu slavnou knihu Jak se bude vaše dítě jmenovat od Dr. 
Knappové, kterou naše matriky považují za nějakou nadknihu 
a striktně se drží při výběru jména jejího obsahu.

Až někdy budete řešit neutrální jméno, na tuhle knihu rovnou 
zapomeňte :) Nemá smysl se jí vůbec zabývat.
Čekala jsem, že tam budou mraky (údajně 15.000) jmen s 
informací, že jde jméno o obourodé.
Nic takového. Kniha je rozčleněna na teoretickou část 
(pojednávající o změnách jména, kde se o obourodých 
jménech vyskytuje asi jedna věta a to tato: "Některá jména 
jsou obourodá, jako např. Nikola, Saša, Vlasta, aj." To "aj." 
tam už bohužel dále rozvinuto nebylo. Druhá část jsou 
mužská křestní jména a třetí část ženská. Na konci je rejstřík.

Hledala jsem "Teri". Ale takhle to v té úžasné knize 
nefunguje. Musela jsem tedy najít nejprve jméno Tereza a 
vyčíst, jaké jsou možné varianty tohoto jména. Teri bohužel 
ne. Jsme totiž v Čechách. Pouze Tery (s tvrdým y). (A paní 
Dr. Knappová to přeci musí vědět!!!) Já osobně viděla 
domáckou variantu Terezy "Teri" několikrát. Ale to bude 
zřejmě nějaká ilegální nepovolená podoba, kterou se teď 
bojím i vyslovit, abych třeba nedostala pokutu (?) :)

Únor 2014 - Tiệp Khắc 212



Naše knihovna má vydání z r. 1995 (poslední 5. vydání je z r. 
2010, ale to k dispozici nebylo). Měla jsem ale možnost 
porovnat i vydání této knihy z r. 1985 a tam dokonce chyběla i
varianta "Tery".

To jsem ovšem hledala v části ženských jmen. Musela jsem se
přesunout do části mužských, kde jsem našla, že variantou 
jména Terence může být i "Tery". Tím pádem Tery je 
obourodé. (Jsem si vydedukovala sama. :).

Moc se mi líbily varianty v mužské části u jména Nikola, jako
např. Nicol nebo jméno Nikita. Moc hezky žensky znějící. 
Jenže já nechci být ta, kdo se podřizuje jen kvůli tomu, že 
paní Knappová sepsala nějaký seznam jmen, který naše 
matriky tak zbožňují (za což samozřejmě p. Knappová 
nemůže, ale matriky jsou rády, že se mají aspoň čeho chytit, 
když nikdo jiný v ČR žádný podrobnější seznam nenapsal.) 
Jistěže je fajn, že v naší zemi nemohou chodit lidé jmenující 
se Ananas nebo Československo (nicméně si koncem 80. let 
pamatuji, jak jsem se doslechla, že naši vietnamští 
spoluobčané v mém městě pojmenovali své dítě právě 
"Československo", ale ve vietnamštině - díky tomu si název 
naší bývalé země pamatuji (Tiep Khác... přesněji teď s 
pomocí google překladače: Tiệp Khắc). Rodiče byli asi z naší 
země opravdu nadšení... Možná by nebylo od věci porodit ve 
Vietnamu dítě a pojmenovat ho tam (česky) Vietnam. 
Vietname, vzbuď se! Vietname, jdi do školy. Vietname, máš 
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úkoly? Já ne mami, to Vietnam! (Musím ale říct, že tak hrozně
to zas nezní.)
Měla bych tu jednu výzvu: Československo, prosímtě, jestli 
teď čteš tenhle článek, ozvi se mi! Ráda bych tě poznala!

V roce 1985 ale bezpochyby existovala už kniha Dr. 
Knappové o jménech, matriky však zřejmě postupovaly při 
schvalování neobvyklých jmen dětí jinak nebo nad tím prostě 
mávly rukou.
Jó teď už je jiná doba. Teď už se rukou nad ničím nemává... 
Pořádek musí být! (Jen kdyby aspoň byl, když už se o to 
někdo snaží).
Československo bych se tedy jmenovat nechtěla :) Vlastně ani
Ananas, i když to v Americe jde.

V r. 2011 byla nejpopulárnější ženská jména v USA tato:
1. SOPHIA
2. ISABELLA
3. EMMA
4. OLIVIA
5. AVA

Znáte nějakou Avu? Je tu někde nějaká Ava?
V ČR žijí 4. To už jsem si taky zjistila :) Tady to jméno hold 
tak nefrčí.
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V roce, kdy jsem se narodila (1976) to byla ale úplně jiná 
jména:
1. JENNIFER
2. AMY
3. MELISSA
4. HEATHER
5. ANGELA

Vítězná SOPHIA z r. 2011 se v r. 1976 vyskytovala až na 
zcela nepopulárním 495. místě...
(Statistiky křestních jmen v USA už od r. 1880 si můžete 
prohlédnout i vy na http://names.mongabay.com/baby-names/)

Tak abych se vrátila do Čech, že? :)
Příští týden mě tedy čeká návštěva naší matriky. Vedoucí 
matriky mi už neodepsala. Ptala jsem se jí totiž na šance 
schválení neutrálního jména "Teri". Jediné dvě informace, 
které jsem z nich dostala byly, že Terezu mi neschválí (na to 
jsem se jich neptala! :) a podle čeho změny jména schvalují 
(podle knihy Dr. Knappové). Jak to ale dělají, to je pro mě 
záhadou... Když v té knize není o obourodosti jmen téměř nic.
Hádat se tam s nimi nechci (to bych opravdu nerada) a dělat si
kvůli tomu přechodnému roku znalecký posudek, že Teri 
mohu použít, mi přijde taky zbytečné. Navíc tyto posudky 
nevypracovává nikdo jiný, než naše matriční guru paní dr. 
Knappová! (Bojím se myslet na den, kdy už tu mezi námi 
jednou paní Knappová nebude. Matriky pak budou muset 
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používat stále poslední dostupné vydání z r. 2010 a troufám si 
odhadnout, že podle něj pojedou i v r. 2150...)
Na druhou stranu ráda provokuju a tak bych tu Teri (s 
měkkým) prostě zkusila. Když to nezkusím, tak se to 
nedozvím. Ale předpokládám, že odpověď na mail z matriky 
mi nepřišla právě proto, že použitelnost tohoto jména totiž 
nemohou potvrdit ani vyvrátit, protože to nevědí... A já fakt 
nemám čas čekat, než se zástupci našeho státu vysloví... :) A 
tu Tery na rok překousnu.

Ale abych pořád jen nešťourala... Holky (a kluci), buďme 
rádi, že máme tenhle náš krásný český jazyk, který rozlišuje 
rod a dokonce i v osobních jménech a příjmeních! Můžeme si 
tu ženskost užívat i v jazyce. Přiznejte si, jak vám dělá dobře, 
když můžete říkat "já jsem byla...sama... ráda...".
Pan/paní Ananas v Americe může říct jen to jeho/její "I was... 
I like"... žádný náznak mužského nebo ženského rodu.
Je sice pravda, že tím pádem české (i ostatní slovanské) ženy 
díky tomu popíší víc papíru, když píší dopisy, utratí víc peněz 
za delší sms (oproti mužům bez koncovky "a") a také toho víc
namluví :))) Ale já osobně jsem tedy ráda :)

A v té naší hezké knihovně jsem si půjčila ještě knihu, kterou 
jsem si chtěla už dávno přečíst: Pohlavní štvanci (Transgender
warriors) od Leslie Feinberga. O té bude článek někdy příště.
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Sona Avedian - to není parodie
6. února 2014 v 21:39 | Tereza |  Přeměny 

Řekla jsem si, že už jsem zase dlouho neviděla nějakou pěkně
motivující přeměnu na youtube a tak jsem s nadšením 
vyťukala mé oblíbené "mtf" a nechala si vyfiltrovat videa za 
poslední týden... Byla tam slečna, která už od 17ti vypadala 
jako slečna a tak vlastně její cesta nebyla tak zajímavá, 
protože měla to štěstí, že začala brzy a nebyl důvod jí 
identifikovat chybně ještě před hormony. Její video tu tedy 
nenajdete, ale jakmile to video skončilo, nabídlo se mi jiné, 
jehož náhled mě rozesmál. Řekla jsem si: Jooo to je fór! 
Tohle musí být joke! Někdo prostě udělal parodii na videa o 
přeměnách a to musím rozhodně vidět. Aspoň se zasměju a 
pobavím i ostatní.

...to nebyla parodie...
Pochopila jsem to hodně rychle.
Rozdýchávám to už pár hodin. Jsem z tohohle videa v šoku, 
zvedl se mi tep, rozbušilo srdce a nemůžu se soustředit na nic 
jiného. Vlastně jsem to ještě nerozdýchala, jak mě to nadchlo 
a bulím ještě teď. Ani nevím proč - asi z toho, jak je úžasná a 
jak moc bych chtěla taky být takhle krásná. A taky z toho, jak 
dobré je vydat se na tuhle cestu a odkrýt věčně nasazenou 
masku.
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Video má přes 9 minut, ale rozhodně stojí zato ho shlédnout 
celé. Ten, kdo umí anglicky se dozví spoustu zajímavých věcí 
(které tu pro ty ostatní přeložím).

Tak velký rozdíl "před" a "po" jsem ještě nikdy neviděla... 
Myslela jsem si, že je to vážně dobrý vtip najít fotku nějakého
oplzlého chlapa a dát jí na začátek videa, jakože jsem takhle 
kdysi vypadala :)))

Jenže tohle není vtip...
Ten zarostlý muž vlevo je skutečně ta mladá krásná princezna

vpravo.
Ještě má někdo pochybnosti o tom, že to JDE? :)

Sona Avedian, USA, nar. 1982
Začátek přeměny ve 30ti letech
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Obsah:
0:17 - narodila jsem se v r. 1982 ve špatném těle

0:28 - Znamení se objevovala už když mi byly 4 roky. Má 
matka 21.11.1986 napsala: "Matt stále říká, že chce být 
dívkou."
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0:41 - Když mi bylo 7, má matka mě přistihla, jak se 
převlékám. Otřesená a zostuzená. Stalo se to mým nejhlubším
a nejtemnějším tajemstvím pro příštích 23 let
1:00 Chtěla jsem to někomu říct před tím, než půjdu do školy,
ale moji rodiče se rozváděli a tak jsem se rozhodla jít jinou 
cestou

1:09 Zahanbená sama sebou ukryji se pod masku U.S.Marine
1:27 Cítila jsem se tak sama. Nic už mi nepřipadalo 
povědomé. Po škole jsem tedy požádala na 4 roky o přeložení 
do Japonska
1:31 (2001)Při prozkoumávání internetu na druhé straně 
planety jsem konečně objevila slovo "Transgender". Proč 
jsme se o tom neučili v sexuální výchově? :(
1:40 To se pro mě stalo průlomovou novinkou! Celou tu dobu
jsem se cítila, jakobych byla jediná, kdo má tyhle "problémy".
Dozvěděla jsem se o ostatních lidech jako já. Přijala jsem 
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svou skutečnou identitu a přestala jsem se kvůli tomu cítit tak 
špatně. Bohužel jsem také ale chtěla žít "normální život" a 
myslela jsem si, že je to důležitější, než být sama sebou a tak 
jsem se rozhodla to NIKDY nikomu neříct. Že si vezmu tohle 
tajemství do HROBU.

2:09 Přitvrdila jsem
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2:13 86 kg
2:17 V r. 2005 jsem ukončila službu u Námořní pěchoty 
Spojených států amerických
2:20 Začala jsem pracovat "na živnosťák" pro mariňáky a 
dělala tutéž práci, co dřív
2:24 Ale ještě stále jsem dostatečně "nezapadala". Myslela 
jsem si, že když se ožením, vše se vyřeší.
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2:29 Potkala jsem svou ženu při návštěvě rodiny v Arménii a 
nedlouho poté...

2:38 v totálním sebeodmítnutí jsem se začala snažit vše si 
vynahrazovat...
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2:40
2:47 A to není všechno :)

2:48
2:54 Po 9 letech života v zahraničí...
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2:59 ...se ze mě stalo 108 kg smutku
3:07 Myslela jsem si, že jsem toho muže v sobě konečně 
odhalila.
Víte, být mariňák s úžasnou ženou, s krásným dítětem, dobře 
placeným zaměstnáním, 1200hp (pořádným fárem) v 
(motoristickém závodě) Trans*Am, velkým kamiónem a 
velkým smyslem pro humor - to vše vyplňovalo moji 
prázdnotu.
Ale nemohlo to skrýt to, jak jsem byla vyčerpaná a už dlouho 
jsem se za těmito věcmi schovávat nemohla.
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3:21 V srpnu 2012 jsem skončila své zaměstnání a vrátila se 
domů do Michiganu, kde mě čekalo mé zničené manželství a 
rodina.
Nastal čas říct "sbohem". Kluci, budete mi chybět...

3:41 Konečně jsem se já a má partnerka rozhodli rozvést. 
Byla jsem zničená, můj život se začal rychle vymykat 
kontrole.
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3:56 A pak se stalo něco neuvěřitelného. Poprvé za celých 23 
let, jsem "JÍ" poslechla: "Prosím PUSŤ MĚ VEN! Nemůžeš 
teď odejít. Dovolíš mi to aspoň zkusit!?"
To bylo pro mě něco ohromného.
4:10 Nebyla jsem si jistá, jestli mám podstoupit "coming out".
Ale i přesto jsem se začala připravovat na přeměnu. Musela 
jsem zhubnout o 32 kg (tzn. na 76 kg).
4:18 Ale hlavou se mi honily myšlenky jako:
- štěstí v budoucnosti
- ztráta práce
- pověst ve společnosti
- zdravotní pojištění
- ztráta přátel
- odmítnutí rodinou
- "nikdy toho nedosáhnu"
- lidé se ti budou smát
4:31 Měla jsem vážně co dělat.
4:42 Začala jsem znovu jezdit na kole.
4:48 Změnila jsem celý svůj životní styl. Přestala jsem dělat 
věci jako:
- fast food a energetické nápoje
- stravování a pití venku
- spousta jídla
- kouření cigaret
- příliš mnoho televize
- a pak jsem objevila JÓGU! :)
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4:51 Tím, jak jsem začala měnit svůj zevnějšek, začalo růst 
stále víc a víc mé sebevědomí. Konečně!
4:58 14.11.2012 jsem se otevřela světu a rozhodla provést 
přeměnu v ženu. Nebylo to jednoduché, ale ona se konečně 
probudila a bylo to ÚŽASNÉ!

5:16 Říkáte, že jsem ošklivá? No a co. Ale byla jsem to 
SKUTEČNÁ já!
Nakonec, dělala jsem to pro sebe a ne pro vás. Bylo to 
překrásné...
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5:22

5:31 Začala jsem žít "full time" jako žena už po 6 týdnech.
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5:37 Začala jsem chodit na laser (auvajs!)
5:43 A týden potom jsem začala brát hormony
5:45 A pak...
5:48 ...se začaly dít věci!
5:58 začala jsem si všímat vážných změn!
(následují krásné ženské fotky)

6:12 (se svojí dcerkou)
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6:16

6:28 Po 7 týdnech jsem se rozhodla pro plastickou operaci 
poprsí
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6:30
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6:47 (opět se svojí holčičkou - kdo je tu nešťastný? :) Nikdo :)
6:54 Hormony změnily pohled na celý můj život. Za 8 měsíců
jsem úplně rozkvetla!

7:05

7:13
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7:26

7:32
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7:38
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7:51
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7:55
8:10 Tohle není o tom "uspět".
8:15 Je to něco, co je na vás!
8:16 Je to o tom být sám sebou. Bez ohledu na to, co si myslí 
společnost.
8:21 A to je nádherné!
8:25 Leta jsem běžela na opačnou stranu...
8:31 Mé ženy, mého dítěte, auta, zbraní, mariňáků... ničeho 
nelituji... Byla to součást mé cesty.
8:35 A když se na tuto cestu vydáte...
8:38 ...a společnost se vás snaží srazit na zem...
8:40 Víte co si o tom myslím?
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8:44 :)
8:45 Děkuji mým přátelům a rodině, která mě podporovala. 
Bez vás bych to nedokázala.

9:07
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Část jejího textu:
"Lidé, mé tělo je pouze kus látky. Nezajímalo mě, co si lidé 
myslí, když jsem se poprvé oblékla jako žena a začala tak žít 
"full time". Neexistuje standart pro krásu, protože jsme 
zvenku všichni stejní. Je to pouze kůže. Takže kdo je uvnitř 
vaší hlavy? Jste jedineční a krásní?
Můj první den jako Sona byl stejně krásný, jako je teď každý 
den. A jste teď přesně tam, kde můžete být za 10 let po vaší 
přeměně."

Musím se poklonit před tímhle videem. Řekla toho tolik... 
Tohle je poselství.

Nemá své vlastní vlasy, ale vyřešila to. Ani tohle nemusí být 
problém, když chcete. JE TO VE VAŠÍ HLAVĚ!
Je z ní krásná žena. A ty její hladké jemné tvářičky! Vousy 
jsou minulostí! A jak je šťastná od první chvíle, kdy se 
objevila jako žena (ještě nedokonalá - jako jsme my všichni 
na začátku).
Ta fotka zarostlého "muže" je z května 2012. Poslední fotky 
jsou z konce roku 2013! Taková změna po necelých 2 letech! 
Je to jen na nás, jak tohle všechno dopadne...

Je mi blízká tím, jak si také jako já řekla, že si tohle tajemství 
vezme s sebou do hrobu. Oženila se a myslela si, že se tenhle 
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"problém" sám vyřeší a má krásnou holčičku. A je jen o 6 let 
mladší, než já! :) Ale není mi blízká jen tím...

Už rozumím tomu, co Hanku motivuje pomáhat lidem, jako 
jsme my. Jsou to přesně tihle lidé, jako je Sona. To 
rozkvétání! Musí to být úžasné být u toho. (A já u toho 
budu! :)).

Vím, že se na našich školách vyučuje sexuální výchova. 
Zajímalo by mě, zda se v ní vyučuje také o tomhle tématu. Jak
na začátku videa píše: "Proč jsme se o tomhle na hodinách 
sexuální výchovy neučili?"

TOTO VIDEO NECHŤ JE INSPIRACÍ PRO VŠECHNY, 
KDO ZTRÁCÍ VÍRU V ÚSPĚCH TÉHLE CESTY.
PRO VŠECHNY, KDO V ZRCADLE VIDÍ ZAROSTLÉHO 
MUŽE S VELMI MUŽNÝMI RYSY, OCHLUPENÍM I 
POSTAVOU A NEVĚŘÍ, ŽE I ONI MOHOU ROZKVÉST V 
NĚŽNOU KRÁSNOU KVĚTINU...

Zrovna dnes bych chtěla tenhle článek věnovat Adélce.
A Leničko... tohle se nedá zabít ani přebít nejrůznějšími 
náhražkami, vidíš?

--------------------------------
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Už jsem vypnula počítač, šla do sprchy a potom do peřin. 
Jenže... nemůžu. Za chvíli bude půlnoc a já nemůžu spát.
Ta Sona mě tak namotivovala, že jsem zítra schopná přijít do 
práce jako Tereza a vykašlat se na všechny lidi kolem sebe. 
Vždyť má pravdu! Děláme to pro sebe!

Když o mně má kolegyňka říkala mému kolegovi a on jí na to 
řekl: "To je v pohodě, hlavně ať hned zítra nepřijdu v 
lodičkách", tak jsem si řekla, že má pravdu. I kolegyňka mi 
pak říkala, že je dobře, že jsem takhle "rozumná". Schvalovala
jsem to snad i sama v sobě. Ale teď to cítím jinak...

On vlastně v pohodě není. Protože se bojí té situace, kdy do 
kanceláře vejdu jako žena. Bude se cítit trapně. A budou se 
cítit trapně i ostatní, bude jim šoufl, budou se smát, budou to 
řešit... Ale oni vůbec nechápou, že tohle jsem já! Že já tam 
chci přijít v lodičkách, protože jsem žena (i když jsem si 
říkala, že v lodičkách do práce nikdy nepůjdu, protože to není 
vyloženě můj styl, ale myslím to obrazně na jakoukoliv 
ženskou obuv.) Klidně bych tam mohla přijít v kozačkách! A 
mělo by mu to být jedno. Nejdu tam kvůli němu, ale kvůli 
sobě.

Jsem teď nesmírně "nakopnutá" a vyprovokovaná :) Tak, jak 
to má být. To video jsem prostě měla vidět a mělo mi přinést 
tohle poselství. Sona má pravdu ve všem.
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Vůbec není těžké udělat ten první krok, jak si pořád myslíme! 
Vymýšlíme si nejrůznější výmluvy, ale žádné výmluvy 
neexistují! Vymýšlíme si je proto, že se bojíme. Strach ničí 
naše já. Naše skutečné já. Ale takhle se nikdy nikam 
nedostaneme.
Tohle není sobectví, že se vydáváme na tuhle cestu, když 
máme rodiny, když máme závazky, když máme hypotéky, 
když máme manželky, které musím vyplatit, když nemáme 
peníze, když říkáme, že osud nás ještě na tu správnou cestu 
nesvedl. On nás na ní nikdy svést ani nemusí. Protože tohle je 
v našich rukách - my si rozhodujeme o našich životech a my 
si stanovujeme cíle, za kterými si potom jdeme. A zase je jen 
na nás, jak rychle, s jakou silou a jakým způsobem jich 
dosáhneme.

Vy, kteří jste ještě ten první krok neudělali: O čem přemýšlíte?
Máte strach, že se vám budou smát?
Máte strach, že vás rodina odsoudí? Že přijdete o přátele, o 
práci, o co vlastně ještě?

Není na co čekat. Není důvod přemýšlet zda ano či ne.
Tenhle život už je sám o sobě promarněný a ONA - ta žena ve 
vás - vždycky dostihne vaše svědomí. Nedá se tomu utéct, 
nedá se to nahradit, nedá se to přebít, nedá se z nás vytvořit 
alfa-samec, který bude navenek působit jako testosteronový 
bůh, ale ve skutečnosti v něm uvnitř bude spát princezna, 
která je jedinečná a krásná a každý den toho skrývání za tuhle 
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masku vás bude vyčerpávat víc a víc, až to stejně jednou zase 
přeteče... Je jen otázkou kdy.
Udělejte to hned!

Sona mě inspirovala. Tím, jak se do toho vrhla, jak o tom 
přemýšlela a jak jí byli všichni lidé (ti, co nebyli na její 
straně) ukradení.
Kdyby takový člověk pracoval se mnou, respektovala bych 
ho. Veškerou jeho ženskost ještě dávno před hormony. Takže 
minimálně jednoho spojence by tam měl... a to stačí.

To má být jako nepříjemné jít převlečený za ženu do práce? 
Mám se z toho snad rozbrečet, až se mi budou za rohem smát?
Ti, co nic nechápou a nikdy nepochopí?

Zítra do práce v kozačkách ještě nejdu, ale určitě tam v nich 
přijdu dřív, než jsem původně plánovala. Tady není co 
neuspěchat.
Tady je teď VŠECHNO TÍM, CO JSTE MĚLI UDĚLAT

UŽ VČERA!

Takže už žádné schvalování řečí typu: "Buď rozumný a 
nechoď ještě v ženských šatech mezi nás.", "Osud mě ještě 
nepřivedl na tu správnou cestu." nebo "Jsem moc tlustá / 
hubená / mužná / zarostlá / mám moc velká ramena / nikdy 
nebudu vypadat jako žena..."... nebo "mám rodinu"...
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Není třeba litovat manželek a dětí. Neztrácí nás! Neopouštíme
je! Pokud se rozvádíme ve zlém, není to proto, kým jsme, ale 
proto, že to prostě nefungovalo.
Úplně měním svůj názor na to, že rodina může být dobrou 
záplatou.
Doteď jsem si myslela, že to jsou ty mé "dva druhy štěstí". To 
ano, ale nikdy nemůžeme být šťastní, pokud nebudeme sami 
sebou. Život je třeba začít budovat jinak, když už to s námi 
někdo neudělal při narození. Teď je to na nás.

Tak hodně štěstí :)
Teď už snad usnu :)
Vypínám znovu počítač a jdu do peřin. A přeju si, aby ten 
dnešní vzdor ve mě nikdy neustal :)
A budu ráda, pokud se mi ho aspoň kousíček povedlo přenést 
na vás.
To neplatí jen pro MtF a FtM. To platí pro všechny! Každý 
život je jen jeden a je na nás, jak s ním zatočíme...

Nebo můžete pořád běžet opačným směrem...
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Hrdinové tohoto příběhu
8. února 2014 v 0:03 | Tereza 

Protože začíná být v tomto příběhu už docela dost postav a 
občas se v tom přestávám orientovat i já, rozhodla jsem se 
sepsat si tu takový seznam všech osob z tohoto příběhu :)
Píšu si ho pro sebe, protože jsem si chtěla i do budoucna 
uchovat informace o všech milých (i nemilých) lidí kolem 
sebe. Ale abych nemusela v textech pořád vysvětlovat, kdo je 
kdo, usnadním to i všem těm, kdo se v mých vyprávěních 
ztrácí také :)

(řazeno abecedně - stav k 16.6.2014 - takže momentálně 
neaktualizováno):
Adélka - MtF z východních Čech - kamarádka, ke které mám 
blízko a je na mě moc hodná. Ve fázi před začátkem HRT. 
Často a intenzivně se vzájemně podporujeme a dělá pro mě 
moc.
Andy (Andrejka) - žena z východních Čech ve fázi zhruba 9 
měsíců po SRS (takže jí nebudu označovat jako MtF, protože 
už je ženou úplně stejně, jako všechny ostatní biologické 
ženy). Napsala mi díky tomuto blogu a neuvěřitelně moc mi 
pomohla, protože byla prvním člověkem po operaci, kterého 
jsem poznala osobně a byla (a je) mi velkou inspirací včetně 
její milé přítelkyně
Anetka - biologická žena z Olomouckého kraje - jedna z pro 
mě nejdůležitějších osob už přes 10 let. Moc milá, krásná a 
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chytrá slečna, se kterou jsem (s jednou přestávkou) stále v 
kontaktu, moc mi pomáhá, neuvěřitelně mě podporuje a 
plánujeme, že už brzo strávíme my dvě kamarádky spolu 
celou sobotu na nákupech a povídáním o všech holčičích 
věcech, které jsme si kdy nestihly říct. Mám jí moc ráda a 
patří mezi mé nejmilejší osoby, které stojí stále při mě.
Anita - i takoví mohou být hrdinové :) Anita je z východního 
Slovenska, je ZTP a MtF ve fázi nikdy neuskutečněného 
prvního kroku, což stále ráda připomíná ve svých 
komentářích, které občas nemají hlavu a patu a rozumí jim jen
ona
Anna (Anička) - to byla velmi citlivá a křehká MtF slečna ze 
středních Čech zhruba ve stejné fázi, jako já. Občas psala 
hezky do komentářů a připojila vždycky zamilovanou vsuvku,
kterou jsem ale nemohla opětovat, i když Anička patřila mezi 
5 nejhezčích MtF, jaké jsem kdy ve fázi během HRT poznala. 
Já to s těmi chlapy přeci jen musím zkusit. Nemohu si poručit:
Miluj ženy. Takhle to nefunguje. Ani pod výhružkami nebo 
stupňujícím se vydíráním.
Anička - biologická žena - má sousedka, která se nedávno 
přistěhovala ke mě do vchodu, ale se kterou se znám už přes 
10 let. Moc hezká, milá a příjemná paní s dvěma dětmi, která 
bývá na všecko sama (prostě klasika). Anička mi fandí a já jí 
taky :) Aby si už konečně našla to pravé rodinné štěstí a 
správného chlapa.
Bibina - biologická žena z Bratislavského kraje - moc milá 
žena, kamarádka, poradkyně a neuvěřitelně silná osobnost, 
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kterou mám moc ráda - jednou určitě moc ráda přijedu na ten 
romantický horský ranč. Tvé maily a myšlenky v nich miluji.
Darinka - MtF žena ze Slovenska - dva roky na HRT, po 
orchiektomii a úplně těsně před SRS. Je moc krásná, milá, 
vtipná a moc ráda si s ní píšu i povídám dlouho do noci, když 
je u mě na návštěvě :). Je inspirací a motivací. V současné 
době jedna z nejdůležitějších a nejmilejších osob v mém 
životě...
Dany - FtM chlapec, který ještě chodí do školy, ale má kuráž i
odvahu a je velmi otevřený vůči jakýmkoliv dotazům :) Viděli
jsme se prvně na semináři a má před sebou slibnou 
budoucnost.
Dita - biologická žena z Moravy, která mi píše moc milé 
komentáře, mám jí moc ráda a v některých chvílích mě moc 
pomohla a podržela. Chtěla bych tě jednou poznat.
Edita - biologická žena - má nejoblíbenější bývalá kolegyně, 
velmi půvabná a milá, kterou jsem měla vždycky ráda a o 
které je tu článek "Dohasínající plamínky"
Hanka - MUDr. Hanka Fifková :) náš anděl
Janička - MtF z východních Čech ve fázi po prvním kroku, 
ale na mrtvém bodě... kamarádka, která jako jedna z prvních 
byla u začátku psaní mého blogu, moc mě podporovala a 
sama by přitom potřebovala pomoct, protože její osud je 
smutný, ale má můj obdiv nad tím, jak to všechno zvládá a 
také miluji její humor. Jani, Ty se asi z místa nikdy 
nepohneš :/
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Jaruška - moje bývalá žena (za celou dobu tohoto blogu její 
jméno použiji jen 3x)
Jitka - biologická žena - moje druhá moc milá kolegyňka, 
která mě neuvěřitelně povzbuzuje (a líbí se mi její culíček :)
Kačenka - moje milovaná nejmilovanější dcerka (nar. 2007)
Kačenka - biologická slečna z Prahy - moc milá, okatá, 
usměvavá, veselá, chytrá studentka práv. Viděly jsme se 
osobně na filmovém festivalu v Karlových Varech v r. 2013
Lenička - moc milá hudebně nadaná MtF ze severní Moravy 
ve fázi (nekonečně dlouho) před prvním krokem, který zatím 
nemůže (kvůli milující a milované rodině) udělat... mé druhé 
já, které se dívá mýma očima a vidím tak, kde bych byla, 
kdyby mě má žena nikdy neopustila, což je někdy opravdu 
zajímavým pohledem. Jednou taky určitě přijedu na tvůj 
koncert, Leni! Moc hezky si píšeme i s její ženou :) Ale stejně
to vypadá, že pohár jednou přeteče (vlastně v to doufám).
Lenka - biologická žena z Pardubic - kamarádka mé sestry, 
které vděčím za jednu z prvních podpor vůbec a moc milým 
přístupem
Linda - MtF ve fázi měsíc po mně s HRT, která bydlí nejblíž 
mému bydlišti, milá, přátelská a krásná kamarádka, se kterou 
vždycky ráda popovídám a těším se, až se zase brzo uvidíme!
Lucka - biologická žena - mladší sestra mé bývalé ženy, která
se mnou nikdy neměla problém, je moc milá a hrozně mě 
mrzí, že už se tolik nevídáme

Únor 2014 - Hrdinové tohoto příběhu 248



Lucka - to je prostě Lucka ze severní Moravy. Slečna MtF, 
která během HRT trochu zvlčila, psala blog, nedokázala ho 
zvládnout (komentáře) a tak ho psát přestala
Majti - MtF slečna, kamarádka Lucky
Marek - milý biologický chlapec z Kutné Hory, který se 
mnou moc hezky přes facebook a sms flirtoval (a dělá to 
dodnes :) (neví o mé minulosti vůbec nic :)
Markétka - MtF slečna kousek od Prahy, která také píše svůj 
blog a píše mi tu do komentářů. Je zhruba ve stejné fázi jako 
já a jsem ráda, že nejsem ze všeho nadšená sama :) Myslím, 
že i z téhle slečny bude hezká holka. (Milá už je. :)
Míša - MtF slečna z Prahy ve fázi stopnuté HRT ze 
zdravotních důvodů, jedna z prvních, se kterou jsem měla 
možnost sdílet informace
MíšaN. - MtF slečna od Kolína, která má vždycky výborné 
nápady, ráda jsem jí poznala a moc jí fandím. Bude z tebe 
hezká holka, Míšo.
Monika - biologická žena - kamarádka z mého města - známe
se už přes 10 let, osobně se pouze potkáváme, ale jsme 
neustále v kontaktu přes sms a facebook. Mám jí hrozně ráda 
za to, jaká je a moc se mi líbí :) Jednou bych s tebou chtěla na 
nějakou tvou výpravu s foťáčkem nebo jen tak poslouchat 
ptáčky a konečně obdivovat tvé řasy, oranžové nehty nebo 
úsměv, který znám jen z dálky přes ulici, když se vždycky 
mineme a přitom bych ti toho chtěla tolik říct. Moc mi 
pomohla v době, kdy jsem se musela odstěhovat od mé ženy a
líbí se mi její nadšení pro mojí přeměnu :)
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Nikča - biologická žena ze stejného města jako já - moje 
dlouholetá kamarádka, kterou mám ráda jako svou druhou 
sestřičku (a se kterou pořád řešíme kluky :)
Pavlínka - biologická žena, velmi milá, krásná, sympatická a 
chytrá studentka českého jazyka z Brna, která mi byla 
podporou a její nadšení je nakažlivé :) Redaktorka 
studentského serveru zapnimozek.cz.
Péťa - MtF několik měsíců na HRT, v září jde ke komisi, moc
milá a citlivá dušička s velkým srdcem, která to nemá vůbec 
jednoduché, protože měla milující partnerku a dcerku. Věrná 
přispěvovatelka komentářů, kterou mám moc ráda.
Péťa - biologická žena, moc krásná a chytrá slečna z 
rekreační oblasti nad Prahou, která byla v létě 2013 mým 
posledním pokusem o "normální" život jako muž, kvůli které 
jsem se ostříhala úplně na krátko a snažila se ze sebe udělat 
to, co nejsem, takže to muselo přirozeně skončit. Už žádné 
další slzy lidí z mého okolí... už žádné ubližování tím, že 
musím říct "sbohem".
Péťa - biologická žena z Prahy (původem z Moravy a je to na
jejím hlase moc hezky znát:), velmi jedinečná, krásná a milá 
sestřička z Laser klinik :)
Simča - biologická žena, moc milá kamarádka z Teplic, která 
mi jedno léto přinesla plnou náruč energie
sestra - biologická žena - má sestra Alena (ale zjistila jsem, že
na celém blogu jsem jí nikdy nejmenovala jménem :)
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Šárka - MtF před SRS - moc hezká mladá slečna z Prahy, co 
ale pořád řeší lásku se svojí přítelkyní :) Nechodí k Hance, ale
k jinému sexuologovi
Štěpánka - biologická žena - moje moc milá kolegyňka, která
byla prvním člověkem v mém zaměstnání, které jsem to o 
mně řekla
Tomáš - biologický muž z Prahy, který zná mou minulost, 
píše mi hezké maily a zve mě do kina :)
Týnka (Kristýnka) - biologická žena ze Znojemska - 
studentka zdravotní školy, která mi byla v prvních chvílích 
velkou oporou a se kterou jsem se cítila tak svobodně, když 
mě brala automaticky jako ženu - kamarádku. To díky ní mám
dnes propíchnuté uši, protože mi poslala sterilní jehlu, se 
kterou jsem si je potom propíchla. Její spolužačkou je Nikita 
(MtF) - opravdu moc hezká slečna, která žije i chodí do školy 
už "full time" několik let. S Týnkou už nejsem bohužel moc v 
kontaktu.
žába - moc milá biologická žena, která mi píše hezké 
komentáře, vždycky se na ně těším a která je pro mě zahalená 
tajemstvím

(Nikdy jsem si nevšimla, jak velké zastoupení tu mají 
východní Čechy! :)

Tak, jak budou další osoby vstupovat do tohoto příběhu, budu 
tu tento seznam aktualizovat.
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Nejsou tu úplně všechny osoby, které mě kdy kontaktovaly 
nebo které jsem kontaktovala já, ale pouze osoby, které hrají 
svou roli v tomto příběhu dlouhodobě nebo nějakým 
významným způsobem ovlivnily můj osud.

Také tu nejsou osoby, které se nějakým způsobem zapsaly do 
tohoto příběhu, ale ještě jsem tu o nich nepsala. 
(Nezapomněla jsem na vás - určitě vás sem brzy přidám!)

Osoby, které jsem kontaktovala prostřednictvím youtube po 
shlédnutí jejich videí nebo osoby, které kontaktovaly mě po 
shlédnutí mých videí tu neuvádím, protože jich bylo strašně 
moc a byly kromě ČR a SR i z různých částí této planety :) 
(We Are Everywhere! ;)

Slovníček:
HRT - hormonal replacement therapy (hormonální terapie)
orchiektomie - odstranění varlat z třísla (zákrok, který kromě 
operace pohlaví umožňuje úřední změnu jména i pohlaví na 
ženské)
SRS - sex reassignment surgery (operace pohlaví)
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Půlnoční běh
8. února 2014 v 9:23 | Tereza 

Celý týden je zataženo a šedivá obloha, ale jen přijde sobota a
roztáhnu žaluzie, venku je všechno zalité sluncem. Nemá to 
být naopak? :) Vždycky bylo ošklivo o víkendu. (No ještě 
abych si stěžovala). Zjistila jsem, že i ptáčci už zpívají. Nějak 
moc optimismu najednou :)

Zdál se mi po dlouhé době dost intenzivní sen. Jeho děj 
spočíval v tom, že jsem šla domů. Zní to sice dost nezáživně, 
ale pro mě to byl dost silný zážitek.
Měla jsem své dlouhé vlasy, přiléhavé tričko, oblíbenou 
romantickou bílou sukýnku, silonky a balerínky. (Bez 
kabelky). "Vyhodilo mě to" uprostřed města a cílem bylo dojít
domů.
Ze zažátku jsem si to užívala. Šla jsem hezky vzpřímeně, 
vypnula prsa a měla hroznou radost, že jsem zase takhle 
venku. Ale postupně začalo přibývat kolem mě stále více 
lidí...
Řekla jsem si: No co, tohle je prostě taková moje zkouška, 
abych zjistila, jak mě identifikují. Bez ní se dál neposunu.
Davy houstly a když jsem se dostala na schody před domem, 
tak jsem zjistila, že nemůžu najít dveře svého bytu. Protože na
každém patře byly desítky narvaných čekáren jako v 
nemocnici. Lidé stáli i na chodbách a já začala přidávat do 
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kroku a strašně pozorovala všechny lidi kolem, jestli se na mě
dívají.
A dívali, ale zase pokračovali dál ve svých hovorech s 
ostatními nebo odvrátili zrak zpátky. Žádná nepříjemná reakce
z důvodu špatné identifikace.
Jenže já začala být vyplašená, že nemohu najít dveře svého 
bytu a vklouznout do "bezpečného území", kde bych byla 
sama a nemusela se bát reakcí okolí. Prolétla jsem po 
schodech všechna tři patra, která v tom snu byla, ale všude 
byly jen narvané čekárny. Tak jsem vyběhla ven s tím, že jsem
určitě ve špatném domě.
Přímo před domem bylo nádraží a z něj se právě vyhrnul další
dav plný lidí, který právě vystoupil z vlaku.
Začala jsem kličkovat mezi nimi (samozřejmě v protisměru) a
začala být už pořádně nervózní. Neustále jsem řešila, jak mě 
asi vidí!?
Všichni lidé byli u mě tak blízko, že si mohli zblízka 
prohlédnout i mou tvář, na které už se rýsovaly zase ty 
příšerné vousy. Snažila jsem se na sebe dívat do výloh 
obchodů, abych zjistila, jak vypadám, ale byl krásný letní 
slunečný den a já jsem se v nich pořádně neviděla. Plašila 
jsem úplně zbytečně, protože muži i ženy mě zaznamenávali 
pohledem i zblízka a neměli s tím žádný problém. Že bych 
vypadala opravdu jako žena a byla správně identifikovatelná?
To už jsem skoro utíkala a když jsem proběhla kolem hloučku
skinheadů, jen jsem za mnou slyšela strašný smích a jak 
zakřičeli: "Ty buzikuuuu!"

Únor 2014 - Půlnoční běh 254



A už to jelo. Začala jsem nad sebou ztrácet kontrolu. Zaběhla 
jsem na trávu, kde byly keře a nějaká blondýnka v minisukni 
tam venčila pejska. Usmála se na mě, ale já celá vyděšená 
proběhla kolem těch keřů a roztrhla si silonky. Přestávala jsem
kontrolovat i to, jak běžím, jaké mám pohyby, jestli nejsem 
rozcuchaná, jestli vypadám dostatečně žensky. Jen jsem si 
sáhla na tvář a cítila tam ty vousy... všude kolem spousta lidí a
já nemohla najít svůj dům, svůj byt, do kterého bych mohla 
zmizet.
Nenašla jsem ho.
V tom snu jsem to hledání svého bytu vzdala. Zastavila jsem 
se uprostřed ulice celá roztrhaná a ošklivá a bylo mi jedno, 
kdo na mě kouká.
Přestala jsem to řešit, protože jsem jinou možnost neměla, ale 
nebylo mi do pláče.

V tom jsem se probudila a zjistila, že vůbec nejsem vyděšená 
nebo zpocená. Přesně jsem si pamatovala každý detail, 
každou tvář z toho snu, která mi pohledem říkala, že jsem ok 
a nebylo mi z toho snu zle, přestože byl pro mě v tu chvíli 
děsivý. Byla jsem vysvobozená, protože jsem to byla já a i 
když roztrhaná a ošklivá mezi lidmi, přestala jsem je řešit. 
Bylo mi jedno, jak se dívají a co říkají. Byla jsem sama sebou 
a v tu chvíli jsem měla chuť to udělat i teď a tady. A už se 
nikdy nevrátit zpátky...
A taky hlavně ještě teď cítím ten krásný uvolňující pocit, kdy 
jsem si to šla hezky oblečená v sukýnce městem domů.
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Příští týden mě čeká matrika. Snažím se sbírat odvahu, ale 
stejně mě ten strach začíná trochu ovládat. Nechci si to ale 
připouštět. Chci si to užít. Ale bude to poprvé, co půjdu jako 
Tereza takhle blízko mezi lidi. Budu s nimi mluvit, budu 
předkládat žádosti a projednávat s nimi něco. Vůbec si 
nevěřím... ale nemůžu tam přijít jako Tom, který už ani 
nevím, kde je. :)

A pak řeším fotku na doklady. Jakmile mi změní jméno, 
musím se nechat nafotit a udělat novou občanku. No jo, ale 
jak se tam mám nafotit? (Tom neexistuje.) Mé vlasy nejsou 
tak dlouhé, aby mi pomohly vytvořit ženštější obrázek. 
Zkusím si s nimi pohrát, zkusím sponky, zkusím čelenky, 
zkusím se namalovat tak, jak bych tam chtěla být, různé 
náušničky... Nebo se mám (můžu) nafotit v paruce? Já nevím.
Ale když tohle zvládnu vyřešit, čeká mě ještě to čekání zase 
na dalším úřadě v hale plné lidí. Budu tam stát třeba hodinu a 
všichni na mě budou koukat zblízka, než se dostanu na řadu a 
pak k úřednici, která mě i nafotí. Budu úplně vyřízená, 
protože ten blízký kontakt s neznámými lidmi takovou dobu a
tak zblízka je něco, čeho se ještě pořád bojím. Dokud budu 
mít ty pitomé vousy.
A co když budu na té fotce hnusná? :(
Ta fotka je naštěstí v nových malých občankách prťavá a 
černobílá, což je výhoda, protože tam leccos není vidět. Ale 
při určitém světle se sama sobě vůbec nelíbím a vůbec 
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nevypadám žensky! Ještě nemám ani hormony, aby mi 
pomohly.

Ale nemyslím si, že je příliš brzo na neutrální jméno a na 
nové doklady. Myslím si, že včera bylo pozdě. Že není na co 
čekat.
A měla bych se inspirovat Sonou, která přestala lidi řešit a 
rovnou do toho skočila se vším všudy. Jaká je z ní teď krásná 
žena! (Regulerní baba, jak mi napsala Lenička, že prohlásila 
její spojenkyně v práci, když jí pustila to její video :)

Vím, že některé z vás to neřeší. Neřeší ani lidi. Máte odvahu a
jdete tvrdě za svým cílem. Jsou momenty, kdy tu odvahu mám
taky. Kdy se dokonce těším, až vkročím za světla na Městský 
úřad mezi lidi hezky v kozačkách a bundičce s kožíškem... to 
je to, co chci. Ale tohle je mé "poprvé". Které mě má zase 
posunout. Další krůček, který musím udělat.
Jen nemůžu čekat, že to půjde samo a s úsměvem (i když se 
tak budu snažit vypadat).

Úřady mají otevřeno do 17 h. a já dělám do 15:30. Nebudu 
mít tedy moc času na to přijít domů a ještě ze sebe tu Terezu 
pořádně udělat tak, abych byla se sebou aspoň trošku 
spokojená.
Nikča mi nabídla, že tam půjde se mnou. Ale vůbec si v tom 
nejsem sebejistá, jak bych měla být...
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Je sobota a tak mám do středy ještě pár dní na sbírání odvahy.
Vím, že mi tu budete psát, abych lidi neřešila, abych tam 
sebejistě vkročila a chovala se prostě přirozeně tak, jak to 
mám ráda. Ale to se lehce řekne :)

Kdybych vypadala takhle, nezdají se mi tyhle sny, nemám
žádný strach a všechno by bylo jednodušší...

Nejspíš bych ale ani nepsala tenhle blog, protože by nebylo
proč. A přišla bych tak o ty z vás, které mám moc ráda a nikdy

bych vás díky tomu nepoznala.

Ale všechno by bylo tak, jak má být.
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Testosteron a čas
8. února 2014 v 12:48 | Tereza 

Testosteron a čas - to jsou dva nepřátelé. To, co oba při 
vzájemném působení stihnou napáchat, mě ničí.

Feminizace před hormony je nesmírně časově náročná pro 
některé z nás. Testosteron neustále podporuje růst ošklivých 
černých chlupů na rukách, na nohách, na hrudi... nechává po 
14 dnech vyrůstat všechno, co třeba celou jednu sobotu ničím 
a nestíhám kvůli tomu udělat nic jiného. A pak se mě 
kolegyňka v pondělí vždycky zeptá, co jsem dělala o víkendu.
Co jí mám asi tak říct? :(
Navíc je to pořád dokola. Nekonečný (ale neúnavný) boj.
Mělo by se to s hormony (aspoň trošku) změnit.
Holky, které ještě ten první krok neudělaly a topí se v 
myšlenkách ve své hlavě, protože mají třeba rodiny a přesto 
chtějí aspoň na krátké okamžiky vypadat jako žena i zvenčí, 
mají moc těžkou úlohu právě kvůli tomu nedostatku času. 
Pamatuji si, jak jsem ještě v době, kdy jsem měla rodinu, 
třeba celý týden přemýšlela, kdy budu mít jednu jedinou 
hodinu v příštím týdnu na to, abych si vytrhala aspoň 
chloupky z nohou. Natož si pak ještě užívala sukýnek nebo 
dokonce procházek venku. Nebyl na to čas, prostor, podpora...
Teď už to neřeším... a přestanu úplně, až úplně odhodím tuhle 
na půl (nebo spíš na třičtvrtě:) odhalenou masku.
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Dnes je to 14 dní a 1 den od mé druhé procedury laseru.
Mám z toho radost. Obvyklá doba, kdy začnou vousy 
vypadávat, je jeden týden, ale já to mám prostě za týdny dva, 
což je takové maximum. Vždycky se bojím, že ty vousy 
nevypadnou, jak tam první týden jsou ošklivě spečené, 
neoholitelné a nezamaskovatelné a druhý týden už jsou sice 
oholitelné, ale pořád tam jsou...
Patnáctý den po laseru stačí přejet nehtem přes vousy a jsou 
pryč! :) Jaká nádhera!!! Nejradši bych to ze sebe strhala 
nějakou škrabou úplně všechno! :)
Jakmile všechny vypadnou, je tam hladká tvář.
Ta začne za pár týdnů zase zarůstat dalšími vousy roustoucími
z cibulek, které byly až dosud v klidovém stavu. Ale už jich 
tam nebude tolik a zase je laser zničí. A takhle pořád dokola, 
až tam nebudou vousy žádné!

Jsou tam místa o velikostech 1x1 až 3x3 cm, kde vousy už 
prostě nerostou :) (dolní část krku, u kotlet, tváře).
Pak jsou místa, kde vousy vypadají vždycky po laseru 
všechny (např. pod nosem), ale zase tam (v menším množství)
narostou, dokud jednou nebudou zničeny úplně všechny.
A do třetice jsou místa, která laser nezlikvidoval, ačkoli měl. 
Je jich minimum. (U mě např. pod bradou směrem k ohryzku 
(který už mě taky moc dlouho štvát nebude a půjde brzo v 
Pardubicích pod brusku :)).
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Ta třetí místa mě to kazí. Jsou pořád vidět. Jsou to ty části, 
které mi pořád brání rozkvést. S každou procedurou se jejich 
plocha i hustota zmenšuje, ale pořád to není ono.
Ale co bych chtěla po druhé proceduře, když mě jich čeká tak 
8-9? :) I tak jsem šťastná!

Jak jsem tu před pár dny psala, že jsem měla den, kdy jsem se 
strašně nelíbila sama sobě, že jsem se ani nemohla už od rána 
dívat do zrcadla, tak teď je to naopak.
Po vypadání těch vousků a ještě doholení toho zbytku jsem 
prošla (bez paruky a nenamalovaná) kolem zrcadla a musela 
jsem se u něj zastavit. Terezo, vždyť ty vypadáš jako 
ženská! :)) (jsem si řekla)

To je moc dobře, že to mám takhle hezky načasované s těmi 
vypadávajícími vousky, protože se to akorát hodí, když jdu ve
středu na tu matriku (a tím mám i vyšší sebevědomí).

Jak mi tu Péťa napsala do předchozího článku komentář o 
tom, že už se těší, až budu všude vystupovat jako Tereza, že 
ze mě spadne obrovský balvan ze srdce, budu se cítit 
svobodná, že je to sice těžký krok, ale musím ho udělat.... tak 
to cítím úplně stejně i já. Vím, jak budu najednou svobodná. 
Potřebuji už to udělat. Proto nechci na nic čekat. Čím víc se 
posunu dál, tím dřív ten okamžik přijde.
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Pořád si musím opakovat, že to dělám pro sebe :) Ne pro ty 
otrávené úřednice, co mě ve středu čekají na úřadě. Pokusím 
se na ně být milá a většinou to zafunguje :) Pokud tedy se 
mnou nebudou mít vyloženě nějaký osobní problém.

A teď honem ven, je tam krásně, takže se stavím i pro mák a 
zázvor. Zázvor na čajíček a Nikča si poručila upéct 
makovník :)
Chtěla bych už teď jít ven namalovaná a šťastná...
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1937: Může být člověku změněno 
pohlaví?
8. února 2014 v 22:42 | Tereza 

Udělala jsem si voňavý horký čajík, uvelebila se na matraci a 
začala číst Pohlavní štvance.
Hned první fotka nazvaná "Policie nakládá do antonu první z 
celkem 99 osob, které zatkla za nošení ženských šatů na 
maškarním plese v New Yorku v roce 1939" v knize mě tak 
zaujala, že jsem se rozhodla jí na internetu najít (protože 
nechci porušovat autorská práva a cokoliv z knihy kopírovat). 
Tehdy existoval zákon, který nařizoval, aby měli muži na sobě
alespoň tři mužské věci a ženy tři ženské... (Vždyť to říkám 
pořád - pošahaná planeta!)
Tu fotku jsem ale zatím nenašla a jak to tak bývá, při hledání 
najdu vždycky něco úplně jiného :)
Mezi různými starými černobílými fotkami, které mi google 
nabídl, byl i ústřižek z časopisu Physical Culture z r. 1937 s 
článkem "Může být člověku změněno pohlaví?"
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Hned jsem se začetla a už jsem se neodtrhla. Protože se mě 
ten text dotýká víc než jakýkoliv jiný - je totiž o 
Češce/Čechovi! Celá první stránka je o Zdeňce Koubkové,
české atletce z 30. let, která
22 let žila jako dívka a poté
absolvovala operací pohlaví
(myslela jsem si, že je
jednou z prvních u nás, ale
oficiálně první operace
pohlaví v Československu
byla v roce 1942). V jiných zdrojích na internetu se v 
angličtině dočteme, že operace byla provedena na chirurgii 
Podol (nyní Podil) v Kijevě. Byla 30. léta! To byla prostě 
senzace. (V uvedených anglicky psaných novinách ale trochu 
ta jména zkomolili, protože si mysleli, že české ženské 
příjmení se tvoří jen připojením písmene "á" - proto píší 
Koubková => Koubkov, ale správně má být Koubek :) No já 
bych tu češtinu komolila taky, kdybych nebyla Češka :)
Na uvedeném odkaze po kliknutí na náhled je k dispozici 
všech 5 stránek o tomto tématu (v angličtině).
A zde je článek o Zdeňkovi Koubkovi v češtině, kdyby to 
někoho zajímalo (jako mě) :) Protože až dosud jsem o tom 
neměla ani ponětí. To je prostě průkopník! :)

Na třetí stránce se zmiňují o tom, že je teoreticky možné 
podávat ženám mužské hormony a mužům ženské, ale že tyto 
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experimenty proběhly pouze na prasatech, myších a opicích a 
na lidech jsou z důvodu složitějšího tělesného vývoje (oproti 
zvířecím) neproveditelné. (Narodit se před sto lety, tak si to 
jdu hodit. A přeci i v té době existovali lidé se stejnými 
problémy, jako máme teď. Jen museli trpět.)

Pokud se prokoušete až na pátou stránku, na konci stojí za 
povšimnutí upozornění na "novou mexickou drogu ohrožující 
naši mládež" jménem marihuana! :)

Celý článek je zajímavý právě tím pohledem na věc ve 30. 
letech, stál by za překlad, ale k tomu se teď tedy nedostanu.

Avšak musím ocenit, že už v roce 1937 se o tom mluvilo! Já 
jsem se o transsexualitě jako takové dozvěděla teprve před pár
lety... nechápu proč. Věděla jsem, že existuje transvestitismus 
a myslela jsem si, že to je vše.

Kdysi jsem tu psala článek "30.000 transsexuálů" s tím, že je 
to neoficiální odhad jejich počtu v ČR. Ale jen 1.000 z nich 
podstoupilo operaci pohlaví... Našla jsem totiž dva články: 
"Operační změnu pohlaví podstoupí v ČR ročně 50 až 60 lidí"
(z r. 2012) a "Změna pohlaví: z ženy na muže je to 
jednodušší". Některé informace (včetně historie) jsou 
zajímavé:
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Od první české operace z roku 1942, kdy šlo o přeměnu ženy v
muže, podstoupilo tento zákrok podle zástupce přednosty 
Sexuologického ústavu Iva Procházky už víc než tisíc Češek a 
Čechů. Zpočátku to byli jednotlivci, do desítek ročně stoupla 
čísla před 20 lety. Na světě první mediálně známou operaci 
provedli v roce 1952 dánští lékaři, muže změnili v ženu, ale už
ve 20. a 30. letech se operovalo s různým úspěchem v 
Německu.

"V ČR ročně 50 až 60 lidí jde ke komisi, dokončí proces 
schválení a operace je provedena," řekl Procházka. Výskyt 
transsexualismu je 0,1 na 100.000 obyvatel. Porucha vzniká 
kombinací vrozených dispozic s hormonální nerovností na 
počátku těhotenství, kdy se v mozku formují centra pro 
pohlavní identitu. K transsexualitě nelze vychovat a nelze ji 
vyléčit. Podle údajů Transfóra žije v ČR až 30.000 lidí, které 
lze mít do té či oné míry za transsexuály.

Procházkovi spíše vadí to, že transsexualismus má stejnou 
diagnózu při čekání na operaci i po ní. I když už člověk má 
občanský průkaz s novým jménem a změněným rodným číslem
a k lékaři jde jen pro předpis na hormony, je veden pod 
původní diagnózou transsexuála.

Některým by stačila jen změna jména.
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Část lidí s poruchou pohlavní identity operaci nechce, stačila 
by jim prý jen úřední změna jména. V ČR to ale bez operace 
nejde. V řadě zemí tuto možnost mají.

V Česku se při změně do fyzické podoby muže odstraní děloha
s vaječníky a prsa, ale ne vždy se vytvoří nový penis, protože 
funkci v sexu stejně neplní. Při změně do fyzické podoby ženy 
se zvětší prsa a odstraní penis, který se rovnou využije pro 
vytvoření pochvy. Přeměna se dělá postupně několika 
operacemi. Zvětšení prsou si pacienti platí, vše ostatní hradí 
zdravotní pojišťovna.

Reformní zákony o zdravotních službách přinesly od letošního
dubna změny i transsexuálům. Žádost posuzuje centrální 
komise na ministerstvu zdravotnictví, platnost rozhodnutí je 
dva roky. Dřív rozhodovaly komise na ředitelstvích nemocnic 
a platnost rozhodnutí byla neomezená.

Než se člověk dostane až před komisi, prověřuje se, zda o 
přeměnu opravdu stojí.

Současný zákon stanoví pro chirurgickou změnu pohlaví 
jedinou podmínku, tou je schválení zákroku odbornou komisí. 
Než komise vyřkne své ano, musí žadatel projít 
psychologickým vyšetřením, hormonální léčbou a vyzkoušet 
si, zda dokáže žít jako příslušníci pohlaví, o které usiluje.
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Podle Fifkové tělesná vyšetření nejsou důležitá. "U 
transsexuality je to o zdravém těle a zdravém duchu, jenom to
nejde dohromady," řekla. Přeměna pohlaví transsexuálům 
výrazně změní kvalitu života, dodala.

Podle zjištění sexuologa Weisse a Fifkové se na odborného 
lékaře do roku 2006 obrátilo celkem 761 lidí a z nich 331 
dokončilo změnu pohlaví. Zhruba třetina pacientů přišla před
rokem 1989 a do tohoto roku byla provedena také necelá 
třetina operací. V posledních letech se lidé mohou obracet i 
na sexuologické ambulance v některých krajích, takže 
evidence není úplná.

Operační výkony se postupně zdokonalovaly. Velkou část 
chirurgických změn pohlaví oběma směry v ČR provádí 
urolog Ladislav Jarolím z Fakultní nemocnice Motol. První 
jeho pacientka podstoupila operaci 30. listopadu 1992.
Jarolím řekl, že za 15 let změnil pohlaví celkem 128 
pacientům na ženské a 106 na mužské. U většiny pacientů 
bylo třeba provést dvě operace.
Muži byli většinou ve věku kolem 30 let. Podle Jarolíma je 
však u mužů ideální pro změnu pohlaví mladý věk, kdy lze 
lépe bojovat s mužským typem ochlupení a vousy. Více než 
čtvrtina pacientů a pacientek byla v době operace ve věku do 
24 let, ve věku nad 50 let jich bylo 11.
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Weiss uvedl, že operaci mohou podstoupit lidé starší 18 let, 
ale ještě před dovršením plnoletosti mohou začít s 
psychoterapií. Do sexuologického ústavu přichází s poruchou 
pohlavní identity již děti, některé ve věku pod deset let. Jen 
někteří z dětských pacientů jsou transsexuály, většinou se u 
nich v dospělosti projeví homosexualita.

Fifková uvedla, že mnozí její pacienti se v raném věku 
domnívali, že se stane nějaký zázrak a oni se ráno probudí a 
jejich okolí pochopí, že se plete. Zázrak se však nikdy nestal a
oni začali propadat beznaději. Drtivý dopad na jejich 
psychiku pak měla puberta. Dostali se do sociální krize, 
mnozí propadli depresi. Někteří biologičtí muži se snažili své 
problémy překonat, oženili se, měli i děti. Biologické ženy, 
které se cítí být muži, se vdají jen výjimečně a jen v 
ojedinělých případech se odhodlají k mateřství.

Ještě se vrátím ke knize Pohlavní štvanci.
Knihu přeložila v roce 1996 Tereza Spencerová (MtF) a na 
konci připsala kapitolu "Jak se žije translidem v ČR". Nutno 
říci, že popisovaný značně pesimistický obraz reality opravdu 
odpovídá období 90. let. Mnoho se od té doby změnilo a jsem 
šťastná, že se píše rok 2014... Například věděli jste, že ještě 
nedávno museli transsexuálové v ČR, kteří byli rodičemi, 
podepsat čestné prohlášení, že se vzdávají rodičovských práv, 
pokud chtěli podstoupit operaci pohlaví? Údajně to 
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ohrožovalo pohlavní vývoj či sexuální orientaci dítěte, mohlo 
se stát terčem posměchu okolí atd.
Je to vůbec možné? Tereza popisuje, jak 80 % transsexuálů 
nemá práci (u nás i v Německu), jak těžké to měli u 
sexuologů, kteří je sráželi na zem hláškami typu: "Z vás stejně
žádnej chlap (ženská) nikdy nebude" apod.
Vždyť je to už téměř 20 let od překladu téhle knihy. Uf, to se 
mi ulevilo. Tak přeci se společnost nepatrně mění...

Ještě mě zajímalo, zda se o transsexualitě zmiňuje sexuální 
výchova ve školách ČR a tak jsem hledala. A našla. Ano 
zmiňuje. Dokonce je tam citovaná Hanka Fifková, ale narazila
jsem na to díky článku křesťanského redaktora Davida Louly 
s názvem "Proč mi vadí sexuální výchova".
David rozděluje sexuální výchovu ve školách (ze svého 
studentského pohledu) na dvě části: na užitečnou a 
závadnou.
Do závadné zahrnuje "Sexuální orientace, Fifková" a 
"Didaktické náměty, Petrnoušek" a neuvěřitelně mu vadí, že 
doktorka Fifková všechny přesvědčuje, že homosexualita, 
bisexualita a transsexualita je normální. Žádá stažení celé 
publikace.
I takový může být pohled studenta v dnešní době. Je to 
smutné.
Mě šlo ovšem o to, zda se o tomto tématu mladé lidi dozví a 
to mi stačí. Nemyslím si, že zrovna studenti jsou ovce, které 
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se budou držet jen jednoho názoru. Spousta z nich má svou 
vlastní hlavu a názor si umí naštěstí udělat svůj vlastní.

Omlouvám se za roztříštěnost informací v tomto článku, ale 
nadchlo mě to :)
A jdu pokračovat ve čtení...
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Leslie Feinberg
9. února 2014 v 9:53 | Tereza 

"Vyrůstal jsem s pocitem, že nenávist, jíž 
jsem vystaven, je prostě jen vedlejším 
produktem lidské přirozenosti, a jestliže se 
lidem hnusím, musí to být moje chyba. 
Nechci, aby podobné "pravdě" ještě někdo 
někdy uvěřil. Proto je tu tato kniha."

Leslie Feinberg, Pohlavní štvanci

Leslie Feinberg - aktivista, novinář a mluvčí trans-hnutí ve 
Spojených státech. Pracuje jako editor v týdeníku Workers 
World Newspaper a je členem Workers World Party. Zbývá se 
historií trans-lidí a trans-hnutí. Napsal mj. knihu povídek 
Stone Butch Blues, která získala Sonewall Book Award a cenu
American Library Association Gay and Lesbian Book Award.
Narodil se jako žena. Žije se známou lesbickou básnířkou a 
aktivistkou Minnie Bruce Pratt. 
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Minnie Bruce Pratt a Leslie Feinberg. Jersey City, NJ. (1993)
Photo by Robert Giard. Courtesy of the Stephen Bulger

Gallery.
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Krátké vlasy
9. února 2014 v 18:44 | Tereza 

Sedím tu ve svých milovaných úzkých kalhotách, šedém 
dámském svetříku, který má tak hezky vykrojený výstřih, že 
mi na jedné straně vykukuje svůdné úzké bílé ramínko tílečka,
co mám moc ráda, protože má na horním lemu vedle sebe 
takové malinké drobné bílé kvítečky a užívám si tuhle 
neděli... Dívám se na sebe letmo do malého zrcátka, co tu 
mám na stolku u počítače, když se líčím tady a vidím v něm 
Terezu... vidím v něm ženu, která je šťastná, která se usmívá a
těší se na každý další den, kdy bude moct být konečně 
ženou... Kdy už na tomhle druhém břehu zůstane do konce 
svého života. Nesmírně se mi ten pohled líbí. Dává mi jistotu, 
že ve středu na matrice nebudu vypadat jako šašek, kterému 
se budou smát... (Jak málo mám ale takovýchto chvilek 
prozření... i když je jich pomaličku čím dál víc.)
Datum 9.2. není pro mě zrovna nejjednodušším datumem, do 
srdce se snaží dostat takový hodně těžký pocit, který mě chce 
otrávit a tak se snažím všechny vzpomínky okamžitě odhánět 
pryč, něčím se zabavit a daří se mi to :) Moje bývalá žena 
nejspíš ani netuší, že jsem si vůbec na tohle kdysi 
nejdůležitější datum, které teď už neznamená nic, vzpomněla.

Přišla jsem takhle před chvílí z venku. Krásně se už 
prodlužuje den a byl tam tak jarní vzduch, až mě to úplně 
naladilo na léto a tím mé myšlenky začaly směřovat k 
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měsícům, kdy už budu snad vypadat zase o trochu jinak a 
budu si to všechno začínat užívat.
Byla jsem vyprovodit Nikču, která tu byla zase na návštěvě, 
strašně jí chutnal makovník politý čokoládovou polevou (což 
mi dělalo dobře :) a probraly jsme od kluků, přes vztahy i 
hadříky snad úplně všechno a stejně nám to zase nestačilo :) 
Je tak hodná. Ve středu se mnou půjde na tu matriku. Zjistila 
jsem, že to pro mě bude přeci jen jednodušší, když tam 
nebudu sama. Ale chci tam vejít jako sebejistá veselá žena, 
která ví, co chce (přestože budu mít tep tak 200 za minutu :)) 
Jsou chvíle, kdy jsem na tu středu po práci opravdu velmi 
natěšená - to si zrovna docela věřím a těším se na procházku 
městem v kozačkách :) Navíc mi hezky narostly nehtíky, což 
je pro mě taky důležité, až tam na tom úřadě budu 
podepisovat papíry nebo podávat naposledy tu starou občanku
pána, který nikdy neexistoval....

A taky jsem zjistila, že když mě někdo úplně poprvé vidí jako 
ženu (tzn. oblečenou žensky s dlouhými vlásky), že mě 
identifikuje lépe než ten, kdo mě zná z dřívějška jako muže. 
Prostě to tak funguje, takže se opravdu budu snažit přijít tam, 
kde mě ještě nikdo nikdy neviděl jako Tereza a dodržovat to i 
nadále. Navíc mi to nedělá problém - spíš si to užívám a jsem 
radši, že k tomu mám příležitost. Otázkou je, kdo na mě na té 
matrice čeká! :)
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Horší je to tam, kde znají Toma... tam se ten obraz těžko jen 
tak přetváří a tam mi budou muset pomoct hormony, v jejichž 
kouzlo věřím.

Dnes se už od rána líbím sama sobě. Což zas tak často (bez 
paruky) nebývá :) Ty mé vlásky už mi začínají dělat radost. 
Jsou pořád krátké, ale... přerůstají víc a víc... nejvíc mě mrzí 
ofinka, která je pořád strašně krátká. Ale co chci, když jsem 
ještě v létě měla vlasy (poprvé v životě) ostříhané jen na 1 cm.
:/ Jenže já jsem se hned ráno lehce namalovala (jen linky, řasy
a lesk na rty) a už to bylo :)

Takže než přišla Nikča a já si zkoušela, co si vezmu na sebe, 
jsem se sobě začala líbit a u zrcadla jsem se rozhodla udělat 
tedy konečně pár fotek s krátkými vlasy. Jsou opravdu krátké 
- pro mě takhle krátké vlasy znamenají mínus v mé ženskosti, 
ale ono nebude špatné si sem tu fotku dát, aby mi navždy 
připomínala tohle čekání na dlouhé vlásky, protože takhle 
krátké vlasy už NIKDY NIKDY NIKDY mít nebudu! :)

Znám mnoho žen, které vlasy nemají nebo si je stříhají, jak 
píšete, žábo, ve svém komentáři. Máte pravdu, ze Sinéad 
O'Connor je krásná žena i bez vlasů. Jenže Sinéad má tu 
ženskost v sobě, ve tváři (nejspíš proto, že je žena :), ale tohle 
mi chybí, proto musím tu ženskost (alespoň prozatím) 
nahrazovat vším, čím můžu. A tím jsou i dlouhé vlasy - i když
cizí, což mi trochu vadí, protože paruka není za prvé moc 
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praktická, za druhé moc příjemná, když je v místnosti teplo a 
za třetí já chci být já... už žádné masky. Nikdy.

Foto vlevo: vlasy za ouškem, foto vpravo: vlasy přes ouško :)
(Ne, tyhle fotky nejsou klikací! :)

Když jsme venku ještě probíraly s Nikčou tu středu a matriku,
tak mi řekla, že s těmi dlouhými vlasy můžu být naprosto v 
pohodě :) A taky řekla větu, o které teď pořád přemýšlím. 
Bavily jsme se o tom, jak se těším, až konečně budu moct 
chodit všude jako Tereza... myslela jsem si, že je to vhodné, 
až se ty vousky ještě víc podaří zničit, až budu mít delší vlasy,
až budu vypadat ženštěji a milión dalších "až"... ale ona řekla:
"To musíš vědět ty, kdy to uděláš!"
No jo! Nikdo jiný! Tohle je opravdu jen v mojí hlavě. Ten 
moment, kdy už má Tereza konečně začít žít, mi nikdo 
nenapíše písemně do zprávy nebo neřekne. A po přečtení 
půlky knížky Pohlavní štvanci dospívám k názoru, že není 
důvod na něco čekat nebo se za cokoliv stydět... Stejně, jako 
to udělala i Sona, jejíž přeměna byla naprosto úchvatná a je 
mi tak velkou inspirací. Stejně, jako by to měl udělat každý, 
kdo má pořád nějaké obavy ze společnosti, která sama má 
problém - ne my.
Chtěla bych už venku chodit namalovaná, s náušničkama, 
sponkama, s culíčkama... prostě tak, jak jezdím do Prahy nebo
jak půjdu ve středu na matriku... a najednou zjistím, že těch 
"tak, jak jezdím" je čím dál víc a s každým takovým dnem v 
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Terezy přirozeném oblečení můj strach upadá stále hlouběji a 
hlouběji, až najednou žádný nebude. Už teď je čím dál menší.

Tyto dvě fotky s krátkými vlasy jsou jedny asi ze sta, které 
jsem nafotila. Pořád jsem nebyla spokojená, pořád jsem se 
zkoušela fotit znovu a znovu a pořád jsem tam tu ženskost 
(kterou mi dávají dlouhé vlásky) nemohla najít. Měla jsem s 
tím problém i u těchto dvou, ale ze všech vypadaly nejlépe. 
Navíc nebyly úplně dokonale zamaskované vousy - jen 
normálním make-upem (ne Dermacolem s nejvyšším krytím). 
Už bych taky ale ráda žádný make-up nepoužívala... nemůžu 
si kvůli tomu ani koupit takovou hezkou bílou šálu/šátek. :/ 
(Ale stejně jsem si ho objednala a přihodila k hadříkům, které 
si Nikča objednala od jedné slečny s tím, že si ho užiji třeba 
už ten letošní podzim).
Mám tak velké plány, na které se těším!
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Venuše
10. února 2014 v 18:01 | Tereza 

Ticho. Nikdo nic neříká. To proto, že tu nikdo není. Jen zvuky
z ulice a ťukot do klávesnice mi připomínají, že slyším. 
Nejsem schopná si zapnout svojí oblíbenou hudbu ani televizi.
Nejsem schopná ten nekonečný tón ticha přetrhnout. 
Jakobych se v něm chtěla utopit. Kdokoli venku teď 
promluví, něco někomu říká. Možná proto jsem tak ráda v 
práci...
...dnes měla Štěpánka moc hezky namalované oči (bylo to 
tím, že má dnes narozeniny a chtěla vypadat ještě krásněji než
obvykle.) Řekla mi, že takhle chodí namalovaná jen když 
někam večer jde a že mě to taky naučí!
Ona mi vždycky vyrazí dech tím svým přístupem, který mě 
hladí po duši.
Dozvěděla jsem se, že kromě linek používá i bílé stíny. A to se
mi tedy opravdu moc líbilo.
Řekla jsem jí, že ve středu mě čeká matrika, na kterou chci 
(nebo vlastně potřebuji) jít jako Tereza a poslala jí jednu z 
fotek, kde se líbím i sama sobě.
Hned mi poradila, co by udělala s ofinkou a podle druhé 
fotky, kde jsem měla culíček, mi na svém vlastním účesu 
ukazovala, kam dát sponku, kam dát vlasy a jak to celé 
upravit, jak by to udělala ona, abych vypadala ve středu co 
nejpřirozeněji. To všechno před zraky kolegy, který sedí 
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naproti ní (zatímco já šikmo proti) a jen jsme se tomu hihňaly,
až se musel zeptat: "Co je?" :)

Ptala se mě, proč musím žádat o neutrální jméno už teď, tak 
jsem jí vysvětlila, že chci, protože to má za prvé i vliv na 
psychiku (to jméno jako takové) a za druhé právě kvůli 
běžným životním situacím, jako je volání jména v čekárně u 
doktora. Teď jsem na začátku, takže to ještě takový efekt 
nemá, ale za pár měsíců už by mi to bylo vyloženě 
nepříjemné. Není na co čekat. Nemám jediný důvod to 
neudělat už teď a těším se na to.

Potěšila mě i Jíťa - druhá kolegyňka, která se zeptala, co jsem 
dělala o víkendu (zásadně mě oslovuje správně v ženském 
rodě, což se mi moc líbí) a říká mi Teri (což se mi líbí taky :). 
Řekla jsem jí, že se připravuji na tu středeční matriku a 
zajímalo jí, jak tam půjdu - tak jsem jí poslala jednu fotku (co 
mám i tady), kde stojím s culíčkem ve světle modrém tričku a 
kozačkách před zrcadlem. To co mi napsala mi tak zvedlo 
sebevědomí! :) Pro ní prý už dávno žena jsem a hormony to 
jen lehce doladí :) Je hodná. Tohle mě taky umí tak pohladit.

Obě dvě kolegyňky se těší stejně jako já na chvíli, kdy tam 
vejdu jako Tereza.
To je pro mě obrovskou motivací.
Místo toho, abych čelila narážkám nebo znechuceným 
obličejům, nakazila jsem je svým nadšením :)
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Ráno cestou do práce se už na jasné obloze pomalu 
rozednívalo. Konečně mizí ta tma a začínají delší dny. Miluju 
tenhle optimistický čas. Nad obzorem na jihu zářila velmi 
jasná hvězda. Byla tam skoro jediná a všimla si jí nedávno i 
Lenička, která mi poslala ranní fotku. Není to hvězda, ale 
planeta a je to Venuše! Symbol žen.
Zatímco já jsem se rozhodla jí následovat, Lenička, která 
nemá jednoduchou životní situaci, na to stále jen denně myslí 
a mě nezbývá, než jí k sobě neustále nenásilně přetahovat, 
protože je mi to přirozenější.

A chtěla jsem tu ještě poděkovat vám všem, co mi píšete tak 
hezká slova jako reakci na mé fotky v krátkých vláskách.
:) Rozesmíváte mě, že se tu musím zase culit. Jsem si 
stoprocentně jistá, že to chce jiný účes, jinou délku, jinou 
méně nápadnou sponku, ale steně mám radost a děkuju!

Za rok touhle dobou (nebo možná už za půl roku) budou 
krátké vlasy minulostí ...a nejen ony... Kéž bych tak mohla 
udělat jen hop a být už tam... u vás... na té Venuši...
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7.2.2014 6:38 - děkuji Leničce za hezké foto,
kde i stožáry vysokého napětí mohou být poetické...

Takhle vidím tento jediný rozzářený a také nejjasnější bod nad
obzorem i já.

Díváme se na Venuši obě dvě ve stejný okamžik - jen od sebe
vzdálené 400 km.

Kdo chce, tak jí vidí. Symbol ženskosti, který září zrovna teď
nad našimi hlavami tak, abychom ho viděli všichni.
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Já už sedím v raketě. A tiše se modlím, aby dorazil i pan
kapitán - nebo spíš paní kapitánka (Hanka), protože motory už
jsou zažehnuté, dveře ven hermeticky uzavřené, že už nejde jít

zpátky a teď už mě čeká jen start opravdu hvězdný a
raketový :) Ještě pořád tu jsou volná místa, kdyby chtěl někdo

další s námi ;)

(Tak než přijdete, odskočím si udělat krupicovou kaši - jen
trošku - ale dostala jsem na ní strašnou chuť totiž :) 

Hlavně prosím neodleťte beze mě. Já tady nechci zůstat. 
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První vlaštovka
11. února 2014 v 19:44 | Tereza 

Jdu z pošty a ve frontě čeká bývalý spolužák, kterého 
potkávám asi ze všech nejčastěji a vždycky si popovídáme. 
On je totiž pokaždé velmi vtipný. Např. rád chodí do DMka, 
protože tam je člověkem :)))

Nevšiml si mě nebo co? :) Tak mu říkám ahoj a on mě moooc 
potěšil, protože říká: "Jé já tě nepoznal, ty máš nějakou novou
hlavu ne?"

Tak bezva. Začínají už se objevovat první vlaštovky, i když 
tahle bude ještě dlouho dlouho jediná.

Dnes si mě pozval ředitel do kanceláře, vzala jsem si v 
rychlosti papír a tužku, sedla jsem si tam k němu a on začal 
otázkou: "Tak co, jak pokračuje vaše přeměna?" :)

Deset minut jsme si povídali, zajímala ho statistika (což já 
přímo miluju, takže jsem mu měla co odpovídat) a taky další 
detaily. Pořád nemohl pochopit, jak muž může vypadat jako 
žena, že to přeci musí jít poznat...

Nabídla jsem mu tedy, že mu pošlu dvě fotky holek před a po 
přeměně... :) Ať posoudí sám, jak fungují hormony.
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Odpověď nepotřebuje komentář :))))
Ale váhala jsem, jestli jí tu mám zobrazit... a usoudila jsem 
nakonec, že ne. Je totiž na ředitele velmi upřímná a 
spontánní :)
Můžu ovšem říct, že pobavil celou naší kancelář :) Byl z toho 
totiž značně v šoku.

Asi jako já, když jsem viděla první přeměny a nemohla pak 
kvůli tomu několik měsíců spát...

A teď si letím přelakovat nehtíky na zítra, abych vytřela 
úřednicím na matrice zrak :)

-------
Je po jedenácté večer. Nemůžu spát. Ale ne proto, že se bojím.
Proto, že jsem tak nadšená a šťastná...
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Matrika - neutrální jméno (díl II. - Já 
jsem tady úředník!)
12. února 2014 v 20:44 | Tereza 

:) Jak to tak vypadá, téma matrika nebude mít jen tři díly, jak 
jsem původně plánovala...

Má naivní představa (a představa asi většiny z nás): Přijdu na 
úřad, podám si žádost, ta je přijata, vzdám se práva na 
odvolání a hotovo.

Skutečnost se velmi liší. Řekla bych, že nemá s mojí 
představou společného VŮBEC NIC. :)

V instrukcích o matrice od Hanky se píše, že každá matrika 
postupuje jinak, co některé schválí, druhé zamítají apod.

Bohužel ta naše (na kterou jsem musela, protože musím tam, 
kde je mé trvalé bydliště) patří mezi té "problémové". Asi 
abych to neměla tak jednoduché a aby bylo o čem psát :)) 
Celou dobu jsem si totiž říkala, ať ta naše matrika je fajn, 
abych tu o ní pak psát nemusela. Ale smůla :) Paní asi chtěla 
být slavná :) Takže hezky pěkně popořadě se všemi detaily :)
Každý, kdo jedná s úřady musí pochopit, proč jsem utekla ze 
státní správy a už v ní nikdy pracovat nechci.
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Moc jsem se na dnešní den těšila, jak si ho užiju konečně zase
jako Tereza... ale zhruba před polednem jsem začala mít 
strach a obavy a přemýšlela jsem, jestli na matriku nepřijít 
oblečená v pánském... Zase ten můj strach! Potřebovala jsem 
ho zabít! Potřebovala jsem na něj zapomenout a udělat to. Jít 
mezi lidi, být s nimi v kontaktu a jednat s úřady. Potřebovala 
jsem strašně moc začít konečně žít tak, jak chci a jak potřebuji
a věděla jsem, že jakmile ten dnešní krok udělám, že mě 
posune ne o jeden, ale hned o několik krůčků zase dál. A taky 
že jo!
Děkuju Adélce, že mě v smskách neuvěřitelně vyburcovala k 
tomu, aby mi došlo, že není důvod nepřijít na matriku jako 
Tereza. Vždyť já žádný problém nemám! To takhle společnost
ho má! Proč já mám být ta, kdo se má omezovat? Chci žít tak,
jak to cítím, jaká jsem doopravdy a nechci se za to stydět. A 
řekla jsem si, že lidé jsou mi ukradení. Do toho mi Anetka 
poradila opět to její: "Stejně nikoho nezajímáš!" :) A tohle 
opravdu pomáhá, protože je to pravda. Takže už jsem byla 
rozhodnutá a domluvila se s Nikčou, kdy a kde jí vyzvednu.

Z práce jsem šla pro jistotu o hodinu dříve. Musela jsem totiž 
ještě na poštu, protože včera večer přišla jako na potvoru 
objednávka "Balík do ruky" a tak jsem musela ještě ten den 
do 17 h. stihnout balík odeslat. Na poště byla fronta! (To asi 
nikdo nečekal :). Nebyla vůbec příjemná a já byla nervózní, 
že to nestihnu. Ale za chvíli jsem přišla na řadu a vyrazila 
domů.
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Okamžitě jsem se svlékla, vzala spodní prádlo + vršek a 
začala malovat. Strašně se mi klepaly ruce. Linka černou 
tužkou nebyla slabounká jako obvykle, ale tak trojnásobná, 
pořád jsem jí opravovala a když jsem si malovala řasy 
řasenkou, pořád jsem čmárala mimo, takže jsem to musela 
neustále otírat. Make-up jsem měla potom v řasách taky a 
dostávala ho nakonec i z vlasů! :) Ale zvládla jsem to a začala 
jsem se líbit sama sobě. Vzala jsem si dlouhé vlásky, učesala 
si culíček a ofinku na stranu a vzala úzké kalhoty, černé 
přiléhavé tričko s výstřihem - ven potom tu mojí bundičku s 
páskem a kozačky. Bože to byl blažený pocit, když jsem vyšla
ven!

U výtahu jsem dnes nikoho nepotkala. :) Už venku jsem se 
ovšem nesla jako bohyně. :) Nastoupila jsem do auta a jela 
pro Nikču. Už tam čekala a když nastoupila tak říká: "Já si 
říkala, že si vezmeš kozačky, tak jsem si je vzala taky!" :) 
Hrozně jí to slušelo, měla nový světle žlutý šátek a dala mi 
bílý, který přišel pro mě s tím žlutým :) Je úžasný! Ale musím
počkat, až nebudu muset přestat nosit make-up (až zničím 
vousky), jinak bych si ho umazala.

Vše, co jsem teď udělala záleželo na tom, co řekne Nikča. 
Ona byla veřejnost, ona byla "ti druzí" a podle ní jsem se 
řídila. Kdyby řekla: "Hele, vykašli se na to, takhle nikam 
nechoď", tak nikam nejdu, ale ona říkala přesně opak :)
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Už když jsme vylezly na parkovišti pro lístek, tak se jí líbilo, 
jak umím chodit na podpatkách :) (Mě taky! :) A kráááásně 
jsme obě dvě klapaly starobylou ulicí na naše hezké náměstí a
na radnici. Nikča mě takhle žensky oblečenou viděla jen na 
fotkách. Vždycky když byla u mě, neměla jsem dlouhé vlasy a
byla jsem úplně nenápadně namalovaná. Chystaly jsme se 
nafotit fotky jako dvě ségry, ale ještě na to nebyl čas. Takže 
dnes taková velká premiéra i před ní :) Musím jí ale 
poděkovat. Neuvěřitelně mi její přítomnost pomohla.

Začalo to ze mě trochu padat. Už na radnici jsme se hihňaly a 
pořád o něčem povídaly. Pak jsem zaťukala na dveře s 
názvem "Změna jména a příjmení". Je fajn, že takové dveře 
existují a že se věnují jen této věci. Ta paní bude určitě 
všechno dělat perfektně a hodně o tom vědět.
Ta paní byla víc vyděšená než já! :) Viditelně jsem jí 
zaskočila. Já tam ale nakráčela sebevědomě tak, jak jsem si to 
představovala, řekla jsem jí, že bych si ráda podala žádost o 
změnu jména a příjmení a začala vytahovat papíry. Krásně 
jsem mluvila v ženském rodě a užívala si to. A byla jsem ještě
vysmátá z debatování s Nikčou, která na mě čekala na 
chodbě.

První co řekla bylo, jestli tu mám trvalé bydliště. Viditelně se 
mě chtěla zbavit :) No, bohužel mám :) "A budu mít! 
Nehodlám ho měnit!", jsem ještě dodala. Ona snad čekala, že 
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se budu stěhovat (jako můj zaměstnavatel, který se bál, abych 
se neodstěhovala do anonymního velkého města). Tak s tím 
nepočítejte vážení! :)
Ale jinak byla milá, akorát velmi VELMI loajální vůči 
českým zákonům (což byla můje smůla) a přestože se snažila 
být i lidská, tak její úřednická stránka o mnoho přesahovala 
právě tu lidskou. Bylo to znát i z jejích odpovědí a tónu.

Na jakoukoli mojí otázku odpovídala: "Nevím, to musím jít 
zjistit."
Měla jsem v hlavě postup, o kterém se píše na internetu a toho
jsem se chtěla držet. Ale všechno bylo jinak!

Vzala si ode mě potvrzení od Hanky, kde bylo uvedeno, že 
byla zahájena přeměna z muže na ženu, a že doporučuje 
vyhovět matrice v mé žádosti o změnu jména a příjmení. 
Standardní potvrzení, které dává Hanka úplně všem. 
Vzala si rodný list, občanku, na základě které měla problém 
říkat mi v ženském rodě a neustále jí to nešlo a samotnou 
žádost.
Můj papír vyjetý z internetu v angličtině, že jméno Teri (Terri)
je obourodé, jí NEZAJÍMAL :)
Řekla jsem jí, že jsem psala Dr. Knappové e-mail a že mi 
odepsala, pokud budu potřebovat na Teri znalecký posudek, 
že mi ho vypracuje.

Všechny papíry si tedy vzala a šla se poradit...
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Řekla bych, že jsem u ní byla v letošním roce první, protože 
se jí něco nezdálo.
Když jsem se jí potom v kanceláři ptala, kolik tak lidí jako já 
za rok přijde, odpověděla mi stroze: "Tuto informaci vám 
nesmím sdělovat. Jde o osobní informace."
Už jsem mlčela :) Vybavila jsem si ty tři slečny s podobným 
osudem, které tu ve městě znám a to bude z MtF tak všechno.

Sedla jsem si zase na chodbu a smály jsme se s Nikčou na 
celou radnici :) Kolem chodili zaměstnanci, zaměstnankyně, 
občané potřebující něco vyřídit a vůbec, ale vůbec nikoho 
jsem nezajímala :) Jen na mě vždycky mrkli a zase šli dál. 
První malá známka správné identifikace. A to mi začalo dělat 
dobře. Má chuť i sebevědomí začaly růst!

Po 20ti minutách stále nic. Nikča si dělala legraci, že paní 
volá prezidentovi a chce se s ním poradit :) Za chvíli se ozval 
výtah a myslely jsme, že to příjíždí Zeman, aby to vyřešil. 
Přistál na náměstí vrtulníkem :))) (Byl to zase jen 
zaměstnanec). To čekání mě bavilo. Byly jsme tam samy a tak
jsem se Nikči, která je moc hezká blondýnka ptala, jak 
obvykle sedí :) Měla totiž nohy natažené dopředu, zatímco já 
hezky u sebe. "Já sedím jak chci, vůbec to neřeším! :) A takhle
s nohama u sebe nesedím nikdy :) Když ale chci, aby to 
vypadalo, tak si dám nohu přes nohu - takhle!" :) A už jsme 
seděly obě s nožkou přes nožku a že mi prý ukáže, jak 
koketovat s muži :)))
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Nikča je jak moje ségra. Je dcerou mé bývalé kolegyně, ale 
strašně jsme se před lety sblížily.

Po půl hodině paní dorazila s tím, že mám jít s ní. Zase jsme 
si sedly do té malé utulné kanceláře, kde bylo hrozně horko 
(já si totiž bundu neodložila a taky ta paruka je dost 
nepraktická - ale hezká a dodává mi potřebné sebevědomí, 
které s krátkými vlasy prostě nemám). Začala jsem se jí ptát 
opět na ty své otázky, ale ona mi jen odpovídala, že mi 
VŠECHNO řekne. Tak jsem mlčela a čekala. Snažila jsem se 
to její kopírování dokladů občas trochu odlehčit nějakou 
poznámkou, usmívala se, ale to tu kyselou úřednickou 
atmosféru neprolomilo. Já jsem tady úředník!

A tenhle milý úředník si našel celkem TŘI problémy!
Ne jeden nebo dva. Rovnou tři, ať mám co dělat a nenudím 
se.

Začala jednostranná úřednická komunikace, během které jsem
neměla šanci cokoliv říct a pokud se mi to podařilo, byla jsem
okamžitě uzemněna zopakováním poslední věty.
"Od 1.1.2014 vyšla novela zákona, která nařizuje, aby se 
žádosti o změnu jména a příjmení z důvodu změny pohlaví 
doplnila o potvrzení od lékaře (sexuologa) na tomto 
speciálním formuláři." A dala mi takový velmi jednoduchý 
formulář, který obsahoval úplně všechny údaje, které jsem 
měla na tom standardním potvrzení od Hanky. Jenže bohužel 
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nebyly v té tabulce, ale v jednom souvislém odstavci! Takhle 
má vypadat prvotřídní byrokratický úřad. Měla jsem velkou 
radost, že jsem zase pohlcena nejrůznějšími nesmyslnými 
nařízeními a považována za občana jednajícího s úředníkem 
(a ne za člověka jednajícího s člověkem. My tu totiž nejsme 
pro lidi. A zákony se dodržovat musí! Nebudeme ze změny 
jména a příjmené dělat žádný holubník!).
"Tento formulář Vám vyplní váš lékař a donesete mi ho. Ten, 
který jste přinesl, mi nestačí!" Zase začala v mužském rodě! 
To už jsem začala být otrávená. Jak jako nestačí? Všem v 
téhle zemi stačí a zrovna mě ne? Proč já musím být zrovna ta 
průkopnice? Teď ten nový formulář naskenuji a pošlu Hance, 
ať se taky pokochá. Naštěstí tam příští týden jedu, tak mi ho 
potvrdí... ale to mi bohužel k žádosti nestačí. Je tu totiž 
problém číslo dvě!

"Vámi zvolené jméno jsme ještě nikdy neschvalovali, takže k 
němu budeme potřebovat znalecký posudek od Dr. 
Knappové." To je ta, co má na jména v téhle zemi monopol. 
Ale jak jsem říkala, ona za to nemůže. Já nechci být Nikola, 
když jsem Tereza, to to nedokážete pochopit? Budu si za 
svým OBOURODÝM jménem stát a nevidím důvod ho 
neschválit. Ale musím mít posudek. Papír z internetu, že Terri 
je varianta mužského jména Terrence nestačí...

A šup na třetí problém - a ten mě dostal! Miluju byrokracii. 
12 let jsem proti ní na úřadě bojovala a teď mi to vrátila.
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V občanském průkazu máte stále rodinný stav "ženatý".
Souvislost se žádostí změnou jména a příjmení??? Uniká mi 
nějak! Žádný zákon nevyžaduje rodinný stav k žádosti o 
změnu jména a příjmení.
"Ustřihnu vám roh občanky, stane se tím neplatná a musíte si 
nechat udělat novou. Ale jako muž s původním jménem! My 
vám vaší žádost nevezmeme. Musíte k ní mít novou 
občanku."
Takže teď půjdu na občanky pro novou, nafotí si mě jako 
muže a za 4 týdny, až si jí vyzvednu, s ní hned poletím na 
matriku, kde mi ZASE USTŘÍHNOU JEJÍ ROH! :) 
Tentokrát proto, že tam bude změna jména.
Ti úřednici jsou tak vtipní! Jsem ráda, že je máme.

Jenže paní stále řešila můj rozvod a nemohla vyhledat, kdy k 
němu došlo. Tak jí říkám přesné datum a poté přišla s tím, že 
tu nemají žádný záznam o tom, že by rozvod proběhl a musí 
se tedy opět poradit.

Zase jsem čekala s Nikčou na chodbě. Všichni zaměstnanci už
šli domů, protože bylo po 17 h. a my si ze všeho začaly 
utahovat :) Užívala jsem si tu ženskost a to, jak jsem se cítila 
dobře jako Tereza. Kéž bych už se nemusela nikdy vrátit do 
toho druhého světa...
Za pár minut paní přišla, zeptala se, jestli může hovořit před 
slečnou a dává mi občanku s ustříhnutým rohem s tím, že je tu
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problém (jasně, já žádný problém nemám, tak ho budu mít! :).
Tím, že matrika nemá záznam o tom, že soud o rozvodu 
proběhl by bylo vhodné, kdybych se zítra stavila a donesla 
rozsudek o rozvodu. Ten mám doma. Nenapadlo mě vzít ho s 
sebou, když si jdu měnit jméno! Jenže matrika má otevřeno 
do 14:30 a já končím v 15:30, takže jsem jí řekla, že můžu jen
v pondělí nebo ve středu. To byl opět problém, protože teď 
mám totiž neplatnou občanku s ustříhnutým rohem, která je 
platná pouze s vypsaným formulářem, který mi sice paní 
vypsala, ale zase si ho vzala, protože nemá doklad o tom, že 
jsem rozvedená. Takže mám teď u sebe neplatnou občanku.

Nikča zrovna zítra nemůže, má brigádu, takže jsem se 
domluvila s mamkou, že tam zítra zaběhne s mým rozsudkem 
a paní bude spokojená.

Popřála mi hodně štěstí, zdraví a tvářila se mile. S Nikčou 
jsme řekly nashle a šly do ulic...

Jenže ani tenhle zážitek mi radost nezkazil. To nadšení z toho,
že jsem ve světě já - Tereza, že jsem tu mezi lidmi tak šťastná,
to nadšení bylo tak velké, že mi opravdu začala růst chuť :)

Šly jsme s Nikčou k autu, obě zase krásně klapaly 
podpatkami, což se úžasně mezi domy rozléhalo a míjely 
kluky, holky, muže, ženy... nikdo mě neřešil, nikoho jsem 
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nezajímala. Jen letmé pohledy ostatních mi říkaly: "Tady je to 
vpořádku. Ty jsi žena. Tebe nepotřebuji řešit." :)

Byl to neuvěřitelně osvobozující pocit, kterého jsem se 
nemohla nabažit a tak se mě Nikča zeptala, jestli bych s ní 
ještě nesjela na poštu. Tam už jsem vkráčela sebejistě, ale byla
tam fronta, tak jsem čekala venku před dveřmi. Vadilo mi, že 
musím mít ještě docela dost make-upu kvůli překrytí zbytku 
vousků a který je zblízka poznat. Z dálky je to ovšem super 
(jak říkala Nikča :). Na poštu a z pošty vycházeli lidé, 
přicházeli muži, co mě sjíděli zrakem od hlavy až k patě a já 
si to vychutnávala, točila si culíček na prstě, usmívala se, stála
tam hezky vzpřímeně a v odraze skleněných dveří se 
pozorovala a nemohla vynadívat, jak mi to sluší! :) V tom 
odraze stála totiž žena. A poprvé v životě mezi lidmi ženou ne
jen pro mě, ale i pro ostatní... pro úplně cizí lidí, kteří mě 
mohou identifikovat jakkoli, ale zatím správně! Poznala jsem 
to na jejich pohledech.

Byla to Nikča, kdo mě dnes popostrkoval stále dál a dál... 
krůček po krůčku a byla to ona, kdo způsobil mou dnešní 
neuvěřitelnou euforii, které mám v sobě tolik, že jí tu 
potřebuju aspoň část vypsat :).
Já jsem žena! Chtělo se mi křičet radostí! :)

Nikča potřebovala ještě nakoupit... a teď jsem tu stála celá 
šťastná a při chuti ještě nejít domů, ještě se nevrátit do světa, 
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která pro mě nic neznamená a ve kterém už nechci žít... ale na
druhou stranu jsem si nebyla ještě stoprocentně jistá, jestli 
můžu jít mezi davy lidí ve velkém supermarketu, stát pak ve 
frontě u pokladny, mluvit s pokladní, být v její blízkosti 
zhruba tak na půl metru při placení... a pod světlem, které 
hodně osvětluje moji tvář... Dívala jsem se na svůj odraz v 
okénku auta a upravovala si pramínky vlásků. A do toho přišlo
další popostrčení :)
"To dáš! Normálně pojď, půjdeme spolu nakoupit :) Nikdo tě 
neřeší, vždyť to vidíš. Nikdo s tím nemá problém, jsi úplně v 
pohodě!" :)
To jsem potřebovala slyšet.
Vybavila jsem si ty desítky lidí, které jsme dnes potkaly a tak 
jsem si řekla, že kdy jindy než teď popojít zase o kousek dál. 
Potřebovala jsem mezi lidi. Abych věděla, jaké to je... jak mě 
vidí...

A to co jsem v supermarketu zažila mě vyšvihlo daleko 
daleko k protějšímu břehu, ke kterému pořád mířím! :)

Když jsme tam s Nikčou vkročily a poutaly pozornost 
klapáním podpatků na hladké bílé dlažbě, měla jsem trochu 
strach, ale ona pořád povídala a já na to přestala myslet. A šly 
jsme nakupovat :) Pohybovaly jsme se mezi lidmi a nikdo 
NIKDO mě neřešil! Normální pohledy mužů i žen. Až se mi z
toho začalo tak zvedat sebevědomí! :) Přitom jsem věděla, že 
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vůbec nejsem doonalá, ale v odrazech jsem viděla ženu... a to 
mi dělalo dobře.
Když kolem prošel pár, Nikča mi říkala, kam mám koukat 
(nebo spíš nekoukat), abych nebyla terčem pohledů té jeho 
slečny :) Jasně, že jsem koukala i po klukách! Bavilo mě to! :)
Ale naštěstí pozornost směřovala hlavně k blondýnce Nikče :)
To bylo pěkně vymyšlené, že jsem si jí vzala s sebou :)

Říkala, že mi takhle vždycky pomůže - že můžeme jít spolu 
kamkoliv budu chtít, protože vidí, jak je to pro mě jednodušší 
a lepší. :) Mám jí hrozně ráda.

První pokladna byla plná mužů ve frontě a tak Nikče říkám, 
jestli můžeme k druhé. Tam byla ale ta pokladní, o které jsem 
tu jednou i psala, že se známe, když ke mě chodila na pracák a
vždycky si spolu popovídáme, takže jsme šly až k poslední 
pokladně s nejmenší frontou... Pokladní byla taková docela 
hezká asi 30tiletá blondýnka. Vypadala v pohodě :) Tady 
zůstanem! :)
Ta fronta tu byla nejmenší proto, že na pás se snažila (zřejmě 
matka s dcerou a zřejmě po obdržení sociálních dávek :) 
vyložit úplně narvaný košík! Ale byly milé, protože nám 
řekly, ať jdeme před ně. Jenže to já nechtěla - chtěla jsem si to
v té frontě užít... A začala jsem s nimi i komunikovat! :) Řekla
jsem jim, že se rády podíváme, co v tom košíku mají. Na to se
usmály a odpověděly, že "maso" :) Jo... řekla bych, že tam 
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bylo masa tak za dva tisíce :) Ale bavilo mě to tam stát, být 
součástí úplně normální fronty a vtipkovat s Nikčou :)

Nejkrásnější pocit jsem ale měla, když jsem si začala 
vytahovat svojí krásnou růžovou peněženku (co mám od 
Anetky) a z ní kartu svými dlouhými nalakovanými nehty 
a prstýnkem na prstě...
Najednou jsem neměla pocit, že to musím skrývat. Najednou 
tu stála Tereza a od ní se očekávalo, že bude mít nalakované 
nehty, že bude mít růžovou peněženku... najednou jsem jí 
mohla volně držet a ladně tu kartu z ní vytahovat a potom s ní 
zaplatit :) Protože k ženě prostě nalakované dlouhé nehty 
patří! Leskly se mi v tom jasném světle a nemohla jsem se té 
ženskosti nabažit!!! Tolik jsem si všechny ty momenty 
užívala!
Usmála jsem se na pokladní, ona na mě a u toho pořád s 
Nikčou něco probíraly. Zjistila jsem, že nemám vůbec tak 
nápadně hluboký hlas! Bože to bylo dnes kroků ke zvednutí 
mého sebevědomí!
Já Tereza jsem šla normálně na úřad, nakoupit, 
komunikovala se zákazníky, s pokladní a nemusela se 
poprvé v životě na veřejnosti za bílého dne mezi lidmi 
před nikým skrývat!
Chci to! Chci už být v tomhle světě napořád!!!

Nikču jsem hodila domů a jela si do bytu pro rozsudek, který 
jsem chtěla ještě zavézt mamce, aby s ním zítra mohla na 
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matriku. Když jsem šla ale k autu, tolik se mi do něj nechtělo. 
Ty kozačky totiž tak krásně klapou! :) A tak jsem šla těch 10 
minut k mamce pěšky krásnou procházkou. Vychutnávala 
jsem si každý krok, každé klapnutí, každý pohyb... přede 
mnou šla žena s mužem a šli strašně pomalu, tak jsem je 
musela předběhnout... a zase jsem si to tak vychutnávala! :) 
Jsem identifikována jako žena! Zalévalo mě štěstí. Přestávala 
jsem se hlídat. Moje chůze, mé pohyby, celá já - byla jsem 
tam najednou tak přirozená a ženská. Najednou mi nic 
nepřišlo těžké. Najednou přestal existovat strach.

Začalo už se stmívat a na nebi svítil měsíc. Byl krásný večer 
po krásném dni.

Když jsem přišla k mamce, tak tam bylo nějak víc bot než 
obvykle. Říkala jsem si, kdo to tak může být? Odemkla jsem 
si, ale nikde nikdo. Tak jdu do dětského pokoje a tam 
nejmenší čtyřletá neteř a nějaká roztomilá tmavovlasá 
holčička :) V tom na mě neteř spustila: "My si tady hrajeme. 
To je Zituška." :) Byly tak roztomilé :)
Otevřely se dveře z pokoje mé mamky, ale z nich nečekaně 
vyskočila dcera tety (Gabča), která přišla za mamkou na 
návštěvu. Když jsem byla malá, tak jsme se vídaly dost často, 
ale teď jsem jí asi pět let neviděla. (A to je dobře, protože teď 
mě už bude vidět jen jako Terezu. Ona mě neměla s čím 
porovnat. Měla obrázek Toma ve svých vzpomínkách 
zobrazeného matně a neurčitě po tak dlouhé době.)
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Moc to Gabče slušelo - fakt je z ní hezká holka :) A když mě 
viděla, tak se tak mile usmála, přišla ke mě, pozdravila mě, 
dala mi pusu na uvítanou (jakou si holky dávají) a říká: "Ty jsi
krásná! Tobě to tak sluší!" :)

Jéééééé.

Vylezla mamka, které jsem dala rozsudek a poděkovala, že 
zítra na matriku zajde a pak se objevila i teta :) Nejvíc 
nadšená byla ale Gabča. To mi dělalo tak dobře! Ještě jsem se 
šla s nimi rozloučit a znovu mi zopakovala, jak mi to sluší :)

A šla jsem zase hezky - tentokrát už přímo se vznášející v 
oblacích a šťastná tak, že dnes z toho ani neusnu - domů. 
Nechtělo se mi...

Hned jak jsem po sedmé večer přišla, ještě jsem na památku 
udělala fotku "jak Tereza byla na matrice" a začala všechny 
své pocity psát sem, protože je jich ve mě tak strašně moc.
Culím se tu celou dobu, jsem pořád krásně oblečená, 
namalovaná s dlouhými vlásky, kruhovými náušnicemi, 
prstýnkem s dvěmi stříbrnými perličkami a moc bych si přála 
takhle zůstat.

MOC BYCH CHTĚLA, ABYCH TENHLE DEN PROŽILA 
ZNOVU.
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MOC BYCH CHTĚLA, ABY UŽ VŠECHNY DNY BYLY 
PROŽITÉ NA DRUHÉM BŘEHU A JÁ SE NEMUSELA 
VRACET.
Bylo to tak krásné!
Nedá se to popsat.
Chce se mi z toho bulet štěstím...

Zítra ráno mě čeká výslech v práci :) Ty moje kolegyňky mi 
totiž popřály hodně štěstí a zajímá je, jak jsem dopadla. To 
bude vyprávění :)

Nikdo mě na zem nesrazil.
Vylétla jsem do světa, který se mi pomalu otevírá.
I když se mi ani trošilinku nechce z toho všeho krásného 
ženského, jdu se odstrojit do růžového pyžámka, odlíčit a snít 
o tom, jak už brzo bude všechno tohle normální. Jak už budu 
žít na té správné straně.

Je to dnes trošku delší :) Ale já se neumím brzdit...
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Haló, tady Knappová
13. února 2014 v 18:59 | Tereza 

Ráno jsem nemohla dospat. Vzbudila jsem se o hodinu dřív 
úplně krásně vyspalá a pořád měla v hlavě včerejšek, pořád 
jsem se viděla, jak běhám v kozačkách s Nikčou po 
supermarketu a cítím se tak svobodně... Najednou jsem si 
mohla kupovat jakékoliv dámské věci, prohlížet si je, stát u 
nich jak dlouho chci, aniž bych měla pocit, že mě někdo 
pozoruje. (Něco, co je pro všechny ženy naprosto normální a 
běžná věc! Ale pro mě zážitek nevídaný, krásný a 
osvobozující :) Tereza už nebyla jen uvnitř mého těla. Už byla
i venku! A vidělo jí tolik lidí i zblízka! Najednou nebyla po 
těch dlouhých letech schoulená, malinká, smutná a utrápená 
někde hluboko uvnitř mě. Najednou tu stála a viděla jsem se v
odrazech skleněných dveří. Říkali mi to i lidé kolem, kteří se 
mnou komunikovali pohledy i slovy. Začíná mi připadat velmi
divné, nepřirozené a nepříjemné chodit ven jako Tom... A taky
celkem zbytečné.

Když jsem přišla do práce, pořád jsem se usmívala. Nějaké 
pracovní starosti mě v tu chvíli vůbec nemohly rozházet, 
dokonce ani ranní porada. Byla (a jsem) šťastná tak moc, že to
ze mě nevyprchalo ani teď večer.

Kolegyňka se na mě hned natěšeně vrhla a hezky před 
ostatními z kanceláře (celkem je nás tam pět) se mě zeptala, 
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jak jsem dopadla na matrice :) Já byla natěšená taky, takže 
jsem se to snažila (stručně) popsat a kolega podotkl, že to 
chtělo skrytou kameru a dát to příště na youtube. Já jsem se 
tedy bavila také. Ale to bych té (jinak milé paní) nemohla 
udělat.

Před polednem jsem zavolala Dr. Knappové kvůli tomu, 
abych se zeptala, co musím udělat proto, aby mi vypracovala 
znalecký posudek na křestní jméno Teri.

Konečně jsem poznala tu slavnou a hlavně JEDINOU paní v 
ČR, která má monopol na znalecké posudky v tomto oboru, 
píše knihy "Jak se bude vaše dítě jmenovat", které matriky 
používají při schvalování jmen a až tu jednou paní Knappová 
nebude, nemá za sebe náhradu, protože si nikoho nového 
"nevychovává".
Četla jsem, že jedna maminka řešila jméno své dcery, které už
v nejnovějším vydání této knihy bylo. Tak s tím šla na matriku
a víte co jí tam řekli? :) "To je fajn, že toto jméno je v 
nejnovějším vydání, ale MY POUŽÍVÁME STARŠÍ 
VÝTISK! Ten nový ještě nemáme a ve starém není!" A 
hotovo prostě! :))))

Říkala jsem si nejdřív, že to neutrální jméno možná moc 
řeším, ale teď už si to neříkám. Je to část mě. Každý máme 
jméno, které k nám patří a které něco vyjadřuje. A tak udělám 
všechno pro to, abych mohla Teri použít.
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Byla to moc milá starší paní, která nepoužívá e-mail (proto 
jsem jí volala). Číslo se dá volně sehnat na internetu nebo ho 
mám kdyžtak i já :) Byla opravdu ochotná a snažila se mi 
pomoct. Ptala se mě na důvod změny a na novou neutrální 
formu celého jména (sama mi nabídla i různé varianty 
příjmení, ale já chtěla to končící "ů", i když to zní divně. Ale 
pořád méně divně než "ých" :)
Má žádost jí zaujala. Začala OKAMŽITĚ listovat ve 
slovnících (internet totiž nepoužívá, protože (jak řekla) "tam 
si může napsat kdo chce co chce" (což dělám například já :)) a
tak je věrná knihám. Což má ovšem své nevýhody, jelikož 
knihy nebývají až tak aktuální.
Říkala mi, že Tereza je v Čechách vyloženě ženské jméno a že
bohužel neexistují ani žádné podobné obourodé podoby, 
protože jméno Terence (které má podobné domácí varianty 
jako Tereza) není české jméno a téměř se tu nepoužívá. Začala
mi číst z holandského slovníku, který uvádí pouze variantu 
Terry (s dvěma R a tvrdým Y).
Říkám jí, že bych ráda s jedním R a měkkým I :)))
Tohle jméno (ovšem s dvěma R, ale aspoň s měkkým I) totiž 
uvádí server thinkbabynames.com jako mužské i ženské. Z 
toho jsem vycházela a věřím, že dr. Knappová bude tak dobrá,
že to jméno prostě v nějakém cizím slovníku nakonec najde 
jako jméno mužské! :)
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Cena za posudek se neplatí předem, jak jsem si myslela, ale 
posílá ho do týdne na dobírku. Přesnou částku mi nemohla 
říct, protože to prý není za kus, ale podle toho, kolik času nad 
tím stráví :) A kolik knih musí prolistovat. Ale řekla, že do 
1000 Kč se vejde :) Bezva.

Ptala se i na variantu ženského jména, které budu chtít po 
operaci a podle toho usoudila, že se pokusí najít jméno co 
nejvíce podobné Tereze, když už mi všichni říkají Teri (i v 
práci :).

Mluvily jsme spolu asi čtvrt hodiny. Pořád v něčem listovala a
vždycky mi říkala v čem, ale vždycky tam bylo Terry s 
tvrdým. Bylo na ní slyšet, že jí to baví - a mě to bavilo taky. 
Takže jsem si u ní ten posudek objednala (pro jistotu). Po 
zkušenosti s matrikou v našem městě, která tak dbá na veškeré
náležitosti, formu a razítka. Takže teď se těším a jsem 
zvědavá, co mi přijde. "Terry" mám při nejhorším jisté, i když
není české, pořád je nejbližší Tereze...

Ještě včera večer jsem napsala Hance (Fifkové), jak jsem na 
matrice pochodila a poslala jí nové formuláře, které teď 
vyžadují. Odepsala mi vtipnou poznámku o českých úřadech 
(kterou nebudu publikovat :))) a řekla, že příští týden u ní 
budu mít formulář připravený vyplněný :)
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Odpoledne v práci znovu řešili mou změnu jména :) Taky jim 
přišlo vtipné, že teď půjdu pro novou občanku ještě na staré 
jméno, u které mi zase hned odstřihnou roh a budu mít nové 
jméno. Za rok budu mít znovu nové jméno a kolega nakonec 
podotkl, že největší sranda bude, až se za další rok VDÁM a 
budu mít zase nové jméno! :)))
To dostalo všechny :)
V práci je veselo. Mám to tam ráda. Kolegyně mi spočítala, že
bych se mohla vdát tak v r. 2017 :) Hned jsem si představila 
sebe v nějakých krásných svatebních šatech... a měla zase ty 
své zasněné oči :)

Když jsem šla na oběd, tak mi kolegyně řekly, že si myslely, 
že dnes už přijdu do práce jako Tereza. Očekávaly to! Prý na 
to stejně všichni v práci čekají :) Mám tam tak ideální 
podmínky!!! To ovšem nemluvím o výrobní hale, kde je těch 
200 dalších zaměstnanců (z toho 90 % žen). Ale uvědomila 
jsem si, že mám pořád jednu věc, která mi opravdu moc brání 
tenhle krok, na který se tak těším, udělat... Jsou to moje tmavé
vousy :(

Říkala jsem kolegyňkám, že musím jít ještě na pár procedur, 
abych je zničila aspoň o trošku víc...některá místa jsou bez 
problémů, ale pod bradou je to pořád vidět hodně. Takže jsme 
chvíli probíraly make-up, říkala jsem jim, jak ho nemám moc 
ráda (i když mám ten s nejvyšší kryvostí na trhu), ale že z 
dálky to není poznat a tak se cítím lépe, protože důležitější je 
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vousy nemít (za každou cenu). Jenže po pár hodinách nošení 
make-upu už to není ono a nevypadá to hezky. Což by byl v 
práci vážně problém... Vousatá NIKDY do práce nepůjdu! 
Nesmí na mě být nic mužského. NIC! (No dobře, tak tamto 
dole tam ještě bohužel ZATÍM musím nechat, ale to se dá 
šikovně zastrčit tak, že to vypadá, že to tam není :)) Já na to 
totiž pořád zapomínám. Nevnímám, že to tam je. Nezajímá 
mě to. Ignoruju to. Ale dost často mi to tam taky prostě 
nepředstavitelně vadí! Jen si to zkuste představit :) Je to tak 
nepraktické tohleto! :)

Ukázala jsem kolegyňkám fotku, co jsem dala i sem, jak jsem 
šla včera na matriku a ty jejich komentáře mě vždycky tak 
zvednou sebevědomí!!! Jsem z toho vždycky tak nadšená! A 
líbí se mi, že ony také. Chvíli jsme řešily hormony, co se se 
mnou bude dít, jak budu "v šestinedělí" bulet a budu náladová
:) A jaké jiné změny mě díky nim čekají. Strašně je to zajímá.

Mám radost.
Těším se na příští týden na odběry (ano, i na odběry se dá 
těšit! :) a na Hanku. Podat žádost na novou občanku (ještě na 
to staré jméno) si ale nemůžu, protože tam můžu jen v pondělí
a ve středu a to jsem pryč. Už vidím, jak se to všechno zase 
potáhne. Ach jo! :)

A zítra se těším úplně strašně moc na mojí milovanou 
Kačenku. Už tu mám pro ní nakoupené zase dobrůtky, co jí 
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budu vařit a budu si užívat to veselo, které tu je pokaždé, když
jsme tu spolu. To jsou ty nejhezčí chvíle.

Zajímalo by mě, jak postupují matriky na Slovensku při 
schvalování změny jmen. A v ostatních zemích taky. 
Vymyslím, jak to zjistit :) Ty naše české budou ale 
stoprocentně "nejmilejší" ze všech :)

Mimochodem - dnes mě nepoznal další člověk, který mě 
dobře zná. Tak jsem se k němu nehlásila. Proč taky. Prošel 
kolem mě, díval se na mě a neřekl ani ahoj. Že by druhá 
vlaštovka? :) Kéž by... Nemůžu chtít všechno hned. (Nebo 
můžu, ale je mi to stejně k ničemu :)
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Vlny z minulosti
17. února 2014 v 19:26 | Tereza 

Měla jsem dnes v plánu zůstat v práci přesčas aspoň do pěti, 
protože zítra tam celé dopoledne nebudu a úterý je zrovna 
nejvytíženější den, kdy musím poslat objednávky, aby nestála 
výroba. Jenže jsem byla dobrá :) (tedy spíš nikdo neotravoval 
s problémy, které jsem nemusela řešit :) a stihla jsem to o 
hodinu dřív.
Jela jsem ještě na poštu a zhruba někde v půli cesty, kdy mi do
tváře svítilo sluníčko (protože bydlím na západě :) jsem si 
uvědomila, že je pondělí a na úřadech mají do pěti.

Zaparkovala jsem a šla si nechat udělat novou občanku.

Původně jsem plánovala, že si tam naschvál zajdu komplet 
jako Tereza, protože jde o občanku, kterou po mně chce 
matrika ještě se starým jménem a hned jak jí dostanu, zase 
požádám o novou kvůli změně jména :) Zajímala by mě 
reakce té úřednice, které bych podávala občanku na mé 
mužské jméno a před ní bych seděla já s dlouhými vlasy a 
namalovaná :) Ale dostal přednost čas, protože každý den, kdy
tohle můžu uspíšit, je dobrý.
Byla jsem strašně vykoukaná z počítače z práce, že mě až 
pálily oči a celkově jsem se těšila domů do sprchy. Ale tuhle 
občanku jsem opravdu nechtěla řešit, neboť je pro mě 
naprosto zbytečná.
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Vzala jsem si číslo a asi po deseti minutách jsem vešla...

... šla jsem tam v pánském rovnou z práce a otrávená, že tam 
musím :) Takže jsem mluvila v mužském rodě a hlavně, ať už 
to mám za sebou, tuhletu úřednickou zbytečnost.

Vysvětlila jsem úřednici, že jsem byla na matrice kvůli změně 
jména, ale že mi místo toho ustříhli roh občanky a řekli, že 
musím požádat o občanku novou a až potom k nim můžu 
přijít, takže tuto občanku, o kterou teď žádám, považuji za 
zbytečnou práci mojí i jejich, ale že to tak musím udělat, když
to tak chtějí...

Nekomentovala to. Prohlédla si občanku a k tomu vystavený 
zelený papírek, na kterém byla uvedená změna (rodinný stav 
na rozvedená).

Na to se mě zeptala, kde mám rozsudek o rozvodu :)

Jo, tak tohle přesně jsem čekala.

Říkám jí, že když jsem si šla podat žádost o změnu jména, že 
mi ten zelený papírek vydali až na základě rozsudku o 
rozvodu, který jsem jim tam donesla, takže jsem netušila, že 
ho musím přinést i sem. Protože to bych jinak asi ten zelený 
papírek v ruce neměla, kdyby ten rozsudek neexistoval...
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"No jo, ale když na mě přijde kontrola, já to tady musím nějak
zdůvodnit, tu změnu!"
A už to začalo.
Nejsem nikdy na úřadech agresivní ani se nevztekám. Jen 
jsem se na ní usmívala a stále dokola jsem jí opakovala, že ten
zelený papírek mi vydali na matrice na Městském úřadě až na 
základě doloženého rozsudku o rozvodu. A že teď jsem také 
na Městském úřadě! :)

Na to mi zase odpovídala, že jí je jedno, co po mně chtěli na 
matrice, ale že ten rozsudek potřebuje tady. A že se nemám 
čemu divit :)

Hlas ovšem nezvyšovala a mluvila úplně klidně (ač byla 
trošku vyděšená z toho, co jí tu vyprávím), takže žádná 
úřednická arogance se nekonala a řekla mi, že mi tu občanku 
nechá udělat s tím, že rozsudek přinesu, až si pro ní přijdu. 
Konečně trochu lidský přístup. Škoda jen, že se u toho trošku 
neusmívala. Potěšilo by mě to víc :) Byla to docela pohledná 
paní :)

Zeptala se mě, jestli chci mít v nové občance rodinný stav. To 
jsem původně nechtěla, ale na to mě upozornila, že když ho 
tam mít nebudu, že po mně všichni potom budou chtít zase 
ten rozsudek, jako ona teď :)) A tím mě tedy přesvědčila. Je 
fakt, že ten, kdo v občance rodinný stav uvedený nemá je buď
rozvedený nebo ženatý (jak podotkla :).
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Připravila si foťák, zrovna za ní svítilo prudce zapadající 
sluníčko přímo na mou tvář a tak jsem skoro nic neviděla a 
pořád mhouřila oči. "Takhle vás vyfotit nemůžu! Zkuste 
couvnout!"
Tak jsem na židličce na kolečkách kousek popojela a cvak. Už
se na monitoru objevila moje fotka.
"Na občance budete takto - souhlasíte?"
"Mě je jedno, jak tam budu. Klidně mě tam nafoťte s maskou 
Mikuláše, tuhle občanku budu mít jeden den a už zase 
přestane existovat." :)
"No to je fakt..." souhlasila se mnou.

Na té fotce jsem se vůbec sama sobě nelíbila. Byla jsem tak 
ošklivá, že mi to úplně zkazilo náladu! V tu chvíli jsem si 
řekla, že z tohohle člověka nikdy žádná žena nebude a strašně 
mi to srazilo sebevědomí. Ještě jak jsem byla unavená, tak 
jsem se tvářila hrozně.

V tom mi koukla znovu na ten zelený papírek a vykřikla: 
"Cože? U vás ta změna proběhla už v listopadu 2012? Tak to 
je na pokutu 2000 Kč!"

Říkám jí, proč jí to tak vadí, že jsem tu změnu neřešila a ani 
nechtěla řešit, protože nebyl důvod a že vím moc dobře o 
lhůtě 15 dní, do které se musí občanka nechat udělat nová. 
Vysvětlila jsem jí, že jsem měla v plánu změnu jména a že 
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jsem to chtěla spojit, ale trošku se to protáhlo a taky jsem 
zkoušela, jak dlouho to nikomu nebude vadit. A nevadilo :) Až
teď.
"Tak dobře, dáte mi teda jen tři stovky. Sice nevím, jak to tu 
zdůvodním, ale vidím, že toho máte dost." :)
Jak jako dost? Já toho neměla dost. Mě to baví :)

Ty tři stovky mě ale naštvaly. Tak jsem se jí zeptala, jestli 
můžu o občanku zažádat jinde a jestli je levnější, když řeknu, 
že jsem jí ztratila. Vyšlo by to tak na stejno a hlavně jsem to 
chtěla mít už za sebou a taky tu paní už netrápit :)

Za 3-4 týdny mi přijde sms, že je občanka hotová a do té doby
bych to měla ráda všechno už připravené pro matriku (což 
vypadá, že stihnu).

Když jsem odcházela, jen prohodila: "Zrovna na konci dne 
takový případ!" :)))

Tak já jsem případ... Já si chtěla jen změnit jméno, které s 
rodinným stavem nesouvisí...

V souvislosti s matrikou mi psala i Péťa. Na jedné matrice v 
menším městě ve východních Čechách jí odmítli povolit 
neutrální jméno Péťa. (Přitom tohle jméno je ale povolené). 
Zato ale nepotřebovali potvrzení od sexuologa na jejich 
předtisku! Stačilo jim to napsané zvlášť na papíře, jak jsem to 
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měla já, ale já tenhle papír od Hanky mohla vyhodit (obrazně)
do koše, i když tam byly tytéž údaje. I razítko to mělo! 
Takové krásné... :)

Líbilo se mi, jak to vyřešila Míša, když jí nechtěli na matrice 
povolit zase to její neutrální jméno. Napsala do Ústavu pro 
jazyk český, kde jí odepsali, že matrika nemá vůbec právo po 
ní požadovat posudek. V pátém vydání knihy Jak se bude 
jmenovat vaše dítě je přímo kapitola věnovaná transsexualitě 
a tam je i Míša. Takže to přeposlala na matriku a byl klid.

Domácí podoby jmen jsou u změny jména na neutrální 
podobu z důvodu transsexuality povolovány. Nebo tedy mají 
být. Ale jak vidíme, zase někde sedí někdo, kdo si myslí něco 
jiného a "on je tady úředník!" :)

Jela jsem na poštu a bylo mi smutno z té fotky... ne kvůli 
občance, ale kvůli mě.
Domů jsem šla po schodech, místo výtahem a ve druhém 
patře zavoněla rajská. Rozbrečela mě. Chtěla jsem si dát 
facku, ať toho nechám. Přeci ještě žádné hormony neberu :) A 
rajská není zrovna to, co by mě mělo přivést k pláči!
Ale prostě mi to připomnělo vůně, které se takhle linuly 
vždycky od nás, když jsem se vracela z práce domů a čekala 
tu na mě dvě sluníčka...
Zítra musím na ty odběry dorazit na lačno, takže dnes večer 
už bude jen něco malého. Žádná voňavá rajská se nekoná.
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Tyhle vlny z minulosti se vždycky odněkud přivalí a zase se 
odplazí zpět. Nemůžu je ovlivnit. Jsou zakódované ve mě, v 
mých vzpomínkách, které bych chtěla nemít...

Ale už mě to zase přešlo. Nenechám si zkazit zítřek, kdy 
musím být ráno v Praze na endokrinologii. Navíc dnes bylo 
tak nádherně - jak svítilo sluníčko, už jsem viděla venku ty 
slečny v sukýnkách a lákalo to do ní i mě... Ale nejspíš zítra 
pojedu zase v úzkých kalhotách a kozačkách.

Pak mi volala Andrejka - poprosila jsem jí, aby mi řekla své 
dojmy z první návštěvy endokrinologie v Modřanech a 
potěšila mě :) Tak uvidíme, jak se její dojmy před pár lety 
budou shodovat s těmi mými aktuálními. Samozřejmě si je tu 
do podrobna všechny popíšu. Zajímalo mě hlavně, jak probíhá
první vyšetření, jestli se budu svlékat apod. (Podle toho jsem 
se chtěla taky obléknout.) Nakonec z toho byl půlhodinový 
rozhovor, ale jsem už klidnější, protože když Andrejka řekne 
"je to v pohodě", tak to prostě v pohodě bude, včetně 
sestřičky, doktora, prostředí, atd. (Bála jsem se narvané 
čekárny totiž :)

Dnes ráno prošla kolem bezpečačka a ptala se, zda nás může 
zítra proškolit ze změn v BOZP. Tři lidi jsme jí řekli, že tu 
zítra ráno nejsme, takže se rozhodla, že to zkrátí a udělala 
nám proslov hned :)
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Nejdůležitější a základní změny se týkaly toho, že do výrobní 
haly se nesmí v sukních :) Ale pokud k ní budu mít legíny, tak
ano. Obyčejné silonky nestačí. Lodičky je také možné mít, ale
pouze s uzavřenou špičkou.
Na to kolega pronesl, že neví, co to jsou legíny, protože to on 
ani jeho manželka nenosí. (Nechtěla jsem mu motat hlavu 
ještě tregínama a dalšími podobnými hezkými částmi 
dámského oblečení :) Ale už jsem si představovala, v čem v 
létě budu do práce chodit... Nedávno jsme to totiž řešily s tou 
mojí kolegyňkou, že do výroby nemůže v sukni a v 
podpatkách.
Konečně je to černé na bílém :)
Měla jsem radost, že se to týká i mě :)

Mívám radost z těchhle maličkostí. Jako třeba když jsme 
dostali k obědu malé písmenko - želatinový bonbón - kterým 
začíná naše jméno a kolegyňka pronesla, že u mě je to 
vpořádku, protože to "sedí" :) Protože mi říká Teri :) Tak jsem
si to své citrónové T snědla a tiše doufala, že se mi podaří 
změnit jméno ještě před 7. březnem, kdy už bych svůj "starý" 
klučičí svátek slavit nechtěla :)

Tak a já se jdu na zítra trochu zkrášlit, přelakovat nehtíky a 
připravit si věci, ve kterých budu lítat po Praze zítra ráno :)
Potom odpoledne musím ovšem ještě do práce :/ Takže domů 
odlíčit a převléknout. Ach jo.
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A ve středu do práce jen ráno a pak zase do Prahy k Hance... 
Ale tam už spěchat nebudu. Tam si to užiju.
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Štěstí z kelímku
18. února 2014 v 20:10 | Tereza 

Jsi modrá jako hladina,
jsi řeka, která usíná.
Jsi jak nebe za úsvitu

a věříš na lži ze soucitu,
na nemoci a uzdravení

a na hříchy a odpuštění...

Únor 2014 - Štěstí z kelímku 320



To jsem si vypůjčila Šafránkovu básničku, kterou říkal 
žákyňce v Básnících. Protože se mi líbí a protože se hodí k 
téhle poliklinice, která je modrá a nemohla mít ani jinou 
barvu, protože je v Modřanech. I ta obloha tady byla modrá! 
No není krásná tahle barva? :) (I když růžovou mám taky ráda
:)

Je zvláštní, jak může úplně obyčejný odběr krve u doktora 
způsobit, že se celý den stane tak krásným! :)
Vím, čím to je... Tyhle dny jsem to totiž pravá já, kdo vyráží 
ven, kdo mluví s lidmi a kdo je také správně oslovován a 
identifikován. A je jedno, co u toho dělám. :) Má to takový 
zvláštní silný euforický efekt na všechno.

Vůbec jsem nevěděla, jak bude Praha ráno před osmou 
ucpaná, protože Modřany jsou na jihu Prahy (až skoro někde 
u Plzně! :))) a tak jsem jí musela celou projet, jelikož jsem 
holka ze severu a takhle na jih jsem ještě nikdy do Prahy 
nejela. Naštěstí mě včera Andrejka dala podrobné instrukce 
(je na mě tak hodná!) a tak jsem si dala hodinu rezervu, 
kdybych někde zůstala v zácpě.

Takhle brzo ráno je ale Praha prázdná a tak jsem byla na místě
o hodinu dřív, což mi vůbec nevadilo. Ani jsem nebyla moc 
ospalá, i když jsem vstávala ve 4, ale to je právě ono, že 
pokud se na něco těšíme, nedělá nám problém vstát. Měla 
jsem radost, že se můžu zase hezky obléknout, namalovat a 
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učesat. V noci jsem se párkrát vzbudila s nadšenou 
myšlenkou, že bych jela v sukni, když je tak krásně, ale 
nesmím to přehánět. Jsem přeci teprve na začátku.
V zrcadle jsem se ale zase líbila sama sobě a to mi dělá dobře.
Mám sice zkreslené vnímání, protože se mi líbí všechno 
ženské, ale snad trošku soudná být dovedu. Když se usmívám,
cítím se lépe. Když se mračím, nejradši bych utekla :)
Ale zase se pořád usmívat taky není dobré :)

Ráno byla všude ještě tma, ale já jsem si to vyrazila z domu 
hezky sebevědomě v kozačkách, jejichž podpatky se ozývaly 
v tom tichu na celé sídliště.

Totéž, když jsem potom v Modřanech vystoupila.
Přímo u polikliniky se dá parkovat dvě hodiny zdarma. Musí 
se jen koupit papírový parkovací kotouček v trafice v 
poliklinice a ten umístit s časem příjezdu za okno. Jenže já 
nechtěla parkovat hned u polikliniky. Já se chtěla projít. Užít 
si to! :)
A tak jsem zaparkovala u Sofijského náměstí - je tam spousta 
volných parkovacích míst...

Celou cestu se přede mnou na nebi třpytila zase Venuše (cítila 
jsem, že se na ní zrovna dívá i Lenička, která by tak ráda 
vkročila do téhle řeky se mnou, ale nemůže...), a když jsem 
dorazila na místo a čekala v autě, než vyjdu, viděla jsem, jak 
vychází sluníčko...
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No jo, tak si to fotím no! :) Líbily se mi ty tramvaje. Prostě 
holka z "venkova" dorazila do Prahy! :))
Kolem mě škrábali Pražané svá auta a vyráželi za prací nebo 
na tramvaj. Pár slečen sukýnky mělo.
I když bylo krásně mrazivo -3°, obloha byla bez mráčků a ve 
dne pak bylo +10°.

Ve chvíli, kdy jsem měla vyrazit z auta přišel starší pán 
zrovna vedle mě k autu a stráááášně pomalu škrábal okýnka. 
(Asi tak jedno škrábnutí za půl minuty. Fakt! Asi se kochal 
tou krásnou čárou na okně :) (bože, už i oškrábané okno mi 
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přijde krásné! :))) Ale já nechtěla čekat. Nebaví mě skrývat se.
Tak jsem prostě šla. Jen mě přejel očima a pokračoval.
Takže je to dobré, prošla jsem a můžu jít dál.

Kráčela jsem si to k poliklinice celá šťastná a natěšená a 
akorát přijel autobus, ze kterého vystoupil dav lidí, ale k 
přechodu pro chodce jsem se vydala jen já a ještě jedna slečna
- taky v kozačkách. Když nás konečně jedno auto pustilo, 
slečna pronesla nahlas: "Děkujeme!" :) To se mi líbí taková 
hezká slovní komunikace, i když jí řidič neslyší (ale já jsem jí 
slyšela :) Usmála jsem se taky na řidiče a šla. Snažila jsem se 
jít krokem té slečny - šla strašně krátkými rychlými krůčky - 
rychleji než já, tak jsem se jí nakonec pustila :) (Je na té první 
fotce - zezadu celá v černém, když jsem si fotila polikliniku. 
Ale tu fotku jsem kvůli slečně nefotila...)

MUDr. Vladimír Weiss sedí ve DRUHÉM patře a na dveřích 
má napsáno "Endokrinologie" :) Né v prvním patře, jak jsem 
si někde špatně přečetla a řídila se podle toho :)
Byla jsem objednaná na 8:30 a v 8:20 jsem vešla do vyhřáté 
polikliniky. Místo toho, abych si přečetla na ceduli, kde je 
endokrinologie, tak jsem já frajerka šla rovnou k výtahu. 
Žádné schody jsem tam totiž neviděla.

Jakmile jsem vystoupila v prvním patře, nikde žádný nápis 
endokrinologie. Pomoooc! Začala jsem tam kroužit a 
nevěděla, kam mám jít. Tak jsem si rychle vyhledala v 
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mobilu, ve kterém patře sedí a samozřejmě to bylo ve druhém.
Napadlo mě ještě zavolat Andrejce, která říkala, ať klidně 
zavolám, kdyby něco a zeptala se jí, kde endokrinologii najdu.
"Jo tys jela výtahem! :) Tak to já nevím - já chodila po 
schodech!" :)))
Já bych taky chodila po schodech, kdybych je tam našla. Ale 
fakt jsem je tam neviděla, i když tam byly nakonec schované 
za dveřmi, takže jsem se po nich dostala až do druhého patra a
tam... čekárna plná lidí! :) Asi tak osm.
Někteří čekali ale do vedlejší ordinace na kardiologii. Já se 
pro jistotu zdržovala kousek opodál a čekala, až vyjde sestra. 
Ta vycházela, ale volala jménem jiné lidi a než jsem stačila 
vyrazit, už byla fuč.
Pak ale najednou vyšla a zeptala se, kdo přišel nový. Dali 
jsme jí poukaz na vyšetření celkem tři.
Všechno probíhalo v pohodě.

Nikdo na mě necivěl, nikdo ze mě nemohl neodtrhnout zrak, 
nikdo mě neřešil... začalo mi zase tak stoupat sebevědomí! :) 
Každý, kdo přišel, mě prostě skoukl a šel dál. I paní, co si 
sedla naproti mě. Nikdo se nediví!!!
Jůů, že bych přeci jen vypadala trochu žensky a nenápadně? :)
Začala jsem si to zase náramně užívat! Vychutnávala jsem si 
každičký pohyb :) Cítila jsem se tak strašně žensky!!! :) 
(Možná víc, než jsem vypadala :))

V tom sestřička zavolala na celou chodbu mé mužské jméno :)
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Samozřejmě jsem se zvedla a vešla dovnitř. Omlouvala se mi 
a začala mi říkat správným rodem a oslovovat moc hezky 
"Terezko". Zapovídaly jsme se, protože mi vyprávěla, jak 
kdysi jezdívala k nám na sever a jak se jí tam moc líbilo. 
Probraly jsme, kolik mají pacientů a že nikoho nového 
nepřijímají - dokonce ani trvale bydlící v Modřanech. 
Výjimku mají pouze "VIP" pacienti od doktorky Fifkové :)

Řekla mi, ať si sednu zase v čekárně a počkám, až mi vypíše 
žádanku na odběry a pak si mě pan doktor zavolá.

Pan doktor ale vyskočil hned, zavolal mě hezky vytvořeným 
neutrálním příjmením (které mi matrika odmítla zatím udělat) 
a vzal si mě druhými dveřmi k sobě.

Pan Weiss je opravdu moc sympatický a milý doktor. Podal 
mi ruku, celou dobu se usmíval a vyptával se na různé věci 
ohledně přeměny (jak dlouho chodím k Hance, jestli mám 
nějaké zdravotní problémy, na můj rodinný stav, zda mám děti
a zajímalo ho, jak to moje dcera přijala, jak to přijala rodina a 
lidé v okolí (musela jsem všechny jen pochválit :)... ptal se na 
váhu, výšku, na to, zda chci vše dotáhnout až k operaci, na 
ochlupení, kolikrát týdně se holím, jestli mám vlasy a jestli 
mám prsa, která jsem mu musela ukázat.)
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Říkala jsem mu, že jsem s nimi měla od malička problém, že 
mě kluci ve škole osahávali, ale teď už s nimi problém nemám
- spíš naopak, že jsem ráda, že je mám :)
Potvrdil mi, že je to dobré, protože je na čem stavět a že by 
měly povyrůst :) Vysvětlil mi, jaké změny s tělem i s 
ochlupením (včetně vousů) provedou hormony. Že se začne 
jinak ukládat tuk do tvaru ženské postavy, občas se i trochu 
přibere, že to má vliv na erekci, která zmizí, že budu cítit 
brnění nebo tlak na prsou, změny nálad, atd. atd. :) Mooooc se
mi to povídání líbilo :) Byl opravdu milý.

Mezitím vešla sestra a "upozornila" ho, že mě chtěla nejdřív 
poslat na odběry :) Ale on si se mnou povídal dál.

Dozvěděla jsem se, že část výsledků bývá už do dvou dnů, a 
že pokud si zítra zavolám, možná že už budou. On je potom 
pošle Hance e-mailem a ta mi bude moct nasadit hormony! K 
Hance jdu totiž zítra odpoledne...
Ve zprávě mám: "Není námitek proti hormonání terapii dle 
zvyklostí" :) To jsem chtěla slyšet. I když ještě nemám 
výsledky krve...
Byla bych tak ráda, kdyby to šlo už teď! To znamená o měsíc 
dřív, než jsem čekala, protože pokud to teď nestihnu, budu 
muset počkat zase celý měsíc do půlky března :(

Řekl mi, ať se k němu objednám po třech měsících od začátku
podávání hormonů, protože objednací doba je půl roku (jo, tak
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to už jsem taky zjistila, když mě nedávno sestřička objednala 
původně na červenec, z čehož jsem málem spadla ze židle :) 
Tak, aby to bylo 9 měsíců od zahájení hormonální terapie. a 
mohly se provést kontrolní odběry.
Od sestřičky jsem pak dostala papír na odběry na:
TSH - hormon štítné žlázy
FT4 - thyroxin - hormon štítné žlázy
prolaktin - stimuluje růst mléčné žlázy
LH - lutropin - způsobuje u žen ovulaci - stimuluje produkci 
estrogenu a progesteronu u žen, testosteronu u mužů
estradiol - ženský pohlavní hormon
testosteron - mužský pohlavní hormon (androgen)
17OH progesteron - meziprodukt při syntéze androgenů a 
estrogenů
bilirubin - žlučové barvivo
GMT, ALP, AST, ALT, lipidy, glykémie a krevní obraz - 
jaterní a ostatní testy.
Diagnóza pro pojišťovnu E34.9 (nespecifikovaná endokrinní 
porucha).

Vysvětlila mi, kde najdu odběrovou místnost a že už se 
nemusím vracet. Byla taky moc milá.

Jenže teď teprve začal ten správný kontakt se společností! :)

Odběrová místnost je naštěstí také ve druhém patře, ale když 
jsem viděla tu velkou místnost plnou lidí (napočítala jsem jich
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téměř 50), kteří seděli na židličkách jako v kině a koukali na 
tabuli, na které běhala čísla jako ve spořitelně, tak jsem se 
chtěla obrátit, ale nemohla jsem :) Musela jsem vkročit!
Mé hlučné podpatky (jejichž zvuk mi nesmírně lahodí :) 
poutaly už samy o sobě pozornost a tak jsem se nadechla a 
vešla. Vzala si čísílko (132) a čekala, až se objeví to moje. 
Stála jsem na kraji. Nechtěla jsem si sedat, aby mě někdo 
mohl pozorovat z blízka. Přeci jen ta paruka není úplně 
přirozená, když se na ní člověk dívá z deseti centimetrů :)

Lidé s volanými čísly ale chodili PŘED tímto publikem 
směrem k dvěma pracovnicím, které na druhém konci 
místnosti dávaly lidem kelímky se zkumavkami a poté se zase
čekalo, až se objeví totéž číslo jen s tím rozdílem, že už se šlo 
rovnou do odběrové místnosti.
Je to taková jako velkoodběrová místnost, kde sestry denně 
opíchají aspoň 300 lidí :) Nekonečný proud lidí, kteří 
potřebují nebo musí odevzdat svou krev...

To byla pro mě další zkouška. Stála jsem tam v davu - a v 
pohodě :) Užívala jsem si to. Ale věděla jsem, že jakmile 
padne moje číslo, budu muset projít před tím sedícím davem 
(a je vám u toho asi jako když procházíte v kině před sedícími
diváky těsně u plátna - tohle jsem neměla ráda nikdy v 
jakémkoliv oblečení, natož v tomhle! :) Jenže... ono to 
sebevědomí Terezy funguje vždycky jinak, než jsem zvyklá :) 
Nějak si tu pozornost užívám :)
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Jakmile mě zavolaly, tak jsem si to tam nakráčela sebejistým 
krokem pěkně se vzpřímenou hlavou a hezky nahlas jsem paní
u pultíku pozdravila. Všechno se mnou bez problémů 
vybavila, dala mi kelímek se zkumavkami a zase jsem musela 
odkráčet zpátky. A pak ještě jednou, když mě volali do 
odběrové místnosti :)

Mezitím ale vyběhla slečna, kterou jsem viděla už dnes i na 
endokrinologii. Tak hezky se usmívala a bylo mi jasné, že je 
tam z úplně stejného důvodu, jako já. Z ničeho nic (tak 
přirozeně, jakobychom to my všechny MtF dělaly už dávno a 
automaticky) mě pozdravila. Tak jsem jí s úsměvem 
pozdravila taky :) Potěšilo mě to.

Ale... znamenalo to, že nejsem stoprocentně identifikovatelná 
jako žena :) (Samozřejmě ani být zatím nemůžu! :)
S okolím jsem neměla nejmenší problém. Ve výlohách a 
skleněných dveřích jsem se pozorovala a líbila jsem se sama 
sobě :) Říkala jsem si: "Jo, Terezo, tak ty se ničeho bát 
nemusíš!" :) A taky že jo. Čekala jsem, že si mě budou lidé 
všímat. Ale nikoho jsem nezajímala :) Identifikovali mě tak 
nějak normálně :) Vyčetla jsem to z jejich reakcí. Což pro mě 
znamenalo moc. To jsou přesně ty kroky, které nás posouvají 
dál. Které musíme udělat, abychom byly příště už zase jinde...
abychom zabily ten strach, který tu nemá co dělat a je čím dál 
menší...
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Tytéž pocity jsem prožívala s Nikčou na matrice nebo potom 
v Intersparu u pokladny ve frontě - nikdo se mnou neměl 
problém!!! Tolik jsem potřebovala tohle zažít. (A můžu to 
zažívat pořád dokola :)

Bože to byl tak úžasný pocit! Byla jsem z toho zase v euforii 
ještě odpoledne, kdy jsem se musela vrátit na dvě hodiny do 
práce :) A jsem z toho v euforii ještě teď. Není nic 
krásnějšího, než když vás okolí bere tak, jak má... najednou je
všechno vpořádku a to mně dělalo takovou radost. Ten pocit 
je ve mě a tvrdě si za ním jdu, aby byl už věčný... Abych se už
nikdy nemusela skrývat... Dojímá mě to.
O mně ve frontě v Intersparu se mi zdává pořád. Neustále 
cítím ten osvobozující pocit, kdy nemusím skrývat své 
nalakované nehty, namalované oči, kdy nemusím utíkat a bát 
se. Najednou mi připadá všechno tak jednoduché! Proč mi to 
před pár měsíci přišlo tak neskutečně těžké? :)
Všechny holky, které psaly o tom, jak je to KRÁSNÉ, měly 
pravdu... Nedokážu popsat všechny ty pocity, které mám, 
když tam stojím mezi padesáti lidmi a všichni mě identifikují 
správně!
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Kelímek s číslem 132, ze kterého mi v laboratoři vyvěští
štěstí...

Zatímco paní u pultíku, která mi kelímek vydala, zachovala 
chladnou tvář, slečna v odběrové místnosti trochu 
zazmatkovala :) Oslovila mě nejprve v ženském rodě, ale jak 
jsem si sedla a přečetla si mou žádanku, tak jsem jí musela 
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říct, že to jsem opravdu já a oslovila mě zase v mužském. Pak 
se hrozně moc omlouvala, ale já z toho žádnou vědu nedělala.
Tolik bych si přála, aby mě už všichni automaticky bez 
rozmýšlení oslovovali správně...

Ale to nemůžu teď na začátku chtít :/

Zjistila jsem, že víc vyděšenější z toho bývají ti, se kterými 
komunikujeme, než my sami :) (matrikářka, odběrová 
sestřička... :)
Někteří lidé to prostě těžko rozdýchávají. Přitom proč? :) 
Usmívám se na ně a jsem na ně milá :) Což jim aspoň trochu 
pomáhá... :)

A jsem moc ráda, že mám tu příležitost objevit se u někoho, 
kdo mě nezná, úplně poprvé už jen jako Tereza... Nemusí si 
pak v hlavě měnit to nastavení mé "konfigurace", ale rovnou 
jsem pro něj žena :)

Po odběru tří zkumavek jsem chvilku seděla na chodbě a pak 
šla k autu. Zase jsem si vychutnávala každičký moment 
ženskosti... Každičký můj krok... cítila jsem se tak božsky... 
jakobych se na těch podpatkách vznášela...
Všechny tyhle momenty, co jsou pro vás všechny ostatní 
naprosto běžnou záležitostí, já si užívám jako to největší 
štěstí, kouzlo a sen...
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Miluju každou příležitost, kdy mohu někam jít jako Tereza a 
už bych moc ráda u ní zůstala... Je mi tu lépe. Žádná trápení 
ani smutek nad tím, že nejsem tím, kdo jsem. Viděla jsem to i 
na očích té slečny, co mě u odběrové místnosti zdravila... 
Jakoby mi tím úsměvem říkala: "Vidíš? Tak už i ty jsi tady 
mezi námi... Tohle se nedá popsat, tohle se musí zažít! Je 
konec trápení. Taky jsi tak šťastná?"

Ano.
Jsem.

Kéž by tak část těch výsledků byla už zítra, aby mi Hanka 
mohla dát už konečně recept...
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Good bye, testosteron!
19. února 2014 v 22:27 | Tereza 

Sbohem testosterone,
ty netvore dívčích těl.

Má růžová loďka nabrala
konečně jiný směr.
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Je konec. Konec tohoto světa, který mi Tereza svou 
přítomností neustále komplikovala, ničila vztahy a tím i celý 
můj život. Pronásledovala mě od dětství a já neměla ani 
ponětí, že se snažím popřít své vlastní já. Že má vlastní 
identita nemohla být prostě zničena, i když jsem si miliónkrát 
řekla, že to jde...

Teď tu sedím a přemýšlím o štěstí z kelímku s ampulkami 
krve, ke kterým jsem se dostala včera takovou dlouhou cestou
trvající několik let přes tolik lidí, kteří mi mohli pomoct (a 
pomohli) a najednou jsem dojatá z toho, že už mi to začalo... 
Protože právě teď TEĎ je ten okamžik. Zrovna tady - 
19.2.2014 ve 21:27 se to převrací tam, kam má... Nabírám ten 
správný směr a jsem neuvěřitelně šťastná.

Je konec světa, který ke mě nepatří. Který mi byl přiřazen 
omylem a který jsem se tolik snažila přijmout za svůj, aniž 
bych tušila, že to nejde.

Utíkají poslední minuty něčeho, k čemu nemám žádný vztah. 
Je to něco, čeho se vzdávám nesmírně ráda.
Za pár minut už to nikdy nebude jako dřív... za pár vteřin, 
protože se mi chce udělat to zrovna teď!

Sbohem Tome.
Už se nikdy prosím nevracej!
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21:29

21:30

Vítej Terezo :)
Vím, že už jsi tu dlouho. Vlastně od narození. Ale teď ti 
konečně dám to, po čem celý život tak toužíš - tvé vlastní 
ženské tělo.

Právě teď jsem spolkla svojí první pilulku Estrimaxu - 
přirozeného ženského pohlavního
hormonu. A ráno znovu...a večer 
zase... a tak už to bude pořád... A 
zítra ráno to bude ještě první 
pilulka Androcuru, který 
postupně sníží hladinu 
testosteronu až na hladinu v 
ženském těle.
Vím, jak jste tu holky řešily 
množství, že vám nejprve 
předepsali 1 mg, pak 2 mg... já 
dostala rovnou 4 mg / den :)

Jak mi je? :)

ŠÍLÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍM 
RADOSTÍ!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Tohle je můj šťastný den!!!!!!!!!!!!!!!!
Právě jsem spolkla to, o čem takovou dobu sním. Právě si 
plním svůj sen. Kouzelnou pilulku, v jejíž sílu věřím tak, jako 
v ní věřilo tolik holek přede mnou. Jak neuvěřitelně to funguje
i na psychiku! A o to přesně jde. Tolik se těším na všechny ty 
změny! Tolik se těším na všechny ty pocity! Konečně bude 
mé tělo ženské, bude se tak chovat a bude se tak cítit... se 
všemi dobrými i špatnými prožitky :)

Jsem šťastná. Nemůžu to popsat. Neumím to popsat. Chtěla 
bych to nakreslit, vyfotit, zahrát nebo vymodelovat... ale nejde
to! Mám z toho slzy v očích a tolik moc děkuji vám všem, 
kteří jste mě doprovodili až sem! (Ale tady to nekončí, 
nebojte! :) A snad to bude napínavé i dál, až se začnou měnit 
mé křivky, mé nálady, mé myšlení :) Začne mi ubývat fyzická 
energie, začnou mi růst prsa, začne se mi ukládat tuk do 
boků :), začnu ještě víc bulet u zamilovaných filmů, začne mi 
řídnout ochlupení, přijdu o všechny ty záležitosti, na které 
jsou muži tak hrdí :)

A taky jsem moc vděčná za štěstí, které mám. Protože to, že 
mám pilulky už teď bylo vyloženě štěstí... Na fotce nad tímto 
textem jsem si to štěstí musela ještě dnes za čerstva vyfotit...

Když mi sestřička z endokrinologie v lednu, kdy jsem se tam 
objednávala řekla, ať přijdu 8. července (tedy za půl roku!), 
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bylo mi z toho zle. Tolik jsem si přála jít na odběry dřív! A za 
hodinu už sestřička volala, ať přijdu 18. února. To bylo včera.

Shodou okolností jsem měla na dnešek 19. února schůzku u 
Hanky a shodou okolností jsem dnes už měla hotové výsledky
odběrů a moc milý pan doktor Weiss mi řekl moc milou 
zprávu, že posílá Hance doporučení k zahájení hormonální 
terapie.
Vysvitla mi tak zářivá jiskřička naděje, že bych mohla začít už
dnes! 19. února 2014!!! Každý měsíc v ženském těle je dobrý!
O tom se mi ani nesnilo... Počítala jsem s dubnem... možná 
květnem... ale všechno se obrátilo v můj prospěch. Tolik moc 
jsem si to přála a tolik moc jsem o to stála!

Sestřička od Hanky mi v jednu volala, jestli bych nemohla 
dorazit o půl hodiny dříve. Měla jsem to jen tak tak, ale 
nervovala jsem se úplně zbytečně, protože jsem ZASE přijela 
do Prahy o hodinu dřív :)
Je to tím, jak moc se tam pokaždé těším a jak moc mi záleží 
na tom nepřijít pozdě.
V první chvíli jsem se lekla, že mi chtějí zrušit termín, ale to 
se nestalo :)

Tajně jsem doufala, že bych mohla dostat recept už dnes...

Byla jsem zase tak jako vždycky namalovaná, učesaná s 
dlouhými vlásky (ještě jsem si z práce zašla rychle do DMka 
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pro černé pinetky do vlasů) a cítila jsem se neuvěřitelně 
žensky. (No já vím - trochu nuda - pořád stejné fotky :) Však 
už se to teď brzy začne měnit, až budou fotky i z jiného 
prostředí než z chodby před zrcadlem... a taky se tahle 
"modelka" začne snad už brzy měnit... za pár měsíců :)

Hrozně mě baví pokaždé, když mám nějakou příležitost jít 
takhle ven, zkoušet si věci ze šatníku a radovat se z toho, v 
čem půjdu. Akorát jsem zjistila, že jak jsem od léta zhubla 10 
kg, tak některé věci jsou mi prostě velké :) To mě ale vůbec 
netrápí. Miluju nakupování :) A už se strašně těším, až takhle 
vyrazím do Takka, do kterého mám od Vánoc poukázku od 
Ježíška :)
Užiju si to! Jako si to užívám pokaždé, když jsem venku, když
chodím mezi lidmi a když s nimi komunikuji. Vůbec mi 
nevadí, že nevypadám dokonale žensky. Strach je pryč. 
Minulost je za mnou. Teď tu stojím já taková, jaká se cítím 
být od malička a neřeším, jak moc je na mě ještě znát 
testosteron, kterému dnes říkám sbohem! :)

Byla jsem dnes Hanky poslední klientka. Minula jsem se tam 
se slečnou, které to moc slušelo a hodinu jsme si s Hankou 
povídaly. Probraly jsme do detailů životopis (který jí posílá 
každý hned po první návštěvě) a který jsem pojala tak, že 
jsem prokládala důležité mezníky mého života spolu se 
střípky ze života Terezy.
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Jsem prý učebnicový příklad :) Všechny ty mé zážitky z 
dětství, touhy a zapírání své pravé identity... nepřijmutí sama 
sebe... a několik fází, které se postupně rozvinuly ve stav 
naprosto dlouhodobě neudržitelný...
Opravdu mě bavilo si s Hankou povídat. Vyprávěla mi o 
svých zkušenostech s diagnostikou a pochválila mě, jak velký 
kus jsem za tak krátkou dobu ušla sama... Laser, přijetí v práci
(ze kterého měla taky radost jako já) a teď mám tak 
nakročeno, že není na co čekat.

Ptala jsem se, jak je to časově s operací. Musím být aspoň rok 
na hormonech a aspoň rok v ženské roli - úplně všude. (S tím 
asi brzo nebude problém :) Sama jsem zvědavá, kdy to 
"rozseknu" i v práci, která je posledním místem, kde takhle 
ještě nechodím (ačkoli to tam vědí a čekají na to), ale tam ani 
s parukou a obtížně zamaskovatelnými ostrůvky vousů 
nechci...tam už přijdu se svými vlásky, jak jen ještě trošičku 
povyrostou a pak už paruku odhodím úplně...) Nemám 
stanovený termín. Cítím, že se mi ta příležitost sama nabízí...

Vyprávěla jsem jí o přijetí v práci. Že mě až udivilo, jak mile 
to všichni vzali. Včetně jednatele a ředitele, který si o tom se 
mnou už třikrát povídal.
Prý je možné, že je to tím, že jsem jim to podala s úsměvem a 
nakazila jsem je svým nadšením a pojetím :) Je fakt, že jsem 
si to pak už užívala. Pro mě je to celé tak úžasné a jedinečné, 
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že nedovedu své nadšení skrývat... Mám radost každý den z 
každé ženské maličkosti, která mě potká.

Probíraly jsme taky Kačenku. Že naše děti jsou jediní na 
tomhle světě, kteří mají právo považovat nás stále za své 
tatínky... ale že i to postupně vstřebají (přeto jejich tatínky 
budeme už pořád). Mám výhodu, že mám dceru. Kdybych 
měla kluka, nesl by to hůř. Nemohla bych mu toho tátu 
nahradit, nemohla bych s ním hrát fotbal nebo ho brát na 
projížďky na čtyřkolce... prostě taková nejsem. S dívkami je 
to jiné. A Kačenka je poslední člověk, který má výjimku z tzv.
real life testu. To znamená, že pokud budu už všude 
vystupovat jako žena, před ní nemusím, dokud to nevstřebá. A
doporučila mi rodinnou terapeutku v Motole, kam bych měla 
(jednou nebo dvakrát) se svou bývalou ženou (bez Kačenky) 
přijít, aby nám řekla, jak to Kačence podávat, abychom oba 
říkali totéž... Ale s tím myslím problém nebude. Ani s 
Kačenkou.

Když jsme s Hankou probíraly dětství, narazily jsme na moje 
prsa, která byla terčem posměchu už na základní škole. 
Vyprávěla jsem jí o tělocviku, kde jsem trpěla, když se jedno 
mužstvo muselo svléknout do půl těla nebo když jsem musela 
hrát fotbal a vždycky jsem zbyla, když si kapitáni vybírali 
hráče. Nechtěla jsem tam být. Základní škola byla pro mě 
utrpením.
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Hanka říkala, že ta prsa mohla vyrůst proto, že jsem si to 
psychicky vyvolala. Tělo se snažilo bránit a pomoct mi... 
Tenhle názor už vyslovila Anetka a možná to tak bude. 
Nevím. Jen vím, že teď už mě moje prsa problémy nedělají. :) 
A vždycky jsem byla šťastná, že je mám. Jen jsem tenkrát 
netušila, že jednou je budu mít skutečně k tomu, abych 
vypadala ženštěji, což jsem si přála jen ve svých nejtajnějších 
snech, které jsem nikdy nikomu neřekla.

Nakonec mi Hanka sama nabídla, že když už se to takhle 
hezky sešlo, že jsem včera byla na endokrinologii a pan 
doktor souhlasí s hormony, že mi je napíše!!!

Úplně se mi rozzářila očička! Měla jsem takovou radost! 
Nemůžu se z toho vzpamatovat ještě teď! Tolik emocí!

Hanka mi napsala recept s množstvím na tři měsíce (Androcur
je zdarma a Estrimax jsem doplácela asi 50 Kč) a zeptala se, 
jestli chci do své lékárny nebo jestli mi má hormony vydat 
hned! Občas totiž holky (a kluci) nechtějí řešit recept zrovna 
na tohle před lidmi v lékárně a vezmou si ho od Hanky.
Já nechtěla čekat až do zítřka! Chtěla jsem to hned!

Takže jsem dostala potvrzení pro matriku (na jejich formuláři 
"o zahájení léčby změny pohlaví") k žádosti o neutrální 
jméno, kontakt na internu, kde ještě musí proběhnout jedno 
vyšetření a čtyři kouzelné krabičky.
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Strčila jsem si je do kabelky, rozloučila se s Hankou po 
tomhle moc příjemném rozhovoru a vyšla ven celá šťastná a v
takové euforii, že jsem se zase doslova vznášela (navíc v těch 
svých kozačkách na podpatkách :). Bylo mi v tu chvíli 
všechno jedno. Usmívala jsem se a nemohla jsem se toho 
úsměvu zbavit. Asi jsem vypadala jakože jsem si něco 
šlehla :)

Když jsem vstoupila do ulice, rozezněly se za Rajskou 
zahradou zvony...

Chtělo se mi brečet.

Nemám voděodolnou řasenku :(

Nemohla jsem to zadržet.

A nemůžu ani teď.

Dnes asi neusnu.
Mám v sobě první dávku ženského hormonu. A s tímhle 
pocitem mám spát? :)
Chci být u toho!!! :) Chci se dívat na ty změny :))) Já vím, že 
nepřijdou během pár minut, ale mám radost, která mi brání 
spát :)
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Tenhle článek je jedinečný v tom, že jeho začátek jsem psala 
ještě před hormony, ale jeho konec už jsem dopsala s pilulkou 
v sobě :) Navždy jsem si tu tak zachytila tenhle den. Tenhle 
můj šťastný okamžik, na který nikdy nezapomenu.

Rozeslala jsem v autě pár nadšených smsek. Mamka mi hned 
volala :) Potřebovala jsem to štěstí rozdat. A tolik jsem přála 
všem těm holkám, které se pořád trápí v cizím těle, aby s tím 
už konečně něco udělaly!!!
Jak řekla Hanka: Tohle je jediné řešení toho všeho. Nejde to 
zadržet. Nejde popřít vlastní identitu. A stupňuje se to. Až to 
stejně jednou přeteče...

Adélka mi hned napsala, že Sáblíková na Olympiádě v Soči 
vyhrála zlatou medaili v momentě, kdy jsem dostala své 
kouzelné pilulky a večer nás USA porazilo v hokeji s 
výsledkem 5:2, což byl můj tip na přesný výsledek sázení v 
práci a vyhrála jsem celý ten balík, co se tam nahromadil už 
od minulého zápasu :) (Fakt se omlouvám, že jsem nevěřila 
českému týmu :) Ale až taková fanynka zase nejsem. Jen jsem
si analyzovala minulé zápasy a vyšlo to. Prostě šťastný den.
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A pak už jsem si to frčela po dálnici domů a všechno mi
připadalo krásné. I tenhle západ slunce...

Už jsem nebyla tak otrávená, že musím zase domů a tam
"přeskočit" zpátky.

Už jsem věděla, že už pomalu nikam zpátky přeskakovat
nemusím, protože teď už můžu být konečně sama sebou a

nikdo mi to nebude nikdy vyčítat (hlavně ani já sama sobě)...

Ten pocit je nepopsatelně krásný...

Nevím, co mám dělat.
Přeci nemůžu jít jen tak do postele a spát?!!!! :))))
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Já už nikdy nebudu jako dřív! Holky!!! Už chci tak moc být 
na vaší straně!

Sbohem, testosterone!
Slíbila jsem (si), že s první pilulkou poletí všechno pánské 
ven... a taky že jo! Dnes už to nestihnu, ale chystám se na to o
víkendu. A budu mít aspoň volnou druhou skříň :) Nechám si 
jen jedny klučičí kalhoty a jeden klučičí svetr, než do toho 
skočím úplně, než povyrostou vlasy a než zmizí ty prokleté 
vousy...
Už aby to bylo.

Zatímco ještě v prosinci jsem neměla ani malilinkatou odvahu
odjet na návštěvu k Lence (kamarádce mojí ségry) do 
Pardubic jako Tereza (přestože jsem tam byla tak zvána) a 
strašně jsem se k tomu kroku nedokázala odhodlat, teď už si 
to ani jinak představit neumím :)
Jak se za dva měsíce může všechno změnit. Všechny naše 
postoje i myšlení.

A to není jediná změna, která přijde! ;)

Bude skoro půlnoc... jdu se zachumlat do peřin a nechat si 
zdát svůj první krásný sen v tomhle novém světě...
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První ženské ráno
20. února 2014 v 23:23 | Tereza 

Celý život jsem se snažila 
zjistit, jaké to je žít v 
ženském těle.
Snažila jsem se nosit 
ženské věci, malovat se, 
chovat se tak, mluvit tak, 
říkat si ženským jménem, 

vystupovat na internetu jako žena, abych věděla, "jaké to je" a
hltala jsem všechno ženské. Aspoň trošku se tomu přiblížit!
Obdivovala jsem ženskou krásu, ale netoužila po nevěře. 
Toužila jsem být také tak krásná...
Chtěla jsem mít aspoň na chvilku pocit, že nejsem muž a cítit 
to, co cítí všechny ženy, když si namalují rty, řasy, když se 
oblečou do sukýnky, vezmou podpatky nebo sáhnou na své 
hlaďoučké nohy...
Ale pořád mi něco chybělo. Pořád jsem toužila po něčem 
větším, intenzivnějším a byla zoufalá z toho, že to nemůžu 
najít.
Chtěla jsem se připojit k té správné straně, ale nešlo to. 
Zrcadla nemilosrdně ničila mé sny.

Najednou se to stalo. Mé tělo je ženské! Mé tělo je ženské i 
uvnitř a jen čeká, až ho mozek i fyzicky pomalu přetvoří. Je to
jen chemie a v tom je ta síla. Láska je chemie, psychika je 
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chemie, strach je chemie... Stačí tak málo... a přesto je to pro 
mě tolik!

Mé tělo na to už tak dlouho čeká! Snažilo se tomu všemožně 
pomoct, ale testosteron úspěšně likvidoval téměř vše, co mi 
mohlo dělat radost...

Jaké bylo mé dnešní první ráno?
Ptala se mě na to už Lenička a já jsem jí odepsala:
Ráno? To se nedá popsat. Je to jako když jsi v jiném těle, v 
jiném světě, v tom správném světě. Najednou cítíš tu ženskost
všude.
Víš a uvědomuješ si, že poprvé ve svém životě se cítíš žensky 
i fyzicky. Že to není jen ve tvé hlavě, ale i v celém těle, které 
je ovlivněno ženským hormonem. Mé tělo za pár týdnů utlumí
testosteron úplně a začnou se dít věci...
Vím, že to ještě není ženské ráno ve smyslu úřednickém a po 
vzhledové stránce taky ne, protože to přijde po operaci, ale 
teď už je mé tělo víc ženštější, než kdykoliv předtím. Je 
nejženštější za celý můj život! A s každým dnem bude stále 
víc a víc ženštější, až se (za pár týdnů / měsíců / let) dostanu 
na stejnou hladinu, jakou mají všechny ženy.

Celý den jsem se pak kontrolovala. Pořád jsem se pozorovala.
Pořád jsem na to myslela a pořád jsem se uculovala. Měla 
jsem hrozně dobrou náladu. Připadalo mi všechno krásné. 
Hory papírů na stole, pohled z okna na parkoviště, železný 
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plot u cesty, když jsem šla domů, mraky, papírky na zemi, 
díry v asfaltu :)) Kolega se mě ptal, jestli něco neberu :) Jo, 
beru! :))

Cítím se nádherně.
A zítra po práci mě v euforickém pátečním odpoledni čeká 
výlet na nákupy do Žitavy (pro zboží a jen tak :). Poprvé v 
holčičím mimo naší zemi! :) S Luckou - s tou jsem ještě 
takhle nejela, ale sama se mě zeptala, jestli tak pojedu :) 
Stejně bych tak jela, protože to miluju. Ona má ale narozdíl 
ode mě tu výhodu, že vypadá jako žena i nenamalovaná. To já
zatím ne... :/ O Lucce jsem tu ještě moc nepsala, ale hrála v 
minulosti určitou roli v souvislosti s mým hledáním se... 
Lucka je moje bývalá švagrová :) Neberu jí ale jako 
švagrovou, beru jí jako kamarádku. Ztratila jsem tchýni, 
švagrové i babičku ze strany manželky. Ale neztratila jsem je 
jako kamarádky... Neřešíme minulost ani přítomnost v 
souvislosti s mojí bývalou ženou. O to tu vůbec nejde.

Blíží se jaro a pomalu budu muset nechávat kozačky doma, 
takže to chce pořádné nákupy! :) Botičky a kabátek nebo 
bundičku... musím to postupně zase doplnit. Na zimu jsem 
byla vybavená, ale na jaro ještě nejsem! :) A což teprv potom 
léto!!! Jůůůů!!! Všechny ty šatičky, sukýnky, kraťásky, 
balerínky, sandálky, rozevlátá romantická trička, košilky a 
rozpuštěné vlasy ve větru... Ach....... Tolikrát jsem si o tomhle 
snila!!! TOHLE JE SEN, ZE KTERÉHO SE UŽ NECHCI 
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PROBUDIT. Opravdu bych nepřežila, kdybych se probudila a
všude kolem mě jen tma a jinak nic. Žádná Tereza, žádné 
hormony, žádná Hanka... jen já sama a nikde nikdo.
Tohle ale není sen. Já žiju, dýchám a vřískám radostí!

Dnes jsem měla ve schránce oznámení o uložení zásilky z 
Prahy od dr. Knappové s jazykovědným znaleckým 
posudkem. Jůů! Na lístku sice bylo, že si zásilku mohu 
vyzvednout ještě dnes mezi 16 - 18 h., ale pan pošťák mi 
sdělil, že to tam ještě nemají, takže nevím, co paní Knappová 
nakonec vymyslela s tou mojí vysněnou neutrální Teri (s 
měkkým :), ale podle ceny se probírala slovníky asi hodně 
dlouho.... :)
Takže zítra už budu mít v ruce další papír pro tu naší slavnou 
matriku.
Když jsem byla včera u Hanky, zrovna volala nějaká 
maminka, že jim na matrice odmítli potvrzení a musí to mít na
jejich formuláři :) Ach ty matriky...
Bude legrace, až tam půjdu podruhé. A jakmile dostanu tu 
svou "jednodenní" občanku, kterou mi hned zase na matrice 
znehodnotí, poletím pro novou zase na jiný úřad. Občanku 
totiž na rozdíl od změny jména můžu dostat kdekoliv :) A 
zajímá mě, jaké budou úřednice i jinde :) (Asi stejně 
vyděšené, jako všude :)

Už jsem si musela do své tašky vložit i cestovní pas na "staré"
jméno, který si měnit nebudu (je platný do r. 2016). Pro 
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případ, že mi na poštu přijde něco na staré jméno. Ovšem ta 
fotka v něm už teď není moc totožná se skutečností...

Když jsem četla komentáře v předchozím článku "Good bye, 
testosteron", tak mi tam skočila ta hrozně otravná reklama s 
internetovou adresou MENSWORLD... Brrrrrr! :) Má tu 
někdo zájem o podpůrný prostředek k testosteronu? :) A ještě 
k tomu v němčině? :) Ale je pravda, že např. pro FtM je ta 
reklama na místě :)

Jdu spát. Pořád plná emocí, pořád plná nadšení a těšení se na 
zítřek. Na jakýkoliv zítřek. Už plánuju víkendovou čistku 
všeho pánského z mých šatníků a obnovu toho dámského :) A 
příští týden mám další vyšetření v Praze (na interně) - to 
budou mít v práci radost, že jim zase zmizím :) Těším se, 
protože Terezka pojede do Prahy a je to kousek od Hanky :)

Kačenka z Prahy mi teď do mailu moc hezky popřála: "Hezké
holčičí sny!" :)
A ty přeji i vám všem, kteří si stále jen sníte... ať alespoň ve 
svých snech prožíváte to holčičí štěstí. A třeba se vám to 
jednou všechno splní jako mě. Vidíte, jak je to jednoduché, 
ne? :)
Na začátku psaní tohoto blogu v březnu 2012 mi to 
jednoduché nepřipadalo. Za všechno jsem se styděla, 
nevěděla, co mám dělat a bála se, že přijdu o rodinu, o jistoty.
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Ale teď, když jsem o všechno přišla... a přestala existovat 
jakákoliv překážka k tomu, abych se vydala na tuto cestu... Je 
tu někdo nešťastný???
Já jsem šťastná, bývalá manželka je šťastná, Kačenka je 
šťastná...
To všechno byl jen proces a já musela skrz něj projít, abych 
mohla být teď tady.
Třeba se vás i ta vaše trápení jen snaží někam posunout...

Hezké holčičí sny!
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Čím více ženskosti, tím lépe
22. února 2014 v 12:01 | Tereza 

Mám takový malý "problém" :)
Už třetí ráno nemůžu dospat. Tolik se pořád těším, až spolknu 
své pilulky! :) Vím, že s každou z nich budu ženštější a 
ženštější a tak si každé to spolknutí nesmírně užívám. Tak 
ohromně to působí i na psychiku! A tak vstávám s nadšením, 
snídám s nadšením a pak... přijde ten zázrak a celý den jsem 
nadšená zase až do rána :) Každý den se přibližuji druhému 
břehu víc a víc a také rychleji a ten fakt, že to tak je mě 
nesmírně osvobozuje, naplňuje, dělá šťastnou.

Když jsem tu psala článek o té úžasné přeměně Sony Avedian,
ještě jsem netušila, že dostanu hormony takhle brzo. Pořád 
jsem měla před očima text, ve kterém ve svém videu píše: 
"Hormony změnily pohled na celý můj život. Za 8 měsíců 
jsem úplně rozkvetla!" A přidala tam tak krásné fotky z tohoto
období...
Hodně jsem četla o tom, jak hormony působí i na psychiku. 
Nejde jen o fyzickou přeměnu...
A já to cítím už teď! (Jo, čtvrtý den HRT :) Pořád a pořád na 
to myslím - co se asi v mém těle teď děje, co asi dělá mozek, 
který je naprogramovaný tak, aby "vařil" podle toho, jaké 
ingredience mu dáme.
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Najednou přestávám úplně zapomínat na nějakou mužnost, 
najednou přestávám řešit věci v souvislosti se strachem, které 
jsem kdysi tak řešila.

Včera jsme byly s Luckou v Žitavě na nákupech. Prodavačky, 
ke kterým jsem se vždycky jako Tom nadšeně hlásila a pak 
jsme si vesele popovídaly, mě nepoznaly! A tak jsem se k nim 
samozřejmě nehlásila :)
Pokaždé, když jdu takhle ven ve svém NORMÁLNÍM 
oblečení (tedy holčičím) a s dlouhými vlásky mám strach jen 
chvilinku - než mi dojde, že nebudím pozornost, že na mě 
nikdo neciví, že mě identifikují správně!

A tak jsem zjistila, že mě hrozně moc baví chodit tam, kde je 
víc lidí :) Když jsme potom ještě jely nakupovat do druhého 
obchodu, začala jsem si ověřovat reakce okolí.

Sama sobě jsem se samozřejmě líbila :) Ten pocit NĚKDY 
opravdu mám :) (Dost mi k tomu teď pomáhají i ty hormony.) 
Občas jsem se prohlížela ve výlohách nebo v zrcadlech u 
některých regálů a měla jsem pocit (opravdu jsem to tak 
cítila), že tam stojí žena. Že si jí nikdo nemůže splést s 
mužem. A tak jsem pozorovala, jak se na mě dívají ostatní...
Do doby, než takhle vyjdete ven mezi lidi máte neuvěřitelný 
strach. Nevíte, na čem jste. Chybí vám totiž zpětná reakce. 
Ale tu se nedozvíte, dokud ten krok ven mezi lidi neuděláte. 
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Čím víc kroků, čím víc lidí, tím víc zpětných reakcí... Buď 
vás to položí nebo posune.

Když už si mě prohlédl asi dvacátý člověk (ženy i muži) a já 
čekala, jestli upoutám jejich pohled, jestli na mě budou civět, 
jestli drknou do partnera a něco mu pošeptají ("Hele, viděl si 
to? To byl převlečenej chlap!"), pak se oba zasmějí nebo se na
mě budou za rohem dívat... Nic takového! Zažívala jsem 
úplně normální reakce, jaké zažívá každá holka, kterou někdo 
potká!
Jasně, že jsem se párkrát "zasekla" a třeba se rychle otočila, 
ale to jsem nemusela. Bylo i pár lidí (mužů i žen), kteří se na 
mě i usmáli. Ale ne posměšně. Hezky mile.

Opět jsem se kontrolovala ve výlohách a stále jsem dospívala 
k závěru, že tam stojí žena. (Kolikrát si to ještě budu muset 
dokazovat a jak dlouho? :) Řekla bych, že možná ještě měsíce
:) Ale pozitivní na tom je, že HORŠÍ už to nebude! Mužnější 
už nebudu :)
Nejvíc mi to kazily vousy. Byly sice zamaskované, ale na 
opravdu hodně silném světle v obchodech to není dokonale 
ženské. A i když jsem se oholila úplně do hladka, stejně ta 
pleť není (v místech, kde se ještě vousky vyskytují) vyloženě 
hladce ženská. To jsou detaily, které jsou vidět z blízka a při 
delším pohledu na mě. Jenže ony to jsou opravdu jen 
detaily! :) Tvořím ženu jako celek a přišlo mi, že jsem se ani 
moc nemusela snažit chodit žensky, pohybovat žensky, 
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vystupovat žensky... ono to v těch krásných kozačkách na 
podpatkách a v úzkých kalhotách s culíčkem jde stejně 
samo... :)
Najednou jsem se cítila tak přirozeně. Přirozeně žensky! 
Nepotřebovala jsem se nic učit. Cítila jsem, že teď se chovám 
normálně, že tohle jsem já. Že tohle jsem konečně já!
Neuvěřitelně krásný nepopsatelně osvobozující pocit být 
najednou na té správné straně!

A taky se těším, až nebudu mít ty ne tak úplně přirozené vlasy
- i když vypadají ohromně žensky, nejsou pravé. Chtěla bych 
už mít vlastní dlouhé vlásky, vlastní culíčky a vlastní účesy... 
Z určitého pohledu nevýhoda je, že mé vlastní vlasy teď 
přicházejí do délky, když už se hůř zastrkávají do paruky, 
protože všude přerůstají, ale nejsou ještě tak dlouhé, abych s 
nimi mohla jít ven...

Ale stejně jsem si užívala nakupování, pohledy druhých na 
mě a pohledy mě do výloh a těšila se k pokladně.
Chěla jsem k takovému sympatickému pokladnímu, ale tam 
nám vlezla paní s plným vozíkem (my ho měly ještě plnější :) 
a tak jsme šly vedle ke starší paní pokladní.

Absolutně žádný problém! Komunikovala jsem s ní a ona se 
mnou bez jakékoliv známky obav, strachu, předsudku, 
posměšku nebo zděšení. A fronta za námi byla v pohodě taky. 
Akorát nejsem připravená na zkoumavé pohledy mužů :) Před
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těmi opravdu ještě nevím, jak se chovat. Teď je neřeším, ale 
všímám si jich :)

Vnímám všechny tyhle reakce okolí hodně intenzivně, 
protože jsem na nich závislá. Protože mě posouvají dál.
Proto je doporučuji i vám - všem ostatním, kteří máte v sobě 
ten strach, co ovládal ještě před 2 měsíci i mě. Je pryč! :) 
Strach je zbytečnost, která nám všechno neustále nesmírně 
komplikuje a jsem si jistá, že i u vás jednou zmizí.

A tak jsem si všech těch normálních reakcí vážně užívala :) To
je ta výhoda těch, kteří mě vidí poprvé v životě... Ti, kdo mě 
znají z dřívějška to mají těžší... Proto kdykoliv mám možnost 
jít k někomu, kdo mě ještě nikdy neviděl, tak tam jdu zásadně 
jako já (jako Tereza).
U těch, kteří znají Toma, je to složitější (pokladní v obchodě, 
se kterou se znám dlouho, sousedi (přestože mě už jeden 
nepoznal, když jsem tehdy poprvé vylezla z výtahu přímo 
před jeho zraky :), kolegové v práci (ti, se kterými jsem o tom 
ještě nemluvila, ačkoli to zřejmě vědí, ale nemůžu se o tom 
bavit s každým z 300 zaměstnanců :) To jsou poslední místa, 
kde to jde pomaleji a tolik bych si přála, aby i tohle už bylo za
mnou a nemusela se omezovat nikde. Aby nastal ten můj "full 
time". Ale tímhle stylem a mojí rychlostí doprovázenou 
nadšením to půjde rychle :)
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Vím, že práci většina lidí řeší až na konec, protože tam je to 
opravdu ze všeho nejtěžší... Nejde jen o to přijít tam jako 
žena. Jde o to, že je musíte přesvědčit, aby vám říkali 
správným rodem, správným jménem, aby i vy jste se chovala 
adekvátně vůči svému ženskému pohlaví :) Představovala se 
do telefonu ženským (nebo neutrálním) jménem a řešila 
zvědavé dotazy: "Kdo jste? Já jsem byla zvyklá na pána...!" :)
Ne všichni to přijmou s nadšením, jako kolegyňky a kolega v 
kanceláři. Pro mnoho lidí budu stále jen "ten kluk, co se 
převléká za holku". Proto je na mě je přesvědčit, že já nejsem 
kluk.
Můžu to dělat svým oblečením, svých chováním, svým 
jednáním, ale pokud mi budou pod make-upem prosvítat 
vousy, budou jakékoliv mužné znaky použity proti mě.
A proto mám takovou radost z hormonů.
Protože to je ten zázrak, který mi pomůže i v tomhle kroku.

Moc mě těší, že jsem stále identifikována správně... že nejsem
jen "tolerována" jako někdo "mezi" (ačkoli i to je přijatelné, 
než se to celé povede překlopit), ale jsem opravdu vnímána 
jako žena.
Je to nesmírně krásný pocit! A budu to říkat pořád a všem, 
abych je motivovala :) (Což asi tímhle blogem jde úplně samo
s tím mým nadšením :)))
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Takhle to vidím já. To je můj pohled na samu sebe po analýze 
zpětných reakcí okolí - tedy lidí, kteří mě neznají a já neznám 
je. Nejspíš už je ani nikdy neuvidím.
Jestli jsou mé pocity správné, to nevím. Všechno se odehrává 
jen v mé hlavě...

Pokaždé, když jsem venku ve svém přirozeném holčičím 
oblečení a stojím třeba u té pokladny v obchodě komunikující 
s okolím, tak si uvědomím, že vlastně platí jedna moc krásná 
přímá úměrnost: ČÍM VÍCE ŽENSKOSTI, TÍM LÉPE.

Ženskost je žádoucí!

To je něco, co až dosud moc dobře nešlo (neboť jsme 
vystupovaly s mužským tělem) a nebylo to žádoucí.
Muž s nalakovanými nehty? Muž s vytrhaným obočím? Muž s
culíčkem a kruhovými náušnicemi? Muž s make-upem? Muž 
v sukni!!! Neskousnutelné!!! (Nemluvím teď o umělcích nebo
výjimkách, kdy je to záměrně tolerováno. Mluvím o 
normálních mužích kolem nás, od kterých vyžadujeme, aby 
byli mužní.)
Tomu je teď konec. Tohle je ta pravá svoboda! ČÍM VÍCE 
NAMALOVANÉ A DLOUHÉ NEHTY, TÍM LÉPE! ČÍM 
ŽENŠTĚJŠÍ PENĚŽENKA HEZKY V RUCE PŘED 
SPOUSTOU LIDÍ VE FRONTĚ, TÍM LÉPE! ČÍM 
ŽENŠTĚJŠÍ OBLEČENÍ, TÍM LÉPE!
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Vůbec nikdo se nediví, proč si kupuji silonky, proč si kupuji 
hrníček s ženským motivem (který jsem si včera nekoupila a 
teď mě to moc mrzí), proč si jdu zkusit do kabinky sukni (na 
to se už brzo chystám a moc těším, protože na jaro potřebuji 
dovybavit šatník :) Užiju si to nesmírně moc!!!! Nikdo se 
ničemu nediví...

Naopak, je žádoucí a předpokládatelné, abych si kupovala 
ženské věci, abych stála 20 minut v DMku před řasenkami, 
abych se s Luckou rozjíveně rozplývala nad sprchovým gelem
s úplně úžasným designem s růžovými květinkami! :)

JAKMILE JSTE TOTIŽ NA DRUHÉ STRANĚ, VŠE CO 
BYLO AŽ DOSUD ZAKÁZÁNO A PO ČEM JSTE TAK 
TOUŽILI CELÝ ŽIVOT JE NAJEDNOU POVOLENO!
Tohle je doživotní povolení k tomu žít tak, jak chceme.

Prožívám něco, o čem jsem si celý život jen snila a myslela 
si, že je to jen sen, který se nikdy nemůže splnit.

Může se splnit!!! Teď už to vím!
To je přesně ono.
Nebudím pozornost. Jsem ta malá šedá myška, kterou ostatní 
jen míjejí a identifikují správně. To je to jediné, co po vás 
všech chci... Abyste mě brali jako jednu z vás. Ne jako 
transsexuála, ačkoli tuhle diagnózu v papírech mám... (Teď 
mluvím obecně o okolí. Ne o vás, co čtete tento blog a moje 
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výlevy :))) Spoustu z vás mám moc ráda a tenhle blog nepíšu 
jen já.

Vy jste hrdin(k)ami tohoto příběhu!

Lucka se mě pak u auta zeptala, kdy začnou působit hormony 
na hlas, aby se mi zvýšil :)

Bohužel na hlas u nás ženské hormony nepůsobí. Jakmile 
dojde jednou v mládí k mutaci, hormony to nedokážou 
ovlivnit. Opačná situace je u FtM, kde mužské hormony 
způsobí mutaci a dojde ke zmužnění hlasu. (Říkám to pořád, 
že testosteron devastuje :) Estrogen zkrášluje :)) To je ale můj 
subjektivní pohled na věc. Každý FtM mi řekne opak :)

Nemám vyloženě hluboký hlas, ale ani se nesnažím kvíkat 
vysokým hlasem, abych vypadala ženštěji :) Je mi ale jasné, 
že hlas je opravdu hodně důležitý. Přesto prostě mluvím. (To 
bude asi tím, že jako každá žena nedokážu mlčet :))) Před 
cizími lidmi i na ně a neřeším to tolik. Nebudí to pozornost 
(jak jsem zatím zjistila).

I tak na svém hlase chci ale pracovat. Existuje několik 
možností (foniatr, urputný trénink, operace hlasivek (o které 
zatím neuvažuji))...
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Když jsem v pondělí byla na endokrinologii u MUDr. Weisse, 
mluvili jsme i o štítné chrupavce (ohryzku).
Pan doktor je toho názoru, že občas budí větší pozornost malá
jizvička po zbroušení ohryzku.
A do papírů mi taky popsal ten můj jako "mírně prominující 
štítná chrupavka".

To mi moc neusnadnil :) Kdyby
mi napsal "viditelně" nebo "znatelně prominující štítná

chrupavka", tak bych šla prostě na 
obroušení a jizvičku bych neřešila, 
protože krásný ženský krk je úplně 
fantastický (viz obrázek vlevo). 
Nádhera! :)
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Dívala jsem se do zrcadla na ten svůj. Někdy není vidět, 
někdy je mírně prominující, ale při určitém pootočení hlavy 
vůbec není prominující mírně, ale hodně! :) Třeba ho vidím 
velký ale jenom já, jako všechno, s čím na sobě nejsem 
spokojená, ale ostatní to nevidí :) (Prostě ženská :))

Vpravo je obrázek, jak štítná chrupavka vypadá a červeně 
jsem označila kousek, který se může obrousit... (když už ho 
ten testosteron takhle zdevastoval!)

Viděla jsem na internetu (když jsem hledala ten obrázek 
vlevo) jiné ženské krky a některé ten ohryzek měly také 
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"mírně prominující" :) Takže zatím nevím, co s tím a ještě 
uvidím, jestli na něj taky přijde řada :)

Včera jsem si na poště vyzvedla posudek od dr. Knappové a 
doufala, že dr. Knappová je třída a nejlepší v tomto oboru v 
naší zemi. Věřila jsem jí, že to dá a udělá mi radost.
Jenže v posudku bylo, že čerpala ze slovníků z r. 1994 a 2006,
ze kterých čerpá vždycky (zatímco já tu svou obourodou Terri
našla jen v nejnovějších údajích z posledních let) a tak tam 
Terri nenašla, ale pouze Terry.
Takže teď stojím před rozhodnutím, zda Terry nebo nějaké 
úplně jiné vyloženě žensky znějící předem povolené jméno, 
které ale nebude od T, protože od T žádná neutrální jména 
(kromě Terry) nejsou :/
Představila jsem si, jak někde uvádím tohole jméno a nikomu 
moc žensky nezní, zatímco prostě Andrea, Nikola, Nicol, 
Nikita ano... Na druhou stranu je to jen na rok a zůstalo by mi 
to moje [:Teri:], které se vyslovuje úplně stejně s tvrdým i s 
měkkým, ačkoli bych ho měla s tvrdým.

Příští nebo ten další týden očekávám sms z úřadu, že mám 
hotovou tu svou "jednodenní" občanku, se kterou hned 
poběžím na matriku :) Už se na to moc těším.
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Dnes je sobota, venku je kouzelně, úplné jaro a tak si zase 
udělám procházku a potom... VŠECHNO TOMOVO 
OBLEČENÍ SBOHEM! :)
Těším se na tenhle okamžik už tolik let!!!
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Co jsou hormony?
22. února 2014 v 20:46 | Tereza 

Zase úplnou náhodou jsem narazila na serveru Women's 
Health na zajímavý článek o hormonech s názvem "Normální 
hladiny testosteronu a estrogenu u žen".
Sama jsem zjistila, že jsem velkou spoustu věcí o hormonech 
nevěděla...
Tak jak to tedy s tou chemií je? :) A co všechno umí estradiol, 
který teď mám i já? :)

Tady ho máme - fešáka! :)
3D model estradiolu - líbí 
se vám? :)
Čekala jsem ho hezčí, 
ženštější, růžovější... možná
s kytičkama :) Ale jsem 
ráda, že vůbec je... a ani mi 

nevadí, že je jazykově mužského rodu! :)

Možná vás překvapí, že nejen muži mají monopol na 
testosteron. Testosteron patří do skupiny mužských 
pohlavních hormonů zvaných androgeny. Ale ženy mají také 
testosteron.

Vaječníky produkují testosteron a estrogen. Relativně malé 
množství testosteronu je uvolňováno do krevního oběhu z 
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vaječníků a nadledvinek. Kromě toho, že estrogen je 
produkován vaječníky, je také produkován tukovou tkání těla. 
Tyto pohlavní hormony se podílejí na růstu, údržbě a 
regeneraci reprodukčních tkání. Ale to není všechno. Mají 
vliv i na další tělesné tkáně a kostní hmotu.

Co jsou hormony?
Hormony jsou chemickou látkou. Jsou vylučovány tkání a šíří
se prostřednictvím tělních tekutin do dalších tkání v těle. V 
podstatě lze říci, že hormony jsou "chemičtí poslové".

Množství a koncentrace hormonů se během dne mění. 
Pohlavní hormony - estrogen a testosteron - jsou vylučovány 
v krátkých dávkách - impulsech - které se liší z hodiny na 
hodinu nebo dokonce z minuty na minutu. Hormony se 
uvolňují různě ve dne nebo v noci a také různě v každé fázi 
menstruačního cyklu.

Ženy jsou často vnímány jako bytosti pod vlivem svých 
hormonů. Ne nadarmo se říká, že bývají pod vlivem 
hormonálního "přílivu a odlivu" nebo "hormonálních bouří".

Co je estrogen?
Estrogen je celá třída příbuzných hormonů, která zahrnuje 
estriol, estradiol a estron.

Estriol je produkován placentou během těhotenství.
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Estradiol je primární pohlavní hormon v reprodukčním věku 
ženy. (Vyskytuje se ale i u mužů.) Je tvořen z ovariálních 
folikulů a také v mozku. Estradiol je zodpovědný za ženské 
vlastnosti a pohlavní funkce. Také je estradiol u žen důležitý 
pro zdravé kosti. Estradiol je zodpovědný za většinu 
gynekologických problémů, včetně endometriózy, děložních 
myomů a rakoviny.
Estron je rozšířený po celém těle. Je to jediný estrogen 
přítomný po menopauze.

Proč hladiny estrogenů klesají?
Existuje mnoho důvodů, proč hladiny estrogenů klesají:

- hypogonadismus (opožděná puberta)
- hypopituitarismus (hormonální porucha)
- potrat (estriol)
- perimenopausa a menopauza (estradiol)
- syndrom polycystických ovárií (PCOS)
- mentální anorexie (porucha příjmu potravy)
- extrémní cvičení nebo trénink
- léky, které mohou snižovat hladiny estrogenu (např. 
clomiphene). Ženy mají také nízké hladiny estrogenu 
bezprostředně po porodu a během kojení.

Proč mají sportovci riziko nízké hladiny estrogenu?
Tělo žen s nízkým množstvím tělesného tuku často nevyrábí 
dostatečné množství pohlavních hormonů. To může být 
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problémem pro ženy, jako jsou sportovkyně, modelky a 
gymnastky. Je to také problém pro ženy s poruchami příjmu 
potravy. Tyto ženy mohou zažít zastavení menstruace, známé 
jako amenorrhea. Může se také vyvinout osteoporóza - tenké 
kosti a náchylnost ke zlomeninám a další problémy, které jsou
častější u starších žen po menopauze.
Tzv. "chirurgická menopauza" nastává, pokud jsou i mladým 
ženám odstraněny vaječníky.

Estradiol u žen působí jako růstový hormon pro tkáň 
reprodukčních orgánů, podporuje výstelky pochvy, děložního 
čípku, děložní sliznice a sliznice vejcovodů.

Během těhotenství se množství estradiolu v těle ženy zvyšuje 
v důsledku produkce placentou. U paviánů došlo po 
zablokování produkce estrogenu k potratu, což naznačuje, že 
estradiol hraje roli v udržení těhotenství.

Účinky estradiolu
Vývoj sekundárních pohlavních znaků u žen je řízen 
estrogeny, konkrétně estradiolem. Tyto změny jsou 
zahájeny v době puberty, nejvíce pak znatelné v 
reprodukčních letech a stávají se méně výrazné s 
klesajícím množstvím estradiolu po menopauze. Estradiol 
zlepšuje vývoj poprsí, je zodpovědný za změny ve tvaru 
těla, má vliv na kosti, klouby a ukládání tuku. Estradiolem
je také ovlivněna struktura tuku a kůže.
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Estradiol u mužů
Účinek estradiolu a estrogenů na mužskou reprodukci je 
komplexní. Estradiol je produkován v Sertoliho buňkách ve 
varlatech. Existují důkazy, že estradiol je navržen tak, aby se 
zabránilo apoptóze (buněčné smrti) mužských spermií.

Několik studií prokázalo, že počet spermií klesá v mnoha 
částech světa právě v souvislosti s výskytem estrogenu v 
životním prostředí.
Muži s genetickou poruchou chromozomů jako je 
Klinefeltersův syndrom mají vyšší úroveň estradiolu. 
(Postižený mužský jedinec má místo jednoho chromozomu X 
tyto chromozomy dva a jeden Y). 75 % můžu však o své 
nemoci XXY neví. Drtivá většina takových mužů je pak 
sterilní. Pacienti mají často nízkou hladinu testosteronu a 
varlata menší, než je norma.

Účinky testosteronu
- ochlupení těla, hlavně tváře, podpaží a pubické ochlupení
- vývoj svalů
- zvýšená sexuální aktivita
- prevence osteoporózy
- brání zvětšení prsů
Velký význam má také ze sociálního hlediska u chlapců, kteří 
"zmužní" a lépe zapadají mezi vrstevníky. Zvýší se jim 
sebevědomí a lépe fungují v interpersonálních vztazích, což je
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stejně důležité jako případný fyzický dopad léčby podávání 
testosteronu.

Vliv estradiolu na kosti
Existuje dostatek důkazů, že estradiol má velký vliv na kosti. 
Ženám po menopauze se zrychluje úbytek kostní hmoty v 
důsledku relativního nedostatku estrogenu.

Játra
Estradiol má komplexní účinky na játra. To může vést k 
cholestáze (městnání žluči). Má vliv na produkci různých 
proteinů, včetně lipoproteinů a proteinů zodpovědných za 
srážení krve.

Estrogen hraje významnou roli v duševním zdraví žen - na 
jejich náladu a pohodu.

Náhlé poklesy a kolísání nebo dlouhé období trvale nízké 
hladiny estrogenu může mít výrazný vliv na náladu. Je 
klinicky dokázáno, že stabilizovaná hladina estrogenu má 
pozitivní vliv na deprese v poporodním období a v peri- a 
postmenopauze.

Onkogen
Estrogen je podezříván, že aktivuje některé onkogeny, protože
podporuje vývoj některých druhů rakoviny, zejména rakoviny 
prsu a rakoviny děložní sliznice.
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Cévy
Estrogen ovlivňuje některé krevní cévy. Zlepšuje průtok 
tepenné krve v koronárních tepnách.

Estradiol během menstruačního cyklu s jeho kolísajícími
hladinami:

No a na závěr bych chtěla říct, že z toho vyplývá:
Čím více tuku mají ženy na těle, tím produkují více 
pohlavních hormonů :)

Jsem napnutá z toho, co estradiol udělá s mým tělem! :)
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Jo a musela jsem úplně předělat mou vertikální časovou osu :)
Měla jsem tam totiž zkreslený odhad, kdy začnu s hormony - 
původně tam bylo "jaro 2014" :)
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Počet osob s dokončenou přeměnou 
pohlaví
23. února 2014 v 8:05 | Tereza 

Věděli jste, že...

...mezi rokem 1942 a začátkem roku 2006 bylo v ČR (a býv. 
Československu) registrováno celkem 761 jedinců s 
diagnózou porucha pohlavní identity, z toho 269 MtF (35 %) a
492 FtM (65 %)?
K přeměně pohlaví dospělo ve sledovaném období celkem 
331 z nich (77 MtF a 254 FtM), tedy 44 %.

Dosud ne spolehlivě vysvětleným jevem je fakt, že mezi 
transsexuálními klienty, kteří podstoupili přeměnu pohlaví, 
převažují v západní Evropě a v USA jedinci MtF (je jich 
přibližně třikrát více), zatímco ve střední Evropě (Česká 
republika, Polsko, Bulharsko, ale i Německo) převažovali lidé
s transsexualitou FtM (dokonce v poměru až 5:1) (Brzek a 
Šípová, 1983, Godlewski, 1988). Lze však přitom 
předpokládat reálně vyrovnaný vzájemný poměr pohlaví 
(Landén a spol., 1996). Jako příčina tohoto nepoměru se 
předpokládal vliv odlišných společenských poměrů, obtížnější
společenské prosazování jedinců MtF v tehdejších 
podmínkách socialistických států. Roli však mohly hrát i 
rozdíly v diagnostických kritériích.
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Zdroj: 
http://www.ereading.cz/nakladatele/data/ebooks/7423_previe
w.pdf

Únor 2014 - Počet osob s dokončenou přeměnou pohlaví 378



Sbohem šatníku
23. února 2014 v 21:06 | Tereza 

Dnešní den byl nádherný (zatímco přesně před sedmi lety na 
den přesně to byl jeden z nejtěžších dnů mého života, kdy byl 
ohrožený život mé ženy i mé dcery a nemohu na to 
nevzpomenout, i kdybych chtěla). Ale jak jsem řekla, vše 
dobře dopadlo a všichni jsou šťastní...

I já.
Může za to ten estradiol? :) No jistě, že za to může. Ale už jen
ten fakt, že ty pilulky polykám, za to může :) I kdyby to bylo 
placebo, funguje to! :)

Můj on-line teploměr na balkóně dokonce zaznamenal přes 
20°C! Což přímo vybízelo jít ven...

Ale nejdřív jsem chtěla konečně zlikvidovat Tomův šatník. 
Bylo na čase, protože jsem si to slíbila s první pilulkou a tu 
jsem si vzala už 19.2.

Bylo toho hrozně moc! 8 tašek na charitu + 1 na vyhození + 1 
na prodej (už ta dražší hezká trička mám na aukru od 1 Kč a 
je mi jedno, jestli se to prodá jen za tu korunu).
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Kačenky žirafka přihlíží konci Tomova šatníku... :)

Hřálo mě u srdce, že si bezdomovci konečně můžou vzít na 
sebe něco moderního, značkového a (podle mě) vkusného :) 
Byly tam i skoro nové boty z léta, fůra společenských kalhot, 
kravat, košil... brrr jak nerada jsem je nosila. A když jsem 
nastoupila v r. 1998 na úřad, po pár týdnech jsem pomalu 
testovala vedení tím, že jsem to přestávala nosit a brala si 
normální rifle a bez kravaty. A maminka mi přitom nakoupila 
tři takové drahé luxusní košile... ty jsem si občas (taky bez 
kravaty) k riflím vzala. Když jsem pak po 12 letech úřad 
opouštěla, těsně potom vyšlo nařízení paní ředitelky, že 
všichni musí nosit společensky vhodný oděv (kromě pátku). 
Utekla jsem včas! :)
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Měla jsem z toho prázdného šatníku velikou radost. Přidala 
jsem k tomu pytli na vyhození pak všechny staré kořenky a 
zásoby v kuchyni, které tam byly ještě po mé bývalé 
manželce, takže do popelnice toho bylo nakonec přes 8 pytlů, 
z nichž ten poslední se starými kompoty se mi u popelnice 
moc krásně roztrhl a vysypaly se z něj navíc mezi sklenice 
všechny ty staré těstoviny, koření, sušené houby, strouhanka, 
mouka... které jsem tam vysypala... :))) To bylo radosti :)

Zůstaly mi opravdu jen jedny rifle, 2 unisex svetry, 2 unisex 
trička a pánská bunda, kterou nemám ráda, protože je hodně 
pánská a hodně rychle se jí zbavím, ale dokud bude zima, 
nemůžu nosit svojí unisex bundu. Jde mi o cesty do Prahy na 
laser, kam musím přijet ve tváři zarostlá a jako vousatá žena 
metrem přes půlku Prahy fakt jet nechci. :/ Jak to ty vousy 
pořád všechno neskutečně komplikují! Nemít už je a mít delší
vlasy, tak už letím celá šťastná jako Tereza do práce a začnu 
konečně svůj "real life test", aby mi utíkala doba 1 roku, což 
je podmínka pro operaci. Ale ono to půjde. Horší už to totiž 
nebude - bude to už jen lepší!

Při likvidaci Tomových věcí byly okamžiky, kdy mě trochu 
píchlo u srdce (např. když jsem vylovila věci, které mi 
kupovala ještě manželka a viděla jsem přesně všechny detaily,
jaké to tehdy bylo...) I právě proto ty věci už potřebovaly 
pryč. A takhle z toho bude mít ještě radost někdo další...
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Holky přiznejte se. Kterou z vás to dneska nelákalo ven na 
procházku? :) A v sukni? :) Viděla jsem spoustu holek 
oblečených vyloženě jarně (dá se říct, že i letně) a tak jsem 
(doufám) nevybočovala. Mamka mě totiž pozvala na oběd, 
chtěla si popovídat a probrat novinky. Říkala mi, že Tom byl 
jiný... nikdy nebyl takhle přístupný...
Nevím, prostě se cítím najednou tak svobodně, že si chci 
povídat a všechno probírat (nejen mě!). Jakoby ze mě spadl 
obrovský kámen, který jsem si s sebou celý život tahala. 
Někdo zničil tu žábu na prameni a proudí ze mě radost, štěstí, 
nadšení. Najednou po 37 letech necítím žádnou tíhu u srdce, 
žádný strach, výčitky, že se zase těším, až budu doma sama a 
vytáhnu svůj tajný kufřík...

Mamka mi ještě říkala, že jsem se jí asi ve 3 letech pořád 
ptala, proč mám pindíka. A vždycky jsem dostala odpověď že 
"na čůrání".
To byla tedy logická odpověď, kterou jsem slyšet nechtěla a 
která mě přirozeně nemohla uspokojit, ale když to slyšíte stále
dokola, tak tomu nakonec uvěříte. Co jiného mi taky zbývalo.

Dnes je 4. den HRT.
A tak jsem po příchodu domů od mamky celá šťastná, jak 
jsem si užila tu procházku na sluníčku v sukni a v kozačkách 
popadla foťák a řekla si, že udělám pár fotek, abych měla taky
něco ze začátku hormonální terapie. Nejhezčí na té dnešní 
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procházce bylo, že jsem si jí poprvé užila v sukni ve dne a 
mezi lidmi. Bavilo mě je potkávat (jako na potvoru pořád 
samé muže :). Cítila jsem se tak vznešeně a božsky na těch 
podpatkách! A když jsem věděla, že na mě ti kluci sedící na 
lavičce civí, ještě víc jsem zakroutila zadečkem :))) 
(Samozřejmě tak, aby to nebylo nepřirozené). Nesmírně mi to 
všechno zvedalo sebevědomí - úplně chápu vás ostatní ženy, 
jak vám je, když jste pěkně oblečené a cítíte se tak dobře. 
Jaký to má vliv na vaši náladu a vlastně i na okolí.
Vnímala jsem, jak už mám jen taaaakhle malilinkatý strach 
(takový strášek už je to). Vzpomínala jsem, jak jsem se kdysi 
před hodně lety bála jít i ven v klučičím, ale pod ním v 
dámském spodním prádle... Čeho jsem se proboha bála? Že to
někdo uvidí?
A jak jsem se bála, když jsem poprvé v hluboké noci vyšla 
ven v sukni a vyhýbala se zdálky jakémukoliv člověku, u 
kterého hrozilo, že by prošel kolem mě, aby mě neviděl. Ta 
touha být venku jako žena byla ale silnější a překonávala 
všechen strach... A zatím na mě pískali kluci z protější strany 
ulice, troubila auta a zastavovaly kamióny na kruháči, když 
mě viděli :) Nebo jak jsem strachy úplně rozklepaná utekla, 
když vedle mě v dešti zastavil v jednu v noci taxík plný kluků,
stáhli okénko a zakřičeli na mě: "Slečno, pojďte, my vás 
svezeme!" :) Nezmohla jsem se ani na jediné slovo a vzala do 
zaječích...
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Ale teď ten strach nemám. Říkala jsem si na tom prudkém 
sluníčku, že se asi musím pěkně křenit a nevypadá to dobře, 
ale kdyby měl někdo nějaké připomínky, tak bych nad tím 
mávla rukou. Prostě bych si to užívala dál.

Ale zpátky k focení :)
Když Tereza vezme do ruky foťák, neví kdy přestat :) Sice 
nesnáším to focení před zrcadlem nebo na samospoušť, ale 
nemám jinou možnost.

Bylo (a ještě pořád je) mi tak hezky, že zase prodlužuji ten 
okamžik, kdy se musím odlíčit a odstrojit. Ta nalíčená tvář a 
oči jsou tak hezké! (Nemyslím tím konkrétně moje, ale 
obecně.) Ty lesklé rty, hladké tváře s tvářenkou a výrazné oči, 
dlouhé řasy (mám novou úžasnou řasenku od Maybelline Big 
Eyes! :) a na ouškách náušničky - dnes jsem si jich zase 
vyzkoušela tolik! Vždycky pak nevím, které z nich si nechat. 
Nemůžu se jich nabažit!

Zjistila jsem, že se mi už začíná líbit můj účes s krátkými 
vlastními vlasy! :) I když na ty dlouhé to prostě pořád ještě 
nemá.
Cítím, že stejně jako tolikrát v minulosti přijde najednou 
okamžik, kdy to "přeteče", naštvu se a prostě to udělám... Tak 
jako jsem se před měsíci naštvala, že se musím pořád 
odličovat do práce a přišla tam v pondělí s namalovanými 
řasami i nepatrnou linkou a kolegyňka si toho všimla. Už to 
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prostě nešlo vydržet a bylo mi všechno jedno. Stupňuje se 
to :)
Teď mám ale zcela jiné podmínky i v práci. Je tam přátelské 
prostředí a Tereza je tam očekávána... jen ne ta vousatá 
prosím! :)

Zrovna mi napsala kolegyňka sms, jak jsem se dnes měla :) 
Tak jsem jí odepsala, že dnes skončil Tomův šatník a popsala 
jsem, jak jsem si to užila v sukýnce venku. Zítra chce vidět 
fotku :) Takže sem asi nějaké dám... když už jsem dneska s 
tím foťákem zase tak řádila a užívala jsem si to :)

4. den HRT

Co asi fotím tady? :)

Náušničky a náhrdelník od Peťulky z Laser klinik

Detail krásných náusniček od Peťulky :)

A jde se k mamince na oběd

Jo a už zlepšuju svůj čas v líčení :) Po práci totiž občas 
potřebuji někam dojet nebo dojít tak, jak je mi to příjemnější a
tak se potřebuji rychle hodit do gala a z původních 90 minut 
už mi to tento týden trvalo od 60 do 45 minut :) Můj cíl je 
zvládnout to aspoň do 30 minut a myslím, že to půjde. Chce 
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to jen trénovat, trénovat a trénovat. Což mě zrovna v téhle 
disciplíně nedělá problém :)

A na závěr tu mám něco, co mě opravdu 
pobavilo. Kamarádka, co bydlí na druhé 
straně města mi poslala svojí fotku, jak 
bude vypadat v týdnu na maškarním. Jde 
za KYTARISTU! :) (Ta kytara bude 
plyšová! :))
Když tuhle fotku viděl její přítel, tak jí 
nepoznal. Tak mu to řekla a jeho odpověď 

byla: "Jo to seš ty! no fuj :D Vypadáš jak chlap." :)))

Prvotřídní FtM! :) Ptala jsem se jí, jestli se nechce předělat na 
muže - že jí to fakt sluší! :) Je tu nenalíčená a schválně 
nasadila drsný výraz. Jak jednoduché... Vousy jsou 
namalované řasenkou.

Napadá mě, že stejně reagují i naše partnerky. Prostě to tak je 
a nemůžeme po nich chtít, aby s námi zůstávaly. Jen si ceníme
těch, které to opravdu skousnou... a které se řídí heslem: 
"Jsem člověk a hledám člověka."

Tak a honem spolknout pilulku! :) Už mi v telefonu zazvonila 
má růžová aplikace na antikoncepci, co si holky instalují, aby 
na pilulku nezapomněly :)
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Co s tím hlasem?
24. února 2014 v 20:56 | Tereza 

(A pak že čeština nemá určité a neurčité členy! Co to asi tak 
slovo "tím" je? No nic jiného, než anglické "the" přeci :) Ale k
tématu... už bych se tu zase rozpovídala o něčem, o čem 
nechci :)

Začala jsem (zatím v hlavě) řešit svůj hlas... a našla zajímavé 
video (které najdete zhruba na konci).

Kathe Perez, hlasová poradkyně:
"Nedávno jsem byla v obchodním domě, když jsem zahlédla 
krásnou ženu procházející se před prodejním stojanem. Byla 
ke mě otočená zády, ale okamžitě jsem věděla, že je to 
modelka. Měla dlouhé štíhlé nohy, krásnou postavu a tmavé 
vlasy svázané do copu.

"Wow, to je krása!" Pomyslela jsem si, když jsem se otočila 
směrem k jejím botám. Najednou jsem ale uslyšela něco, co 
mě přinutilo se zastavit...

Z téhož místa, na kterém stála, zavolal hluboký mužský hlas: 
"Slečno, mohla byste mi říct, kolik ta sukně stojí?"

Znělo to, jako by to krásná žena byla napadena zlodějem těl! 
Ale pak mi to došlo ... "Ona" byl vlastně "on!"
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Jako logoped velmi dobře vnímám hlasy lidí. Ale nepotřebuji 
mít magisterský titul k tomu, abych si uvědomila, že tahle 
dívka ke svému hlasu nepatří. A můžu říct, že podle pohledu 
na tváře ostatních lidí v jejím doslechu byli všichni stejně 
šokovaní jako já, protože také odhalili její tajemství.

Jaká škoda! Byla dokonalá po všech stránkách - ty její dlouhé 
tmavé vlasy a ženská postava pod jejím vkusně zvoleným 
oblečením. Bohužel to byl její hlas, který rozbil tuhle ženskou
iluzi."

Už tolikrát jsem slyšela: "Uspěla jsem všude jako žena... 
dokud jsem neotevřela pusu."

Určitě jako většina transgender žen, které znám, jste strávily 
spoustu času, energie a utratily spoustu peněz 
zdokonalováním své ženské image. Máte za sebou 
pravděpodobně několik let praxe, jak dostat své vlasy a make-
up pod kontrolu a jistě jste utratily stovky - možná i tisíce - 
dolarů za prsní epitézy, paruky a boty...

Bohužel, nic z toho nemá žádnou hodnotu v okamžiku, kdy 
jste nuceny mluvit. Pokud nebudete mluvit jako žena, 
nemůžete uspět.

Je to váš hlas, která z vás dělá ženu.
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Feminizace hlasu je jednou z nejtěžších částí přeměny.

A je také tolik špatných informací, které snižují šance na 
feminizaci hlasu...

Také děláte jednu z 5 chyb hlasové feminizace?

Lidský hlas je složitý mechanismus a "rychlá řešení", která se 
transgender ženám nabízí, prostě nefungují. Nejčastější chyby
jsou:

1. Mluvení příliš hluboko
"Základní frekvence" (nebo poloha) se u mužských hlasů 
obvykle pohybuje v rozmezí 100 - 150 Hz, zatímco ženský 
hlas v rozsahu 175 - 250 Hz. Jestliže váš hlas klesne pod 165
Hz (jak zjistit svou přesnou výšku si řekneme za chvíli), 
budete pravděpodobně vždy mluvit jako muž.

2. Mluvení ve falzetu
Na druhém konci spektra se mnoho transgender žen pokouší 
kompenzovat svůj hluboký hlas mluvením ve falzetu. Ale 
takto vysoko posazený hlas zní lépe pro Myšku Minnie nebo 
Tinyho Tima (zpěvák s typicky vysokým hlasem), než pro 
jakoukoliv biologickou ženu.

3. Šeptání
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Další obvyklou taktikou transgender žen je, že mluví tišeji. 
Nicméně snížení hlasitosti vašeho hlasu nezpůsobí to, že váš 
hlas bude znít více žensky - akorát vás nebude slyšet.

4. Protahování (upswinging) konce vět
I když je pravda, že genetické dívky mají více melodickou 
intonaci, protáhnutím konce všech vašich vět budete znít jako 
Valley Girl (sotva ideální žena pro každého ve věku nad 18 
let). [Valley Girl je v Americe synonymum pro "přihlouplé" 
mluvení - nejsem schopná posoudit, hledala jsem na youtube 
příklady, které tam Američanky předvádí, ale neslyším rozdíl 
mezi dívkou předvádějící Valley Girl a běžnou Američankou :)
Přijde mi, že takhle mluví prostě všechny Američanky 
normálně :) (Ale nerada bych je urazila) ]

5. Sevření svého hlasu
Muži mají větší hrdlo než ženy, takže jejich hlas je hlubší. 
Zatímco existují vyzkoušené způsoby, jak snížit prostor v 
krku, zúžení krku příliš mnoho může vést ke hlasu znějícímu 
jako skřípání.

Pokud jste smířené, že váš hlas je váš největší handicap, pak 
si asi nedovedete představit, že máte ucházející ženský hlas. 
Ale zkuste si to na chvíli představit...
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Co kdyby se váš hlas místo tohoto kamene úrazu stal vaší 
"tajnou zbraní", která by vám mohla pomoci ve všech 
situacích - včetně telefonování?

Jak byste se cítily, kdybyste byly schopny popsat samu sebe 
jako ženu ... a to nejen prostřednictvím svého vzhledu, ale 
stejně tak i prostřednictvím svých slov?

A co kdybych vám řekla, že je to možné? Zní to jako sen? 
Mohu vás ujistit, že je to proto, že jsem osobně pomohla 
tisícům transgender žen transformovat jejich hlasy - a já vám 
mohu pomoci také.

Zjistila jsem, že existuje 9 prvků charakterizujících ženský 
hlas:

• Poloha
• Hlasová kvalita
• Hlasitost
• Rezonance
• Artikulace
• Frázování
• Tempo
• Melodická intonace
• Plynulost

Zde jsou některé z rozdílů mezi mužskými a ženskými hlasy:

Únor 2014 - Co s tím hlasem? 391



Poloha
Hlasové rozpětí je nejvíce zřejmým rozdílem mezi mužskými 
a ženskými hlasy, ale je to jen část obrazu. Rozpětí (nebo 
"základní frekvence") se u mužských hlasů pohybuje v 
rozmezí 100 až 150 Hz, zatímco u žen 175 až 250 Hz. 
Například použitím elektronické ladičky se můžete naučit 
rozpoznat své vlastní rozpětí.
[Samozřejmě, že mě zajímalo, jaké rozpětí má můj přirozený 
hlas a tak jsem si stáhla aplikaci pro Android "Cifra Club 
Tuner", což je normální ladička, která zobrazuje také 
frekvenci vydaného tónu v Hz. Můžete použít jakoukoliv jinou 
elektronickou ladičku, která zobrazuje konkrétní frekvenci (ne
spektrum). To bylo překvápko! :) Můj hlas je na hranici mezi 
mužským a ženským hlasem. Když mluvím přirozeně, mám 
vyloženě mužskou frekvenci 142-159 Hz. Když ale jen lehce 
zvýším hlas (vůbec ne do falzetu - ve kterém mám 
nepřirozených 380 Hz :), tak mi tam naskočí 165-174 Hz! 
(Což by bylo nad těch požadovaných 165 Hz, kdy hlas začíná 
znít mužsky. Pokud mluvím hlasem o frekvenci 180 Hz, zní to 
ještě pořád přirozeně, i když divně - protože nemám 
natrénovaných zbylých 8 prvků ženské řeči :) Chce to 
trénovat, trénovat a trénovat. Zkoušela jsem číst i článek v 
novinách a naskakoval mi tam rozsah 167 - 188 Hz, občas až 
těsně nad 200 Hz :)
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Si to schválně zkuste taky, pokud máte telefon s Androidem a 
moc by mě zajímaly vaše výsledky - včetně těch od vás - moje 
milé biologické kamarádky :)

Rezonance
Rezonance je poměrně složitý prvek, ale je to jeden z 
nejdůležitějších aspektů hlasové feminizace. Rezonance má 
co do činění se "zvučností" vašeho tónu hlasu. Muži mají 
hrdlo 1-1,5 krát větší než ženy. Tím se vytvoří větší 
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rezonanční komora, která má za následek hlas plnější a hlubší 
kvality - i když rozpětí je stejné. Berte to jako rozdíl mezi 
foukáním přes trubku a foukáním do flétny.

Artikulace
Obecně lze říci, že ženy mají přesnější artikulaci než muži a 
vyslovují své souhlásky jasněji. Muži mají tendenci více 
mumlat.

Stimulace a frázování
Stimulace se vztahuje k rychlosti (nebo frekvenci) řeči, 
zatímco formulace se vztahuje na počet slov na jeden nádech. 
Muži mají tendenci mluvit v kratších dávkách následovaných 
pauzou, zatímco ženy hovoří v delších větách bez přestávky.

Melodická intonace
Další rozdíl mezi pohlavími je, že muži mají tendenci mluvit 
monotónně. Ženy používají více melodickou intonaci a mění 
výšku hlasu v rámci fráze nebo věty.

Také je potřeba, abyste používaly slova, která používají 
skutečné ženy. To je důvod, proč je pochopení "filozofie" 
ženské komunikace tak důležité.

Věděli jste, že pohlaví může být dokonce stanoveno na 
základě non-vizuální neverbální komunikace? Nedávný 
výzkum zjistil, že autoři anonymních e-mailů a zpráv v 
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diskusních fórech mohou být identifikování jako muž nebo 
žena prostřednictvím svého komunikačního stylu (volba slov, 
délka vět, použití otázek a slov díků).

Jak dlouho to bude trvat, než se vám podaří feminizovat svůj 
hlas? Uvidíte (a uslyšíte!) pozitivní výsledky během prvního 
měsíce, ale proto, že hlasové návyky jsou tak hluboce 
zakořeněné, to může trvat i několik měsíců, než se plně 
integrují všechny tyto změny. Říkám svým klientkám, aby 
počítaly se 6 až 9ti měsíci nebo i více, než budou mít úplně 
ženský hlas. (Zdravotní a sluchové problémy mohou ovlivnit 
výsledek.)

Naučíte se:
- Spolehlivý způsob pro určení vaší ideální ženské polohy - 
bez ohledu na to, jak hluboký je váš přirozený hlas.
- Jak se vyhnout sklouznutí do falzetu a proč je tak nezbytné 
znít jako skutečná žena.
- Překvapující účinky držení těla na váš hlas ... a rychlé řešení,
které nejen dělá zvuk více ženský, ale také to lépe vypadá.
- Tajemství techniky "zpívat / mluvit", která pomáhá ukotvit 
ženskou polohu do vašeho těla.
- Snadné způsoby, jak rozvíjet jasnou, ostrou, ženskou 
artikulaci (a upustit od mužského "mumlání" - zvyku, který 
jste si pravděpodobně předtím nikdy neuvědomovaly).
- Jakou rozhodující roli v rozvoji ženského hlasu hraje 
dýchání.
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- Jak předejít "imitacím" ženského hlasu a znít jako autentické
ženy.
- Kritické spojení mezi výškou a hlasitostí ... a jak se vyhnout 
pádu do hlubokého hlasu, když potřebujete mluvit.
- Jednoduchá technika "nastavení velikosti krku", která vám 
dává dokonalou ženskou rezonanci.
- Jak přesunout svůj hlas hluboko z krku do přední části 
vašeho obličeje a okamžitě znít více žensky.
- Varovné signály, že jste příliš namáhaly hlas a co potom 
dělat. (To je velmi důležité: Nekontrolované zatížení hlasivek 
může vést ke vzniku uzlíků na hlasivkách.)
- Jak vytvořit ženskou rezonanci bez tlačení na svůj hlas 
(častá chyba).
- Konkrétní vokální návyky, které vás identifikují jako muže - 
i když máte perfektní polohu i rezonanci.
- Tajemství znít přirozeně žensky v reálných rozhovorech.
- Zábavné a efektivní "Yodel cvičení", které vám pomůže 
vytvořit větší plynulost vašeho ženského hlasu.
- Jak změnit starou řeč a hlasové vzory, které vám brání 
přechodu ... až do teď.
- Jak nastavit stimulaci a formulaci vaší řeči, aby to znělo více
žensky.
- Správný způsob, jak používat "up-swing" (protahování) a 
"houpání hlasu" na konci svých vět.
- Jak rozvíjet svou ženskou osobnost, která urychluje 
hlasovou transformaci.
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Na stránkách (pokud umíte 
anglicky) 

http://www.voicefeminization.com/ se vám nabízí možnost 
zakoupit si tento program v MP3 v 166 minutách za 87 dolarů
(tj. přes 1800 Kč).
Jsou tam i ukázky lekcí a já bych tomu i věřila (že nejde jen o 
marketingový tah).

Jestli chcete vidět (a slyšet) skutečný výsledek tohoto 
programu, tak můžete třeba na tomto videu youtube

https://youtu.be/2qFmNE1dxHs
Rachel tam nejprve mluví (anglicky) svým novým ženským 
hlasem, přečte článek a pak tentýž článek přečte svým 
původním mužským hlasem...

A neuvěřitelný pokrok v hlase Marion...

No nadchlo mě to! :) Začala jsem řešit svůj hlas - od té chvíle,
co se mě Lucka v pátek v Žitavě zeptala, kdy se mi po 
hormonech změní hlas na ženský... :/

Samozřejmě jsem na to zase narazila náhodou, ale tolik se mi 
to líbilo, že jsem si to sem prostě musela uložit.
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Paní Kathe Perez má na svém youtube kanálu více takových 
videí - včetně videa, kde muž (FtM) hovoří o svém hlase ... a 
působí tak přesvědčivě, že to nemá chybu. :) Najdete tam i pár
videolekcí...

A to jsem si původně myslela, že si dnes večer zapluju pod 
deku k telce :) Joo to už dávno ne. Ale jdu si dát aspoň 
pomelo. A přemýšlet u toho o svém hlase, který tu moc často 
neslyším, když jsem sama...

Dnes mi kolegyňka (co mi včera psala sms, že chce vidět 
fotky z mé procházky v sukni) říkala, proč už neodkryju svojí 
pravou identitu i v práci... proč to musím pořád oddalovat 
(navíc když už to tam vědí) a dělat tyhle nepříjemné věci...
...přemýšlím nad tím, co mi řekla, taky celý den.

Má pravdu.

Jenže já nemůžu :( Ty vousy mě tak strašně brzdí...
Když si vezmu make-up, tak ten dokonale na tváři vydrží jen 
pár hodin, ale ne celý den. A musela bych řešit své vlasy... a 
tak se poradím na příští návštěvě v polovině března s Hankou,
jak na to...

Mamka chce, abych jí koncem března vzala autem k tetě na 
Chomutovsko. Hned jsem zajásala, že si aspoň užiju výlet 
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takhle (byla jsem tam u ní v té sukni), protože teta je moc fajn
a už od začátku se mi snaží pomoct (kdysi pracovala v Praze v
centru pro tyto "menšiny") a dokonce jsem od ní měla i 
kontakty na jiné doktory, kdyby mě tito nechtěli. (Ale oni mě 
naštěstí chtěli :) Protože já chtěla je a moc jsem se snažila.)
Hned mamka řešila, co se stane, když nás zastaví policie... No
co by :) Prý si mám sundat paruku a hotovo. Ale já si nechci 
sundávat paruku - to popírá smysl celé přeměny. Já jsem já - s 
dlouhými vlasy. A teoreticky (když se náš Městský úřad 
pochlapí :) bych mohla mít už nové doklady, na které se chci 
nafotit jako Tereza... Jen s tím musí trochu pohnout.)
A pak ještě přemýšlím o tom, proč se mě mamka v neděli 
zeptala (když jsem vešla v celé své "kráse" :): "A ty takhle 
jezdíš už i do Prahy, jo?"

Co tím jako myslela? Jakože: "Terezo, takhle nikam prosímtě 
nelez, vypadáš strašně." nebo "No já bych to radši ještě 
nedělala, než budeš vypadat víc žensky."

Celý den jsem měla zase tu svojí euforii a usmívala se na 
každého a když jsem přišla domů, chtělo se mi bulet. Bezva. 
Úplně jen tak bez důvodu :)))
Pustilo mě to až teď s tímhle článkem a zase jsem nadšená.

Každý večer si v koupelně před zrcadlem prohlížím prsa.
Hypnotizuju je! :) Je to sice teprve 5. den HRT, ale stejně 
mám pocit, že už rostou a získávají takový hezký tvar! :)))
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To smutno mi bylo možná z toho, že nemůžu ještě do práce 
tak, jak bych chtěla... protože si to denně představuju a sním 
si o tom.
Nejtěžší bude první den. Pak už to bude pohoda :)

A taky jsem se těšila, že dnes možná pojedu do Prahy pro 
Darinku (patří do toho mého seznamu "hrdinů tohoto příběhu"
:), která přijela z východního Slovenska vyřídit si něco u 
MUDr. Jarolíma :) a přespí u mě (pokud se nestihne vrátit). 
Na druhou stranu popovídání by se určitě protáhlo až do rána 
a takhle se aspoň vyspím :) Ale moc ráda bych jí stejně jednou
viděla - holku hezkou blonďatou :)

Panebože vemte mi už zase tu klávesnici, ať se dostanu taky 
do sprchy!!!
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Hladká
25. února 2014 v 9:07 | Tereza 

Včera jsem si sáhla na nohu a až po chvíli zjistila, že si jí 
hladím a vnímám, jak je hladká :)
Pak jsem se večer odličovala a říkám si, že ta nová čistící 
vodička Garnier je nějaká dobrá, jak mám po ní hladké čelo... 
Sáhla jsem si na tváře a taky hladké. Co to se mnou je?
Koukám na své ruce. Jak jsou ty vyrůstající chloupky 
slabounké a ruka hladká. Takhle hladkou jí neznám. To asi ten
sprcháč. Pátý den ještě hormony přece nemůžou takhle 
účinkovat a ty hladké tváře - to je určitě tou novou vodičkou a
tím, jak se mažu krémem... (už několik měsíců).

Přijdu do práce a hned jak přišel ředitel, tak za ním běžím, 
abych mu řekla, že včera přiletěla jeho zásilka z Číny.
A teď přijde to překvápko :)
On se na mě tak podíval a řekl: "Neberete už náhodou 
hormony? Včera jsem si všiml, že máte nějakou hladkou pleť,
ne?"
:))) No, tak to nebyla vodička, ani sprcháč, ani krém na 
tváře...
Hladila jsem se už včera všude možně a říkala si, jak je to 
hezké, jestli mi to zůstane. :)

Jak to popsat? :)
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No je to jako když si sáhnete na ženu! :) Na její hladké tváře, 
na její hladké ruce, nohy... je to taková jemná struktura, kterou
na sobě neznám. Jako když se namažete nějakým jemným 
krémem, který se rychle vstřebá, ale po něm tam zůstane 
taková hebká vrstva...

Takže to není můj výmysl. Nevsugerovala jsem si to. A vůbec 
nejhezčí na tom je, že si toho všímá i někdo druhý - a zrovna 
ředitel! :) Který mě takhle pozoruje a bude si asi všímat každé
změny. :) To se mám na co těšit. Hned mi taky připomněl, že 
mu mám sehnat (nesehnatelné) komponenty. :)

Fascinuje mě to! Jsem nadšená z toho, co se bude ještě dít :) A
vždycky mě to překvapí, přestože vím, co mě asi čeká.
Stejně jako tento blog - každý ví, jak skončí :) Takže co na 
něm může být tak napínavého? :) Děj i závěr je všem jasný. 
Jen hrdinové tohoto příběhu (i ti, kteří ještě přijdou) mohou 
vytvořit nějakou zajímavou zápletku :)

Asi se dnes uhladím!!! :) Nemůžu se té hebkosti nabažit.
Jen prosím ještě ty vousy, kdybyste se tak laskavě už 
odstěhovaly!

----------
Je 20:44. Právě jsem přišla z koupelny. A jsem tak strašně 
vysmátá! :) Tohle mě vážně baví... 
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Nejsem hladká jen na nohách, na rukách a na tváři...jsem 
hladká úplně všude!!! Na zadečku, na bříšku, na prsou, na 
dlaních... když jsem si umývala tvář, nemohla jsem se těch 
doteků nabažit... Úplně se mi vypíná pleť a to jsem si už 
chtěla zařídit facelifting. S tím tedy ještě počkám. 4 mg denně
tohoto kouzla a já jsem za 6 dní tak nadšená! Úplně se bojím, 
jak budu vřískat radostí za měsíc...za šest...za dvanáct!? :)

Šla jsem si vytrhat chloupky z rukou a nohou, abych byla na 
to další vyšetření, které mě čeká za pár dní, hezká.
Ale už z práce jsem věděla, že tentokrát to bude jiné. Musela 
jsem se celý den zase pořád uculovat, protože jsem si neustále
pozorovala ruce - ty chloupky byly totiž tak slabounké, že 
skoro nešly vidět! Měla jsem z toho takovou radost! Poprvé 
jsem neviděla své nenávidené chlupy!!! :) Vzpomínala jsem 
na svou první 4hodinovou depilaci nohou... tak strašně to 
bolelo, ale tak strašně krásně to potom vypadalo!

Buď začínám špatně vidět nebo jsou ty chloupky tak slabé, že 
je téměř nevidím.
Je mi jedno, že je teprve 6. den HRT, což mi přijde brzo na 
takové změny. Neustále si hladím tváře a ruce a nemůžu se 
toho doteku nabažit. Zpomalil se i růst vousů, což znamená, 
že teď musím dobře odhadnout dobu, kdy si je nemám začít 
holit před laserem, který mě čeká taky za pár dní. Doteď 
rostly jako divé, že po ranním oholení byly už odpoledne mé 
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tváře ošklivě drsné. Abych mohla jít odpoledne ven, musela 
jsem se vždycky znovu holit. 

To jsou změny, které už nedokážu přehlížet, přestože jsem se 
snažila. A když si toho všiml i ředitel... 

Jen ta prsa jsou pořád stejná! :)
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Kayla a její časová osa
25. února 2014 v 18:56 | Tereza |  Přeměny 

Zajímalo mě, jak rychle nebo pomalu postupují jinde. Protože 
mě docela trápí skutečnost, že ještě nemůžu do práce tak, jak 
bych chtěla. (Alespoň si myslím, že nemůžu.)

Našla jsem video jedné moc hezké slečny z USA, jejíž postup 
byl následující:

START - 0 měsíců HRT

FOTO PŘED A TĚSNĚ PO ZAČÁTKU HRT:
všimněte si jejích vlasů vpravo - mám je delší jen o pár 
centimetrů (takže krátké)
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a tento na první pohled mladý muž se v téže dobu proměňoval
v tuto princeznu (foto před HRT). Slušelo jí to už teď:
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1. měsíc HRT - s parukou

7. měsíc HRT - poprvé bez paruky

Krásné mikádo.
Ještě před plastikou prsou
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8. měsíc HRT - SRS (operace)

U nás se musí být minimálně 1 rok na HRT, než se může 
podstoupit operace.

8. měsíc HRT - "full time"

Čekala 8 měsíců od začátku hormonů, než se pustí do 
života jako žena naplno...
Já jsem v 1. měsíci (néé, těhotná ještě zatím ne! :)) a už bych 
taky chtěla ten svůj "full time". Asi jsem moc nedočkavá. 
Jenže on to má každý jinak... Záleží to na každém z nás, na 
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prostředí, okolí, na lidech, kterými jsme obklopeni. Mnohé z 
nás brzdí to, jak vypadáme. Některé máme tělo zdevastované 
testosteronem více, některé méně. Některé máme odvahy 
více, některé méně :) Ale jednou to přijde... U nás všech to 
jednou přijde!!!
Sona Avedian do toho skočila třeba hned v prvním měsíci 
HRT...

9. měsíc HRT - obroušení ohryzku + plastika
prsou

Tak musím říct, že ten rozdíl je znát... :)

A tady si můžete prohlédnout její video na youtube:
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Tato fotka je po 16 měsících HRT z druhého videa (které sem 
nedávám), kde má fotky právě z tohoto období. Jenže pro mě 
je krásnou ženou už od prvního dne... a vlastně už jak sedí na 
své první fotce v pánském oblečení na začátku HRT v křesle...
Úžasný je její styl, vlasy i radost ve tváři... Tu radost, co už 
znám a pro kterou chci jít bez přestávky dál jak nejrychleji to 
půjde.

NO MORE CRYING
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Matrika - neutrální jméno (díl III. - Ta
občanka je moc nová!)
26. února 2014 v 20:43 | Tereza 

Už mi došlo, že seriál Matrika nebude mít jen tři díly, možná 
ani pět... ale tímhle stylem tak deset :) Může za to naše 
výjimečná matrika - kterou si bohužel nemůžu vybrat.
Jsem opravdu ráda, že bydlím ve městě, kde mi tento úřad 
dává možnost ho navštěvovat tak často a trávit s velmi 
snaživou úřednicí svůj volný čas. Co bych taky chtěla jiného 
takhle odpoledne po práci dělat, než nosit na úřad papíry a 
čekat... čekat... čekat...

Dnes mi přišla sms z Městského úřadu, že mám hotovou 
občanku. Tu "jednodenní", kterou jsem chtěla hned odnést na 
matriku, aby mi ji zase ustřihli - ještě čerstvou :)

17. února jsem byla požádat o novou občanku pořád na staré 
jméno jen proto, že to paní z matriky chtěla kvůli mému 
rodinnému stavu. Co kdyby to někomu vadilo. Radši ať si 
vystojím tu frontu a počkám dva tři týdny, než budu mít 
novou a pak honem zase na matriku.

Dnes je 26. února, což je 9 dní od žádosti o nový občanský 
průkaz. Takže jsem byla mile překvapená. Žádné dva tři 
týdny.
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OKAMŽITĚ po práci jsem pro občanku letěla. Těšila se, že 
zase půjdu k té samé úřednici, co minule, ale tentokrát tam 
seděla na jejím místě moc milá, hezká a usměvavá blondýnka,
která na mě začala mluvit tak hezky, že jsem se na ní musela 
usmívat taky a řekla jsem jí všechno to trápení, které mám s 
těmi občankami.

Koukala na mě a divila se, proč mi paní matrikářka nedala 
náhradní zelené papírky dva, že se to tak dává, když jde o dvě 
změny a nemusela jsem teď čekat 9 dní na novou. Navíc jí 
taky přišlo líto ničit tuhle úplně novou, ještě teplou z 
výroby :) Ale když jsem řekla jméno paní matrikářky, se 
kterou jsem jednala, tak se tam všechny její kolegyně 
rozesmály a řekly: "No joooo.... tahle paní... jasně... no tak to 
už chápeme!" :) A tím to bylo jako vyřešené, všechny 
přítomné pochopily, proč kolem těch občanek tak lítám, 
začaly se věnovat zase své práci a mě došlo, že mám prostě 
smůlu, že na naší matrice sedí zrovna tahle paní. Věděla jsem 
ale, že tam ještě dnes musím zaběhnout právě proto, abych si 
vychutnala ten paradox, kdy úplně novou občanku přinesu na 
matriku, kde mi zase ustřihnou její roh a znehodnotí a já 
(pokud to stihnu), ještě ten den poletím znovu na občanky 
požádat o novou :)

To byl můj původní scénář. Ale tak nějak jsem tušila, že s 
matrikou to nebude tak jednoduché. A taky že nebylo! :)
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Slečna na občankách mě pobavila, protože říkala, jak jim tam 
chodí (podle občanky) ženatí žadatelé, kteří se znovu oženili a
žádají o občanku novou. Tatáž matrika nechává ženit tyto již 
(podle občanky) ženaté a vůbec to neřeší. Ale mě jo!

Nazvala bych to "Legrací s občankou". Přišlo mi to už pak 
legrační.

Na občance je datum vydání 19.2.2014. (Tedy jen dva dny od 
podání žádosti už byla hotová!) Jenže k vydání byla 
připravená až dnes 26.2.2014. To asi jak cestovala z Prahy, 
kde mi jí vyrobili. Z Číny to tu je za tři dny. Občanky z Prahy 
za týden... Na té ošklivé tmavé klučičí fotce vypadám jak 
černoch :) Ale je jen na pár dní, tak je mi to jedno.

Takže jsem jí popadla, poděkovala milé blondýnce a letěla s 
Nikčou zase na matriku. Jen jsem se doma rychle převlékla do
hezčích holčičích kalhot, svetru a bundy a trochu namalovala. 
Potřebovala jsem to rychle za každou cenu dnes vyřídit, aby 
mi už plynula 30denní lhůta na vydání rozhodnutí, pokud se 
nebudu moct hned vzdát práva na odvolání (jak jsem se někde
dočetla, že to jde a tím vše urychlím už při podání žádosti). 
Teorie se od praxe na našem Městském úřadě velmi liší. To 
bych totiž musela dostat oznámení o zahájení správního řízení
hned a hned taky rozhodnutí. Slovo "hned" úřady neznají.
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Paní matrikářka se prý už na mě těšila (jak řekla) :) A myslela 
na mě! :) To mi lichotilo. Hned v první větě mě oslovila 
správně v ženském rodě a tím si získala mé sympatie! :) Ale 
tím to také skončilo... Pokračovala už zase v mužském :/ (Ale 
snaha se cení. Naštěstí k ní nebudu chodit denně, takže jsem 
to neřešila.)

Vzala si žádost, nové správné potvrzení od Hanky na 
speciálním předtisku jen pro tyto účely (u kterého jsem si 
dovolila prohodit, že na matrice v jednom východočeském 
městě toto nové nevyžadují a berou stále stará potvrzení, 
přičemž se mi hned dostalo vyhubování, že to tedy ne, jak je 
to možné, že ta matrika přeci porušuje zákon a měla by si tam 
udělat pořádek! :) Tak už jsem radši mlčela.

Pak vytáhla zákon a něco v něm hledala. (Hrozně dlouho.) 
Dívala jsem se z okna, na krásné střechy starých domů, na 
modrou oblohu, na komíny, na antény, na ptáčky sedící na 
drátech, na záclonu, na zvadlou gerberu ve váze, která by 
potřebovala vyměnit vodu, na starý výtisk knihy Jak se bude 
vaše dítě jmenovat, na stohy papírů všude kolem, na mé nohy,
které vypadaly v těch ženských úzkých riflích tak hezky :), na
mé nehty, jak se krásně leskly pod těmi zářivkami... a občas 
jsem mrkla na paní matrikářku, která stále listovala v zákoně a
odškrtávala si jednotlivé údaje v mé žádosti. Chvílemi mi jí 
přišlo i líto. Vypadala tak bezradně! Potom mě vyzvala, abych
jí dala zase rozsudek o rozvodu...
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(Měla jsem ho pro jistotu s sebou, ale chtěla jsem jí trochu 
potrápit.)
"Rozsudek? Vždyť ten jste po mně chtěla minule a kvůli 
němu jsem vám sem posílala mojí mamku! Jinak byste mi 
přeci nedala ten zelený náhradní doklad k občance!"
"No, to sice ano, ale já jsem si ho zapomněla ofotit víte?"
Tyjo.
Tak jsem jí ho dala, hned si ho ofotila, pak si vzala znalecký 
posudek od Dr. Knappové na neutrální křestní jméno a rodný 
list: "Ten si tady nechám. Vydáme vám nový a budete mít i 
změněné rodné číslo..."
"Co? Rodné číslo mi přeci změníte až po operaci tak za rok 
ne?"
"No jo vlastně, máte pravdu..."
Uff. Začalo to být náročné.
Nejlepší moment ale teprve přišel...

"Od kdy že máte tuhle novou občanku?"
"Teď jsem si jí vyzvedla! Před pár minutami!"
"Aha...."
To "aha" znělo divně.
"Víte... ta občanka je totiž příliš nová. Ještě není v ROBu 
(centrální registr obyvatel - v čekárně na občankách mají 
krásné letáky s názvem: "ROB - obíhat mají papíry, ne 
lidé!" :)) Hezké heslo...

Moje nová občanka ještě není v databázi? Je platná? Je!
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Problém.

Už jsem se viděla, jak mi zase vrátí žádost a bude se čekat, až 
se moje nová občanka objeví v jejich databázi. Nechápu, proč 
se do té databáze nenahraje ještě před tím, než je vydána. 
Navíc, když je na ní datum vydání o 7 dní dříve, než jsem si jí
ve skutečnosti mohla vůbec vyzvednout.

Paní matrikářka někam zatelefonovala. Ohlásila se, že je z 
matriky a že potřebuje ověřit jednu občanku. Dlouho ticho. 
Pak nadiktovala nové číslo občanky a vysvětlila do telefonu 
důvod, proč to chce. Že ještě není v ROBu, protože jsem si jí 
před pár minutami vyzvedla. Slyšela jsem, jak jí paní do 
telefonu říká: "Ale to je přeci jedno. To na to nemá vliv. Ale 
jinak občanka s tímto číslem je opravdu platná a patří 
dotyčnému."

Oddechla jsem si. Paní matrikářka je pečlivá a chce mít 
všechno vpořádku... Co kdyby ta občanka byla... nenapadá mě
nic... kradená? falešná? prošlá? ??? Nevím.

A tak mi paní matrikářka žádost vzala, řekla, že bylo zahájeno
správní řízení a že oznámení o zahájení správního řízení mi 
přijde poštou buď zvlášť nebo rovnou s rozhodnutím. Jak 
chci.
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"Mě to je jedno. Co je rychlejší?" :)
"Nic není rychlejší. Obojí je tak na stejno. Chcete to tedy 
nechat poslat poštou nebo se pro to zastavíte?"
"No když je to jedno, tak nevím. Tak já se pro to třeba 
zastavím..." Říkala jsem si, že pošta to může někde zabrzdit a 
to já nechci. Napsala si na mě telefon a zavolá mi, až bude vše
hotové.
Teď má úřad (jako každý) lhůtu 30 dní na vydání rozhodnutí.

Ještě mi řekla, že má strašně moc práce.
Tak jsem jí politovala, že jsem taky 12 let pracovala na úřadě 
a vím, jak je to strašné, že už bych na úřadě nikdy pracovat 
nechtěla :) A dovolila jsem se zeptat, kdy by to asi tak mohlo 
být hotové. To rozhodnutí. Abych se mohla vzdát práva na 
odvolání a nabylo to hned právní moci.
"Máme toho hodně. Já se vám ozvu."

Tyhle odpovědi miluju. Mohla mi klidně říct, že za tři až čtyři 
týdny a bylo by to? Ale naše paní matrikářka je tajnůstkářka :)

Už teď se těším na Matriku - díl IV. :)

Paní byla očividně ráda, že mě ještě uvidí :)

Důležité je, že už se to zase trochu pohnulo o kousíček dál. A 
to jsem původně chtěla mít vše už do 6.3. vyřízené, protože 
7.3. by byl můj starý svátek... Byla by v tom taková hezká 
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symbolika. Takhle budu ráda, když vše budu mít koncem 
března.

Ale vlastně o nic nejde. Tu chvilku už to se starým jménem 
vydržím. Čeká mě už jen jedno nebo dvě vyšetření u doktora 
(nejbližší mám EKG a interní vyšetření) a tak už se nemusím 
tolik obávat, že mě bude sestřička v čekárně plné lidí volat 
mužským jménem, zatímco já tam nakráčím v kozačkách s 
dlouhými vlasy :)

I tak mám radost.

Včera večer jsem šla spát výjimečně už v deset. Říkala jsem 
si, jak se krásně vyspím. Ale jen jsem ulehla, tak "cink" - a na 
mobilu zpráva z facebooku.
Byla to Lisa ze Žitavy, kterou jsem poznala ještě jako Tom a 
ona o Tereze neví. Byla mou hlavní kontaktní osobou v téhle 
zemi a kdykoliv jsem cokoliv potřebovala vědět, tak mi to 
ochotně zjistila a vtipně poradila. (Navíc je to moc krásná 
brunetka :).
Koncem léta jsem jí napsala na facebook z Terezy profilu 
(protože na ten Tomův už nechodím) krátkou zprávu, jestli 
bych se jí mohla zase na něco zeptat. Že jí znám a ona mě 
taky, ale jen o tom neví... :)
A teprve včera večer mi napsala, že si tu zprávu přečetla až 
teď! :)
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To byl tak hezký rozhovor :)
Hned jsem se jí ptala na věci, které řekla jen Tomovi :) Žádné 
Tereze! :)
Např. jak se jí líbí v novém domečku v Görlitzu, jestli ještě 
jezdí do Žitavy a jak jí jde studium na gymnáziu :)
Pořád se ptala, odkud to vím :)
Chvíli jsem jí napínala.
Z ničeho nic se zeptala, jestli nejsem příbuzná Toma :) Mě ale
že nezná. Tím si je jistá! :)

Nesmírně mi to lichotilo, protože podle fotek mě 
identifikovala jako ženu.

Až mi jí začalo být líto, jak pořád tápe, ale nevěděla jsem, jak 
jí to říct.
Kdybych napsala "Tom už neexistuje", tak by se chudák 
mohla leknout, že třeba umřel. (Přeneseně sice ano, ale 
vysvětlujte to a ještě v angličtině :)
Tak jsem jí napsala, že ten Tom, se kterým si psala, byl sice 
Tom, ale jen tělem a zvenčí. Už je konec pláče, smutku a lží. 
Teď je tu Tereza, kterou jsem byla vždycky.
Ještě jí to nedocházelo, tak jsem jí prostě narovinu napsala, že
Tom je teď Tereza, že jsem ale na začátku a je to jen 6 dní, co 
beru hormony.
To už jí došlo...
...její reakce byla moc krásná.
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Napsala: "Welcome Tereza! Nice to meet you! Let's talk 
together :)"
Přivítala Terezu a jede se dál :)

To byl ale trošku delší rozhovor... :) Když už bylo jedenáct, 
rozhodly jsme se, že půjdeme spát, jinak nevstaneme :)
A já měla radost, že tuhle milou slečnu zase vidím. Usmívala 
jsem se a s tím usměvem na tváři jsem nejspíš i usnula...

A dnes mě ještě rozesmál kolega.
Štěžovala jsem si, že dnes pořád jen odepisuju na (pracovní) 
maily.
A on mi na to řekl vtipnou angličtinářskou hlášku, která mě 
ještě nikdy nenapadla:
"Neboj, už brzo budeš odepisovat jen na femaily" :)
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Na Žižkově
27. února 2014 v 19:21 | Tereza 

Nikdy bych netušila, že se mi začne Žižkov tak líbit. Ty jeho 
ulice v prudkých kopcích lemované vysokými domy, za 
kterými vždycky někde v dáli vykoukne žižkovská televizní 
věž jako startující raketa. Chtěla jsem si některé moc hezké 
kouty vyfotit, ale jak jsem doma nestíhala a řešila, co na sebe, 
tak jsem si zapomněla telefon. Snad poprvé v životě.
Hřejivé sluníčko se opíralo do zdí domů, do aut a do tváří lidí.
Měla bych si pořídit nějaké hezké sluneční brýle, protože 
jsem se občas ve výlohách pěkně křenila, ale jak bylo vidět, 
nikomu to nepřišlo divné a už vůbec jsem nevzbuzovala ani 
rozruch, ani pochybnosti. Dokonce ani tehdy, když jsem 
schválně procházela skupinkou kluků nebo dělníků, co právě 
vyšli z pizzerie.
Ráda se takhle testuju, vnímám neverbální komunikaci a pak 
poslouchám :)

Přitom dopoledne, když jsem vyjížděla z domu, jsem si říkala,
jak mám pořád tolik mužských rysů... Jenže ty nějak během 
jízdy do Prahy zmizely a když jsem vyskočila z auta a viděla 
se v těch odrazech, tak se mi zvedlo sebevědomí a to 
gradovalo v ordinaci MUDr. Findeisové, která tam měla 
zrcadla :)
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Nejela jsem k Hance. Byla jsem pozvána na další nezbytné 
vyšetření k MUDr. Findeisové (interní ambulance), která se 
po 36 letech přestěhovala ze své staré ordinace sem na 
Kubelíkovu ulici do Nemocnice na Žižkově. Hanka mi říkala, 
ať si zajdu k ní, že teď mám na výběr buď MUDr. Hanuše 
nebo jí. Mě se líbilo, že to tu už znám, tak jsem si vybrala jí.

V Nemocnici na Žižkově jsem nikdy nebyla. Fascinovalo mě, 
jak tvoří jeden pravidelně oblý roh v ulici :) Tak tam to bude 
zajímavé! :)

Jenže jen co jsem vešla a začala koukat na informační ceduli, 
do kterého patra mám jít, šla kolem zrovna nějaká sestřička a 
zeptala se, jestli něco hledám. Ale než jsem to stihla doříct, už
jsem stála ve výtahu a že MUDr. Findeisová je v prvním 
patře. Nestihla jsem si ani sednout v čekárně, která byla úplně 
prázdná... v celé nemocnici nebyl jediný pacient - jen já! 
Připadala jsem si jako Vladimír Menšík v seriálu Létající 
Čestmír, když byl v nemocnici jako jediný pacient, protože ho
p. Nárožný odmítl uzdravit kouzelnou květinou :)))

Sestřička hned vyšla, řekla ať se svléknu do půl těla, sepsala 
kartu do počítače, lehla jsem si na lůžko a natočila EKG (u mě
poprvé v životě). Naštěstí jsem věděla od Andrejky, že si 
nemám brát punčochy, že mám mít volné nohavice a že si 
budu moct podprsenku nechat. Takže jsem si jen vyhrnula 
nohavice a dostala sondy na nohy, na ruce a na hrudník kolem
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mé nové černé krajkové podprsenky, která mě dělá hrozně 
hezká prsa! :)

Bylo mi strašně krásně. Automaticky mě všichni oslovovali 
správným rodem (asi bych se už konečně měla přestat divit! :)
a tak jsem se cítila nesmírně žensky a užívala si to.

Ještě mi sestřička změřila tlak na obou pažích a šla jsem vedle
k paní doktorce, zase do podprsenky (ale kalhoty jsem si 
mohla pořád nechat). Tam začal výslech, jaké jsem měla 
nemoce, operace, alergie, atd... standardní dotazy. Co rodina? 
Je zdráva? :) Jak se cítíte? (No já byla zase v té své euforii, 
takže jsem řekla, že báječně :) A popovídaly jsme si s paní 
doktorkou o Žižkově, o krajině, kde bydlím, o staré ordinaci, 
ve které paní doktorka ordinovala 36 let (tzn. celý můj 
život! :) a já měla radost, že jsem narazila konečně zase na 
někoho, s kým se dá normálně mluvit a je přístupný (ne jako 
odměřená paní na matrice, která nebyla přístupná absolutně 
ničemu, přestože jsem se o to zezačátku snažila).

Zeptala se, jaké budu mít nové křestní jméno a zda si nechám 
příjmení (jen přidám -ová). Říkala, že to jméno je v 
kombinaci s tím příjmením celé moc hezké :) To mě taky tak 
potěšilo. Všude jsou tak milí!

Pak mi paní doktorka promačkala hlavu na různých místech, 
krk, záda, břicho, měla jsem říkat, jestli mě to bolí. Nebolelo. 
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Pak jsem si měla stoupnout a ukázat lýtka, jestli tam nejsou 
křečové žíly.
To se mi líbilo, protože jsem měla úplně dokonale hladké 
nohy - navíc jak jsem teď pořád všude hladká z těch hormonů,
tak to vypadá moc hezky! :)

Dostala jsem poukaz na odběr krve a moči, který může buď 
udělat MUDr. Findeisová nebo laboratoř v místě bydliště, 
takže si zajdu u nás a v polovině března, kdy jedu zase k 
Hance (+ na společné sezení) se zastavím i tady a výsledky 
jim sem hodím. Odběry jsou opět standardní + štítná žláza.

Paní doktorka se ještě zeptala, jestli jsem už byla na 
endokrinologii, tak jsem odpověděla, že ano a že to tam 
dopadlo dobře. Na to mi řekla, že u ní to taky dopadlo dobře a
už se jen počká na další výsledky...

A tím by měla série "vstupních" vyšetření končit.

Ráno jsem šla ještě na dvě hodiny do práce (ačkoli jsem 
nemusela). Ale řeším teď zase tolik problémů, že jsem 
potřebovala aspoň něco dodělat. Do toho mi z ničeho nic 
ředitel řekl, ať za ním v 9 přijdu kvůli materiálu, ale já jsem v 
9 potřebovala odejít... takže jsem tajně doufala, že mu tam v 
tu dobu někdo vleze a taky že jo! :) On věděl, že jedu dnes do 
Prahy, ale jako obvykle na to určitě zapomněl. Takže jsem mu 
to připomněla v mailu a běžela.
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Všude byla hrozná vlezlá mlha, ale jak jsem se blížila k Praze,
na Evropě 2 začala provokovat Zorka Hejdová, že v Praze je 
krásně sluníčko a určitě je tak úplně všude, kde se dá Evropa 
2 zachytit (což nebyla pravda). Ale já to Zorce odpustila. 
Kdysi jsme si totiž přes maily hrozně hezky popovídaly o 
jejích šatech a botičkách :) Ona je úplně posedlá 
podpatkami! :)

Já dnes nejela v kozačkách, ale ve světlých teniskách právě 
proto, abych neměla problém u sestřičky s natočením EKG. 
Ale ty podpatky mi tedy vážně chyběly! Musím si koupit 
nějaké hezké botičky na jaro - a samozřejmě s podpatkem! 
Dneska jsem koukala po slečnách, co nosí a moc se mi 
některé líbily. A taky kabátek s úzkým páskem délkou pod 
zadeček :) To se mi taky líbí moc!

Jak jsem přišla domů, byla jsem v tak dobré náladě, že jsem si
jí chtěla navždy zachytit :)

Koketovala jsem s myšlenkou, že bych takhle ještě přijela do
práce...

Ale na půl hodiny už to nemělo cenu a už vidím říďu, jak
protáhne obličej...

Musím ho na to předem připravit. :)

Takže teď už jen čekám na telefon z matriky, že si můžu přijít 
pro rozhodnutí a nechat si udělat svojí krásnou holčičí 
občanku :) A pak už jen k Hance a dál plout na téhle mé 
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růžové loďce k tomu správnému břehu. Stejně už na něj občas
vystoupím a projdu se tam :)
Vždycky se nesmírně těším, když mám někam jít oblečená 
žensky a namalovaná. A ze všeho nejradši mám, když mě 
někdo někde identifikuje správně. To mi dělá radost a hladí po
duši...

Ale radost mi dělá i to, když nikoho nezajímám. Nepoutám 
pozornost. A přesně o to mi jde.
Chci být jako vy.
Obyčejná dívka.
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Březen 2014

Oranžové světlo
2. března 2014 v 18:49 | Tereza |  Básničky 

V jedné ruce vílu a v druhé tučňáčka,
pobrukuješ si a vyprávíš... než přijde zatáčka

co vede k oranžovému domku, ve kterém teď bydlíš
kam večer vždy přeji ti, ať hezky se vyspíš.

I tenhle domeček, i tyhle schody,
slunce dnes nemá moc malířské vlohy.

Dlouho pak ještě šimrá mě na tváři,
tvých tisíc polibků, když loučíš se v té záři.

Vždycky se snažím po celou dobu smát,
zakrýt ten pocit, kdy mám se tě zase vzdát.
A úplně každou neděli ve zpětném zrcátku
chtěla bych pustit čas na chvilku po zpátku,

když dívám se na tvou nevinnou tvářičku s růžovou čapkou,
v tom oranžovém zapadajícím sluníčku má barvu tak trochu

hořkosladkou,
ty kopce a města a pole oranžová,

chtěla bych projet s tebou teď a znova,
a vracet tě potom zas do tvé postýlky,
přečíst ti pohádku o víle s křidýlky,

slyšet zas tvůj smích, když domů se vracím,
a zapomenout jaké to je, když pořád tě ztrácím.
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Proč mé hrdlo cestou zpět stále se tak svírá? Vždyť se tomu
bráním!

Proč nechci nikoho vidět a rychle domů za dveře schovat se
pádím?

Nejsem schopná mluvit ani uklízet tvé hračky,
jen sedět tu chvilku a sbírat sílu plačky,

na dalších dvanáct dní bez tebe,
než povalíš mě v pátek zas na zem radostí bez sebe.

Tvé malé prstíčky žmoulají sedmikrásku,
ještě teď cítím tu vůni Tvých vlásků,
které jsem večer Ti hladila ve vaně,

zatímco tys tiskla mi rybičku do dlaně
a v pyžámku spokojená zavírala oči

se slovy: ať tahle sobota nikdy neskončí.
Totéž si přeji já a pak Ti pusu dávám,

v noci Tě přikryju a pak už klidně spávám.

V tom oranžovém světle každou neděli si říkám,
jak pyšná jsem na tebe!

A šťastná, že tě mám,
Ty moje jedničko, má poslední růže na této planetě.

Pardon.
Trochu mimo.
Ale já musela.
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Z čeho se vyrábějí hormony?
3. března 2014 v 20:19 | Tereza 

Přemýšleli jste někdy o tom, z čeho se vyrábějí hormony?
Z něčeho se přece vyrábět musí, když je tu tak vesele (některé
z nás :) polykáme.

Kdysi jsem takhle zjistila, že např. enzym laktáza, který chybí
některým lidem ve střevech a trpí intolerancí laktózy, se 
vyrábí z kvasinek Kluyveromyces fragilis a Kluyveromyces 
lactis a také z hub rodu Aspergillus. (Aspergillus niger a 
Aspergillus oryzae, což jsou vřeckovýtrusné hub z řádu 
plesnivkotvarých).
Aspergillus niger - neboli česky Kropidlák černý je houba 
patřící mezi nejrozšířenější druhy rodu Aspergillus. Způsobuje
chorobu nazývanou "černá plíseň" na ovoci a zelenině, např. 
na hroznovém víně, cibuli nebo arašídech, a je častým 
kontaminantem potravin.
A ten český název se mi moc líbí :)
Tady je kluk jeden (je to kluk, když se jmenuje Kropidlák, to 
je jasné!):
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Houbičky, houbičky... Aspergillus niger a její černé spóry

To už mi samo o sobě přišlo tehdy zajímavé a tak mě napadlo 
zjistit, kdo nebo co je tak zázračný, že vyrábí ženské pohlavní 
hormony :) Že by taky nějaká houba?
Samozřejmě, že ženské pohlavní hormony umí vyrábět ženy :)
I od nich se dají pohlavní hormony izolovat - pokud je žena 
těhotná nejlépe v 4. - 7. měsíci a potom normálně použít.
Hned jsem si představila, jak těhotné ženy nosí do 
odběrových místností svou moč a dostávají za ní peníze :)
To se samozřejmě neděje.

Hledala jsem na internetu a na jednom českém rádoby strašně 
chytrém serveru (něco jako "Zachraňte zvířata") bylo 
napsáno, že estrogen se získává z moči těhotných klisen.

Březen 2014 - Z čeho se vyrábějí hormony? 430



Za prvé mi nepřijde odebírání moči těhotných klisen jako 
porušování jejich práv nebo zdraví a za druhé by mi to ani 
nevadilo.
Takže jsem pátrala dál a zjistila, že estradiol se do roku 1949 
získával jedině z moči březích klisen. Pak se ale stalo něco 
moc zajímavého a chudinky klisničky už mohly čůrat zase 
hezky na pastvinách a ne do připravených nádob :)

V 30. a 40. letech minulého století se nezávisle na
probíhajcích výzkumech zabýval pohlavními hormony Marker
z Pensylvánské univerzity, kterému se podařilo z hlíz mexické

rostliny yama (Dioscorea mexicana) izolovat hormon
diosgenin, který zpracoval na progesteron.

Po kliknutí na obrázek se otevře brožura v angličtině
věnovaná tomuto tématu.
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Rosenkrantz prohloubil velkovýrobu progesteronu z 
diosgeninu a vyvinul ještě syntézu testosteronu z hlíz rostliny 
yama. V této době byly známy tři hormony, a to testosteron, 
progesteron a estradiol.
Ve 30 letech Inhoffen, který se zabýval výzkumem estrogenů 
ve farmaceutickém koncernu Schering, objevil androgenní 
molekulu. V roce 1951 se podařilo vyvinout chemikům ze 
Syntexu účinnější látku, která byla nazvána norethindron a 
bylo možné ji užívat perorálně. Od tohoto roku se pak datuje 
další rozvoj syntetických gestagenů, především pod vedením 
Pincuse z koncernu Djerassi. Pincus, nazývaným "duchovním 
otcem pilulky" se svými kolegy objevil princip 
kombinovaného preparátu, který je vlastně dodnes základem 
nejrozšířenější antikoncepce. Zdokonalování tohoto 
původního schématu spočívalo především v postupném 
snižování dávek obsažených hormonů.

Androcur (který vesele polykáme každé ráno spolu s 
estradiolem)
V roce 1963 Hamadan, Neumann a Junkmann syntetizovali 
cyproteronacetát, gestagen se silně vyjádřeným 
antiandrogenním účinkem. Chemicky je cyproteronacetát 
derivátem 17 alfa-hydroxyprogesteronacetátu (Androcur® 
tbl.). Má ze všech gestagenů nesilnější antiandrogenní efekt, 
čemuž odpovídá výrazný inhibiční účinek na činnost 
mazových žláz. První kombinovaný přípravek s obsahem 
antiandrogenu - Diane® - byl v roce 1986 nahrazen 
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přípravkem s redukovaným množstvím estrogenu - Diane® 
35.
V Československu přišel na trh první přípravek kombinované 
hormonální antikoncepce v roce 1965 (Antigest®). Po roce 
1990 se na našem trhu začalo objevovat široké spektrum 
těchto přípravků.

Mezi nejčastěji užívaný antiandrogen při léčbě akné a 
androgenních kožních příznaků patří výše jmenovaný 
cyproteronacetát (Androcur®). Je sám účinný při léčbě akné, 
ale pro zamezení poruch menstruačního cyklu a zajištění 
kontraceptivního účinku se kombinuje s estrogeny.

Dioscorea mexicana
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Hezká kytička! Tu chci :) Dosahuje výšky až 6 m, krásně se
pne a spotřebuje 1/2 litru vody denně!

Hlízy Dioscorea mexicana (neboli: Giant Yam, Cabeza de
negro, barbasco,

česky: Smldinec, mexický jam, ďáblův kořen, vzdušná
brambora)

Marker se na podzim r. 1942 ve Veracruzu v Mexiku dohodl s 
Morenem (rodilým Mexičanem, který nemluvil anglicky), aby
nasbíral a usušil asi 10 tun Cabeza de negro. V Mexico City 
našel muže s malým extraktorem, který extrahoval alkohol z 
kořenů a převáděl ho na sirup. Na oplátku za třetinu produktu 
se Marker v New Yorku domluvil s přítelem Normanem 
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Applezweigem, aby mohl používat jeho laboratoř a převést 
sirup na progesteron.
Výsledkem z těchto 10 tun hlíz byly 3 kilogramy 
progesteronu v hodnotě 80 USD (dnes by to bylo 1680 Kč) za
gram, což byla největší dávka progesteronu, která kdy byla 
vyrobena.

V laboratorních podmínkách se tedy převádí sloučeniny 
rostlinného původu (z rostlin Dioscorea mexicana a ze 
sojových bobů) do chemických molekul, které se shodují s 
látkami v lidském těle: 17-beta-estradiol, progesteron nebo 
testosteron, který pak může být vyráběn ve formě tablet, 
náplastí, krémů, gelů a injekčních aplikací.

Seznam rostlin a potravin, které obsahují fytoestrogeny 
(ženské pohlavní hormony přírodního původu):

sója luštinatá (nejbohatší zdroj)
(Při výrobě sójových párků, tofu nebo jogurtu se obsah

fytoestrogenů sníží až desetkrát)
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Červený jetel (Trifolium pratense)

Kručinka barvířská (Genista tinctoria)

Janovec metlatý (Sarothamnus scoparius)

klíčky vojtěšky (alfa-alfa)
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Ploštičník hroznatý (Cimicifuga racemosa)

Dále v menší míře:

Žito

pivo :)

bourbon
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rybíz

voda z kohoutku
(obsahuje zbytkové množství syntetických estrogenů, které
nedokáží čističky vody odstranit - problém zejména v USA,
kde na některých místech změnilo až 50 % rybích samců své

pohlaví.
V ČR jsou koncentrace nižší. Platí, že čím hlubší vrt, tím

menší koncentrace.)

Fytoestrogeny jsou v těle svou aktivitou 100 až 1000x slabší, 
než estradiol.
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Substituční hormonální terapie (HRT) znatelně snižuje riziko 
úmrtí žen v postmenopauze na kardiovaskulární onemocnění 
(až o 50 %) a rovněž snižuje i celkovou úmrnost. Ovšem po 
zhruba 10 letech se vliv na celkovou úmrnost ztrácí, protože 
vzrůstá pravděpodobnost úmrtí na rakovinu prsu vyvolanou 
dlouhodobým působením HRT.
U mužů se předpokládá, že fytoestrogeny mohou mít 
protektivní účinek proti rakovně prostaty.
Pravděpodobnost vzniku rakoviny prostaty je snížena až na 50
%, je-li více než 5x týdně konzumováno tofu, jak prokázala 
japonská studie.
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Co jsem tím chtěla říct? :)
No že ty z vás, které zatím nemají nebo nemohou mít 
syntetický estradiol si mohou dát k snídani rybíz, k obědu tofu
a k večeři pivo a... bude vám při nejmenším určitě taky 
dobře :)
Já osobně si tedy zítra k večeři udělám tofu. Dávali nám ho už
ve školní jídelně na střední škole a bylo jen pár jedinců, kteří 
ho nevraceli zpátky. Mně to chutnalo.

Zdroje:

http://www.klinickafarmakologie.cz/pdfs/far/
2005/04/07.pdf

http://ts.katja.cz/marker-degradation-creation-
of-the-mexican-steroid-industry-by-russell-
marker-commemorative-booklet.pdf

http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/
2002_05_03.pdf

http://www.internimedicina.cz/pdfs/int/
2011/07/06.pdf

Včera mi udělala radost moje sestra. Když mě viděla, tak 
řekla: "Teda tobě ty vlasy už nějak narostly!" :)
Jo, kromě ofinky už to začíná být krásně ženské :) Ofinku 
nemám ještě ani k obočí, když jí natáhnu, ale krk a uši už 
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vidět nejsou :) Jenže já potřebuju tu ofinku... OFINKO, I 
MISS YOU!
To mě tak potěšilo. No a dnes jsem našla v poště dva moc 
milé vzkazy, kde mi zase lichotili kluci, ale tak hezkým a 
milým způsobem, že by to potěšilo každou holku...
A moc se mi líbila od jednoho z nich otázka: "Jaký je to pocit 
být tak krásnou ženou?" :)
Ach bože. Zase se tu rozplývám a všechny včerejší starosti už 
jsem překonala, i když jsem na Kačenku myslela celý den a 
do hlavy mi i létaly myšlenky na mojí bývalou ženu. Chtěla 
bych mít všechno jako dřív - ale CHTĚLA BYCH U TOHO 
BÝT ŽENA...

O víkendu vezu mamku k tetě na Chomutovsko a měla jsem v
plánu sukýnku, kozačky... má být zase krásně... jenže sobota 
je první den, kdy se nesmím oholit kvůli třetí proceduře 
laseru.
Zase mi to ty vousy všecko kazí. :(
Pořád mě ničí!
A tak ničím i já je.
Uvidíme, kdo vyhraje :)
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Doopravdová
4. března 2014 v 16:22 | Tereza 

Ach ty ženy :)
A jejich zvědavost :)
Přiznávám, že jsem taky zvědavá a vůbec se za to nestydím.

V noci na dnešek se mi zdál sen. Zjistila jsem, že už se mi 
zdají výhradně sny, kde vystupuji jako žena, mluvím o sobě v 
ženském rodě a jsem tak i oslovována. Ráno je mi moc hezky,
protože jsem v těch snech správně identifikována a užívám si 
veškeré možné ženskosti se vším všudy. Žiju si svůj 
"obyčejný" život ženy a nikdo už nic neřeší.
Nerada se z takových snů budím, ale vím, že jednou přijde 
den, kdy tyto sny budu prožívat doopravdy. Prostě tomu 
věřím.

V tom snu se mi zdálo o kolegyni, se kterou jsem o Tereze 
ještě nikdy nemluvila. Jen jsem věděla, že se kamarádí s 
kolegyněmi, které to vědí. Patří mezi ženy, které mám ve 
svém okolí ráda. Půjčovala mi u lékaře regulační poplatek 30 
Kč a když jsem jí to u oběda říkala, tak se smála. Na to mi 
řekla, že viděla můj profil na facebooku...
"Ten Tomův?", zeptala jsem se jí. "Na ten já už ale vůbec 
nechodím."
"Nééé Tomův. Terezy!" :)
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To mi řekla před ostatními kolegy hezky nahlas na celou 
kantýnu.
"Viděla jsem ty fotky a jsou fakt dobrý!"
Řekla jsem jí na to jen, že to teprve ještě bude, ale prý je to 
dobré už teď.
Zase mě to tak zahřálo u srdce!

Hned jak jsem přišla z oběda, tak píšu Jitce, že v tom má 
určitě prsty ona :) Ale že mi to nevadí, protože Mirka je 
zrovna kolegyňka, kterou mám ráda.
A víte co mi na to odepsala? :)

"Tvůj správný profil viděla a objevila Radka s Janou, 
ukazovaly mi tvé krásné fotky. No a pak se to dostalo i k 
Mirce. To už je jen krůček k ní. Ale důležité je, že tě to těší a 
vypadáš nádherně na fotkách. Těšíme se až budeš úplně 
doopravdová i u nás v práci!!!!!"

Jo, ale ne vousatá...

...i když...
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Miriam z Německa - Vousatá žena je na svou bradku pyšná, 
připadá si sexy

Má vousy a stejně je hezká :)
Protože je žena a protože má ženské rysy.
Moc se mi líbí její odvaha...
Ale i tak bych se raději těch potvor zbavila :)
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Kdy začaly dívky nosit růžovou?
5. března 2014 v 22:21 | Tereza 

Ne, růžová vždy nepředstavovala ženskost a nebyla barvou 
dívek.

Ještě v roce 1918 se psalo v časopisech toto:

"Obecně uznávaným pravidlem je, že růžová barva je pro 
chlapce a modrá pro dívky. Důvodem je to, že růžová je 
rozhodnější a silnější, je tedy vhodná pro chlapce, zatímco 
modrá je jemnější a roztomilejší, což se hodí více pro dívky." 
[Earnshaw's Infants' Department, a trade publication, June, 
1918]

Jiné zdroje uvádí, že modrá byla lichotivá pro blonďaté, 
růžová pro tmavovlasé, nebo modrá byla pro modrooké děti, 
růžová pro hnědooké děti. (Paoletti)
Bez rozlišení pohlaví.

V roce 1927 časopis Time otiskl graf zobrazující vhodné 
barvy pro dívky a pro chlapce sestavený podle předních 
amerických módních obchodů. Např. Filene v Bostonu 
naváděl rodiče, aby chlapce oblékali do růžové. Stejně tak 
Best & Co v New Yorku, Halle v Clevelandu a Marshall Field
v Chicagu.
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Chlapeček v růžové, anonymní malíř (kolem 1840).
Dívky i chlapci se v 19. století oblékali do růžové.

Co se stalo s neutrálními bílými, růžovými nebo modrými 
oblečky našich dětí bez ohledu na jejich pohlaví?

Důvodů je několik.
Velký vliv na rozdělení těchto barev mezi pohlaví měla 
americká vydavatelství blahopřání k narození dítěte.
Začala totiž vydávat přáníčka přesně v opačných barvách, než
jak bylo dosud zvykem. Jejich námětem byly dva obrazy, 
které byly často zobrazovány společně, zatímco každý z nich 
byl nakreslen jiným autorem:
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Pinkie, Thomas Lawrence, 1794 a The Blue Boy, Thomas
Gainsborough, kolem 1770

Pinkie (Růženka) byla přezdívka Sarah Barrett Moultonové, 
jejíž portrét byl namalován, když jí bylo 11 let. Narodila se na
Jamajce a zemřela rok poté, co byla zvěčněna na portrétu.

The Blue Boy (Modrý chlapec) je portrétem Jonathana 
Buttalla, syna obchodníka s nářadím.

V roce 1921 koupil bohatý budovatel železnic Henry Edwards
Huntington oba obrazy a začal je ukazovat vždy spolu, čímž 
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jasně všem budoucím generacím definoval, že růžová je pro 
dívky a modrá pro chlapce.

Během několika málo let se nově přiřazené barvy začaly 
projevovat i v průmyslu. Začal se vyrábět růžový cadillac, 
růžové kuchyňské spotřebiče...

V 50. letech už byla růžová striktně spojována s ženskostí.

Každá generace přináší nové definice mužnosti a ženskosti, 
které se promítají v našich oblecích.

Scéna s písní "Think pink" z amerického filmu Funny face 
(1957)

A je vymalováno :)

Do práce dnes přišly fotbalové dresy. Modré :)
Nesla jsem je řediteli a kolega mi říká: "Jé dresy, to zas bude 
fotbalový turnaj mezi podniky. Ale ty asi fotbal nehraješ, 
viď?" (Jak se může takhle ptát, když už to všechno o mně 
ví! :)
Bože jak jsem šťastná, že už teď můžu využívat některých 
výhod žen... a nikdo mě nenutí přijít v sobotu, abych hrála ve 
fotbalovém mužstvu!
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Už ten název "mužstvo" je plné zpocených, svalnatých, i když
veselých mužů a všude kolem ze všech přímo prýští 
testosteron.

Ještě před pár lety bych si pravděpodobně hledala výmluvu, 
jak se nezúčastnit.

Fotbal mi neříká vůbec nic. Natož ho hrát. To byl můj 
celoživotní problém. Byla jsem divná a při hodinách tělocviku
jsem se v téhle hře všem jen pletla. A se zatnutými zuby 
počítala každou minutu, kdy tahle hrůza skončí a já si budu 
moct zase zalézt do svého holčičího světa... Kde mi nikdo 
neříkal, jaká jsem neschopná hráčka fotbalu.
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Proč jsem tak hnusná?
6. března 2014 v 21:19 | Tereza 

Posledních pár nocí se mi zdají sny, ve kterých mluvím se 
svou ženou. Mluvím s ní úplně normálně, ale jako žena a ona 
je na mě hodná, usmívá se a kolem nás běhá Kačenka. Po 
probuzení se zase uklidním. Pak přicházím z práce domů a už 
cestou vidím, jak jde proti mě (to je samozřejmě úplně jiná 
blondýnka s holčičkou). Nějak mi pořád leze do myšlenek, 
které se mi vždycky nakonec podaří odehnat. Jenže druhý den
jí vidím znovu. Na místě, kde jsme spolu chodily za ruce nebo
kde jsem na ní čekávala, když přijížděla autobusem z práce. 
Před 14ti lety.

Vůbec na to nechci myslet. Neutápím se ve vzpomínkách. 
Jsou to mžiky, ale není den, abych si neříkala, co asi dělá 
Kačenka a pak už je jen krůček k tomu, aby ta myšlenka 
sklouzla na Kačenky maminku.

Možná je to tím, že začíná jaro a i když necítím potřebu 
někoho hledat, prostě a jednoduše se mi stýká. Po někom, kdo
už neexistuje. Idealizuji si všechno, co bylo a toužím (jako 
každý člověk) po lásce. Podvědomě, protože nikoho nechci. 
Protože se nechci seznamovat, oťukávat, šílet každou minutu, 
že s ní nejsem, přizpůsobovat život své zamilovanosti a pak 
čekat, jaké to bude, až se vztah rozvine. Poznávat její přátele, 
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ona ty mé, její rodinu, ona tu mou. Nemám na to chuť ani sílu 
a není na to vhodná doba.

Vždycky jsem se bála, že zůstanu sama, ale teď už se toho 
najednou nebojím. Něco, z čeho jsem měla celý život takovou
hrůzu je mi ukradené. Má žena mě odnaučila po někom toužit,
protože můj mozek nebyl schopný toužit po komkoliv jiném a
toužit po mé ženě nesměl, 15 měsíců se to odnaučoval a 
nakonec se mu to díky bohu povedlo. Musela jsem se 
přizpůsobit, jinak bych se zbláznila a jinak bych nebyla tam, 
kde jsem, kde jsem potřebovala být a kde jsem chtěla a měla 
být. Ale to pořád nic nemění na tom, že když otevřu dveře 
bytu, dávám pozor, abych neťukla naší (dnes už neexistující) 
kočičku do hlavy... Ještě jsem se toho železného zvyku skoro 
po dvou letech nezbavila. Nejlepší by asi bylo pořídit si novou
:) A rovnou dvě. Škoda, že totéž nemůžu říct o lidech. (A 
stačila by jedna :).

Vůbec jsem neměla v úmyslu psát o tomhle.

Chtěla jsem si tu postěžovat, jak jsem hnusná. Ne proto, aby 
mě někdo utěšoval nebo proto, aby mi někdo říkal, že to není 
pravda. Protože to je pravda.

Začíná mi 14 dní, kdy Terezu musím zamknout do skříně a při
nejlepším si jí užívat doma, protože příští týden mě čeká třetí 
procedura laseru a po ní se minimálně týden nemůžu vůbec 
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nalíčit, protože make-up ty spálené vousy nepřekryje. Než 
začnou vypadávat, trvá to u mě 14 dní (běžná doba je 7-10 
dní). Jsem naštvaná, ale současně mám radost, že zničím zase 
další velkou spoustu těchto potvor... a taky že uvidím zase 
mojí milou sestřičku Péťu, jejíž hlas, pohled, úsměv, vlasy, 
dlouhé úzké prsty, nehty, náramky i náušnice působí na mě 
nadpozemsky až nebesky krásně, když se nade mnou sklání...

Ráno jsem přemýšlela, proč jsem tak hnusná.
Dívala jsem se na sebe do zrcadla a viděla jsem tam člověka, 
který vůbec nevypadá jako žena.
Přišla jsem do práce a už mi bylo líp.
Kolem desáté hodiny jsem si odskočila a před zrcadlem na 
toaletě se na sebe dívám...usměju se... a najednou tam stojí 
Tereza... vypadám tak žensky! :) Upravím si vlasy a 
představím si, jaké budou, až zase o trochu povyrostou (ještě 
neudělám ani miniculík) a jediné, co té ženě chybělo, byly 
aspoň trošku namalované zvýrazněné oči. Vypadala jsem jako 
žena, která se nenamalovaná vydala do práce. A jako žena 
potom z té pánské toalety vyšla.
To mě potěšilo, zvedlo náladu i sebevědomí, začala jsem si 
pak u počítače broukat písničky, vtipkovala a šířila dobrou 
náladu dál.
Pak přijdu domů a před zrcadlem mě ta nálada zase přešla. :/ 
Ale v zrcátku v autě, když jsem jela nakoupit, zase 
naskočila! :) Tak jsem se zase začala usmívat a bylo to fajn.
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Teď jsem přišla ze sprchy, která vždy smaže vše hezké, co si 
na tvář namažu, abych překryla tmavá místa s vousy a abych 
naštvala samu sebe ještě víc, vzala jsem si foťák a začala se 
fotit zblízka i z profilu, abych se ujistila, jak jsem zase 
hnusná.
Vtip byl v tom, že ačkoli ty vousy vynikly (protože už od rána
povyrostly), tak na jedné fotce z profilu nenamalovaná, 
neupravená a smutná stejně vypadám jako žena :) Nejsem 
žádná krasavice, ale taková podprůměrná šeredka ano a to je 
pořád lepší, než chlap.

A protože sem dávám pořád převážně jednostranné fotky, 
které projdou cenzurou v mé hlavě a vypadám na nich aspoň 
trošku žensky, dnes sem vložím foto z té druhé strany. Z té, 
kterou nesnáším a která mě trápí. Abych si jednou v budoucnu
připomněla, jaké to bylo... A měla bych být taky objektivní. 
Vždyť jde o přeměnu z muže na ženu. Nikdo nečeká, že budu 
hned supermodelka, která oslní...

(Pozn.: Tady byla původně detailní fotka procesu likvidace
vousů. Byla tak hnusná, že se mi z ní teď, kdy píšu tuhle

poznámku (6.1.2018) udělalo mdlo, takže jsem jí smazala.
Poselství neposelství, na tohle nebudu koukat.)

Z tohohle jsem občas vzteklá.
Ale nemůžu chtít všechno hned. (Ty vousy byly před první

procedurou úplně všude po celé ploše hustě osídlené.)
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A protože se na to nemůžu dívat, tak to pošlu pryč do světa a
zničím tím tak až dosud jen vyloženě ženský pohled na

Terezu, která se může třeba stavět na hlavu, ale tohle po pár
hodinách od oholení zamaskovat nedokáže. :/

No já vím. To jsou malicherné starosti. Ale je to tak neženské!
Tak mužské! Tak hnusné!
To proto jsem hnusná.
To proto nemůžu přijít do práce ráno jako madam a odpoledne
odcházet jako polorumcajs v sukni :/
To proto ještě nemůžu žít svůj sen tak, jak bych chtěla...

Ale já se nevzdám.

Kolikrát si říkáme, jak jsme hnusní a nelíbíme se sami sobě? 
A kolikrát pak nastane okamžik, kde se ten pohled překlopí a 
najednou máme radost z toho, jak vypadáme? Akorát 
nechápu, proč se ten pohled u mě během dne mění tolikrát...

Je mi pořád zima. Venku je +11 stupňů, ale já musím mít šálu.
Spím pod dvěma dekama a ještě k tomu přitápím a stejně je 
mi zima. V autě se klepu, než začne topit a když lezu do 
sprchy, jsem jak ledová královna, kterou musí rozehřát horký 
proud vody... I teď tu sedím pod dekou. Přitom je tu teplota, 
která tu byla vždycky. Už vím, proč jsem mé ženě vždycky 
předehřívala postel, proč spala v ponožkách nebo proč se ráno
klepala zimou v autě, zatímco já byla v pohodě a tvrdila jsem 
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jí, že mi není nikdy zima. :) Andrejka říkala, že mi bude 
zima :) Tak ať už je prosím aspoň to jaro. Potřebuji slunce!

Super, takže jsem si hezky postěžovala a můžeme jít na něco 
užitečnějšího :)

Poprosila jsem sestru, aby mi ofotila část v učebnici sexuální 
výchovy pro základní školy, která se věnuje transsexualitě.
Tady ta strana 45 je:

Březen 2014 - Proč jsem tak hnusná? 456



Po kliknutí se stránka otevře v novém okně.
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Transsexuality se týká jeden odstavec. Věta "Existují i 
závažnější poruchy sexuální orientace, např: Transsexualita..."
je špatně formulovaná, protože nejde o poruchu sexuální 
orientace, ale identity.
Ale jsem ráda, že to tam vůbec je, protože jak psala Sona 
Avedian ve svém videu, kdyby jí někdo při hodinách sexuální 
výchovy ve škole alespoň naznačil, že nějaká transsexualita 
existuje, všechno by bylo jinak. Snad to ty, kterých se to týká, 
přinutí nad tím přemýšlet, pokud na tenhle jediný odstavec 
během celé výuky sexuální výchovy na základní škole vůbec 
narazí.
Nemyslím si, že je potřeba toto téma v učebnicích nějak víc 
rozvádět. Ale nemuselo by to být tak choatické a až tak 
stručné. Snaha vtěsnat heterosexualitu, homosexualitu, 
transsexualitu a transvestismus do jedné stránky. Já bych to 
nedokázala.

A protože jsem začala tak pesimisticky a ošklivě, skončím 
něčím, co zaměstnává můj mozek poslední dva dny velmi 
intenzivně :) Krásně tím změním téma. A nebudu tomu 
věnovat zvlášť článek. Vložím to sem.
Lucka mi totiž říkala, že viděla na internetu reklamu, kde 
krásná žena vstane z postele a jde se vyčůrat. Když za ní ale 
přijde její přítel, ona stojí u toalety a močí jako muž ve stoje! 
Přítel se lekne, ale ta žena je opravdu ženou. Jen močí s 
pomocí "shewee" neboli (česky) čurokapu!
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Tohle nemůžu komentovat.
Na jednu stranu to řeší situace, jako je tato:

A hlavně pro outdoorově zaměřené ženy je to výborná 
pomůcka.
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Na druhou stranu já budu člověk, který shewee nikdy 
nepoužije (český název používat nebudu, protože se mi 
nelíbí).

Určitě někdo z vás tenhle vynález zná. Já na to ale koukala 
nejprve jako na vtip, potom jako na příšerný nesmysl a teď už 
si o tom radši nemyslím vůbec nic...

Můžeš čůrat na zeď!
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Můžeš čůrat na strom!

Můžeš čůrat na zem!
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Nebo na své auto!

https://youtu.be/kulLZEBZUOM
A tady je celý Shewee Song od britské komičky, herečky a

hudebnice Vikki Stone,
ze kterého jsem použila obrázky...
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Proč jsem tak hezká?
8. března 2014 v 19:11 | Tereza 

Ne, tenhle článek nepíšu proto, abych se tu chválila.
Je mojí vlastní odpovědí na předchozí článek "Proč jsem tak 
hnusná?".

Pochopila jsem totiž jednu věc. Nemůžeme si říkat, proč jsme 
hnusní, proč máme strach, proč na nás všichni lidé tak koukají
a posmívají se nám... A spoustu dalších negativních věcí, 
kterých bychom jistě dokázaly vymyslet stovky.
Jakmile totiž začneme přemýšlet negativně, vyšleme do svého
okolí negativní vlny a celé zástupy lidí, které budeme míjet, je
budou vnímat také negativně. A uvidí nás hnusné a 
vystrašené. Tedy takové, jaké v tu chvíli chceme být pro 
ostatní, protože na to myslíme.

Musíme si říkat: Dnes nám to ale sluší! Ach, jak si to dnes 
užívám v těch kozačkách a sukýnce uprostřed pěší zóny v 
centru města! Jsem krásná! Koukněte, jak jsem ženská a jakou
mám z toho radost!
To nadšení přeskočí dál!

Jakmile budeme na okolí působit těmito myšlenkami, bude 
nás tak vidět. Protože to tak chceme a protože mu to 
nevědomky říkáme.
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Přivedla mě na tuto myšlenku mimo jiné i Hanka, když jsem 
jí vyprávěla, jak jsem se nesetkala s žádnou negativní reakcí. 
Spíš se samými pozitivními, všichni se o to zajímali a chtěli si
se mnou o tom povídat.
Hanka říkala, že je to proto, že jsem chtěla, aby měli takovou 
reakci. Protože jsem se cítila dobře a to nadšení jsem na ně 
přenesla. Přenesla jsem na ně tu svoji pozitivní energii.

Kdybych u toho brečela a stěžovala si, koukali by na mě jako 
na zjevení a reakce by byla příšerná.

Jsme to, čím chceme být.
Budujeme takový život a takovou budoucnost, kterou chceme 
mít.

Takže už nikdy slova jako: "Proč jsem tak hnusná?".
Takhle by to nešlo :)
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Čekání na Lindu
8. března 2014 v 22:07 | Tereza 

Tenhle článek je trochu mimo téma (jen trochu, protože se 
sice týká Terezy, ale před 20 lety Tereza nevěděla, že může 
být Terezou a tak žila ve světě, kde si nedokázala vysvětlit 
spoustu věcí). Jenže dnešek byl tak plný emocí a vzpomínek, 
že si je tu musím uchovat. Je to vyloženě můj osobní záznam 
do "deníčku" :)

Louny, 24. března 1994, 20:46 (v tu chvíli neznámé dívce, 
když mi bylo skoro 18):

Takhle začínalo mé téměř stostránkové vyznání...
Název jsem ještě několikrát změnila, nakonec to bylo "Ráno

patří ptákům".
Vpravo je můj systém časového razítka, které jsem si tenkrát

všude psala, abych věděla, kde jsem to psala, kdy jsem to
psala a komu...

Popsala jsem desítky stránek na mechanickém psacím stroji
(elektronické v té době teprve začínaly a nebyly na intru k

dispozici) s co nejmenším řádkováním a nakonec nedělala ani
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odstavce, abych se nezdržovala :) To díky tomu jsem pak
mohla být sedmá v ČR v rychlostí psaní na stroji :)

Měla jsem u toho otevřené okno dokořán, za kterým mi zpíval
kos, který mě doprovází dodnes, svítilo večerní sluníčko a

vzduch voněl jarem...
Byla jsem tak plná vší té lásky a stála na prahu dospělosti...

Dva měsíce před maturitou jsem si nechala zamotat moc
krásně hlavu :)

(Tohle nemusíte číst. Je to jen úplně normální úryvek mimo 
téma, ve kterém (také v březnu, ale v r. 1994) trošku kostrbatě
jako osmnáctiletá(ý) píšu o téže lavičce, na jaké jsem dnes 
seděla a (tehdy) čekala na Lindu :)

"Přišlo ráno. Nebylo tak krásné, jako to včerejší. Šedivé 
mraky zakrývaly sluneční paprsky. I ten ptačí zpěv jakoby byl 
smutnější.
Přál si jí dnes potkat, přestože neměl tolik síly jako včera, ale 
včerejší večer ho nutil přemýšlet o tom, že jestli s tím něco 
neudělá, nebude jí mít nikdy. A to nechtěl. Ale také věděl, že o 
to je pro něj těžší oslovit ji.
Došel k lavičkám na náměstí a na jednu usedl.
Foukal studený vítr a začaly ho studit ruce. Schoval si je do 
rukávů u bundy a rozklepaný trémou a zimou čekal na svou 
spásu.
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Lidé chodili okolo něj. Někteří se drželi za ruce. Také si přál 
držet někomu ruku, co by ho hřála. Věděl přesně, čí ruku by 
teď chtěl držet, ale dával si tak málo naděje.
Bez úsměvu na tváři sedí na lavičce na náměstí jako jediný. 
Vlasy mu cuchá studený a prudký vítr. Uvědomuje si, že dnes 
ani neslyší zpívat ptáky. Pohlíží do větví stromů, na střechy 
domů... nikde nesedí jeho oblíbení ptáci, co mu včera zpívali 
při chůzi městem.
Zdá se mu, že lidí je čím dál míň. Připadá si tu sám, opuštěný,
bez jediného smyslu žít.
Klopí zrak do šedivých dlaždiček a odkopává malé kamínky, 
co se mu nachomýtly pod botu.
Z uličky, ve které se má objevit jeho anděl, nikdo nevychází. 
Připadá mu, že tu dnes bude čekat věčnost, ale nehne se 
odsud, dokud jí alespoň neosloví.
A pak z ničeho nic, uprostřed toho prázdna, které ho 
obklopuje, vidí v uličce tvář, co se mu doma v pokoji promítá 
všude na všech stěnách a do každé myšlenky. Tvář, která 
patřila dívce, o které se mu teď zdá.
S rozbušeným srdcem rychle vstává a jde k ní. Už nemůže 
couvnout. Jde rychle kupředu s dokonale promyšlenou větou, 
kterou jí chce oslovit.
Lidé kolem něj neexistují. Míří svým pohledem do jejích očí, 
chtěl by teď zastavit čas a dívat se tam celou věčnost. Hlavou 
se mu promítá včerejší večer. Ten ho žene kupředu. Dívka se 
zastavuje. Aleš má ještě jednu možnost - jít dál bez 
povšimnutí. Ví, že už nedokáže ani to.
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Jejich pohledy se střetnou a Aleš ze sebe vychrlí spoustu do 
sebe slátaných vět, kterými měl svou dívku bavit následující 
půlhodinu.
Propadá zmatku.
Dívka klidně stojí a trochu se diví.
Aleš se snaží uklidnit. Srdce mu buší, že nedokáže ani mluvit. 
Vnitřní hlas ho žene kupředu: "Pokračuj, řekni něco..."
Konečně se mu povede dát dohromady jednu poměrně 
srozumitelnou větu, na jejíž podnět jdou oba z uličky směrem 
k náměstí.
Zjišťuje, že se mu daří uklidnit. Vždyť to není zas tak hrozné.
Dívka z jeho snů se líbezně usmívá. "Co ode mě chceš?", ptá 
se.
Je překvapen krásou jejího hlasu. Neví, co odpovědět.
Znovu mlčí. Mlčí, protože ví, jak moc by se mu klepal hlas.
Přemýšlí, co udělat, aby to nezmotal ještě víc.
"Víš, často tě vídám ve městě."
Dívka chápe, na co naráží a snaží se mu pomoct. Jenže to 
oběma nějak vázne. Nad dialogem převažuje ticho.
Je rád, že dokázal vůbec tohle. Pro jiného by to byla hračka, 
ale on dokázal nemožné. Pro něj nemožné.
Jde teď vedle nejkrásnější dívky z města.
Nejradši by s ní zůstal, ale musela domů. Chtěl ji doprovodit, 
ale řekla, že půjde raději sama.
Přikývl. Šel také domů.
Měl veselejší náladu, než kdy předtím. Stačilo mu, když věděl, 
že má naději. Přišel domů a bylo toho v něm tolik, že hned, 
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jak usedl na svou postel, vzal papír a začal psát. Byl šťastný. 
Byl zamilovaný do dívky ze svých snů. Vymýšlel jí básničky o 
všem, co cítí, jak je rád, že žije. Ale uvědomoval si také, že z 
její strany může být všechno jinak. Trápil se touto myšlenkou 
a ač nechtěl, přilétala stále častěji."

20 let.
Dnes jsem měla jedinečnou možnost přijet někam, kde jsem 
přesně 20 let nebyla.
Kolikrát jsem si říkala, proč když vezu mamku k tetě nebo k 
babičce do Klášterce nad Ohří, si nezajedu těch 10 km někam,
kam jsem se chtěla každý den podívat? Už je to dvacet let a 
pořád jsem tam nebyla... Proč se nezastavím v mém 
studentském městečku, jehož gotické chrámové věže vystrkují
své špičky tak vysoko, že jsou vidět v téhle jen lehce oble 
zvlněné a holé rovině už z dálky, když mě tam srdce pořád 
tolik táhne?

Když jsem se vracela domů a viděla, jak blízko Louny jsou, 
neváhala jsem ani chvilku. Byly teprve tři hodiny odpoledne, 
krásně svítilo sluníčko a já celá šťastná ze setkání s tetou, 
zamyšlená z procházky po hřbitově a veselá z nákupu s 
mamkou a s tetou v Klášterci jsem se rozhodla udělat si 
procházku po Lounech.

Dvacet let bylo najednou smazáno jako nápis křídou na tabuli 
a mě se tak rozbušilo srdce, když jsem do tohoto královského 
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města vjížděla... Navigace mě vedla po silnici, která tam 
tehdy nebyla. Chtěla jsem vidět krásný inundační 
(protipovodňový) most v Dobroměřicích, chtěla jsem vidět 
domky mých spolužáků, chtěla jsem toho najednou vidět 
tolik!

Mám z té návštěvy tolik pocitů, že si je tu musím zapsat. 
Protože vím, že těžko zažiju něco podobného. Že se těžko 
dostanu na místo, kde jsem strávila 4 roky (1990 - 1994) a 
uvidím ho přesně po dvaceti letech.

Šla jsem se podívat na bývalý internát, na mé okno, na mou 
záclonu... všechno je jiné. Internát už není internát, ale 
jídelna. Ty domy před ním, na které jsem vždycky koukala, 
jsou krásnější! Mají nádherné nové omítky s neuvěřitelně 
pečlivě opravenými detaily. Kráčela jsem tam v sukýnce a v 
kozačkách a byla moc šťastná, že to vidím. Že tam pořád 
cítím ty své kroky...
Uvědomila jsem si, že všichni ti mladí lidé, co jdou za ruce, 
které potkávám, kteří sedí na lavičkách a objímají se, co se 
vesele baví před obchodem... ty stovky tisíce lidí tu před 
dvaceti lety nebyli! Je tu celá nová generace a já se mezi těmi 
veselými tvářemi proplétám jako návštěvník z minulosti :) 
Nebo jakobych já byla v budoucnosti...

Tehdy jsem neměla ani ponětí, že jednou budu moct 
uskutečnit svůj sen. Nevěděla jsem ani, co to se mnou je. Jen 
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jsem měla na intru schovaných pár holčičích věcí, abych se ve
volných chvílích, kdy tam nebyl můj spolubydlící, mohla těšit
z maličkostí... Řešila jsem to a toužila po něčem víc, ale 
styděla se pořád za to tolik, že jsem opravdu striktně 
dodržovala můj slib, že to zůstane navždy jen mým 
tajemstvím.

Moc hezky jsem si zavzpomínala na Lindu - studentku 
zdejšího gymnázia, do kterého jsem naproti přes ulici o 
přestávkách neustále posílala slečně zrcátkem prasátka. Linda 
byla moje studentská láska, která vlastně nebyla nikdy 
naplněná. Zato jsem byla tak moc zamilovaná, že jsem jí 
musela ze všech těch svých nezvladatelných pocitů napsat 
takový trošku naivní "dětský" a poněkud lyrický román.
Ten jsem nakonec celý musela přepsat do digitální podoby 
(která už neexistuje a tak jediný výtisk má Linda a originál já, 
ten je ale neupravený a plný chyb i chybějících odstavců), 
nechala svázat do kůže tak, aby vypadal jako krásná stará 
kniha, titulek byl nadepsán zlatem a takto jsem jí celou knihu 
o prázdninách 1994 poslala. Do poloviny bylo vše podle 
skutečnosti, druhá polovina byl jen můj sen a mé představy.
A protože se ta slečna jmenovala Linda, poslala jsem jí tu 
knihu z Lindavy :)

Byl rok 1994 a já od ní neměla až do roku 2012 žádnou 
reakci...
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Až v zimě 2012 jsem náhodou na Lindu narazila na 
facebooku a napsala jí:

Tom
Ahojky Lindo,
to jsi Ty ta Linda z Loun, co mě kdysi před 20 lety 
okouzlila? :-)
Tom

2. srpen 2012
2012/08/2 11:05 dopol.
Linda
Ahoj, teď odmazávám staré zprávy a našla jsem tu 
nepřečtenou od tebe... Nechápu to. Fakt jsem si jí před půl 
rokem nevšimla :-)
Řekla bych, že to jsem já, důkazem je kniha v mojí 
knihovně :-) Jak se máš?

Ona byla můj anděl. Zosobnění krásy. Obrovskou inspirací a 
nutno říci, že jsem v té době neměla ještě nikdy žádnou 
dívku... A tak krásně a tolik moc jsem si jí v mých 18 letech 
idealizovala! :) Napsala jsem o ní tolik básní. Víc zamilovaná 
už jsem pak byla jen do mé manželky...
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"A vlasy...její vlasy nebyly vlasy, ale jakýmsi neuvěřitelně
překrásným a drahocenným rounem zlatých nití,

poskládaných vedle sebe tak, aby se při každém pohybu
rozvlnily jako písečné duny při západu slunce.

Přál si, aby tu zůstala.
Odešla na oběd.

Zvedl se a šel pryč.
Popadl ve škole tašku a běžel do ulic.

Neustále viděl pro ostatní obyčejný, ale pro něho tak
překrásný starý šátek, který měla přehozený kolem krku.

Přišlo mu tak fascinující, jak toužil být u ní..."
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"Aleš zjistil, že nad jeho hlavou ve větvích zpívají ptáci,
sluníčko se protáhlo mezi mraky a osvítilo celé náměstí.
Lindiny vlasy vlály ve slabém větru, jako babí léto, co
poletuje koncem léta vzduchem. Cítil, že její pohled je

namířený jen a jen na něj a na nikoho jiného. Přímý a jasný
pohled směřoval Alešovi do očí, až se k němu přiblížil na

dosah ruky.
"Ahoj", pozdravila Linda. "Můžu se posadit?"

"Ahoj", sundal z lavičky svou tašku a postavil ji na
zaprášenou zem.

"Co že nepokračuješ dál ve své cestě městem?", ptal se se
špetkou opovržení v hlase Aleš.

Linda se na něj podívala: "Myslela jsem, že bysme mohli jít
spolu..."

Aleš stále hleděl do země, ale viděl, že se na něj Linda dívá.
Nohou začal obtahovat škvíry mezi dlaždicemi a vyhrabávat

tak usazenou hlínu mezi nimi.
"Proč chceš, abych s Tebou šel?"

"Protože nemám s kým jít..."

Linda je už několik let vdaná, má dvě děti (4+1) a 
sympatického manžela.
Ještě mi párkrát napsala a hrozně se divila, že zhruba před 10 
lety (v r. 2004) mi můj spolužák nevyřídil, že mě má od ní 
pozdravovat :)
Jo, nevyřídil. Takže jsem od ní 18 let (než jsem se ozvala na 
facebooku) neměla jedinou zprávu. Ono by to v r. 2004 bylo 
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stejně jedno, protože už jsem byla 4 roky zamilovaná do své 
manželky, ale možná to tak bylo lepší, protože teď bych 
ubližovala jí a to bych určitě nechtěla. Už prosím žádné 
ubližování. Nikdy a nikomu.

Dnes jsem se procházela těmi samými uličkami, jako před
dvaceti lety. Sedla jsem si na tutéž lavičku, na které jsem

sedávala a čekávala na Lindu...
(Není jednoduché fotit samu sebe, aby tam bylo vidět ještě
také něco jiného. To je úděl osamocených cestovatelů (a

cestovatelek)).

Dívala jsem se do těch samých výloh, jako tenkrát, ale 
všechno bylo jiné. Výlohy i já.
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Z uličky vpravo vždycky Linda vyšla a já z toho měla 
ohromnou radost.
Tehdy to bylo poprvé, co jsem si dodala odvahu a oslovila 
slečnu jen tak na ulici...
A začali jsme se vídat, byla jsem nadšená, kromě básniček 
jsem jí dělala obří osmisměrky s příběhem a hádankami, to jí 
hrozně bavilo. Ale pak se najednou ztratila. Nebo spíš já jsem 
se ztratila. Po maturitě v r. 1994 jsem musela z tohohle 
krásného městečka odejít.

A to oslovení slečny na ulici jsem si pak zopakovala v r. 2000.
Z toho oslovení máme dnes Kačenku :)
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Jaké by to asi bylo, kdybych tenkrát z Loun neodešla? A místo
mé ženy bych byla s Lindou?

Dopadlo by to úplně stejně.

Napadá mě, jaké měly štěstí všechny ty slečny, kterým se 
podařilo mě minout, přestože jsem o ně stála... Mohla jsem 
ublížit kterékoliv z nich. Ale vyšlo to zrovna na mojí ženu.

Ráno jsem řešila, zda mám k tetě jet tak, jak to mám ráda 
nebo ještě "po staru". Teta se na Terezku těšila a já nemohla 
celou noc spát. Pořád jsem se budila s představou, jak se ráno 
maluju, češu a oblékám do něčeho hezkého... Správně bych se
totiž už neměla holit a měla bych si nechat růst vousy kvůli 
třetí proceduře laseru, která mě čeká začátkem příštího týdne 
v Praze.
Ale já to riskla. Vím, že vousy stihnou narůst... Navíc jsem 
měla příležitost si to ještě užít, než teď po laseru budu muset 
zase nejméně 10 dní zůstat v klučičím kvůli spáleným vousům
na tváři, co nejdou zamaskovat.

Udělala jsem dobře. Několikrát jsem si opakovala, jak jsem 
hezká :) (Přestože jsem věděla, že nejsem dokonalá, ale 
nechtěla jsem si říkat, že jsem hnusná).
Teta byla nadšená (já taky) a ještě mi mamka vyprávěla, jak jí 
říkala druhá teta s její dcerou, které mě viděly nedávno, když 
jsem k mamce přišla na návštěvu, že jsem moc hezká a že 
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začnou na mojí krásu žárlit :) Ty jsou hodné... Vím, že to není 
dokonalé, ale tolik mě to potěšilo!

Neuvěřitelně jsem si to dnes užila. Jak v Klášterci, tak potom 
v Lounech, kde jsem toho prochodila opravdu hodně a 
přestože už mi k večeru začaly prosvítávat vousy a make-up 
přestával být stabilní, "prošla jsem" všude a přede všemi. I na 
lavičce na náměstí, i mezi lidmi na pěší zóně, při placení nafty
u čerpací stanice v Lounech s moc milou slečnou s kouzelným
úsměvem... (Jak jeden úsměv během mžiku stačí k tomu, 
abychom si někoho pamatovali ještě večer a neustále jsme si 
ho vybavovali?) Nikdo neměl žádný problém a ani už jsem ho
nečekala. Začínám si zvykat, že mě lidé identifikují správně a 
o to víc se vždycky těším, že můžu mezi lidi, protože mě baví 
vnímat jejich zpětné reakce.
Vím že bych mohla chodit ven i tehdy, když bych vůbec 
žensky nevypadala a jednoduše se vykašlat na všechny lidi, 
kteří něco řeší. Ale to by mě tak nebavilo. To bych nebyla 
žena. Byla bych muž, který je převlečený za ženu. (Přestože 
vnitřně bych ženou byla, okolí by to tak nevnímalo a v tom je 
ten rozdíl). Chci cítit, že jsem žena. Chci to vidět na 
kolemjdoucích, chci to slyšet, chci mít jistotu! (Bláhově 
takhle na začátku :)

U tety jsem volala operátorovi, protože chtěla něco nastavit na
jejím telefonu a celou dobu mě oslovoval v ženském rodě :) 
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Takže to asi nebude tak hrozné s tím mým hlasem. (Ale 
nechci usnout na vavřínech a trénovat co to jde.)

Po příjezdu domů už mi bylo akorát líto, že musím zase do 
svého bytu, ale byla jsem docela utahaná a ty vousy začaly 
být i pod make-upem tmavé, přestože jsem je v Lounech ještě 
v autě trošku překryla další vrstvou make-upu a celou cestu 
pak přemýšlela, jaké to bude, až jednou NEBUDOU! Že je to 
to jediné, co je z blízka vidět a co prozrazuje něco, co nechci, 
aby bylo vidět...
A taky jsem si přála mít už své vlastní dlouhé vlasy. Ta paruka
je místy nepřirozená a špatně formovatelná. Některé pramínky
jsou neposedné a některé mé vlastní vlasy se snaží z paruky 
vykouknout ven :) Neustále si jí musím upravovat a je v ní 
horko.
Není nad vlastní vlasy!

Dnes k lavičce na náměstí v Lounech Linda nepřišla.
Ani jsem jí tam nečekala.
Nejspíš seděla na nějaké jiné lavičce v parku na dětském hřišti
a houpala kočárek. A také jsem měla jistotu, že by mě 
nepoznala. Ani nikdo z mých spolužáků, které bych tu klidně 
mohla potkat.
Ale byl tam takový krásný klid... až se mi odtamtud vůbec 
nechtělo.

Mám takový pocit, že Linda dnes hodně škytá :)))
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Dnešní den jedinečný.
Od teď kdykoliv do Loun přijedu, už nikdy to nebude "po 20 
letech". Už se mé staré obrazy zaznamenané v mých 
vzpomínkách přepsaly těmi novými. Aktualizovala jsem si 
software :)

Dělejme věci, při kterých jsme šťastní.

A dělejme je pořád, jak jen to jde!
Protože čím víc budeme šťastní, tím šťastnější budou i lidé 
kolem nás a naší radost nám vrátí.
Každý z nás chceme, aby nám bylo dobře.
A ke štěstí kolikrát stačí maličkost.
Jste šťastní, když si hrajete se svým psem? Se svým synem? 
Když něco dobrého uvaříte? Když se procházíte parkem nebo 
když posloucháte nějakou hezkou písničku? Je vám hezky? 
Tak jí poslouchejte! Choďte do parku, vařte a hrajte si! Nic 
ani nikdo vám v tom nezabrání.

Tak jako mě nikdo nemůže zabránit v tom, abych byla 
šťastná, protože jsem Tereza...
Protože já jsem šťastná.
A proto to budu dělat jak nejčastěji to jde, až to jednou bude 
už napořád.
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Chelsea Jade, 28 let, Irsko
9. března 2014 v 12:40 | Tereza |  Přeměny 

Chelsea je z Irska, je jí 28 a své úplně první (čerstvé) video 
mapuje 8 měsíců na hormonech.
Moc se mi líbí fotky na konci videa a taky to, že se snaží 
popisovat změny, které během HRT prožívala...

"Narodila jsem se v létě 1986. Maminka chtěla mít vždycky 
dívku a byla přesvědčená, že jí mít bude...
A také že ano, ale ještě o tom nevěděla :-)
Jako dítě jsem si hrála s dívkami, měla ráda hračky pro dívky 
a holčičí oblečení... ale můj táta mi řekl, že nejsem žádná baba
a že kluci nenosí holčičí oblečení.
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A tak jsem se nutila nosit klučičí oblečení... ale občas mě 
maminka nechala nosit dívčí věci a také mi je někdy i 
kupovala.

Pamatuji si, když mi byly 4 roky, že jsme byly s maminkou na
pláži. Měla jsem na sobě bikiny a vlasy do copánku. V dálce 
se objevila má učitelka z mateřské školky a má mamka na mě 
křičela, ať se rychle schovám za útes, aby mě neviděla. A to 
byla má první zkušenost při nošení holčičích věcí, která mi 
říkala, že je to špatné a že se za mě má maminka stydí... :-(

Školní léta byla strašná. Byla jsem každý den šikanována.
Nesnášela jsem proto chodit každý den do školy a v této době 
jsem všem oznámila, že jsem gay. Líbili se mi muži, ale moje 
duše byla dívčí. Puberta u mě proběhla dříve, než u ostatních 
chlapců (tak jako to u dívek bývá).

Několikrát jsem se pokusila o sebevraždu, ale neúspěšně. Bůh
věděl, že mám své místo na této Zemi.

Když jsem byla teenager, byla jsem pořád v depresích, ale 
nevěděla jsem proč, tak jsem se snažila radovat z toho, že 
jsem chlapec...
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Měla jsem vášeň pro tanec a myslela si, že když se přihlásím 
na taneční konzervatoř, že budu mít díky tomu větší možnost 
projevit svou ženskost... Ale nebylo tomu tak. Role byly 
přesně rozděleny: "To nemůžeš dělat! To kluci nedělají!"

Oholila jsem si hlavu a snažila se vypadat mužně. Setkávala 
jsem se s jinými muži a ti neměli rádi zženštělé typy.
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Začala jsem nosit trička s velkým výstřihem a díky nim jsem 
se cítila ženštěji.
Několikrát za život jsem si nechala růst dlouhé vlasy, protože 
se mi líbí, když jsou delší a ženské...
...a pak jsem si je nechávala zase ostříhat, protože mi lidé 
říkali, že v nich vypadám jako holka.
A nechávala jsem si je zase znovu narůstat...

Při objevování mé mužské stránky jsem zjistila, jak moc mě 
kluci na seznamkách chtějí. To jsem byla tak přitažlivá? Ale 
bylo to daleko od mé představy, jak bych měla vypadat...

Když mi bylo 18, začala jsem se převlékat do dámského 
oblečení a cítila se víc žensky.
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Našla jsem způsob, jak se oblékat jako žena a spojit ho s mojí 
vášní pro tanec, když jsem začala účinkovat jako tanečnice v 
jednom gay baru... Milovala jsem to!
(ve videu je na 2:20 záznam jejího tanečního vstoupení :)

V Den Sv. Patrika 2013 (17.3.) jsem se rozhodla všem říct, že 
jsem až doteď nebyla šťastná a začala jsem být tím, kým 
skutečně jsem.

Šla jsem se poradit k doktorovi a v květnu 2013 jsem dostala 
blokátor testosteronu.

Můj první den s antiandrogenem...
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Po 1 měsíci s antiandrogenem jsem nepociťovala žádné 
změny, kromě toho, že mi byla větší zima (to mi něco 
připomíná :) a začala jsem se cítit normálně tak, jak jsem se 
vždycky cítit chtěla.

Po 2 měsících jsem si všimla malých změn ve tváři a tak jsem
se rozhodla upravit obočí, aby měly více ženský tvar. Mé 
začínající plešatění se zastavilo.

Po 3 měsících jsem začala brát estrogen a šla na první 
laserové odstranění vousů. Byla jsem šťastná, že nemám tak 
viditelný ohryzek:
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Po 2. proceduře laseru byly vousy stále ještě hodně vidět a 
nechala jsem si obarvit vlasy na blond (velká chyba):
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Po 2 měsících na estrogenu jsem se podívala do zrcadla a mé
oči vypadaly jinak. Bylo to, jakoby se na mě díval někdo 
cizíma očima. Cítila jsem se, jakobych se právě narodila!

Když se podívám zpětně na můj život, přála bych si tohle 
udělat už dříve!
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Obarvila jsem si své vlasy zpátky na tmavo a začala jsem se 
cítit tak šťastná! Změn si začali všímat i lidé kolem a tak jsem
vše oznámila na facebooku. Dostala jsem tak úžasné pozitivní
reakce!

Laser skutečně zeslaboval mé vousy... tolik to bolelo!
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Změny ode dne č. 1 do dneška jsou úžasné!
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Nechala jsem si prodloužit vlasy a šla na svojí první 
procházku městem, při které jsem byla moc v rozpacích... :-(
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Nechala jsem si udělat nehty. Miluji všechny tyhle dívčí věci, 
které jsem se dříve bála uskutečnit.
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Má první noc venku v mém městě s mým pravým já. Byla 
jsem tak příšerně nervózní!

(Chápete někdo, proč tahle slečna byla nervózní? :) Že jí
někdo snad špatně identifikuje? Ach ten strach...)

Ale začala jsem se cítit stále příjemněji na veřejnosti... hlavně 
když jsem byla mimo mé město. V mém městě se stále 
necítím tak dobře.
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Takhle chodím ven... 5 měsíců na hormonech :

(A tady mě tak dojalo, jak je krásná, že to teď píšu se slzami v
očích... to si přejeme všechny, abysme takhle vypadaly po 5 
měsících... u mě by to byl červenec 2014...)

Mimochodem - na téhle fotce (a i na těch dalších) je jako celá
naše česká herečka Ivana Korolová :)
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Po 6 měsících estrogenu začala má prsa vypadat lépe :-)
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6,5 měsíce na estrogenech - a takto vypadám teď (únor 
2014):

Líbám vás všechny!!! GIRL POWER! Jaký rozdíl! Těším se 
na život s mým skutečným já!
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Každý ten příběh je stejný a vždycky má stejný konec... nebo 
spíš začátek...
Já tedy nevím, ale mě tak fascinuje ta radost, kterou na všech 
vidím :) Já bych tenhle blog snad psala o nich, i kdybych 
jedna z nich nebyla :)))
Mám ráda, když jsou lidí nadšení.
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Nemám co na sebe
9. března 2014 v 19:51 | Tereza 

Je neděle večer a já se usmívám :) Což pro mě nebývá v 
tenhle čas zvykem, ale přijde mi to legrační, protože jsem 
právě zjistila, že nemám co na sebe!!! :)

Tomovi věci jsou fuč, nechala jsem si jen ty jedny kalhoty, 
jedno tričko a jeden svetr na cestování na laser + do práce, než
zmizí vousy a chystám se teď do Prahy "kráááásně" zarostlá, 
takže jsem si tu před chvílí vyzkoušela snad všechna holčičí 
trička co mám, ale jsou tak moc holčičí, že se k Rumcajsovi 
prostě nehodí :/ Dokonce ani ty holčičí kalhoty, co obvykle 
nosím. Jsou sice téměř uni, ale k té zarostlé tváři se nehodí ani
trošku :/ Okamžitě jsem všechno musela sundat a na cestu do 
Prahy to zavrhla, přičemž mi v tom bylo tak hezky, než jsem 
se podívala do zrcadla.
Taky jsem si dnes zakázala se do něj dívat. A zítra taky. Jaké 
to asi pro ní je, když mě ta milá usměvavá sestřička oslovuje 
sama od sebe správným ženským rodem a vidí před sebou 
tvář plnou černých vousů? :) Je skvělá! Mám jí strašně ráda a 
těším se už na ní.
Už mám taky krásně nalakované nehtíky, až si budu držet zase
led na tváři a chtěla jsem si s sebou vzít i tužku na oči s 
řasenkou, protože miluju, když mám zvýrazněné oči, jenže ty 
vousy to všechno úplně kazí, takže je asi (určitě) nevyužiju. :/
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A to jediné bílé tričko s nápisem NYC, které "prošlo" se teď 
pere. Snad mi stihne do rána uschnout. Nechci přijít v tom 
posledním Tomově tričku (i když je uni a fialové). Ale je 
vytahané a já mám ráda, když je to trošku na tělo (což jsem si 
dřív dovolit nemohla, jenže teď si to užívám).

Dnes jsem prala a mé růžové pyžámko teprve schne na topení.
Žádné jiné nemám. Nemám dokonce ani žádné dlouhé holčičí 
spací tričko! Takže jsem si vzala fialovou saténovou košilku, 
ve které normálně nemůžu teď spát, protože je mi pořád 
ukrutná zima. Tak tu sedím u počítače zachumlaná do deky, 
ale chci říct, že je mi tak krásně! Úplně jsem zapomněla, jaké 
to v tom saténu je a jak to vypadá sexy ta sukýnka a úzká 
ramínka... Už aby bylo léto.
Akorátže je to velikost L, která mi kdysi bývávala... ale teď na
mě létá jak hadr ve větru :) Stoupla jsem si před zrcadlo a 
krásně jí zezadu chytla tak, aby vynikl můj pas... a mohla 
jsem se zbláznit tím pohledem! :) Jéééé! 

Jasně, že postupně dokoupím tyhle menší velikosti, ale teď 
nemůžu, když jedu na laser a nikdy nevím předem, kolik 
přesně zaplatím. Mělo by to být ale vždycky méně, než 
posledně.

A taky řeším na jaro kabátek a boty... protože nechci pořád 
chodit v teniskách. Mám ráda určitou eleganci a ty moje 
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oblíbené kozačky budu muset v tomhle teplém počasí už brzo 
uklidit :( 

No jo, to jsou starosti, já vím. Tenhle článek je absolutně 
nedůležitý. Jen si tu tak sedím a stěžuju si, že nemám co na 
sebe. :) Tak já se jdu na chvilku zachumlat pod deku k telce a 
potom do postýlky.

Každý den myslím na to, jak se stále více přibližuji k 
druhému břehu. A těším se, až to na mě bude vidět...
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Už mám zase radost
10. března 2014 v 14:24 | Tereza 

Venku je úplně modrá obloha, sluníčko, chystám se do Prahy 
na třetí laser a už od rána mám neuvěřitelně dobrou náladu. To
nadšení se odněkud vždycky vynoří a ne a ne odejít :) Tyhle 
stavy miluju :) Mám totiž v hlavě pořád jednu moc hezkou 
větu, co napsala Chelsea v posledním videu o její přeměně:

"Po 2 měsících na estrogenu jsem se podívala do zrcadla a 
mé oči vypadaly jinak. Bylo to, jakoby se na mě díval někdo 
cizíma očima. Cítila jsem se, jakobych se právě narodila!"

Tohle (a její nádherné oči) mě pronásledují celý den. V té 
fotce 1. den na antiandrogenu to nevidím, ale v té po pěti 
měsících (po třech na antiandrogenech a až potom dostala 
estrogeny, takže po dalších dvou měsících, což je u nás v ČR 
nestandartní postup) už ano.

Neříkám, že se mě to musí také týkat, ale rozhodně tomu věřit
chci.

Nehledě na to, že se cítím strašně dobře. Cítím, jak se měním 
uvnitř. Jak se mé tělo přizpůsobuje konečně hormonům, které 
mu po celou dobu chyběly. To je ten obrovský vliv na 
psychiku.
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Tváře, čelo (i to neuvěřitelně nezvykle krásně hlaďoučké 
čelo!) a ostatní části těla mi už zůstaly hladké a jemné, jako 
týden po mé první pilulce, co si toho všiml i pan ředitel. Bála 
jsem se, že je to třeba jen dočasné, ale není. Ta hladkost mě 
fascinuje. Ještě kdyby mě neotravovaly ty chlupy, ale každý 
den potkávám z blízka tolik slečen, které si ruce neholí a mají 
na nich chlupy dlouhé třeba 2 cm. No jo, jenže ony jsou ženy. 
Tam se nějaký ten "prohřešek" proti ženskosti toleruje, 
protože jí nikdo nezamění za muže jen proto, že má chlupaté 
ruce :) A vůbec mi to nepřišlo divné (u nich).

A tak se teď těším, jestli stejně jako u Chelsea přijde taková 
změna, že si toho zase všimne i okolí... Počítám, že pan 
ředitel jako vždy první! :)

Tak aby ta euforie byla zase pořádná na cestu do Prahy, právě 
mi při psaní tohoto článku volala paní z matriky, jestli si můžu
dnes přijít pro rozhodnutí o neutrálním jméně :) 
No nemůžu, když zrovna jedu do Prahy :/ Takže ve středu! :) 
A mám z toho velikou radost! 

Jen řeším, jak se tu budu v práci představovat třeba do 
telefonu. Přeci jen ta přípona "-ů" k mému příjmení zní trochu
jinak než ta původní varianta :) 

A doufám (alespoň taková je moje představa), že ve středu 
přijdu na matriku, podepíšu, vzdám se práva na odvolání, 
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ustříhnou mi roh občanky, dostanu nový rodný list a šup pro 
novou občanku a řidičák! :) (Kde ovšem musím vyřešit 
fotku :) Tom tam rozhodně být nechce ani nemůže, jelikož už 
přeci neexistuje! :)
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Vášeň, soudnost a předsudek
11. března 2014 v 20:38 | Tereza |  Přeměny 

Soudnost - to je slovo, na které často myslím.
Jsem soudná?
Podle Ottova slovníku naučného je soudnost schopnost konati
soudy.

A také myslívám na slovo vášeň.
Podle Ottova slovníku naučného je vášeň duševní stav 
vyvolaný porušením rovnováhy mysli, při kterém se ztrácí 
soudnost.
Mám ráda vášeň a dost často mě ovládá.

Přidáme-li k tomu ještě slovo předsudek, dostaneme hodně 
zajímavou trojici.
Předsudek se podle Ottova slovníku naučného vyznačuje 
jednak nedostatkem soudnosti, jednak tím, že na něm člověk 
trvá. Vzniká tím, že člověk k různým skutečnostem a tématům
potřebuje zaujímat nějaký postoj, a to často rychle. Přebírá 
tedy mínění jiných, usuzuje podle prvního dojmu nebo 
nějakou dílčí zkušenost neoprávněně zobecňuje. Je však 
příznakem myšlenkové pohodlnosti, pokud toto předběžné 
stanovisko nepodrobí kritice, případně neopraví.
(To je moc hezká definice.)
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Významy všech tří slov jsou vzájemně provázané. Jsou to 
takoví tři nerozluční přátelé, kteří se buď doplňují nebo 
nesnesou a dost ovlivňují náš život i průběh naší přeměny.

Schopnost konati soudy máme totiž každý jinak vyvinutou. 
Hodně za to mohou předsudky a vášeň. Často nejsem 
schopná samu sebe posoudit a tak ztrácím soudnost a je velká 
šance, že budu terčem předsudků.

Proč o tom píšu...
Dnes jsem náhodou viděla video (žádné jsem nehledala, jen 
jsem si tvořila seznam svých oblíbených písniček, abych si je 
mohla pouštět pořád dokola a nabídlo se mi :), ve kterém se 
25letá slečna (své jméno neprozradila) z USA vydala na cestu 
přeměny tak trochu na přeskáčku :)

Většina z nás se snaží být soudná, ale moc nám to nejde. 
Euforie, kterou prožíváme s každým krůčkem kupředu nás 
občas nutí přehánět.
Nechci přehánět. Nechci být muž oblečený v dámském. 
Nechci být terčem lidí s předsudky. Ale jak to udělat?

Když jsem viděla začátek videa a fotky před HRT, musela 
jsem to dokoukat, protože jsem byla zvědavá na výsledek.
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Fotka vpravo je po 11,5 měsících HRT. (Vypadá jako jedna 
moje moc hezká bývalá kamarádka ze školních let :)
Na fotce vlevo má úplně stejně "dlouhé" vlasy, jako mám teď 
já, takže tady vidím, jak dlouhé je budu mít za rok :) (To je 
ovšem paráda!!! :)

Chvíli trvalo, než na ní začaly hormony účinkovat a to mělo 
podle mě vliv na její SOUDNOST... Ona to věděla. Cítila, že 
nemůže nechat vypuknout svou vášeň a pustit se ven v 
dámském. Jenže já to necítím :/ Nejsem soudná. Jsou chvíle, 
kdy se na sebe nemůžu podívat do zrcadla a říkám si, že ze 
mě nikdy žena nebude, ale to se za pár minut změní přesně v 
opak, kdy v zrcadle vidím ženu a začne mě zase ovládat ta 
vášeň a nadšení :) Přestože jsem třeba den po laseru jako dnes
(což je ovšem obrázek opravdu hrozný a musím říct, že jsem 
se snažila chodit mezi co nejmenší počet lidí, aby mě takhle 
neviděli. Všechny vousy jsou spálené (už ale naštěstí netvoří 
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můj neoblíbený "suchý zip", do kterého se snažila veškerá 
tkanina přichytit, jako ve dvou předchozích případech). Říkala
to i sestřička, že ten "sucháč" už nebude :) Ale nedá se to 
holit, musím čekat, až vousy za 10-14 dní vypadnou. 
(Vypadněte, prosím, ano?). Tohle vše je ovšem potřeba 
podstoupit a mám vždycky dobrý pocit, že jsem zase dál...
Takže dnes jsem vlastně soudná, protože vím a cítím, že 
takhle v dámském jít nikam nemůžu. Nezamaskovala bych to.
Zítra už se budu jmenovat neutrálně a já se ani nemůžu hned 
nechat nafotit na občanku, protože to prostě nejde, když tam 
chci být hezky namalovaná, načesaná (pokusím se o to :/ ) a s 
náušničkama. No tak počkám.

JE DOBRÉ NEBÝT SOUDNÁ, NEŘEŠIT PŘEDSUDKY 
DRUHÝCH A ŽÍT TAK, JAK CELÝ ŽIVOT TOUŽÍME 
nebo JE DOBRÉ BÝT SOUDNÁ A ČEKAT NA MOMENT, 
KTERÝ POSOUDÍME JAKO VHODNÝ K PŘESKOKU NA
DRUHOU STRANU?

A určitou roli v tom hraje i strach, který je kolikrát hlavně v 
začátcích silnější než vášeň.

Takže tady je tak trochu nestandardní časová osa přeměny 
téhle slečny:

2010 - srpen - první návštěva terapeuta s nadějí, že co 
nejdříve dostanu hormony
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2010 - září - můj poslední klučičí sestřih na krátko (šla k 
terapeutovi a měsíc na to se ještě ostříhala na krátko)
2011 - 19. srpna - vzala jsem si svojí první pilulku estrogenu
2011 - 2. září - jsem začala brát plnou dávku estrogenů
2011 - 12. listopadu - 2 měsíce HRT - žádná viditelná změna
2011 - 25. listopad - 3 měsíce HRT - žádná viditelná změna 
(ale vlasy rostou hezky :)
2012 - 11. ledna - poprvé jsem si vytrhala obočí tak, aby bylo 
více ženské (do 4 měsíců na hormonech ještě neřešila ani 
obočí)
2012 - 9. února - 5 měsíců HRT - žádná viditelná změna
2012 - březen - po 6 měsících HRT si poprvé začali lidé 
všímat změn a občas se mi stalo, že mě oslovovali v ženském 
rodě, což přešlo do mužského, když se na mě podívali zblízka
2012 - 24. března - při mých studiích na kosmetičku jsem 
poprvé požádala mé přátele ze školy, aby mě nalíčili a doma 
jsem se poprvé oblékla do ženských šatů (7 měsíců na 
hormonech se teprve poprvé nalíčila a oblékla do dámského 
oblečení - růžové tričko a rifle)
2012 - duben - při 8 měsících HRT začali mít lidé potíže s 
rozpoznáváním mého pohlaví. Mnoho z nich se nejprve ptalo 
na jméno a až poté řešilo rod. Občas nosím lehký make-up, 
ale ještě jsem nezačala s odstraňováním vousů laserem. (8 
měsíců HRT a ještě pořád neřeší vousy, které na fotkách 
vidím - já bych zešílela :)
2012 - 29. dubna - mé poslední chlapecké foto
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2012 - 2. května - kdosi v práci hledal jakousi Chasity a ptal 
se mě, zda jsem to já. Tady začínám žít jako žena "full time". 
(8 měsíců HRT a už je najednou z ničeho nic na druhé 
straně napořád)
2012 - 5. května - mé spolužačky mi vytvořily účes
2012 - 20. června - většina členů mé rodiny nevěděla až do 
této chvíle o mé přeměně. A tak jsem se rozhodla udělat 
coming-out na facebooku. (10 měsíců HRT a přišel teprve 
coming-out - na fotce v růžovém tričku, kterou dala na 
facebook, jí to sluší :)
2012 - 26. června - než jsem šla ven, mé spolubydlící mě 
načesaly vlasy. Lidé byli ohromeni a velice mě podporovali 
(na fotce z této doby v bílém tričku jí to taky moc sluší)

Chtěla bych říct, že to, jakým způsobem projdete přeměnou je
jen VAŠE VĚC. Každému může být jedno, jestli ještě 8 
měsíců na hormonech budete vystupovat výhradně jako muž, 
jestli ještě neuskutečníte svůj první coming-out, jestli 
nechodíte na laser... Já jsem na první návštěvu taky nepřišla k 
Hance v dámském (ale v uni mikině a úzkých riflích... s 
krátkými vlastními vlasy, s vousy, které i když oholené do 
hladka prosvítaly pod make-upem - ale na druhou návštěvu po
roce a půl už jsem v dámském přišla hezky s dlouhými vlásky
a v kozačkách, protože jsem chtěla, protože jsem nebyla 
soudná, ale ovládala mě vášeň a nesmírně jsem si to užila :). 
Jsem v těchto chvílích nejšťastnější.
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Nemusíte řešit neutrální jméno, pokud nechcete. (Já ho tedy 
řešila ráda, protože díky své vášni chodím ven mezi lidi jako 
Tereza a neutrální jméno potřebuji). Nikdo vás nebude a 
nemůže do ničeho nutit.
Nač propadat panice, když jste prostě jen soudné a máte pocit,
že ještě nemůžete ven v dámském, ačkoli po tom tak strašně 
toužíte. Ono to stejně jednou přijde úplně samo... Všechno se 
srovná tak, jak má být, ať už teď chodíte v dámském nebo ne. 
Jednou z vás ty ženy prostě budou!

Všechno je to závislé na naší soudnosti, na naší vášni a 
zkušenostech s předsudky.
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Matrika - neutrální jméno (díl IV.) - 
konec Toma
12. března 2014 v 15:02 | Tereza 

Je 12.3.2014 (Den přístupu ČR k NATO) - 15 h. a přesně za 
hodinu skončí 37leté období, po které nosím jméno Tomáš. Za
hodinu už se budu i úředně jmenovat jinak a mám z toho 
ohromnou radost. Něco, co s sebou nosím tak dlouho, už 
bude minulostí. (A tohle bych řekla ještě jednou ráda zhruba 
za rok a půl o mém dalším novém jméně (tentokrát ženském) 
a ještě o něčem, o čem se nemluví. ;)

Kdyby mi to všechno paní matrikářka zařídila hned, tak jsem 
u ní byla jen jednou a krásná (tedy myšleno jako žena - ke 
kráse to má ještě daleko) v kozačkách s dlouhými vlásky a 
namalovaná... po druhé už jsem se nestíhala doma rychle z 
práce nastrojit (protože mají jen do 17 h.) a tak jsem si na 
sebe hodila jen úzké rifle a lehce namalovala oči.

Teď tam jdu po třetí a už konečně pro rozhodnutí. Zase mi 
ustříhnou roh té ošklivé občanky a zase budu o krůček blíž k 
druhému břehu, na který myslím denně. Uvidíme, jak moc 
zase vyděsím naší matrikářku - tentokrát se spečenými vousy 
z pondělního laseru :) Ale úzké kalhoty si obléknu v rychlosti 
v autě a mé oblíbené bílé tričko s nápisem mám na sobě 
(stejně jako jsem byla oblečená na laseru).
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Líbilo se mi, když jsem po depilaci seděla na lůžku, měla 
jsem překřížené nohy, se kterými jsem si vesele houpala, 
chladila jsem si tváře ledem, proti mě seděla krásná Péťa, 
povídaly jsme si a najednou říká: "Vypadáš dobře! Sluší ti to."
:)

Já jsem si připadala po té spalující energii na mé zarudlé tváři 
plné černých spálených vousů úplně strašně ošklivá, napuchlá,
neženská. Snad právě proto mě to potěšilo. Péťa mi ještě 
vyprávěla, že když jsem tam přišla poprvé, tak si řekla: 
"Ááá...tady se ještě bude hubnout!" :) (Měla jsem trošku 
bříško přes ty těsné kalhoty a vůbec se mi to nelíbilo. Teď tam
žádné bříško není.)

----------
Je 21:15 a já už přes pět hodin nejsem Tom :) Sedím tu u 
počítače a čekám, až mi začne působit barva ve vlasech (zase 
ta moje černohnědá Perfect Mousse od Schwarzkopf), protože
odrosty už začínaly být vidět a já teď potřebuji vypadat hezky,
neboť mě čeká první výstup na veřejnosti ve vlastních 
vláskách! (Až se půjdu nafotit nalíčená na občanku a řidičák). 
Vůbec netuším, jak si ty vlasy učešu, když ještě nejde udělat 
ani culíček, ale nějakou tu sponku nebo čelenku bych ráda. 
Uvidím, abych to nepřehnala a nepůsobilo to moc dětsky :) To
bude oříšek, který ale ráda rozlousknu. Musím, protože na 
doklady se s parukou fotit nechci a tak to bude zajímavé :) A 
ještě si rozmyslím, jestli si půjdu pro občanku tady nebo v 
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jiném blízkém městě. Myslím, že by byla docela legrace přijít 
k té samé paní, co jsem u ní před pár dny byla. O ten zážitek 
se nemůžu nechat připravit! :D

Jaký mám pocit?
Úžasný!
Už můžu všem s klidem říkat: "Ale já už nejsem Tom!" :) Už 
mě nikdo nebude volat u doktora klučičím jménem, už mě 
všichni můžou s klidem říkat Teri, protože jsem Teri (i když s 
tvrdým, ale do občanky nikdo nevidí). Stejně všem budu říkat,
ať mě oslovují Teri nebo Terezo. Mám takovou radost, že se 
to konečně povedlo!!!

Na matriku se mnou šla zase Nikča - potřebovala něco na 
živnosťáku a tak jsme to spojily. Ve dveřích, kde jsem byla 
minule a předminule seděla úplně jiná paní, která mě poslala 
zase do jiných dveřích - prý se takhle úřednice mezi sebou 
střídají, aby nedělaly pořád tutéž práci.

Paní matrikářka se na mě skoro ani nepodívala, vyhrabala 
spoustu papírů, podepsala jsem, že bylo zahájeno správní 
řízení, hned nato jsem dostala rozhodnutí, kde jsem 
podepsala, že se vzdávám práva na odvolání, byla mi na něj 
vyznačena právní moc a k tomu jsem dostala ještě jeden dárek
- nový rodný list :) S novým neutrálním jménem. Rodné číslo 
zůstává bohužel zatím pořád mužské a samozořejmě i kolonka
pohlaví v občance :/
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Byla jsem vyřízená za pět minut, mám těch papírů plnou 
obálku a když jsem odcházela, paní matrikářka mi popřála 
hodně štěstí. Řekla jsem jí, že se uvidíme tak za rok a půl a šla
jsem.

Na matriku vešel Tom, ale odešla z ní Terry :)

A to je celé.
Seriál matrika tím končí. (Ale začne zase za rok a půl - na to 
jsem vážně zvědavá! :) Poslední díl téhle první řady nebyl 
bohužel tak zábavný a vtipný, ale já už po té zábavě nějak ani 
moc netoužila. Hlavně, že mi to povolili a teď mám 15 dní na 
nové doklady (jinak dostanu tu jejich oblíbenou pokutu! :). 
Příští týden jedu zase do Prahy a to už by snad měly vousy 
vypadnout, takže hned potom poběžím na občanky. Musím 
zase jen v pondělí nebo ve středu, což se někdy docela špatně 
stíhá vzhledem k tomu, že pořád lítám do Prahy :)

A radost mi udělala dnes i Linda - vezmu jí totiž příští týden 
do auta, když bydlí pár kilometrů odsud a pojedeme do Prahy 
na společné sezení spolu! Kromě schůzky u Hanky a předání 
výsledků krve na internu MUDr. Findeisové kousek od Hanky
je totiž odpoledne mé první společné sezení. Linda už na 
jednom byla a tak mi v smskách vyprávěla... Například o 
Pétě, o které si myslela, že je tam nastrčená biologická slečna,
která byla tak krásná.
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Nechci tu o tom ale zatím víc psát. Chci si udělat vlastní 
obrázek. Už teď je mi však jasné, že se z toho zřejmě 
nevyspím, že přijdu o část mého sebevědomí, že budu možná 
bulet, možná se smát a bude to pro mě cenná zkušenost, která 
mě donutí zase pár dní o všem přemýšlet. I tak si ale půjdu 
pořád tou svou cestou a nemůže mě na ní nikdo ovlivnit ani 
vystrašit.

Líbí se mi, že na společné sezení si každý může někoho vzít 
(já nemám koho a nejsem si jistá, jestli bych to na první pokus
vůbec dala). Linda měla minule s sebou sestru a ta se 
rozbrečela, protože nechtěla, aby Linda byla ošklivá.

Pamatuji si na starý blog jedné slečny, který už neexistuje, ve 
kterém mě v paměti utkvěl jeden odstavec: "Hanka se mě 
pořád ptala, kdy už konečně přijdu na nějaké společné sezení.
Tak jsem přišla a když jsem viděla některé ty hezké holky, 
okamžitě mi spadlo sebevědomí tak nízko, že jsem se z toho 
několik dní dostávala."

Co se dá dělat. :)
Nadechnu se a vyrazím.

Ale teď nejprve do koupelny smýt tu barvu :) Miluju vždycky 
ten pocit čerstvě nabarvených vlasů, jak ta přiložená vlasová 
maska voní a jak se pak ty vlasy lesknou...
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A můžu pomalu začít přemýšlet o kadeřnici. Risknu Mirku - 
biologickou ženu (slečnu) - kadeřnici, kterou už znám pár let 
a občas jí potkávám. Kadeřnictví má kousek odsud a mám na 
ní i číslo. Nějak si jí naťuknu a uvidím. Ona je moc hezká a 
milá a je mi jasné, že tímhle se ten náš vztah už navždy 
změní. Buď k lepšímu nebo k horšímu.... Vždycky je to risk.
Ale ty, kteří to nerozdýchají, k životu nepotřebujeme...
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Dvanáct dní ticha
16. března 2014 v 18:49 | Tereza 

Nebojím se nedělních večerů, cítím se pokaždé tak silná. A 
někdy se mě ta síla drží hodně dlouho, ale jakmile otevřu 
dveře bytu a praští mě to ticho, vůně nedělního oběda, který 
jsem vařila Kačence, její papírový svícen i s papírovou 
svíčkou, který tu dnes malovala a vlastnoručně vymodelovaný
a precizně vymalovaný slon z papíru (který příště dostane 
ještě uši, protože to nestihla, protože pořád nic nestíháme, 
protože dva dny nám nestačí...)... sedím půl hodiny na posteli 
a nemůžu se pohnout, snažím se na to nemyslet a vidět jen to 
pozitivní, vybavit si všechno, co jsem si cestou v autě zpátky 
domů představovala, že udělám, že uvařím, že si pustím... a 
ono to nějak nefunguje.
Chtěla bych vyměnit mozek. Nechci ho. Už jsem tu o tom 
kdysi psala, jak ráda bych ho odpojila a připojila (třeba jako 
přes USB kabel) nějaký jiný. Tenhle je porouchaný a nedá se 
opravit. Tedy dá - už se na opravě pracuje a to je věc, ze které 
mám radost, jenže ten samý mozek mi pouští před oči vůni 
čerstvě vypraných záclon, převlečených peřin, ve kterých 
vesele skotačí Kačenka a volá na nás, abychom si k ní šly (a 
teď jaké "y/i"?) lehnout a my jdeme, skáče po nás a je tu 
hrozně veselo... tak veselo, jak tu teď bývá jen jednou za 14 
dní dva dny a pak přichází zase dvanáct dní ticha...
A ne vůně mého oběda pro Kačenku, ale vůně oběda, který 
vařila manželka, její pečené maso a knedlíky, její blankytně 
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modré šaty, ve kterých tu celé léto chodila a polibky před 
usnutím... mi berou sílu.

Nemám nárok.
Jsem šťastná na cestě, po které jdu, ale tahají mě za vlasy 
milióny vzpomínek, které se mi většinou daří nepouštět ven, 
jenže jsou chvilky, kdy se na mě najednou vylejou úplně 
všechny a já si uvědomím, jaké to bylo někoho mít, na někoho
se těšit z práce, přemýšlet, co si uděláme k večeři, kam 
pojedeme na dovolenou, jaký vymyslíme o víkendu výlet, co 
jí koupím k narozeninám, kdy bude chtít zase nabarvit vlasy a
mluvit, mluvit, mluvit a mluvit...

Nemluvím.
Píšu.
Dva dny mluvím s Kačenkou, smějeme se a nepřipouštíme si, 
že přijde neděle večer. A potom to ticho padne na mě jako 
velký černý mrak, celou mě zahalí a já foukám, mávám 
rukama, plácám se v tom jak zběsilá a když už nemám sílu ho 
přemoct, tak pomalu zmizí sám, já se nadechnu a jdu dál. 
Jakoby čekal, co to se mnou udělá. A měl radost z toho, jak 
mě ničí.
Ještě jsem nepřišla na to, jak se mu ubránit.
Nevím ani, jestli by mi pomohlo objetí, někdo tady po mém 
příjezdu od Kačenky nebo co vlastně?
Veškeré výhody osamocených jsou k ničemu a měnila bych je
hned za ty partnerské. Píšu to proto, protože vím, jaké to je 
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(jaké to bylo). Protože už jsem to zažila - to štěstí. To proto mi
vlétávají do hlavy vzpomínky, protože mi to hezké přirozeně 
chybí. Tak, jako chybí každému.

A těším se, až to přejde. Ne po pár hodinách nebo dnech a pak
zase znovu. Ale napořád.

V sobotu jsme jely pro mamku k tetě na Chomutovsko, ale 
protože jsem týden po laseru, nemohla jsem se nastrojit jako v
sobotu před tím, když jsem tam mamku vezla, protože vousy 
nejdou zamaskovat.
A tak jsem si vzala aspoň úzké kalhoty, dámský tmavý svetřík,
uni hnědé tenisky a uni černou bundu a k tomu všemu si úplně
normálně namalovala oči (protože to mám ráda)... Make-up 
jsem si dala jen lehce, stejně neměl šanci ty vystouplé 
neoholitelné vousy zakrýt. Vlasy jsem si nechala své a když 
jsem se podívala do zrcadla, měla jsem z toho pohledu 
takovou radost! Líbila jsem se sama sobě! Poprvé ve svých 
vláskách!

Po příjezdu při pohledu na mé vlastní vlasy teta mamce říká: 
"No, už se to tam rýsuje!" :) Z minulé soboty si mě 
pamatovala v sukni s dlouhými vlasy a teď najednou takhle... 
ale to už nebyl Tom. Měla jsem ohromnou radost z toho, jak 
vypadám. Chybí mi už jen pár centimetrů a už ty vlasy začnou
vypadat žensky!
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Jenže já se musím nafotit na doklady teď. Myslela jsem si, že 
když je lhůta pro zřízení nové občanky 15 dní od změny 
jména, tak s řidičákem to bude podobné, ale tam je podle 
zákona dní jenom 5! To bych správně měla už zítra přijít s 
žádostí o nový řidičák, jenže tam si vás nefotí sami, tam si 
musíte svojí (barevnou nebo černobílou) fotografii přinést! Na
fotce se nesmíte usmívat, musíte se tvářit neutrálně, nesmí být
vidět zuby, atd... ty pokyny, co jsem si četla na internetu, mě 
fakt pobavily. Pro mě to ale znamená, že se musím jít nafotit 
jednou na řidičák k nějakému fotografovi a potom znovu na 
občanku, protože tam si vás pro změnu fotí sami a vaší fotku 
nechtějí. A protože úřady fungují odpoledne jen v pondělí a ve
středu a já taky jezdím do Prahy k doktorům, tak můžu opět 
počítat s nějakou fajn úřednicí, která na mě vybafne zase s 
pokutou 2000 Kč.
To musel být genius, kdo tyhle lhůty pro změnu dokladů 
vymyslel.
Možná kdybych byla Superman (ale to bych nikdy být 
nechtěla! Leda Catwoman :), stíhala bych v 15:30 skončit, 
dopravit se domů, tam se namalovat a zkrášlit tak, jak bych 
chtěla, jít se někam nafotit a rychle ještě pro řidičák.
A tak mám na výběr - buď se nafotit hnusně vousatá 
nenamalovaná, neučesaná bez náusniček, ale rychle nebo tak, 
jak je mi to příjemnější, ale bůhví kdy :) Já vím, že je to zase 
doklad jen na "chvíli" (rok a půl), ale stejně je pro mě důležité
vypadat na něm dobře... :/
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A tak úředníci musí počkat, než si Tereza opatří fotky, na 
kterých se budu líbit sama sobě (což bude oříšek pro mě i pro 
fotografa, jelikož pod tím prudkým přímým světlem ty vousy 
prostě neskryju a spoléhám pouze na černobílou variantu 
mých fotek, kde by to tak nemuselo být vidět). Ty vousy jsou 
vážně trapné!!! :)

V pátek jsem ještě měla takový příjemný rozhovor s naší 
personalistkou. Říkala jsem jí, že už mám změněné jméno, tak
jestli mám počkat na občanku nebo už to můžu nahlásit teď. 
(Stačí s občankou.)
Zapovídaly jsme se.
Vyprávěla mi, jak za ní po tom mém coming-outu v práci 
začaly chodit některé kolegyně a vyděšeně se ptaly, jestli je to 
pravda. Někdo to řešil, někomu to bylo jedno. Každopádně 
teď už vím, že to tam vědí všichni :) A podle toho, jak se ke 
mě chovají (stále stejně dobře, někdo se na mě jen víc culí :)), 
tak usuzuji, že to bude všechno jednodušší, než jsem si mohla 
vůbec kdy představit.
A ujistila mě, že teď už to nikdo neřeší. Tohle téma č. 1 už 
není totiž aktuální a přišla na řadu další témata, která mí 
kolegové musí probírat :) A ještě jednou zdůraznila, že tady 
mi ztráta zaměstnání nehrozí...
Ptala se mě na to, jak snadno se mi shání boty (protože její 
dcera má také č. 41 a není z toho nadšená - ale já s tím extra 
problém nemám, protože dámské velikosti jsou do 41 běžně k 
sehnání) a zajímalo jí, zda můj budoucí partner bude muž 
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nebo žena :) Řekla jsem jí, že zatím nevím. Že se uvidí, ale 
nevylučuji ani jedno. U žen mám jasno, ale u mužů ještě ne. 
Vím jen, jak je mi příjemné, když mě muž projevuje 
náklonnost jako k ženě.
Nakonec jsem jí řekla můj odhad (závislý na rychlosti zničení 
vousů), kdy přijdu už napořád do práce jako Tereza a byla 
jsem ujištěna, že jediné, s čím tu budou mít možná někteří 
problém, bude přehodit si v hlavě mé jméno na nové :)

Občas mi píše Eli - má bývalá kolegyňka z O2. Byly jsme 
takové kamarádky, které spojovalo to, že bydlí poměrně 
blízko sebe a tak jsem jí nabírala autem na cestě do práce. 
Přála k svátku Tomovi a tak jsem to nevydržela a odepsala jí, 
že jí moc děkuju, ale že už 7.3. svátek neslavím. Ten teď 
slavím 15.10. :)
Její reakce byla typicky ženská! :) Že pořád přemýšlí, proč to 
tak je a je strašně zvědavá, jak je to tedy doopravdy :)
Odepsala jsem jí, že je to tak jednoduché, jen si tu myšlenku 
nechce připustit, ale už dávno přišla na to, proč budu slavit 
svátek na Terezu :) Je žena, tak ať toho využije a důvěřuje své
intuici :) Je to přesně tak, jak si myslí :) Jen je to ta úplně 
poslední možnost, kterou lidé nechávají obvykle až na konec, 
protože jí nechtějí přijmout. (Tedy jak kdo).

Jsem si jistá tím, že už to dávno ví. Jen si to nechce přiznat :) 
Dávám jí 12 hodin na odpověď :)
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A přitom proč? Vždyť to až taková katastrofa není, ne? :) Proč
je tahle varianta vždycky až jako poslední?

Zaháním vzpomínky.
A musím koupit nějakou hezkou novou knížku. Medvídek Pú,
kterého Kačenka vždycky tak spanile poslouchá zachumlaná v
peřince, už má nepřečtenou jen poslední kapitolu...
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Fotka na řidičák
17. března 2014 v 19:20 | Tereza 

Ne, žádnou fotku sem dávat teď nebudu! :)
Ale popořádku...

Snažila jsem se přehodit pohlaví na interpals.net, kam občas 
chodím popovídat se zajímavými lidmi ze světa. Většinou 
tehdy, když potřebuji nějakou informaci z jiné země a není nic
jednoduššího, než se zeptat někoho, kdo v té zemi bydlí.

Na interpals.net je omezený počet změn pohlaví na 3.
Kdysi jsem se tam zaregistrovala jako muž, pak jsem si 
pohlaví přehodila před dvěma lety na ženu a když byl tenhle 
blog modrý, vrátila jsem ho zase na muže. Tím jsem si 
vyčerpala všechny možnosti změny pohlaví :)

Nechtěla jsem se ale registrovat znovu. Chtěla jsem si tam 
nechat své původní kontakty, vyplněný profil, atd. A tak jsem 
zkusila napsat administrátorům a ti mi odepsali, že mi umožní
ještě jednu změnu pohlaví :)

Takže jsem se tam dnes hezky přehodila (kéž by to bylo 
takhle jednoduché i v životě), nahrála nové fotky Terezy 
(samozřejmě ty nejhezčí, co mám) a chtěla se odhlásit, 
protože jsem měla něco na práci.
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K odhlášení ale nedošlo, protože to nešlo :) Během pěti minut 
mi napsalo 16 kluků...
Všichni reagovali na mou větu v profilu "Czech girl with 
chocolate eyes" a snažili se mě oslnit tím, jak milují české 
dívky s hnědýma očima, čokoládu apod. :)

Jen tak pro zajímavost, čí jsem typ :) (V profilu mám, že je mi
30)
Prvních 16 vzkazů (ostatní už počítat nebudu):

Itálie, Řím - 23 let - Ital jako vyšitý :)
Alžírsko, Alžír - 19 let - blonďatý Alžířan

Turecko, Gebze - 26 let - Turek studující češtinu
Srí Lanka, Colombo - 33 let - velmi stručný (to nemám ráda)

Německo, Berlín - 32 let (nechce si dopisovat s nikým ze
Sýrie)

Itálie, Verona - 35 let
Německo, Bochum - 28 let - vysmátý Němec :)

Turecko, Esenyurt - 24 let
Itálie, Vicenza - 30 let - (ten je fakt sladký!!! :) Tomu

jedinému napíšu :)
(Jak moc nás ovlivňuje první dojem :( Je to škoda... Nemůžu
ale odepsat všem a ani jsem neměla v úmyslu vůbec někomu

odepisovat)
Norsko, Bodo - 41 let (původem z Palestiny)

USA, Boston - 23 let - hudebník (to je tak romantické! :)
Maroko, Rabat - 25 let - hezounek ze severní Afriky
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Rusko, Kumertau - 17 let - mladíček studující češtinu
Velká Británie, Shrewsbury - 39 let

A ještě mě rozesmál John z Kanady dloooouhým krásným
vzkazem a poznámkou: (doslova)

"ya nem mlaveem chezkie"
:)

Perfektní fonetický přepis češtiny do angličtiny! :D

Když jsem se tam před 3 lety zaregistrovala jako Tom, tak mi 
během pěti minut nenapsal nikdo :)
Dokonce ani během pěti měsíců... Musela jsem si to být já, 
kdo napsal první.

Tenhle zásadní rozdíl mezi muži a ženami prostě miluju! :)

Pobavilo mě to a po pravdě nevím, co na mě ti kluci vidí, ale 
tak to je jejich věc, rozhodně mi to nevadí a užívám si to.

Já měla dnes na starosti něco jiného, než dopisování se ctiteli.
Řešila jsem totiž fotku na řidičák. Ten musím vyřídit do 5 dnů
od změny, tzn. do středy a na řidičák mě přímo na úřadě 
narozdíl od očanky nikdo nevyfotí. Tak jsem hned ráno 
hledala na internetu fotografy, kteří pořizují průkazové 
fotografie, protože už jsem hodně dlouho (asi 10 let) u 
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žádného fotografa nebyla. Řešila jsem, jak stihnu přijet domů 
z práce, namalovat se a ještě jít mezi lidi bez dlouhých vlasů.
Žádného jsem ale nenašla a fotografka kousek odsud, co jsem 
jí poslala sms, mi neodepsala.
Tak mi kolega poradil, ať se vyfotím prostě sama!
Podmínky pro předloženou fotku k žádosti o řidičák jsou totiž
dané a jsou k nalezení na stránkách Ministerstva dopravy.

Doma jsem si naaranžovala silné světlo proti mě, stativ s 
foťákem, namalovala se, učesala, vzala náusničky a... mé 
sebevědomí spadlo na nulu.
Zatímco v jakémkoliv jiném světle (v koupelně, na chodbě 
nebo na denním světle) bylo všechno ok a já se kochala tím 
pohledem, na prudkém silném světle ne. Ostatně na prudkém 
světle jsem se sama sobě nikdy nelíbila ani jako muž, ale u 
mužů to až tak nevadí, zatímco žena je z toho vzteklá... Vousy,
které ještě po laseru nevypadaly, se mi sice podařilo 
zamaskovat silnou vrstvou make-upu, ale vynikly mužné rysy 
tváře. I když výhodou je, že fotka může být černobílá a nějaký
ten prosvítající vous tam zanikne, bylo to teď úplně k ničemu.

Ještě že jsem to udělala, protože kdybych takhle přišla k 
fotografovi, nejspíš by ty fotky dopadly úplně stejně. Taky by 
se mi nelíbily a ještě bych za to musela zaplatit 120 Kč a bůh 
ví, jak bych se u něj zesměšnila.
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Nadchlo mě, že si můžu doma zkoušet různé vršky a hrát si s 
make-upem, přičemž nějaké nedokonalosti potom vyretušuju, 
abych vypadala hezky (i když je to zakázané). Fotku bych si v
potřebném rozměru nechala vyvolat v DMku na počkání, 
které je kousek odsud.

Plán to byl skvělý.

Ale asi se vykašlu na make-up a náušničky a půjdu se nafotit 
taková, jaká jsem nenamalovaná (tedy taková, jaká se obvykle
nelíbím sama sobě). Bohužel se nemůžu a ani nechci nalíčit a 
vypadat pak na fotkách s těmi mužnými rysy.

Zázrak, který na internetu některé slečny popisují typu: "Když
jsem si šla vyměnit řidičák kvůli novému neutrálnímu jménu, 
úřednice kroutila hlavou, že na té staré fotce nemůžu být já a 
říkala mi, že vypadám naprosto žensky." se nekoná.

Takže jsem se zase hezky odlíčila.

Naštěstí ve skutečnosti proti nám nikdy nesvítí tohle 
nepříjemné prudké silné světlo, které podtrhne každý 
sebemenší mužný rys.

Došlo mi, že všechno co mám, je ok a dá se s tím něco dělat. 
To, jakou budu mít ženskou postavu, jaké budu mít vlasy, jak 
si je žensky učešu, co si vezmu na sebe ženského, jaké budu 
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mít nehty, i to mezi nohama se dá "opravit", dokonce i ten 
make-up, ale rysy ve tváři nezměním.
To musí buď hormony nebo plastický chirurg. Jinou možnost 
nemám. A přitom je to to nejdůležitější, co potřebujeme, 
protože všichni se nejprve podívají druhému člověku do očí.

Tak abych teď chodila ve stínu, po tmě nebo tam, kde nezáří 
prudké světlo.

Pozitivní na tom je, že už mám tak dlouhé vlasy (resp. krátké, 
ale ženské), že vypadají hezky a dá se s nimi už něco dělat. 
Už když jsem dělala první zkušební fotku ještě nenamalovaná,
tak mě to pohladilo po duši, protože tam (i když s 
prosvítajícími vousy) seděla Tereza a když se na tu fotku 
dívám, líbí se mi, i když jsem na ní nenamalovaná a 
neučesaná.

Problém je také v tom, že se na fotce nesmíte usmívat. Musíte
mít neutrální výraz. A já se usmívám ráda. Také proto, že vím,
jak mi to zkrášluje obličej. Nesmí být ani vidět zoubky a tak 
jsem se vlastně mohla podívat realitě do očí a to je dobře. 
Nemůžu se pořád vidět hezky.

Přijde mi legrační, že nejhezčí si připadám na té první 
zkušební fotce, na které jsem tak, jak jsem přišla z práce bez 
make-upu, bez náušniček, bez ozdoby na krku... Tu jedinou si 
schovám, ostatní mažu.
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A zítra se jdu nafotit přesně takhle k fotografovi.

-----------------------
Tak jsem druhý den zjistila, že například fotka na mé klučičí 
občance je focená bez silného přímého světla. Dokonce bych 
řekla, že nebyl použit ani blesk (pokud se dobře pamatuji) a 
ve tváři převládají stíny.
A jak mi napsala do komentářů Lenka - minimálně přes rok jí 
nikdo na silnici nastavěl, takže bych tu fotku na řidičák 
nemusela až tak řešit. Je pravda, že za celých 16 let, co jsem 
řidička (posledních 10 let hodně aktivní) mě stavěla policie 
jen 2x. To vychází průměrně jednou za každých 8 let :) 
Naposledy to bylo málem minulý týden, když jsem jela do 
Prahy na laser. Při nájezdu na dálnici jela přede mnou velmi 
stará rezavá Škoda 120 a v ní nějaký dědula. Najednou mu 
před auto skočil policista a začal ukazovat, že má zajet ke 
kraji. Ale on nechtěl a tak jen stál a koukal (asi se bál), tak ten
policista šel blíž a nahlas začal křičet: "No vy! Vy!" :) Chudák
s tou škodovkou.

Ale tak já chtěla prostě mít hezkou fotku (jako každá holka) v 
dokladech no :)
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Fotka na řidičák II.
18. března 2014 v 18:20 | Tereza 

Nechtěla jsem to řešit. Chtěla jsem si jen trošku zvýraznit oči, 
nenápadně zamaskovat aspoň trochu vousy, obléknout se uni 
(nebo spíš do všeho holčičího, ale akceptovatelného 
společností) a jít se vyfotit.
Tam, kde byl dvacet let fotograf je najednou cestovní 
kancelář, takže jsem běžela do jiné fotoprodejny ve městě, 
kde byla paní nebo slečna po 16 h. už sama a tak mi řekla, že 
mě vyfotit nemůže, protože by musela zamknout obchod, ale 
nakonec jsem jí uprosila a tak přimhouřila oči a poslala mě 
nahoru, že za chvíli přijde. Tam jsem se v zrcadle líbila sama 
sobě a říkala jsem si, jak vypadám už krásně žensky - nemít ty
vousy. A myslela jsem si, jak sem potom tu nafocenou fotku 
(která vlastně neměla být ani tak ženská) dám.
Stálo mě to 189 Kč (čtyři fotky + CD).
Nafotila mě 4x z nichž tu poslední mi ukázala a řekla, že jsem
na ní hezky, takže mi jí nechá vytisknout.

No, nejsem si úplně jistá, co myslela tím "hezky". Já jsem si jí
představovala hezčí, ale musím přiznat, že to mohlo být i 
horší :) Žádné prudké přímé světlo se nekonalo. Bylo tam 
příjemné rozptýlené světlo, které mi na fotkách tolik 
nepodtrhlo mužné rysy ve tváři. (Jo, fakt tam jsou!) :/
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Na tomhle focení se mi líbí, že je absolutně anonymní. Nikdo 
nezjišťuje důvod focení, jméno... prostě se posadíte na 
židličku a za minutu si nesete domů fotky.

Chtěla jsem po ní černobílou (protože jsem si přečetla leták s 
podmínkami přímo na stránkách Ministerstva dopravy). 
Tvrdila mi, že černobílá už se nesmí používat, protože laser, 
který vypaluje fotku na řidičák jí musí mít maximálně 
prokreslenou a u černobílých zanikaly detaily.
Já jí zase tvrdila, že Ministerstvo dopravy černobílou fotku 
povoluje a nahoře jsem jí ukázala přesně tentýž leták z jejich 
stránek, který tam měla vyvěšený na dveřích do ateliéru.
"No jo, ale to je leták z r. 2001. To už dávno neplatí!" :) říkala.

Tak to jo. Hlavně, že má Ministerstvo dopravy aktuální 
informace na svých stránkách.
Na to jsem jí neměla co říct a musela se spokojit s barevnou, 
na které samozřejmě vynikly vousy.

To všecko jsem ale čekala. Nečekala jsem zázrak.
Na té fotce není žena. Je tam muž, který má účes jako žena, 
který má obočí jako žena, oči jako žena, výstřih jako žena, ale
zbytek je mužný.
Vzala jsem si starou klučičí fotku z posledního focení na 
doklady z r. 2006, tuhle novou a dala je vedle sebe.
Z dálky jsou to dvě odlišné tváře. To se mi líbí. Ale jinak to 
má k ženskosti hodně daleko. (Co bych taky pořád chtěla!?)
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Cítím se víc ženou, než vypadám.

Přitom jsem se dnes celý den v práci cítila tak hezky žensky. 
Kdykoliv jsem prošla kolem zrcadla, tak jsem měla takovou 
radost! Ale panikařit začnu, pokud budu říkat, že mám mužné 
rysy, i touhle dobou za rok :)

Když jsem vyšla z auta, jezdily po chodníku dvě děti v 
elektrickém jeepu, tatínek jim nestačil, takže byly pořád v 
nějakém křoví nebo mimo chodník. Když jsem se k nim 
blížila, tatínek zakřičel: "Pozor, pán jde."

Zajímalo by mě, co by křičel touhle dobou zítra, až se budu 
vracet z Prahy oblečená komplet jako Tereza... Nejspíš nic, 
protože by nevěděl, co říct. Bohužel ještě dlouho nemůžu 
čekat větu typu: "Pozor, paní jde..."

Po focení jsem letěla na poštu, kde bylo málo lidí, čehož jsem 
využila a vyptala se na pár věcí.
Zákaznickou kartu České pošty můžu zahodit. Pokud si 
změním jméno, musím požádat o novou.
A pokud si změním jméno, přičemž mi přijde zásilka ještě na 
to původní, ale mé doklady už budou jen na nové, tak mi jí 
NEVYDAJÍ.
Trochu to postrádá logiku. Chápu důvod, proč pošta nevydá 
zásilku někomu cizímu, ale pokud jsem schopná doložit, že 
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jsem si změnila jméno a dokázat, že já jsem pořád já, tak 
nechápu, proč mi to pošta nevydá.
Tím mě nutí porušit zákon a nechat si pas na staré jméno, 
který se po změně jména stává do 3 měsíců automaticky 
neplatný, ale já si ho nechám až do doby, kdy mi na něj budou
zásilky vydávat.
Chtěla jsem se zkusit s poštou dohodnout, ale nejde to. Trvají 
na tom, že vydají zásilku tomu, kdo se prokáže jako její 
majitel. (To ale jsem pořád já - tatáž majitelka, jen mám 
změněné jméno!)
To mají všechny ženy, které se vdaly a změnily si jméno úplně
stejný problém na poště? Věřím, že třeba podnikatelkám tohle
musí přinést nemalé komplikace.

Zítra budu mít hodně zážitků. A dost důležitých schůzek, na 
kterých bych potřebovala vypadat dobře a žensky, ale po 
mých zjištěních, jak mužná je má tvář (hlavně brada - od 
vlasů po nos to celkem jde), tak mám sto chutí jet zítra 
oblečená jako Linda, kterou nabírám kousek odsud a která se 
rozhodla jet jako kluk v uni oblečení, resp. jako buzik (jak 
sama prohlásila :))) (samozřejmě to myslela z legrace, ale je 
pravda, že zítra budeme vypadat jako takový divný páreček - 
divný chlapec s divnou dívkou. Těžko říct, kdo bude větší 
exot. Nejspíš tím adeptem jsem já.
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Už nemůžu k Hance nikdy dorazit v klučičím nebo v uni, 
protože když už jsem tam poprvé vkočila jako Tereza (a po 
druhé taky), tak teď nemůžu přijít jinak.

Kde je mé sebevědomí z dnů dřívějších? :/

No musím se nadechnout a zvládnout to.

Vstávám ve 4:30, v 6 už musím vyrazit pro Lindu, abych byla
v 10 v Praze, ve 12 musím odnést výsledky na internu a ve 13 
je společné sezení - mé první - to bude další nápor na mé 
sebevědomí. A po tomhle zážitku mám ještě jednu schůzku - 
dnes jsem kývla jedné moc milé paní (Češka žijící v Izraeli), 
která mi napsala, že je zrovna 10 dní v Praze a že by byla moc
ráda, kdybych s ní udělala rozhovor, protože píše bakalářskou 
práci na téma "Mediální obraz LGBT v časopise Reflex". 
Dala mi na výběr z pěti hezkých restaurací a já si vybrala 
jednu opravdu moc originální a podle recenzí příjemnou 
(navíc s ne příliš prudkým světlem :), takže se tam už s 
Lindou (kterou beru s sebou) těšíme.

Linda mě trochu naštvala, že nejede jako Linda, zatímco já 
jako Tereza ano, ale do tohohle samozřejmě nikoho nutit 
nejde. Akorátže (jak tak poslední dobou zjišťuji), taky bych 
měla přibrzdit a počkat, až budu vypadat ještě víc žensky. 
Mám strach, že se ráno po nalíčení nebudu líbit sama sobě - to
bude potom utrpení. A taky vím, že make-up je po 6 hodinách 
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už nestabilní a začínají prosvítat vousky, což vychází zrovna 
na společné sezení (a což teprve potom ta schůzka kvůli 
rozhovoru), takže mi nezbývá, než si tuhle polívčičku vylízat 
hezky do dna sama až do poslední minuty celého zítřejšího 
dne. Pokusím se užít si to, jako ve všech předchozích 
případech, ale k tomu se potřebuji v zrcadle líbit. I v tom v 
autě osvětlená denním světlem! Což bývá taky problém. A do 
toho celý den s Lindou, uvidí mě tolik lidí a já celá tak strašně
nedokonalá a neženská... :(

Doprčic, když si budu říkat, že jsem neženská, tak budu 
neženská, takže bych měla obrátit myšlení o 180 stupňů.
Zase se nevyspím. Ještě že jdou zamaskovat ty kruhy pod 
očima. Linda bude vysmátá, zatímco já budu řešit všechno a 
budu z toho hrozně nesvá, budu dělat chyby a to bude ještě 
víc snižovat mé sebevědomí.

Na druhou stranu si říkám, přežiju-li zítřek, tak už dám 
všechno! :)

A to jsem si ještě nedávno myslela, že už bych mohla klidně 
přijít do práce jako Tereza (nemít ty vousy). No nevím. Sice si
přijdu žensky, ale nevypadám tak. Vidím se tak, jak mě vidí 
mí kolegové a ti si určitě říkají, že je dobře, že ještě nechodím
v holčičích věcech, protože bych vypadala jako chlap v sukni.
(To je pro mě nepřijatelné.)
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Při psaní tohoto článku jsem se několikrát naštvala a zase 
uklidnila a během každého toho vztekání jsem si řekla, že sem
dám obě průkazové fotky (starou a novou) k porovnání, ale 
neudělám to. Přestože tam určitý posun k ženskosti je, je příliš
malý.

V reálu zítra mezi lidmi ovšem svůj "obrázek" ukázat všem, 
které potkám, musím.

Jdu si aspoň nalakovat nehty tím svým oblíbeným výrazným 
oranžovo-červeným lakem. A pokusím se usnout. Jinak zítra 
budu vypadat jak scvrklá brambora.

Ach jo. Proč všechno nejde hned?

Zítra je v předpovědi, že se má opět rozfoukat silný vítr.
Tak ještě ke všemu budu pěkně rozcuchaná.

Chtěla bych přeskočit tenhle rok...
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Mé první společné sezení
19. března 2014 v 22:07 | Tereza 

Teď jsem přijela z Prahy, ale nedokážu usnout. Je toho ve mě 
tolik, že to sem musím ještě dnes všechno hezky postupně 
napsat. A protože je deset večer, budu se snažit to napsat 
stručně a rychle (to je vtip samozřejmě, protože to já 
nedokážu :) Myslím to "stručně".

Jsem tak šťastná, že z toho stejně neusnu :)

Nevím, kde začít...

Možná dotazem :) Holky přiznejte se, která z vás byla včera u 
Hanky a říkala jí o mně? ;)
Hanka se mě na to ptala, ale já už ztrácím přehled, kdy která 
kam jedete :)))

Dnešní den jsem si opravdu užila. Mé starosti z fotky s 
mužnými rysy na řidičák jsou pryč. Vyprchaly jako bublinky z
limonády (se kterou jsem ještě schválně pořádně zatřepala). 
Mé sebevědomí se během dne zvedalo asi stokrát!

Vstala jsem už ve 4:40, abych se stihla hezky upravit (stejně 
jsem nebyla spokojená s vlasama, ale to je asi normální a 
měla bych si zvykat :) Ale už bych chtěla nosit své vlastní 
holčičí účesy.
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V 6:00 jsem vyrazila nabrat Lindu, která je 9 dní na 
homonech (zatímco já dnes přesně měsíc), ale řekněme, že 
jsme na tom téměř stejně, takže se budeme moct hezky 
porovnávat.

Linda je moc milá holka :) Jela oblečená hezky, ale ne 
vyloženě žensky, což mě trochu mrzelo, ale respektovala jsem
to. Každý ví moc dobře, kdy je ten jeho čas na vystupování v 
holčičích věcech takhle na veřejnosti. Neměla jsem problém jí
oslovovat Lindo a líbilo se mi, že i ona o sobě mluvila v 
ženském rodě. Prostě tak, jak to má být správně.

V 10:00 jsem měla být u Hanky, což hezky vyšlo. Já jela 
samozřejmě jako vždy tak, jak to miluju - počasí bylo na 
kozačky a akorát místo modrých úzkých riflí jsem si vzala 
úzké červené rifle, což bylo trošku odvážné, ale měla jsem v 
té samé barvě nalakované i nehty a připadala jsem si ohromně
žensky. Na fotku na řidičák už jsem zapomněla, protože jsem 
se ráno líbila sama sobě a moc si celý den užívala. Navíc jsem
měla doprovod (Lindu), což mi vše nesmírně usnadňovalo, 
protože když jdete s někým (s kýmkoliv!), tak je všechno 
jednodušší a cítíte se silnější.

U Hanky jsme probraly, co se mnou dělají hormony. Popsala 
jsem jí změny (hladká kůže, že se pořád hladím a taky že je 
mi pořád zima a cítím se jinak naprosto skvěle až pohádkově).
Vůbec jsem nezmiňovala má prsa, protože jsem si je pár dní 
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detailně neprohlížela, ale kdybych to udělala, jako dnes v 
koupelně, tak bych zjistila, jak se mi začínají zvětšovat a taky 
bradavky! Jsem z toho tak nadšená, že i když jde o hodně 
intimní záležitost, tak to sem prostě musím napsat a pochlubit 
se :) Fascinuje mě, jak pouhý měsíc na hormonech stačí k 
takovým znatelným změnám! Ta prsa jsem takhle brzo 
nečekala! Jo, byla tam už před tím, ale to byly takové malé 
švestičky, teď už z nich začínají být broskvičky :) Jsem 
zvědavá, kam až to půjde! Nemůžu se vynadívat!

Jedna slečna, která byla na společném sezení, měla naprosto 
dokonalý výstřih i prsa! :) Taky jí v květnu čeká operace a 
musím říct, že vypadala skvěle! Byla 100% identifikovatelná 
jako žena, mluvila jako žena, vystupovala jako žena a byla to 
žena! Zmiňovala se o tom, jak moc by chtěla už mít po 
operaci, protože další léto s boulí mezi nohama už nechce 
prožít :) V tom jsem jí naprosto chápala a tak trochu 
záviděla... Ale taky se jednou dočkám.

U Hanky jsme ještě probraly pár detailů o Kačence a o tom, 
kdy začnu vystupovat jako žena už napořád. Chtěla vědět, 
jestli je ještě nějaké místo, kde to nevědí, ale takové místo 
snad už není. Zda to vědí všichni sousedé nevím, ale sousedy 
řešit fakt nebudu. Jako že bych se u každého zastavila a řekla 
mu: "Dobrý den sousede. Pan Tomáš už tu nebydlí, teď tu s 
vámi bude Tereza" ? :) To bych musela udělat u každého 
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obyvatele tohoto města. Ale Hanka myslela rodinu a 
zaměstnání.
Shodly jsme se na tom, že mám ideální podmínky k tomu 
začít Real Life Test. Protestovala jsem, že ještě není ten 
správný moment, protože když jednou vejdu do práce jako 
žena, už tam chci vejít pokaždé jako žena, což nemůžu vždy 
dva dny před laserem, kdy se musím nechat zarůst.

Na to se na mě Hanka podívala a řekla: "Ale já žádné vousy 
nevidím!" :)

(Ale já jo! :)

Jak to, že ona je nevidí???

Probíraly jsme to i s Lindou a ta mi říkala, že na druhou 
stranu mé okolí (včetně práce) očekává, že nebudu ještě 
dokonalá, takže čeká, že i když vejdu jako žena, můžu mít 
prosvítající vousy, než je úplně zničím a že chodím na laser, 
před kterým si je musím nechat narůst do strniště.
Jenže já bych chtěla do práce vypadat už trochu k světu a taky
tam nechodit v paruce. Ta mi vadí. I když mi přináší takovou 
radost a připadám si v ní tak žensky, protože je úžasná.

Říkala jsem Hance o mé hrozné fotce na řidičák.
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"Terezo, kdybyste viděla mojí fotku na řidičáku! Tam máme 
všechny hroznou fotku! To vůbec neřešte! Vypadáte dobře a 
mám radost, že jste spokojená..."

To bylo něco na mé sebevědomí.
Vousy nejsou vidět (protože jsem měla vrstvu make-upu, 
který se také odpoledne už začínal pěkně rozmazávat a 
nejradši bych se celá nalíčila úplně znovu, jenže nebylo kde a 
tak jsem to už vydržela domů) a ještě mě Hanka pochválí, jak 
mi to sluší! :)

Ať už to byla pravda nebo ne, tím jak jí hodně důvěřuju mi 
samozřejmě do hlavy vštípila, že to tak je :) A taky jsem si ten
euforický pocit potom náležitě užívala.

Dostala jsem ještě tři oestrogely, protože teď se na jeden 
doplácí 50 Kč, kdežto od 1.4.2014 to bude už 100 Kč. Hanka 
říkala, že některým holkám to pomáhá zeslabovat ochlupení 
nebo zvětšovat prsa. Je to gel, který obsahuje estradiol, ale v 
menším množství, než tablety. Tak jsem řekla, že to prostě 
vyzkouším a uvidím. Ne na každého účinkuje, jenže jak se 
znám, tak já už budu po 14 dnech zase ze všeho vedle, jako 
jsem z hormonů už teď :)

S Lindou jsme pak zašly na oběd do Schnitzle King :) Ten 
název mě rozesmál, ale obsluha byla parádní (moc to slečně 
slušelo, mile se usmívala a já si díky Lindě připadala jako 
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nějaká její kamarádka a cítila se bezpečně, protože ona 
vystupovala jako muž).

Tam jsem poprvé vyzkoušela dámské toalety! :)
Dnes jsem měla dvakrát mé poprvé :) (Dámské toalety a 
společné sezení)
Měla jsem takovou radost, že nesmím na pánské!!! :) Zatímco
Linda musela na pánské.
Musím říct, že má první zkušenost s dámským záchodkem je 
rozpačitá. Řeknu to takhle: čekala jsem ho čistší. :)
O pánských si myslím své, ale že i dámy budou dělat takové 
čuňačinky? Leda že by to byly pozůstatky po nějaké neslušné 
pánské návštěvě, nebo nevím. Budu si asi muset zvyknout :) 
Ještě uvidím, jak dopadnou druhé, třetí.... padesátépáté! :)
Shodou okolností jedno z témat, které jsme pak s Hankou 
všichni probírali, byly i toalety, takže jsem se podělila o svůj 
první dojem z dnešního dne :)

Kolem restaurace chodily venku krásně oblečené slečny, 
protože nedaleko odsud je VŠE a my je s Lindou probíraly, 
ale taky jsme probíraly kluky... Tedy spíš já. Linda si stojí 
striktně za tím, že bude lesba, maximálně bisexuální, ale to 
jen v krajním případě. Já si tím krajním případem u sebe 
nejsem tak jistá, ale neřeším to. Teď rozhodně nemá smysl 
řešit vztahy.
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Po příjemném obědě jsme za krásného klapotu mých 
podpatků opustily restauraci a šly odnést mé výsledky na 
internu v nemocnici na Žižkově. Tam mi paní doktorka hned 
napsala zprávu a pomalu jsme se připravovaly na společné 
sezení, které začínalo ve 13 h.

Byla jsem dost nervózní. Bylo to přeci mé poprvé! :)

Před dveřmi domu, kde sídlí Hanka, už stála slečna, která se 
mi moc líbila a nevěděla jsem, jestli je tu správně, protože mi 
rozhodně nepřipadala jakkoli mužná. Měla černé rovné vlasy 
do mikáda a opravdu fantasticky namalované oči. A taky 
úžasnou postavu, kterou dokreslovalo holčičí oblečení. Další 
100% identifikovatelná jako žena.

Když nás tam stálo celkem 16 (bylo to zrovna smíšené sezení 
holek i kluků, z čehož jsem měla velkou radost, protože jsem 
vždycky chtěla kluky poznat), tak se otevřely dveře a šli jsme 
dovnitř, tam se rozebraly skládací stoličky a všichni jsme se 
posadili do kruhu, abychom na sebe viděli, včetně Hanky.

Přišla i Luca, kterou jsem potkala na endokrinologii a která je 
moc milá a taky si na mě pamatovala.

Bylo tam celkem 14 žen a 3 kluci. Z těch žen tam byly tři 
biologické ženy: Hanka, partnerka jedné paní v přeměně a 
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sexuoložka, která tam přišla na pozorování a byla také moc 
milá a usměvavá.
Když jsme se všichni usazovali na židličky, tak jsem se na ní 
dívala a říkala si: "Bože ta už snad musí být po přeměně, 
ne?" :) Ale pak se sama představila s tím, že je biologickou 
ženou.

Nerada bych sem vynášela nějaké soukromé informace, které 
mají zůstat za dveřmi ordinace Hanky, ale budu psát 
anonymně (jen s křestními jmény) a některé věci si nechám 
jen pro sebe.

Nejprve jsme se každý stručně představil a řekl o sobě jednu 
větu. A pak už mluvil, kdo chtěl - na téma, které zvolila 
Hanka.
Nemohla jsem se vynadívat na ty tři kluky!!! Byl tam Alex, 
Adam a Tomáš (?). Tomášovi bude teprve 17, ale vypadal 
fantasticky! Jeho věta, kterou se představoval byla: "Já jsem 
Tomáš a jsem teď na vrcholu blaha!" (To myslím 
vystihovalo pocity všech.)
Do prváku na střední školu už nastupoval pod mužským 
jménem jako muž, což jsem naprosto chápala. A neměl prsa!

Prsa kluci řeší jako to největší zlo.
Baví mě, jak mají kluci proti nám holkám všechno obráceně! 
Alex se pochlubil, že už mu rostou vousy! Což mu každý kluk
závidí! :) A Tomáš neměl prsa, protože si je nechal 
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chirurgicky odstranit. Odstranění prsou u FtM je možné i před
věkem 18 let, protože k této operaci není potřeba být plnoletý.
To samozřejmě hned nadchlo Alexe, jak to, že už může mít 
prsa pryč! :) Ale slušelo to i Adamovi. Linda mi potom říkala, 
že se jí libil :) Mě taky. Shodly jsme se na tom, že se nám 
nelíbí ti vyloženě testosteronoví samci, ale obyčejní kluci. 
Tedy Linda stále tvrdila, že se jí líbí samozřejmě holky! :)

Nakonec jsem byla víc fascinována klukama, než holkama, 
ale samozřejmě jsem řešila i holky :)

Řešilo se, zda je správné, když ochranka odmítne pustit ženu 
v přeměně na dámskou toaletu, protože usoudí, že nevypadá 
dostatečně žensky... Neexistuje před tím žádná obrana, 
protože v našem státě je všude na dokladech uvedeno pohlaví 
a lze ho vyčíst i z rodného čísla. Stát se může tak situace, že 
budete vypadat krásně žensky, jako ty dvě slečny, co tam byly,
ale v dokladech máte stále "M" místo "F". Jen proto, že tam 
dole mezi nohama je něco, co je stejně nefunkční, ale je to 
tam a naše společnost identifikuje pohlaví zásadně podle toho,
co máte mezi nohama. Nikoli podle toho, kým doopravdy jste.

Ale byla jsem i dojatá. A strašně moc!!!
Byl tam totiž pár (kolem 40-45 let), který popisoval, jak to 
bylo na začátku těžké, protože manžel pořád někam mizel a 
nechtěl nic říct, takže manželka začala mít strach, že někoho 
má.
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Všechno to bylo ale samozřejmě jinak.
Po několika letech manželství se partnerka rozhodla, že to 
zkusí. Že zkusí žít s člověkem, kterého miluje, váží si ho pro 
jeho vlastnosti a je přeci jedno, jakou bude mít schránku - 
jestli mužskou nebo ženskou, že to pořád bude on, i když už 
vlastně ona. Sama nevěděla, jak to zvládne, ale zjistila, že 
tohle soužití dvou žen jí naplňuje. Samotnou jí to překvapilo!
Měla jsem (a se mnou úplně všichni) radost, že se tohle 
někomu povedlo. Že měl takovéhle štěstí... A myslela jsem 
hned na Leničku, která tohle řeší denně, protože ví, že by jí 
její manželka opustila a tím přišla i o děti (ve skutečnosti by o
ně nepřišla, ale nevídala by je tak často jako teď).
Nemůžeme nutit naše partnery, aby s námi zůstávali.
Ale obdivuji každého, který to udělá...

Paní popisovala, jak se vyrovnávala s reakcemi okolí, reakcí 
vlastní dcery, která si to představovala tak, že kdykoliv přijde 
na návštěvu, bude její partnerka (v přeměně) chodit zase 
oblečená jako muž a že nebude muset vysvětlovat dětem, že 
nemají dědu, ale vlastně dvě babičky. Na to jí řekla, že se jí 
taky neplete do života a tohle štěstí je její.
Popisovala i reakce v práci, kde řešili, jestli se z ní teď vlastně
stane lesba...
Všechny okamžitě odháněla se slovy, že se taky neptá, jak jim
to funguje v posteli. Tohle je soukromá věc, do které nikomu 
nic není.
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Ta paní byla taky moc milá a hezká a tu radost z nich cítím 
ještě teď, protože vím, že to ani jedna neměla (a nemá) 
jednoduché, ale jsou na to dvě a ve dvou je to všechno snažší. 
(Mimochodem to už je třetí MtF, kterou poznávám a která se 
živí jako řidička kamiónu!)

Slečna, kterou čeká v květnu operaci a která vypadala úžasně 
popisovala, co všechno po ní chtějí do nemocnice a jaká musí 
mít předoperační vyšetření (např. i na HIV). Nebo že je nutné 
pořídit si celokovový vibrátor, aby ho bylo možné sterilizovat 
(což ty plastové nelze), ale celokovový není zrovna snadné 
sehnat a rozhodně to není levná záležitost. (Vibrátor není 
hračkou pro chvíle oddechu, ale "zdravotnickou" pomůckou 
po operaci, kdy je nutné denně "dilatovat" proto, že tělo má 
tendenci zacelovat všechny díry a tuto díru zrovna opravdu 
zarostlou mít nechceme, čemuž má právě vibrátor pomoct (a 
taky pomáhá)).

Hodně zajímavou zkušenost, která nás všechny pobavila, měla
Luca.
Vyprávěla, jak si šla koupit pizzu a prodavač se jí ptá: "Vy jste
pán nebo paní?"
To jí samozřejmě zaskočilo a tak mu vtipně odpověděla: 
"Obojí!!!" :)))
A chytře se zeptala, co jí prozradilo, že nevypadá jako žena?
Prodavač se dostal okamžitě na její stranu, kde jí chtěl pomoct
a nebyl protivníkem. Navíc dostala zpětnou vazbu, která je 
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nejcennější. Výborný způsob, jak se někam posunout a zjistit, 
na co se na sobě zaměřit. Určitě to udělám stejně, až na 
někoho takového narazím :)

Ten největší strach z toho, že holky budou až příliš krásné 
nebo až příliš ošklivé (když to řeknu takhle nehezky) byl 
zbytečný. Vůbec nešlo o to, jestli je někdo dokonalý nebo ne. 
Šlo o to, jak se každý cítí a jak na něm bylo znát, jak je 
šťastný. Většina holek, co byla už delší dobu na hormonech, 
vypadala skvěle! Fascinovaly mě úplně hadké krásně ženské 
výstřihy a hladké tváře... tedy něco, po čem tak toužím a 
plahočím se po tom.

Byly tam holky a kluci z Brna, z Ústí n. Orlicí i nad Labem, 
ale i z Prahy.

Moc se mi celé sezení líbilo a těším se na další v dubnu.

Jsem si jistá, že tohle kdyby absolvoval někdo, kdo není ještě 
rozhodnutý, tak ho to nasměruje na tu jedinou možnou cestu k
vysvobození okamžitě...

Linda mi říkala, že minule Hanka mluvila o tom, že má 
jednoho šestiletého (!) klienta (FtM). (Aspoň myslím, že to 
byl FtM).
Rodiče byli natolik všímaví a ochotní se celé té věci věnovat, 
že s ním zašli k Hance a ta rozhodla, že ho budou do 10 let 
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pozorovat a pokud u něj nepřestane tohle klučičí chování, 
nasadí mu hormony ještě před pubertou a tím zamezí 
devastaci těla nesprávným hormonem. To je úplně ta 
nejúžasnější varianta, jaká mohla nastat a o které jsem zatím 
četla jen na stránkách v Americe.

Hanka nám pak ještě říkala, že má asi 65letou klientku, která 
má 90leté rodiče, takže real life test sice ano, ale vždy, když 
jde k rodičům, tak se musí obléknout univerzálně, protože 
takto staří lidé už by to nepobrali.

Po společném sezení jsme měly s Lindou ještě jednu schůzku 
- s další moc milou paní, která píše bakalářskou práci na téma 
"Mediální obraz sexuálních menšin v časopise Reflex".
Hanka vyzvídala, co mě ještě čeká, tak jsem jí prozradila, že 
budu dělat rozhovor :) To se jí líbilo, ale poradila mi, ať si 
dám pozor, abych se nenechala fotit ani nikde zveřejňovat své 
budoucí ženské jméno.

Mohlo by se totiž stát, že se mi stane to, co jedné klientce, 
která kdysi prošla přeměnou ještě za studií, ale maturovala už 
hezky v krásných šatech a když přijel režisér, že natočí 
dokument, ona se přihlásila, ale teď, když kdokoliv zadá její 
ženské jméno do vyhledávače, je hned v druhém odkazu 
informace o tomto dokumentu s transsexuální tématikou.
Shodly jsme se na tom, že nikdo nechceme, abychom se do 
této situace dostaly. Že chceme být ženami nespojovanými s 
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mužskou minulostí... Přesně tak to cítím i já. Proto jednou 
odsud všechny fotky zmizí, ale blog nechám žít. Není v něm 
mé celé jméno a není (a nebude) ani nikde spojované právě s 
mojí minulostí.
Teď si na to dám ale ještě větší pozor.

Katka, se kterou jsme s Lindou dělaly rozhovor, byla hrozně 
fajn. Říkala nám "holky" (což je samozřejmě normální, ale 
člověka to tak potěší!) Nakonec jsme spolu strávily tři hodiny!
Ale to prostě nešlo zkrátit :) Moc ráda jsem jí poznala a těším 
se, až celou práci napíše, protože to téma je moc zajímavé. 
Celou dobu jsme seděly ve vitariánské restauraci Secret of 
Raw, což byl už jen to zajímavý a příjemný zážitek (hlavně z 
toho menu). Tři hodiny nakonec utekly jako nic. Nechápu, jak
může být čas tak relativní. Nejradši bych tenhle den natáhla a 
to klidně do jednoho roku, protože je mi moc hezky.

Takže jsme s Lindou nakonec vyjely z Prahy až kolem 18 h. a 
já přijela domů kolem 21 h., což mi vůbec nevadilo, protože 
dnes mi nevadilo vůbec nic :) Bylo to nádherné, ženské, 
osvobozující. Zase jsem se cítila tak nepopsatelně šťastná! A 
říkala si, jak to bude úžasné, až takhle budu chodit všude a 
všichni mě budou oslovovat jako ženu, pouštět mě do dveří, 
neříkat "pane, co si přejete?" a já si budu moct konečně nosit, 
co chci, chovat se, jak chci (tedy žensky) a žít tak, jak je mi to
příjemnější a přirozenější...
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V době, kdy jsem byla v Praze, mi napsala Nikča (MtF), která
podstoupila operaci hlasivek a před chvílí mi poslala detailní 
informace o tom všem, což bych tu ráda popsala, ale dnes ne. 
Teď letím do postýlky celá šťastná a voňavá a moc se těším, 
až zase prožiju takovýhle krásný ženský den...

V pondělí mě čeká podání žádosti o řidičák a zajdu na 
občanky, kde si nenechám uvést rodinný stav, přestože je 
všem jasné, že když tam není, tak je dotyčný rozvedený nebo 
ženatý, ale já s tím mám jiný problém.
Nevadí mi, že kdokoli se na občanku podívá uvidí, že jsem po
rozvodu.
Vadí mi, že je tam "rozvedený" - a ne "rozvedená"!!!
Ten mužský tvar nesnáším. A tohle taky řeknu úřednici, až mě
zase bude přesvědčovat, jak je dobré to tam mít. Jsem 
zvědavá, co mi na to řekne. :)

Ona češtině je tak neuvěřitelně striktně genderový jazyk! V 
angličtině bych byla "divorced" bez ohledu na to, zda jsem 
muž nebo žena. Ale v češtině ne. Rod se promítá úplně do 
všech oblastí našeho jazyka.
Například větou typu: "Pracovaly jsme na zahradě" všem 
říkáme, že my ženy jsme pracovaly. Aniž bychom ale o 
ženách vůbec mluvili / mluvily! :)
Na druhou stranu je to fajn, protože si tu ženskost (příp. 
mužnost) můžeme užít i jazykově :) A to do sytosti.
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Jsem moc ráda, že jsem měla dnes tak krásný den a že už 
neřeším, jak je moje fotka na řidičák hrozná :) Je mi úplně 
ukradená. Já jsem já a vím, že si můžu říct: "Bude to lepší, 
neboj."

A taky mám radost, že jsem poznala jiné holky a kluky. Je 
neuvěřitelné, jak přátelské prostředí a atmosféra tam vládne. 
Člověk se tam aspoň chvíli cítí jako v normálním světě. Tedy 
v takovém, ve kterém vás všichni identifikují, oslovují a berou
správně...
Tohle je sen. Který se nám ale nezdá...

Bude půlnoc a já letím do peřin. Je mi jedno, že ráno vstávám 
do práce, že tam ještě nemůžu přijít jako Tereza, ačkoli to 
všichni očekávají... protože já tam vlastně už jako Tereza 
chodím. Všichni to o mně vědí a nic neřeší. Jen se těším na 
chvíle, kdy to celé vypukne naplno.

Snad jsem tu nevyklopila všechno moc na přeskáčku a dá se v
tom nějak vyznat. Je to přesně jako v jednom českém filmu:
"Když ti to neřeknu, tak neusnu!"
"Tak to řekni a usneš!" :)

Tak já jsem to tedy řekla a usnu :)
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Jak jsem šla pro šroubky
20. března 2014 v 20:43 | Tereza 

Linda mi včera vyprávěla, že nechávala vykastrovat kocoura a
řekla to v práci.
Jedna kolegyně se na ní zle podívala a povídá: "To je hrozné, 
tak kocourkovi necháš vzít koule a sám páníček si je nechá, 
co?"
:)
No co na to říct, když to u ní v práci ještě nikdo neví :)
Dneska jsem tím pobavila celou kancelář. Kdyby jen ta její 
kolegyně tušila...

Mé včerejší šokující zjištění, že se mi tak viditelně zvětšují 
prsa, jsem řešila v hlavě celý den (v pozitivním smyslu).
Nemohla jsem spát a tak jsem usnula někdy v 1 h. a vzbudila 
se už ve 4, protože se mi v hlavě odehrávaly všechny ty 
prožité věci a příjemné situace, kdy jsem byla ve správném 
těle a identifikována správně (třebaže jen skupinou u Hanky). 
Ale i to je tak povznášející! A vůbec, jak jsem byla od rána až 
pozdě do noci Terezou... myslím i zevnějškem, to bylo tak 
příjemné, že jsem měla problém se ráno obléknout do těch 
mých posledních klučičích riflí a jít do práce. Taky jsem si 
odlakovala červené nehty a už si je nestihla nalakovat tím 
růžovým, který je okolím skousnutelnější (u někoho, kdo ještě
jako dokonalá žena nevypadá). Nešlo mi jen o kolegy v práci, 
ale taky o prodavačky v obchodě, kam prostě musím. Ty 
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nehty vyloženě zářily (byly tak nádherně výrazné!!!). A já 
cítila, že je to špatné, když je musím odlakovávat...

Do kanceláře jsem ráno přišla první a jako druhá přišla Jíťa, 
která je na všechno natěšená, jako já a strašně mi drží palce. 
Takže se ke mě hned postavila a zeptala se, jak bylo. Já jak 
byla pořád nadšená v té své euforii, jsem na ní vyhrkla 
spoustu informací, nevěděla jsem, co říct dřív a Jíťa se pak 
usmála a řekla: "Teri, ty úplně záříš!"
Jo. Zářím ještě teď. Asi jsem nabitá kladnými částicemi a ty 
negativní jsou v tuto chvíli nevím kde.
Nedokázala jsem to nadšení skrývat, nedokázala jsem se 
vůbec soustředit na tu horu práce, která se mi tam za den mé 
nepřítomnosti nahromadila, ale na všechny jsem se usmívala a
byla tak šťastná! Tak strašně šťastná, že ten pocit je pořád ve 
mě.
Řekla jsem jí samozřejmě i o tom, jak mi rostou prsa. Protože 
mě to neskutečně fascinuje a obrovsky motivuje udělat se 
sebou něco dřív, než jak si plánuju někdy koncem léta. Těžko 
mi za pár týdnů půjde ta prsa skrývat - a ani nechci! Vždyť 
budou tak krásná a ženská! Takže bůhví jak to bude s tím 
mým dnem, kdy se všechno překlopí už napořád do té správné
polohy...
Nikča mi hned radila, ať si koupím sportovní podprsenku, aby
se prsa hezky vytvarovala. Takže to budu asi hodně brzo řešit.
(Tak strašně ráda!) Nechápu, jak můžou po měsíci ta prsa už 
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začít růst. Mám z toho tak úžasný pocit, jako asi zažívají FtM,
když o svá prsa přijdou :)
Ale kromě sportovní podprsenky nemám ještě ani jarní boty, 
jarní bundu, trička... začínám propadat panice! :)))

V práci jsem odevzdala propustku už s novým neutrálním 
jménem a za chvíli přiběhla personalistka, že to musí nahlásit 
na mzdovém oddělení (říkala: To z té změny bude paní pěkně 
zmatená :).
Zjistila jsem, že díky té neutrální formě mého příjmení, jsem 
oslovována pátým pádem téměř totožně.
Jako např. kdybych se jmenovala Jelínek, tak teď bych byla 
Jelínků.
A když mě někdo oslovoval, volal na mě "pane Jelínku", 
kdežto teď "pane/paní Jelínků".

To "pane" mi tam hodně vadí, stejně jako mi vadilo, když mi 
teď přišlo z pojišťovny náhradní potvrzení o tom, že jsem u 
nich pojištěná pod novým jménem a na obálce bylo "Vážený 
pan". Ach jo :/ No jo, když tam mám pořád "M" místo "F"...

Dnes ráno jsem poprvé dosáhla váhové hranice, kterou jsem si
vytyčila jako cíl - 65 kg.
Mých letních 78 kg je pryč a měla jsem z toho takovou 
radost! Řekla jsem si, že to udržím, ale pro jistotu si ještě dvě 
kila uberu jako takovou rezervu. Sama se cítím lépe, když 
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jsem štíhlá :) I když to nesmím přehnat, protože pak budu mít 
malá prsa i zadek a to nechci.

Důležité je pozitivně myslet. Říkám to tu pořád, že když 
půjdete po ulici v holčičím oblečení a budete si říkat, jaký 
máte strach, co když vás někdo odhalí a ten strach z vás úplně
vyzařuje, tak se to prostě stane!

Hanka nám vyprávěla o jednom pánovi, který měl problém s 
tím, že měl strach, jestli se ho všichni neštítí. Jezdil denně 
autobusem a měl panickou hrůzu, že si vedle něj nikdo 
nepřisedne! Jenže jak se strašně bál, tak si vedle něj nikdo 
nikdy nesedl.
Bylo to tím, že ten strach z něj vyzařoval. Tak mu Hanka 
poradila, ať si čte noviny a že uvidí, jak si k němu někdo 
přisedne...

Funguje to tak podobně i v jiných situacích. Chce to trochu 
přehnaného sebevědomí, které způsobí, že do okolí vyšlete 
pozitivní vlny a ty se vám pak vrací v dobrém. Strach je cítit.

Odpoledne jsem po práci letěla pro šroubky do jedné firmy 
prodávající stavební materiál, ve které jsem kdysi pracovala. 
Strašně jsem se těšila na všechny bývalé kolegy a na bývalou 
skorokolegyni Péťu, se kterou jsme se jen minuly, když jsem 
tam skončila a ona nastoupila za mě. Byla vždycky tak 
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usměvavá a milá a psala mi do mailů, jak už se na mě těší :) I 
já na ní.

Vešla jsem s úsměvem příjemně naladěná dovnitř, kde seděl 
můj bývalý kolega, nový kolega a Péťa.
Ještě ve dveřích mi řekla: "Ty máš ale dlouhé vlasy!" :) A 
kolega hned na to: "A nabarvené žejo?"
No už jsem se začala stydět a nevěděla jsem, co mám říkat.
A Péťa začala vyzvídat.
Jak to, že jsem tak jiná, jestli nejsem nemocná, jestli nejsem v 
nějaké sektě, jestli ze mě není EMO :)... hrozně jí to vrtalo 
hlavou.
Šla jsem k pokladní (se kterou si taky tykám a je moc milá) 
zaplatit ty šroubky.
Pořád se na mě dívala a pak říká: "Co je na tobě jiného? Ty jsi
nějaký jiný!" :)
Přitom já jsem si až tak jiná nepřipadala - tedy přála jsem si, 
aby si toho všichni všimli, protože já to na sobě nevidím. :)

Šla jsem s Péťou ven do skladu, kde byli kluci a hned se 
začali usmívat. Okamžitě si všimli, že mám nabarvenou hlavu
na černo (ve skutečnosti je to černohnědá :) a začali se mě na 
to ptát. Říkala jsem jim, že jsem prostě nabarvená a hotovo. 
Do toho přišel pan ředitel (kamarád :) a už z dálky na mě ostří
zrak... a přemýšlí... :)
Tak šel blíž a první co bylo: "Jo to jsi ty!!! Ty jsi hubený! A 
máš nabarvené vlasy! No to teda koukám." :)
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Všichni to tam řešili! :)

Pokud si chcete někdy ověřit, jak moc jste se změnili, pak 
není nic lepšího, než přijít někam, kde jste rok a více nebyli a 
kde ty lidi dobře znáte. Jejich zpětné reakce vám řeknou 
hodně.

Péťa, které to moc slušelo, začala pořád vyzvídat. Nevěděla 
jsem, jak jí to říct. Nepřišla jsem se o tom s nikým bavit, 
přišla jsem pro šroubky a popovídat si o životě s Péťou, 
protože jsem jí vždycky viděla ráda.

Chvíli se mi dařilo strhnout téma na ní, ale pak to stejně 
přeskočilo zase na mě.
Vzala jsem jí autem domů na druhý konec města a už měla 
tolik indicií, že z ní nakonec vypadlo: "Ty se chceš nechat 
předělat na ženu?" :)
No a bylo to venku.
Jenže tím to neskončilo. Musely jsme si sednout na lavičku 
před jejím domem, kde krásně svítilo sluníčko a Pétě se vůbec
nechtělo domů, ačkoli měla za chvíli zumbu. Mě se taky 
nechtělo domů, ačkoli jsem spěchala, protože jsem musela 
zabalit velkou objednávku a ještě jí stihnout poslat.
Péťa se začala vyptávat, pořád se usmívala a tolik jí to 
nadchlo, že si začala plánovat, jak spolu půjdeme dvě holky 
nakupovat hadříky, že se musíme co nejdřív vidět, abych jí o 
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tom všem povídala a strašně jí to zajímalo. Neměla s tím 
nejmenší problém a její nadšení mě fascinuje ještě teď.

Prožívám neustálou euforii, která mi způsobuje velkou radost,
protože mi brání mít pochybnosti o své kráse, o své ženskosti,
ačkoli ty pochybnosti (jako každá žena) mám - a já k tomu 
mám o to větší důvod, když se teprve tou ženou stávám...

Takže jsme se dohodly, že se zítra uvidíme a přijdu k ní na 
návštěvu.

Jenže dnes mi pán tou velkou objednávkou vykoupil všechno 
zboží skladem a tím, že hned přišla objednávka další, musím 
zítra pro zboží do Německa, tak jsem naše setkání přesunula a
uvidím, kdy bude mít Péťa čas. Strašně se těším na další 
setkání s ní. Ona je tak pozitivní člověk!

Ještě na lavičce jsem jí ukázala náhodně nějakou svou fotku, 
aby měla představu, jak jezdím do Prahy nebo chodím k 
mamce a taky pár cizích fotek přeměn před a po tady na 
blogu... ze kterých byla úplně vedle! :)

Její reakce byla naprosto dokonalá.

Ještě v autě si stěžovala, jak zhubla a zmenšila se jí kvůli 
tomu prsa.
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Dívám se tak na ní a na ta její prsa a říkám: "Vždyť já je 
vidím, tak co děláš? Máš je hezká!"
Na to si rozepla blůzku a normálně mi je ukázala s 
odchlípnutou podprsenkou. Což mě jako ženu potěšilo, 
protože když vám žena ukáže prsa jako ženě, je to něco 
jiného, než jako muži...

No samozřejmě je měla větší, než já a to o dost! A to si 
stěžuje, zatímco já jsem z těch áček tak nadšená :)))

Měla taky moc hezky udělané vlasy - vyloženě ženský účes. 
To musím odkoukat.

Začala jsem mít strach, že kvůli mě nestihne zumbu a já 
poštu, takže jsem se snažila nějak rozloučit, moc nám to 
nešlo, ale nakonec se nám to povedlo :)

Ovšem to byl pro mě tak silný a příjemný zážitek, kdy vás 
někdo okamžitě bere správně a ještě ho to nadchne, že je mi z 
toho zase tak krásně a to se odráží úplně ve všem, co dělám. 
Tenhle coming-out u bývalé kolegyňky jsem neplánovala a 
ani jsem ho plánovat nepotřebovala, protože jsme se vždycky 
potkaly tak jednou za rok. Ale vyměnily jsme si okamžitě 
čísla a myslím, že se uvidíme dřív, než za rok :)
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Pokud jsem byla v minulosti šťastná, když se mi podařilo na 
pár minut převléknout a cítit se dobře, tak tohle je 
superluxusní pocit, který je asi tak miliónkrát silnější.

Chtěla bych tak moc už být na té správné straně celá a 
napořád...
A už nikdy si nemuset odlakovat výrazně červené nehty jen 
proto, že do práce ještě nejde Tereza :/

Naštěstí ani tohle "vracení se" už není vracením v pravém 
slova smyslu tak, jak jsem ho prožívala kdysi.
Můžu mít lehce namalované oči, růžové nehty, holčičí kalhoty
a všichni to přijmou, protože to o mně jednoduše vědí a 
očekávají to.
Proto je coming-out na co největším prostoru tak důležitý.
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Sobotní ráno s Lanou Del Rey
22. března 2014 v 9:43 | Tereza 

Další euforie :)
Rozhodla jsem se koupit jarní bundu v Takku, kam jsem 
dostala k vánocům poukázku. Dívám se na jejich nabídku a 
líbí se mi kabátky, trička, svetry, kabelky... a najednou jsem si 
uvědomila, jak je nesmírně osvobozující koupit si tričko, co je
vyloženě holčičí a mě se tak líbí a ještě k tomu ho i smět 
nosit! Najednou prohlížení letáku nekončí jen v mé hlavě 
myšlenkou: "Ach bože, to je tak krásné tričko! To já nikdy 
nebudu moct nosit (protože nejsem žena a to tričko je 
dámské) :("
Raduju se, protože si můžu koupit a nosit CO CHCI! Žádný 
stres, smutek, bolest u srdce a zoufalství z nesplnitelného.
Zrychluje se mi při prohlížení toho letáku tep :) Okamžitě si 
totiž představuju, jak v tom jdu do práce, k Hance, k mamce. 
Jak v tom nakupuju a jak mi to sluší! :) (To já nevím, jestli by 
mi to slušelo, ale představuju si to :)

Trochu mě mrzí, že už nemůžu kupovat věci po Lucce, se 
kterou jsem obchodovala na votocvohoz a měla naprosto 
stejné míry jako já. Teď už mi její kalhoty padají. Potřebuju o 
číslo menší. Totéž platí pro ostatní věci, co jsem si kupovala 
před půl rokem. Plandají na mě.
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Je sobota. V televizi mi hrají Lanu Del Rey - National 
Anthem.

"Bože, jsi tak krásný!
Řekl mi, ať se uklidním, ale já ještě nevím jak

Vítr v mých vlasech
Ruka na mém krku

Nebe je ve tvých očích
Držím tě jako krajtu

A ty ze mě nemůžeš sundat ruce
Nebo si nechat nasazené kalhoty.

Bože, jsi tak krásný!"

Moc krásná zpěvačka. Tolik ženskosti! V ní i v té písni.
Venku vykukuje sluníčko a já si ohřívám své studené ruce o 
horký hrníček voňavého čaje a prohlížím si na něm své 
dlouhé nalakované nehty. Hladím si jeden po druhém a 
nemůžu se vynadívat. Tolik let už se tímhle pohledem kochám
a ještě se mi nezprotivil.
Těšila jsem se, jak se vyspím, jenže jsem se vzbudila v půl 
páté a už nemohla usnout, jak jsem byla zase plná té své 
holčičí euforie ze všeho :) Asi nejsem normální (i když to už 
tu ví vlastně každý :).

Včera jsem byla s Nikčou v Německu pro zboží. Když jsme 
odjížděly, přecházel tam na červenou jeden kluk a my jako 
jediné mu tam zrovna vjely, což ho trochu zaskočilo a tak ho 

Březen 2014 - Sobotní ráno s Lanou Del Rey 566

http://youtu.be/sxDdEPED0h8?t=1m43s
http://youtu.be/sxDdEPED0h8?t=1m43s


nenapadlo nic jiného, než ten dlouhý přechod přejít s naprosto
dokonalým odzbrojujícím úsměvem a nekonečným hlubokým
pohledem do našeho auta! Okamžitě ze mě spadla ta zlost, že 
jde na červenou a že musím kvůli tomu čekat. Měl na tváři 
strniště, tašku přes rameno, krátké černé vlasy, sluchátka v 
uších a Nikča se z jeho úsměvu málem rozplynula :)
Nejhorší na tom je, že já taky...
Od té chvíle ho nemůžu dostat z hlavy. :/

Jako muž jsem tohle nikdy neřešila. Logicky jsem neměla (až 
na pár nevyužitých výjimek) žádné nabídky od mužů. U ženy 
se ale automaticky předpokládá, že o ní budou projevovat 
zájem muži. (Jako o muže ženy). Ne že bych si nějak fandila, 
ale myslím že se to může stát i mě. (Čistě teoreticky nebo 
virtuálně zatím). Vůbec na tu situaci nejsem připravená. 
Nikdy jsem jí neřešila. Nikdy se mi nestala. Vím jen, že to 
nebyl Tom, kterému se líbil ten Němec. Líbil se Tereze...

Nikča mi přinesla nový pásek. Mám totiž jen jeden - takový 
ten látkový bílý a musím ho pořád přehazovat. Tohle ale není 
obyčejný pásek! Místo klasické přezky má takový zaoblený 
kříž vyskládaný drobnými modrými kamínky! Je celý kožený 
a černý! Ke krátkému tričku naprostá dokonalost! Vznáším se 
tu! :) Už jsem takhle byla dneska na poště... a Nikča mi 
udělala ještě jednu radost - dostala náušnice, které nenosí - 
takové pecky - třpytivý černý kamínek ve tvaru čtverce. JE 
ČAS ZAČÍT NOSIT NÁUŠNICE NON STOP :)
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Vlasy už mi tak rostou, že mi přerůstají přes uši a ty náušnice 
na nich trošku zaniknou, ale stejně jsou vidět. Vypadá to tak 
úžasně!!! Chtěla bych si je vzít v pondělí do práce - prostě už 
je nosit pořád (ale záleží na tom, jak se uvidím v pondělí ráno 
v zrcadle. Pokud tak hezky žensky jako dnes, tak v uších 
zůstanou, pokud budu zase vytřeštěná z mužných rysů, tak 
půjdou dolů, protože NECHCI být muž v dámském. Ať už 
jsou to jen náušnice...třebaže jen pecky. :/
Jo, jsem srab. Potřebuju jistotu. Přitom třeba Linda si hezky 
nosí svoje pecky pořád a nikdo (ani ona) to neřeší :)
Nicméně dnes je nesundám ani když půjdu k mamce... 
Nevidím v tom (teď) problém. Nechápu, proč se ten problém 
v mé hlavě z ničeho nic musí vždycky někde objevit a donutit 
mě je sundat.

Zjistila jsem totiž zajímavou věc.
Jakmile se obléknu do paruky, výrazně namaluju, obléknu 
žensky a vyrazím ven, mám přeci jen ještě trošku strach z 
odhalení... ale... jakmile si nechám své vlasy (které už začínají
vypadat rozhodně žensky!!! (mám z toho takovou radost!) - 
nechám si namalované oči, ale bez make-upu, protože ten 
stejně pořád ty hrozné prosvítající vousy nepřekryje, oblečená
do dámských úzkých kalhot, tenisek a uni bundy, tak žádný 
strach nemám! Najednou si to venku užívám a přitom si 
vůbec nepřipadám jako muž. Ve skleněných dveřích vidím 
ženu a když jsem se vracela domů z pošty, celou dobu na mě u
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dveří koukala jedna paní a přemýšlela :) (To je pán nebo 
paní?) :)))
Tak, jako řekla Luca prodavači pizzy: "Obojí!"
A hotovo! :)

Když na mě pokladní z firmy, do které jsem šla v týdnu pro 
šroubky poznala hned, že u mě probíhá tahle přeměna, tak to 
asi vidět je :)

Blbé na tom tedy je, že tento přechodný rok nejsem ani to ani 
to :) Ale chce to ze všeho vytěžit jen to dobré, takže je třeba si
užít i tohle (jinak nepříjemné) období a vychutnat si třeba 
reakce okolí, jako Luca :) S každým dnem to bude lepší a 
lepší, až jednou to budu já (aniž bych si brala paruku), kdo 
bude stát venku a bude komplet žena. Nejde tuhle fázi 
přeskočit. Je potřeba jít opravdu krůček po krůčku.

Chci říct, že až dosud jsem rozlišovala "jít ven jako Tereza" a 
"jít ven jako Teri". Zatímco Tereza se snaží být maximálně 
ženská, protože po tom nesmírně touží a žene se kupředu, Teri
je něco mezi :) Jenže to mezi má z muže už jen rysy ve tváři a
prosvítající vousy. To ostatní je Tereza. A jak se tak postupem 
času bude stírat tenhle rozdíl, úplně krásně plynule přejdu v 
Terezu a to bude můj první den. Mé znovuzrození, na které 
myslím denně.
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Na poště jsem poslala balíky a šla si tam trochu postěžovat s 
obálkou, na níž byla moje adresa a jméno "Tereza N...." Jenže 
tam, kam si bývalá manželka nechala přeposílat veškerou 
poštu, pošta poslala i tuhle zásilku (byla to flashka, kterou 
jsem vyhrála). Dala mi to jednou při předání Kačenky. Tak 
jsem je poprosila, jestli by Terezu mohli nechat žít u mě, 
kdežto manželku + dcerku nechat tak, jak je nahlášená.
Slečna u přepážky se hezky usmívala a psala si na papírek: 
"Paní Tereza N... bydlí na .... Prosím nedosílat."
Paní Tereza...to znělo tak hezky.
Oni totiž pošťáci viděli automaticky mé jméno končící na -
ová a šup k manželce.

Dnes jsem si ověřovala, zda si paní na živnosťáku 
nevymýšlela, když jsem si zřizovala živnostenský list a ptala 
se, zda se případná změna jména automaticky projeví ve 
všech registrech. A fakt to tak je!

Když si nechám zobrazit informace podle mého IČ, už je tam 
nové jméno. Když dám "zobrazit s historií", tak je tam ale 
informace, po jaké časové období jsem byla registrována s 
původním jménem...

To mě trochu vyděsilo, protože je to přesně to, co říkala 
Hanka... neudělat něco, co by mě mohlo v budoucnu spojovat 
s minulostí.
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Umím si představit, jak je tam za dva roky třetí změna jména 
a když někdo klikne na "zobrazit s historií", tak se krásně 
dočte, že Tom byl Tom, pak se změnil na Terry a pak na 
Terezu. A to se mi ani trošku nelíbí. Ok, beru, aby tahle 
informace o historii byla někde zaznamenána, ale nelíbí se mi,
že je veřejná.

Proč by měl můj zákazník vědět, že jsem byla Tom a teď jsem
Tereza? Já jsem Tereza už od narození, jen to chvilku trvalo, 
než se to povedlo "spravit"...

Jsem zvědavá na ostatní registry. Např. katastr se zatím 
neprojevil a mám takový pocit, že to s tou automatickou 
změnou jména ve všech registrech nebude tak horké a budu si 
většinu z nich muset stejně oběhat sama.

Psala jsem na Ministerstvo dopravy, proč je na řidičáku 
kolonka pohlaví. Po týdnu mi paní napsala, že jsem je 
kontaktovala na špatném e-mailu (vypnila jsem kontaktní 
formulář na stránkách :), ať dotaz podám na jiný. Tak jsem to 
udělala a už týden zase nic. Jsem zvědavá, co vymyslí za 
výmluvu. Určitě to bude něco moudrého typu: "Informace o 
pohlaví na řidičském průkazu je dána povinností vyplývající 
ze zákona.... xyz... " Jasně. To vím taky, že jim to ukládá 
nějaký zákon, ale to není odpověď na to, proč tam ta kolonka 
je.
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Tohle vše ovšem nic nemění na tom, že jsem dneska zase 
šťastná a mám radost z každé ženské maličkosti :)

Přemýšlela jsem, jak to, že se tak líbí některým klukům mé 
fotky. Já si na nich nepřijdu až tak ženská - dokonce na 
některých vnímám mé mužné rysy ve tváři. Ale oni mi píší, 
jak jsem "the most beautiful girl" atd. :) Jasně, že to píší 
každé, ale tak dali si tu práci napsat to i mě.
Ten, kdo mě zná, na těch fotkách asi mužné rysy uvidí, ale 
lidé, kteří mě vidí poprvé už jako Terezu ne! Pochybuji, že by 
se tak rozplývali nad ženou s mužnými rysy :)

A tak si to užívám aspoň v téhle rovině a plánuji si, jak jednou
přijde den, kdy už si budu tak sebejistá, že se s někým z nich 
doopravdy sejdu :) To bude teprve ta pořádná zkouška. Ale to 
už budu mít dávno stokrát ověřeno, že jsem identifikována 
správně.

Líbila se mi Péťa, u které jsem v týdnu byla pro šroubky, když
v reakci na můj coming-out říkala: "Teď se budeš mít! Kluci 
za tebe budou platit večeře, zmrzliny, kino. Budeš si konečně 
užívat! Je to super, uvidíš!" :)

Není to jen o penězích. Všechno je jiné. Jako žena získávám 
úplně nové zkušenosti, prožívám nové zážitky a vznikají 
situace, které jsem si kdysi jen vduchu představovala. Teď se 
stávají skutečností. Ženy se od mužů liší v tolika věcech! 
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Nechápu, jak někdo může chtít být mužem :) (Jo, rozumím 
tomu nutkání všech FtM, ale je to fakt zvláštní, co se v tom 
mozku děje, že si tak striktně uvědomuje, že je ženský nebo 
mužský...)

Tak já si jdu doprohlédnout ten leták :)
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Co s tím hlasem II. (operace hlasivek)
22. března 2014 v 20:53 | Tereza 

Ach ty maminky.
Dnes jsem u ní byla na obědě a říkala mi, že když jsem 
posledně odcházela v sukni a v kozačkách, že tajně koukala 
přes okno, aby zjistila, jakou mám chůzi :) Já jsem se otáčela, 
jestli nekouká, ale neviděla jsem jí.
Už dávno jsem si chtěla zajet za město, dát na střechu 
zaparkovaného auta kameru a nahrát svou chůzi, abych 
zjistila, jak humpolácky chodím :) Protože to je něco, co 
nejsem schopná jinak zjistit.

Jenže skutečnost je jiná.
Mám prý dokonale dívčí chůzi a nemám se bát, že by mě má 
chůze prozradila. Prý nic nepřeháním a působím přirozeně 
žensky.

To mi zase zvedlo sebevědomí! A měla jsem takovou radost.
Je tedy pravda, že já se na těch podpatkách pohybuju s 
takovým nadšením a chutí. Dokonce bych řekla, že je mi to 
přirozenější, než na plochých podrážkách :) Líbí se mi v 
podpatkách chodit, užívám si to, dělá mi to radost. Změní se 
styl chůze i všechny pohyby. Cítím se tak žensky!
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Tyhle zpětné reakce (i když méně věrohodné, když jsou od 
členů rodiny :) jsou moc důležité a fajn. A to i tehdy, když 
nejsou zrovna pozitivní. Protože pak je aspoň co zlepšovat.

Dnes jsem zase řešila pecky v uších. Mám se s nimi 
sprchovat? Nespláchnu je? Nezačne mi na nich koroze? Mám 
v nich spát?
Nakonec jsem si je stejně zapomněla do sprchy sundat, takže 
prošly dokonalou očistou spolu se mnou :) A sundávat je 
prostě zatím nebudu.

Tak a teď jak jsem slíbila v jednom z nedávných článků, bych 
tu chtěla podat další informaci o tom, co s tím naším hlasem :)

Máme tedy dvě možnost:
1) trénink - ten popisuji v článku Co s tím hlasem? a je to 
běh na dlouhou trať (9 měsíců)
2) operace hlasivek - výsledek se dostaví za 14 dnů :)

K bodu č. 2 moc děkuji Nikolce (MtF), která mi poskytla 
opravdu detailní informace a osobní zkušenosti, se kterými se 
s Vámi podělím taky, protože výsledek mi přijde úžasný. 
Sama jsem byla zvědavá, jak to tedy je.

Nikča je ve fázi na hormonech s plánovanou operací pohlaví 
2015, ale vypadá velmi žensky už teď.
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Je tedy docela důležité být už nějakou dobu na HRT, protože 
vás ubytují na ženském oddělení, kde neměla ani jedna 
spolubydlící podezření a tak se spolu mohly všechny holky 
nerušeně bavit. :)

Na oddělení Fakultní nemocnice v Hradci Králové, na klinice 
ORL bylo dvanáct žen, na pokojích po třech.

Přijata k hlasové reedukaci a snížení chrupavky štítné 
(Thyreoplastika IV se současným snížením laryngeální 
prominence).
Nález: hlasivky normální mužské velikosti, hlas čistý hlubší 
barytonového zabarvení.
Hospitalizace od 10.3. do 18.3.:
První den mě prohlédl profesor Chrobok a přidělil doktoru 
Dršatovi. Bavili jsme se o obecných věcech.
Druhý den se mi už od rána věnoval Dr. Dršata. Protože jsem
se sama naučila mluvit jak nejlépe dovedu (hodnotil to jako 
"hlubší ženský hlas"), učil mě mluvit ve falzetu. Nešlo mi to. 
Hadičky s kamerou do nosu, nahrávky a jiná otravná 
vyšetření.
Třetí den: Učení. Nešlo mi to, tak jsme to vzdali a zítra se 
rozhodne, kdy půjdu na sál.
Čtvrtý den: Kecání s babama, flákání, relax :)
Pátý den: Kolem desáté to budou dvě hodiny, co se mi 
kuchají v krku. O půl jedné jsem se probrala na jipce. 
Dokapala kapačka a už mě vezli na pokoj. Nedalo se polykat, 
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všechno teklo do plic. Brrr. Prášky proti bolesti a na spaní. 
Byla jsem mrtvola, ale dodatečně poobědvala a dostala do 
sebe i večeři.
Šestý den: Neodvažuji se promluvit, jen šeptám. Ženské mě 
litují, ale už polykám jak mám a jím s plnou chutí.
Sedmý den: Půl dne jsem protelefonovala a pak dostala 
vynadáno od prof. Chroboka, že mluvím. Už je mi dobře.
Osmý den: Věnuje se mi doktor, zjišťujeme výsledek 
operace. Nahrávky, zase kamera do nosu a brr věci.
Devátý den: Nechtějí mě pustit domů. Už jen papírování.
Desátý den: Po vizitě se loučím s ženskýma a hurá domů.

Sestřičky byly po celou dobu neuvěřitelně hodné. Doktoři 
ochotní a vstřícní. Byl to pro mě křest ohněm. V košilce mezi 
ostatními ženskými hlas nic moc, ale nepoznaly, kdo jsem. 
Bylo to naprosto úžasné. Mohla jsem s nimi mluvit jak jen 
jsem chtěla a byla jsem pro ně jen obyčejná baba. Štěstí, že mi
jakž takž narostla prsa.

Doktor mi popisoval operaci. Na vývrtku, co mi tam dělali a 
jak to jde blbě. Jeden stahoval chrupavky násilím k sobě, 
druhý frézoval otvory pro nitě. Pak vystužit silikonem, aby se 
tlak rozložil a šít tlustou pevnou nití brrr. Nakonec odfrézovali
ještě tu štítnou chrupavku (ohryzek).

Oficiální výsledek: Na hlasovém poli došlo ke zvýšení o 7 
půltónů.
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Vyšlo to nejlépe jak mohlo. Teď bez jákékoliv námahy 
mluvím ženským hlasem. Odkašlání, odchrchlání, zívnutí, 
říhnutí nebo jen aaah zní prostě tak žensky. Sebevědomí my 
vylétlo neuvěřitelně vysoko a uvědomila jsem si, jak krátce a 
minimálně jsem dřív mluvila. Je to teď opravdu svoboda 
projevu. Jizva je moc pěkně zašitá a krček bez hrbolku. Jsem 
ráda, že mě k tomu jedna má kamarádka dokopala a hurá na 
další level.

Výsledek převálcuje drahé mnohaměsíční docházení k 
foniatrovi. Vše hrazeno pojišťovnou.
------------------------------------

Tak to je paráda! Musela jsem tu nechat některé její autentické
zápisky, protože mi přišlo nejlepší nijak moc to neupravovat.

"Absolventka Nikča" mě poprosila, abych tyhle informace 
zveřejnila, protože je vidět, že nejde o žádnou brutální operaci
a sám Dr. Dršata prohlásil, že takových pacientek potřebuje 
více, protože transsexuálek je málo :)

Tak která z vás bude další? ;)
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Are you ladyboy?
23. března 2014 v 9:22 | Tereza 

Tak fajn.
Sto kluků mi napíše, jestli by se se mnou nemohli seznámit, 
že jsem sexy, že milují české holky s čokoládovýma očima, že
mám krásné nohy, že mám krásný úsměv, že jsem nejkrásnější
dívka, co tu poznali, atd. atd. (však to znáte) a po dlouhé době
jeden z nich velmi stručnou, ale dostatečně vypovídající 
zprávu: "Are you ladyboy?".

Jak to, že mě jeden vidí tak a druhý jinak??? Proč jsem pro 
jednoho "real good looking and attractive, sweet and lovely, 
full of life and attraction, glad to see you here and wish to get 
know you, I live in London..." a druhý ve mě vidí muže?

Měla bych zpomalit.

Dělám maximum a stejně to nestačí. Lepší fotky už fakt 
nemám a ani je nedokážu udělat.
Dokud budou tyhle otázky, nejsem 100% identifikovatelná.
Neříkám, že bych už být měla. Stejný problém mají i holky po
půl roce HRT, ale člověk si někdy myslí, bůhví jak na tom už 
není dobře a mýlí se.

Je otázkou, jestli je dobré mít vyšší sebevědomí, než by mělo 
být...
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Tak mi nezbývá než čekat, jestli to bude za půl roku lepší. 
Zítra rozhodně s náušničkama do práce nejdu.

I když nevím, co mě tak naštvalo, když jsem ve fázi, kdy jsem
vlastně "obojí". To je taky fakt.
Turek jeden všímavý :/ I když třeba není všímavý. Třeba je 
jen drzejší a řekl nahlas to, co si jen ostatní myslí...

Zachovám se jako Luca. Zeptám se, co mě prozradilo. A až mi
to napíše, hodím to sem.

Řeším Českou poštu.
Dokud mi budou chodit zásilky na staré jméno a nové zvlášť, 
tak je to v pohodě, protože jsem si nechala pas se starým 
jménem. Ale ve chvíli, kdy mi úřednice v jeden moment bude 
vydávat zásilku na Tomáše i na Terry, to bude už 
zajímavější :)
Otázkou je, jak dlouho budu ztotožnitelná na fotce v pasu se 
skutečností. Už teď se to dost liší.
Proto mám sto chutí udělat totéž, co udělala Andrejka, když jí 
odmítli vydat zásilku na staré jméno.
Udělit sama sobě na poště plnou moc. Já Tomáš (který už není
Tomáš, ale má platný pas) zplnomocňuji Terry, aby přebírala 
Tomášovu poštu. Plnou moc nelze sepsat u notáře. Česká 
pošta si totožnost prověřuje vždy sama osobně.
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Ještě větší problém mám s Terezou, která nemá doklad žádný. 
Obyčejné zásilky a pohledy mi přijdou (a chodí), ale 
doporučené ne. (Tedy pokud budu zrovna v den doručení 
doma, tak mi je dají, ale potom uložené na poště ne! Kde je 
logika?) A co když místo Terry bude v adrese třeba Teri? To se
pošta zblázní a já taky. :/

Není nic lepšího, než to vyzkoušet :) Takže si pošlu čtyři 
doporučené dopisy:
1) Jeden na Tomáše + jeden na Terry přesně tak, jak to mám 
v obou dokladech a pošlu je současně, aby mi byly vydány 
současně. Když bude problém, aspoň se hned na místě vyřeší 
(plnou mocí). (To bych chtěla točit na video :))
Po nich potom s malými odlišnostmi ve jméně každý zvlášť 
na:
2) Teri s neutrální formou příjmení, kdy křestní jméno v 
dokladech nesedí (protože je tam Terry), ale příjmení ano
3) Terry se ženskou formou příjmení, kde s doklady souhlasí 
jen křestní jméno, zatímco příjmení má koncovku -ová :)

Jsem fakt zvědavá, jak tohle dopadne :)
Výsledek na blog samozřejmě napíšu taky. Nezáleží na České 
poště. Záleží totiž na člověku, který tam bude sedět.

Moc ráda bych už odesílala zásilky jako Tereza. Což není 
problém, ale ten by nastal, pokud by se zásilka ztratila nebo 
nebyla vyplacena dobírka na můj účet (což se stává tak jednou
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za čtvrt roku pravidelně z mě neznámého důvodu a nakonec je
dobírka po mé reklamaci vyplacena). Tom nebo Terry to asi 
těžko za Terezu vyřídí.

Jo a ještě jeden test dělám.
V pondělí jdu požádat o řidičák a zaškrtla jsem tam "žena" :) 
Protože já jsem přeci žena! Odmítám tam zaškrtávat "muž". 
Klidně jim to tam vysvětlím.
Nebo si toho úřednice nevšimne (je to malinkatá kolonka) a 
vezmou mi to :) Nebo mi to omlátí o hlavu a já tu žádost budu
muset přepsat :/ :)
Nehledě na to, že kolonka pohlaví v řidičáku mi přijde 
zbytečná.
Nikoho vůbec neprovokuju. :) Jen chci všechno tak, jak to ve 
skutečnosti je.

U občanky v pondělí ale taková frajerka nebudu. Tam se totiž 
žádná žádost nepodává. Úřednice si vše zaznamenává do 
počítače a získává informace z původního dokladu nebo 
dotazem na klienta.

Navzdory mému dnešnímu označení za ladyboye mám stejně 
dobrou náladu :)
Je totiž 13. den od třetího laseru a to je den, kdy hromadně 
vypadávají ty potvory vousy ven! Stačí si přejet prstem po 
tváři a jsou venku - po nich zůstává hladká světlá tvář bez 
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jakýchkoliv náznaků černých vousů. Miluju vždycky tenhle 
den :)
Pro srovnání - mužskou tvář před laserem jsem musela holit 
15-20 minut! Nešla ta doba zkrátit, i kdybych se zbláznila. 
Vousy byly všude hustě po celé tváři. Teď mi to zabere 2-3 
minuty :) Paráda! Tenkrát už jen ten akt samotného holení mě 
štval, protože byl tak mužský! :/ Teď už je tam vidět jen pár 
ostrůvků (pod bradou a vedle ní). Ostatní místa jsou už tak 
řídce zarostlá, že to jde krásně zamaskovat.

Ale zjistila jsem ještě jednu úžasnou věc! Dnes jsem poprvé 
strčila vlásky za ouško! :) Vzadu už mi přerůstají pod uši asi 
10 cm a nádherně se kroutí do strany, což vytváří úplně 
božský ženský účes.
Moje vlasy přestávají být krátké!!!!!!!!!!!!!!

Ještě k tomu, jak mám ty náušničky... tak tu šílím radostí a 
uvědomila jsem si, že v dubnu už bych možná mohla jet k 
Hance bez paruky! Na ten den se těším.
Nemůžu se na sebe vynadívat, pořád koukám do zrcadla a 
čechrám si vlasy za krkem, strašně se tu culím a nějaký 
ladyboy je mi úplně ukradený! :)

Žádné zpomalování nebude. :)
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BMI a ideální váha
23. března 2014 v 19:12 | Tereza 

BMI - body mass index. Taková ta zkratka, kterou všichni 
známe a kterou ženy nemají moc rády.
Vůbec bych se tím nezabývala, ale dnes se mě ptala Míša N., 
jestli po hormonech dochází také k úbytku svalové hmoty, 
protože jsou mi všechny věci malé (jak píšu na blogu).
Malé mi jsou, ale ne kvůli hormonům. K úbytku svalové 
hmoty (a to často dost razantnímu) dochází tak po roce a více 
během HRT.

Svojí váhu jsem musela řešit, protože se mě ještě v létě 
snažila jedna slečna patřičně vykrmit. Měla ráda mužné typy, 
co nosí kanady, maskáče, jsou to silní chlapi a tak jsem si 
myslela, že když si takovou slečnu najdu (byla vážně moc 
krásná a hodná), tak se mi povede v sobě tu ženu zabít. Přihrál
mi jí osud, abych si zkusila, jaké to je být tím 100% mužem! 
To proto jsem šla (byla odvedena) do kadeřnictví, kde mě 
kadeřnice ostříhala jako nikdy v životě na 1 cm. Měla jsem 
radost, jak tu ženu v sobě zabíjím a všechno bude fajn. (Tehdy
jsem tu psala, že asi tenhle blog brzo skončí :). Přísahala jsem 
kadeřnici, že už si své vlasy nikdy nenechám narůst do takové
délky, s jakou jsem tam přišla (přerostlé přes uši až ke 
krku). :)
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Z mých původních 70 kg jsem se díky extrémně dokonalému 
kuchařskému umění té slečny (ona byla snad čarodějka! :) za 
dva měsíce dostala na 78 kg a viděla jsem sama, jak začínám 
tloustnout. Což se slečně líbilo. Měla takové urostlé muže 
ráda. Můj poslední pokus... který jsem si asi musela prožít, 
abych se dostala tam, kde jsem teď.

Když jsem šla potom v prosinci na Laser klinik a sestřička 
viděla, jaký mám krásný přetékající faldík na břiše, bylo mi 
hrozně. Věděla jsem, že s tím něco musím udělat. A měla jsem
obrovskou motivaci.

A tak jsem si v BMI kalkulačce nechala spočítat rozmezí, kdy 
je při mé výšce optimální váha (měla bych říkat hmotnost, ale 
budu říkat váha :)
Na 177 cm je to 58 - 78 kg. Jo, bylo to přesně do 78 kg, které 
jsem měla, ale rozhodně jsem se necítila dobře a ty faldíky a 
sádlo všude na břiše. Hrůza! Takhle jsem tedy vypadat 
nechtěla.
Takže jsem se odhodlala dostat se na podle mě optimálních 65
kg (které mám čerstvě asi týden).
Začala jsem chodit do práce pěšky, denně nachodila asi 10 
km, snídaně a obědy jsem množstvím neřešila, ale večeře 
jsem si dělala lehké (třeba jen jogurt, zelenina, apod.) a 
nejpozději v 18 h. To byl celý ten zázrak.
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Sestřička v Laser klinik si všimla toho, jak jsem teď štíhlá. A 
v práci taky.

Napadlo mě ale, že musí existovat kalkulačka, která bere v 
potaz pohlaví a věk. Tedy ne pouze výšku a váhu.

I v takové kalkulačce mi vyšly podobné hodnoty (samozřejmě
jsem tam zadala ženu).

Ale podařilo se mi najít jinou zajímavou kalkulačku - a kvůli 
tomu tenhle článek píšu.

Když se tam vyplní váha, výška, věk a pohlaví, zobrazí se, 
zda máte podváhu, normální váhu, nadváhu nebo jste obézní.

Ale to není všechno.

Tahle kalkulačka vás totiž porovná s výsledky americké 
populace (která jak známo není zrovna nejštíhlejší - ale to 
Češi také ne).

Dá se tedy dozvědět, jak moc jste výjimečně štíhlí nebo tlustí 
nebo je váš BMI srovnatelný s průměrným Američanem.

Nevýhodou pro někoho je, že jde o kalkulačku v angličtině. 
(Škoda, že není žádná taková v češtině, která by porovnávala 
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českou populaci). Tak jsem tu do náhledů doplnila české 
termíny.

Je potřeba si tam přehodit americké jednotky na evropské 
(kilogramy a centimetry):

BMI + porovnání s americkou populací

Hned se vám zvedne sebevědomí, když zjistíte, že jste mezi 1.
- 49. percentilem, protože tím pádem vážíte méně, než většina
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americké populace. Čím nižší číslo, tím více se vzdalujete od 
průměru. Je mi divné, že jsem na 12. percentilu a 88 % všech 
Američanů mého věku váží víc než já.

Pořád jsem řešila, KDE je ta moje IDEÁLNÍ VÁHA?
Abych to nepřepískla a nebyla vychrtlá jak vyžle - s malýma 
prsama a žádným zadkem. Já chci zadek! Potřebuju 
zadek! :)
(Mimochodem přemýšleli jste někdy, co to ta vyžle, když už 
je ve vyjmenovaných slovech, je? :)
Já nikdy! Ale teď mě to tedy začalo vrtat hlavou.
Hodně dávno byl termínem vyžle označován slídící pes (ve 
staročeštině jedno z menších plemen loveckých psů s 
hubenýma nohama a přišlo k nám z maďarštiny). Postupně se 
ale jeho význam dost posunul a teď ho všichni používáme ve 
smyslu hubené. (Neboť vyžle je rodu středního. Ne "ta vyžle",
ale "to vyžle".)

Takže jsem nechtěla být žádný slídící lovecký pes, ale spíš 
hezká urostlá kočka :)

A tak shodou okolností na téže stránce byl odkaz na výpočet 
IDEÁLNÍ VÁHY.
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Ideální váha

(Kdyby se vám tam jakože pořád nic neukazovalo, tak musíte 
kliknout vlevo nahoře na to tlačítko "calculate" ;)

S těmi svými odhadovanými 65 kg jsem se skoro trefila do 
představy lidí mého věku, váhy, výšky a pohlaví (protože ti 
považují za ideální váhu 64 kg). Pod tím je váha, kterou 
doporučují lékaři jako ideální (na základě výpočtu BMI).

A to je celé.

Březen 2014 - BMI a ideální váha 589

http://www.halls.md/ideal-weight/body.htm


Už v tom mám jasno.
Takže letím do sprchy a taky prohlédnout si své tělesné 
proporce, jak to s nimi vypadá.
Začala být pěkně citlivá má prsa. Na endokrinologii mi Dr. 
Weiss říkal, že ucítím takový tlak a občas i bolest.
Jen ať hezky rostou, holky! ;)
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Jak přestaly být mé vlasy krátké
24. března 2014 v 7:40 | Tereza 

Jsem na dalším svém vrcholu blaha (jak řekl Tomáš na 
společném sezení) :)
Protože jsem včera zjistila, že mé vlasy už přestaly být krátké 
a z toho zjištění jsem se málem zbláznila radostí, okamžitě 
jsem si je upravila tak, že jsem se líbila sama sobě a nasadila 
vyloženě ženský účes. Namalovala jsem si taky výrazněji oči 
(ale pořád decentně, ne žádné večerní líčení na ples - prostě 
než obvykle do práce nosím) a s napětím čekala, jestli si toho 
dnes někdo všimne. Říkala jsem si, že kdyby aspoň jen jeden 
člověk, budu šťastná. Navíc jsem si vzala uni svetr, který jsem
v práci ještě nikdy neměla. 

Budu jim to tady dávkovat hezky postupně po malých 
dávkách. :)

Jen co jsem vešla, už se na mě vrhla Jíťa: "Jéé ahoj, ty jsi 
nějaká jiná! No to je krása! Ty máš nějaké jiné vlasy! Vypadá 
to tak žensky! No to teda koukám..." :)
Ach bože. Ten pocit je nepopsatelný. Je to jako když se vám 
něco hodně podaří, mozek vás odmění záplavou endorfinů a 
cítíte se nejsilnější a nejšťastnější v životě. Nebo jako když 
ležíte v objetí někoho, koho milujete. Máte pocit, že se 
vznášíte.

Březen 2014 - Jak přestaly být mé vlasy krátké 591



Další minikrůček za mnou.
Ať si zvykají.
Kratší vlasy už nikdy mít nebudu :)

A odpoledne hurá na řidičáky + na občanky. Třeba ta fotka na 
občanku dopadne dneska trošku lépe, než na řidičák, i když jí 
vyloženě neřeším.

Moc hezky by na ouškách vypadaly ty pecky, co jsem nechala
doma...

Cítím se dnes zase tak žensky!

Kdybych neměla všechny holčičí kalhoty někde schválně 
roztrhlé (protože se mi to líbí, ale nesmí to být moc), tak bych 
v nich přišla do práce. Musím si co nejdřív pořídit věci do 
práce. :)

Hrozně se mi líbí pozorovat reakce okolí, když se na mě 
dívají :)

Tak a rychle pracovat :) Asi se dneska uculím.
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Můj pokus o ženský řidičák
24. března 2014 v 18:15 | Tereza 

Udělala jsem si svůj oblíbený Teekane Black Lemon, krásně 
mě tu hřeje do dlaní (když zrovna nepíšu :), mám puštěné 
hezké písničky a taky mám radost.
Dnes jsem se opravdu bavila.
Nejen, že jsem si připadala zase o pěkný krok blíž k mému 
vysněnému břehu a s Jíťou celý den probírala, jak mi ty vlasy 
sluší a jak mi prý bude slušet červená (tu mám celý život moc 
ráda). Na oběd jsem šla s jinou kolegyňkou a tam se mi 
dostalo dalšího potěšení (kromě dobrého oběda). Mirka nás 
dvě přivítala slovy: "Tak co holky, jak se těšíte na oběd?" :)

Neustále jsem se musela dívat do zrcátka a hledala v sobě 
mužské rysy... Ale ony tam nebyly! :) Dnes nepřišly :) Ty 
vlasy a namalované oči dělají tolik! Cítím (asi za to můžou ty 
hormony), že mě vnímání mé mužské stránky a hledání 
mužných detailů čím dál víc opouští. Ještě před měsícem jsem
měla dvě tři světlé chvilky v práci za den, zatímco třeba dnes 
nepřišla ta špatná žádná. Kam se ten Tom poděl? :)

Kolegyně něco potřebovala zjistit na úřadě, kde jsem kdysi 
pracovala a tak mě poprosila, zda bych se svých bývalých 
kolegů nezeptala... Moc ráda! Jenže jsem tušila, že se zeptají 
na otázky typu: "Jak se máš? Co je nového?" :)
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Napsala jsem kolegovi a Editě ("Dohasínající plamínky"... 
nesmím tenhle článek číst), kterou vidím vždycky ráda, ale od
Dohasínajících plamínků vloni jsem jí neviděla (protože 
nechtěla - naštěstí!). Kolega mi odepsal stručně a jen se 
zeptal, co je nového. Tak jsem to nějak neřešila. Ale Edita se 
rozepsala... Napsala mi, že se k ní dostalo, že už mám 
změněné jméno a dokonce ví jaké! Tak to jsem fakt 
nechápala. Moc lidí tohle neví. Začala vyzvídat... :) (ženská 
zvědavost :). Ale pak jsem musela už odejít.

Takto nadšená a dostatečně povzbuzená jsem se vydala podat 
žádost o řidičský průkaz s novým jménem.

Pamatuji si, jak jsem po pár letech na úřadě začala trpět tzv. 
formulářovou slepotou :)
Byly kolonky, které jsem vůbec nevnímala. Pokud klient 
přišel s vyplnou žádostí, registrovala jsem pouze, zda je 
políčko vyplněné či ne. Obsah už jsem nevnímala.

A tak mě napadlo něco zkusit.

Žádost o řidičák se nedá stáhnout. Je na papíře předepsané 
tloušťky, protože se potom zpracovává strojově. To jsem se 
dočetla. Jde o žádost ve formátu A4, kde je spousta údajů na 
přední i zadní straně. Na přední straně je u jména taková 
malinkatá pidikolonka skoro mikropísmem, která ovšem mezi
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datem narození a státním občanstvím zcela zaniká. Ona se 
totiž jako jediná nevyplňuje, ale škrtá to, co není pravda.

Škrtla jsem tedy muž a nechala (správné) žena.

Když jsem vešla na úřad, čekárna byla prázdná. Vzala jsem si 
číslo a rychle ještě běžela pro druhou žádost a začala jí 
vyplňovat pro případ, že by měla úřednice nějaký problém...

Stihla jsem ale vyplnit jen jméno, příjmení, rodné číslo a už 
mě volali.

Dala jsem jim tam tedy tu svojí "ženskou" žádost, zaplatila 50
Kč (narozdíl od změny občanky je změna řidičáku 
zpoplatněná, to aby Ministerstvo dopravy mělo dost peněz na 
opravu našich silnic, které potom vypadají tak hezky, jak je 
známe :) a čekala.

Úřednice jela svým ostřížím zrakem po všech nevyplněných 
kolonkách, zkontrolovala si jméno s rodným číslem podle 
občanky (náhradního dokladu s neutrálním jménem - protože 
novou ještě nemám), dala si tam milión razítek a řekla mi, že 
si za 14 dní můžu přijít pro řidičák...

Teď jsou tři možnosti:
1) buď mi za 14 dní žádný řidičák nevydají a budu si muset 
podat žádost novou
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2) za 14 dní mi řidičák vydají, ale bude tam pohlaví opraveno 
na "muž"
3) projde to :)

Ne že to na mě prásknete! :)))
Mě se tak líbilo to aspoň zkusit. Měla jsem připravený doklad 
o potvrzení diagnózy od prof. Weisse a věřila jsem tomu, že 
bych jí tak dokonale zmátla, že by tam to "žena" nechala. 
Podle jména v neutrální podobě totiž neví, jestli jsem MtF 
nebo FtM :)
Dá se to ale zjistit podle rodného čísla.
Takže to nejspíš vypadá na variantu č. 2 :/

Ale zase si říkám, že pokud se žádosti opravdu zpracovávají 
strojově... a ta úřednice jí orazítkovala, přijala a pustila 
dál...? :) Že ten stroj nebude posuzovat, jestli jsem správně 
muž nebo žena. Je mu to jedno (bezva věc tyhle stroje :).

Když já bych už chtěla být tak žena!

Pak jsem letěla na občanky. Tentokrát jsem šla ještě k jiné 
paní, než v předchozích dvou případech a ta byla moc 
příjemná. Ptala se mě, zda může použít mou původní fotku z 
občanky, kterou jsem si pořizovala před měsícem. Ale 
usoudila sama, že bude lepší mě vyfotit znovu :) Měla jsem 
totiž ten svůj holčičí účes a byla oblečená žensky (i když 
kalhoty, svetr a bundu). Jen náušničky mi chyběly. Rodinný 

Březen 2014 - Můj pokus o ženský řidičák 596



stav "rozvedený" jsem tam uvést odmítla a zdůvodnila jsem to
tím, že mi nevadí ten fakt, ale to, že jde o mužský tvar tohoto 
slova :)

Při podání žádosti o řidičák jsem se snažila mluvit v neutrální 
formě. Nepoužívat ani mužský ani ženský rod. Např. místo 
"změnila jsem si jméno" jsem řekla "mám změněné jméno"... 
to abych jí dokonale zmátla.

U občanek mi ale jednou ulítla věta v mužském rodě. Asi 
proto, že měla na náhradním dokladu napsáno mé staré 
mužské jméno a mě bylo jasné, že to neokecám.
Strašně se těším, až se zbavím toho starého jména na 
dokladech. Takhle mě to pořád přiřazuje na tu stranu, ke které 
nepatřím.

Při focení jsem se trochu usmála, měla dobrou náladu a s 
napětím očekávala, jaký můj vyděšený výraz mi na obrazovce
ukáže. Žádná katastrofa se nekonala. Ta fotka je hezčí než na 
řidičáku :) (To ty vlasy a lehce namalované oči).

Super. Za tři týdny bude občanka, za dva řidičák.

Už se na ně moc těším.

Mimochodem ten Turek, co se mě zeptal, zda jsem "ladyboy" 
mi na mou otázku, co mě prozradilo, odepsal (anglicky):
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"Rád tě poznávám! :) Můžeš mi dát svůj skype?" (Tyhle 
nelogické odpovědi miluju :)

No chápete to?
Takže jsem to řešila úplně zbytečně.

Tím, že jsem byla dnes poprvé v práci v ženském účesu s 
namalovanýma očima jsem "posunula" určitou hranici 
vnímání mých kolegů a kolegyň. Vždy je nejtěžší ten první 
den.
Je to jako když se ostříháte a přijdete do práce s úplně novým 
účesem. První den si toho každý všimne. Druhý den už o tom 
nikdo neví...

Druhý den je zítra. Můžu "přitvrdit", ale ještě jsem dnes 
nebyla ve výrobě a ve skladu, takže tam své "poprvé" musím 
ještě absolvovat. A pak to zase posunu o kousíček dál.

Tohle mě vážně baví.
Hrozně jsem se těšila, jak takhle ráno přijdu do práce. I kdyby
si nikdo ničeho nevšiml, byla bych z toho všeho nadšená, 
protože jsem se sama cítila dobře.

Jíťa říkala, že tenhle účes rozhodně ano.
Čekala jsem na moment, kdy půjdou vlasy zastrčit za ouško 7 
měsíců...
Jak to asi bude vypadat za dalších 7 měsíců? :)
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Znáte svůj řidičák?
25. března 2014 v 10:33 | Tereza 

Chcete říct fór? :)
Já to taky nevěděla a když jsem to řekla v práci, tak se všichni
hned museli podívat na řidičák.

Žádná kolonka pohlaví na řidičáku totiž NENÍ! :)

Vtipné je, že na žádosti o řidičák ano, proto mě to zmátlo.
Z Ministerstva dopravy mi samozřejmě napsali, ať se 
uklidním, že tahle kolonka už z našich řidičáků zmizela. (Jak 
jsme pokroková země! Takže z toho přeci jen částečně radost 
mám.)
Popsali mi kvůli tomu dvě stránky A4 (to dokáže jen 
úředník :).

Zůstává na něm už tedy jen genderově odlišné rodné číslo.

A já měla takovou radost, že tam budu mít to své F! :)
Takže teď budu maximálně ženou jen v registrech řidičských 
průkazů, ale na průkaze to nikdo nepozná (pokud nebude 
šťourat do rodného čísla).

Nevydržela jsem a vyrazila do výroby a do skladu. Chtěla 
jsem mít tohle "poprvé" v tomhle účesu, ve kterém se tak 
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líbím sama sobě, za sebou. Je to takový křest ohněm, protože 
jdu nejprve kovodílnou, kde pracuje asi 10 mužů + 10 vězňů 
(ti upřímností nešetří :) a potom ve výrobní hale aktuálně asi 
100 žen. Všechny vidí každého, kdo prochází, pokud se 
zrovna dívají. A dívají se vždy...

Jenže já nasadila svůj úsměv, bezstarostný krok a zdravila 
jsem, koho šlo. Většina se na mě usmála taky a vůbec nikdo 
proboha neřeší, jestli mám na hlavě kulicha nebo holčičí účes.
Předpokládám, že to tak bude i později, až přijdou na řadu 
náušnice, sponky, úzké kalhoty... sukně :)

No tou poslední položkou si ohledně bezstarostnosti nejsem 
tak jistá, ale do výroby se vlastně sukně nosit nesmí. To mi tu 
minule říkala paní bezpečačka.

Možná, že kdybych měla na hlavě toho kulicha, tak budu 
poutat větší pozornost, než když přijdu ve svém dnešním 
účesu, namalovaná a oblečená jako Terka :) (Napadá mě, jaký 
je vlastně rozdíl mezi touto představou a dnešní 
skutečností? :) Jen ten, že nemám náušnice, prstýnek a mám 
pánské rifle, které sice jako pánské nevypadají, ale nemám je 
ráda, protože jsou pánské :) Kulich by nebyl přirozený... 
pánská košile by nebyla přirozená... začínají být přirozené 
úplně jiné věci... Ty ženské. A ty se ode mě očekávají.

Je to moc příjemné.
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Nějak se ten rozdíl sám začíná stírat... a přirozeně přejde v 
obraz, po kterém tak toužím.

Mimochodem - ty vlasy za ušima... Už samotný akt jejich 
zastrkávání je tak ohromně ženský! :) Strašně ráda se 
upravuju :)

Největší změnu ale pociťuji v tom, že už nejde o strach nebo 
stud před ostatními. Stává se z toho potěšení. Chci být takto 
viděna. Těším se na oběd, protože tam potkám velkou spoustu
lidí, kteří mě takhle uvidí :)

A čeká mě ještě jedna zajímavá návštěva - v mém 
předminulém zaměstnání, kde jsem prožila dva roky a během 
kterého se to u mě "zlomilo". Tam bylo prostředí poměrně 
nepřátelské. Už jen to, že jsem si dovolila nabarvit hlavu... 
nalakovat nehty, namalovat oči nebo vzít náušnice bylo 
(mými kolegy) snášeno hodně těžce. 
Nebyla jsem tam několik měsíců a teď tam musím :) 
V mém holčičím účesu :)
To bude fajn :) Už se těším.
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Zapomeňte na pravidla a oblečte si to
26. března 2014 v 15:05 | Tereza 

Tak jsem si včera spokojeně lehla v osm k televizi, že si 
vypiju horký čajíček, který mě konečně zahřeje a budu se 
chvíli bát u majora Zemana.
A jako vždy v posledních dnech mě hormony nezklamaly - 
ani nevím, kdy seriál začal, protože jsem do minuty usnula ani
nevím jak a probudila se za dvě hodiny. A zase ta 
všudypřítomná skvělá zima! :) Ani pod tou peřinou už se 
nezahřeju. :) Ale vůbec mi nevadí, protože vím, že je to přeci 
"ženská zima" :)))
Pak se mi samozřejmě nechtělo spát, takže jsem si aspoň 
dovyřídila maily a napsala pár smsek :)

Nikča mi na to řekla: "Vítej v mém světě!" :)

Dneska mi volala termín návštěvy PhDr. Gjuričová z centra 
rodinné terapie z Motola, ke které jsem se musela objednat 
kvůli tomu, že mám Kačenku a Hanka mi říkala, že jejich 
zpráva bude potřeba potom ke komisi, až budu žádat o 
operaci. I když si myslím, že to není až tak potřeba, na škodu 
to určitě nebude a rozhodně chci spolupracovat. Na první 
schůzku prý přijdu sama, na druhou už s manželkou, abychom
obě vysvětlovaly Kačence tytéž věci.
A to je celé :)
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Byla tak hodná, že mě objednala na začátek června, kdy je u 
Hanky společné sezení a tak to zase ráda spojím.

Zapomeňte na pravidla a oblečte si to, jestliže vás to učiní
šťastným.

Včera jsem viděla jedno nové video o přeměně. Byla to slečna
z Holandska, kterou už jsem na jejím starším videu viděla 
před dvěma lety, ale teď na těch fotkách byla ještě dokonalejší
(taky je už půl roku po operaci). Měla u toho moc hezkou 
písničku, ale místo toho videa sem dám jen tento jeden 
snímek, který tam měla. Moc se mi totiž líbil.
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Poslední dobou mi život připravuje zajímavé situace, které 
jsem až dosud nemusela řešit.
Co dělat, když se vám ozve člověk, kterého jste rok dva (nebo
víc) neviděly a víte, že ho zase dlouho (nebo dokonce nikdy) 
neuvidíte?
Podepíšete se jako Tereza, Teri nebo Tom? (Já to obvykle 
obejdu jen písmenkem "T.")
Samozřejmě se nabízí, že to není třeba řešit a určitě ničemu 
nevadí, když se podepíšu jako Tom a budu psát v mužském 
rodě.
Ale zase si říkám, proč? A jak dlouho se mám takto 
podepisovat? Nemůžu přeci celý život?
Já nejsem Tom. Mužský rod mi vadí.
Ale proč zase motat někomu dalšímu hlavu?
I když - proč ne? :)
Nechci to vyprávět každému na potkání. Ale nechci se 
představovat Tom, když nejsem Tom.

Něco jiného je, když se s takovým člověkem setkám osobně. 
Samozřejmě kvůli němu nebudu doma hledat své klučičí 
oblečení (které už stejně není) a dělat ze sebe něco, co nejsem.
Navíc mi to už vůbec nevadí a vychutnávám si reakce okolí :)

Mám v plánu už brzo přijít do práce jako Tereza. Žádný konec
léta nebo červenec, jak jsem si původně plánovala.
Můžou za to moje vlasy. :)
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Dnes jsem si namalovala oči ještě výrazněji (prostě už 
normálně tak, jak si je holky malují) a připadám si tak božsky,
že mě začíná štvát, že mám uni svetr a poslední klučičí rifle. 
Vychutnávám si každé moje procházení výrobní halou 
nacpanou lidmi. Líbí se mi, když mě zdraví, když se na mě 
usmívají, když mě takhle akceptují (co jim zbývá? :). Ale to je
mi jedno. To bude tak krásné, až tam budu procházet komplet 
jako Tereza... Až mě tak budou i oslovovat... On ten rozdíl 
mezi tím, jak vypadám teď a potom už začíná být stejně čím 
dál menší a kolegům by mělo časem docházet, že oslovovat 
mě "pane" se už moc nehodí...

Beztak už nevypadám jako Tom a očekává se ode mě, že budu
chodit oblečená adekvátně vůči mému pohlaví :) Navzdory 
prosvítajícím vousům, které jsou naštěstí stále řidší, i když mě
otravují život a jediný problém, který budu muset řešit, je 
jednou za 6 týdnů dva dny před laserem narostlé strniště. No 
co. Tak se těch pár dní nebudu malovat a budu vypadat divně. 
A zase všem vysvětlovat, že jsem si nic nerozmyslela. To je 
kvůli laseru, víte? :)

Ach ty vousy. Můj poslední nepřítel.
Bojuji s ním už od 5. prosince 2013. Ten den jsem byla 
nejzarostlejší v životě, protože mě čekal první laser a černé 
vousy byly všude. Hrůza. Nemohla jsem se na sebe ani 
podívat do zrcadla a v práci jsem čelila neustálým dotazům, 
proč jsem tak zarostlá a všichni se tehdy shodli na tom, že jdu 
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určitě dělat čerta, protože chodil Mikuláš :) Nechala jsem je v 
tom.

A včera jsem dostala ještě jeden moc hezký e-mail. Od Sophie
ze severních Čech (takže sousedka :), kterou teď čeká první 
krůček za štěstím u Hanky... Je jí 17 a chtěla bych říct, že 
kdykoliv vidím, že někdo tak mladý začne uskutečňovat svůj 
sen, neuvěřitelně mu fandím! Má celý život ve správném těle 
před sebou. Žádné manželky, děti, rodiny, kterými se snažíme 
zahnat svá trápení. Pokusy o zabití naší pravé identity. Žádná 
rozsáhlá devastace testosteronem, který se jí za chvilku úplně 
zastaví a ještě víc podtrhne její ženská krása...

Krása....

Tohle slovo je v tomto případě opravdu na místě.
Dostala jsem od ní svolení dát sem její fotku, kterou mi 
poslala.
Umíte si představit, jak tahle slečna bude vypadat např. rok po
hormonech? :)

Sophie se takto líčí už tři roky a chce být vizážistkou.
Jde jí to perfektně. A strašně jí to přeju!

Ale ani ona to neměla lehké. Když se rozhodnete takhle 
chodit na veřejnosti, do školy, doma, kde máte oba rodiče, 
kteří s tím zpočátku nesouhlasí, vadí jim to a zakazují vám 
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to... Je to boj, který stejně jednou musíte vyhrát, protože není 
jiná možnost. Nakonec to pochopí (skoro) každý. Alespoň 
rodiče by měli... vždyť jsme jejich děti bez ohledu na to, jak 
vypadáme. To oni nás stvořili :D

V případě Sophie ale není o čem přemýšlet.
Sophie: Z prof. Weisse máš zbytečný strach ;)
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Průkaz zmocněnce
26. března 2014 v 21:25 | Tereza 

Já nevím čím to je, ale každý den mě ten život tak baví! :)

Po dnešku, kdy jsem se cítila zase celý den tak žensky, mě 
odpoledne čekal "boj" na poště. Nechala jsem si totiž poslat 
dva doporučené dopisy současně. Jeden na Toma, druhý na 
Terry, abych se do téhle situace dostala co nejdříve a mohla jí 
případně řešit, protože na Toma mi toho chodí ještě pořád 
hodně a na fotce v cestovním pase už rozhodně nevypadám 
aktuálně.

Na poště naštěstí skoro nikdo nebyl (za to po nás se vytvořila 
fronta :). Šla jsem tam s Nikčou, protože jsme šly potom spolu
ještě do Jysku, do Rossmanna, do Tety a vlastně ještě na 
druhou poštu, protože tady na té (mé ukládací) jsem moc 
nepochodila...

Nejdřív jsem dala u okýnka oznámení o uložení zásilky na 
Toma. Vytáhla jsem pas, Nikča se mohla strhat smíchy, že jí 
přijde komické, když někdo na poště vytahuje pas :) Paní u 
okénka si ho vzala, překontrolovala mojí totožnost a vydala 
dopis.
Pak jsem jí dala druhé oznámení na Terry.
Vzala si ho do ruky a kouká na něj: "Kdo je Terry?"
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Povídám: "Taky já! :) Tady mám občanku - teda náhradní 
doklad zatím..."
To jí stačilo a už mi připravovala dopis k předání, ale já se 
zeptala, jak to mám dělat, až pas na staré jméno mít nebudu, 
že mi zásilky na Toma nevydají... Potvrdila mi, že mi je 
nevydají a tak jsem jí nabídla, zda bych si tedy mohla dát 
sama sobě plnou moc k přebírání Tomovy pošty.
Na to mi řekla, že sama sobě si plnou moc napsat nemůžu, že 
jí stačí pas (který ale mít nebudu, jak jsem jí pořád opakovala)
a že pokud chci, tak musím k notáři a s nějakým papírem pak 
chodit na poštu.
Oponovala jsem, že jsem se na internetu dočetla, že plnou 
moc k přebírání zásilek si Česká pošta vyřizuje zásadně sama 
a nelze použít jinou (ani od notáře). Trvala na notáři. Žádnou 
plnou moc se mnou sepsat nechtěla.

Tak jsem se naštvala, že jedu na jinou poštu, kde jsou 
ochotnější :) Tam rovnou řeknu, že chci plnou moc k přebírání
pošty a nebudu jim nic vysvětlovat. Prostě si jí napíšu a 
hotovo.

U okénka byla moje nejoblíbenější pošťačka - taková milá, 
usměvavá a chytrá blondýnka, která mi vždycky ve všem 
vyšla vstříc a často jsme si i jen tak popovídaly. U ní jsem 
věděla, že mi zařídí co budu chtít :) Kačenka vždycky říkala, 
jak se jí líbí :) (Mě taky).
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Dostala jsem dva papíry k vyplnění. Napsala tam Toma, který 
zmocňuje Terry, aby vyzvedávala jeho poštu. Super bylo to, 
že totožnost se ověřovala jen u Toma (pasem). Terry poštu 
nezajímá, protože ten průkaz zmocněnce bude napsaný na ní a
já jí ho pak dám :) Tom by musel být úplný idiot, aby 
zmocňoval někoho, u koho nechce, aby mu poštu vyzvedával.

Vůbec jí netrklo, že Tom i Terry se narodili ve stejný den. 
Zaplatila jsem 61 Kč a mám průkaz, který platí 3 roky. Což je 
taky super.

Líbilo se mi, jak mi řekla: "Tak, tenhle průkaz dáte slečně 
Terry a ta bude vyzvedávat vaší poštu." :)
(Myslela si samozřejmě, že Terry je Nikča :) Ještě se mě 
zeptala, jestli je to opravdu Terry a příjmení končící na "-ů"... 
Opravdu ne "-ová"?

Tak tady nebyl žádný problém. Až na tu frontu za námi :) Ale 
hlavně, že to mám vyřešené.

Zeptala jsem se ještě, jestli je problém, když Terry přijde 
nějaký dopis a bude tam místo tvrdého y měkké.
Prý až takoví hnidopichové nejsou a měkké "i" nikdo řešit 
nebude.
No to mě potěšilo moc! Schválně, jestli to tak bude! 
Nechávám si zítra poslat doporučený dopis na Teri (místo 
Terry).
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Je mi jasné, že někde to jde, někde ne. Záleží na lidech. Ale 
tím pádem bych všude používala "Teri" místo "Terry" :)

To je on. Sama sobě si teď můžu konečně přebírat bez starostí
tři roky poštu :)
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Nepředpokládám, že to budou tři roky, protože jakmile budu
Tereza, budu si muset nechat udělat nový, aby Tereza mohla

přebírat poštu Terry. :)

To jsou takové maličkosti, které jsem dnes řešila.

Nikča hned jak jsme se dnes sešly prohlásila: "Tyyjo taková 
změna!" :)
Jéé. To mě potěšilo.
Řekla jsem jí, že už se brzo chystám přijít do práce tak, jak 
chci. Ale že ještě potřebuju kalhoty (hned se po nějakých 
podívá doma - začínáme mít podobné velikosti :)

A měla radost, že už to konečně udělám a jí se aspoň povede 
říkat mi konečně Terezo a v ženském rodě. Ono u lidí, kteří 
vás znají dlouho, to jde totiž hůř.

Já měla radost samozřejmě taky a jsem zvědavá, kdy ten den 
nastane.
Slíbila mi ještě přinést červené pecky do uší, což je parádní, 
protože si chci do práce koupit na sebe něco červeného... a k 
těm černým vlasům se to bude hodit.

Zítra jdeme spolu ještě do Tety, kde mají zlevněné laky na 
nehty v neonových barvách. Už se nemůžu dočkat, až si své 
nehty budu lakovat do práce i jiným lakem, než slabě 
růžovým...
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A vůbec, až to celé vypukne naplno!!! :)
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Když ráno se maluji
28. března 2014 v 10:07 | Tereza 

Když ráno se maluji, kdo v zrcadle se to na mě dívá?
To její lesklé rty se na mě tak sladce smějí.

To její zrak mé tahy řasenkou hlídá.
A tak neskutečné věci se se mnou dějí...

Když ráno se maluji, svět mi hned přijde veselejší.
Už mi za to nikdo nic špatného neříká.

Má stovky let vězněná duše je svobodnější
"Proč to tak dlouho trvalo?" je jediné, čím si teď naříká.

Když ráno se maluji,
konečně poprvé v životě

VIDÍM SEBE.

Každé ráno si teď dávám záležet na vláskách, pečlivě se 
maluji a nevyrazím do práce dřív, než se líbím sama sobě. 
Užívám si ty holčičí vlasy a teď i oči :) Ale chci ještě víc...
Když se ráno maluji, každé ráno si ale říkám: "Nepřeháním 
to?"
Když vidím své zvýrazněné řasy, které vypadají tak dlouze a 
žensky... ty oči jsou ženské. Namaluji si horní i dolní linku a 
nemůžu se vynadívat, ale pak začnu mít strach, že je to moc, 
tak si ty linky trošku zúžím (otřu) a řasy taky. Ale jen trošku, 
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protože když to udělám moc, zase si je musím domalovat. 
Bije se ve mě Tereza se strachem.

Nerada bych chodila do práce jako na nějaký večerní ples v 
opeře. Nechci vynikat. Chci být obyčejná. Jako ostatní mé 
kolegyně (které ovšem obyčejné nejsou. Jsou krásné, protože 
jsou ženy).
Jenže tím, jak se toho nemůžu nabažit, mám tendenci se 
překrášlovat. Chci si tu ženskost užívat naplno.

Pak se celou cestu prohlížím v zrcátku v autě a když přijdu do
práce, tak v mém malém zrcátku, co mám opřené u monitoru. 
Ty oči mi dělají radost, protože se smějí, protože v nich vidím 
radost. Ale stejně mám ještě pořád trošku strach - to je 
zakódované z doby, kdy jsem si malovat oči nesměla a bylo 
mi neustále připomínáno, že se to nesmí, že je to hnusné, že 
tohle se nedělá...

Ale jen co vejdu do práce, každému je jedno, jestli je mám 
namalované nebo ne. Jsou namalované viditelně (proto se mi 
to tak líbí :), ale co by mi asi tak proboha měli všichni říkat? :)
Určitě si myslí, co chtějí a nechávají mě žít (příp. mi některé 
kolegyně řeknou, že mi to sluší.
Když z toho někomu bude na zvracení, ať se klidně 
pozvrací :)

Strašně ráda jim to takhle začínám pomalu dávkovat.
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Včera jsem si lakovala nehty. Odpoledne jsme byly s Nikčou 
pro nové laky, protože jsme jimi obě úplně posedlé a měla 
jsem takovou chuť nalakovat si je už výrazně - ne tou 
slabounce růžovou barvičkou, co sice vypadá luxusně a je 
vidět, ale velmi decentně. Chtěla bych svítit jako moje 
kolegyňka, která je má jasně zářivě růžové a všichni jí je tu 
obdivují (včetně mě). Ta touha vypadat žensky je tak 
obrovská! Nezvladatelná! Proč se krotím? Čeho se bojím? 
Toho, co mi tu kdo řekne? Co by mi řekl? Vždyť už to všichni
vědí. Všechno, co dělám a všechny změny, které se na mě 
objevují, jsou už dávno vysvětleny.
Před coming-outem v práci bych nikdy takhle namalovaná 
nepřišla. Ani s tímhle účesem. Ale je to tím, že tak, jak 
vypadám třeba dnes, může vypadat muž i žena...je to taková 
unisex image. Tedy kromě namalovaných očí a nalakovaných 
nehtů. Kdežto jakmile si vezmu třeba (ženské) náušnice nebo 
nalakuju nehty na červeno, už to nebude unisex. Už to bude 
ženské.
No však jo :) Vždyť o to taky jde. Nemůžu pořád vypadat 
uni :) A ani nechci.

Nikča mi přinesla taky dvoje kalhoty, o kterých usoudila, že 
by mi mohly být. Stěžovala jsem si jí totiž, že nemám žádné 
neroztrhané do práce. Smála jsem se tomu a nevěřila jsem, že 
mi budou, protože Nikču považuju za krásnou štíhlou 
modelku, zatímco já k tomu mám ještě daleko...
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Ale když jsem se koukla na velikost (W28/L34), tak jsem 
zajásala, protože přesně tuhle velikost teď nosím. A taky že 
jo! Perfektně mě padly oboje a vypadají tak úžasně, že jsem si
je nechala.
Když se podívám na Nikču, tak absolutně nechápu, jak 
můžeme mít stejnou velikost :)
Lichotí mi to. A to jsem o 12 cm vyšší. A stejně nejsem 
spokojená! To bude asi tím, že jsem ženská :)

Včera jsem se moc těšila, až budu moct popřát Ditušce k 
svátku. Občas si napíšeme nebo mi tu nechá nějaký hezký 
komentář a taky mi umí vždycky poradit ohledně věcí na 
sebe.
A pak mi večer napsala mail, o kterém musím přemýšlet ještě 
teď.
Stěžovala jsem si totiž, že už mě nebaví nosit do práce ty 
poslední pánské kalhoty, které jsou obrovské a prostě pánské!

Napsala mi:
A proč je už nevyměníš? Jsou ti protivné, nemáš je ráda a 
ještě máš teď tolik fajn nových kalhot. Myslím, že kdyby sis 
dala svetr nebo obyčejné tričko, nic tím nezkazíš a určitě to 
nepřeženeš. Přece nebudeš nosit široké pánské kalhoty, když 
jsi teď shodila a máš plno nového šatstva. :)

Proč je vlastně pořád nosím?????
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Tak já ráno přijdu do práce namalovaná s holčičím účesem v 
uni svetru, který by mohly nosit i holky (i když jeho velikost 
je poněkud plandavá) a vezmu si k tomu vytahané pánské 
rifle. Jsem já normální? :)
Co dělám?
Nepřijde všem spíš divné, že nosím ty pánské?

Je to teprve týden, co jsem se začala do práce výrazně 
malovat a česat na Terezu :) A to měl být moment, kdy jsem 
měla tyhle kalhoty navždy vyhodit...

Dituška má pravdu. Přece nebudu nosit široké pánské kalhoty,
když mám teď tolik hezkých dámských? Očekává se to ode 
mě. I já sama si to přeju. Tak co blbnu? :)

Dituška bude teta! Gratuluju! :) A víte, jak se její neteřinka 
bude jmenovat? :) No Terezka přeci :)

Dnes ráno přiběhla naše personalistka a strašně se smála, 
protože držela klíče od místnosti s barely s vodou a říká: 
"Hodný pane, mohl byste prosím přinést vodu?" Utahuje si ze 
mě :)
Směje se vždycky, když to říká, protože dřív to říkala pánovi 
(mě), zatímco teď už dávno ví, že to není žádný pán a tak se 
tu tím všichni nesmírně baví a vždycky mají nesmírnou 
bžundu z toho, že mi říká "pane" :)
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Jediný pán, který tu sedí vedle mě, je můj kolega, ale ten se 
směje taky místo toho, aby pro ten barel s vodou došel sám. 
Ale já ho přinesu ráda. Nejsem přeci žádná barbína :)

Mě na tom baví, jak se všichni baví tím, že nejsem už pán :)

Já už nechci být nikdy pán...

Dnes mi bude předávat tašku Kačenky moje bývalá žena u 
vrátnice. Uvidí mě poprvé takhle. Namalovanou s vlásky za 
ouškem. (To před dvěma lety nepočítám, to jsem vypadala 
jinak.)
Vůbec mě to netrápí. Jestli se jí pořád hnusím nebo jsem jí 
ukradená? Je mi to jedno. Já jsem konečně já a ona má svůj 
život.
Bude se mnou muset stejně ještě koncem léta absolvovat 
jednu (jedinou) návštěvu rodinné poradny v Motole kvůli 
Kačence. Bez toho se za rok a půl při žádosti o operaci 
neobejdu. Snad se mi jí podaří přesvědčit, aby tu jednu 
(poslední) cestu kvůli mě udělala...
Já už se ale omezovat nebudu. Žádné vracení nebo 
přeskakování zpět jen kvůli ní. Pojedu tam tak, jak budu v té 
době prostě vypadat. Jak jinak taky?

-----------------------------------
11:55
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Teď jsem přišla z toalety (bohužel ještě pánské, i když už mi 
jednatel i personalistka nabízeli, jestli nechci chodit na 
dámský, což mě mile překvapilo :) a v zrcadle jsem se tam 
lekla. Dneska mám ty oči opravdu výrazně namalované. 
Hlavně horní řasy. Nebo tedy řekla bych, že "standartně 
žensky" :) Na Toma dost, na Terezu málo :) Tom už ale 
neexistuje, takže má smůlu. "Neexistující Tome, nekecej 
Tereze do toho a nech jí jo? Tohle jsou její oči."
I když si toho lidé všímají (vidím to na jejich pohledech), co 
mi můžou říct?

Čeká mě za 10 minut ještě pracovní angličtina. Všichni 
kolegové a kolegyně jsou ok, až na jednoho, který tam chodí z
výroby. Taky je v pohodě, ale hrozně rýpe. Minule řešil celou 
hodinu mé nabarvené vlasy, až musel kolega zakročit a měnil 
pořád záměrně téma, protože v mých silách už to nebylo. Já 
mu odpovídala podle pravdy: "Ano jsou nabarvené. To je 
pěnová barva. Ano, chci dlouhé vlasy...." :) Ono to bylo 
docela úsměvné.

Teď mě uvidí namalovanou v tomhle účesu... bezva. Upřímné 
lidi mám ráda :) Obzvlášť ty, co řeknou bez rozmýšlení hned 
první myšlenku, která je napadne. Jsem připravená mu 
odpovídat s úsměvem (a anglicky! :))
"Ano, mám namalované oči. A taky mám namalované nehty, 
koukni. Chceš vědět, co mám pod tímhle svetrem...? :)))" 
Bude legrace. Doufám, že se zeptá :)
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Tohle je moje věc. A já si chci svých dlouhých namalovaných 
řas užívat už každý den...
PROTOŽE MŮŽU.
Stejně jako růžových nehtů, náušnic, úzkých kalhot a svetru 
nebo košilky s výstřihem...

Těší mě, jak se ta moje loďka pomaličku přesouvá k tomu 
hezčímu a správnému břehu...

----------------------------
14:25
Dnes to mám tak trochu na pokračování :) Ale nechci kvůli 
tomu začínat nový článek, protože to navazuje.
Kolega otravný vůbec nebyl. Nevšímal si mě. Seděl vedle mě,
tak neměl takový výhled a tak nerýpal. Zato mé dvě jiné 
kolegyně sedící proti mě ano - mladé holky, které jsou z 
opačného konce vedlejší kanceláře, takže se jim toho ještě 
tolik asi nedoneslo...
Viděla jsem, jak si mě prohlíží, tak jsem se na ně usmála a 
ony na mě. Jinak spolu vycházíme skvěle.
Pak jedna z nich tak, abych to neviděla :), napsala na papír: 
"Všimla sis, že má T. namalované oči?"
A dala to přečíst své kolegyni (pořád tak, abych to neviděla :) 
Ale já si všímám, jak se lidi dívají a poznám, co řeší.
Odpověď přišla zašeptaná: "Taky jsem si toho všimla!"
:)
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Tak jsem se na ně zase jen usmála a ok.

Po angličtině jsem jim oběma poslala anglicky dotaz, jestli 
mají ještě nějaké otázky na mě nebo na mé oči :)

Od Hanky mi přišla odpověď:
"No tedy, trochu jsi mě zaskočil touhle otázkou. Oči pěkné, 
jen si na to nějak stále nemohu zvyknout ;-) Ale fandím ti ;-)"

Zaskočil, ne zaskočila :/. Ještě mi tu kromě Jíti nikdo neříká 
správně. Není se čemu divit, když jsem sama ten krok ještě 
neudělala a pořád se představuju svým klučičím jménem). Ale
i tak je ta odpověď vlastně fajn.
Napsala jsem jim, že mi šlo jen o to, aby nebyly ještě víc 
vyděšené, protože to není poslední změna, která je tu na mě 
čeká, ale že jim to budu dávkovat hezky postupně :)

A Deniska se rozepsala:
"Ahoj Tomí, nebudu tady hrát, že jsem si ničeho nevšimla, i 
když já jsem poněkud natvrdlá, co se týče všímání si okolí, 
dokonce dokud někdo neporodí, tak si pomalu ani nevšimnu 
těhotenství, a to jako fakt :) Každopádně jsem něco zaslechla, 
když už teda si tak píšeme a nebudu říkat, že jsem nebyla 
překvapená, ale upřímně řečeno, oči neoči -> abych trochu 
okomentovala tvůj e-mail :), tě prostě obdivuju, obdivuju tě za
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tu odvahu. Jinak otázek mám plno :), ale nebudu Tě jima 
trápit a jsem fakt zvědavá na výsledek.
Doufám, že ti ten e-mail není nepříjemný, všechno jsem 
napsala fakt upřímně. Jak psala Hanka, i když jsem chtěla 
najít jiné slovo, ale mám teď nějak vygumováno, FANDÍM 
TI.
D."

Tohle se mi na holkách a na ženách líbí. Ty emoce. Hrozně 
mě to zahřálo u srdce.
Tak a je to. :)

Holky, přeji vám krásný víkend a my se s Kačenkou chystáme
v sobotu krmit jeleny mrkvičkou přímo do tlamičky :) To 
bude zážitek :) Takže víkend téměř bez internetu a zase ze mě 
bude mamina :) Nemůžu se dočkat, až si to moje zlatíčko 
přivezu za hodinu domů.
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Na poště
29. března 2014 v 10:57 | Tereza 

Kačenka kouká na Hurvínka, tak se na okamžik podělím o 
dnešní zkušenost na poště.
Už zase jsem tam vyváděla psí kusy. Poslala jsem si 
doporučený dopis na Teri (místo Terry, které mám v občance),
ale do toho se mi tam sešel ještě jiný doporučený dopis 
(krásné tričko od slečny z votocvohoz.cz) na Toma (ještě z 
doby, kdy jsem psala holkám, ať to posílají na "bráchu", 
protože je pořád doma, tak aspoň nebudu muset na poštu :), 
takže jsem nějak předpokládala, že pošťačka bude zmatená.

Když jsem tam vešla, byla otevřená jen jedna přepážka. (To se
ovšem během pár minut změnilo, protože jsem tu jedinou 
zablokovala a za mnou se vytvořila fronta až ven, takže 
museli otevřít ještě jednu :). Já fakt nerada tvořím fronty!!! :)

Nešla jsem si jen vyzvednout dopisy, šla jsem taky poslat 
balíky ze včerejších objednávek a Kačenka vyzvednout výhru 
ze stíracího losu.

Dala jsem tentokrát obě oznámení o uložení zásilek pošťačce 
najednou (byla tam jiná, než minule a tahle mě už pár let zná),
ta si je prohlédla, vrátila mi oznámení pro Teri a ptá se: "To je 
kdo?"
"No já."
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"To nechápu...." (tahle věta pak na poště zazněla asi 5x :). 
Nikoliv z mých úst :)
"Já to mám teď trochu složitější, víte. Tady mám pas nebo 
vám můžu dát průkaz zmocněnce, protože mi na staré jméno 
ještě pořád chodí pošta."
(Opět věta: "To nechápu." :)
Hrozně jí to pobavilo, že už nejsem Tom. Pořád nad tím 
přemýšlela a nemohla na to přijít. Tak jsem jí řekla, že jí to 
někdy vysvětlím (teď jsem nemohla, protože pošta byla plná 
lidí).

Když jsem odcházela, slyšela jsem, jak hned běží za kolegyní 
a řeší to s ní :) Vyloženě jí to vrtalo hlavou. Neutrální formy 
jména jí asi nic neříkají nebo si to nechtěla připustit. A to jsem
jí ještě napověděla, že tohle jméno mám jen dočasně na rok a 
půl a že pak bude jiné.

Na to se usmála a opět pronesla: "To nechápu!" :)

Kdo to má pořád všem vysvětlovat? :)

Měla malý problém s měkkým "i" v mém jméně, kvůli 
kterému jsem si to nechala poslat, ale nakonec mi řekla, že 
největší problém by byl se zásilkou do vlastních rukou.
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Teď už mám připravený poslední dopis, který mi ale podle mě
nevydají, protože že na něm Terry -ová. S ženskou podobou 
příjmení :) Ale chci to aspoň zkusit.

Pak jsme se s Kačenkou couraly a vyhřívaly na sluníčku. Za 
výlohou v Takko fashion je velké zrcadlo, do kterého jsem se 
vždycky dívala... nesnášela jsem ho, protože jsem si v něm 
připadala ošklivá a neskutečně mužná.

Dnes ale poprvé ne...

A to mi tak zvedlo sebevědomí!!!

Ale stejně se těším, až mě mí bývalí spolužáci ze základní 
školy přestanou zdravit, protože mě nepoznají. Je sice fajn, 
když na nich vidím, jak přemýšlí a až pak pozdraví, ale to 
bude moment, kdy budu vědět, že se to povedlo a že už jsem v
cíli, takže můžu celá šťastná vychutnávat všech stránek 
ženského života...
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Poprvé v práci
31. března 2014 v 9:18 | Tereza 

S novým časem v nových věcech :)
Včera se totiž měnil čas. (Takže mi nedošlo, že ráno budu 
vypadat jak uschlá mandarinka a potřebovala bych ještě 
hodinu spánku, ale přesto jsem se rozhodla přijít dnes poprvé 
do práce kompletně v dámském. Už jsem totiž opravdu moc
chtěla a vousy... tak ty nemám :) Někam asi odešly! :) Než 
narostou ty zbytky dalších zárodků, které zničím taky...

Proto název článku "Poprvé v práci", protože takhle jsem ještě
nikdy v práci nebyla... Taky z toho mám trochu nervy :)
Navíc jsem se včera já "šikulka" prvně (byla bych ráda, kdyby
taky naposledy :) píchla řasenkou do oka a slzí mi ještě teď. 
Vypadá to, jako kdybych měla lesk na řasách - což není tak 
špatné - ale jen levého oka :) Ale stejně se mi povedlo se 
namalovat a vyrazit.

Strach jsem ještě v noci neměla. Kdykoliv jsem se v noci 
probudila, strašně jsem se těšila, jak se ráno namaluju, učešu, 
jak si vezmu své úzké kalhoty a tmavě modrý dámský svetr s 
výstřihem, co nosím strašně ráda, ale pokaždé vždy jen mimo 
práci. To nadšení je vždycky silnější než strach.
Nemohla jsem se ráno v zrcadle vynadívat a těšila se i na to, 
jak mě zhodnotí Jíťa, která se pořád tohoto momentu nemohla
dočkat společně se mnou.
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V pátek jsem si uvědomila, že je čas zahodit poslední pánské 
kalhoty a začít to tu v práci hezky všem postupně dávkovat.
I mamka mi v neděli říkala, jak už je ta změna na mě znát, jak
mi to sluší, jak jsem štíhlá atd. atd. (prostě maminky :). Ale 
tak trochu jsem jí to věřila, i kdyby mi to říkala, zatímco bych 
byla oblečená do pytle. Je zvláštní, jak se ve všech zrcadlech 
teď vidím jinak... možná všechna zrcadla zkrášlují :) (Nebo že
by pilulky? :)

Včera jsem se taky dívala na starší fotky ještě před HRT a ten 
člověk na nich, to nejsem já. Nevím, čím to je. Možná se jen 
hezky vidím, protože se tak chci vidět... Nemusí to tak být. 
Důležité je, že se tak vidím :)

Takže jsem ráno vyrazila autem do práce - samozřejmě jsem 
nestíhala, protože jsem se snažila vypadat co nejdokonaleji, 
když je to moje poprvé. A už jsem byla úplně krásně nervózní.
Jenže zase to nadšení pořád přebíjelo strach a tak jsem 
zaparkovala a vykročila do světa...

Je potřeba se nadechnout, zvednout hlavu, jít vesele s 
úsměvem a nedat na sobě nic znát. Není kam utéct. NENÍ 
PROČ!

Jíťa mě hned zvědavě okukovala, já se culila a říkala, jak to 
vypadá hezky, když už mi ty kalhoty konečně neplandají, ale 
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sedí na těle. Připadám si ohromně. Občas mám trochu 
tendenci se schovávat, ale stejně není kam :) To je totiž pěkný 
nesmysl. Je potřeba se takhle ukázat všem a ještě dnes, ať si 
zvykají. Stejně, jako si zvykají na mé namalované nehty a oči.
Je to všechno tak jednoduché. Baví mě to. :) A vůbec k tomu 
nepotřebuji paruku. Vystačím si konečně s vlastními vlásky!

A vůbec nevím, proč občas tak plaším. No co, tak vypadám 
jako holka! :) Nebo spíš EMO :)
Jak jsem včera běhala po Lidlu (ta fialová bundička se mi fakt
líbila, ale zase jsem neměla odvahu si jí tam před lidmi 
vyzkoušet :/ ), tak jsem pozorovala kolemjdoucí, kteří se mě 
pokoušeli zařadit. Pro většinu jsem stejně byla zase jen 
EMO :)

Ráno jsem v práci měla ještě jedno překvapení. Dlouhý e-mail
od kolegyňky, se kterou jsem byla v pátek na angličtině... Její 
nadšení mě nadchlo :)))

Sophie se mě ptala, jestli mi dnes začíná Real Life Test.
Ráda bych, aby mi už konečně běžel ten rok potřebný k 
operaci... ale problém je jinde. RLT znamená žít v ženské roli 
se VŠEMI aspekty, tzn. aby mě všichni oslovovaly správně, 
abych chodila na dámské toalety... to tu v práci ještě nemám 
vyřešené. Vždyť jsem tu takhle teprve první den! :)
Musím se v polovině dubna poradit s Hankou, jak to udělat, 
protože třeba velká spousta dodavatelů, kteří za mnou jezdí 
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jednou za čas na návštěvu, vůbec nic netuší a najednou se 
před nimi vyloupne někdo trošku jiný. Oni mě znají z 
dřívějška a budou mě oslovovat pane... Mám jim vysvětlovat, 
aby mi tak neříkali? Líbila se mi reakce ředitele, který stojí při
mě: "Je jedno, co si dodavatelé myslí. Všichni nám chtějí 
dodávat a jsou za to vděční."

Ale vyřešit se toho musí víc. Mé jméno v odesílaných e-
mailech (mám tam nechat do doby, než budu Tereza Toma 
nebo mám všem motat hlavu a mít tam Terry? Nejradši bych 
tam už měla Terezu... ale projde mi to tady?), představování v 
telefonu... -ů nebo -ová? Nebo pořád po staru klučičím 
příjmením? No bude to ještě legrace :)

Mimochodem dnes na Sophinku moc myslím, má totiž taky 
jedno své poprvé - s rodiči u Hanky...

Dnes mě tu neuvěřitelně baví kolega. Zase řeší zmatek kolem 
mých jmen na poště a těší se na chvíli, kdy budu mít už čtvrté 
(první klučičí, druhé neutrální, třetí dívčí a čtvrté až se 
vdám :).
Tak na to se těším taky :) 

V sobotu jsme si s Kačenkou užily krmení jelenů a laní... 
přišli až k nám, Kačenka jim podávala mrkvičku, kterou 
krásně chroupali a pak jsme si je mohly i chvíli hladit, což se 
jim moc líbilo :) A nám taky. Nejkrásnější jelen s největšími 
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parohy stál ale opodál, sledoval situaci svým ostřížím zrakem 
a hlídal své stádo.
Věděli jste, že jelen patří mezi nejinteligentnější zvířata v 
českých lesích? Narozdíl od daňka...
Poprvé v životě jsem si hladila jelena :) Má tak krásné oči...

I tuhle laňku jsme si hladily na čumáčku
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Co s tím hlasem III. (kontaktní údaje)
31. března 2014 v 17:58 | Tereza 

Ještě než doplním kontaktní údaje k tématu "hlas", musím se 
tu ještě jako správná ženská pořádně vypovídat a podělit se o 
své dnešní radosti :)

Jaký byl první den v práci jako Tereza? :)
Hlavně, že jsem ještě nedávno vyprávěla personalistce, že to 
vidím tak na konec léta, kdy by se to mohlo překlopit :)
Ale co je nové a moc příjemné je to, že když se vracím z 
práce, už se neženu rychle domů, abych ze sebe shodila 
pánské kalhoty. Už se domů neženu s tím, že se nemůžu 
dočkat, jak se převléknu do holčičích věcí. Já je totiž mám 
celý den na sobě!!! :)
Ten pocit je nepopsatelný! Najednou si můžu nosit, co chci. 
Čím víc ženské, tím víc je to žádoucí, protože tím spíš mě lidé
identifikují správně. A to je něco, co se nedá slovy popsat. To 
se musí zažít a vy všechny to určitě zažijete jednou taky. 
(Některé z vás to samozřejmě už běžně zažívají.) Užívala 
jsem si to naplno a reakce okolí byly moc příjemné. Úsměvy, 
otázky (mailem), nebo to bylo někomu úplně jedno. Ať si 
nosím, co chci :) Prostě paráda.

Před chvílí jsem šla jsem z pošty a proti mě soused. 
Pozdravila jsem ho. Byl zmatený :) Nepoznal mě. 
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Nepozdravil mě, ačkoli mě vždycky zdraví první :) Celou 
dobu se otáčel a já se jen uculovala :)

Vypadá to, že končím s parukou. Už jí nepotřebuji :) Sice mé 
vlasy nejsou ještě tak žensky dlouhé, ale už rozhodně nejsou 
krátké, což mě tak těší! Takže se na paruku už asi vykašlu. 
Ještě v polovině dubna jedu k Hance a na společné sezení, tak 
uvidím, vezmu-li si jí naposledy nebo už ne... Jsem moc ráda, 
že to vyšlo tak perfektně časově, protože přes zimu se dala 
nosit - krásně hřála a nepotřebovala jsem čepici, ale teď, jak 
začíná být teplo, už by to byl problém.

V souvislosti s vlasy se mi zdál strašný sen. Přepadli mě, ale 
nevzali mi nic z kabelky. I peníze mi nechali. Ani mi skoro nic
neudělali. Jen něco, čeho se fakt děsím - celou mě ostříhali! :
( V tom snu jsem brečela a byla jsem úplně vyřízená. Měla 
jsem pak obrovskou radost, že to byl jen sen. Na své vlasy 
nenechám nikoho sáhnout! :)

Ale tenhle článek jsem chtěla hlavně věnovat holkám, které se
rozhodly, že podstoupí operaci hlasivek, jako Nikča, která je 
úplně úžasná a poskytla mi všechny potřebné informace.

Hlasu jsem zatím věnovala tyto 3 články:
7.11.2013 Reedukace ženského hlasu - odborná studie 
sledující kvalitu života MtF po operaci hlasivek
24.2.2014 Co s tím hlasem? - teorie nácviku ženského hlasu
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22.3.2014 Co s tím hlasem II. (operace hlasivek)

Ve třetím článku jsou popsané osobní zkušenosti Nikči s 
operací hlasivek a obroušením ohryzku, ale chybí konkrétní 
kontaktní údaje - prostě na koho se obrátit?

Když mi Nikča psala, moc se mi líbilo, jak popisovala, že se 
pořád bránila kontaktu se svým obvodním lékařem. Ten jí 
samo sebou po 15 měsících na hormonech nepoznal :)

Nejprve jsem se objednala na ORL do Hradce Králové na tel. 
495 833 790. Přepojili mě na sestřičku, která mi domluvila 
první návštěvu u prof. Chroboka (ordinuje pouze ve středu, 
tak je tam obrovské množství lidí).
Není potřeba žádná žádost, ale náhodou jsem pár dnů na to 
jela ke své sexuoložce a ta mi sama napsala doporučení. Prý, 
že to bude jednodušší. A taky bylo.
Stačí se objednat na daném čísle k prof. Chrobokovi a 
dostavit se. Říct, co konkrétně chcete a pak už jen poslouchat 
další postup od lékaře.
Obvodní lékař zajistí potřebná předoperační vyšetření a 
dostavíte se k hospitalizaci.
Nemá cenu s sebou tahat noční košilku. Je tam vedro a za den
je propocená, tak stejně skončíte v erární.
Je tam slabý wi-fi signál, ale noťas s sebou :)
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S mým novým hlasem se všechno změnilo. Dřív jsem musela 
pořád přemýšlet, než něco řeknu. Měla jsem většinou strach, 
že hlas začne třeba v příliš hluboké tónině. Nevěděla jsem, 
jaký bude, než ho uslyším a tak se mi věčně stávaly momenty 
překvapení osudnými - byla jsem prozrazena.

To jak vypadáme je důležité, ale hlas má obrovskou prioritu. 
Vždycky mi kamarádky (biol.ženy) říkaly, že ta ženská z tebe 
musí vyzařovat a měly pravdu, ale k čemu to je, když nemáme 
hlas. Lidi kolem mě mi sami říkali, že před tím to byl takový 
strojený umělý hlas. Teď pusu nezavřu :)) Je to obrovský skok 
kupředu.

Tak hodně zdaru berušky všechny. A honem do toho! Ať 
můžeme mluvit a mluvit a mluvit.
Ahojky Nikča z Moravy.

Od té doby, co tu řeším hlas a co Nikča absolvovala tenhle 
zákrok, na to myslím v jednom kuse. Hlas dotváří totiž náš 
obraz k dokonalosti. Přesvědčuje okolí. Pomáhá v 
identifikaci. A i my se potom cítíme sebevědomě, protože náš 
hlas je ženský. Tedy takový, jaký má být!
Cítím z Nikči popisu takové nadšení, že mě jím rozhodně 
nakazila a doufám, že už brzy se některá z vás vydáte po 
jejích stopách. Byla bych moc ráda, kdybyste se i vy potom 
podělily o své zkušenosti.
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Jednou se tu o ně osobně podělím nejspíš i já, ale k tomu 
musím ještě trochu víc vypadat žensky. Přeci jen vousatou 
ženu na pokoj s ostatníma holkama nedají :)
I když už ty vousy přestávají být (až na jeden ostrůvek, který 
odolává nejvíce, pod bradou) otravné.

Dívám se z okna.
Jde tam slečna s klukem za ruku. Houpe se jí culíček, má 
krátkou bundičku, úzké kalhoty a balerínky.
Je tak ohromně ženská.
Jednou bych na jejím místě chtěla být já...
Ale už mé srdce netrhá představa, že se to nikdy nesplní.
Jednou to tak totiž bude...

Mimochodem - včera jsem při sprchování zjistila, že poprvé 
nevidím pod svá prsa, jak povyrostla :)
Miluju tyhle změny!
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Duben 2014

I'm so happy
1. dubna 2014 v 11:07 | Tereza 

I'm so happy, happy, happy, happyyyy.... tahle písnička od 
Pharrella Williamse (proč ti Američané musí pořád všude 
zdvojovat ta písmenka? Akorát si tím přidělávají práci :) mi 
už trochu leze na nervy (zkuste si ten jeho celý text přezpívat 
do češtiny - tohle by žádný český textař do světa nevypustil!). 
To nic ale nemění na tom, že si to pořád zpívám, protože jsem
happy happy happy...
Řekla jsem to nahlas i v pátek na angličtině. Protože se nás 
každého učitel ptal, jak se máme. Nedokážu to v sobě držet.
Jsem druhý den v práci namalovaná komplet v holčičích 
věcech a vstávala jsem kvůli tomu už ve 3:30! Jo, jsem 
blázen. Jenže já se ve 3:30 probudila a už jsem nemohla 
usnout. Tolik jsem se těšila, jak se ráno namaluju a 
přemýšlela, co si vezmu zase jiného na sebe, protože MŮŽU! 
Ale spánek je samozřejmě důležitý - i na krásu... takže večer 
nejspíš zase brzo odpadnu :/
Tahle svoboda je ale tak fantastická!!! Jsem zase v té své 
euforii. A ke všemu v práci! Zvláštní :) O to je to hezčí - 
protože ještě před pár dny to bylo poslední místo, kde jsem 
ubíjela tu svojí touhu, kde jsem ze sebe dělala něco, co 
nejsem... A přitom nebyl důvod. Nikomu nevadí, že mám 
namalované oči, že jsem komplet v dámském. Nikdo to 
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neřeší. Všichni se mnou komunikují úplně normálně, nemá to 
vliv na funkci :) To jen já se celá vznáším a těším se na 
moment, kdy budu i správně oslovována úplně všemi.

Zrovna dnes nastoupil nový zaměstnanec, tak jsem byla 
zvědavá, jak mu budu představena. Ale kolega, který ho 
provázel se tomu diplomaticky vyhnul. Zatímco ostatní 
oddělení představoval po jménech a funkcích, nás tři 
představil jako "nákup" a hotovo. To mám za to, že jsem teď 
"obojí" :)

Dívám se do zrcadla a vidím tam ženu. Líbí se mi :) To ona se
směje na celý svět a je šťastná. Možná si všichni myslí, že 
utekla z Bohnic, ale nemůže si pomoct :) Je tu mezi lidmi, 
chodí mezi nimi, mluví s nimi, má namalované oči a bílé 
krásně holčičí tenisky, sedí tu s nožkou přes nožku u počítače,
ke kterému kdysi nastoupil někdo jiný, kdo neexistuje a ani 
nikdy neexistoval.

1. duben. Takový hezký den!
Doufám, že to nebyl apríl, ale právě jsem dostala prodloužení 
smlouvy. A skáču tu radostí ještě kvůli něčemu - prý nebude 
problém udělat mi visačku, kterou tu musíme všichni nosit, už
s novým dívčím jménem (ne s tím neutrálním, které mám jen
provizorně, ale s Terezou!). Ta naše personalistka je úžasná. :)
Vysvětlila jsem jí, že by to pro mě, ale hlavně pro ostatní, bylo
jednodušší.
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Přišla jsem tam k ní v celé své "kráse", hned si i s kolegyní 
všimly mých očí a usmívaly se: "Koukám, jak už se nám 
měníte! Máte namalované oči..." To jsem ale hned zapovídala 
dotazy o tom, kde všude v práci bude teď figurovat mé 
neutrální jméno.

Stará a nová - právě jsem dostala visačku :) Samozřejmě si jí
hned připínám na sebe :)

Tak a teď jsem Tereza i tady v práci, protože to tu mám
napsané!!! :)

Čím to, že mi tenhle den přijde tak barevný, voňavý a veselý?

Hned ráno byla neočekávaná porada. Bývá obvykle ve 
čtvrtek.
Pro mě to byl trochu šok, protože dnes jsem si namalovala oči
zase výrazně (že to jde hodně poznat - protože se mi to tak líbí
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- no jak by taky ne, když tu je v práci Tereza :), ale na poradě 
jsem takhle ještě nebyla.
Když jsem před rokem nastoupila a zúčastňovala se těchto 
porad, řešila jsem, jak se tu asi všichni budou tvářit, až tu 
budu sedět s dlouhými vlasy, s náušničkami komplet v 
dámském... Nedovedla jsem si to představit, měla jsem 
obrovský strach.
Tenhle všudypřítomný strach, který máme všechny, než 
uděláme ten první krok, má ale jednu zvláštní vlastnost.
Čím víc se k jednotlivým překážkám přibližujeme, tím se 
ten strach zmenšuje a jakmile stojíme před nimi, už žádný
strach není.
A takto přeskáčeme hezky krůček po krůčku všechny 
(domnělé) překážky. Nejvíce se bojíme na začátku, protože 
nevíme, co nás čeká, jak bude reagovat okolí, jak to všechno 
zvládneme... Ale všechno je potom jinak. Jednodušší.

Můj strach z reakcí kolegů na společných velkých poradách, 
kde sedí jednatel, ředitel, všichni vedoucí a kolegové z mé 
kanceláře a všichni na sebe koukáme, byl úplně zbytečný.

Teď je vše tak přirozené, jednoduché a plynulé... Na poradách
se přeci řeší pracovní věci. Nikdo tam neřeší mé namalované 
oči, mojí identitu. (I když si tam jeden kolega kdysi rýpnul, 
když si všiml mých nabarvených vlasů a prohlásil: "Á, tady 
chce být někdo mladý." :)
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To už věděl jen ředitel a jednatel pravý důvod, ale on ne. Teď 
už ho ví tenhle kolega taky a mlčí. :)

Tím, že to všichni vědí, se totiž vše vysvětluje. Nikomu už 
nepřijdete divní. (Tedy někomu jo, ale takový člověk bude mít
problém pořád - hlavně sám se sebou). A každý očekává, že 
přijdete namalovaná a oblečená jako žena, protože vy přeci 
jste žena!
Tak strašně ráda si na to tady zvykám - že už je konec 
skrývání. Konec lhaní. Ostatním i sobě.
Navěky věků.

A má to ještě jednu výhodu, které si teď užívám. Nikdo 
neřeší, že mám prsa! Dokonce je to žádoucí! Tyjo! :)

Už mám na sobě dvě a půl hodiny novou visačku a nemůžu se
jí vynadívat. Mám takovou radost. Vypadá to tak hezky :) 
Celé to jméno a ten ženský tvar mé profese.
Zkoušela jsem se náhodou i kvůli vám v práci vyfotit, ale dost
dobře to nejde. :( Fotili jste jste se v práci? :)

Někdy mám pocit, že nejsem v přeměně já, ale celý svět 
kolem mě :)
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Hranice ženskosti
2. dubna 2014 v 9:01 | Tereza 

Včera večer jsem odpadla a už jsem neměla ani sílu něco 
napsat.
V osm jsme přijely s Nikčou ze Žitavy a celé odpoledne bylo 
trochu hektické a nestandardní. Zatímco v DMku jsem 
zaplatila kartou v pohodě, v Kauflandu se za námi vytvořila 
obrovská fronta - kartu mi ten jejich "kontaktní" terminál 
neustále odmítal, takže jsme tam všechno nechaly a jely 
domů. Hned za hranicemi nás zastavili celníci a pěkně 
šťourali. Schengen neschengen, na volný pohyb zboží můžu 
zapomenout. Bral do ruky každý předmět v mé kabelce, 
vyházel celý kufr, jestli náhodou něco nepašuju. No, kromě 
těch několika beden šampónů jsem tam neměla nic :) Ale 
celník si na ně odpověděl sám otázkou: "Ty šampóny asi byly 
v akci že?" "Jo jo. V akci." :)
Chtěl po mě doklady od auta (ty mám na staré jméno) a 
řidičák NEBO občanku. Občanku mám na nové, tak jsem mu 
strčila řidičák, abych ho ještě víc nemátla a pustili nás. Byla 
by legrace, kdyby chtěl i občanku a tam jiné jméno než na 
řidičáku :)
Jenže když jsem zastavila, řekl mi "pane", čímž mě naštval, 
ale nemůžu se mu divit.
Potřebuju dlouhé vlasy už!!!!!!
Ty co mám teď nejsou krátké a vypadají hezky, ale já mluvím 
o dlouhých :)
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Přemýšlela jsem o tom, jak v práci vypadat, aby to bylo co 
nejpřirozenější. Nechci si na něco hrát, ale na druhou stranu 
mám pocit, že namalovaná a oblečená v dámském vypadám 
dobře (teď se nechci chválit, jen se mi to v zrcadle líbí víc než
když se do něj dívával Tom). Ale mám spíš problém s tím, co 
jsem tu kdysi řešila. Že okolí vás potřebuje jednoznačně 
identifikovat. Jinak v tom nemá jasno a poutá to zbytečnou 
pozornost, o kterou nestojím.

Teď jde o to, jak vypadat. Jestli to nechat přirozeně tak, jak 
prostě vypadám a nehrotit to do sukně, i když si i tak 
připadám ve všech těch hezkých dámských věcech dobře 
nebo naopak pokoušet se o co nejženštější projev? :) Abych se
nezesměšnila. I když to tu každý očekává, snažím se jim to 
dávkovat postupně.
Včera mi Nikča přinesla zase další kalhoty - bílé a k tomu 
fialové tričko! Mám zrovna bílo-fialové tenisky a k tomu 
nový fialový lak - tak jsem si to ještě večer musela vyzkoušet 
(a až potom jsem odpadla :). Už jsem se viděla, jak v tom jedu
k Hance nebo do práce, ale já nemůžu to dávkování rozdělit 
na dny. Chtěla jsem to nechat aspoň po týdnech nebo po 
čtrnácti dnech.

A teď s novou visačkou se jménem Tereza vidím, jak mé okolí
řeší, jak mě oslovovat. Těm, kteří se zeptají, jsem řekla 
rovnou, že Teri nebo Terezo. Toma už nechci. Ale co ti, kteří 
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se nezeptají? Kolega s jednou kolegyní mi pořád říká Tomáši, 
někdo dokonce příjmením (pane...). Včetně ředitele, který je 
na to zvyklý. To oslovování příjmením budu muset úplně 
odbourat, protože "paní Nováková" mi nikdo říkat nebude a 
neutrální "Nováků" zní divně.
Tuším, že tohle je na mě. Že já je musím nasměrovat 
správným směrem a ujistit je, že takhle to chci, protože oni 
sami neví, protože mi chtějí říkat tak, jak chci já, ale tím, že to
neví, to neumí.
Klidně ať mi dál vykají, ale ať mi říkají Teri nebo Terezo. Jde 
jen o pár prvních momentů.

Je to stejné jako když někomu několik let vykáte a on vám 
nabídne tykání. Den dva to řešíte a neustále se pletete, ale pak
už to jde samo.

A jak se mám podepisovat v pracovních e-mailech? Pošta je 
ještě na staré jméno (to mi bude změněno na neutrální, 
jakmile budu mít hotovou občanku). Původně jsem to 
nechtěla řešit, ale těžko se budu podepisovat Teri nebo Tereza,
zatímco v hlavičce e-mailové adresy bude mé staré jméno... 
To by bylo jako pěst na oko :)
A nešlo by v e-mailech uvést rovnou Terezu? Pak mi ale 
budou dodavatelé volat a shánět paní Novákovou (to příjmení 
jsem si vymyslela). Na jednu stranu - proč ne :) Ale jsem já 
připravená na to takhle vystupovat, když zvednu telefon a 
představit se jako "Nováková"? Tolik moc bych chtěla. To 
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znamená udělat něco se svým hlasem, který jsem až dosud 
řešila jen maličko. Ale jsou momenty, kdy se nehlídám a 
mluvím "po staru", což se mi nelíbí. Takhle bych se jako 
Nováková tedy představovat nechtěla. A tak neustále myslím 
na to, čím prošla Nikča na ORL v Hradci Králové a po čem 
toužíme asi všechny...

Tím, že jsem se tu v práci takhle posunula, už ale můžu řešit 
další věci. Protože malování do práce (na které jsem se tak 
těšila) nebo vybírání "co zítra na sebe" je pro mě zábavou a už
mám tenhle krok za sebou.

Takže teď vyladit detaily. Jaké náušničky? Jakou ozdobu na 
krk??? A jaké boty? Nechci pořád nosit jen tenisky.

Trošku na sobě nechápu jednu věc. Přijdu do práce v 
dámském a namalovaná (!). Muži se (ve většině případů) 
nemalují, když chodí do práce. Takže mám na sobě tolik 
ženských znaků, ale nejsem schopná si namalovat nehty 
křiklavě červenou? Vždyť je to totéž, jako když si namaluju 
oči :) Nechápu, proč mi nedělá problém přijít s 
namalovanýma očima, ale řeším, zda křiklavě červená není na
nehtech moc nápadná :) A stejně tak náušničky. Řeším pecky, 
ale proč si nevzít nějaké hezké kruhové?
(Kolega, který sedí vedle mě u stolu v kanceláři, při angličtině
minulý týden prohlásil, že se mu nelíbí velké náušnice... No, 
zeptala jsem se proč, ale nějak se to zapovídalo. Mě se zrovna
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kruhové líbí! A budu si nosit, co chci já, i když má pro mě 
zrovna velký význam, zda se líbím i kolegům... :)

Na ženách se mi líbí, že obvykle nosí každý den něco jiného. 
Alespoň mé kolegyně to tak mají, zatímco kolegové mají 
třeba celý týden jeden šedý svetr.
To mě moc baví večer si připravovat, co druhý den na sebe a 
těšit se, že budu jiná :)

V pondělí jsem měla tmavě modrý dámský svetr s výstřihem, 
včera černé basic tričko, které má neuvěřitelně sexy střih, 
protože podtrhuje úzký pas a má taky větší výstřih (větší = 
větší než pánská trička). Dnes mám novou oranžovo-modro-
bílou kostičkovanou košili (ovšem velikosti L, kterou už 
nenosím, takže je trochu vytahanější, což je škoda, protože to 
schová úzký pas i prsa :( Teď jsou mé velikosti S-M ) a na 
zítra už budu muset hodně improvizovat, protože všech 
zbylých 10 triček nebo svetříků, které ve skříni mám, už jsou 
mi buď moc velké (nakoupené z doby, kdy jsem měla o 15 kg 
víc) nebo extrémně ženské... což až takový problém není, ale 
tím, že jsem teprve první týden v práci jako Tereza jsem jim 
to chtěla dávkovat postupně. Ne tu na ně hned vybafnout v 
sukni :) Vždyť jsem teprve 1,5 měsíce na HRT, tak co chci!

Moc ráda bych si vzala to nové fialové tričko, protože je tak 
na tělo a zvýrazní křivky + vyniknou prsa... Však ona na něj 
přijde řada :) Hlavně musím dokoupit věci na sebe - jak to, že
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mám plnou skříň a pořád tvrdím, že nemám co na 
sebe? :)))

Nedávno jsem viděla jedno video o přeměně, kde ta slečna 
psala, že první rok HRT byl ok, ale ten druhý.... To byla 
teprve paráda!

Proto přemýšlím o tom, jak moc žensky vypadat.
Zda se strojit více žensky, než vypadám, nebo počkat ještě pár
měsíců a postupovat pooommmaaallluuu podle toho, jak moc 
žensky budu vypadat já? :)

Zase řeším něco, co se mi stejně vyřeší úplně samo během pár
dní, jak se znám :) Něco plánovat nemá smysl. Jenže to je tím,
jak se sama vidím. Vidím se lépe, než jaká doopravdy jsem. A 
tak jednou denně mám moment, kdy si říkám, jestli to 
nepřeháním. (Ovšem pak mám během dne dalších 150 
momentů, kdy si říkám, jak je to OK a že bych mohla klidně 
"přitvrdit" :).

Kde je teď ta hranice ženskosti? Jsem komplet v dámském, 
ale jsem identifikována správně?
No nejsem.
Šaty dělají člověka, ale není to jen o šatech.
Jsem si jistá, že kdybych přišla do práce v sukni a udělala ze 
sebe ženu (jo udělala, protože jí ze sebe ještě pořád musím 
dělat, i když už mi to zabírá méně práce, než před pár měsíci a
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já už jí ze sebe dělat nechci, protože ženou jsem, ale musím 
čekat, až jí budu i nenamalovaná v teplákách...), tak by mě 
všichni identifikovali správně.

To jsou ty začátky.
Pořád nějaké začátky. Je potřeba se jimi prokousat.
Člověk udělá první krok a je tu další. Udělá prvních sto kroků,
a čeká ho dalších sto... a každý ten krok je poprvé, protože 
tohle je začátek něčeho nového... začátek nového života.
I se všemi porodními bolestmi :) (Ale i radostmi - a těch je 
mnohem víc. Tou největší radostí na tom celém je ale to, že 
tohle můžu vůbec proží(va)t).

Linda mi popsala, jak přišla do práce poprvé v nových 
oranžových náušničkách. :) Linda je asi měsíc na HRT, ale v 
práci to zatím ví jen jeden její nadřízený, kterému to řekla a 
jeho reakce byla úžasná. V práci vystupuje jako muž... tedy 
pokud se to tak dá říct :).

Ale teď k těm náušnicím. Ty reakce mě pobavily, tak se o ně 
podělíme s Lindou s vámi :) Tyhle reakce okolí jsou stejně 
nejlepší :)

Včera jsem šokovala půlku fabriky, xD když jsem si namísto 
obyčejných černých pecek (jaks viděla) vzala pastelově 
oranžový hrací kostky k pastelově oranžový čelence a 
ponožkám xD. Prostě jsem svítila a měla jsi vidět ty 
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pohledy :D Jedna kámoška se se mnou bavila a vůbec se mi 
nedívala do očí, jen jí těkaly mezi levým a pravým uchem :D 
Další kolegyně (co si myslí, že bych MĚL na vojnu), ta byla 
úplně hotová. Tu bradu tahala hodně za sebou, když 
procházela kolem xD. Kolega se mě zeptal, jestli je to 
normální, tak jsem mu s klidem odpověděla, že naprosto xD. 
No a bude hůř. Protože kromě 3 barev těch kostek jsem si 
koupila ještě 3 páry barevných jezdců (jak máš jezdec u zipu 
tak v tom tvaru). A do 14 dnů bych ráda měla píchlou ješte 
jednu dírku. Já jim dám v práci xDD

:) Musím se tomu smát. Zatímco Linda to bere v práci přes 
náušnice, já už jsem v práci komplet v dámském, ale náušnice
jsem ještě nevyřešila. Ty musím teprve vymyslet - rozhodně 
zatím nechci ty dlouhé plesové nebo kruhové, ale pecky, jenže
moje pecky jsou zelené a červené hvězdičky, srdíčka se 
třpytivým kamínkem a velká černá skleněná kostka a to se mi 
zatím k tomu, co jsem si brala na sebe, nehodilo. Nejradši 
bych si vzala ta stříbrná srdíčka s kamínkem, jsou taková 
něžná... Už mám pěkně dlouhý seznam toho, co si musím 
dokoupit! :) Nevýhoda toho je, že na to taky někdo musí 
vydělat :)

Moc se mi líbí, co tu v jednom z komentářů řekla Majti.
"Jakmile jednou ochutnáš, bude se ti to líbit..."
Já už tady v práci v pondělí ochutnala a už nikdy nepřijdu 
nenamalovaná v čemkoliv pánském.
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Je tak příjemné a přirozené, když tu sedíte a nikdo vás neřeší, 
všichni se s vámi baví jako dřív... Je to jiné, je to krásné, 
osvobozující. Jsou to pocity, po kterých toužíte celý život. 
Najednou nemá nikdo problém s vašima namalovanýma 
očima nebo s vaším dámským tričkem, pod kterým se rýsují 
prsa...
Proč já se tomu pořád divím?
Vždyť je přeci normální, že žena vypadá jako žena, ne? :)
A já žena jsem.
(Mám to napsané na visačce :)

Jupí, přišla mi sms z městského úřadu, že si můžu dojít pro 
novou občanku :) Konečně!
Takže nejprve pro řidičák, potom pro občanku, potom na 
dopravní kvůli dokladům k autu a na sociálku a na finančák 
kvůli podnikání - bezva odpoledne :) To nemůžu za hodinu 
stihnout, ale schválně :) Jo a ještě na katastr, takže to nedám 
ani náhodou.

Dnes mě Jíťa pochválila, jak mi to sluší a jak jsem pořád 
ženštější a ženštější :) Jééééé. Už se těším na to dnešní 
obíhání úřadů takhle :) Tohle mi tak zvedá sebevědomí! :) 
(Možná až moc :) I já si tak občas připadám... a to už je co říct
s mojí krutou sebekritikou.

Musím říct říďovi, ať už mi neříká "pane Nováku"... protože 
já už se takhle nejmenuji :)

Duben 2014 - Hranice ženskosti 650



Zítra přinesu personalistce novou občanku, takže mi bude 
konečně změněno jméno úplně všude, včetně pracovního e-
mailu, který mi to kazí. Škoda, že tam nepůjde napsat rovnou 
Tereza jako na visačku...

A řeším taky podprsenku.
Tričko na tělo? Rozhodně ano. Ale... bez podprsenky? To se 
mi moc nechce. Jenže pokud si jí vezmu, tak budu mít 
výrazná prsa. :)

No a co, že jo? :)

Tak můžeme to postupně zkusit. Vlastně musím asi pomalu...
Jíťa v práci říkala, ať si jí prostě vezmu. Že se jí líbí, jak jsem 
pořád ženštější :)

Dnešek je plný vyloženě malicherných radostí a starostí. Jsou 
to takové střípky, které ale dohromady tvoří jeden moc hezký 
obrázek, který si z větší části malujeme sami (s velkou 
pomocí vás všech). I těch, kteří o tom kolikrát ani neví...
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Kouzla s novou občankou
2. dubna 2014 v 21:31 | Tereza 

Tak mám nový občanský průkaz. Hned jsem s ním oběhla, co 
šlo.

Řidičák - 2 minuty
Občanka - 5 minut
OSSZ - 50 minut :/

Vzhledem k tomu, že jsem měla na všechno jen hodinu, na 
finančák, katastr a dopravní jsem se už nedostala, to mě čeká 
v pondělí.

Mimochodem - fotka na OP, focená spontánně bez příprav 
během žádosti o občanku, se narozdíl od řidičáku povedla a 
mám z ní vážně radost. Myslím, že kdyby tam nebylo to 
pitomé písmenko "M" (místo "Ž") a mužské rodné číslo, tak 
jsem identifikována správně :) (Až tak se mi ta fotka líbí - ale 
nedám jí sem, protože se o víkendu chystám konečně udělat 
nějakou hezkou, kde budu vidět úplně celá).

Na řidičákách jsem podepsala převzetí nového řidičáku a 
přitom jsem si všimla, že na žádosti bylo stále mé zaškrtnuté 
"žena", takže mi tenhle pokus o ženský řidičák asi vyšel, ale 
nemůžu si to ověřit, protože na řidičáku pohlaví uváděno není 
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a do jejich registru přístup nemám. Třeba se to dozvím, až mě 
někdy zastaví policie a budou mě prověřovat v databázi.

Zítra nesu konečně novou občanku na personální, kde už na ní
čekají (však já taky :) a kde mi na jejím základě změní jméno 
úplně všude, kde to jde (kromě té visačky, kterou už mám na 
Terezu a taky jí všude pyšně nosím :).

To znamená, že na zítřek jsem "přitvrdila", protože chci a 
můžu. Zítra už přeci přestanu být i v práci pro ostatní Tom, 
tak existuje snad lepší příležitost? Je konec podepisování se v 
e-mailech starým mužským jménem, hurá!

Mám připravené mé druhé úzké kalhoty, co moc ráda nosím a 
delší černobílou kostkovanou košili ve vyloženě romanticko-
dívčím stylu se zúženým pasem s výstřihem, se kterým jsem 
ještě nikdy nikam mezi lidi nešla - bude v něm provokativně 
úplně nepatrně vykukovat kousíček tílečka, které má strašně 
krásný lem z bílých drobných kytiček...

Samozřejmě jsem přemýšlela o ještě vyšším levelu 
(nalakované nehty na červeno, výrazné náušnice, prstýnek s 
perličkami a push-up podprsenka, ve které mám úžasná 
prsa :), ale na to taky dojde. Jen ne zítra.

Zítra je čtvrtý den v "girl-mode" v práci, tak co chci? :)
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Taky mě napadá, jak pořád čekám na to mé oslovení "paní" 
místo "pane", ale pořád nepřichází... jak by asi mohlo, když 
jsem mezi lidi takhle volně v dámském chodila jen zřídka a 
vůbec ne do obchodu nebo do práce? Uvidíme, kdy se první 
oslovení "paní" někým cizím dostaví :) Má to pro nás tak 
obrovskou hodnotu! Určitě se tu o ten zážitek ale podělím, 
protože to bude velký den... Můžu na něj klidně čekat měsíce, 
ale vím, že jednou přijde. Prostě tomu věřím.

Nemůžu se té ženskosti pořád nabažit.
A nikdy se jí nenabažím.
Měla jsem po ní takový hlad! A těším se na dny, které mě 
čekají. Na ještě více ženskosti mezi lidmi, až to najednou 
úplně přirozeně přejde všechno komplet na tu správnou stranu
a se mnou dojde k přeměně celého světa :)

Už se nesnažím utéct před sousedy, když vidím, že bych je 
mohla potkat. Naopak - hrnu se k nim, aby mě takhle viděli, 
ať už mě takhle vidí všichni a zvyknou si, že Tom neexistuje. 
Už to neřeším. Chci takhle chodit všude už napořád. Není co 
skrývat. Baví mě to i v obchodě, ve frontě, na poště... Líbí se 
mi, když mě lidé pozorují :))) Ne, fakt nejsem exhibicionistka.
Jsem strašný introvert :) (to nemyslím ironicky).

Jsem zvědavá na ty reakce, až přijde dodavatelům e-mail 
místo od Toma od nějaké Terry :) Denně jich pošlu asi 60. :)
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Mám (můžu) psát všem automaticky v ženském rodě? Chtěla 
bych...
Mám (můžu) se představovat do telefonu v ženském rodě a 
ženským jménem? Chtěla bych... Ale bude v tom zmatek. 
Musela bych se rovnou podepisovat "Nováková" a ne 
"Nováků". Navíc v pracovní e-mailové adrese bude 
"novaku@xxx.cz" :)
Myslím, že na tohle taky přijde čas...
To jen já se všeho nemůžu pořád dočkat.

Jakmile uděláte první krok, už jde všechno rychle.

A jsem moc ráda, že mám teď příležitost být u prvních krůčků
některých z vás. Vidím na vás ten strach, obavy, zděšení, ale 
taky zoufalství a smutek... Jenže ten cíl, který vidíte, je tak 
úžasný, že tohle všechno hážete za hlavu, z hluboka se 
nadechujete a vyrážíte za svým snem - na vrchol blaha :) 
(Tuhle větu Toma (FtM) ze společného sezení používám teď 
dost často, protože lépe můj stav žádná jiná charakterizovat 
nemůže).

Držím vám všem moc palce a těším se na vaše nadšené 
zážitky ze všech těch krůčků, které určitě všechny zvládnete 
jako nic. A to platí nejen pro holky, ale i pro kluky. I na tebe, 
Dany, myslím.
A tebe taky zdravím, Lucko! ;)
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Psychosny
3. dubna 2014 v 9:18 | Tereza 

Drobné bílé kvítečky lemu tílka zářící v mém výstřihu 
černobílé kostičkované košile, kterou jsem si dnes vzala do 
práce, mě nutí stále se dívat do zrcadla a vnímat ženskost, 
která ze mě vyzařuje (přestože bych si přála vypadat ještě 
ženštěji). Kochám se tím pohledem, který mi dělá takovou 
radost.
Výstřih nejde zmenšit, protože už tam prostě není víc 
knoflíčků. A to je dobře, protože jinak bych byla schopná si 
ho strachy zapnout skoro až ke krku. I když není důvod mít 
strach.
Každé ráno ho tenhle týden (i když malinký) mám, ale 
jakmile vejdu do kanceláře, vůbec nikdo mě neřeší. Zvykají si
:) A mě je to moc příjemné, že můžu sedět celý den v práci 
sama za sebe a ne za někoho jiného. A už se mi v hlavě 
promítají představy, v čem asi přijdu za měsíc...za půl roku? 
Všechno už bude jiné. Už jen malinkatý krůček mě dělí od 
mého života naplno.
Těžší je to, když musím jít do výroby čelit pohledům stovek 
našich zaměstnanců. Tam mi nezbývá než se narovnat a 
nasadit úsměv :) S úsměvem jde všechno lépe.

Po devíti měsících jsem poprvé v práci s krátkým rukávem :) 
Až doteď jsem se totiž styděla přijít s hladkýma rukama, ale 
teď už je to naopak žádoucí :) (a hezké :) Moc se mi to líbí. 
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Jakýkoliv znak ženskosti, který nemusím skrývat... Chci být 
taky žena, která nemusí skrývat svoji ženskost. Jako vy 
všechny ostatní.

Novou občanku už si na personálním ofotili a před chvílí jsem
podepisovala docházku. Paní personalistka mě oslovila "pane 
Nováků" (tohle jméno si vymýšlím, ale tvar je stejný) a pak se
zeptala, jak mi má tedy říkat. "Jak vám říkají tady v 
kanceláři?" No a jedna kolegyně se hned ozvala, že 
"Tomáši" :/
Na to paní personalistka řekla, že ale už nejsem Tomáš, že 
jsem Teri a tak mi bude říkat Teri. Snad si na to prý zvykne :)

Já ti dám, kolegyňko moje, že mi budeš říkat pořád Tomáši! :)
Budu dělat, že to neslyším a uvidíme, jak dlouho bude trvat, 
než se to změní :). Ale nechci nic lámat přes koleno. Můžu 
chtít po někom, aby mi říkal Terezo, když ještě nevypadám 
jako žena? (To bych si moc přála.) A můžu chtít po někom, 
aby mi říkal Teri, když jsem někdo "mezi" :)
Tohle nejde ze dne na den. Ještě mám před sebou pár hezkých
měsíců rozkvétání :)

Nechci se už do v práci telefonu představovat svým starým 
příjmením :( Jenže tím neutrálním to moc nevylepším :/ 
Nějakou dobu to budu muset asi ještě vydržet, protože 
ženským tvarem příjmení se představovat nemůžu (nebo jo?). 
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Jak to děláte vy ostatní? :) Asi záleží na fázi, ve které zrovna 
jste, na vzhledu, na okolí...

Dnes jsem tu měla svého prvního dodavatele :) Přepadl mě 
nečekaně. Ale to nevadí, však já už taky jiná nebudu (teda b

Zrovna teď mi přišla sms od mé nejmilejší sousedky, se 
kterou jsme si včera chvilku psaly. Viděla jsem jí z okna, tak 
jsem jí poslala pár slůvek. Píše: "Měníš se. Vypadáš pokaždé 
o trošku jinak... Tzn. šel jsi do toho?"
Smutné a veselé zároveň. Ta otázka je jasná. I její podtext. Ale
já se měním! :) Kolik lidí už mi to řeklo?
Vždycky se mi Anička líbila a měly jsme k sobě hodně blízko.
Ale to je to, co nemůžu řešit a o čem tu teď chci napsat:

V záplavě téhle euforie, kdy mě nic netrápí a kdy nemám ani 
sebemenší příležitost smutnit ze ztraceného štěstí z minulosti, 
se mi do hlavy přesto dostávají věci, které bych tam nejradši 
neměla. Nedokážeme je ovlivnit, protože většinu snů si 
nevymýšlíme. Jsou nám předkládány a poperte se s tím, jak 
chcete.

Vůbec nejlepší psychosen, jaký se mi v tomhle pozitivním 
období může zdát, je sen o mé bývalé manželce.
Nechápu, proč se mi zdál (ale sny netřeba chápat, dokonce 
Freud tvrdil, že sny by si lidé ani neměli sdělovat, protože jde 
jen o neurovnané útržky z naší mysli bez dalšího významu).
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Přesto nás ovlivňují, protože to, co ve snu prožíváme, prožívá 
naše tělo i ve skutečnosti. Strach, bolest, smutek, lásku, 
radost, štěstí... Je to jen chemie. Probudíte se a je vám špatně 
nebo krásně. A může za to ten sen. Dokonce i tehdy, když si 
ho nepamatujete. Ale ten pocit ve vás zůstane.

Přišla jsem domů, kde mě čekala manželka. Skočila mi kolem
krku, objala mě (to objetí cítím ještě teď - nejspíš jsem hodně 
muchlala peřinu). Rozlila se mi po těle vlna štěstí. Šeptala mi 
do ucha, jak se rozhodla, že chce zůstat se mnou. Už napořád. 
Že všichni ostatní muži jí jen využívají. Litovala všeho. Přála 
si, aby tu mohla zůstat. Dívala se na mě tím svým roztomilým
pohledem a moc po tom toužila. Věřila jsem tomu, co se děje 
- že je to skutečné a ne sen.
Kolem nás ke všemu skákala radostí Kačenka a měla tak 
šťastné oči. Smála se a říkala, jak je ráda, že zase budeme 
spolu v našem bytečku.
A do toho jsem si uvědomila, že nemůžu... Snažila jsem se 
manželce vysvětlit, v jaké už jsem fázi, že nemohu couvnout, 
že pro ní už nemohu být tím mužem, jakého by si přála.
To bylo psycho.
Spousta slz.
Přála jsem si, aby to byl jen sen a pak jsem se probudila.
Chvíli mi trvalo, než mi docvaklo, že moje manželka není 
moje manželka. Má svůj život, svého milujícího přítele, svůj 
byteček a své štěstí.
Byla jsem moc ráda, že to tak je.
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Nikdy nechci být do téhle situace postavena.
Ani ve snu.
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Rozpačité pracovní ráno, kdy Tom 
přestal oficiálně existovat
4. dubna 2014 v 10:18 | Tereza 

Původně jsem dnes ráno nechtěla vůbec žádný článek psát... 
jenže se dnešní ráno stalo tak výjimečným, že se z toho 
musím vypsat.
To je den! :) Dost vzrušující a důležitý mezník v mé přeměně.
4.4.2014 - takové hezké datum :) To by bylo začít tak dnes 
Real Life Test... ale asi to tak rychle nestihnu, i když už k 
tomu ode dneška nemám moc daleko.

Tím, že jsem už včera na personálním doložila novou 
občanku, se mi od rána v práci přenastavují jména ve všech 
možných systémech. Je to moc fajn vidět tu změnu takhle 
oficiálně, rozstříhat ty původní cedulky, doslova rozstříhat 
Toma na malé ústřižky, kterému už je konec. Navždy. 
Vychutnala jsem si to! Jak padala ta rozstříhaná písmenka do 
koše... :)

Čekám ještě na poslední změnu - pracovní e-mailové adresy. 
K tomu dojde za týden, protože změny provádí externí firma 
hromadně a pak se začnou dít věci, až všem kolegům i 
dodavatelům začnou chodit e-maily z nové adresy. :)

Je to tak hezký pohled, když najednou všude vidím své nové 
jméno.
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Před chvílí vešla paní personalistka a všem v mé kanceláři 
oficiálně nahlas ohlásila, že se už nejmenuji Tomáš a že by 
bylo vhodné oslovovat mě již novým jménem. Totéž pak řekla
v další kanceláři, kde je 20 kolegů a kolegyň a myslím, že z 
toho budou mít asi dost zamotanou hlavu... Narovinu mi jich 
už několik řeklo, že mě nebudou několik dní oslovovat vůbec,
než si zvyknou :) A ptají se, jestli se mnou mají komunikovat 
v ženském nebo mužském rodě...
I tak mi to ta naše báječná personalistka nesmírně usnadnila!

Já nevím, jestli v ženském nebo mužském rodě!!! :) 
Pomoc!!!! :)

Řekla jsem jim, že mi můžou říkat Teri nebo Terezo, že obojí 
mám ráda a ženský rod je mi příjemnější, ale ještě pořád 
vypadám tak, jak vypadám a tak nechci nic lámat přes koleno.
Já sama tu nemluvím o sobě v ženském rodě, ačkoli bych 
chtěla, ale stydím se.... Potřebuji se poradit. Nevím, co mám 
dělat, abych si zbytečně něco nepokazila. Protože když si je 
naučím na Terezu hned, už s tím potom nebudou mít problém.
Ale můžu to po nich chtít? Nemůžu je nutit. Jsem teprve na 
začátku.

Paní personalistka mi napsala, že se jí hned někdo ptal, zda mi
má říkat pane nebo paní... A tak si teď vyměňujeme e-maily. 
Domluvily jsme se, že mi budou všichni i nadále vykat, ale 
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neoslovovat příjmením (které je problém). Pouze Teri. To se 
mi líbí.

Vidím, jak se jiní kolegové z vedlejší kanceláře ptají kolegů z 
té mé, jak mě oslovují oni? Každý tápe.
Když se podepíšu v e-mailu jen "T.", tak jim to rozhodně 
neusnadním. Měla bych se nadechnout, zaujmout jasný postoj
a podepisovat se prostě Teri.

Vím, že jde o zvyk. Že si musí zvyknout všichni. I já. 
Nebudou mě oslovovat "pane Nováku" ani "pane Nováků", 
protože teď mají zmatek, jak je to nejlepší. A pořád se mě 
budou ptát, jak to tedy mají dělat. Co jim mám říkat? Ať mi 
říkají Terezo a dál vykají? Ať mě neoslovují příjmením? Snad 
to tu těch 10 dní přečkám, než se poradím s Hankou, jak 
tenhle přechod v práci provést co nejpřirozeněji.

Podpis s kroužkem na konci jsem rovnou odmítla a už ho 
mám s čárkou :) (místo "ů" jsem přeci "ová" :). Za rok a půl to
pak měnit se mi nechce. Rovnou budu všechny zvykat na 
Terezu.

Když zvedám telefon, říkám ale pořád své původní příjmení...
Dělám dobře nebo špatně? Jsem z toho zmatená!!!

Tohle je přeměna v praxi! :D
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Tyhle první dny pro všechny v práci jako Tereza (resp. Teri) to
trochu dře. :) Jsem z toho i dost nervózní a mám strach, ale 
současně je to tak napínavé a příjemné.
Posouvám se dál. Dnes zrovna o velký kus.
Jsem přeci mezi svými kolegy už oficiálně naplno Teri!
Stalo se něco, čeho jsem se celou dobu bála snad úplně 
nejvíc.. najednou je to za mnou, tenhle těžký okamžik a mě se
z toho klepou kolena, což samozřejmě nedávám znát, všude se
usmívám a dělám, jak je vše naprosto samozřejmé :)

A já se dívám do zrcadla na své namalované oči, kterých se 
nemůžu nabažit, na svou košilku s výstřihem celá šťastná a 
doslova rozplývající se nad dnešním rozpačitým ránem, kdy 
Tom přestal oficiálně existovat už úplně všude a začala nová 
éra. Můj nový start směrem k Real Life Testu, který mi 
otevírá dveře k dalším splněným snům a všechno mi najednou
přijde tak snadné a přirozené. Tak osvobozující.
Moje maska už je navždy odhozená a už nikdy si ji nenasadím
zpátky. Tolik se mi ten pocit být sama sebou líbí už nejen pro 
mě samotnou, ale i pro všechny ostatní - pro celý svět, že chci
víc... ještě víc... Hned teď :)
(To je na tom to nejlepší! Malé radosti z toho, že si samy 
doma ze sebe vytvoříme ženu a těším se z pohledů do zrcadla 
jsou krásné, ale tohle.... tohle je fantazie! Už nejsem ženou jen
uvnitř mé hlavy, ani ženou uvnitř mého bytu. Už jsem ženou 
pro celý svět! Tohle mi nedovoluje dnes se mračit... :)
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Pokud do dnešního dne v práci ještě nic o mně netušil (čemuž 
bych se divila), tak teď už se zajisté dozví vše, díky tomu, že 
se mé nové jméno propisuje úplně všude.

Dopoledne tu kolem mě létal náš ajťák, nastavoval mé jméno, 
kde to šlo a narovinu se mě zeptal, jestli mi má říkat Teri, 
abysme si to vyjasnili hned. Mám ráda, když se někdo zeptá 
narovinu. Řekl mi ještě, že se moc omlouvá, když mu několik 
dní vypadne z pusy "Tomáš", ale nad tím mávnu rukou. Totéž 
teď nakonec řekla i kolegyňka, která včera hlásila, že mi 
pořád říká Tomáši. Ono to půjde... Je to ale zvláštní situace. 
Většinou se lidem (ženám) mění příjmení. Ale změna 
křestního jména není až tak častá. A zvyk je prostě železná 
košile - ale i to se zvládne.

Jsem zvědavá na dnešní hodinu angličtiny :)

Chvílemi se ptám, jak asi pro ostatní vypadám? Do teď jsem 
si jen chodila v holčičích věcech namalovaná, ale teď už jsem 
oficiálně ohlášená jako Teri :) Jak mě asi všichni vidí? Co si o
mně asi myslí? ("Ježiši, to je kreatura, brr." nebo "Docela jí to 
sluší." :) To druhé snad brzo jednou taky přijde. Musí to přijít.
Nemůžu se teď zaseknout ve fázi, ve které teď jsem. Tohle 
musí dopadnout dobře a musím to dotáhnout do konce...

Kolegyňka má chudák alergii, tak jí slzí oči, utírá si slzy a 
stěžuje si, že si rozmaže make-up. Tak se jí ptám, jestli má 
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voděodolný a na to mi odpověděla, že ne, jak by to jinak 
potom dostávala dolů? Hned jsem se přihlásila, že jí ráda 
poradím a nabídla jsem jí dvousložkový odličovač Nivea :) 
Ale na ten má prý alergii taky. Chudák.

Zrovna včera jsem řešila, jak to máte holky s namalovanýma 
očima, když potom prší (jo, vezmete si deštník, já vím - už 
jsem si taky jeden moc hezký pořídila - nebo vlastně jsem 
dostala od sestřičky k narozeninám :), nebo když pláčete nebo
když brečíte smíchy (jako my včera s Nikčou, protože jsme 
cestou k ní domů zažily moc hezkou příhodu s roztomilou 
zaběhnutou kólií Cilkou, která se k nám prostě připojila a šla, 
jakoby byla náš pes a nakonec jsme skončily u paní majitelky 
na zahradě :).
Smíchy jsem brečela, když jsme se jí za pomocí paní 
majitelky na telefonu snažily dostat do kotce, zatímco Cilka 
stávkovala a měla jsem fakt problém s tím, abych si 
nerozmazala oči. Vůbec nevím, jak tohle řešit. Nejspíš když 
už se ty oči rozmažou, tak je asi odlíčit a nalíčit znovu (?). Ale
jak? Na zahradě? :) Ve městě? :)

Moc ráda řeším tyhle starosti!!!

Nikča mi včera dělala ohromnou radost. Byla zvědavá na mojí
novou občanku (nebyla první :). Hned při pohledu na fotku 
prohlásila, jak je na ní znát už ta ženskost! To mi taky řeklo 
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víc lidí a tohle mě tak zahřálo u srdce! Po měsíci a půl HRT 
mi tohle někdo řekne :)

Pak jsme šly konečně do Takko Fashion. Měla jsem tam 
poukázku z Vánoc od Ježíška a těšila se, že jí tam konečně 
utratím, ale pořád jsem čekala na vhodnou chvíli, kdy tam 
budu moct jít jako Tereza a Tereza tam taky šla, protože už ani
jinak nechodí! (Ohromná úleva) :)
Nikča se tam šla kouknout na mikiny, ale nakonec jsme si 
stejně koupily strašně hezká trička... Nejlepší na tom byla 
ovšem jiná věc. Když si šla Nikča vyzkoušet trička do 
kabinky, tak jsem automaticky stála za plentou, ale na to mi 
řekla, ať jdu dovnitř, že jsme přeci obě holky :) Bože!!! 
Vznášela jsem se radostí! :)
Ta kabinka byla velká a tak jsme si tam pohodlně mohly 
všechno vyzkoušet.
I tak jsem měla strach, ale s Nikčou ne. Kašlala jsem pak na 
prodavačky, jestli ve mě vidí muže nebo ženu, to mi bylo 
jedno. Takže mám tři krásná nová trička.

Dnešní den je můj velký den.
Víc otevřené dveře ke splnění mého snu už mít nemůžu.
Jsem moc ráda, že už tenhle den nastal. Protože teď už si na to
všichni mohou začít konečně oficiálně zvykat a žádný den už 
to pro mé kolegy nebude těžší. Jen lehčí a lehčí... I pro mě.
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Myslím na vás na všechny holky, které děláte své první 
krůčky a moc vám držím palce, aby všechno šlo tak, jak si 
představujete.
Strašně mi dnes celý den buší srdce.
Z pohledů do zrcadla i z toho, kým jsem se dnes v práci 
oficiálně stala...
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Oblékni se už konečně jako žena
4. dubna 2014 v 11:41 | Tereza 

:)
Dostala jsem před chvílí mailem od Jíti zpětnou reakci od 
mých kolegů. Dost podstatnou informaci!
Musela jsem totiž odběhnout do skladu a tak tu zatím beze mě
rychle probrali tu dnešní změnu...

Jíťa mi napsala:

"Ahoj Terezko, budeš muset v příštím týdnu trochu přitvrdit v 
oblečení jako žena, protože když jsi tu nebyla, tak podle 
našich kolegů to oslovování bude pro ně trošku ještě problém,
když se tak neoblíkáš prý jako žena (i když já vidím dámskou 
halenku, kalhoty, boty, líčení, česání, malování, lakování….). 
Takže do budoucna dobrá zpráva je, že můžeš využít více 
barev oblečení do práce, abys jim to ulehčila a o to jim půjde 
dříve ti říkat a oslovovat a skloňovat na správné - ženské Teri,
Tereza. Pa J."

Tak vy chcete, abych přitvrdila!? :)

To ale není problém. Já na to totiž čekám a tolik si to přeju. A 
to jsem si myslela, jak už jsem ženská - namalované oči 
(opravdu výrazně), make-up, učesaná, s dámskou halenkou s 
výstřihem, dámské kalhoty, dámské tenisky, nalakované 
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nehty... ale... nalakované nehty nenápadnou růžovou, bez 
náušniček, bez podprsenky...

Mám obrovskou radost! Oni mi vlastně sami řekli:

Terezo, už se konečně začni oblékat jako žena! :)

To znamená, že si mě tak umí představit? Že to očekávají?

Mám tu tak úžasnou spojenkyni (Jíťu).

Přesně tohle jsem potřebovala vědět.

Co mi teď brání přitvrdit? :)

Každý den jsem se v tomhle mém prvním týdnu po "narození"
snažila krotit, abych na ně šla pozvolna. Teď vidím, že 
zbytečně.

To znamená, že můžu i plynule přejít na ženský rod.
To znamená, že mi začíná REAL LIFE TEST!!!

Tak to jsem opravdu moc zvědavá na pondělí :) Snad to 
nepřeženu... Tolik se těším a tolik jsem nervózní už teď :)
Otázkou je, zda i jakýkoliv můj pokus o maximální zženštění 
nevyjde na prázdno právě proto, jak stále nedokonale 
vypadám a nebudu vypadat směšně...
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Dnes ráno jsem si na sebe do práce připravila triko, které jsem
měla druhý den jako Tereza. Černé s dlouhými rukávy a 
výstřihem. Jinak úplně obyčejné.
Ráno jsem ho ale zavrhla, protože není tolik ženské. A vzala 
jsem si černobílou kostičkovanou halenku s výstřihem, ve 
kterém mi zase vykukují ty romantické kytičky mého tílka. 
Najednou se mi nechtělo v té ženskosti "couvat".
A teď už nemusím vůbec...

Strašně se těším na to, až budu o víkendu přemýšlet, v čem 
přijdu :) A taky na to, jak budou vypadat moje prsa v těch 
nových tričkách :)
Asi se zblázním radostí.
Tohle je zase sen, který se stává realitou a já jsem tak šťastná!

Třeba se teď už zlepší i má identifikace okolím...

Nejsem schopná se soustředit vůbec na nic! :)

------------------------
No tak aby to nebylo tak jednoduché, tak zatímco Jíťa mě 
podporuje a pohání kupředu, druhá kolegyňka, které věřím a 
které jsem to tu kdysi řekla jako první, mě zase brzdí. Na mojí
otázku, jestli si taky myslí, že bych už mohla přitvrdit mi 
napsala:
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"Ahojky :)
nech tomu volný průběh, každopádně nedoporučuji přijít v 
halence a sukni :)
Věřím, že zveřejnění je pro tebe tady velmi těžké a proto bych 
to neuspěchala... nech lidi, ať si zvyknou a postupně se budeš 
měnit víc a víc, tak pak budeš moci změnit i oblečení, ale teď 
by to na ně bylo moc.
Věř mi, neřeknou ti to, ale vyptávají se...

Dej tomu čas.. :)"

Tak po tomhle bych se nejradši vrátila do klučičích kalhot, 
protože mi vlastně řekla: Nenos to, co nosíš a neděs kolegy a 
až se teprve trochu změníš, začni nosit holčičí.

Viděla jsem to jinak. Myslela jsem si, že ta změna už nastala, 
abych mohla klidně přijít v sukni a v halence (tak tohle přímo 
jsem neplánovala, ale jaký je vlastně rozdíl mezi dámskými 
kalhotami a sukní? Jaký je rozdíl mezi tím, jak jsem oblečená 
teď a jak jsem chtěla přijít v pondělí? Chtěla jsem přitvrdit. 
Jíťa říká: klidně přitvrď. A z druhé strany zase: Teď ještě není 
čas na změnu oblečení.

Asi si to doporučení obou budu muset nějak zprůměrovat :/

Každopádně žádné couvání neplánuju. Zpátky už mě nikdo 
nikdy nedostane.
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Chtěla bych říct: zvykejte si!
Jenže na to já nemám, tak se zaseknu tam, kde teď jsem (i to 
mi vyhovuje, protože jsem v tom, v čem se cítím dobře), ale 
těšila jsem se, že už to bude komplet ženský život se vším 
všudy. Ne pozvolné přecházení...
Měla bych být vděčná za to, že mohu být vůbec v téhle fázi.
A asi bych měla opravdu kolegy nechat pár dní rozdýchat tu 
změnu, když se mé kolegyně ptají, ale mě se nezeptají...
I pro ně je to nové.

Uvidíme, jak dlouho vydržím chovat se pozvolně :)
Proč vlastně přikládám pořád větší váhu těm pesimističtějším 
názorům? Třeba je mylný? Je to o pohledu toho člověka. 
Nechci být hrrr, když vidím, jak mi kolegyňka píše, abych 
nešla v sukni. Kdy tedy nastane den, kdy v sukni budu moct 
přijít? Za půl roku za rok?
To pak ale budu celou tu dobu čekat na svůj první den RLT a 
tím se všechno protáhne.

Asi bych nad tím měla přestat přemýšlet. Vypustím to z hlavy.
Jednou ten den přijde tak jako tak, tak nevím, co řeším. To je 
zase tím, že chci všechno hned. Naštěstí jsou lidé, kteří mě 
umí přibrzdit. (Nejradši bych, abych takové vůbec ve svém 
okolí neměla... i když jim to samozřejmě nedávám za zlé). Je 
potřeba přijmout realitu takovou, jaká je. Ze všech možných 
úhlů a pohledů. A neupínat se jen jedním směrem, přestože 
tak moc chceme... Tak moc, že to MOC je víc než MŮŽEME.
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-------------
No a do toho mého přemýšlení mi ještě moje milá Jíťa jako 
reakci na mé váhání napíše:

"Tak to mě mrzí, protože já jsem si přála, abys právě 
vypadala v nejkratší době moc hezky a i se cítila dokonale 
žensky. Nevím, jestli si Š. uvědomuje, že si i ona tím 
prodlužuje zvykání, protože čím dříve bys vypadala a oblékala
jako žena, tím by bylo snadnější na tebe reagovat jako na 
ženu. Je to těžké rozhodování, takže stejně je to jen na tobě a 
nikdo s tím nic nemůže dělat a něco ti určovat. Je to pouze 
názor lidí. Určitě bych zase na okolí tak moc nedala. Protože 
oni tě mají zafixovanou jako muže a jsou tak zvyklí. Tak proto 
jakoby chtějí čas, ale nikdo neví kolik!!!!! Já mám změny 
ráda, patří to k životu. A když jsou to změny k lepšímu, tak na 
co dál čekat a oddalovat to."

Proč já jsem taková bačkora?
Strašně by mě zajímalo, co by se stalo, kdybych v pondělí v té
halence a v sukni fakt přišla! :) Léčba šokem.
Na to bohužel nemám.
Stejně přitvrdím. Nedokážu se brzdit...
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Sestřička v televizi
5. dubna 2014 v 10:43 | Tereza 

Dnes ve 20 h. je na ČT1 předávání cen TýTý.
Ne, ještě tam nevystupuji jako hostestka v nějakých krásných 
šatech a nádherným účesem! :) Ale je to hezká představa... :) 
(Do které mám ještě hodně daleko a až takové ambice nemám
:).

Předávání cen TýTý by někomu z Vás mohlo být klidně úplně
ukradené. Ale nejde o to, kdo ty ceny vyhraje. Jde o to, kdo 
bude ze zákulisí nosit ceny TýTý k předání! :)

Pokud mi jí kamera zabere, tak ceny bude na jeviště nosit 
moje krásná (zdravotní) sestřička Péťa z Laser Klinik. 
Obvykle kamera během nošení cen ze zákulisí zabírá bohužel 
hlediště (asi režisérovi přijde zajímavější snímat celebrity, než
mojí sestřičku :), ale může se stát, že se tam mihne :) Nedá se 
přehlédnout. Je totiž moc krásná.

Dovolila bych si tu tedy Pétě udělat reklamu :) Abyste viděli, 
jaký anděl se to nade mnou každých 6 týdnů sklání se svým 
kouzelným úsměvem a něžnými doteky na mou tvář...

Tak to byla taková malá odbočka.
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Dnes jsem se probudila v dobré náladě (i díky vám a vašim 
zprávám), takže jsem v pondělí rozhodnutá v práci trošku 
přitvrdit a jít tak, jak se mi prostě CHCE. Nikdo mi nebude 
přikazovat, jak mám chodit oblečená. Já taky neříkám 
kolegyním, v čem mají přijít... Je to můj život. A jestli někoho
děsím, tak ať si honem rychle zvykne :) Když nepřitvrdím, tak
si bude zvykat sto let... :)

Tahle bych ten můj Real Life Test nezačala nikdy...
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1,5 měsíce HRT
5. dubna 2014 v 18:01 | Tereza 

Odhodila 
jsem 
paruku. 
Navždy.
Dnes jsem 
se snažila 

nafotit fotky s ní i bez ní, ale přestala se mi líbit :) Takže sem 
dám fotky jen bez ní.
Ta délka vlasů mi ubírá na ženskosti (oproti fotkám v paruce),
ale spoléhám na to, že vlasy rostou rychle (u mě těch 1,5 cm 
za měsíc), takže už brzy budu moct dělat culíčky, drdůlky, 
hrát si s ofinkou a všechna ta úžasná kouzla, která si děláte s 
vlasy vy. Mé vlasy sice přestaly být krátké, ale ještě nejsou 
bohužel dlouhé tak, jak bych si představovala.

Je to zvláštní a krásný pocit vědět, že stačí vzít foťák a jít se 
prostě vyfotit.
Dřív mi zabrala příprava dvě hodiny.

Ještě kdysi hodně dávno jsem bojovala s chlupy na rukách. 
Nesměly být vidět, takže mohly být jen dlouhé rukávy nebo 
potom složité a zdlouhavé retušování, které nemělo dobré 
výsledky a štvalo mě, protože jsem nic retušovat nechtěla. 
Chtěla jsem to být já, kdo je na fotkách... a ne nějaký 
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vyretušovaný obrázek. Jenže jak to udělat, když ten zlobivý 
testosteron všechno ženské ničil? :(

Dříve mojí cenzurou prošlo 10 fotek z 100. Těch 90 % bylo 
příliš neženských. Nesnášela jsem je a hned je mazala.
Dnes projde 80 ze 100 :) Těch 20 % se mi nelíbí, protože se 
tam buď tvářím divně nebo nepříliš žensky.

Chtěla bych mít normální fotky venku - na lavičce, na výletě, 
ve vlaku, na zastávce... Chtěla bych mít normální fotky s 
kamarádkama. Chtěla bych mít vysmáté fotky, jak vracíme 
zaběhlou kolii, jak jsem zmoklá, jak lížu zmrzlinu, jak ležím v
plavkách na pláži a kolem mě hrají kluci beach volejbal...

Změny po 1,5 měsících HRT:
- pokožka: pořád mám moc příjemně hladkou pleť i pokožku 
celého těla
- prsa: každý den cítím při doteku tlak v prsou, jak rostou :)
- chlupy: na rukách a na nohách jsou slabší a řidší, takže je při
vytrhávání hůř vidím :) (vousy zatím posoudit nemůžu, 
protože mi tak nádherně po třetí proceduře vypadaly a ještě 
nenarostly, že prostě nevím, jaký vliv na ně mají hormony)
- zima: mi je pořád, ale tím, jak se venku otepluje, už je to 
lepší :) (ovšem po ránu v ledovém autě je to hrůza - Tom se 
nikdy zimou v autě neklepal :)
- psychika: někdy mívám pocit, že už jsem (hezká) žena a že 
tak můžu i vystupovat, baví mě ženská chůze, ženské pohyby 
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a ženské chování, které mi vůči mě přijde adekvátní (nikoliv 
směšné nebo nevhodné), je neuvěřitelné příjemné cítit se 
žensky :)
- mužské "záležitosti": tak na tohle to má vliv úplně obrovský 
- žádné otravné "vstávání" po ránu něčeho, co vždy 
otravovalo a nešlo to ovlivnit v důsledku zvýšené hladiny 
testosteronu po ránu. Teď už o tom dole ani nevím :) Prostě 
paráda. On mi to pan doktor Weiss endokrinolog říkal, že se to
zlepší :) Jinak už se ale nemůžu dočkat, až tam dole nebude 
vůbec! (Ale to je svým způsobem všem jasné, protože celý 
tenhle blog bude jednou končit takovým koncem, který každý 
předpokládá, takže žádná detektivka nebo odhalení na konci 
se konat nebude :) Tohle je story s jasným koncem... :) (Pro 
mě vlastně taky začátkem).

Slíbila jsem fotky, tak je sem dám... Stejně není co skrývat, 
když už takhle chodím všude...

V podstatě je to změna image, protože z dlouhých vlásků (s
parukou) mám najednou kratší...

Jo a detail: Ta prsa jsou moje :) Akorát nevím, jak to budu
vysvětlovat v práci, až tohle uvidí...

Do teď jsem se je snažila schovávat pod vytahanými svetry
nebo do košilí...ale nastává doba, na kterou jsem tak dlouho
čekala - kdy schovávání není žádoucí, kdy je fajn je právě

ukázat! :) (myslím pod oblečením :))
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S takhle "krátkými" vlasy už mě ale NIKDY neuvidíte :)
Protože si je nechám minimálně dva roky (tj. 36 cm) růst!

Nikča zase přinesla kalhoty! :) Okamžitě jsem jí je zabavila :)

I přesto, že mé vlasy nejsou dlouhé, si připadám ohromně
žensky... To asi ty hormony...

I tyhle kalhoty jsou od Nikči a už jí je nevrátím :)

Takhle třeba v téhle košilce a kalhotách chodím do práce -
akorát místo balerínek mám bílé tenisky.

A každý den samozřejmě šatník měním... Jen mám tuhle
košilku ráda.

Doufám tedy, že jsem nikoho nevyděsila (jak teď s oblibou 
říkám v práci - ale říkat to přestanu, protože si tím akorát 
snižuju sebevědomí).
Dobré na tom je, že neplatí: "Lepší už to nebude." Ono to totiž
bude už jenom lepší a lepší...

Jen pořád přemýšlím nad tím, proč mi ta jedna má kolegyně 
řekla: "Začni se oblékat žensky, až začnou působit hormony a 
budeš se víc měnit..." Já měla pocit, že už se měním :/ Řeklo 
mi to víc lidí. Jen ona ne! Bojí se snad za mě toho, že bych 
mohla být terčem posměchu? Třeba se bojí zbytečně. Jinak je 
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to moc fajn holka, mám jí moc ráda a ona byla první, komu 
jsem to v práci řekla. Chci to taky probrat s Hankou. Proč mi 
jedna kolegyně řekne: "Přitvrď a buď klidně ještě více ženská,
ať to usnadníš i ostatním" a druhá "Brzdi."

Tak ráda bych začala už svůj Real Life Test... Nejen kvůli 
tomu, že mi poběží ta podmínka 1 roku, kdy můžu požádat o 
operaci, ale kvůli tomu, že už prostě chci žít jako žena... Už 
jsem to vysvětlovala i personalistce, která se ptala. Že tenhle 
test přijde a asi už brzy :) Nemám proč čekat. Na to, až mi 
jedna moje kolegyně dovolí přijít v sukni a halence? Nesmysl.
Takže už si začínám sepisovat otázky, ve kterých vyloženě 
tápu a které v polovině dubna proberu s Hankou.

Pokud začnu RLT:
1) jak mám reagovat (představení, rod), když zavolá někdo, 
koho jsem rok dva neviděla a nic neví?
2) můžu se v práci představovat do telefonu "Nováková", 
když Nováková ještě v dokladech ani v pracovním e-mailu 
nejsem? (jsem tam "Nováků")
3) když za mnou do práce přijede dodavatel, který zná pana 
Nováka, jak to rychle a bezbolestně vyřešit? (mám visačku na 
Terezu)
4) mám se se všemi svými kolegy (např. hromadným e-
mailem) narovinu domluvit, jak mi mají říkat a v jakém rodě 
potřebuji, abych byla oslovována?
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Myslím si totiž, že pokud začnu RLT, musí být všechno tak, 
jakobych už doopravdy ženou byla (i úředně), i když nejsem.
To bude možná těžší pro mé okolí, než pro mě...

Něco se ale změnit muselo... Když ráno vstávám, nevidím v 
zrcadle Toma. Nejsem namalovaná, učesaná, ale stejně se na 
mě dívá Tereza. A když se potom namaluju... hned mi ten 
pohled vykouzlí úsměv, protože se mi to líbí, protože se cítím 
tak žensky.
To je začátek konec doby, kdy jsem ze sebe tu ženu musela 
dělat.
Teď už to jsem já.
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20 minut u Lidlu a jeden výborný plán
6. dubna 2014 v 16:39 | Tereza 

Přišla jsem od maminky, která mě pozvala na fantastickou 
svíčkovou, což se nedalo odmítnout a moc hezky jsme si zase 
popovídaly. Líbí se mi, jak mě automaticky oslovuje Teri a v 
ženském rodě. Takhle bych to chtěla všude.

Ve čtvrtek mě čeká návštěva u mojí zubařky, nebyla jsem tam 
přes rok a jdu na preventivní prohlídku. Netuší vůbec nic, ale 
já tam už samozřejmě chci přijít tak, jak chodím všude, takže 
čekám nechápavé pohledy, případně otázky, ale chystám se to 
zubařce i sestřice nějak stručně vysvělit :) Stejně tam za rok 
budu muset jít zase a jednou mě to vysvětlování nemine.

Než jsem jela k mamce, chtěla jsem jet do Lidlu. Pro snídani 
zítra do práce a pro pití... Nalakovala jsem si nehty výraznější 
růžovou než dosud, vzala náušničky a podprsenku. Takové tři 
věci, které jsem ještě v práci nikdy neměla a chtěla jsem si 
zkusit, jaké to je jít v tom mezi lidi. Neměl by to být až 
takový problém, protože tyhle tři detaily přeci nejsou oproti 
předchozímu stavu až takový viditelný rozdíl.
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Moje nehtíky na zítřek. Na fotce tak nevyniknou, ale ve
skutečnosti svítí :)

Byla jsem zase výrazně namalovaná (ale ne přeplácaná), měla
jsem úzké kalhoty, bílé tenisky a uni černou bundu, kterou už 
ale brzo změním na jednu holčičí zelenou a jednu červenou, 
které mi přijdou z votocvohoz.

Takhle jsem šla k mamce:
Ale bylo mi smutno. Seděla jsem v autě 20 minut a nemohla z
něj vystoupit. Měla jsem ten svůj příšerný blok, který jsem už 
několikrát zažila a přemýšlela, jestli to mám vzdát a jet 
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rovnou k mamce nebo jestli mám ještě chvíli čekat a dodávat 
si odvahu. Vůbec nemám odvahu :(
Zrovna říkali v rádiu horoskopy a na mě vyšlo, že mám nízké 
sebevědomí. Jak můžou něco takového vůbec vypustit do 
éteru? Co když tomu někdo uvěří?
Dobrý byl horoskop mojí kolegyně, která mi v pátek řekla 
"brzdi". Podle něj se obává věcí, ze kterých má zbytečný 
strach. Jinak na horoskopy ale nevěřím.
Seděla jsem tam, pozorovala lidi kolem, pak zase sebe v 
zrcátku a říkala jsem si: "Terezo, ty chceš začít RLT? Tak na 
to zapomeň tímhle stylem! S tím se můžeš rovnou rozloučit." 
To mě tak štvalo. Chtěla jsem s tím něco udělat, ale ten strach 
mě úplně ovládl, přitom vůbec nevím, čeho jsem se bála. Ale 
nebyla jsem schopná odjet, protože jsem věděla, že bych měla
na sebe celý den vztek a bylo by mi z té mé neschopnosti zle. 
To už jsem zažila mockrát a pak jsem si to doma vyčítala, že 
jsem z auta nevyšla.
A tak mi nezbývalo, než se svým strachem bojovat. Jindy 
jsem si tak sebejistá, ale dnes jsem nebyla a vím, že pokud 
takhle nejistě budu vystupovat, přitáhnu tím akorát pozornost,
což nechci.

Po 20 minutách jsem si zkusila sundat aspoň náušnice, jestli 
mi to pomůže - a pomohlo. Vylezla jsem ven jakoby nic a 
měla radost, že vlastně o nic nejde. Normálně jsem vzala 
vozík a vjela do obchodu, kde jsem si vesele nakoupila, 
přečkala ve frontě, tam se usmála na prodavačku, kterou už 
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znám roky a která vyloženě přemýšela, co to se mnou je :) A 
pádila jsem do auta...
Tam jsem si nasadila zase zpátky náušničky a jela k mamce.

Ale až takovou radost jsem z toho neměla, protože když jsem 
se ráno oblékla, namalovala, učesala, nalakovala nehtíky, 
vzala podprsenku, takže má prsa byla krásně vidět i pod 
bundou a dala si právě ty náušnice (taková malá stříbrná 
srdíčka se třpytivým kamínkem), bylo mi moc krásně z toho 
pohledu a těšila jsem se ven, ale nakonec ty náušnice zůstaly 
v autě! Nechápu to. A to mám jít takhle zítra do práce! :( Jestli
se zase zablokuju, tak se nikam neposunu.

Vzpomněla jsem si na to, co mi tu píšete do komentářů, co mi 
radíte a jak mi i v mailech zvedáte sebevědomí a k tomu ten 
vztek, že se mi chce utéct, mě "vykopnul" z toho auta. Vůbec 
si teď nejsem jistá zítřkem. A přitom Jíťa čeká, že přitvrdím 
(ty růžové nehty si nechám, protože se mi líbí tolik, že nejsem
schopná si je přelakovat na nějakou méně výraznou barvu). 
Ale zbytek? Rozhodně už necouvnu, takže přijdu tak, jak jsem
přišla minulý týden (komplet v dámském), ale já se těšila na 
to, že přitvrdím.
Na druhou stranu bych chtěla přitvrdit v momentě, kdy všem 
řeknu, ať mě oslovují v ženském rodě a sama tak budu mluvit,
abychom to měli všichni jednodušší. A k tomu se chci 
odhodlat po polovině dubna, kdy mám návštěvu u Hanky, se 
kterou chci probrat pár věcí.
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Holky, vy mi pořád píšete, že mi závidíte, ale ve skutečnosti já
závidím vám! Vaší odvahu!

Jako všechny věci, které se nám v životě dějí s nějakým 
důvodem, mi před chvilkou zrovna do toho mého přemýšlení 
volala Andrejka. Jede domů po druhé (kosmetické) operaci 
spodku z Motola a tak jsme probraly kde co :) (Andrejka byla 
tehdy na podzim první slečna po operaci, kterou jsem měla 
možnost poznat a tehdy jsem byla vůbec poprvé venku za 
bílého dne komplet jako Tereza, takže pro mě byla dost 
velkou inspirací - tímto jí moc zdravím, Ivču i Míšana taky ;)

Dneš mi došlo, jaké štěstí mám, že vás všechny mám :) Bez 
tohohle blogu bych o vás (o biologických ženách, mužích, 
MtF i FtM) nikdy nevěděla, nikdy bych se nedozvěděla 
mnoho důležitých informací a na všechno bych byla sama. 
Ale takhle je to mnohem hezčí! Moc mi to pomáhá a neumím 
si představit, že bych nikoho z vás nikdy nepoznala.

Andrejka se mě ptala, kdy jdu ke komisi :))) Tím už mě 
rozesmála, takže jsem toho využila a zeptala jsem se (kromě 
detailů o operaci) i na její první den RLT.
Vyprávěla mi, jak do toho "skočila" hned, co si změnila jméno
na neutrální. A žádné uni kalhoty! Rovnou přišla do práce 
jako žena - v sukýnce, silonkách, kozačkách! :)
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Říkala, že problém byl tak u 2 % kolegů, u 80 % bylo nadšení
a 18 % to neřešilo (my jsme obě přes tu statistiku :).
Vlastně mi odpověděla na otázky, které chci probrat s Hankou
a došlo mi, že by mi Hanka odpověděla úplně stejně.
Je dobré hned od začátku mluvit v ženském rodě a chtít to i po
ostatních. Doporučila mi to, co dělá většina holek pracujících 
ve velkých firmách, abych rozeslala hromadný e-mail s 
informací, kdo jsem, kdo budu, jak chci být oslovována a kdo 
chce, ať se zeptá na cokoliv.
Původně jsem tenhle e-mail rozesílat nechtěla, ale je fakt, že 
tím by se vyřešila jedna velká nepřekonaná bariéra mezi mnou
a většinou mých kolegů. Vždyť oni mají větší strach než já! :)
Já se tím e-mailem totiž nechtěla "vtírat", obtěžovat je tím. 
Ale já problém nemám. Teď ho mají oni. I když já trošku taky,
protože všechno poprvé je těžké a je teď na mě, abych se zítra
přehodila do ženského rodu nejen mezi kolegy, ale taky v 
pracovních telefonech... A učila je rovnou na Terezu. Žádné 
"Nováků". To je stejně dočasné. A budu to muset obrátit ve 
vtip, jinak to bude trapas. Hned ráno řeknu kolegům a 
kolegyním v mé kanceláři, že jsem se rozhodla pro radikální 
krok a že jinak se dál nepohneme nikdo... Vím, že se mi 
kolega bude smát, až se budu představovat do telefonu 
"Nováková". Budou z toho mít divadlo...

Andrejka říkala, že až tak striktní ten rok na hormonech a 
RLT není, ale je potřeba několik měsíců mít už za sebou...
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Vážně nemám na co čekat... A tak jsem teď plná nadšení a 
energie a současně mě šimrá v podbřišku při pomyšlení, že 
zítra přijdu do práce v bílých kalhotech, modrém tričku a bílé 
bundičce a k tomu lodičky!!! (Jsou to vlastně strašně krásné 
balerínky na podpatku z Deichmanna)

Takže takhle nějak bych měla zítra vypadat:

Tedy v tom, v čem rozhodně kolega s jednou mojí kolegyní v 
kanceláři ještě nechtěli, abych přišla...

Jenže tlak z jejich strany je slabší než ten tlak z druhé, který 
mě žene kupředu :)

Nehledě na to, že zrovna Real Life Test je výborným 
důvodem, kterým můžu vysvětlovat své chování :) (Kdo má 
kruci čekat, než mi to začne a pak ještě rok? Si to zkuste! :)

Andrejka řešila kontakty se svými klienty po telefonu 
následujícím způsobem: Místo mužského jména se představila
ženským. Když se klient zeptal, kdo to je, tak mu to obrátila 
ve vtip a řekla: "Vy máte takové štěstí! Já zrovna procházím 
takovou změnou a teď jsem Andrea - takže mi tak prosím 
říkejte, ano?"
Nejčastější reakcí prý bylo: "Ty vole!" :)
Na to jim s úsměvem odpovídala: "Když už, tak ty krávo, 
ano?" :)
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No a tím se oba hodili do pohody :)

U osobních kontaktů to bylo podobné. Vše musela vyřešit se 
zvednutou hlavou a sebevědomím, protože nikdo jiný to za ní 
neudělá... Je to jen a jen na nás, jak nás okolí bude oslovovat a
jak brzo si na to zvykne.

Rozhodně tomu pomůžu, když zítra přijdu ještě ženštější, než 
předchozí týden.

Otázkou je, zda mě neopustí moje právě nabytá odvaha :)

Pokud ano (teď si to nepřipouštím), pak přijdu žensky, ale ne 
v lodičkách... Ale to by mě opět mrzelo, protože fakt nevím, 
na co bych měla ještě čekat?

Večer jedu vyzvednout sestru od vlaku, tak se chci obléknout 
přesně, jak bych zítra chtěla přijít... pokud se dnes vykopu 
takhle ven, tak vidím zítřek pozitivně :)

Čím víc ženskosti, tím lépe! Jíťa měla pravdu... Usnadní nám 
to všem spoustu věcí.

A Hance budu moct za 10 dní rovnou říct, že si může napsat 
začátek RLT... :)

Tak super - výborný plán by byl :)))
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Když to neudělám teď, tak stejně do 14 dní ano... protože 
když mě něco hlodá v hlavě, musím to nakonec uskutečnit. 
(Tak to mám se vším).

Je mi jasné, že mě kolegové mají zafixovanou v hlavě jako 
Toma a proto to máme všichni těžší. U nových lidí to bude 
jiné (předpokládám... Vyzkouším si to zítra taky, protože mě 
čeká druhé kolo obíhání úřadů s novou občankou a ráda bych 
v tom hodně ženském oblečení v lodičkách :).
To se mi to tu píše takhle v neděli odpoledne :)

Navíc si nejsem jistá, jestli jsem to dobře načasovala, když za 
14 dní musím přijít do práce zase se strništěm :/

Zítřek bude hodně napínavý...

Já tu chci někoho, ke komu se můžu teď přitisknout, kdo na 
mě zítra po práci počká a půjde se mnou obíhat ty úřady... a 
chytne mě za ruku, když budu mít "blbý" den........ Někdo, 
kdo mě bere takovou, jaká jsem. I když přijdu do práce v 
lodičkách...
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Proces přeměny pohlaví v Rakousku
6. dubna 2014 v 21:23 | Tereza 

Já vím, že dneska už jsem jeden 
článek napsala, ale aspoň posunu 
ten můj poslední vystrašený článek 
o trochu níž :)
Teď se mi ozvala má kamarádka 
Nikita (MtF) z jižní Moravy (ne, to 
není ona na obrázku - chtěla jsem 
sem dát něco rakouského... Vtip je 
v tom, že je to tedy Američanka s 
bílým tričkem, která se mi líbila 
kvůli tomu culíčku, ale které jsem 
na tričko připlácla ten rakouský 
nápis :)

Nikitu už znám asi dva roky a vždycky jí to nesmírně slušelo. 
Dozvěděla jsem se, že po škole se odstěhovala do Vídně, kde 
začala podnikat své kroky k ještě dokonalejšímu ženství :)

Napadlo mě, abychom spolu porovnaly české a rakouské 
zdravotnictví z pohledu MtF.

A fakt mě moc pobavila! :)

Ahojky Terko :)

Duben 2014 - Proces přeměny pohlaví v Rakousku 692



slibila jsem ti clanek o prubehu HRT v Rakousku. Predem se 
omlouvam za absenci hacku a carek, ale jsem naprosto 
technicky antitalent a dodnes jsem nenasla, kde se na 
nemecke klavesnici pisou :))

Zacnu asi sebou, denne zobu 1 androcur 50mg, 2 utrogestany 
100mg (progesteron) a 4-5x denne se patlam estrogelem. 
Jsem na samotnem zacatku, tj. 3 tyden, ale spousty zmen se jiz
dostavily. Behem par dni se mi neuveritelne zlepsila kvalita 
vlasu, to moje peroxidovani na Barbie blond jim moc na 
zdravi nepridavalo, zlepsila se mi kvalita kuze, je takova 
jemnejsi a trochu jsem se uz i vyprsila, ale myslim ze stejne 
bez augmentace (zvětšení prsou) se neobejdu, ale to az v 
zime :)
Jo a je mi zima.. Ale kosu sem klepala vzdycky :)

Co se psychiky tyce, tak jsem naladova, a precitlivela, 
predevcirem sem se na ulici rozbrecela kvuli bezdomovcovi a 
vcera me dostal do slz dil Simpsonu, no proste furt rvu :) 
chtela sem si pustit Titanic, ale to bych asi nerozdejchala :))) 
Probirala jsem sve pocity s mamkou a ona at jsem v klidu, ze 
jenom menstruuji, a at sem rada ze nepotrebuju vlozky :) Noo,
tak vlastne menstruuji bez vlozek uz treti tyden 24 hodin 
denne, cimz jsem se pro sve okoli, hlavne muzskou populaci 
stala nesnesitelnou semetrikou, jak me komentuje muj 
kamarad: tornado lulu :)
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Jinak jsem se na hormony dostala pres znamost, bouchnutim 
do stolu. Nikdy nezapomenu svuj zazitek z gyndy.. Sedela jsem
v cekarne, kdyz se najednou ozvalo me jmeno: Slecna S.! A je 
to tu, blesklo mi hlavou.. Zaklepala jsem na dvere a vesla, 
doktor se na me ani nepodival, neco studoval v papirech.
Vyzval me, at se svleknu a vylezu si na kozu a mezitim se 
vyparil.. No ja blonska.. Tak sem se svlekla, po dvou minutach
jsem zdolala kozu, nohy do praku a rukama si zakryvala 
rozkrok. Doktor se vratil, prejel me pohledem: Co tady prosim
vas delate? No.. Potrebuji krevni vysetreni ohledne 
hormonalni terapie.
Jezis a proc to nereknete rovnou? No ja pardon, na gynde sem
poprve v zivote, skuhrala sem porad s nohama do praku.. Tak 
sem se zase oblekla, byla mi odebrana krev, asi za tyden dosly
vysledky a doktor zacal ordinovat... :)

Jinak moc rozdilu mezi CR tu neni, jen jsou lekari ochotnejsi. 
10 mesicu vysetreni, jak psychologickeho, tak sexuologickeho,
potom je mozna hormonalni terapie a po roce prvni 
chirurgicke zakroky. Je tu velke plus o proti Cecham, ze zde 
laser a augmentaci prsou hradi na doporuceni lekare 
pojisteni :)

Lehci cesta je hradit si hrt sama, kamaradka zasla za 
praktickym lekarem, opet gynda a vysledky a potom byly 
ordinovane leky.
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Nejdrazsi je androcur, 50 tablet 50mg stoji 98 euro (2744 
Kč!), ale vystaci 50 dni, takze pohoda :) estrogel stoji 6 euro 
(168 Kč) (to je jak zadarmo), porad spotrebovavam prvni 
baleni, takze ten mesic vydrzet muze a utrogestan 100 mg, 28 
tablet je taky neco okolo 10 euro (280 Kč) :)

Jinak tady na lekare hoooodne plati deprese, sebevrazedne a 
jinak sebedestruktivni chovani (skoda, ze pouziti elektrickeho 
epilatoru na stehnech a v oblasti kotniku se z medicinskeho 
hlediska za sebedestruktivni chovani nepovazuje, ja bych na 
to uz nejakou tu diagnozu hodila:)))

Nikita

Tak abych to shrnula:
Androcur 50 mg = stejné - ovšem ta cena! 2744 Kč - no těpic. 
Jakoby Rakušanky mohly za to, že jim jejich tělo produkuje 
testosteron. U nás je Androcur zadarmo a jsem moc ráda.
Progesteron v ČR nedostáváme (zvětšují se po něm prsa).
Estrogen mám v pilulkách (2x 2 mg denně) - v Rakousku v 
pilulkách ne - pouze estrogel - ten jsem dostala taky, ale mám 
ho mazat 2x týdně, zatímco Nikita si ho maže 4x denně, 
protože jiný přísun estrogenů nemá.
S účinky hormonů - tedy se zimou to máme všechny stejné, 
dokonce i s pokožkou.
Když si vše chcete hradit sami, stačí přijít za obvodním 
lékařem a je to.
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Nejvíc mě ale překvapilo, že laser a zvětšení prsou je hrazeno 
ze zdravotního pojištění! V Rakousku!!!
Tak mě ještě zajímalo, jak je to s hrazením operace...
...no a ta je - kdo by to čekal - taky zadarmo! :)
Nikita si ale IPL celé tváře platí jednou měsíčně za 120 EUR 
(3300 Kč).
Jak Nikita píše o 10 měsících diagnostiky a různých vyšetření 
a až potom může začít HRT, tak u nás je to u Hanky Fifkové 
možné třeba i za 3 měsíce, pokud se podaří získat všechna 
vyšetření (nebo mít štěstí).

To jsou věci. :)

Děkuju Niki.
I za to odreagování...
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O pejskovi a veverce
7. dubna 2014 v 20:25 | Tereza 

Ne, to jsem se 
nezbláznila :) (I
když mám 
někdy takový 
pocit :) O 
pejskovi a 
veverce ale až 
níže... :)

Myslím, že mi to začalo...
Že dnešní den patřil k těm nejdůležitějším během celé mé 
přeměny a za pár hodin už nastane den druhý, který už nikdy 
nebude jako ten první.
Jsem ráda, protože první dny bývají krušné. Protože druhé a 
třetí a čtvrté dny bývají už klidnější... a což teprve třeba sté 
dny? :)
Abychom se ale mohli k tomu svému stému dni dostat, 
vždycky musíme prožít ten PRVNÍ.

Jsem šťastná, dojatá, nadšená, svobodná... přijatá! A tyhle 
pocity se nedají skrýt - bylo to na mě znát celý den, protože 
jsem se na každého usmívala a čím víc se den překlápěl ke 
své druhé polovině, tím více se mi zvyšovalo sebevědomí, 
protože reakce byly neuvěřitelné...
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Ráno jsem měla ale nervy. V noci jsem se pořád budila. 
Děkuji Kačence z Prahy, že mi ještě v noci poslala sms, takže 
jsem se příjemně rozptýlila a zase se mi povedlo usnout. To 
mé těšení se a nadšení bylo zase větší, než ten strach (který 
byl ale také velký), takže jsem s chutí vstala o půl hodiny 
dříve a začala se v klidu zkrášlovat.
Měla jsem ohromnou radost, jak to všechno dobře vypadá. 
Jediné, co jsem nakonec zavrhla, byly lodičky, ale vůbec to 
nevadilo, protože jsem vypadala i tak dost žensky. Alespoň 
jsem si tak připadala a lodičky jsem si vzala s sebou do tašky, 
ale nebylo potřeba je vytahovat. Na ně ještě dojde řada a asi 
už brzo :)

První, kdo mě takhle viděl, byla vrátná. Byla ze mě vykulená, 
jenže já víc, takže jsem jí nic nevysvětlovala (chtěla jsem jí 
říct, ať už mi ode dneška neříká "pane Nováku", což jsem jí 
řekla cestou z oběda a na to mi odpověděla, že už to dávno 
ví :), jen jsem se na ní opět usmála a šla po schodech ke své 
kanceláři, ale nahoře stála paní personalistka s Jíťou a 
debatovaly :)
Debata ovšem okamžitě skončila, protože jsem vešla já a hned
se na mě vrhly :)
"Teda Terezko, Tobě to sluší! A ty náušnice - a jak jsi sladěná!
Moc Ti to sluší!" (No jo, moje Jíťa :)
K tomu se hned přidala paní personalistka - všimla si totiž 
mých prsou (což jsem čekala - ta dnes budila pozornost :). 
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"Koukám, že máte i prsa!" :) "Ano a ta jsou dokonce už 
moje!", pochlubila jsem se.
Pořád jsem se uculovala a byla na jednu stranu šťastná, na 
druhou vystrašená, takže jsem se sebrala a letěla na své 
pracoviště, kde jsem byla první a všichni do kanceláří teprve 
přicházeli.
Jíťa ale hned rychle dorazila a začala mě chválit! (Bože to 
bylo tak příjemné to poslouchat :).
Řekla jsem jí, co mám v plánu (že bych dneska chtěla začít 
svůj RLT a všem hromadně oznámit, aby mi říkali rovnou 
Terezo a v ženském rodě).
Byla jsem pěkně vyklepaná a občas jsem měla co dělat, abych
to na sobě nedala znát.
Neměla jsem vůbec chuť na snídani - a to jsem si připravila 
čokoládový croissant, protože kvůli androcuru musím snídat.
Nakonec jsem ho do sebe dostala, ale u toho už jsem smolila 
tento e-mail, který jsem poslala naprosto všem (asi 50) 
zaměstnancům včetně pracoviště u Prahy a na Moravě, se 
kterými komunikuji:

Dobrý den,
omlouvám se za soukromý e-mail v pracovní poště, ale 
protože to pro mě není jednoduché, volím tuto cestu.

Možná jste někdo z Vás už u mě zaregistrovali určité změny a 
teď - po změně jména na dočasnou (asi rok) neutrální 
podobu, která je při změně pohlaví umožňována - není snadné
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mě oslovovat, proto v tom chci udělat pořádek a sjednotit to, 
neboť někdo z Vás už mě oslovuje Terezo a v ženském rodě, 
většina "po staru" a pak v tom přeskakování mám zmatek i já.

S novým jménem mi začíná tzv. Real Life Test, kdy je ode mě 
vyžadováno vystupování v ženské roli minimálně po dobu 
jednoho roku 24 hod. denně, což je nové pro všechny a tak 
Vás chci touto cestou požádat, zda by bylo možné, abych byla 
od dnešního dne oslovována svým budoucím dívčím jménem 
Tereza Nováková (nebo neutrální Teri) a také v ženském rodě 
a stejně tak budu komunikovat i já s Vámi.

Začátky budou asi těžké pro všechny, neboť dobře vím, jak 
ještě stále vypadám, což by se mělo během 9 měsíců změnit, 
takže mužský rod nebo mé staré jméno musím chtě nechtě 
akceptovat. I já se budu přeřekávat, takže nemůžu po nikom 
chtít, aby to šlo hned. Snažím se to brát s humorem, ale 
opravdu to není snadné.

Pokud máte nějaké otázky, nebráním se odpovědím.

Respektuji jakýkoliv Váš názor na celou věc, nechci nikoho 
děsit a bude pro mě potěšením pokračovat v komunikaci v 
pracovní i soukromé rovině jako dosud.
Na moji (pracovní) funkci by to nemělo mít vliv.
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Pokud jsem na někoho v příjemcích zapomněla, prosím o 
předání této informace dál.

Věřím, že tento přechod nebude tak hrozný, jak se může zdát.

Děkuji za Vaši pomoc, bez které se neobejdu...

Tereza Nováková

Do tří minut mi přišlo pět reakcí, které mě tak zvedly 
sebevědomí, že jsem začínala věřit, že dnešek přežiju :)
Tolik se mi líbily, že jsem se rozhodla je sem dát, abyste 
viděli, jaké ty reakce mohou být a jaké také čekají i vás, kteří 
jste ještě tenhle krok neudělali. (Vy, co ho máte už dávno za 
sebou asi víte, jak osvobozující tenhle okamžik je.)

"Držím Vám pěsti ať Vám vše vyjde… Chápu, že to je těžké 
pro Vás… Ten kdo má rozum Vás musí obdivovat…
Na ostatní bych se vykašlal…
Martin"
Martina mám ráda :) Jenže si už rok vykáme a pořád ne a ne 
to zlomit. Tak jsem toho okamžitě využila a odepsala jsem 
mu, jak mu opravdu ze srdce děkuju a že jako žena navhruji 
tykání, které přijal :)

"AHOJ TEREZO,
Tak vítej mezi námi ženami :-)
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Věřím, že je to těžké a tak držím place a přeji hodně štěstí.
Milena"

"Ahoj Terezo, moc hezky napsané. Věřím, že to nebude tak 
těžké, jak se zdá!!! Sluší ti to! Pa a příjemný
den. J."

"Dobrý den Terezo,
obdivuji Vaši odvahu a přeji hodně síly a štěstí. Jana T.
A kdybyste si chtěla tykat - jsem Jana. Ale samozřejmě 
nemusíte, je to na Vás. :-)"
Tady jsem tykání přijala moc ráda.

"Ahoj, v těchto věcech jsem liberální, takže máš moji 
podporu. Takže pokud by za mnou přišla se stejnou věcí moje 
dcera, tak by mě to sice zarazilo, ale maximálně bych jí vyšel 
vstříc. Akorát mám jednu vlezlou otázku a samozřejmě, že mi 
na ni nemusíš odpovědět, ale zajímalo by mě jak to máš se 
vztahem k mužům a ženám tam po té stránce a jak to vzala 
tvoje manželka.
Zdravím."
Odepsala jsem mu ráda a po pravdě... :) (Co, to vám 
neřeknu :)

Podobný e-mail jsem (na doporučení pana ředitele) poslala i 
všem důležitým dodavatelům, aby nebyli vyděšení, že se do 
telefonu najednou představuji "Nováková"...
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Na svůj první telefonát jsem ale čekala dlouho! Jakmile 
telefon zazvonil, tak jsem nahlas pronesa: "Tak a teď se mi 
nesmějte, jo?" :) A řekla jsem své ženské příjmení :)
A ono to bylo úplně v pohodě. "Terezko, můžeš mi prosímtě 
prověřit...." Jůůů!

Jedna krásná odpověď mi přišla od dodavatele obalů z 
Německa (komunikujeme spolu česky):

"Dobrý den Terezo,
doufám, že Vám nevadí trochu osobní oslovení, ale doufám že
v návaznosti na Váš email to je přijatelné.
Jednoduše a stručně, nemám s tím vůbec žádný problém a 
moc držím palce aby se Vám tato životní změna podařila 
zvládnout bez potíží.
Změnil jsem Vám u nás v systému jméno na Frau Tereza 
Nováková.
Otázky nemám.
J.
Hezký den a ještě jednou: držím palce!"

A podobné reakce chodily celý den.
Je jasné, že ty negativní mi nikdo nepošle a je mi to jedno.

To je ale tak hezké!!! Kolik lidí najednou stojí při vás! 
Nečekala jsem to. Myslela jsem si, jak budou všichni 
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vyděšení, jak je to nebude zajímat nebo jak si řeknou "ježiši, 
to je zase ten kolega, co se chce předělat"... ale nic takového.

Reakce nebyly jen písemné.
Jedna kolegyňka za mnou přišla, podívala se na mě a říká: 
"Tak Terezo! Vítej tady mezi námi ženami!" :)

Mohla jsem se rozplynout blahem!!!
Tohle jsou vrcholy blaha!

Na to svolal ředitel poradu. Ředitel je náš jediný nadřízený 
nás tří z oddělení nákupu, takže jsem tušila, že si mě tam po 
poradě asi zase nechá. Bývá dost zvědavý :)
Jen co jsem s kolegou usedla (kolegyně ještě něco hledala v 
PC), tak to začalo.
"Á, koukám, že už tady vidím změny!" (a já už se zase culila) 
"Viďte pane kolego - vidíte taky ty změny?" :) A obrátil se na 
kolegu... no ten chudák musel odpovědět, tak řekl: "No 
vidím!" :) A s úsměvem pronesl, jaká že ho to potkala hrůza, 
že teď bude pracovat zase v takovém babinci jako jediný muž!
:)
A snažil se změnit téma.
Ředitel mi řekl, že četl můj ranní e-mail a začal mě oslovovat 
správným jménem i rodem. Jen jednou se v hovoru spletl :)
Bylo to tak příjemné! Řešili jsme úplně běžné pracovní věci, 
ale byla jsem oslovována "paní Nováková" a ten rod... ten 
ženský rod mě hladil na srdci a po těle a po duši :) Najednou 
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bylo vše, tak jak jsem si vysnila a jak to má být. Tenhle 
okamžik v přeměně patří mezi jeden z nejhezčích, protože vás
ještě víc osvobozuje... Najednou nejste žena jen sami pro sebe
nebo pro rodinu a přátele... Najednou jste žena pro 
VŠECHNY!

Když porada skončila, ředitel mi řekl, ať ještě posedím.
A začal se vyptávat :)
Na hlas, na hormony, na prsa :)
Řekl mi, že by nebyl rád, kdybych se začala zabývat 
přeměnou víc, než prací, ale v tom jsem ho ujistila, že to 
nehrozí. Že si nemůžu dovolit udělat žádnou chybu, protože 
tuhle práci mám ráda a potřebuji ji. A taky jsem ho pochválila 
za liberální přístup, který tahle firma má, což se jen tak nevidí
(ale věřím tomu, že není jediná). To mu neuvěřitelně 
lichotilo :)
Lichotili jsme si vlastně navzájem :)

Culím se ještě teď.

Řekl mi, že jestli už chci chodit na dámské toalety, tak ať tam 
chodím.
A já chci.
Vždyť RLT předpokládá život v ženské roli se všemi 
aspekty... ale nejen kvůli tomu. Přijde mi to normální.
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Na to jsem pak napsala Jítě, že už mám dovoleno chodit na 
dámské, ať mi řekne, jak to tam chodí (všimla jsem si totiž, že
si holky berou nějaké klíče)...
Odepsala mi tuhle legrační odpověď o pejskovi a veverce, 
kterou sem musím taky dát :)))

"Přesně tak, klíče se pokaždé berou u Míši. Klíč s veverkou 
nebo klíč s pejskem. Toaleta s pejskem, tam zlobí splachování 
a nejde to ani spravit, takže pokud ji použiješ, tak vždy dlouze 
držet tlačítko, až vyteče celá nádržka a uvolní se tlačítko a 
vrátí se nazpět. Pokud se nevrátí, opět zmáčknout. Pak 
přestane protékat toaleta. U veverky nic nezlobí, tam je to ok. 
Kdyby si potřebovala, můžu jít s tebou a ukázat ti to. Měj se. 
J.
Jsem ráda, že i já mohu nějak přispět k tvé pravé identitě."

Mohla jsem se potrhat smíchy :))) Tak já bych tedy raději 
chodila k té veverce :) Ale co mě ještě potěšilo je to, že by šla 
Jíťa se mnou. Tohle holky dělají :) Ona je na mě tak hodná. 
Mám jí strašně ráda. Neuvěřitelně mi pomáhá a budu jí za 
tyhle "maličkosti" do smrti vděčná.

Od dodavatelů jsem dostala ještě jednu moc milou odpověď.
Byla z firmy na samolepící štítky, kde komunikuji s Luckou. 
Tu jsem si tak nějak za ten rok oblíbila a vždycky jsme spolu 
vtipkovaly, ale nikdy se moc nerozepsaly, abychom se 
poznaly víc.
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Lucka mi napsala dlouhý e-mail, že se nejprve lekla, že 
oznamuji, že končím. To prý by jí moc mrzelo a pak 
popisovala, jak je nadšená z toho, co jsem jí napsala, že má 
milión otázek, ale nechce mě jimi zatěžovat a tak jsem se s ní 
domluvila, že si jí přidám na facebooku (ještě jsem tam 
nebyla, tady je to přednější, ale těším se na ní moc :).

Do toho mi na facebooku začal už od noci psát Milan... psal 
mi i po celý den - prostě mě viděl pod jedním komentářem u 
Nikity a zamiloval se :) No... já si tohle vážně vychutnávám. 
Přiznávám, že je milý a sympatický a tak to nechávám 
plynout... Ale je to tak příjemné!!!

Pak mě čekal oběd. To byla chvíle, kdy se mi zase rozbušilo 
srdce a sevřel žaludek. Vůbec jsem neměla hlad. Jenže jsem 
potřebovala do té kantýny plné dělníků vejít... potřebovala 
jsem to udělat a čeká mě ještě takhle vejít do výrobní haly a 
do skladu, kde jsou další stovky zaměstnanců a kde jsem dnes
ještě nebyla, protože nebylo potřeba... Je důležité tyhle kroky 
udělat co nejdřív, protože nejtěžší je krok první. Ostatní už 
jsou prkotina a čím delší doba od dnešního dne uplyne, tím 
méně budu všechny zajímat a začnou opět řešit jiná témata 
(na což spoléhám, protože si chci užívat normální pracovní 
prostředí - jako žena).
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Moje kolegyňka, která mě v pátek chtěla brzdit, šla na oběd se
mnou. A moc mi to pomohlo. Na rovinu jsem jí řekla, jestli jí 
nevadí, že jdu s ní. Vytušila, co tím myslím a řekla mi, že mě 
nechtěla brzdit... že nevěděla, že existuje nějaký Real Life 
Test a že jen potřebuje čas... Pak jsme to při obědě ještě spolu 
chvilku probíraly a bylo to moc fajn. Úplně v pohodě. Moc 
hezky jí šlo oslovovat mě Terezo a mluvila perfektně v 
ženském rodě.

Zjistila jsem totiž, že to jde všem snadno právě proto, že 
takhle mluví najednou všichni! :) On mě oslovuje žensky, tak 
já jí taky budu oslovovat žensky :) Šíří se to jako lavina. 
Tenhle efekt je perfektní :)

A v pohodě byli u oběda i ostatní. Včetně dělníků a ostatních 
zaměstnanců. Ty pohledy jsem samozřejmě vnímala, takže 
jsem se jen usmála a šla dál. Nebo si jich nevšímala. Bylo mi i
tak hezky.

Z oběda to kolegyňka chtěla vzít kolem budovy venkem, 
abysme se vyvětraly. Nakoukla ze dveří, jestli u vrátnice 
nekouří moc lidí (kvůli mě), ale já jsem jí řekla, že je to jedno,
že potřebuji kolem nich projít, ať už to mám za sebou.

Samozřejmě tam sedělo asi deset dělníků, kouřili a hlasitě se 
bavili (no chlapi prostě :).
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Už z dálky jsem viděla, jak se culí... Opět - úsměv, pozdrav... 
a zmizela jsem :)
Nemohli ze mě spustit oči... (myslím, že to nebylo tím, že 
bych je přitahovala :). Ale o to jde - nejtěžší je ten první den, 
první krok, první pohled... Člověk si zvykne na ledasco.

Na obědě mě moc potěšila paní kantýnská. Narovinu jsem jí 
řekla, že od příštího týdne se už budu podepisovat jinak. 
Usmála se na mě a mile řekla: "Já vím." :) A řekla, že mi 
pomalu bude snižovat porce :) (Konečně to pochopila, že 
nesním deset knedlíků jako ostatní kluci, jelikož já nejsem 
kluk :)

Tenhle den byl zvláštní a nestandartní. Vyhodili jednoho 
kolegu z vedlejší kanceláře za to, že 50 % času trávil na 
internetu svými soukromými záležitostmi. (Nebyl moc 
oblíbený. Nikdy se neusmál a byl to takový suchar. S 
kolegyňkou jsme se shodly, že jsme mu nikdy nepřišly na 
chuť a ani nepřijdeme - a na to jsme se dozvěděly, že letí na 
hodinu).
Jsem docela ráda, protože to byl jediný člověk, který mi 
nepřišel férový a měla jsem z něj vždycky strach (který jsem 
samozřejmě jako každá žena nedávala na sobě znát).

Líbila se mi kolegyňka, když vyzvídala, co jsem slyšela za 
dveřmi, když mu personalistka něco oznamovala... Psala mi 
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přes pracovní Skype: "My ženy slyšíme všechno! Tak koukej 
poslouchat :)"

Do toho mi přišel mail od Hanky, protože jsem jí v pátek 
poslala dotaz, jak to mám řešit s rodem a oslovováním, když 
už jsem začala do práce chodit jako Tereza... Hanku to moc 
potěšilo a odepsala, že to probereme za týden, ale už jsem jí 
nepsala, že jsem to vlastně vyřešila :)
Moc se na ní těším a na vás ostatní holky taky!

Celý den byl krásný.
Večer jsem si dala k večeři tedy jen jogurt, protože víc prostě 
nezvládnu, ale to se postupně zlepší.
Na zítra jsem si připravila ještě své bílé kalhoty, bílou 
bundičku a úplně jiné tričko - s větším výstřihem.

Teď už si můžu nosit CO CHCI!

Ta svoboda mě naprosto odrovnává - přivádí mě do euforie - 
naplňuje mě a jsem tak šťastná, že to ani neumím popsat. 
Potřebuji se tu vypsat, protože to nemám komu říct. Tady 
nikdo není. Jen tma, protože mezi tím, co píšu tenhle článek, 
se už setmělo, ale já si ani nestihla zatáhnout žaluzie.

Dnes mi přišla z votočvohoz krásná zelená bundička a modrá 
košilka ve vyloženě ženském stylu. Tolik se těším, že si teď 
můžu svobodně nosit co chci.

Duben 2014 - O pejskovi a veverce 710



V tom je to kouzlo coming-outu... Když to všichni vědí, není 
proč se skrývat.
A když vám všichni začnou říkat Terezo a ještě k tomu v 
ženském rodě (což se opravdu dnes všichni snažili), je to 
něco, co vás přivede k závěru, že tahle cesta je to nejlepší 
rozhodnutí, jaké jsem v životě mohla udělat...

Teď už mám všechny dveře otevřené.

Poslední střípky území, kde jsem mou identitu ještě oficiálně 
neohlásila jsou sousedé a bývalí zaměstnavatelé, k jednomu z 
nichž chodím dost často, protože ho potřebuji ke svému 
podnikání.

Dnes jsem tam byla tak, jak jsem byla v práci a neřešila jsem 
to. Když RLT, tak RLT a se vším všudy.
Ale oni jsou tam i tak všichni milí a mám je taky moc ráda, 
takže to nikdo neřeší.

Sousedky jsou zvědavé - tuhle jsem koukala z balkónu, na 
kterém vysely růžové věci z pračky a sousedka na mě křičí: 
"Tomáši, ty pereš jo?"

Ufff :)
Jo, peru! A co jako :)
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Ale mám radost, když takhle jak jsem projdu kolem některého
ze sousedů a hezky pozdravím :)
Je potřeba se tomu postavit čelem.
TEĎ UŽ TO NEZASTAVÍM.

Po práci jsem letěla na druhé kolo úřadů s novou občankou - 
začala jsem na dopravním kvůli dokladům od auta - tam byla 
tak milá slečna (taky Lucka :)! Měla jsem to přepsané do 
deseti minut. Následoval finančák - tam už to bylo horší (přeci
nebudou úřednice na finančáku milé - to by bylo proti všem 
pravidlům a představám :) Naštvala mě, protože mi po 
vkročení do místnosti řekla "pane". Ale pak to házela do 
neutrální podoby a vyhýbala se rodu :)
Na katastru byl klid a paní mi řekla, že by se změna jména 
měla promítnout i jim automaticky v databázi.
Ale když si to zkontrolovala, tak nepromítla :) (Přitom mé 
nové neutrální jméno se v některých registrech už objevilo). 
Takže usoudila, že mi dá žádost o změnu jména, tu jsem 
vyplnila a šla. Tím jsem zakončila své putování po úřadech a 
ještě pošlu oznámení pojišťovnám (kromě zdravotní, kde to 
vyřídili rychle) a kam chodit osobně ale nebudu...
(Dneska mi mimochodem přišla nová kartička ze zdravotní 
pojišťovny :) To je fajn, protože jí můžu rovnou ve čtvrtek 
ukázat zubařce.)
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Pracovní e-mail s mým čerstvým jménem - musela jsem si
hned poslat jeden sama sobě :)

Rozhodla jsem se používat rovnou své budoucí dívčí jméno, 
místo neutrálního, protože dívčí je pro mě jednodušší i 
vzhledem do budoucna. A já jsem Tereza... Nikdo s tím v 
práci nemá problém. Žádné "ale" nebo "to nejde" nebo 
"musíte používat to, co máte v občance". Za to vám, milí 
kolegové, moc děkuji!

A děkuji i vám všem, kdo jste stáli a stojíte při mě. Bez vaší 
podpory bych ráno tak, jak jsem chtěla, nevyrazila.
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Den druhý - na naší straně
8. dubna 2014 v 22:45 | Tereza 

Prožila jsem svůj druhý den naplno jako Tereza.
Prožívala jsem celý den opět euforii a štěstí, které nezná 
konce, protože jak jsem zjistila, ono to ty mé kolegy začalo 
bavit oslovovat mě Terezo! :) Baví je mluvit o mně v ženském
rodě a baví je, když tak mluvím já. Všichni se toho zhostili tak
úžasně, opravdu se snaží, oslovují mě správným jménem i 
rodem v mailech, osobně a nikdo s tím nemá nejmenší 
(viditelný) problém.

Dnes mi volal jeden menší dodavatel, kterého jsem svým 
oznámením včera neobeslala, protože s ním téměř 
nekomunikuji.
Samozřejmě jsem se představila jako Nováková. Tohle si 
opravdu vychutnávám a začíná mě to taky tak bavit!
Řekla jsem zřetelně "Nováková", ale on hned začal, "Dobrý 
den pane Nováku...", což se mi nelíbilo, tak jsem ho hned 
přerušila a říkám: "Já jsem ale neřekla pan Novák - pan 
Novák je teď paní Nováková!"
Reakce byla taková, že si tam začal něco mumlat (nebylo mu 
rozumět) a asi jsem ho pořádně vykolejila. Možná si myslel, 
že si z něj utahuju, ale já pokračovala s úsměvem v hlase dál.
Bylo to totiž odpoledne, kdy jsme všichni ve všech 
kancelářích měli takovou veselou náladu a smáli jsme se 
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úplně všemu, takže jsem tu dobrou náladu roznášela dál do 
telefonů.
Tenhle dodavatel je ale obvykle morous, takže se mou 
náladou nakazit nenechal, ale byl tak vykolejený, že 
zapomněl, proč mi volá, až si nakonec vzpomněl a už mi řekl 
správně "paní Nováková" :)
Myslím, že nad tím přemýšlel hodně dlouho, co to jako mělo 
znamenat.

No jo, nemohla jsem obeslat úplně všechny i ty drobné 
dodavatele, se kterými jsem v kontaktu jednou za půl roku. 
Nechtěla jsem je tím zbytečně zatěžovat.

Vtipná byla slečna (blondýnka) z jedné firmy z Anglie, u které
objednávám plexi desky. Podepsala jsem se do objednávky i 
do e-mailu Tereza.
Odepsala mi: "Hi Tom...".
Tak jsem jí hned anglicky upozornila, že nejsem Tom, ale 
Tereza. Protože Tom změnil jméno i pohlaví (rovnou jsem jí 
to takhle napsala, přestože jsem jí tím nechtěla otravovat a 
prostě jsem se začala podepisovat Tereza, což bylo i v e-
mailové adrese, ze které chodí pracovní pošta).
Na to mi odepsala: "A Tom už tedy ve firmě nepracuje?" :))) 
(Ouu).
No co na to říct - takže jsem si přeci jen ještě jeden e-mail 
neodpustila a napsala: "Ano. Skutečně absolutně 
nepracuje." :)
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Během dne mi ještě chodily další odezvy od dodavatelů, které
mě hladily po duši a měla jsem pocit, že mám na své straně 
celý svět...

Takový pocit totiž doopravdy máte a takový pocit prožijete 
jednou i vy všechny holky! Jsem si tím jistá.

Druhý den byl veselý, klidný, usměvavý, plný nadšení a 
respektu.

Oslovení "Terezo" začalo být běžné a jsem moc ráda, že jsem 
včas zabrzdila rozšíření Teri, protože proč používat Teri, když 
jsem Tereza? Ačkoli Teri mi nevadí a mohou mi tak říkat, 
důležitější je, že už všechny učím na své budoucí (trvalé) 
jméno... Které ovšem nemusí být až tak trvalé (to jestli se 
jednou vdám :). Což vyděsilo našeho pracovníka IT, který má 
na starosti poštovní server, kde u mě musí měnit poštovní účty
a přitom zachovat vždy tu původní poštu :)

On se ten můj "full time" vlastně ohlásil sám... Vyplynul 
přirozeně z toho, jak vypadám, protože mé vlasy vyrostly do 
takové délky, kdy už vypadají (aspoň trochu) žensky a mé 
vousy po třetí proceduře nerostou. Na několika místech sice 
ještě ano, ale je jich tak málo a jsou tak řídké, že už se s tím 
dá chodit a dá se to i lépe (i když ještě ne zcela dokonale) 
zamaskovat. Za pár dní mám čtvrtou proceduru. Moc se těším
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na Peťulku. Má novou kočičku :) Takového krásného mazlíka.
Tak mi o ní bude určitě 
vyprávět.

Zítra bude má premiéra na 
dámských toaletách. Jíťa mě tam
tahala už dnes (nemůže se 
dočkat, až mi tam ukáže toho 
pejska a veverku :), ale mě se 
zrovna nechtělo :)

Zjistila jsem, že práce se stala 
mým dalším bezpečným 
územím a tím jsem pokryla 
všechna místa na téhle planetě...

Je konec skrývání.
Nastal čas doplnit poslední 
střípky téhle mozaiky a na svém 
starém profilu na facebooku 
jsem dala na zeď obrázek 
(vlevo) s textem, že Tom přestal 
existovat, ale byl by rád, kdyby 
jeho přátelé zůstali... A přidala 
odkaz na nový profil s tím, že 
Tomův nikdy nesmažu, ale 
nebudu tam aktivně chodit (což 
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už přes rok stejně nedělám) a taky jsem znepřístupnila většinu
starých fotek, které nechci mít spojované s někým, kdo o to 
nestojí...
Jsem zvědavá, jestli se někdo z mých přátel (celkem 19) 
přesune ke mě :)

Hned první reakce Radka - kamaráda ze sídliště - mě trochu 
vykolejila, protože vykolejila i jeho a tvrdil, že si je jistý, že 
Tom určitě existuje, je o tom přesvědčen a že tenhle text 
nemohl psát on :) (Rok jsme nebyli v kontaktu).

Došlo mi, že za tak krátkou dobu se toho tolik změnilo.

Dnes odpoledne tu byla Nikča. Sepisovaly jsme její 
závěrečnou práci ke zkouškám na SOU, moc hezky to měla 
napsané a donesla mi zase spoustu věcí na sebe - nevím jak to 
dělá, ale všechno mi vždycky je a tolik se mi to líbí! Takže 
zítra jdu do práce v zeleném tričku s výstřihem a k tomu 
tyrkysovou mikinou, co má ohromně dívčí střih.

Nevím teď, co dřív na sebe :) Jsem ve svém živlu. A zjistila 
jsem, že všechno, co jsem si myslela, že je ženské, ale koupila
jsem si to proto, že to bylo třeba tmavě modré (např. dámský 
svetr), je na mě najednou příliš málo ženský! :)))
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Najednou je ženskost žádoucí! Najednou všichni chtějí, abych
vypadala žensky, protože čím víc tak budu vypadat, tím 
jednodušší to všichni budeme mít.

V práci jsem se dnes pohybovala sebejistě. S tričkem s 
velkým výstřihem, který způsoboval, že jsem se cítila 
neuvěřitelně žensky. A měla radost, že Tereza už zapadla mezi
ostatní...

Kolegyňka mi říkala, kterou známou ženu jí připomínám :)

No chtělo by to ještě ty dlouhé vlásky... Když jsme šly s 
Nikčou odpoledne nakoupit (já ve svých dámských bílých 
kalhotách, ve kterých mám neuvěřitelně dlouhé nohy, kterých 
se nemůžu vynadívat a tyrkysové mikče, namalovaná a 
samozřejmě s náušničkama, které už nesundám), tak jsme 
potkaly dva sousedy, kteří mě takhle viděli poprvé... Byla 
jsem ráda, protože přesně tohle potřebuju. Aby mě tak viděli 
všichni. Vím, že už to ty naše důchodkyně ze vchodu řeší, ale 
já je teď vždycky pozdravím s úsměvem a jdu.
Tolik se mi líbí chovat se žensky, oblékat se žensky, usmívat 
se na celý svět a vychutnávat si to, co mi tolik let tak chybělo.

Tohle je moment, který z vás udělá ty nejšťastnější človíčky 
na světě. Pokud stále jen přemýšlíte, jaké to bude, až jednou 
budete vystupovat všude naplno jako ženy a všichni vás tak 
budou identifikovat, pak mi věřte, že všechny holky, které už 
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tohle zažily, měly pravdu, když tvrdily, že nic lepšího ještě 
nezažily.

V obchodě nakupoval pán, se kterým se tak jednou za půl 
roku pozdravím.

Stál u regálu a díval se na mě. Pořád na mě koukal, ale já se 
jen usmívala a povídala s Nikčou.
Tápal :) Koho mu to jen připomínám? :)
Tak jsem mu řekla "dobrý den" a šla dál :)
Bylo ale vidět, že mě nakonec poznal... Poznal mě i soused, 
kterého jsem zdravila.
Proto si už tak moc přeji své dlouhé vlásky.
Čekám na den, kdy mě nikdo nepozná... i když to neplatí pro 
ty, kteří se kolem mě pohybují denně, protože ti vidí změnu 
pozvolně a budou ve mě Toma vidět vlastně ještě hodně 
dlouho...dokud jim ten jejich starý obraz nepřehraju novým. 
To znamená několik měsíců vypadat jako 100% 
identifikovatelná žena.

Zítra je třetí den a myslím, že už mě nic nového nemůže 
překvapit :)
Všechno je tak, jak jsem si vysnila.

Ve čtvrtek je ranní velká porada... Ale ani ta mě netrápí. 
Těším se tam, i když tam Tereza bude úplně poprvé. Nikdo 
mě neřeší, protože všichni vědí, co se mnou je.
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V pátek je angličtina.
Minulý pátek po mně učitel pořád koukal (protože jsem byla 
už namalovaná) a tak jsem se rozhodla mu dnes napsat vzkaz, 
ve kterém jsem mu stručně popsala, čím procházím a že tento 
pátek už Tom na jeho hodinu nepřijde, protože už přijde 
Tereza. Stejně by se to řešilo :) Protože je mi jasné, že holky 
by mu chtěly oznámit, že Tom už se nejmenuje Tom :) Řekly 
by mu to hned při prvním jeho oslovení tímto starým jménem.
Uvidíme, zda to přijme. Je starší a je z australské křesťanské 
rodiny, ale mám ho moc ráda, takže bych byla ráda, kdyby s 
tím problém neměl.

Můj vstup do světa jako Tereza je tímto kompletní :)

Už je mi jedno, jak mě kdo uvidí, protože ti, co vědí, to 
chápou a ti co ne (např. náhodní kolemjdoucí), tak ať si myslí,
co chtějí.
Já sama se cítím ohromně žensky. Každým dnem víc. 
Psychika dělá tolik. Zjistila jsem, že tím, že jsem vyhlásila, 
aby mi všichni říkali Terezo, se ode mě přímo očekává chovat 
se žensky! A tak můžu! To mě baví. Najednou se mohu chovat
přirozeně a všechno je v těch správných kolejích na správném
břehu, ačkoli jsem na něj teprve teď čerstvě vstoupila.
A je tu moc krásně...
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Když jsem jela autem domů, dívala jsem se na všechny ty 
slečny, které chodily po chodníku. Na všechny ty maminky s 
culíčky a v dámských kabátcích, v botách na podpatku... a 
poprvé mi nebylo smutno, že nemohu být jako ony. Už jsem 
na jejich straně.
Na NAŠÍ straně.
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Dokonalost geometrie
9. dubna 2014 v 20:38 | Tereza 

Právě jsem 
přijela z 
divadla.
Kačenka už 
mi měsíc 
předem 
hlásila, že 
bude mít 
vystoupení v 
divadle se 
školkou.
Tam jsem 
samozřejmě 
nemohla 
chybět, tak 
jsem se 
zeptala 
bývalé 
manželky, 
kdy 
vystoupení je 
a na 
podrobnosti.
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Bylo v úterý a ve středu (dnes). První bylo vystoupení všech 
školek ve městě, druhé společně s německými dětmi 
(Kačenka chodí totiž do česko-německé školky a děti se 
vzájemně na obou stranách hranice často navštěvují, jezdí na 
výlety a tentokrát nacvičily i nádherné vystoupení).
Od býv. manželky jsem dostala odpověď: "Lístky jsou na 
každé dítě jen dva a já chtěla ještě pozvat babičku."
Tak jsem jí odepsala, ať rozhodne sama, jestli mě sežene 
lístek na úterní nebo středeční vystoupení a byla jsem ráda, že
se i babička (ona je to vlastně prababička) podívá na Kačenku,
jak je šikovná. A ten druhý člověk bude manželka.

Z krásného divadla jsem přijela plná dojmů, skoro rozdrcená 
od Kačenčina silného objetí s miliónem pusinek na tváři a 
dojatá tak, že jsem si i potají zabrečela, když jsem viděla, jak 
tam ladně tančí jako Rusalka v krásných bílých šatech. To 
moje děťátko ze všech nejkrásnější (ale krásné byly všechny 
dětičky).

Stejně, jako přesně před dvěma lety, kdy jsem ještě byla v 
divadle s manželkou, jsem prožívala všechno tak silně. 
Všechna vystoupení úplně všech dětiček. I těch německých, 
co tak krásně zpívaly a přednášely pohádku o řepě česky, že 
jsem ani nepoznala, že jejich rodným jazykem je němčina a 
také českých, kterým šla němčina lépe než mě.
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Když jsem vešla, byla většina míst už skoro zaplněná. Ale 
přesně uprostřed na tom nejlepším místě ze všech byla ještě 
dvě místa volná. Tak jsem se tam vecpala a měla radost, že na 
Kačenku hezky uvidím.

Ještě včera jsem si myslela, že manželka bude sedět vedle mě,
ale očividně s tím měla problém, což mě trochu mrzelo, ale 
aspoň byl klid. Dokonce mi ani lístek nepředala před 
divadlem, jak jsme se domluvily, ale dnes odpoledne mi 
volala do práce a rozhodla, že mi ho musí předat tam.
Říkala jsem jí, že to není dobrý nápad, ať mi ho hodí do 
schránky, ale na to se začala rozčilovat, že nebude nikde 
zastavovat.
Přijela už naštvaná jako vždycky a když mě viděla prohlásila: 
"Jo tak proto jsi nechtěl, bych tě viděla." A odjela.

Napsala jsem jí sms, že to ona chtěla přijet a že já problém s 
tím, že mě takhle vidí nemám, protože mě takhle vidí už 
všichni... A poděkovala jí za lístek. Za ty dva roky jsem jí 
nikdy neřekla nic ošklivého, pořád jsem na ní milá, ale 
všechno je obraceno proti mě a hezky opláceno zamračenými 
pohledy, které nezmizely ani po tom, co si našla nového 
přítele... Ale v autě s ním už se zase smála, tak jsem měla 
radost, že už má zase dobrou náladu. Hlavně kvůli Kačence, 
protože nesnáším, když ty své stavy přenáší na ní.
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Vedle mě si do hlediště sednout ani nemohla, protože přišla se
svým přítelem a ještě s babičkou a tak byli celkem tři.

Na každé dítě jsou dva lístky.

Manželka a já = dva.

Babička byla na vystoupení včera a mohla i dnes.

Jenom já trubka jí to zbaštila a zase jí tak bezmezně věřila, že 
na dítě jsou jen dva lístky.
Mrzelo mě to proto, že bych byla ráda viděla Kačenku i včera.
Moc jsem stála o to být u obou jejích vystoupení.
Ale její přítel a babička má přednost před Kačenčiným 
vlastním tátou.
Měla bych být vůbec ráda, že mi dala lístek na dnešek.

Stejně jsem tam moc nepasovala. Byla jsem tam jediná sama. 
Všude byly rodiny, děti, páry, babičky, dědečkové, strýčkové. 
Všude byla láska, jistoty, jistota večerního koupání...jistota 
večerního krmení dětí...jistota pohádky před spaním.
Vpravo ode mě seděla německá rodina, vlevo si přisedl pán, 
který byl asi dva metry široký, takže mě neustále utlačoval, 
ale já se přitulila k Němce vpravo a bylo to.
Než zhasli, kochala jsem se pohledy na dlouhé řasy dívek, na 
jejich třpytivé náušnice, hladký hebký krk, na jejich culíčky, 
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ozdoby ve vlasech, šaty, šátky, prstýnky, délky a barvy vlasů...
a snila si o tom, že takhle dlouhé vlasy už budu taky brzo mít.

Celé jsem si to tam sama přesně v geometrickém středu 
divadla užila.
Byla jsem tak vycentrovaná, že jsem ani žádného partnera mít
s sebou nemohla. Porušila bych tu dokonalost geometrie, 
která symbolizovala můj stav... Nikdo se ke mě nehodí, 
nikomu se nelíbím (i když to tak docela pravda není, ale 
naštěstí mě kluci obletují poslední dobou hlavně ze Slovenska
a to je maličko z ruky).

Hned jak jsem vešla do divadla plného lidí, Kačenka se 
vytrhla z kruhu dětí a začala mě mačkat, pusinkovat, 
muchlovat, já jsem jí popadla a nosila na rukách a mazlila se s
ní, děti se strašně smály, koukaly na nás a chtěly taky 
pomazlit :) Byly tak roztomilé, krásné a čisté, že bych je 
pomazlila klidně všechny, ale Kačenka mě v ten moment tak 
dobila na dlouhou dobu! Navíc víkend mám s ní, takže jsme si
řekly, co všechno budeme vyvádět a viděla jsem na ní, jakou 
má radost. Tolik se na ní těším...

V divadle jsem nebyla oblečená vyloženě jako Tereza. Na 
Kačenku jako jediného člověka na světě se nevztahuje Real 
Life Test a nechtěla jsem právě kvůli dětem v jejím okolí 
komplikovat situaci, takže jsem přišla v uni a to bylo 
přijatelné. Nikdo to neřešil. Ale taky jsem se už nemohla 
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dočkat, až zase zítra půjdu do práce v tom "svém" opravdově 
holčičím...
Tchýně (učitelka v MŠ, kde je Kačenka) mi řekla, jak 
vypadám dobře, že jsem určitě šťastná. To jsem jí potvrdila. 
(Ona má neuvěřitelný cit na lidi a měla jsem jí fakt ráda. Ach 
jo. Chybí mi...)

Už zase stejně jako před dvěma lety jsem si při pohledu na 
kluky a holčičky na jevišti uvědomila, že role už jsou dávno 
rozděleny.
Přiřadí nás k určitému pohlaví hned po narození a hotovo. Dál
se to neřeší.
Holčičky se chovají jako holčičky, chlapečci se chovají jako 
chlapečci... holčičky se chovají jako chlapečci... chlapečci se 
chovají jako holčičky... ale stejně to většinou nikoho 
nezajímá...

Chtěla bych prožít celý život od začátku jako žena... Od 
mala.

Ale přesto jsem šťastná, protože ho mám možnost prožít jako 
žena celou polovinu. I když bohužel tu druhou, stejně si to 
hodlám užít!

Popisovat třetí den mého života komplet jako Tereza asi nemá
smysl :)
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Byla by to trochu nuda. :) Pořád se stejně opakuji s tím svým 
nadšením, které je ale opravdové a prožívám ho každý den.
Prožila jsem ho i dneska, protože jsem měla světle tyrkysové 
tričko s vyloženě dívčím výstřihem - takovým jako nařaseným
a bílé kalhoty, které mi dělají ohromně dlouhé nohy.

Volala mě vrátná (paní Nováková, máte tady balík), tak jsem 
musela na vrátnici a jak jdu po schodech dolů, vešel na ně 
zrovna pan jednatel (starší pán) :)

To bylo překvápko! :)
On mě totiž ještě takhle neviděl... já si to kráčela s vypnutýma
prsama dolů po schodech, on na mě kouká ze spoda a říká: 
"Teda, no já přemýšlel, koho to tu máme nového a to jste vy! 
Opravdu vám to sluší!" :)
A pokračoval.

No já se v tu chvíli úplně rozplývala blahem. Culila jsem se 
na něj a poděkovala mu.

Když se vracím, tak na mě volá paní personalistka: "Jste 
dostala pochvalu, co, Terezo?" :)
A její kolegyně, která sedí v kanceláři mi začala říkat, jak mi 
to sluší a že ze mě bude krásná holka. (To mi ten den řekli 
nezávisle tři lidé, až mě to mile překvapilo :) Probraly jsme 
ještě hormony, změny v mé tváři, které jsou prý neuvěřitelné a
v jinak celkově milém rozhovoru mi paní personalistka trochu
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zchladila mé nadšení upozorněním, že všechno je super, ale na
sukni že je ještě brzo, to by někteří lidé ještě nemuseli 
rozdýchat... To prohodila jen tak mimochodem...
Tak nechápu, proč si tohle někteří lidé myslí. Já jsem soudná a
nevylezu v sukni, dokud si nebudu jistá, že vypadám žensky, 
ale svým způsobem si můžu nosit co chci. Obzvlášť teď, kdy 
to každý ví. A když mě podobným způsobem brzdila minulý 
pátek moje kolegyňka a já jí neposlechla, tak si potom 
uvědomila, že vlastně o nic nejde... a teď je jedna z těch 
nejlepších kolegyněk, které mě vzorně oslovují Terezo a v 
ženském rodě :) Miluju, když mi všichni říkají Terezo... já 
vím, že už jsem to tu psala :) Ale když ono je to tak příjemné 
a hezké. I ten ženský rod konečně!

To je jasné, že ze mě bude hezká holka ne?

A čemu se vůbec divím?
Měla bych to začít brát jako normální věc :) (Ale to já nikdy 
nebudu - vždycky si toho budu vážit).
A za pár měsíců si budu říkat: "No jo, zase mě pochválil pan 
jednatel. A co jako?" :)))

Dnes proběhla s Jíťou "Akce toaleta".

To byla tedy akce!
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Dámské toalety jsou úplně jiné, než pánské!!! (Takové 
překvapení :)
Cítila jsem se ohromně žensky a důležitě, když tam se mnou 
šla a ukazovala mi, kde co je, jak se co splachuje a že si tam 
můžu přečíst v dlouhých chvílích i ženské časopisy :) Byla tak
milá.
Šla jsem na pejsky, protože tam protéká záchod, abych si to 
případně vyzkoušela za přítomností Jíti. Ta byla mezitím ve 
vedlejších dveřích na veverkách :)

Možná si řeknete, že je to maličkost - záchod jako záchod, ale
ono to tak není. Tohle je jedna z nedůležitějších věcí během 
přeměny. Dámské toalety je něco, co je mužům striktně 
zapovězeno. Je to jakési chráněné území, kam nikdy za 
žádných okolností nesmí žádný muž vkročit.
To proto jsem se cítila tak vznešeně. Protože to byl důkaz, že 
už nepatřím mezi muže.
Byly to mé druhé dámské toalety v životě (ty první byly před 
měsícem v Praze s Lindou - ta ale tenkrát nejela v holčičím 
oblečení, tak musela na pánské).
Od teď už na jiné chodit nebudu...

Sbohem mušle :) Fakt mi nebudeš chybět. Čůrat ve stoje - 
toho už mám plné zuby. (Já vím, že si teď všechny biologické 
holky říkají, jak rády by čůraly ve stoje někde za stromem... 
ale já nechci. Už nikdy. To si radši vystojím dlouhou frontu, 
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jen abych mohla na dámské). Nechci žádné výhody mužů, 
protože jsem žena. Nepotřebuji je.

Pak jsem se ale celý den hihňala.
Protože Akce toaleta byla provázená tak trochu zmatky, kdy 
Jíťa bedlivě z velké dálky sledovala, zda jsou volné oba klíče 
(pejsek i veverka), abychom tam mohly jít obě dvě najednou. 
A jako na potvoru tam pořád někdo chodil. V kancelářích je 
hodně žen, takže je o toalety velký zájem :) Je konec návštěv 
toalet kdykoliv se mi zachce :) Teď už musím čekat, až se 
uvolní.
Když už to vypadalo, že vyrazíme (domlouvaly jsme se totiž 
tajně přes maily), tak se ozvala kolegyňka sedící proti mě, že 
jde čůrat :)

Moc mě to bavilo a jak jsem se pořád culila, pokukovala po 
očku po Jítě a po toaletách v dálce, tak se tak kolega na mě 
podívá a říká: "Prosímtě, ty už to neber!" :)))

Jo tak to nemůžu. Já už to totiž budu brát celý život :) A ráda.

Holky, tak já tady na tom Mount Everestu teda čekám na vás a
koukejte sem dolézt brzo, jinak tu zmrznu :)
Lucko, doufám, že máš v termosce horký čaj! ;)
Už jsem tu zapíchla vlajku.
RŮŽOVOU! ;)
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Chlapi sem píchají pořád nějaké ty červenomodrobílé s pruhy 
a hvězdami apod.
Jdu se zatím přepudrovat. Trochu tu fouká :)
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Chudák Radek
9. dubna 2014 v 22:01 | Tereza 

Včera jsem pěkně zamotala hlavu jednomu klukovi - mému 
kamarádovi Radkovi, který bydlí o pár ulic vedle a před 
rokem jsme spolu řešili webkamery sledující počasí. On je 
přes počasí opravdu expert a tak bych byla ráda, kdybych jeho
informace mohla číst i dál, ale Tereza ho mezi přáteli nemá a 
sama si ho tam nepřidá...

Už během dne mi napsala Monika, že by bylo dobré to tomu 
chudákovi klukovi nějak vysvětlit, protože po mém oznámení 
na Tomově profilu, že Tom už neexistuje napsal, že to 
nechápe a že si je stoprocentně jistý, že Tom existuje :)

Před chvílí mi přišel e-mail na starou Tomovu adresu a část z 
něho sem dám, protože mě pobavil. Neposmívám se mu. Jen 
ho zařazuji do své sbírky možných reakcí:

"Prosím tě co se to děje? Já to nechápu, to co jsi psal včera 
na facebooku. Já o tom pořád musím přemýšlet, protože to 
nechápu a já když něco nechápu, tak mi to nedá ani spát.
Jediné co mě napadlo je to, že ti někdo hacknul profil a píše 
to za tebe nebo si jen dělá srandu?
Přece se člověk (Tom) nemůže jen tak přeměnit na nějakou 
holku (Terezu)...
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Mně to přijde jako sci-fi, nemůžu tomu věřit, protože tě znám 
osobně a vím na 100%, že Tom existuje."

Ne, Tom opravdu neexistuje! Hádala bych se. :) Prý "nějaká 
holka Tereza"... :)

Tak to už mi ho přišlo líto a píšu mu odpověď, ať si kouká 
přidat Terezu do profilu.

Tuhle reakci jsem rozhodně v dnešní době (sexuální výchovy 
na školách) nečekala...
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Prosím slečno
10. dubna 2014 v 18:29 | Tereza 

Musím uklízet, protože tu zítra budu mít tu mojí malou 
princeznu a dát si malou večeři, ale nemůžu si pomoct, musím
sem nejdřív napsat své dnešní zážitky.

Já vím, že všechny biologické ženy tohle tak neprožívají. 
Jenže pro mě je to nové. A tak krásné být najednou zařazená a
zařazována správně! Takže než si na to úplně zvyknu, budu z 
toho celá vedle a vy tady budete muset číst moje rozjařené 
výkřiky :)

Přijela jsem z nákupu ze supermarketu. Jak jsem tam vešla, 
podzravila mě paní pošťačka od přepážky, ke které chodím - 
taková milá paní - a celou dobu se na mě usmívala... Ale pak 
jsem šla zvážit banány pro Kačenku a co se nestalo? :)

U váhy stál pán, že si jde něco zvážit, ale jak viděl, že jdu já, 
uvolnil jí a říká: "Prosím slečno!"
!!!!!!!!!!!!!!!
On mi řekl PROSÍM SLEČNO! :)
Rozlila se mi po těle taková vlna štěstí, že jsem nevěděla, co 
mám dělat - tak jsem mu moc poděkovala a zmáčkla svým 
růžovým nehtem tlačítko s banány.
Prožila jsem svůj PRVNÍ OKAMŽIK ŽENSKÉHO ŠTĚSTÍ!
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Obrovsky se mi zvedlo sebevědomí, takže jsem si začala 
pobrukovat a měla velikou radost z téhle maličkosti, která 
měla pro mě význam nedozírné velikosti.

Je fakt, že já už se v zrcadlech a všude vidím jako žena. Už 
tam žádného muže nevidím. (Já vím, že nejsem dostatečně 
soudná, protože jsem nadšená, ale ráda tomu věřím :) Ani 
když ráno vstanu nenamalovaná a rozcuchaná. Líbí se mi ten 
pohled a když se pak ještě k tomu namaluju a jdu do práce... 
tak se cítím tak neuvěřitelně žensky a krásně, že to má vliv i 
na mé okolí.
Řekli mi to dnes v práci.
Už se tam pohybuju s jistotou a beze strachu, takže jsem si šla
(zrovna z dámských toalet) velkou kanceláří a holky na mě 
volaly, ať se zastavím :) Tak jsem se zastavila a začaly mě 
bombardovat otázkami.
Míša se ptala, kde jsem koupila ty úžasné bílé kalhoty, že mi 
tak neuvěřitelně sluší! (Ty mám od Nikči a ta je koupila v 
Praze) Já vím, že mi sluší :) Jak mi prodlužují nohy a jak 
vypadají dokonale žensky!
A povídaly jsme si o tom, co mě čeká, zajímalo je, kdy bude 
operace, co je to ta komise a Růža mi řekla, že každé ráno teď
sleduje, co budu mít na sobě, protože se jí to moc líbí a 
vždycky se těší, s čím zase přijdu. A je na mě vidět, jak si 
konečně užívám těch barev! Ano, to mě tak baví! Už žádná 
černá, tmavě modrá, hnědá. Teď je to červená, tyrkysová, 
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zelená, oranžová. Užívám si to, chci provětrat celý šatník a 
musím si toho ještě tolik koupit...
Prý teď budu určovat módní trendy ve firmě a všechny ženy 
začnou ještě víc myslet na to, co nosí :)

Najednou si se všemi povídáte úplně normálně - bez 
předsudků, beze strachu, bez obav... Jste oslovováni správně, 
kolega od vedlejšího stolu poslouchá a zapojí se do hovoru. 
Nikdo s tím nemá problém.

Růža mi ještě říkala, že už se těší, až přijdu v podpatkách. O 
nich jsme prodebatovaly snad deset minut. :)
Teď to ale tedy trochu nechápu - několik kolegyň už mi řeklo,
že se těší, až přijdu v podpatkách nebo v sukni a několik 
kolegyň zase, ať hlavně ještě v sukni nechodím. Tak nad tím 
přemýšlím a říkám si, že stejně budu nosit to, co chci :) Ale 
proč bych neměla přijít v sukni?

Jsem tak šťastná.

Protože jsem Tereza.
Protože jsem žena.
A byla jsem jí dnes i v tom supermarketu plném lidí.
Zmizely podezřívavé pohledy, které dokážu vnímat moc 
dobře. Lidé mě míjeli, dívali se na mě a šli dál, aniž by mě 
řešili. A já si začala užívat tu ženskost ještě víc - chůzí, 
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pohyby, vzpřímeným postojem s prsy dopředu (samozřejmě 
tak, abych pořád působila přirozeně).
Najednou nemusíte skrývat, že máte nalakované nehty na 
růžovo, že máte růžovou peněženku... Neměla jsem žádnou 
paruku... byla jsem to já a stála jsem v téže frontě u pokladny, 
jako kdysi poprvé s Nikčou na nákupu jako Tereza - tehdy 
ještě v paruce - a tehdy mi to taky prošlo... Jenže teď je ten 
rozdíl právě v tom, že jsem tu byla s vlastními vlasy.
Jakoby se už brzo blížil den, kdy bude jedno, co mám na sobě 
a lidé mě osloví "slečno", i když vejdu v teplákách a 
nenamalovaná...

Měla bych si zvykat na to, že budu identifikována správně :)

Proč jsem tu psala o té pošťačce, která mě hned pozdravila?
Protože jsem chtěla ukázat na ten rozdíl.
Ona je člověk, který mě zná leta. Ten pán mě viděl poprvé.
Proto mě ona pozdravila, ale ten pán řekl "prosím slečno!" 
(ach to tak krásně zní!!! Slyším to pořád. To je tak hezké, 
když vás muž pustí :) Nejradši bych mu za to dala pusu :)))
Ti, co nás znají, to mají nesmírně těžké...

Fakt mě to dojalo.

Ráno jsem jela do práce a kolegyně za mnou, že prý mi 
nesvítí jedno zadní světlo. Tak jsem si dnes vyměnila žárovku 
a zlomila jsem si nehet. Lucka tu do nějakého komentáře 
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psala, že teď vypadám jako holka, která se nebojí, že si zlomí 
nehet... Hm, tak nevím :) Fakt mě to totiž naštvalo!!! :)

Tak jeden nehet přežiju. Chtěla jsem je mít dlouhé a krásné na
příští týden v Praze, kam jedeme už tři holky jedním autem 
(Linda, Adélka a já) a jestli se jednou připojí i Sophinka... to 
bude jízda :)
Moc se těším i na ostatní holky v Praze. A na Hanku taky.

Zítra máme angličtinu.
Ty moje kolegyně jsou takové potvory! :)
Ptaly se mě, jestli už to pan učitel ví. Říkala jsem jim, že jsem
mu to včera psala na facebook, aby z toho nebyl zítra 
vyplašený, ale očividně si to ještě nepřečetl.
"Tak to tam musíme přijít, bude aspoň legrace!" :)
No jasně, přijďte všichni :)
Ony se vyloženě těší na to, jak vždycky bude někdo nový 
reagovat.
Ale já se těším taky :) Ona bude totiž vážně legrace - takhle se
to musí brát.

Dnes ráno byla velká porada. Přesně ta porada, které jsem se 
kdysi obávala... A teď? Normálně jsem tam seděla, mluvila s 
ostatními, řešila pracovní záležitosti a oni se mnou a nikde 
žádný problém. Ani náznak nenávisti nebo nepochopení.
Proč se pořád divím?
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No protože pořád očekávám nějakého toho homofoba a 
připravuji se na něj. A místo toho jsem v práci pro všechny 
Tereza a nikdo nepochybuje o tom, že jsem žena.

Tohle je sen, který jsem si vysnila. A on se mi teď plní...

Z práce jsem šla dřív, protože jsem jela k zubařce.
Asi po roce... takže neměla ani sebemenší tušení...
Hned jak jsem vešla, tak na mě kouká a říká: "Ty jsi 
Tomáš?" :)
Vytáhla jsem novou kartičku pojišťovny a říkám: "Musím 
vám nahlásit nějaké změny. Já už totiž nejsem Tomáš." :)
Sestřička i paní zubařka koukaly a začaly se vyptávat a asi po 
třetím oslovení "Tomáši" už začaly používat "Terezo" a moc 
hezky jim to šlo :)
Řekly mi, že k nim můžu chodit jak chci - že je jim jedno, 
jestli jako holka nebo kluk, ale důležité je pečovat o svůj 
chrup! :) A ujistily mě, že ony jsou z toho zdravotnictví, takže 
s tímhle rozhodně nemají problém.

Do databáze si zapsaly mé nové jméno, lehla jsem si na křeslo
a bylo to. Naštěstí šlo jen o preventivní prohlídku a nikde 
jsem žádný kaz neměla, tak mi jen zkrášlila zoubky 
obroušením kamene a šla jsem.

Po zubařce jsem měla domluvenou schůzku s paní, která ode 
mě koupila tričko na votocvohoz a je ze stejného města. 
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Řešila jsem, jak jí to předat - protože na votocvohoz mám 
fotky ještě v paruce s delšími vlasy a najednou přijdu já... 
Nevěděla jsem, jestli jí mám říct, že jí to předá "brácha", ale 
já už teď rozhodně jako "brácha" nevypadám :)
Paní ale zrovna nemohla, tak jsme to odložily na příští týden. 
Dám jí to sama za sebe tak, jak prostě teď vypadám. Ať se s 
tím popere :)

Dnes mi jeden milý dodavatel poslal mail, ve kterém se ptal, 
zda mi má říkat slečno nebo paní.
Podívala jsem se do etikety, kde se praví:
"Slečna přestává být slečnou, když se vdá, stane se matkou 
nebo získá vysokoškolský titul."
Vdaná nejsem, VŠ titul nemám, ale dalo by se říct, že jsem 
matkou. Já tohle ale řešit nebudu, protože v mém věku už 
jsem na slečnu trochu stará (i když kolegyňce říkají slečno 
pořád, protože je pořád svobodná a je v podobném věku jako 
já).

Dnešní zážitek u váhy s banány mě ale ukázal, že mi oslovení 
"slečno" rozhodně nevadí :)

Chtěla bych podobné situace zažívat častěji.

A k tomu, abych je zažít mohla, potřebujeme chodit mezi lidi. 
Čím více lidí, tím více příležitostí.
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Bez vás - bez téhle společnosti - by mé ženství ztratilo 
význam.

Děkuju vám.
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Definitivní konec skrývání
14. dubna 2014 v 23:24 | Tereza 

Měla bych jít spát, ale nemůžu.
Ještě pořád se budím v noci nadšením, že jdu ráno do práce já 
- Tereza. Že Tom už neexistuje. Pořád se mi v hlavě 
odehrávají situace prožité během dne, ve kterých jsem 
oslovována správným jménem i rodem - začíná to být 
přirozenější a všem to v práci tak hezky jde. I mě. Přestávám 
být konečně senzací. Jen kluci ze skladu, co si jdou zakouřit 
po obědě a my kolem nich (schválně) venkem projdeme se na 
mě smějí a pak o tom ještě dlouho diskutují. I já se na ně 
zaculím, pozdravím a jdu dál. A potom se v odraze 
venkovních dveří pozoruji, jak mám ženské tvary, jak mám 
ženskou tvář, ženské vlasy... A tak nesmírně si to celé užívám.

Všechny ty radosti stávají se najednou každodenními 
záležitostmi... Neříkám však, že mi zevšedňují. Jsem pořád 
šťastná, protože to je to, po čem jsem tak toužila - žít si úplně 
normální život jako žena.
Všechno, co jsem si vysnila, se mi plní. Chci víc, chci být dál 
a neřešit už přeměnu ani tenhle blog (i když ho mám ráda, 
protože mi dal možnost přežít a protože mi přinesl do života 
vás všechny, které mám ráda a s blížícím se koncem téhle 
"pohádky", co se stala skutečností, už tenhle blog nebude ani 
tak o mně, ale o vás - o všech ostatních, kteří se na tuhle cestu
teprve vydáváte).
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Dnes ke mě šla Nikča uvařit jídlo ke své závěrečné zkoušce, 
které nakonec potřebovala nafotit. Jely jsme nakoupit do 
Kauflandu potřebné suroviny (vybrala si moc hezké 
krkonošské menu) a když jsme zaparkovaly na parkovišti, 
vzpomněla jsem si, jak jsem v listopadu 2013 po svém prvním
zážitku komplet jako Tereza za bílého dne mezi lidmi, když 
jsem jela za Andrejkou, seděla potom v autě právě tady na 
tomto místě a nedokázala ani po půl hodině z toho auta vylézt 
a jít si do Kauflandu koupit snídani na ráno. Tehdy to všechno
bylo tak těžké. Alespoň jsem to tak viděla...

Teď jsem otevřela dveře u auta a šla... Nebyl tu se mnou 
vůbec žádný strach, žádné obavy. Já Tereza jsem šla nakoupit 
tak, jako teď chodím kamkoliv jinam. Na poštu, do jiného 
obchodu, do města, k mamce, do práce, k zubařce... Nikdo mě
neřeší a já se cítím tak žensky! Najednou můžu chodit 
ženskou chůzí, najednou se můžu chovat žensky, protože 
vypadám žensky, protože všechna ta ženskost je ode mě 
očekávána a já se s ní cítím tak přirozeně a šťastná.

Normálně se bavím s lidmi, s pokladní, s pošťačkou za 
přepážkou. Stojím v dlouhatánské frontě na poště a 
nepřemýšlím o tom, zda někdo pozoruje, jestli mám 
namalované oči nebo náušnice... nebo dámské kalhoty a 
namalované nehty... Je to naopak - přesně jak mi před pár 
měsíci řekla Anetka: "To, že si ale lakujeme nehty výrazně 
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tak, aby byly vidět nalakované, je důvod, proč si je 
lakujeme!"
Najednou vytahuji těmi nalakovanými prstíky svou růžovou 
peněženku a neskrývám jí. Najednou jsem to já... Konečně 
jsem to já...
Tohle je definitivní konec skrývání.

Začínám si rychle zvykat na ten krásný pocit, kdy můžu vzít 
na sebe cokoliv a jít kamkoliv.

Čím více kroků uděláte, tím více jich máte za sebou a všechny
ty minulé vám najednou přijdou tak malinkaté a jednoduché. 
A pak ta chuť jít dál roste víc a víc. Ještě víc se ten vlak 
rozjíždí, protože se toho nemůžete nabažit. Nemůžete se 
nabažit všeho, co vám bylo až dosud odpíráno, za co jste se 
styděli a chtěli si to vzít s sebou do hrobu...

Moc se těším na návštěvu Hanky i na společné sezení, které 
mě teď čeká a na úžasnou dámskou jízdu s Lindou a Adélkou,
se kterými tam jedu jedním autem, protože jsme všechny 
holky ze stejného kraje. A ještě, až se k nám bude připojovat 
jednou Sophinka... :)

Měla bych jít spát, ale poslední dobou se bojím něčeho jiného.
Přichází mé psychosny o bývalé manželce, které jsou divné. V
pátek se mi zdál další. Nechci, aby se mi zdály.

Duben 2014 - Definitivní konec skrývání 746



Pokaždé, když mě má bývalá manželka "odmění" svým 
zamračeným naštvaným výrazem a vražením tašky Kačenky 
do ruky, můj mozek je pak tak laskavý, že mi manželku 
vykresluje jako tu nejkrásnější osobu na světě, která mě 
objímá, šeptá do ucha krásná slůvka a říká, že prodáme oba 
byty, koupíme si domeček se zahradou a budeme tam žít 
všichni tři šťastně celý život...

A stále dokola musím v těch snech, ve kterých jakoby 
neexistovala současnost, mé ženě opakovat se slzami v očích 
a nesmírně těžkým pocitem u srdce, že já už nemůžu 
couvnout, že já jsem Tereza, že to mazlení s ní je sice krásné a
jejímu úsměvu podléhám, ale musím jít dál...
Pořád dokola je znovu a znovu opouštím a zrazuji.

Zatímco za bílého dne pro mě bývalá žena neexistuje, v noci 
ke mě přichází...

Zajímalo by mě, jestli se zdá také jí o mně?
Vlastně to nechci vědět.
Nechci řešit pořád dokola tuhle situaci.
Trápí mě, že má bývalá žena není štastná tak, jak bych si 
představovala. Protože jí očividně pořád vadím. Protože 
navzdory svému novému životu, novému krásnému bytečku a 
novému hodnému příteli vidím v jejich očích hněv a odpor. 
Nejradši by, kdybych neexistovala...
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Vím, že by mi měla být ukradená. Odpoutala jsem se od ní a 
nebrzdí mě, ale občas si na ní vzpomenu (v dobrém)... a to je 
chvíle, kdy jsem si jistá, jak ona na mě myslí v tutéž dobu ve 
zlém. Cítím to totiž. Čím hezčí vzpomínky jí věnuji, tím horší 
ona věnuje mě. A pak šup další sen, kterému se tak bráním a 
nemohu se ho zbavit.

Když Nikča dnes připravovala své krkonošské menu k 
nafocení do školy a v kuchyni to vonělo, smažilo se to, 
bublalo... a já seděla u počítače, abych zapsala nové 
objednávky... jakoby tam v té kuchyni stála má žena... Takový
pocit to ve mě vyvolalo. Stačilo k ní přiběhnout a zezadu jí 
obejmout. Ten pocit mi chybí...

Vlastně mi nechybí má žena.
Chybí mi to objetí.

Ale ještě pořád nemůžu řešit vztahy ani lásku, protože to 
nejde.

Dobrou noc holky a kluci. Mám ráda, když jste spolu (ne 
nutně v této kombinaci). A mám radost, když to vidím aspoň 
jinde, protože mi to dává jistotu, že něco takového ještě někde
existuje...
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Moje spojenkyně Jíťa
15. dubna 2014 v 18:46 | Tereza 

Každý den nevycházím z údivu.
Z toho jak krásný život může být.

Kdykoliv přijdu na oběd do kantýny plné lidí, vnímám 
pohledy úplně všech, ale není to strach, co je ve mě. Je to 
radost. Baví mě to.
Všimla jsem si, jak na mě paní personalistka pořád kouká, 
když stojím ve frontě. Usmála jsem se na ní. A na kluky 
taky :) Přestávám ty pohledy vnímat, protože se cítím 
přirozeně.
Pak mi před odchodem domů říkala Jíťa - moje největší 
spojenkyně v práci, od které mám vždycky zpětné reakce, 
které bych se jinak nedozvěděla - že jsem si možná všimla, 
jak po mě kolegyně při obědě pořád koukají, ale prý si 
nemohou pomoct, protože se nemohou vynadívat...

Ach.... :)

Mám už druhý týden každý den na sobě něco jiného. A ještě 
pár dní budu mít, takže dva tři týdny nepřijdu v témže 
oblečení. Jsem schopná klidně každý večer půl hodiny strávit 
u skříně s mými věcmi a neustále od ní přecházet k velkému 
zrcadlu, abych se vymódila na zítra.
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Miluju všechny ty barvy, materiály, střihy... všechno to 
vypadá tak hezky! Ta ženskost je ve všem! V tričkách, v 
kalhotách, v botách, v náušničkách... mám tolik možností, 
můžu toho tolik měnit, střídat, kombinovat. Asi se 
zblázním! :) Tohle je tak úžasné! Tak krásné a jsem z toho 
všeho úplně mimo :)

Když jsem zaparkovala u domu a všimla si, že vedle mě 
zaparkovali sousedé, kteří mě ještě takhle neviděli, nečekala 
jsem schovaná v autě. Vylezla jsem ven jakoby nic. Už žádné 
skrývání. Není ani proč. Tohle jsem já. A musí si zvyknout.
Jíťa mi říkala, jak už mě všichni vnímají jako ženu, jako 
Terezu. Tím, jak se v jejich blízkosti pohybuji denně několik 
hodin, povedlo se mi už v jejich hlavách přehrát ten starý 
obrázek Toma... a přesně do téhle fáze jsem se chtěla dostat... 
a potřebuji ten obrázek nechat přehrát i u ostatních lidí, jako 
jsou prodavačky v obchodě, kam často chodím, sousedé nebo 
kolegové v bývalém zaměstnání, kterým jsem vůbec nic 
nevysvětlovala a prostě tam nakráčela jako Tereza. Né jako. 
Doopravdy. Jinak už to nechci a jinak už to neumím.

Líbí se mi takhle chodit úplně všude a líbí se mi být mezi 
lidmi. Žena mezi ženami.
Jako dnes v Rossmannu plné žen a dívek. Prostě mezi svými. 
Líbí se mi být mezi nimi, aniž by mě někdo řešil. 
Neuvěřitelně si užívám tu skutečnost, že jsem žena a že jsem 
tak (alespoň většinou) vnímána. A nemůžu už se dočkat 

Duben 2014 - Moje spojenkyně Jíťa 750



chvíle, kdy to bude všechno stoprocentní... Kdy už nikdo 
nebude nikdy pochybovat. Kdy nikdo ani netuší, jakou mám 
za sebou minulost.

Jíťa vyprávěla, jak se mnou chlubí - že má teď novou 
kamarádku :) Kluky to prý moc nezajímá, ale holky ano :) 
Ptají se na spoustu věcí.
To je jasné. Kluci jsou naštvaní, protože opouštím jejich 
stranu a přidávám se k ženám :) (A jak ráda!)

Nějak v práci přišla řeč na to, kdy budu komplet Tereza... tak 
jsem to počítala a vyšlo mi, že by to určitě mohl být rok 2015.
Sophinka mi ale psala, že komise v Česku zasedá jen 3x v 
roce - únor, květen, září. To jsem nevěděla (pořád narážím na 
nové věci :). Takže to snad tak nějak vyjde, aby se to všechno 
stihlo co nejdřív.
A rozebíraly jsme i hlas. Kolegyně se ptaly, jaké jsou 
možnosti, tak jsem jim vyprávěla o operaci, rizicích nebo o 
devítiměsíčním hlasovém tréninku... a na to mi Štěpánka říká:
"Ty to ale nepotřebuješ. Mě nepřipadá, že máš mužský hlas..."

No to bylo něco pro mě :) Zrovna od mé nejupřímnější 
kolegyně, která si s ničím rozhodně nedělá servítky. Hned se 
mi zase zvedlo sebevědomí a Štěpánka chtěla vědět, kolik Hz 
má její hlas (protože jsem jí udělala nadšenou přednášku o 
rozdílech mezi mužským a ženským hlasem) a zapnula jsem jí
aplikaci v mobilu, která jí ho změřila (samozřejmě měla 
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kolem 240 Hz, což je vyloženě hezký ženský hlas - pod 165 
Hz jde o hlas mužský a můj lítal někde kolem 175 Hz, když se
snažím, tak i kolem 200 Hz. Kolega naměřil 115 Hz :)
Ale Štěpánky hlas je hezčí a ženštější, než ten můj :) (Čím to 
asi bude? :) Jsem moc ráda, že to řekla. Že mám zase nějakou 
zpětnou reakci. Možná to opravdu půjde natrénovat. Protože 
hlasu přikládám zrovna velkou důležitost. Mám ráda vyloženě
ženské hlasy...

Tak a teď hurá na jednu příjemnou záležitost - vyhrabat ve 
skříni, co si zítra vezmu k Hance a k holkám na sebe, když má
být ta zima a já nechci být nabalená v zimní bundě (zato 
kozačky bych využila moooc ráda). Tak to dám nějak 
dohromady. Přelakovat nehtíky a tolik se těšit, že zas nebudu 
moct ani dospat.

Je tak krásné, když jsem ve společnosti lidí (třeba v obchodě) 
a jsem tam já... Ne žádná moje maska. Je mi tak hezky, že se 
musím pořád usmívat a čekám, že mi zase někdo řekne, ať už 
"to" přestanu brát :)
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Cesta s holkama do Prahy
16. dubna 2014 v 20:26 | Tereza 

To byl zase krásný den.
On tedy ještě pořád je...
Já vím, že pořád používám slova jako krásný, úžasný, 
fantastický, dokonalý, nepopsatelný...
Nemůžu si pomoct. Nepřeháním. Takové to doopravdy je!

Čím víc jsem se blížila domů z Prahy v autě s Lindou a 
Adélkou, tím méně se mi domů chtělo. Tolik bych si přála 
ještě někam s holkama zajít! Dnes jsem se totiž opravdu 
hodně nasmála, když jsme po společném sezení šly do 
nedaleké restaurace a probíraly všechno možné. Takhle mezi 
svými je nám všem fajn. Nikdo nic neřeší. Svět je vpořádku. I 
číšník a dělníci kopající příkop v ulici, kterou jsme 
procházely.

Nakonec ani taková zima nebyla (asi +12 a na sluníčku ještě 
víc), takže na zimní kozačky to nebylo a já se rozhodně 
nehodlala spokojit s tím, že bych měla vytáhnout zimní bundu
a i kdyby sněžilo a mrzlo, tak bych šla v té své nové krátké 
jarní :) A taky že jo.

Byla jsem spokojená, protože jsem si na sebe vzala to, co 
jsem původně plánovala. Dlouhé bílé kalhoty, tyrkysové 
tričko s kytičkama a k tomu pár šperků na krk, na ouška 
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tyrkysové náušničky od Péti a k tomu béžové balerínky na 
podpatku (které stejně vypadají jako lodičky). Takhle jsem šla
už ráno na zastávku, na které jsem se ohlásila Adélce, že budu
čekat a užívala jsem si to všechno už od rána (Adélka se tak 
těšila, že vstávala už v půl páté :).
Já nemohla nadšením dospat taky, ale vyzvedávaly mě až v 
9:45, takže jsem měla čas se v klidu nasnídat a zkrášlit :) 
Tohle mě snad nikdy nepřestane bavit. Určitě holky 
(biologické i nebiologické) znáte ten pocit, kdy se namalujete,
hezky oblečete a při pohledu do zrcadla si řeknete: "Jo, super, 
tak tohle se ti, holka, povedlo!" :) A máte z toho takový dobrý 
pocit a ta radost a sebevědomí z vás vyzařuje potom celý den 
úplně všude a na všechny, protože v tom zrcadle vidíte hezkou
ženu (samy o sobě nemůžeme prohlásit, že jsme hezké, ale 
můžeme mít aspoň ten pocit :)).

Bylo mi úžasně, kouzelně, pohádkově - jsem toho plná a mám
takovou radost, že mi ji nemůže nic zkazit. Dokonce už ani to,
že jdu zítra zase do práce, protože tam jdu přeci sama za sebe.
Žádné přeskakování z Toma na Terezu a naopak. Nic 
takového!

Jediné, co teď řeším a malinko mi tu náladu kazí je zítřek a 
hlavně pátek. Čekají mě dva nejkrušnější dny, které už nikdy 
takhle krušné nebudou.
V pátek mám totiž odpoledne laser v Praze.
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To znamená přijít zítra (a v pátek ještě víc) zarostlá do práce. :
(
Jedu na čtvrtou proceduru - většina vousů už vidět není, jak 
prořídly, ale je tam několik ostrůvků, z nichž největší je pod 
bradou a ten mě vážně štve.

Nemůžu se tedy tyto dva dny nastrojit moc žensky... a vůbec 
nevím, jak to zamaskuju (to je nezamaskovatelné). Nepomůže
ani šátek, který mám úplně nový blankytně modrý (to mě k 
jeho koupi přemluvila sestra a je fakt úžasný - dneska jsem ho
měla s sebou). Nezachrání to prostě nic. Budu 2x8 hodin v 
práci mezi lidmi, u kterých se mi podařilo přehrát v hlavě 
obrázek na Terezu a najednou tam budu dva dny vousatá :
( Nevím ani, co si mám vzít na sebe :( A hned po práci se 
zahrabu doma a nikam nevylezu. Ale nebudu si kvůli tomu 
odlakovávat nehty. Nechci se nikam vracet. Ale nechci být ani
vousatá Tereza :( Jenže nemám na výběr... Tohle musím 
překousnout a hlavně mé okolí...
A tak si v duchu jen říkám, že to třeba nebude tak vidět a 
těším se, až bude pátek večer a já budu mít po laseru. Pak jsou
tři dny volna (Velikonoce), takže se pleť stihne zklidnit a v 
úterý už bych mohla zase přijít do práce hezky žensky, i když 
to u mě taky není tak jednoduché, protože vousy začínají 
vypadávat přesně 14. den a i když je oholím, zůstávají tam 
takové malé zapečené černé kuličky, které se nedají 
zamaskovat.
Béééé.
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No tak jsem si tu postěžovala. Musela jsem, protože mě to 
fakt trápí. Ale zase mám radost z dneška a to to trápení 
vykrátí.

Moc se mi líbilo, když jsme čekaly, až sestřička od Hanky 
otevře dveře, abysme mohly vejít dovnitř, jak přicházely stále 
nové a nové tváře, které ještě neznám a když přišla Míša - 
taková velmi jemná usměvavá moc krásná blondýnka - Linda 
prohlásila, že je to určitě biologická žena.
Tak mě zvyklala, že jsem si to chvíli myslela taky, protože 
měla hlaďoučkou tvář, krásné oči, vlasy, rty... postavu... Linda
se očidivně zamilovala ;)))
Nebyla to biologická žena. Teď v květnu jde Míša ke komisi. 
Ale to je úplně jedno, jestli je nebo není biologická. Pokud o 
ní někdo prohlásí nebo přemýšlí, zda je nebo není biologická, 
pak je tak dokonalá, že je prostě žena.

Nechci vynášet interní informace, které by neměly opustit 
dveře Hanky ordinace a mám s tím obrovský problém, 
protože jsem se dozvěděla spoustu zajímavých věcí, které 
nepovažuji za osobní a které si myslím, že zveřejněny být 
mohou, ale nechci být před Hankou ta, která něco porušuje. 
Včetně nepsaného pravidla, že z ordinace Hanky se na 
internet nedává vůbec nic.
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Ale něco přeci jen napsat musím. Pokusím se obecně, stručně 
a tak, abych nic neporušila :) (To bude fuška).
Přišly tam i dvě holky, které měly už několik let po operaci. 
Jedna šest a druhá třináct. Jedna z nich vystupovala i v 
dokumentu ČT "Teď jsem to konečně já". Bylo zajímavé, co 
jedna z nich povídala o svém životě, jak už zapomněla na 
minulost i na přeměnu a cítí se ženou, protože jí mezi ženy 
zařadila i společnost. V zaměstnání nikdo nic o její minulosti 
také neví.
Do tohoto bodu bych se chtěla jednou dostat...

A holky se jí ptaly na spokojenost s operací. Kdy asi tak přišel
moment, kdy si mohla říct, že to dole vypadá konečně dobře a
je to dokonce funkční. Zrovna u ní to byly asi tři roky...
Ovšem co vyprávěla o prožitcích se svým přítelem... to nás 
nadchlo všechny :) (Nemůžu tady takhle veřejně detailně, 
protože je to její soukromá věc a nechtěla bych, aby to 
vypadalo, jakože tu vykecám úplně všechno, i když je mi 
jasné, že to spoustu lidí zajímá (jako to zajímalo nás) a tak jen
prozradím, že to VŠECHNO funguje přesně tak, jak má a jak 
funguje u zdravých biologických žen ;) Nemyslím teď 
rozmnožovací funkci...tedy jako rození dětí, ale tu druhou... i 
když to je vlastně taky funkce rozmnožovací... Ačkoli nikdy 
nedojde (bohužel) k početí. No, trošku se do toho zamotávám.

Hanka se dnes před holkama zmínila, že mám taky něco "na 
tom internetě", protože jí poslední dobou spousta holek na 
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první návštěvě říká, jak mě znají z tohoto blogu, jak sem rády 
chodí a jak je tenhle blog povzbudil kupředu... To mě 
samozřejmě těší, holky, ale já tenhle blog s Hankou řešit 
nechtěla, protože si tu plácám své pocity a to, že jsem tu 
poznala tolik úžasných lidí, jako jste vy, nebylo plánované. 
Pokud to ale někomu pomohlo, pak mám radost.
Takže jsem to rychle zapovídala, že tohle není žádné fórum, 
že je to jen můj deníček, který jsem v r. 2012 začala psát, 
abych se nezbláznila.

On to byl vlastně neplánovaně výborný nápad, protože mě 
tenhle blog spojil s tolika úžasnými lidmi - s mnohými z vás 
jsem se dnes viděla poprvé naživo! Dokonce se ke mě 
přihlásily i holky, co blog četly už v r. 2012 a komunikovaly 
se mnou :)
Nejlepší je, jak mi vždycky každá řekne: Líbilo se nám, jak 
tvůj blog tehdy zmodral a všechny jsme jen čekaly, jak Tom 
(který žil najednou v domnění, že Terezu zabil) zase přejde 
zpátky k Tereze.

Všechny jste to věděly. Jen já ne! :) Myslela jsem si, že to 
zabít jde.
Nemůžete zabít to, kým doopravdy jste. Musela jsem to udělat
opačně. Začít být tou, kterou doopravdy jsem a zabít toho, 
který mi ničí život. Život mi neničila Tereza, ale Tom. Ale 
pochopit to a přijmout mi dalo takovou práci!
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Teď na to mé zmodrání a zmužnění tohoto blogu vzpomínám 
ale s úsměvem. A jsem moc ráda, že už je zase růžový a na 
věky růžový už zůstane...

Tahle společná sezení mě moc baví. Zajímají mě věci, které se
tam probírají, ale ještě víc se těším na ostatní holky. Na úplně 
všechny! Protože každá je jiná. Každá je originál, každá má 
jiný příběh, jiný život, jinou tvář a přesto jsme všechny tak 
stejné.

Hanka se tomuto tématu věnuje už 20 let. Bez nás by o tom 
ale vlastně nevěděla vůbec nic, protože tohle se nedá vyčíst z 
knih. Vše, co nosí v hlavě jsme jí předaly my a naše 
předchůdkyně, které tu sedávaly už před lety. Protože jedině 
my víme, jaké to je. Tak těžko si to normální člověk dovede 
představit. Ale Hanka to už umí. Skoro bych řekla, že se stala 
jednou z nás :))) Musí toho mít v hlavě už tolik... Ona se nedá 
nahradit. Stejně jako MUDr. Jarolím a jeho dokonalé operace,
který už si snad ale vychovává nějakou svou náhradu do 
budoucna.

Holky hned samozřejmě napadlo, že by bylo super vystudovat
medicínu a věnovat se tomuto tématu, protože o něm víme 
úplně všechno, jelikož jsme si to všechno prožily na vlastní 
kůži.
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Adélka byla tak hodná, že mě hodila až před dům...kde jsme 
si venku ještě chvilku povídaly a pak pokračovala s Lindou 
dál. Mimochodem Lindě to moc slušelo. Jela konečně poprvé 
v holčičím a udělala moc dobře! (Já vím, Lindo, že tenhle 
článek budeš číst, ale už na mě prosímtě nikdy nemrkej :) V tu
chvíli jsem si při pohledu na to Tvé krásné ženské tričko, 
ozdobu na krku a sponečku ve vlasech fakt nebyla jistá 
ničím :)))
S Lindou to bude vůbec ještě zajímavé, protože (stejně jako 
já) plánovala všechno vyhlásit někdy v říjnu (já v srpnu) a ono
ejhle - tenhle vlak nabral nějak záhadně větší rychlost, než 
jsme si obě myslely :)
Jsem ve všem o měsíc vepředu oproti ní a Linda se po mně 
musí samozřejmě pořád opičit :)))
Ani se jí nedivím.
Linda to plánuje v práci všem oznámit formou porady. Mistr 
to už ví, takže svolá 39 lidí na směně a Linda jim řekne, že si 
přeje, aby byla oslovována Linda :)
A ještě jednu úžasnou věc má v plánu. Já jí tu prozradím, 
protože stejně nikdo (kromě těch, kdo Lindu zná), neví odkud 
Linda je.
Bude kandidovat do zastupitelstva! Ovšem už s neutrálním 
jménem. To bude podle mě senzace :) Tohle určitě nezůstane 
bez povšimnutí médií. Takže věřím tomu, že z ní jednou bude 
krásná paní starostka ;)
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(Doufám, že jsem tu neprozradila nic, co jsem neměla - 
kdyžtak Lindo řekni a já to vymažu. Ale dávám si pozor, aby 
Tě ostatní nepoznali :)

Bylo tak příjemné podat si ruku, vidět, povídat si se všemi z 
vás, které znám jen z mailů, smsek nebo komentářů tady.
Takže bych chtěla pozdravit Adélku, která je úplně na začátku
a na jejíž krůčky se moc těším, Majti, se kterou jsme se fakt 
nasmály, Míšu z Kolína (z Kolína proto, že těch Míš je tam 
strašně moc, tak abych to odlišila, ale zdravím samozřejmě 
úplně všechny Míši, které tam byly :), Michelle.

Proč já se vždycky tak rozepíšu a je to tak dlouhé?
Měla jsem v plánu napsat dva tři odstavce a jít si udělat čaj.

Jenže je toho ve mě tolik.

Neuvěřitelně jsem si vychutnávala svůj život "tam venku" 
jako žena. A nejlepší na tom všem je, že už nemusím 
přeskakovat zpátky! Tohle je parádní "fičák", který už brzo 
čeká Lindu :)

Můj další cíl: komise, operace... a hurá do světa :)
Když dnes Hanka sdělovala termíny komise a pořadí několika
holkám ve skupince, přála jsem si být už na jejich místě...
Po sezení mě překvapilo, kolik holek mi řeklo, že zná tenhle 
blog, zatímco já vůbec netušila, že ho čtou.
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Ve skutečnosti se už vlastně všechny dávno známe :)

Moc bych si přála, aby všechny ty krásné slečny a ženy na 
společném sezení vypadaly a byly pořád tak šťastné, jak jsem 
je měla tu čest dnes poznat.
Holky, ať nás to štěstí a radost nikdy neopustí!

A vás všechny, které jsem tam neviděla, pro vás to platí 
dvojnásob.
Protože jsem si jistá, že i na vás ta radost a štěstí už brzo skočí
jako na nás :)

Jen je potřeba udělat těch pár krůčků a dostat se sem... tady k 
nám.
Tak honem! :)

Já už nechci čekat vůbec na nic, protože není na co.
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Rozhovor s mými vousy
17. dubna 2014 v 19:46 | Tereza 

Dnes mě můj jediný kolega v mé kanceláři poprvé od toho 
krásného dne č.1 (7.4.) oslovil v ženském rodě. Předtím se mu
vyhýbal, ale teď najednou ne. Může za to moje kolegyňka, 
která ho používá ráda a často a taky hezky zřetelně :) 
Vždycky mě to zahřeje. Já tohle všechno intenzivně vnímám, 
protože čekám, kdy přede mnou všichni budou používat 
ženský rod.
Zato mé jméno si všichni vzali k srdci a vyloženě si to 
oslovování "Terezko" vychutnávají. Když ke mě dříve 
kolegové a kolegyně přišli, nikdy nezačali hovor "Tome". Ale 
teď je to samé "Terezko" a ještě zdůrazněné a vyslovované s 
úsměvem. Baví je to stejně jako mě.

Tak to mi udělalo vážně radost.

Ovšem jak jsou někteří dodavatelé s prominutím natvrdlí, to 
mě vážně fascinuje. Dnes volal jeden zástupce z menší firmy, 
kterým jsem žádné oznámení neposílala, protože mi volají asi 
tak jednou za půl roku. Představím se do telefonu hezky 
výrazně, pomalu a zřetelně názvem firmy a tím svým 
milovaným: "Nováková, prosím."
Vychutnávám si to. Líbí se mi to. A nikomu už to v kanceláři 
nepřijde divné. (Ono je to totiž baví poslouchat, jak jsem 
zjistila :). A na mé "Nováková, prosím" mi dodavatel řekne: 
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"Pane Nováku, já bych potřeboval..." a už pokračuje. Nestihla 
jsem mu ani nic vysvětlit, jak si jel tu svojí. Tak jsem ho 
vyslechla, řekla "hm fajn" a nic mu nevysvětlovala.
To už se mi stalo dvakrát. Že se představím zřetelně 
"Nováková" a oni mě hned ve vteřině osloví "pane Nováku". 
Tomu prvnímu jsem to ale stihla zopakovat. Tomuhle ne :) 
Tak příště.
(Mimochodem, Anito, já se nejmenuji Nováková :) to je moje 
krycí jméno tady :)

Z práce jsem jela do OBI pro nějaké velikonoční dekorace a 
když jsem vystoupila, proti mě šel můj bývalý spolužák ze 
základky. Dívali jsme se na sebe a on jen prošel! Žádné 
"ahoj"! :)
Tak já zdravit první nebudu, protože bych se akorát 
prozradila. On mě nepoznal! Což mi udělalo radost taky. 
Vlastně se mu ani nedivím... ani já samu sebe nepoznávám... a
je mi z toho moc hezky.
Hned mi ale tu radost zkazil ředitel katastru, se kterým se 
znám už leta a který mě asi po vteřině pátrání v paměti 
pozdravil. Tak jsem se na něj usmála a pozdravila ho taky. Je 
to takový moc milý pán.

V práci jsem se svěřila, že jedu zítra na čtvrtý laser a tak si 
musím nechat narůst strniště. Prostě jsem jim to chtěla říct, 
aby zítra nekoukali, jak vypadám.
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Kolegyňka chtěla vidět, jak to vypadá dnes. I když už jsou ty 
zbytky černých vousů dlouhé asi 1 mm a pod bradou ten 
velký ostrůvek, který jediný nechce ustoupit, podařilo se mi to
docela dobře zamaskovat a šlo to poznat jen při pohledu z 
blízka.
A na to mi řekla jednu důležitou věc: "Kdybys mi neřekla, že 
se snažíš zamaskovat ty vousy, tak bych si jich ani nevšimla. 
Nesmíš na sebe takhle upozorňovat. Dělej, že je nemáš a 
nikdo si jich nevšimne..."

Vzala jsem si to k srdci a šla po práci ještě do dvou obchodů a
jela pro naftu. Žádné zahrabání se doma pod peřinu, aby mě 
nikdo neviděl. A fakt! Žádné divné pohledy. I když jsem se 
necítila tak jistě, z dálky nic poznat nešlo. Jenže milé vousy - 
už dávno nejste tak mužné - vaše síla opadá a je vás tak málo, 
že i když tam jste, tak z mé tváře tu mužskou už neuděláte :) 
(Ale vyloženě ženské to také není :)
Takže jsem si opět užívala svoji ženskost mezi lidmi a jejich 
normálních reakcí. To mě taky tak baví. A začalo to bavit i 
Lindu, jak mi dnes psala. Dnes byla komplet jako hezká 
slečna na matrice a tak její sms byly plné euforie :) (Něco mi 
to připomíná :)

Ony se holky (Linda a Adélka) vůbec dnes obě shodly, 
protože mi nezávisle na sobě přišly v jednu chvíli úplně stejné
sms od obou - o tom, jak jsou šťastné a v euforii. Ano. Já 
vím :) Cítím to z nich. Takové to prostě je. A těším se na jejich
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krůčky, jako jsem se těšila na ty své. Těším se vlastně na 
krůčky úplně všech holek - těch co jsou za mnou, ale i těch, 
co jsou přede mnou.

Před chvílí jsem se odlíčila (natrénovala jsem si dokonalé 
odlíčení make-upu tak, jak to chci udělat zítra v autě, protože 
do práce rozhodně nenalíčená přijít nechci, ale na laser už 
nesmím mít make-up) a zjistila jsem jednu úžasnou věc. Vedle
uší na spáncích a na spodní části krku už nejsou vůbec žádné 
vousy! Jsou pryč! Paráda! Řekla bych, že zítra bude laser o 
hodně levnější, než minule. :) Ale nejde mi o peníze. Jde mi o 
to zničit je.

Pořád běžím po té své cestě a včera jsem zjistila, že už 
najednou vidím na cílovou pásku. Najednou už si plánuju, 
jaké to bude, až tou cílovou páskou proběhnu. Jdu po tom cíli 
jak zběsilá :) Tolik se na všechno těším. A mám takovou 
radost z toho, co už je za mnou. Nechci se ale ohlížet. Chci jít 
kupředu. Protože můžu a protože není důvod na něco čekat. 
(Tak, jak si někteří lidé v mém okolí myslí.)

Parádně jsem dnes bojovala s protékající toaletou v práci. 
Vždycky mě někdo předběhne a vezme si klíče s neprotékající
veverkou. Na mě tím pádem zbyde pejsek, kterého nikdo 
nechce. A ten záchod pořád protékal! To byl přímo vodopád. 
Nemohla jsem to zastavit. Přemýšlela jsem, co dělat. Není 
tam nikde žádný uzávěr vody a vzpomínala jsem na rady Jíti, 
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která mě na to upozorňovala, jenže všechny varianty, jak 
zastavit ten průtok, nějak nefungovaly.
Byla jsem tam pěkně dlouho a asi na čtyřicáté spláchnutí se to
najednou zastavilo. Uf. Ulevilo se mi. Nemohla bych 
odtamtud odejít. Všem by bylo jasné, že jsem tam byla já, 
protože všechny ženy přece vědí, že nesmí odejít, dokud to 
nepřestane protékat.
Jen jsem otevřela dveře, už se tam se mnou mačkala moje 
těhotná kolegyňka, která právě vešla :) Byla první, která mě 
tam (kromě mé průvodkyně Jíti) potkala a v pohodě :) 
Myslím, že jim to už ani nepřijde divné a nemá smysl to řešit. 
Prostě tam chodím, jelikož jsem žena :)

Tolik bych si přála, aby mě v pondělí někdo přišel vypráskat 
hezky na zadeček :)

Dnes mi psala švagrová, že se v pondělí můžu stavit s 
pomlázkou... :) Dloooouho jsme si nenapsaly... :) Odpověděla 
jsem jí hned, že už se nejmenuji tak, jak mě oslovila a že už 
nejsem na té straně, která dává velikonoční výprask, ale že 
přijdu ráda :) Ona o Tereze věděla, ale protože jsme se viděly 
naposledy na podzim, tak vlastně neví, kde se teď nacházím :)
Jestli přijdu si ale ještě rozmyslím podle toho, jak budou 
vypadat ty seškvařené vousy. Vy už mi ale moc dlouho 
ztrpčovat život nebudete!!!
Víte, vousy, měly byste to už vzdát. Stejně vás zničím. 
Mimochodem - jste nechutné! A nemáte tu co dělat. Byla bych
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ráda, kdybychom se takhle dohodly a opustily jste mě. Děkuji.
:)

Oficiální vyjádření mých vousů: "My, tvé vousy, to tedy 
vzdáváme. Sbohem."

Tak a jsem spokojená :)
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Laser počtvrté
18. dubna 2014 v 22:49 | Tereza 

Právě jsem se vrátila z Prahy ze čtvrtého laseru.

Udělala jsem si takovou tabulku, do které si píši, kdy byla 
procedura uskutečněna, kolik jsem zaplatila (cena se počítá 
podle počtu vyslaných impulsů potřebných k zasáhnutí vousů)
a podle toho se dá potom orientačně vypočítat, kolik procent 
vousů už laser zničil:
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Tu tabulku a graf nebudu aktualizovat tady, ale po nějaké 
době (třeba po půl roce) je zaktualizuji a dám do nového 
článku.

Ve skutečnosti to vypadá na více než 53 %, protože vousy 
jsou už díky hormonům slabé a hlavně díky laseru řídké, 
někde už nejsou vůbec (to z větší části) a někde ještě malé 
ostrůvky (hlavně pod bradou) zůstávají. Tam totiž odolávají 
nejvíce. Zato pod nosem je už skoro všechno fuč! :) Paráda! 
Mám z toho ohromnou radost.
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Vzpomínám, jak jsem byla vyjukaná z mé první návštěvy a 
teď je všechno tak samozřejmé a jednoduché.

Jsem moc ráda, že jsem na první návštěvě nevěděla, jak to 
bude bolet... protože na to se nedá připravit (maximálně tak 
ibuprofen nebo anestetický krém). Já už si ale na druhou 
proceduru brala ibuprofen (jakože ho ale jinak nikdy neberu). 
Nevím, jestli to pomohlo, ale ta bolest tam byla stejně, jenže 
jde o to překonat ten začátek - pak už se těch vousů spaluje 
méně a méně a tím pádem to i méně pálí.

Nic na plat, tenhle nejvýkonnější laser v Laser klinik má sice 
"dynamické chlazení" (tak nějak tomu říkají), ale já o něm 
nevím. Je to prý to "prásknutí" vždycky po záblesku, kdy se 
na pleť vyšle dusík, který to tam má všechno ochladit. Aha. :) 
Stejně to potom led na tváři jistí.
Ale jak jsem řekla, teď po čtvrté už to zdaleka nebylo tak 
hrozné, jako na poprvé.

Holky, tak mě napadá, když už jdete na laser v holčičím 
(vážně obdivuji vaši odvahu! Protože já bych v holčičím 
zarostlá vousama nikam nevylezla), tak se aspoň představte 
holčičím jménem :) A ne žádný Jarda nebo Honza.
Péťa (sestřička z Laser klinik) mi vyprávěla, že přišla slečna 
jako já (brunetka), ještě před zahájením HRT (taky jako já 
tenkrát), slušelo jí to v tom holčičím i přes to strniště, ale když
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se Péťa zeptala, jak jí má oslovovat, tak řekla své klučičí 
jméno.
Oni si Vás tam zapíší pod holčičím, když budete chtít. Udělají
vám pod tím jménem i kartu. Je to soukromá klinika, nehradí 
to pojišťovna, takže nepotřebují jméno, které máte na průkazu
zdravotní pojišťovny.

Bylo mi té slečny líto. Péťa mi popisovala, jak jí to moc 
bolelo, že až plakala. A Péťa se tolik snažila být hodná... 
Zkoušely prý i anestetický krém - dokonce dva druhy, ale 
nepomohlo to.
Holky tohle prostě musíte vydržet. I kdybyste měly vyletět z 
kůže. Mě to bolelo taky. A moc. Nechtěla jsem to tu psát, ale o
to přeci nejde. Zlepší se to. S každou procedurou je to lepší a 
lepší. Je jen důležité překonat ten začátek. A nezapomeňte - 
jste ženy! Zvládnete to!!!

IPL v kosmetickém salónu tak nebolí.
Ptala jsem se na ten rozdíl.
Paprsek je tam rozptylován nerovnoměrně jako žárovka. 
Uprostřed je silný, po okrajích slabší. Pokud se přidá výkon, 
může ten nejsilnější paprsek uprostřed spálit pokožku.
Na lékařském laseru mi Péťa nastavila výkon 20. To je prý 
nejvíc, co na tomto nástavci o největším průměru 1,8 cm jde. 
Když se nade mnou zase skláněl ten můj andílek, hladil mě 
svými jemnými dlouhými prsty a vyprávěl o všem možném, 
skoro jsem ani tu "pistoli" nevnímala :)
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Existují i nástavce s menším průměrem, kde jde výkon ještě 
zvednout, pokud by to bylo třeba. Ale nevýhodou je právě 
menší plocha zásahu. Paprsek je u lékařských laserů 
rozptylován rovnoměrně po celé ploše a je tak jistota, že 
zasáhne úplně každý vous/chlup. Tak vysoký výkon jako je 20
(nevím čeho) se prý na IPL nikdy nastavit nesmí a ani nedá.

Teď nechci zpochybňovat IPL - taky jsem na něm před dvěma
lety jednou zkušební procedurou začínala. Nezaujatě tu 
napíšu, co mi říkala Péťa.
IPL díky slabšímu výkonu nezasáhne všechny cibulky, takže 
je potřeba více procedur. Je možné, že se nakonec ve výsledku
zaplatí víc, než na tomhle dražším lékařském laseru, který 
zničí vždy všechno a tady je tedy potřeba procedur méně.

Nevím, muselo by se to s někým porovnat.
Každopádně ten lékařský laser je opravdu hodně drahý (vidíte
samy ty částky a to mě jich ještě pár čeká, ale už to nebude 
tak hrozné.) Ta poslední dnešní částka mě moc mile 
překvapila. Ty vousy vážně mizí úplně parádně!

Jsem zase nadšená.

Bolest během procedury (která trvá asi 20 minut) a po ní se s 
tou první nedá srovnat. Tenkrát mě pálila celá tvář ještě druhý 
den. Teď jsou místa, která trošičku pálí, spíš je to hodně 
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citlivé na dotek... no a hlavně to nevypadá hezky, protože 
vousy se spekly.
Jak jsem se dozvěděla, na každého působí paprsek jinak - 
jedna paní si dokonce hned po zákroku spálené vousy oholí... 
To by třeba u mě nešlo, protože jak jsou spečené u kůže, 
nejdou oholit.

Ale brzo půjdou :) A hlavně taky začnou vypadávat - ten 13.-
14. den miluju! :)

Ještě jsem s Péťou probrala plastické operace obličeje... zda 
jde udělat celková feminizace tváře... a to dělají na této klinice
taky.
Například plastika nosu je naprosto banální zákrok. Dělá se 
sice v celkové anestezii, ale stráví se na klinice jen jedna noc 
(zákrok se provádí vždy v úterý - to je operační den) a druhý 
den se jde domů. Nos je potom týden v sádře. Jsou na něm 
modřiny a sraženiny, až se za pár týdnů úplně zahojí. Na cenu 
už jsem se zeptat nestihla :)

Například lícní kosti se prý v ČR ještě moc neupravují. 
Každopádně jsem ráda, že jsem vlezla zrovna do téhle kliniky,
protože tady mi udělají asi všechno, co budu chtít (když 
nepomohou hormony). Včetně plastiky prsou.

Tady je odkaz na stránky Laser Esthetic, kam chodím:
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http://www.laseresthetic.cz/

Je tam i ceník plastických operací. Třeba nos vyjde na 25-
34.000 Kč :)

Duben 2014 - Laser počtvrté 775

http://www.laseresthetic.cz/cenik/plasticke-operace/
http://www.laseresthetic.cz/
http://www.laseresthetic.cz/


Anička mi ale poslala ještě jeden odkaz - na Ústav estetické 
medicíny, který se přímo specializuje na feminizaci obličeje: 
http://www.uem.cz/zakroky/feminizacni-operace-obliceje
Popisují tu hezky detailně rozdíly mezi mužskou a ženskou 
tváří.

S Péťou jsme potom jely spolu metrem až na konečnou, kde 
jsem měla na parkovišti auto a ona jela ještě něco nakupovat 
se svým přítelem.
Moc ráda za ní jezdím. Ona je tak milý člověk. A také je 
nesmírně ženská. Řekla bych, že maximálně, jak jen může 
být. Tím jak se pohybuje, jak mluví, jak se usmívá, jak se 
obléká... Odkoukávám to od ní :)

Letím do sprchy a do postýlky a celá šťastná se do ní dnes 
zachumlám.

A posílám ještě pozdrav Lindě, která dnes šla poprvé od 
středy strávené v Praze do práce, kam musela ještě přijít jako 
kluk. V téhle fázi těsně před Real Life Testem je to 
přeskakování nejtěžší. Pamatuji si sebe, jak jsem nenáviděla 
příchody do práce v posledních klučičích kalhotách ještě jako 
Tom, zatímco všude jinde už to byla Tereza. Tolik to bolí, že 
vás to jen žene toho muže už definitivně co nejdřív 
odstřihnout...
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Škoda, že nejde odstřihnout také ještě něco jiného ;)
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Snaživka snaživá
19. dubna 2014 v 11:56 | Tereza 

Přijde mi to legrační.
Musela jsem na poštu i přesto, že to není ani den po laseru a 
nejradši bych dnes vůbec nechodila mezi lidi. Nechci to 
spáleniště ani zamaskovávat, protože tvář je ještě dost citlivá 
a bylo by nepříjemné se večer odličovat.
Potřebovala jsem na poště poslat balíčky, ale hlavně si 
vyzvednout novou červenou bundičku :)

Řešila jsem, jak moc se namalovat, jak moc se žensky 
obléknout a zkrášlit, když mám pod bradou velký černý 
ostrov spečených vousů a pak ještě pár méně nápadných po 
celé tváři.

Nebrala jsem si akorát náušnice a místo svých krásných 
holčičích bundiček jsem sáhla po černé uni, kterou už 
nenosím.
Oči bez linek se mi nelíbí, takže jsem si je trochu přikrášlila. 
To bylo všechno.

A co mi na tom přijde legrační? :)

Dřív jsem se dlouze snažila a dalo mi práci udělat ze sebe 
Terezu. Mohla jsem se zbláznit a pořád to nebylo ono.
Teď se sebou nemusím dělat vůbec nic.
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Nemusím se ani namalovat a dokonce mít vyloženě holčičí 
bundu, abych vypadala žensky. Tohle je tak super!
Dalo by mi práci udělat ze sebe Toma :)
Nejde to.
Ať se snažím sebevíc :)
To je přesně moment, na který jsem čekala. Kdy vyjdu ven z 
domu sama za sebe a nikdo mi nemůže říct, na co si to tu 
hraju?
Tohle jsem já. Takhle prostě vypadám.

Když ta tvář bude hlaďoučká bez vousů, k tomu budu 
namalovaná a hezky oblečená, tak všechen strach z nějakého 
prozrazení už je dávno pryč. Mám takovou radost!
Alespoň to tak vnímám já. A pokud to tak vnímám, pak tím 
svým sebevědomím přesvědčuji okolí, že to tak prostě je a 
hotovo :)
Včetně mých sousedů, kteří nemají na vybranou a musí mě 
potkávat takhle. Jen čekám, až se někdo zeptá, co to se mnou 
je :) Ale když se ptát nebudou, vadit mi to nebude :)

V pátek jsme měli angličtinu. Dva kluci z výroby přišli dříve a
sedli si na stranu kluků, kde jsem dřív sedávala já s kolegou. 
Takže když vešel kolega, sedl si vedle nich a já už neměla 
kam. A tak se stalo to, co jsem si každou hodinu moc přála - 
sedět na straně dívek :)
Nikdo se tomu nedivil. Kluci mě takhle viděli poprvé a žádný 
problém. Asi si mysleli své.
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A já se rozplývala blahem nad tím, že sedím na holčičí straně 
mezi dívkami, které se mnou také jako s dívkou 
komunikovaly :). A nejen ony.

Australský pan učitel mě oslovoval "Terko" s velmi tvrdým 
anglickým přízvukem, takže to znělo spíš jako "turkey" 
(krocan) :)
Zřejmě má nějakou žačku Terku, takže ví, že Tereze se u nás 
může říkat Terko, protože ode mě to nemá :)

To bylo moc milé a vůbec mě to celé moc bavilo... dokonce i 
tehdy, když mi kolegyňka řekla nahlas "ty snaživko 
snaživá" :) (Ještě že to nechtěla přeložit do angličtiny! :) I 
kdyby mi řekla "ty krávo", tak budu v sedmém nebi :) (Ale 
samozřejmě bych si to vlastně nenechala líbit, i když ona by 
mi takhle nikdy neřekla :)

Zajímavé je, snaživka snaživka snaživá nemá mužský 
ekvivalent :) Neříká se "snaživec snaživý". Čím to asi bude? :)
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Daniella a Jenna Talackova
19. dubna 2014 v 17:42 | Tereza |  Přeměny 

Už dlouho jsem neskoukla žádnou novou přeměnu na youtube
a protože mám čas a dnes nemůžu kvůli vousům po laseru 
moc mezi lidi, řekla jsem si, že se na nějakou podívám.
Hned první, kterou mi youtube nabídlo z 5.4., mě zaujala tím, 
že v něm Daniella popisuje vývoj toho, jak dospěla k tomu, že
má poruchu identity.
Nejprve si myslela, že je gay (tento stav trval přes 3 roky), ale
pořád to nebylo ono a tím, jak jí chyběla ta ženskost, tak si ji 
začala sama na sobě začala vytvářet a oblékat se více žensky. 
Fotky tam jsou z období jako nerozhodnutý muž, jako gay, 
jako zženštělý gay no a pak jako Daniella.

Ten největší zlom nastal ale v momentě, kdy viděla dokument 
o Jenně Talackové. Uvědomila si díky němu, kým je.
A tak mě Daniella přivedla k Jenně. Už to české příjmení... 
Tomu musím přijít na kloub :)
Jak to, že mi tahle událost z Miss Universe Canada v r. 2012 
unikla?
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Jenna Talacková (nar. 
1988) je dcera Čecha a
Kanaďanky, která se v
r. 2012 dostala do 
finále Miss Universe 
Canada, ale byla ze 
soutěže vyřazena, 
protože pravidla Miss 
Universe už od r. 1952
(podle mě nesmyslně) 
říkají, že zúčastnit se 
mohou pouze ženy, 
které se jako ženy 
narodily.
(Nechápu. Jenny se 
přeci narodila jako 
žena. Pohlaví neurčuje
to, co je v rozkroku, 

ale je v hlavě... No nic, to tady nevyřeším, ale naštve to, když 
vidím, jaká je z ní kráska a hlavně ona je žena. Čím je jiná 
proti biologickým ženám?) Je tak ženská...
Jenna v přihlášce do Miss Universe Canada 2012 uvedla 
pohlaví "žena" (neboť ho má nyní i v dokladech), ale jedna 
účastnice soutěže Miss International Queen 2010 v Thajsku 
(soutěž krásy pro transsexuální ženy), které se Jenna 
zúčastnila, ji poznala a kontaktovala pořadatele Miss Universe
v Kanadě (prostě jí záviděla, jak je krásná, to je jasné).
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Přesto, že se Jenna dostala mezi 65 finalistek, byla 
diskvalifikována.
Ale protože je to holka šikovná a ještě k tomu z poloviny 
chytrá Češka, tak se nedala, kontaktovala právníka, který pak 
kontaktoval Donalda Trumpa, vlastnícího práva k 
mezinárodní Miss Universe a ten rozhodl, že pravidla budou 
změněna. Jenna se vrátila do soutěže, dostala se mezi Top 12, 
ale skončila na 5. místě. Získala však titul Miss Sympatie.

Jenna prodělala operaci pohlaví v 19ti letech a je veganka. 
Teď se věnuje modelingu.

Tak to celé vlastně dopadlo dobře :)

Daniella poté ve svém videu pokračuje sdělením, že díky 
tomuto dokumentu o Jenně se rozhodla nastoupit do 9. třídy 
mezi 600 lidí už jako dívka. (Ve videu jsou fotky i z těchto 
začátků).
V 10. ročníku se rozhodla začít přeměnu a podstoupit HRT.
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Z Ryana je Danielle

Až budu mít své vlásky dlouhé jako má teď Danielle...
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Jsou to krátké nepředvídatelné okamžiky, které nás navždy 
ovlivní a doplní poslední kamínek do této kdysi tak rozházené
mozaiky...

Na závěr sem dávám překlad jejího hezkého poselství, se 
kterým se ztotožňuji, protože už teď vím, o čem mluví, 
protože už sama vím, jaké to je a můžete to zažít i vy:
(Leničko, to je i pro Tebe...)

"Jen chci, aby lidé věděli, že být sám sebou je tím 
nejdůležitějším, čím být můžete. Všichni potřebujeme lásku a 
cítit se uvnitř šťastní. Život ve lži je ale daleko od štěstí, které 
si zasloužíme. Chtěla bych vzkázat všem lidem, kteří přemýšlí 
o přeměně, žijí ve své temné přítomnosti a neví, co mají dělat:
Před tím, než můžete někoho milovat, musíte milovat sami 
sebe. A BÝT TÍM, KÝM JSTE UVNITŘ. Pamatuji si první 
okamžik, kdy jsem vzala svojí první pilulku s hormony - ten 
pocit svobody a znovuzrození. Všechno má svůj čas. Jednoho 
rána se neprobudíte a nebude z vás dívka. Je to proces. 
Děkuji všem, kteří mi přeměnu umožnili a pomáhali mi na mé 
cestě. Nikdy bych takhle do školy nepřišla bez mých přátel a 
jejich opory. Všechny vás miluju a pamatujte si: Neodmítejte 
změny, ale nikdy neměňte sami sebe tak, abyste pasovali do 
standardů "normálnosti" této společnosti. Žijte s úsměvem a 
milujte sami sebe."
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Ani já bych bez přátel, bez vás a bez mých tolerantních 
kolegů nebyla tam, kde jsem teď.
Na lidech v našem okolí, jejichž existence se nás 
bezprostředně dotýká, jejich reakcích, názorech na svět a 
vlastně i výchově v dětství závisí úspěch a hladkost celé naší 
přeměny. Bez nich bychom nikdy tolik síly sami v sobě 
nenašli.
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Anniiny zážitky z Motola (2011)
20. dubna 2014 v 17:16 | Tereza 

Trošku předbíhám (v myšlenkách). Prostě jsem zvědavá holka
a nedalo mi to. Myslím na to teď dost často - jaké to bude, až 
budu úplně "vyřízená" :) Ne kvůli strachu z operace - z té mě 
nemůže nikdo žádným způsobem vystrašit ani mi jí znechutit, 
i kdyby místo skalpelu použili pilku z kůlny, ale myslím na to 
kvůli tomu, že v ten moment bude úplně všechno už 
napraveno tak, jak má být, do posledního detailu. (I když 
tohle vlastně není žádný detail :)

Já si na svou reportáž z Motola ještě přes rok musím počkat :/ 
Spousta z vás mě ale předběhne, protože jste i dřív začaly. A 
jsou slečny, které to mají celé už za sebou. Možná jste ten 
článek z blogu Annii (na který odkazuji v levé části) z r. 2011 
už četly, ale pokud ne a jste zvědavé na detaily a pocity 
během těch 8 dní v Motole, určitě doporučuji přečíst.
Zcela jistě to každá prožívá trochu jinak, ale spousta věcí 
bude podobná.

Annia se dostala do Motola k MUDr. Jarolímovi v červnu 
2011. Žádný novější článek (v češtině) jsem o operaci a 
následném pobytu na lůžku nikde nenašla (a z angličtiny se 
mi to překládat nechce - navíc nás nebudou operovat v New 
Yorku, ale v Praze). I tak je to moc zajímavé čtení...
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Annia už svůj blog neaktualizuje. Skončil článkem z 12. ledna
2012 s názvem "Naposled".
A mimochodem začala 24. února 2009. Takže obsáhl téměř tři
roky jejího života.
Je zajímavé sledovat ten vývoj, kdy ještě v březnu 2009 
přemýšlí, zda napsat e-mail Hance Fifkové. :)
Čím to, že tyhle příběhy mají stejné začátky, průběhy i konce?
:) Ale důležité jsou ty stejné konce. O ty nám všem jde.
Konce těchto příběhů, aby mohly začít příběhy jiné. Lepší.

Dovolím si tedy odkázat na její článek s názvem "Motolská 
sága", který je i vtipný a plný jejích pocitů (což mám ráda).
Hned jsem se viděla na jejím místě :) Hlavně s tím čůráním :) 
Auvajs. Ale ten pocit!

A ještě pak následoval jeden článek "Kontrola", kde stručně 
popisuje návštěvu Motola měsíc po operaci.

Možná bych ještě dala odkaz na článek, který těmto dvěma 
předcházel s názvem "Plná polní do Motola", kde je seznam 
všeho, co si s sebou sbalila do nemocnice :) Nejdřív jsem se 
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divila, proč píše, že jí se zavazadly museli pomoct rodiče, 
protože jich bylo tolik, ale teď už se nedivím... :)

V případě, že její blog by byl jednou z nějakého důvodu 
zrušen, mám tyto tři stránky uložené na svém serveru. Byla by
jich totiž škoda.

Obecný popis najdete i na http://www.transsexualita.cz/?
page_id=595, kde je docela hezky popsána rekonstrukce 
neovagíny (která část původního ústrojí se použije na tu 
novou atd.)

A ještě jednu hezkou detailní výpověď jsem našla: Motol 
2010

Nějaký obrázek bych o tom už tedy měla.

Nevím, jestli je dobré o tom zjišťovat víc informací nebo jít 
do toho raději s nevědomostí. Proto do mé operace už žádné 
informace zjišťovat nebudu (stejně už to mám načtené a 
nakoukané :), i když by určitě stálo za to, kdyby o tom 
detailně povyprávěla některá slečna, co už má vše za sebou a 
bylo to v posledních dvou letech (aby to bylo aktuální). 
(Třeba Andy? ;)

Nejhorší je, že teď jak jsem si ten článek přečetla, tak se těším
ještě víc.
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Jsem zvědavá, co čeká za rok mě.
Do té doby to tu se mnou budete muset vydržet a potom 
uvidíme, jestli taky napíšu článek s názvem "Naposled" :)
(Pochybuju o tom :)
Článek o mých 8 dnech v Motole ale rozhodně napíšu :)
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Jeho jméno je Julia
21. dubna 2014 v 23:34 | Tereza |  Přeměny 

Dívala jsem se na ruský dokumentární 
kanál RTД, který je dabovaný do angličtiny
a najednou tam běžela upoutávka na pořad 
"His name is Julia". Hned mi došlo, o co 

jde.
Jenže já byla zase zvědavá, tak jsem si ten pořad našla na 
youtube a skoukla ho hned.
Mě ty dokumenty a informace normálně samy skáčou do 
života, aniž bych to ovlivnila. Asi je nějak přitahuju a vy tu 
pak o nich musíte číst :)

Měla bych jít asi spát, když ráno vstávám do práce, ale 
nemůžu, protože to ve mě zanechalo docela silný dojem a 
když se tu nevypíšu, tak neusnu :) A ráno kdyžtak ty kruhy 
pod očima přeci zamaskuju make-upem ne? ;)

Julia není zrovna obvyklý případ... Asi i proto, že žije v 
Rusku... a také proto, že žije svůj život jako žena, aniž by 
začala vůbec nějakou přeměnu.
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Julia
(Celý dokument je možné shlédnout na youtube (v angličtině)

po kliknutí na obrázek).

Tak jsem se tu chtěla podělit o to, jak to chodí zrovna v téhle 
zemi, kde byrokracie "zpříjemňuje" život nejen 
transsexuálům. Je to vlastně pořádně smutný dokument. Ale 
taky o člověku, který se vykašlal na všechny lidi kolem sebe, 
na předsudky a strach... a šel rovnou do toho. Ta touha je tak 
obrovská! Cítíme jí všechny. To proto to někdy přeháníme, 
proto se ženeme kupředu jako rozjetý vlak, který je k 
nezastavení a nejdeme zastavit, protože jakmile se rozjedeme,
už se nikdy nechceme vrátit...

Oficiální text k dokumentu:
Podle cestovního pasu, je Julia stále Jurij Ovodov, 49-letý 
otec dvou dětí (synů). Nicméně jako transsexuál věří, že je ve 
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skutečnosti žena a díky jeho rozhodnutí se ho zřekla rodina a 
přišel o práci. Ačkoli je ještě fyziologicky muž, Julia na sobě 
nosí make-up, dámské oblečení a vysoké podpatky. Touží po 
operaci, která jí pomůže podobat se fyzicky ženě s tím, že 
pokud se to nepodaří, spáchá sebevraždu. RTД sleduje tohoto 
člověka v pasti mezi dvěma identitami, který se snaží o přijetí 
jak svou komunitou, tak sebou samotným.

Co mě tedy mrzí je fakt, že Julia je nadabovaná MUŽEM. Asi
tvůrci dabingu usoudili, že když má mužský hlas ve své rodné
ruštině, tak by ho měla mít i v angličtině.
Nevím, jestli je to správné. Mě se to ale nelíbí.

Zajímavý je vlastně každý takovýto příběh, ale stojí za to 
občas nějaký shlédnout, i když je jich plný internet i televize.

Obdivuji její odvahu nechat se takhle zfilmovat. K tomu bych 
se třeba já vůbec nikdy nedokázala odhodlat právě proto, že v 
budoucnu nebudu chtít být spojována s čímkoliv z minulosti. 
(Že ale mám těch nabídek na natáčení! :)).

Julia vypráví o tom, jak si své tajemství uvědomovala, už 
když byla malá, ale nechtěla to nikomu říct.
Na kameru pak přiznává, že ještě není po operaci, že by moc 
chtěla, protože až po ní jí změní jméno v cestovním pasu a 
takhle s tím má jako Jurij problémy. Přiznává, že operace je 
však extrémě drahá a ona na ní nemá peníze.
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(Takže v Rusku to hrazené z pojištění nemají jako my nebo 
Rakušáci).

Rozhovor Julie se soudkyní, která projednává její žádost o 
změnu rodného listu:
Julia: "Chtěla bych projít přeměnou a začít brát hormony."
"Můžete mi ukázat všechny vaše lékařské zprávy? Předložila 
jste pouze jednu."
"Myslela jsem, že to stačí. Nevěděla jsem, že jich potřebuji 
více. Nemám žádné jiné dokumenty."
"Budete schopná doložit tyto dokumenty?"
"Ano, myslím že ano."
"Kdy budete schopná doložit tyto dokumenty?"
"Neznám přesné datum..."
"Kolik dní potřebujete?"
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"Asi deset...pravděpodobně. Je těžké to říci přesně."
"Váš případ je odložen do 19. září. Pokud nebudete mít 
potřebné dokumenty, kontaktujte nás."

A hotovo, sbohem. (To říkám já.)

Cestovní pas Julie, podle kterého si objednává on-line letenku
přes internet, kde ale vyplní ženské jméno Julia Ovodova a

pohlaví žena.

Její kamarádka - zpěvačka - Julietta Bashirova: "Říkala jsem 
Julii, ať si nedává make-up a vezme si třeba kalhoty, když 
někam letí. Ale Julie si dělá, co chce. Namaluje se a oblékne 
si šaty. Musí čekat, že bude mít na letišti potíže. Samozřejmě 
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nemůže projít letištní kontrolou, protože její údaje nesouhlasí 
s údaji v pase."
Tady jí to ale prošlo...

Julia: "Pokud máte nějaký problém, je potřeba se mu postavit 
čelem. Neutíkat před ním. Ruské právo mi nezakazuje nosit 
šaty a vysoké podpatky, přestože mám v pase pohlaví "muž". 
A tak to prostě dělám!
Ano, teď jsem transsexuál, ale to je přechodné období. 
Především jsem žena."

Julia mluví telefonem s matkou:
Matka: "Když ti bylo deset... třináct... měl(a) jsi rodinu... 
byl(a) jsi normální člověk."
Julia: "Ale mami, já jsem pořád normální člověk. 
Nevymyslela jsem si to. Narodila jsem se s tím. Musíš věřit 
odborníkům, nemáš jinou možnost."
Potom matka položí telefon.

Rozhovor s lékařem:
Lékař Jevgenij Grekov: "Vaše varlata produkují stále velké 
množství testosteronu. Potřebujete to zastavit, budete se cítit 
lépe. Nejprve vám vezmeme krev."

Julia na ulici: "Když mi bylo 5, začala jsem si uvědomovat, že
něco není v pořádku, když na mě volají Jurij a označují za 
chlapce. Věděla jsem, že na světě jsou kluci a holky, ale 

Duben 2014 - Jeho jméno je Julia 796



snažila jsem se to v sobě nějak analyzovat a šokovalo mě, že 
mám být chlapec. Především jsem byla ale zoufalá z toho, že s
tím nemohu nic udělat. A tak jsem si toto tajemství chtěla 
uchovat navždy v sobě. Takové mé velké tajemství, se kterým 
prostě musím žít."

Další rozhovor s matkou po telefonu:
Matka: "Chtěla jsem Ti říct jednu věc: Nechoď na žádnou 
operaci!"
Julia: "Mami, zkus pochopit, že potřebuji změnit mé tělo. 
Jsem teď žena. Nemohu mít mužské orgány, když jsem žena. 
Snaž se to pochopit! Julia, Maria, Jekaterina - žádná žena 
nemá mužské pohlavní orgány."
"Jak se tomu říká, co chceš teď podstoupit?"
"Mami, to je orchiektomie (kastrace). Ale potom si nechám ty 
orgány stejně všechny odstranit. Jenže je to příliš drahé a na to
teď nemám."
"A tohle všechno jsi nevěděl(a), když jsi byl(a) mladý(á)?"
"Ale ano, věděla, ale snažila jsem se to v sobě zabít. Snažila 
jsem se zabít i sebe. 70 % transsexuálů se pokusí o 
sebevraždu."
"V tom případě jsou všichni slaboši."
"Ne, nejsou. Jsou to velice silní lidé."
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Julia s přítelkyní Olgou Michailovou probírá její předešlá
manželství, která zkrachovala na tom, že partnerky chtěly za

partnery muže a ne ženu

Julia: "Měla jsem spoustu vztahů. Narodily se mi děti. Ale nic
se nezměnilo. Byla jsem to pořád já - ta, co předtím. Po 
rozvodu podporuji své děti finančně tak, jak nejlépe dovedu. 
Když jsme se rozvedli, byl dceři asi rok. Nyní je jí 26 a 
myslím, že bych jí na ulici nepoznala."

Julia si domluvila se svou dcerou Irenou schůzku v parku, ale 
ta jí nakonec poslala sms, že nemůže přijít...

Opět se Julia vrací na soud, kde jsou projednávány její 
chybějící dokumenty.
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Soudkyně: "Minule jsem po vás chtěla doložit chybějící 
dokumenty. Dokumenty z nějaké kliniky, která má potřebnou 
licenci. Máte je s sebou?"
Julia: "Ne, nemohu doložit tyto dokumenty."
"Opět jste přišla nepřipravená. Co teď od nás očekáváte?"

Aleksandr, syn Jurije (píší tam Jurije, ale já mám sto chutí
napsat Julie.

Tohle nerespektování pravé identity se mi nelíbí.)
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Alexandr: "Pokud potkám svého otce, řeknu mu "ahoj tati", 
neřeknu mu ahoj Julie. Mohl bych, ale nechci. Pořád to bude 
můj otec, ať vypadá jakkoli. Stydím se za něj.
Až jednou budu mít děti, nikdy jim neřeknu "tohle je váš 
děda". Chci s ním chodit na fotbal, na pivo...všechny tyhle 
maličkosti, které se s otcem dělají, ale to nemohu."
(A takový hezký chlapec by to byl :/ - říkám já)

Larisa - bývalá manželka Jurie - nikdy jsem ho nemilovala.
Jestliže bude po operaci šťastný (mluví o něm v mužském

rodě), tak ať si tu operaci nechá udělat.

Larisa se za Julií vydala do obchodu, ve kterém pracuje:
Julia: "Nech mě být. Já pracuji."
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Julia opět na soudě poslouchá rozhodnutí:
"Na základě předložených dokladů bylo rozhodnuto takto: 
Žádost o změnu rodného listu se zamítá. Proti tomuto 
rozhodnutí můžete podat odvolání..."

Rozhovor s matkou po telefonu:
"Mami, potřebuji, abys mě oslovovala Julie. Nebudu reagovat
na jméno Jurij, protože nejsem Jurij. Totéž vyřiď tátovi."
"Ale ještě přeci nemáš změněné jméno...?"
"Nemám, ale v lékařských zprávách je... mami... chci ti říct 
jednu jednoduchou věc: Miluji tě a chci, abys mě taky 
milovala. Nejsem hloupá, vím co mám dělat."
"Miluji tě celý život. Celý život žiji pro tebe."

Julia: "Jestliže zemřu, nechci mít na svém náhrobku jméno 
Jurij."
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Setkání s Darinkou a její ženskostí
23. dubna 2014 v 23:57 | Tereza 

Klikatící se noční silnice temným údolím vedla mě s tóny 
krásných melodií domů a všude vonělo léto (ne jaro, i když je 
duben)... cítila jsem vůni žlutých lánů řepky, ve kterých jsem 
se chtěla vždycky nechat vyfotit, protože to nekonečné zářivě 
žluté moře mě od malička fascinuje.
Teď ale žádné barvy na polích vidět nebyly, protože byla už 
tma. Já bych je ani nevnímala. Celou cestu jsem přemýšlela 
nad ženskostí... A měla jsem radost z jednoho dnešního 
milého setkání s někým, kdo mě právě na téma ženskost 
musel chtě nechtě přivést.

Dnes jsem jela do Motola na kontrolu Kačenky, kterou tam 
přivezla má bývalá žena s přítelem. Sešli jsme se u ordinace, 
Kačenka mi hned skočila kolem krku a první co řekla bylo, že
už zbývají jen dva dny a budeme spolu.
Zalil mě zase pocit štěstí a vůbec nic mi nechybělo.
Užívala jsem si jí pak až do poslední možné vteřinky a moc se
těším na víkend s ní.

Jela jsem tam nenamalovaná bez náušniček a bez 
nalakovaných nehtů v uni svetru, ale v holčičích kalhotách 
(pánské už pro mě neexistují - přeci nebudu nosit pánské věci,
když jsem žena). Jela jsem tak kvůli Kačence, protože to prý u
ní není porušení RLT (což chci ale probrat s Hankou hned při 
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další schůzce, protože ne vždy jsem schopná se stihnout 
odlíčit nebo převléknout a navíc ani nechci) a vyhnula jsem se
i poznámkám mé bývalé ženy (která si ale stejně bude muset 
zvyknout). Její přítel byl jako vždy úplně v pohodě a ráda si s 
ním povídám. On a Kačenka jsou z nich jediní, kdo nemá 
žádný problém.

A pak jsem se letěla rychle zkrášlit a převléknout do auta, 
protože nenamalovaná a v uni oblečení jsem celá nesvá... Za 
pár minut už jsem se zase líbila sama sobě a těšila se...

Tenhle den byl totiž něčím výjimečný. Věděla jsem, že 
jakmile Kačenka odjede, někdo na mě čeká.
Moc jsem se na to setkání těšila a přišlo vlastně úplně 
náhodou.
Byla to Darinka ze Slovenska, která jela zrovna dnes také do 
Motola na autotransfuzi (vzali jí 350 ml a začátkem května jí 
čeká operace). Jen tak mimochodem mi napsala e-mail, jestli 
nemám cestu do Prahy :)
A já zrovna měla! :)

Na Florenc přijížděla autobusem už ráno v 6:30 a ve 20:30 
měla odjezd zase zpátky. Obdivuju jí. 11 hodin sem a 11 
hodin zpět na Slovensko vlastně během jednoho dne. Jenže ta 
únava se na ní vůbec nepodepsala - alespoň tak jsem vnímala 
její krásu já...
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Chvíli mi trvalo, než jsem se vymotala z Motola na Florenc a 
tam někde zaparkovala. Věděla jsem z fotky, kterou nesmím 
nikde ukazovat, zhruba jak vypadá. Věděla jsem, že je hezká. 
Ale i přesto, když jsem se blížila ke stanovišti č. 26, kde jsme 
měly sraz, jsem nevěřila svým očím...

Když jsem se k ní rozběhla, už vstávala, roztáhla ruce a objaly
jsme se. To bylo tak hezké! A příjemné! Vůbec celé odpoledne
až do večera bylo takové.
Moc mě rozesmálo naše přivítání, kdy jsme obě současně 
řekly jedna druhé: "Ty jsi krásná!" :)
Bože... tahle krásná blondýnka řekla mně, že jsem krásná! :) 
To, že je krásná ona, věděli všichni, kteří tu procházeli, ale 
ona mi Darinka chtěla zvednout sebevědomí. (Ďakujem! :* ) 
Moment, který jsem nečekala a který jsem si v tu chvíli 
opravdu vychutnala.
Fotit se nenechala, protože je přirozené, že někdo tak ženský a
dokonale sžitý s ženským světem, do kterého perfektně 
zapadá, prostě nechce být spojován s minulostí. Chtěla jsem 
mít její fotku na památku a ukázat jí mamce...
Tak vám jí tu aspoň popíšu, abyste věděli, proč jsem byla její 
ženskostí tak fascinovaná.
Stála přede mnou štíhlá blondýnka s nádhernými dlouhými 
blond vlasy přehozenými na stranu do předu, s milým 
úsměvem, hladkou pletí, krásnýma ženskýma očima s 
dlouhýma řasama a velmi ženským něžným hláskem, kterého 
jsem se nemohla nabažit. (Nějakých krásných ženských 250 
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Hz, protože jsem jí ho samozřejmě ještě před odjezdem 
změřila a nasmály jsme se, když se pokoušela vytvořit co 
nejhlubší mužský tón a vůbec jí to nešlo :)
Já viděla ženu. Krásnou ženu. A nebyla jsem jediná.
Každý kluk, který kolem nás prošel, na ní hodil očko :) 
Všímala si toho. Sjížděla ty kluky taky pohledem a vůbec se 
nedivím tomu, že při minulé návštěvě Motola jí nabídl jeden 
chlapec doprovod (který neodmítla :), že jí kluci zvou na 
drink, chtějí si s ní povídat, seznamovat se... :) To je jasné. 
Ona není muž. A tak to má prostě být. Přesně takhle.

A tahle slečna (Darinka je už 2 roky na hormonech) ženštější 
než 90 % biologických žen mi vypráví o tom, jak má někdy 
strach, že vypadá příliš mužsky! Jak by si chtěla nechat 
upravit nos... aby byla ještě ženštější!
To proto jsem pak celou cestu musela přemýšlet o hranici 
ženskosti - kde je ta pravá stoprocentní, když ani Darinka není
spokojená? :)

Tolik jsem si přála být už na jejím místě... Vyprávěla mi o 
svém životě (protože jsem byla zvědavá). Jí identifikuje 100 
% okolí správně (to ani jinak nejde). Má ženské jméno, 
protože je po orchiektomii (na Slovensku to totiž funguje tak, 
že se musí vyčerpat veškeré možnosti vedoucí k přeměně 
pohlaví a operaci předchází orchiektomie, po které si (stejně 
jako u nás) už ale můžeme změnit úředně jméno na ženské. 
Samozřejmě jsme probraly i téma přeměna a rozdíly mezi 
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oběma zeměmi. Konkrétně Darinka musela docházet po dobu 
jednoho roku k MUDr. Caisové z Košic (slovenská kolegyně 
Hanky Fifkové, která má ovšem odlišný přístup i postupy - ale
důležitý je výsledek, že?). Po roce (schůzky byly 1x za 2 
měsíce, zatímco u nás jsou 1x za měsíc) dostala hormony a na
orchiektomii mohla jít po dalším roce na hormonech.) U nás 
se ten první rok nečeká a hormony se dají, jakmile jsou 
všechna potřebná vyšetření (potvrzení diagnózy, 
endokrinologie a interna). Na Slovensku je potřeba vyšetření z
psychologie, urologie, endokrinologie a genetiky. (Genetické 
vyšetření se u nás dělá myslím jen v Hradci Králové, jinak 
ne).
A také jsem se dozvěděla, že na Slovensku se operace pohlaví
neprovádí. Není tam nikdo, kdo by jí udělal. (Pouze 
orchiektomii).
Pokud má někdo zájem o tuto operaci, musí do Prahy (nebo 
do jiné země, např. do Srbska, kde se ale platí zhruba 170.000
Kč, zatímco v Praze ji proplácí slovenská pojišťovna po 
vyčíslení všech nákladů. Darinka byla tak hodná, že mi dala 
nahlédnout do seznamu úplně všech úkonů (zajímavý 
seznam :) včetně jejich ohodnocení a celkem to u nás v 
Motole vychází na něco přes 116.000 Kč. (Darinka mi říkala, 
jak se jí líbil úředník, který to s ní v Motole sepisoval :)
Pokud jste ze Slovenska, je potřeba vyběhat množství papírů 
právě kvůli pojišťovně. Ta už ale neproplácí kosmetické 
operace a tak tu druhou operaci, kterou MUDr. Jarolím dělá, 
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aby "to" vypadalo lépe, už si bude muset Darinka zaplatit 
zřejmě sama.
Říkala jsem si, jaké máme vlastně štěstí, že žijeme v ČR...

Představte si, že by v ČR nikdo operace pohlaví neprováděl a 
my jsme musely jezdit třeba do Košic - a to i několikrát do 
měsíce, než bychom to všechno zařídily!

Ale vím, jak nás všechny žene kupředu ta touha po ženskosti, 
takže se kvůli tomu postavíme třeba na hlavu (ale zrovna 
tohle tedy nepomůže :).

Potřebuji tu na Darinka neprozradit úplně všechno, aby nebyla
identifikovatelná, ale prozradím ještě jednu drobnost, která 
mě hodně zaujala - Darinka má přítele, který ale neví, že tu 
dnes v Praze byla. Vyprávěla mi, jak spolu chodí, líbají se, 
mazlí... ale on nemá o tom, co jí čeká (a co prožila) ani tušení!
Takže jsme řešily, jak mu to říct... A obě jsme dospěly k 
názoru, že pokud jí miluje takovou, jaká je - tedy jako krásnou
a milou inteligentní ženu, kterou jsem viděla i já, pak ten fakt,
že teprve teď přijde o to navíc tam dole, co tam nikdy nemělo 
být a vlastně teoreticky ani neexistuje, nemůže ovlivnit to, zda
s ní zůstane nebo ne. Ale takto přemýšlí ženy, jak podotkla 
Darinka. Jsme empatičtější. Škoda, že neměla jeho fotku - 
byla jsem moc zvědavá. Tak mi ho aspoň popsala, ale tyhle 
detaily už si nechám jen pro sebe.
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I tak moc může být někdo ženský, že i před operací při tak 
blízkém kontaktu jako je hlazení a líbání, včetně přespávání v 
jejím pokoji, nemusí poznat, kým že to doopravdy je. A tak to 
má vlastně být, protože ona je žena a on je muž.

Moc ráda bych se přijela na Darinku ještě podívat a určitě se o
to pokusím. Přivezu jí pomeranče :) (jo, na JIPce z nich budou
nadšení :)

Když jsem jí mávala vedle krásného modrobílého autobusu, 
uvědomovala jsem si, jak už musí být šťastná. Ona už je tak 
dlouho na druhé straně, že se stihla vytvořit i svou ženskou 
minulost.

Vážně mě potěšila její otázka, jestli se už chystám na nějaké 
rande s klukem :)
Jak bych ráda!
Potěšilo mě to z toho důvodu, že si vůbec dokázala představit 
mě, jak jdu na rande s klukem. To už fakt můžu? :) (A ten 
kluk to o mně ví nebo neví? :) No neví... Ale copak to jde, 
když vypadám takhle?
A neříká si totéž i Darinka? ("Ještě nevypadám dost žensky..."
:) Darinko - vypadáš! Fakt!
Po celou dobu jsem nebyla schopná si jí představit jako muže.
Nešlo to.
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Takže jsme si na lavičce na Florenci porovnaly třeba prsa :) 
Myslím, že se ten hlouček strážníků docela kochal, když 
Darinka kroužila rukou kolem svých prsou a vyprávěla mi o 
tom, jak jí z absolutní nuly narostla tahle áčka, která 
mimochodem podle mě úplně stačí (a tvrdí to i její přítel :).
Probraly jsme i chlupy, které tolik nerostou, vlasy, pleť, 
kluky...

No prostě bylo to úžasné krásné milé holčičí setkání, které mi 
udělalo moc velkou radost a posunulo dál v myšlení, protože 
ještě pár měsíců a už budu moct začít taky tvořit svou holčičí 
historii...

S takovými pozitivními a krásnými lidmi bychom se měli 
všichni vídat častěji :)

Jen mě mrzelo, že jsem po dlouhé době od včerejšího večera 
měla odlakované nehty, protože hned druhá její věta po 
přivítání byla: "A kde máš své růžové nehty?" Příště, až 
pojedu na kontrolu Kačenky, už si je nalakované nechám. 
Nelíbí se mi dělat ze sebe někoho, kdo nejsem...

Doufám, že jsem tu na Tebe, Darinko, nepráskla moc. Pokud 
ano, tak řekni, já to umažu nebo ještě víc zobecním. Ale tak 
nějak nepředpokládám, že Tvůj nic netušící přítel by zabrousil
na tyto stránky. Ani nikdo z Tvého okolí. Ale chci respektovat 
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Tvé soukromí, jak nejlépe dovedu. (Jenže Tys mi toho řekla 
tolik zajímavého! :)

Konečně jsem se taky dozvěděla, co je to "cicuška" :) Protože 
jsem byla takhle hezky nedávno nazvána na facebooku. (Je to 
něco jako naše "číča, čičinka" :)

Proseděly jsme spolu na Florenci 5 hodin a i kdyby to mělo 
být 12, tak tam s ní sedím a povídáme si ještě teď.

A teď - zatímco já se jdu zachumlat do měkoučké postýlky, 
Darinka sedí na tvrdém sedadle u okna a doufám, že se jí 
podařilo aspoň na chvilku usnout. V momentě, kdy já budu 
zítra už 15 minut v práci, ona bude teprve vystupovat doma z 
autobusu...

Tak a teď si jdu ještě o půlnoci zase zpátky hezky nalakovat 
své nehty na růžovo.
(Už neříkám "nehtíky" ;)
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Sublinguálně nebo orálně?
24. dubna 2014 v 22:17 | Tereza 

Právě si poprvé nechávám rozpustit svůj Estrimax pod 
jazykem, aniž bych ho spolkla do útrob svého žaludku. Proč 
to dělám? :) Protože se mi líbí jeden graf! :) Mám prostě grafy
ráda.

Když mi o tom Darinka včera vyprávěla (ona má totiž vše tak 
hezky nastudované - jak by taky ne za dva roky s hormony :), 
tak mě to nesmírně zaujalo. Předala mi (možná i nevědomky) 
tolik důležitých zkušeností. A dnes mi poslala potřebné 
odkazy, se kterými se tu s vámi podělím.

Nemusíte studovat všechny grafy. Stačí první. Ale mě přijdou 
zajímavé všechny.

Tento graf (který byl původně černobílý, ale já mám ráda 
barvičky, takže jsem vám ho vymalovala :) ukazuje, jaká je 
koncentrace estrogenů v těle po podání určité dávky 
estradiolu dvěma způsoby: SL - sublingual (tzn. nechat 
rozpustit estrimax pod jazykem - necucat, nevyplavovat... 
tenhle prášek je na to svou konzistencí i velikostí přímo 
ideální :) a PO - single oral (normální spolknutí).

Zatímco po spolknutí do žaludku přijde většina účinné látky 
bůhví kam a koncentrace v krvi je hned od začátku jen na 
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nějakých 20-30 pg/mL, u rozpuštění pod jazykem je hodnota 
v krvi mezi 300-500 pg/mL! To je desetkrát více.
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Tento výzkum sama na sobě provedla slečna, která řešila to, 
co my a v článku píše:

Setkala jsem se s několika transženami, které užívají estradiol 
jednoduše polykáním (orální podání). Pokud ale chceme 
zajistit vyšší účinnost, je možné si ho nechat rozpustit pod 
jazykem. Někdo tvrdí, že "slyšel", že oba dva způsoby mají 
stejný výsledek.

Výše uvedený graf vznikl na základě měření hodnoty 
estrogenů šesti žen s různými dávkami estradiolu pomocí 
obou metod. Jejich hladiny estradiolu v krvi byly měřeny 0, 1,
2, 3, 4, 6, 8, 12 a 24 hodin poté, co jim byla dávka podána. 
Výsledky byly přeneseny do grafu a jsou zarážející.

Za prvé je zajímavá vysoká hodnota ihned po podání 
estradiolu při rozpuštění pod jazykem a za druhé je vyšší i 
dlouhodobá průměrná hodnota sérového estradiolu. Obě 
plošší čáry reprezentující "polykání" jsou celkově velmi 
nevýrazné.

Hodnota estradiolu vstřebávaná do těla během dne 
rozpuštěním pod jazykem je narozdíl od spolknutí zhruba 
3,2krát vyšší.

Sublinguální křivka estradiolu má dramatický vrchol, který se 
vyskytuje v průběhu prvních 4 hodin, následovaný prudkým 
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poklesem za 5 - 6 hodin po užití pilulky. To vyvolává otázku -
je lepší vzít všechny své dávky najednou, nebo je brát 
během celého dne?

Případ 1: žena bere 3 x 2 mg estradiolu tablety najednou.

Případ 2: žena bere 1 x 2 mg estradiolu tabletu každých 8 
hodin.

Hodnoty byly měřeny každou hodinu a následující graf 
znázorňuje úroveň estradiolu v těle v obou případech.

(Modře - dávka 3x2 mg přijatá najednou, červeně - dávka 1x2
mg každých 8 hodin)
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Tento graf je ve skutečnosti poněkud klamavý. I když to může
vypadat lépe pro případ, kdy je estradiol přijímán průběžně 
během dne, ve skutečnosti je průměrná hodnota estradiolu 396
pg/ml při podání jednorázově a 322 pg/ml při podání 
průběžně během dne. Našemu tělu chybí schopnost vyrovnat 
se s cirkulující hladinou estradiolu o více než 800-1000 pg/ml.
Jinými slovy, jakékoliv množství nad tento limit je zbytečné.

Ideální metoda je udržet pilulku pod jazykem tak dlouho, jak 
je to možné. Ujistěte se, že necítíte její chuť ("you taste it, you
waste it" (pokud ochutnáte, ztrácíte účinnost)). Není to těžké 
provést s jednou pilulkou - někdy může trvat rozpuštění jedné 
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i 30 minut. Máte-li 3 nebo 4 ks 2 mg tablet v ústech najednou,
máte tendenci více polykat, což vede ke snížení účinnosti.

Ověření teorie

Mám vynikající zdravotní pojištění a dva různé 
endokrinology, z nichž každý testoval mé hladiny estradiolu 
během přeměny. Každý z nich nabízel možnost vybrat si čas 
odběru, takže jsem se hned od začátku rozhodla zaznamenávat
čas, kdy byla odebrána krev a čas, kdy jsem si vzala svou 
poslední pilulku. To jsem udělala 8krát za sebou během 2 let.

Výsledky těchto testů jsem pak srovnala s předpokládanou 
hodnotou. Byla jsem docela ohromena úzkou vizuální těsností
mezi předpokládanou křivkou (červeně) a mými skutečnými 
vlastními výsledky (modře).
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Kompletní článek s grafy o porovnání orální a sublinguálního
podání je ze: http://transascity.org/sublingual-versus-oral-
estrogen/

Aktualizováno 11.2.2014

Já jsem o metodě rozpuštění pod jazykem slyšela jen v 
homeopatii, ale tady mě to nenapadlo. Ty grafy mě 
přesvědčily, takže si tento fakt ověřím sama na sobě. (Na to 
mě přivedla taky Darinka, protože je zvědavá stejně jako já).
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Při prvních kontrolních odběrech, které mě čekají v říjnu, si 
před odběry nechám rozpustit pilulku pod jazykem a při 
druhých odběrech ji v úplně stejný čas jako v předchozím 
případě pouze spolknu.

A uvidíme :)
Každopádně se výsledky dozvím až v r. 2016 :/ Protože druhé 
odběry budou zase po dalším půlroce.
Ten rok 2016 bude celkově dost zajímavý :) Už se na něj moc 
těším.

Zajímalo mě ještě, jaké jsou ale normální hodnoty estradiolu v
krvi u biologických mužů, žen a dětí. A tady je tabulka:

Normální hodnoty ESTRADIOL:

Estradiol (pg/mL)
Muži < 55
Ženy
Střední folikulární fáze 200-300
Preovulační fáze 100-450
Střední luteální fáze 50-250
Ženy po menopauze < 55
Prepubertální děti nad 5 let < 30

(Folikulární fáze - před ovulací, luteální fáze - po ovulaci)

Duben 2014 - Sublinguálně nebo orálně? 818



Trochu mě zaráží hodnota 100-450 pg/ml u žen. Přijde mi 
vysoká. Taky bysme chtěly takovou hodnotu :)

A když už jsem si tu tak hezky vypsala normální hodnoty 
estradiolu, dám si tu ještě tabulku normálních hodnot 
testosteronu. To abyste si potom mohly porovnat své hodnoty, 
až vám zase vezmou krev.

Normální hodnoty TESTOSTERON:

Testosteron (nmol/l)
Muži 15 - 50 let 5,4 - 30,4
Muži > 50 let 5,4 - 19,5
Ženy 15 - 50 let 0,3 - 5,8
Ženy postmen. 0,4 - 4,5
Ženy po menopauze < 55
Prepubertální děti nad 5 let < 30

(Ta vysoká hodnota testosteronu kolem 30 nmol/l, to je 
opravdu hrůza proti ženským 5 nmol/l. Vůbec se nedivím, že 
tak totálně devastuje na lidském těle všechno ženské. Což je 
však u mužů žádoucí :)

Je trochu zmatek v jednotkách.
Zatímco estradiol tu uvádím v pg/ml (protože se tak nejčastěji
uvádí), testosteron je v nmol/l.
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I estradiol se dá ale určovat v nmol/l a pokud budete mít na 
svém potvrzení z vyšetření krve tuto veličinu, tak u estradiolu 
jsou tyto normální hodnoty:

ESTRADIOL v nmol/l:
Ženy (menst.) 0,04 - 1,93 nmol/l
Ženy (postmen.) 0,04 - 0,14 nmol/l

Takže to nejdůležitější jsem vám řekla a teď si tu budu zase 
jen plácat své dnešní zážitky, takže kdo chce, může si jít dopít 
čaj nebo lehnout ke svému miláčkovi (psovi nebo plyšákovi) 
do postele. :) (Dobrou! :)

Opět další den, kdy jsem si nesmírně užívala svoji ženskost.
Věděla jsem, že ráno budu muset projít celou výrobní halou 
až do skladu, kde na mě čekaly vzorky obalů a nechtěla jsem 
se schovávat, takže jsem si vzala ty nejženštější kalhoty, které 
mám (ty bílé) a takovou růžovo-bílo-fialovou košilku s 
výstřihem, který jsem si ještě nedávno myslela, že nikdy 
nemůžu ukázat :) Ale ono je to tak hezké!!!
Když jsem procházela mezi těmi davy montážnic a kluků u 
strojů, neměla jsem žádný strach. Cítila jsem radost. A 
nadšení z toho, že tu takhle můžu jít. Už konečně sama za 
sebe.
Běžní zaměstnanci byli naprosto v pohodě. Zdravila jsem 
všechny s úsměvem a oni zase mě. Většině z nich jsem stejně 
byla ukradená :) Jen vězni, které naše firma zaměstnává (a 
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mimochodem jsou moc šikovní, protože udělají 90 % práce 
zaučené dělnice, ale firma na ně vynaloží jen 30 % nákladů), 
se v těch svých šedých tričkách a černých kalhotách smáli od 
ucha k uchu. To už poznám, tenhle dotěrný úsměv. Ale já se 
hezky narovnala, vypnula prsa a usmála se na ně :) To ani 
jinak nešlo. Mě to totiž ohromně bavilo procházet mezi nimi.
Dokonce mi dnes konečně poprvé řekla vedoucí skladu 
Terezo a použila ženský rod! Sláva :) (Protože mě viděla. Do 
telefonu je to pro ní těžší, když jsem jí v hlavě ještě pořádně 
neaktualizovala můj obraz). Musím tam chodit častěji :)

V obchodě mě pořád míjel s vozíkem kamarád, který mě tedy 
nepotkává často, ale znal Toma dobře. Díval se na mě a nic :) 
Žádné "ahoj". :) Nepřipomínala jsem se mu. Vychutnávala 
jsem si ten pocit.
Ani bývalý kolega u kasy v jiném obchodě, ani další bývalý 
kolega na poště na mě nereagovali.

Schválně jsem šla k pokladní, se kterou Tom vždycky 
popovídal. Nechci se nikomu vyhýbat. Nechci utíkat. To se 
mám celý život skrývat? Proč? Beztak k ní jednou budu 
muset, tak proč ne hned?

A tak je to se vším. Proč to neudělat teď hned? Vždyť teď už 
stejně o nic nejde.
Tohle je ŽIVOT!
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Moc se mi líbilo, když vedoucí výroby vešel do kanceláře a 
pozdravil: "Ahoj holky!" :)
To bylo poprvé, co jsem od něj slyšela nějaký náznak toho, že 
respektuje moji identitu a zrovna od něj mě to vážně potěšilo.

Dnes jsem si uvědomila, že jsem si začala vytvářet svou 
ženskou minulost.
Objevují se totiž noví dodavatelé, kteří už se mnou 
komunikují od začátku pouze jako se ženou, pro ně jsem 
Tereza a nikdo jiný. Dokonce i kolegyňka (včera, když jsem 
nebyla v práci) jednomu z nich řekla, že "toto má na starosti 
paní Nováková (jakože já), zavolejte jí zítra." :) A zavolal, 
chtěl paní Novákovou, já nasadila svůj rozverný hlas bez 
basů, který se snažím pořád trénovat a žádný problém :) 
Jůůůů!
Zatím mě tedy neviděli, ale je moc příjemné s nimi mluvit po 
telefonu a v e-mailech. Ten pocit, že vás někdo automaticky 
bere jako ženu...

Jeden z nich pracuje ve firmě, jejíž jméno znám, protože má 
bývalá kolegyňka Veronika u nich teď pracuje. Neviděla jsem 
jí roky... jen jsme si občas napsaly maily, jak se máme, ale asi 
rok jsem s ní nemluvila a rozhodně neměla nikdy ani tušení, 
že jsem vlastně celou tu dobu Tereza...
Hned jsem toho využila a píšu pánovi, jestli tam Veronika 
ještě pracuje a pokud ano, tak ať jí pozdravuje :) Slíbil, že jí 
bude pozdravovat.
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A teď jsem vážně zvědavá na její reakci. :)
Co? Jaká Nováková? Já znám jenom Nováka! Z téhle firmy? 
Fakt? No s Novákem jsem pracovala - byli jsme kamarádi... 
Ale Nováková? Fakt nevím :)

Chtěla jsem se po včerejším ponocování, kdy jsem strávila do 
poslední možné chvíle večer s Darinkou na Florenci, trochu 
vyspat, ale to počká :)
A zítra půjdu spát brzo, protože budu uspávat Kačenku 
pohádkou a vždycky usneme vedle sebe. Pohled na ní, když 
usíná, je totiž ten nejhezčí pohled na světě...
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Vy jste muž nebo žena?
27. dubna 2014 v 19:36 | Tereza 

Nikdy bezdomovcům nedávám peníze. Stokrát radši za ty 
peníze koupím něco Kačence. Vím, jaké mají možnosti a že 
náš stát jim vyplatí takové sociální dávky, aby jim dovolily 
přežít. Pokud je samozřejmě během prvních tří dnů nepropijí 
a pak nežebrají, kde se dá.
Nežijeme na Ukrajině, kde nedostanou nic. (Takže jsme 
vlastně sociální stát).
Když mě nějaký bezdomovec o peníze požádá, v klidu mu 
jasně vysvětlím, kde je sociálka, za kým tam má jít a jaké 
konkrétní dávky dostane. Na to se mě vždycky hned pustí a 
zkouší to jinde. Je vidět, že ty dávky moc dobře zná, ale už z 
nich nemá ani korunu.

Dnes jsem ale jednomu bezdomovci dala dvacku :)

Kačenka měla se školkou druhé vystoupení (moc krásnou 
tanečně-pohybovou kreaci na téma "Vltava" od Bedřicha 
Smetany, kde Kačenka byla Rusalka a tato role jí perfektně 
padla na tělo) a tak jsme musely hned po obědě odjet do 
sportovní haly. Vystoupení skončilo dříve, takže jsme měly 
ještě hodinu a půl čas jen pro sebe, než jsem jí musela vrátit. 
Dala pusu mamince (která tam byla se svým přítelem taky) a 
jely jsme do cukrárny. Tam si naporoučela svůj oblíbený 
dortík s želé a mandarinkami (je to i můj oblíbený, ale 
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Kačenka mi objednala želé s jahodami - taky mňam :) a k 
tomu čajíček. Když jsme se posilnily, chtěla jít běhat na trávu 
u náměstí. Krásně svítilo sluníčko, sedla jsem si na lavičku 
pod velikou lípu (ano, na tomto náměstí v tomto městě roste 
obrovská lípa :) a smála se, jak tam Kačenka (jako Rusalka) 
poletuje, sbírá kytičky, brouká si a nosí mi kamínky. Kéž by 
se tak zastavil čas...
Na koleno mi přiletěla beruška, tak Kačenka utrhla 
pampelišku, beruška si na ní přelezla a byla odnešena na 
druhý konec trávníku, kde se někam zavrtala, což Kačenka 
pozorovala do poslední chvíle.
Zatímco mi Kačenka trhala okvětní lístky sedmikrásky se 
slovy "má mě ráda, nemá mě ráda...", sedl si na vedlejší 
lavičku bezdomovec a hned začal:
"Dobrý den, vy jste muž nebo žena?" :)

(Abych to uvedla na pravou míru. Předávání Kačenky je 
jediný moment v mém současném životě, kdy si sundávám 
náušničky, sponku z vlasů, vezmu si svou černou uni bundu, 
uni hnědé tenisky, ale mám holčičí kalhoty a růžové nehty...a 
samozřejmě své stále delší vlasy učesané tak, aby to bylo co 
nejženštější. Ty nechávám tak, jak jsou. Protože jsou moje a 
tohle jsem já...
Je mi nepřijemné sundávat si náušničky a namalovat si oči jen
lehce, místo krásně výrazně. Je to poslední moment, kdy 
nejsem úplně sama sebou, protože minule mi Hanka zrušila 
po společném sezení schůzku a tak jsem s ní nemohla 
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Kačenku probrat. Předminule mi říkala, ať na Kačenku 
netlačím, že u ní můžu vystupovat pořád "po staru"... Můžu? 
Ale nemusím?
Když Kačenku vyzvedávám ve školce, stejně jsem 
namalovaná a oblečená žensky z práce. Nemám čas se odlíčit 
ani převléknout. Maximálně na sebe hodit tu černou bundu, 
když pro ní jdu domů, protože jí bývalá manželka vyzvedla ve
školce dřív. Jakmile je Kačenka v autě a jedeme na společný 
víkend, už jsem to stejně zase já.
Zrovna v pátek jsem si moc užívala tu ženskost, protože jsem 
jí slíbila malý dáreček z Dráčika, kde si i zajezdila na 
elektrickém vláčku a já měla radost, že tam jdu s ní jako její 
mamina a nikdo s tím neměl problém. (Nějak si nemůžu 
zvyknout na to, že už můžu být správně identifikována :). 
Veškerá komunikace s prodavačkami, oční kontakty s jinými 
zákazníky, žádné náznaky špatné identifikace... které stále 
podvědomě očekávám... a když dlouho nepřichází (a naopak 
přichází ty správné), tak se mi zvedá sebevědomí.
Kačenka všechno chápe, neřeší to, vysvětlila jsem jí to už 
kdysi. Ví, že mi může říkat táto, i když vypadám žensky, 
protože mi to prostě nevadí. Nikdy jí nebudu přikazovat, jak 
mi má říkat. Já budu navěky její táta... A proto je u nás už 
všechno vyřešené, jen s bývalou manželkou (podle jejích 
kyselých výrazů v mé přítomnosti) ještě moc ne (bude si 
muset zvyknout :), ale dokud si o tomhle nepromluvím s 
Hankou (a v červnu v rodinné poradně v Motole, kam 
"nepovinně"-povinně musím), snažím se Kačenku nikam 
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netlačit. Protože já už v tom problém nevidím a beztak se to 
všechno tak stupňuje, že na nějaké odličování kvůli tomu, že 
jedu Kačenku předat bývalé ženě prostě kašlu.
Jen jsem tedy dnes trošku ubrala na ženskosti (podle mě už 
úplně zbytečně, ale pořád nevím, co tím Hanka myslela, 
abych na Kačenku netlačila...)
Taky jsem během vystoupení na některých divácích viděla, 
jak na mě doslova nechtěně civí a přemýšlí :) (Jo, to mi dělalo
dobře. "To je muž nebo žena?" :) Vždycky jsem se na ně 
usmála a schválně ještě hezky jemně zarovnala pramínky 
vlasů za uši.)

Takže se u nás objevil bezdomovec a ptá se, zda jsem muž 
nebo žena.

Samozřejmě jsem odpověděla, že žena a on začal svůj 
nekonečný monolog o tom, jak mám krásný úsměv, jak se 
dožiju 110 let a Kačenka 101 let, jak mám krásné zuby... atd. 
atd. To mi bylo v tu chvíli úplně jedno a musely jsme se s 
Kačenkou smát, jenže celý ten monolog byl v ženském rodě a 
to se mi líbilo :)
Už tou otázkou, zda jsem muž nebo žena si u mě šplhnul.

Svůj monolog zakončil větou, zda bych mu nedala třeba dvě 
stovky! :) Rozhodně žádný třoškař. Tak jsem vytáhla dvacku, 
kterou si vzal, místo "děkuji" řekl "tak málo?" a odešel :)
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Celou cestu jsem pak přemýšlela, jak by mě oslovil, kdybych 
byla namalovaná, s náušničkami, v žádné uni bundě a uni 
teniskách, ale komplet tak ženská, jak chodím třeba do 
práce... Myslím, že bych mohla projít :)

Každopádně i tohle je pro mě úspěch. I bez jakékoliv snahy 
udělat ze sebe co nejženštějšího člověka vypadám jako někdo 
mezi mužem a ženou :) Super :) Tedy ne jako muž.

Myslím, že to dělají ty vlasy.
A taky jak jsem seděla s nožkou přes nožku a vychutnávala si 
co nejženštější posed.

V sobotu mě rozesmála úřednice na poště za přepážkou. Byla 
tam taková milá sympatická paní, která mě zná už desítky let 
a posledně mě potkala v supermarketu zrovna ve chvíli, jak 
mě ten pán pouštěl k váze se slovy "prosím slečno" :)
Vyzvedávala jsem si balíček od Bibiny (ze kterého jsem 
mimochodem úplně mimo, protože tak ženské věci na sebe 
jsem ještě neměla a ty šaty od Zary prostě ze sebe nemůžu 
sundat ještě teď :), který byl na mé nové neutrální jméno, 
takže jí podávám občanku a ona na mě: "Ááá, koukám, že už 
máte nový občanský průkaz s novým jménem, hm?" :)
Za mnou stála ve frontě jen jedna hodně stará babička s 
holčičkou, takže jsem jí to potvrdila a říkám: "Ano, ale to je 
jen dočasně. Tak za rok a půl budu mít ještě jiné jméno." :)
"Opravdu? A jaké?"
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"No ženské!" :)
"To už budete konečně ve své kůži, že?"

Očividně všechno pochopila hned.
Ještě jsem jí řekla, že její kolegyně nemohla mé nové 
neutrální jméno pochopit vůbec, takže jsme se zasmály a 
šupky hupky na výlet s Kačenkou k rybníku pozorovat ptáčky.
Udělala jsem tam pár společných fotek, ale na tenhle blog 
Kačenku nikdy nedám. Budu chránit její soukromí, jak 
nejlépe dovedu. Mám sice z té společné fotečky velkou 
radost, ale tady to beztak není žádná novina, jaké mám teď 
vlasy.
Horší to bude na facebooku, kde jsem si právě tu fotku dala - 
poprvé s vlastními vlásky (a taky jsem dlouho přemýšlela, 
jestli to mám udělat, protože ten profil je striktně ženský v 
žádném případě žádným způsobem spojovaný s tématikou 
TS). Takže mi na něj píší kluci... a moc hezky... a teď jsem 
zvědavá, zda budou v šoku nebo jestli "projdu" i se svými 
vlasy.
Už mě ale nebaví na nic si hrát. Beztak jednou budu mít 
dlouhé vlasy tak, jak jsem je měla s tou parukou, kterou už 
jsem věnovala mamince, protože se jí moc líbí (nechá si jí 
zastřihnout) a já už jí nikdy nebudu potřebovat, z čehož mám 
obrovskou radost.
A ráda bych (jak říkala Danielka - jestli už se chystám 
konečně na nějaké rande :), aby mě někdo měl rád takovou, 
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jaká jsem. Pokud se mám někomu líbit, tak ve vlasech, které 
teď mám.
A pokud ne, tak se z toho střílet nebudu.
Jo, dneska jsem se tak trochu zasnila, když jsem v dálce mezi 
diváky viděla, jak přítel mou bývalou ženu drží za ruku a 
hladí ji... že mají ten vzájemný dotek, ta objetí, polibky, které 
mi chybí... ale svým způsobem když zůstanu celý život sama, 
tak to taky přežiju.
Protože mnohem horší by bylo přežívat v nesprávném 
těle...

Ještě jsem za ty dva roky nepřišla na to, jak to udělat, aby se 
mi v neděli večer, když odvezu Kačenku, nestýskalo.
Vyzkoušela jsem všechno možné, nepouštět si v autě smutné 
písničky, jet k ještě k mamce, projít se městem... nic 
nefunguje. Když vejdu a vidím tu její domeček ze židlí a v 
něm schoulenou plyšovou kočičku, kterou musím uklidit... 
nejradši bych se s ní pomazlila místo Kačenky (a taky to 
udělám, jenže tím se to nezlepší).
Stýská se mi proto, že se mi bude stýskat vždycky. Neexistuje 
způsob, jak se toho zbavit. Ona je moje dcera. Zítra už to zase
bude lepší, protože vím, že jsem zase blíž dnu, kdy si pro ní 
přijedu a taky práce mě dokáže přivést na úplně jiné 
myšlenky... (proboha, nejsou šroubky, nejsou plexi desky, 
máme manko obalů... on ten stres je taky na něco dobrý).
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A moc mi dnes pomohl balíček od Bibiny ze Slovenska, 
protože (asi jako každá holka) když máte nějaké nové věci na 
sebe, tak jste schopné strávit i hodinu před zrcadlem 
zkoušením a to mi tak zvedlo náladu, že jsem měla potom sílu
uklidit ty hračky a těšila se, jak přijde horké léto a já v 
zapadajícím sluníčku kráčím městem v lehkých rozevlátých 
šatičkách...
Děkuji Ti Bibi.

Faaaajn. Tohle měl být původně úplně krátký článek jen o 
tom, jak se mě bezdomovec zeptal, zda jsem muž nebo žena a 
já mu odpověděla, že žena... :) V podstatě to o tom ale je, 
ne? :)
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Ne, Tomáš už tady nepracuje
28. dubna 2014 v 16:44 | Tereza 

Dnešní pracovní telefonát:
Já: "Nováková, dobrý den."
Dodavatel: "Dobrý den, tady "XYZ". Prosil bych pana 
Nováka."
"Pan Tomáš Novák už tady nepracuje. Teď se můžete obracet 
na mě."
"Aha. A jak dlouho už tam pan Novák nepracuje?"
"Noo...to vám můžu říct přesně - od 7.4...." :)
"A vy jste přebrala jeho agendu?"
"Ano. Se mnou můžete probrat vše jako s panem Novákem. 
Vím o tom všechno." :)
"Dobře, takže paní Nováková, chtěl jsem se zeptat, zda už je 
nějaká změna a mohli bychom Vám dodávat."
"To není tak jednoduché, pan Novák vám určitě říkal, že 
máme nasmlouvaného dodavatele na tento rok..."
...a začala jsem mu tam říkat detailní informace, které probíral
před několika měsíci pan Novák s tímto dodavatelem :)
"Koukám, že jste od pana Nováka dobře informovaná! Tak 
dobře paní Nováková. Já se vám zase ozvu za nějakou dobu... 
Mějte se hezky."

:)

To se mi líbí.
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Bože tohle si tak užívám! :)

Podobný telefonát byl dnes ještě jeden.

Pan Novák už neexistuje. Odešel, chudák. Vystrnadila ho 
nějaká paní Nováková :) (Hm, zajímavá shoda jmen.) 
Zajímalo by mě, jestli se bude nějakému dodavateli po panu 
Novákovi stýskat :) Většina z těch velkých přivítali ale paní 
Novákovou s nadšením :)

Jeden můj úplně nový dodavatel z firmy, do které přešla má 
bývalá kolegyně, mě už od začátku bere správně (neboť mě 
kontaktoval po 7.4.). Nechala jsem mou bývalou kolegyňku 
pozdravovat (od Terezy samozřejmě s tím, že aby mě snadněji
poznala, řekla jsem, že jsem jí dokonce tehdy do firmy 
přijímala :). Dnes mi přišla odpověď, že Veronika děkuje za 
pozdrav, ale nevzpomíná si na mé jméno za svobodna, tak ať 
jí napíšu sama.

Tak já hned "Ahoj Verčo, moc ráda vzpomínám na dobu, kdy 
jsme spolu pracovaly. Jo a tykáme si :) Promiň, ale trochu si 
vychutnávám tenhle moment překvapení."

Chytrá holka (a taky moc hezká). Hned v druhém e-mailu jí to
docvaklo a napsala: "Ahoj můj nejoblíbenější kolego." :) Tak 
jsem jí lehce opravila na ženský rod a už to bylo v pohodě.
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Zase začal klasický kolotoč vyptávání a skončily jsme u vlasů
(jak jinak, protože Verča (přestože je přírodní brunetka) je už 
dva roky blondýnka a na fotce, kterou mi hned poslala, jí to 
vážně sluší). Byla zvědavá na mě, tak jsem jí napsala, že jsem 
taky bývávala blondýnka, ale teď jsem brunetka a tou taky 
zůstanu a poslala jí mé dvě blond fotky a dvě z poslední doby.
Hned mi začala vyprávět o své úžasné kadeřnici, ke které 
rozhodně musím, takže mám dát vědět, až to bude aktuální :) 
(Super :). Až dosud jsem žádnou neměla...

Její reakce byla úžasná a od ní mě vážně potěšila, protože ona 
je typická žena, která si všímá ostatních holek, jak vypadají, 
jak se oblékají, hodnotí jejich vkus, krásu, všechno :) Prošla 
jsem u ní :) A těším se na kávu, jak říká. (I když já si dám 
čajíček). Její ženskosti dosahuji zatím tak ze 25 % (já vím, že 
si fandím), ale jednou budu třeba aspoň na jejích 75 %. To by 
mi stačilo. (Nebo radši 100 % :). Je dobré vytyčit si cíle.

Mimochodem tento dodavatel (zřejmě jak vycítil to obrovské 
štěstí, které prožívám) mě místo "paní Nováková" asi v pátém
e-mailu oslovil "paní Šťastná" :) Pobavil mě. Ani jsem mu 
nepřipomínala, že se jmenuji jinak. Protože paní Šťastná se mi
moc líbila :)

Dnes mě celý den lákalo přijít zítra v balerínkách.
Až doteď jsem nosila jen bílo-fialové tenisky, které se sice 
hodí téměř ke všemu, ale nejsou tak elegantní, jak bych 
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chtěla. A já balerínky miluju (ten vykrojený nárt mě fascinuje,
protože je tak ženský - asi něco jako podpatky, protože ty jsou
ženské taky).
Prostě mám chuť na balerínky, tak si je vezmu. Jenže mám jen
jedny béžové s mašličkou - ne že by byly obyčejné, ale nové 
nejsou a hlavně jsou o číslo menší (za ty roky jsem je už ale 
rozchodila). Moc ráda bych se brzy vydala do Deichmanna 
pro nějaké roztomilé, které už z nožky nesundám :)

Takhle jim to zase pomalu dávkuju. Je to 
NEZASTAVITELNÉ.
Jen čekám, kdy mě popadne ta neovladatelná chuť přijít v 
sukni :) Vím, že jakmile přijde, tak se jí neubráním. A je mi 
jedno, že pár kolegyň ještě před měsícem tvrdilo, "hlavně ať 
nepřijdu v sukni". Ty zbylé kolegyně zase tvrdily, že se na ten 
moment těší. A já nevidím důvod, proč bych v sukni nemohla 
přijít. Beztak už nejsem v práci celebritou č. 1, už si na mě 
zvykli a ve středu mám svou první schůzku se stávajícím 
dodavatelem, tak se těším a už si plánuji, co hezkého a hodně 
ženského si vezmu na sebe. (Je to totiž mladý kluk ;). I když s
ním budu muset řešit pro něj nepříliš milou věc - zlevnění 
jejich materiálu, jinak sem pustím konkurenci :)

I Linda mi nabídla, že bysme jely nakupovat :) A já bych jí 
moc ráda zase viděla.
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Teď na ní, na holku šikovnou, myslím. Psala mi, jak plánuje 
formou porady dnes večer všem na směně oznámit, co jí čeká 
a taky mě nadchlo to, jak za ní stojí mistr i další nadřízený. 
Tyhle reakce (obzvlášť od mužů) jsou nečekané a příjemné 
především proto, že jde právě o naše nadřízené - tedy ty 
nejdůležitější osoby v zaměstnání: "Kdyby s tím měl někdo 
nějaký problém, nějak to vymyslíme. Třeba tě přeřadíme na 
jinou směnu, neboj."
Moc jí přeju, aby už přeskočila dál. I když ty začátky jsou 
těžké (ale bývávaly i o hodně těžší momenty), ten pocit, kdy 
už nemusí vůbec nic skrývat a může vystupovat sama za 
sebe... ten je tak nepopsatelně krásný, že je třeba ho prožít, 
jinak se všechny ty pocity vysvětlit nedají.
Takže holky, kupředu! :)

Po práci jsem jela pro mléko (to je prý dobré na prsa, říkala 
jedna krásná prsatá MtF slečna z Norska na jednom videu :), 
že si udělám k večeři krupicovou kaši, protože mě na ní 
kolegyňka nalákala a dostala jsem na ní chuť.
Zjistila jsem, jak nerada se vracím domů :)
Protože doma jsem sama, zatímco venku jsou lidé. A všichni 
Ti lidé mě vnímají jako součást jejich okolí. Vnímají mě jako 
ženu a přesně tenhle pocit si vychutnávám (i v práci, všude... 
miluju být mezi lidmi! Povzbuzuje mě to, těší, nemůžu se 
toho pocitu správné identifikace nabažit!). Čím více lidí, tím 
lépe :)
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Jak se to všechno přehodilo... Dříve jsem domů utíkala, 
protože to bylo jediné místo, kde jsem mohla být sama 
sebou... Dnes jsem sama sebou všude (tak moc jsem se do 
téhle fáze chtěla dostat a je tady! Začal mi Real Life Test, 
který má odhalit, zda to tak skutečně chci a já si nedokážu 
představit, že bych se ještě někdy vrátila. Nevím, proč bych to
dělala. Nemyslím na to ani. Mám jen jeden život - a to je život
Terezy, protože já jsem Tereza.)
A tak se zase těším, až si ráno vyberu něco hezkého na sebe a 
vyrazím. Chtěla bych už brzo taky v podpatkách... však ono 
bude brzy léto. Jen kdybych nebyla omezená tím 
bezpečnostním nařízením, které zakazuje ve výrobě boty s 
otevřenou špičkou, krátké sukně bez tlustých punčoch (nesmí 
se tam s holýma nohama nebo slabými punčoškami), ale 
stejně se těším :) Tak si hold v těch podpatkách a krátké 
sukýnce dojdu do obchodu pro chleba :)
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Cítíte-li se být ženou, pak jste žena
29. dubna 2014 v 22:12 | Tereza 

Mám menší problém, ale intenzivně ho řeším :)
Můj provider RioMedia od včerejšího večera blokuje přístup 
všem klientům na blog.cz.
Je docela možné, že omylem, ale vylučovací metodou jsem se
několika úkony dostala nakonec až k nim, takže jsem jim 
napsala, co to má jako znamenat a do té doby se musím 
připojovat s IP adresou z New Yorku nebo Litvy nebo kde si 
prostě vyberu, hlavně ne z mého domova, protože tady v ČR u
RioMedia je jaksi najednou blog.cz asi nežádoucí.

Trošku mi to vše komplikuje, protože ono takové připojení 
přes New York není zrovna ideální (nízká rychlost, chybné 
zobrazení některých stránek) a psát článek na mobilu s 
pidiklávesnicí (kde je připojení od O2, takže funguje) nebo z 
práce není zrovna dobrý nápad.

Mám toho moc na srdíčku :)

Tolik jsem si dnes zase užívala to "Terko, Terezo, Teri"... od 
mých kolegů a kolegyň. "Terezo, jsou objednané plexi 
desky?", "Terce to funguje a mě ne." "To objednávala paní 
Nováková... takže si zavolejte Tereze" :)
"Dobrý den, je tam paní Nováková?" "Terko, jdem na 
oběd?"... atd. atd. Nemůžu se toho nabažit.
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Miluji tenhle jazyk. Český jazyk. A děkuji slovanským 
národům, že staroslověnština měla mluvnický ROD!
Prožívat ženskost i při mluvení (narozdíl od anglosaských 
jazyků) mě dělá vážně radost :)

A do toho můj dnešní první den v krásných balerínkách s 
mašličkou (místo mých dosud nošených holčičích bílo-
fialových tenisek), kdy jsem se několikrát musela kochat tím 
pohledem na nožku přes nožku, na ten nárt... na tu ženskost... 
a užívala si povznášející pocit v kantýně, ve výrobě, kam jsem
dnes musela a kde mě zdravili postupně snad úplně všichni 
vězni :), v Kauflandu plném lidí po práci, na poště... na cestě 
k mamce...
S kolegyňkou jsme se zrovna dnes sešly obě v balerínkách :) 
(Obvykle je nenosí, což je ale škoda).

Měla jsem ohromnou radost, když jsem jela autem a viděla po
městě všechny ty slečny... Sice jsem některým ještě pořád tu 
krásu záviděla (hlavně dlouhé vlasy a culíčky nebo jemné 
tvářičky), ale i tak jsem byla šťastná, protože už jsem na vaší 
straně. Na naší!

Zítra mě čeká návštěva prvního dodavatele od onoho 
osudného 7. dubna, kdy jsem na tento svět vkročila 
definitivně, naplno a navždy jako Tereza... Podle jeho 
písemné reakce s tím nemá problém, tak jsem na to zítra 
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zvědavá :) Obléknu se samozřejmě co nejženštěji :) Navíc je 
to mladý kluk ;)

Přišel mi mail od Moniky (Češky, která teď přechodně žije v 
Anglii). Je moc milá (jako většina z vás :), ale tím, že je v 
Anglii, se jí trochu komplikuje možnost začít přeměnu...
Pokušela se domluvit schůzku s Hankou, ale nakonec to 
dopadlo tak, že si žádnou schůzku nedomluvily, protože dost 
dobře nejde dojíždět na pravidelné časté schůzky z Anglie do 
Prahy.
Hanka jí ale odepsala jednu hezkou a dost důležitou větu, 
která se mi líbí:

"Cítíte-li se být ženou, pak jste žena."

Vím, že Hanka se podle toho řídí. Vy sami víte nejlépe, kým 
jste.

K tomuto našemu tématu bych sem moc ráda dala včerejší 
zážitek z coming-outu v zaměstnání, který provedla na poradě
Linda. Vlastně jsem původně chtěla ten článek věnovat jen 
tomu, ale jak to tak u mě bývá, mám toho v hlavě moc :) 
Přesto je to pro mě "zpráva dne" :)

Dostala jsem svolení a dát ho sem prostě musím, protože to 
napsala moc hezky a hlavně jsou v tom emoce. Spousta 
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emocí! Spousta nadšení a radosti. Která jednou čeká každého 
z vás... A která se prostě musí zažít.

"Začalo to příchodem do práce. Jen jsem viděla mistra a 
začala se culit. On to opětoval. Oba jsme mysleli na to samé: 
"Tak dneska to vypukne", honilo se nám hlavou. Rychle jsme 
se dohodli v kolik to provedeme a šlo se dělat. Kolega (můj 
tichý spojenec) souhlasil, že po proslovu se nějak pozitivně 
projeví. Docela jsem se na to těšila :) Pak přišel mistr a 
pověděl mi, že to řekl předačce. Když jí to říkal, oslzela se a 
se slovy, že mě obdivuje pak dodala, že mi určitě zatleská. To 
bylo velmi potěšující.
Bylo 22:00 a já se odebrala na večeři. Z večeře jsem si to 
pádila rovnou na kuřárnu, kde seděla obvyklá parta žen. 
Vlastně jenom žen. A hned po příchodu jsem se dozvěděla, že 
se probírá ta porada, kde teda mám vystoupit. (Ale jak to 
vědí, Lenka by jim to neřekla, no sakra tak co to je?) Naštěstí 
šlo o to, že jedna kolegyně se před mým příchodem ptala 
Lenky, co se děje, protože si pořád něco šuškám s mistrem a v 
pátek mě viděla, že jsem byla u šéfa mistra :) No a ona 
(poťouchlik) jim namluvila, že mistr jde do kanceláří (že 
povýšil) a mě vybrali jako mistra. Dost jí to holky baštily a 
tak jsem se hned připojila a dělala tajemnou. :)
Nastal čas porady. Mistr, předačka, vrchní seřizovač a 
kvalitář. Ti všichni už mluvili a mistr začal. "Tak, teď ještě 
jedna poslední věc. Asi nejdůležitější z těch všech věcí, co 
jsme tu řešili. Máme tady mezi sebou člověka, který se 

Duben 2014 - Cítíte-li se být ženou, pak jste žena 841



rozhodl, že bude žít tak, jak už dlouho chce, a vzhledem k 
tomu, že je to vážné téma, chci abyste dobře poslouchali co 
vám říká, a ušetřili se jakýchkoliv poznámek. Tak je to na 
tobě" a otočil se ke mě. Vkročila jsem doprostřed kruhu a 
začala svůj připravený proslov. Nutno podotknout, že jsem to 
celý zpřeházela a nakonec to bylo úplně jiný, než jsem 
plánovala, ale myslím si, že lepší. Mluvila jsem asi 4 minuty. 
Během proslovu jsme se i zasmáli (můj vtípek se chytil) a 
nemohla jsem si nevšimnout těch obličejů v šoku. Těch brad 
spadlých na zem a očí vyvalených z důlků. Ti, co to věděli, mě 
jen poslouchali a kochali se pohledem na ostatní :D A já 
kupodivu střídavě koukla během proslovu snad na všechny. 
Vůbec jsem nekoukala do stropu. Ani nevím, kde se to ve mě 
vzalo. Připadala jsem si jako hotová řečnice.
Domluvila jsem a následoval velice srdečný potlesk od všech 
přítomných. Všichni tleskali. A já tam stála a neubránila se a 
střihla tam menší pukrle :D Jen potlesk utichl, začaly se 
ozývat přející komentáře, jak mi fandí a jak mě obdivujou za 
odvahu, a jaká jsem vlastně frajerka. Připadala jsem si, jako 
bych všem zařídila zvýšení platu :D Hned potom si vzal zase 
slovo mistr. S tím, že je rád, že jsme směna jaká jsme a že mu 
udělali radost. Okamžitě se mu dostalo odpovědi: "A co jste 
čekal. Vždyť jsme normální lidi ne? Proč bysme to neměli 
vzít". Následovala už jen otázka jedné z dam, která se zeptala,
jak to bude se šatnama. Tak jsem využila příležitosti a zeptala 
jsem se, jak oni se na to tváří. Skoro až pobouřeně, že by jim 
to snad mělo vadit, mi sborově odpověděli: "No jasně že 
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nevadí, ježiš to je snad jasný" a předačka dodala "Ale budeš 
si na záchodě sedat jasný?!" :D A tak nějak to dopadlo.
Posléze kudy jsem chodila, tudy na mě mávali palcem hore, 
uznalý kývání hlavou nebo prostě jen opravdu srdečné úsměvy
:) Na přestávce se samozřejmě ptali na nějaký věci, což bude 
pár dní pokračovat, ale bylo to fakt milé. Hned jsem tam s 
jednou kolegyňkou (tou co se mi tam líbí) řešila botky a 
najednou jako dvě největší kamarádky :)

To štěstí ani nemůžu popsat. Ale však ty sama víš. Bylo a je to 
něco úžasnýho. Už není místo, kde platím za kluka. Už jsem 
všude holka. A i když to oslovování všici pletou, paradoxně v 
práci jim to šlo nejlépe. Asi tou davovou psychózou :) Některý
to jakoby i bavilo :) No je toho mnohem víc, co by se dalo 
psát. Ale musím jít spát a radši to povyprávím pak osobně :) 
Každopádně to prostě dopadlo líp, než jsem si kdy vysnila. Jo 
a už chodím na dámy :) "

Lindo, ode mě gratulace! :) Mám radost s Tebou.
Opravdu žijeme v úžasné zemi, v úžasné době, chodíme do 
úžasné práce... :) Občas to nepobírám, jak jednoduché to 
všechno je a proč jsem si to na začátku představovala tak 
složitě a nemohla se rozhodnout, protože jsem se bála. Čeho?

Čím víc něco neznáme, tím víc se toho bojíme. Ale jakmile se
do toho pustíme, ten strašidelný přízrak se promění v malý 
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šedý mráček, který se z ničeho nic úplně celý rozplyne ve 
slunečních paprscích a objeví se blankytné nebe.

A Lindo? Měla bys začít psát. Bavíš mě :)
Takže příště zase pošli nějaký svůj zážitek. Ať se tu 
pokocháme taky zkušenostmi někoho jiného.

Těším se, až se zase uvidíme a taky na Tvé dny bez masky 
úplně přede všemi... Ty mě musíš prostě pořád dohánět :)
Ale to je dobře.

Naše rozjeté vlaky už letí tak rychle, že už jen pár stanic a 
jsme v cíli :)
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Nechci, aby se náš syn maloval jako 
nějaký úchyl, jako TY
30. dubna 2014 v 22:23 | Tereza 

Už je dost pozdě, ale taky jsem přišla domů pozdě.
Jsou totiž čarodějnice. Trochu mě to v tento den nutí 
vzpomínat, přestože nechci. Na vytváření papírových 
čarodějnic s Kačenkou, které jsme potom večer jeli upálit k 
rodičům bývalé manželky na zahradu plnou voňavé trávy, 
stromů, květin, větru z Hvozdu z mých milovaných hor 
Lužických, na které teď už vidím jen z dálky. Už se jich přímo
nedotýkám. Ta zahrada mi chybí. Ti lidé mi chybí. Ten dům 
mi chybí.

Než jsem šla na poštu, zavolala mi ale švagrová (jako kdyby 
tušila, že nechci být sama) a ptala se, jestli s ní nechci zase do 
knihovny.
Já chtěla moc, protože jsem Sophince slíbila, že se podívám 
do knihy od Dr. Knappové "Jak se bude jmenovat?", podle 
které matriky schvalují/zamítají žádosti o nové jméno. Mám jí
teď na měsíc půjčenou, kdyby si chtěl někdo ověřit nějaké 
méně obvyklé jméno, zda je obourodé :) (I když jde jen o 
vydání z r. 1985, kde chybí nových 15.000 jmen z posledního 
vydání, které se ale shání těžko).
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Švagrová si taky chtěla popovídat. Rozešla se zrovna se svým 
dlouholetým přítelem. Má nějakou modrookou štíhlou 
sedmnáctku...
Takže jsme nakonec propovídaly celé odpoledne a zašly spolu
ještě nakoupit, protože jsem si za každou cenu chtěla dnes 
opéct klobásu (ačkoli už běžně tyhle věci nejím). Jsou přeci 
čarodky! (Kolega nezná slovo "čarodky", tak doufám, že vám 
to problém nedělá :)

Měly jsme obě dvě vyloženě "typický" program na 30. 
dubna :)
Všude voňavé kouře z ohýnků, vybrané regály s klobásami, 
veselí lidé... A my dvě si místo někde u ohýnku povídaly v 
autě.

Lepší, než být doma sama. Nemám s kým jít k ohni. Nemám 
zahradu. Nemám čarodky...
To je to, co je jiné.
Na druhou stranu jsem sama. Nemusím se bát, že mi někdo 
zahýbá, že mi někdo lže, že mi někdo bude chtít vynadat za 
to, že mám na sobě podprsenku...

Ale mám něco jiného :) Zase mé myšlenky a zážitky :)
Vlastně se to pořád opakuje. Nadšení. Radost. Štěstí. 
Nekonečná euforie.
Stojím v dloooouhatánské frontě na poště typicky holčičím 
postojem nožky u sebe, vzpřímená a nenápadně se usmívající,
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zatímco ostatní mají otrávené tváře. Pán u okýnka si totiž 
přinesl obsah balíku, ale neměl ho zabalený, takže ho tam 
teprve balil, vypisoval, ptal se... To to trvá, pane :) Jo ještě 
izolepu. Ano, tu tady také prodáváme. :)
Mě to nevadí. Stojím si tam a užívám svou ženskost. Klidně 
bych tu stála až do večera, jen abych měla pocit, že jsem 
správně identifikována :)
Vchází stále noví lidé. Zase otrávení.
Vždycky mě sjedou pohledem a pokračují dál.
Jsem jedna z nich... jedna z těch všech žen, které v té frontě 
stojí. Ach ten POCIT!
Žádné údivy, zkoumavé pohledy... nic.
To NIC je tak kouzelné! Po tom NIC jsem celý život toužila.
Jít na poštu za bílého dne jako žena, aniž by měl kdokoliv 
problém s tím, jak vypadám.

Pořád ty zkoumavé pohledy čekám, ale zmizely.
Jsou pryč.
Na druhou stranu mě to trochu mrzí, protože co když ty 
zkoumavé pohledy nebudou zkoumavé z důvodu nejasné 
identifikace mého pohlaví, ale z důvodu, že se někomu 
jako žena líbím?

Jak to rozlišit?
Jsem připravená na ty druhé pohledy?
Mám mrknout očkem? Zastydět se a strhnout pohled do 
země? Usmát se a jít dál? :)
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A co když se zmýlím?
Co když někdo bude řešit mé pohlaví a já se mu budu usmívat
koketně do očí? :)
To bude úlet :)
No a co.

Zase mi chybí zpětná vazba.
Tedy ona je mi vlastně dávána tím, že si mě nikdo nevšímá. 
To je taky zpětná vazba. Nebudit pozornost jsem si vždycky 
přála. Ale nesnažíme se my ženy zaujmout svou krásou? 
Snažím se být aspoň trochu hezká. Líbím se sama sobě v 
zrcadle. Líbí se mi, když si před výlohou upravuji vlasy za 
uchem, rovnám sponku... Očividně mi to ještě nejde posunout 
se na takovou úroveň, abych se líbila mužům, které osobně 
potkávám. Ale co bych chtěla po dvou měsících HRT? :)

Uvědomila jsem si, jak jsem tohle nikdy nemohla. Klidně 
půjdu přes půl města pěšky jen proto, že TEĎ MŮŽU! Jsem 
celá komplet v dámském, mám balerínky, mám bílé kalhoty, 
tyrkysové tričko s krásným nařaseným výstřihem, náušničky, 
sponku ve vlasech. Usmívám se, protože je mi dobře. 
(Vypadám občas jak sjetá :) Můžu jít kam chci, můžu mluvit s
kým chci, můžu v knihovně požádat o nalezení knihy, můžu 
říct pokladní, že budu platit kartou, můžu se jí podívat do očí 
a NIC. Zase nic. Žádné negativní nebo nejisté reakce.
To mi nesmírně zvedá sebevědomí a popohání kupředu.
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Čím déle se neděje nic, tím více mám pocit, že už jsem 
tam, kde mám a chci být.

Protože v tom nic je toho neskutečně mnoho.

Nebudu tu teď záměrně jmenovat, ale slečna, která mi píše 
(moc milý a neskutečně citlivý člověk, který musí mít tolik 
síly, aby se na samém začátku dokázal odlepit ode dna a 
takové z nás musíme držet za ruku a pomoci jim) mi dnes 
napsala svou zkušenost s manželkou:
"Velmi zabolelo, když během jedné z hádek prohlásila :/ .... 
syna ti nedám na střídavku, nechci aby se v 19 maloval jako 
nějaký úchyl, jako TY!"

Dotklo se mě to.
Bylo mi z toho smutno.
A nemůžu zasáhnout. Nemůžu udělat vůbec nic. Můžu se tu 
maximálně vyvztekat na deseti stránkách nad neschopností 
okolí pochopit, o co tady jde. A tak jsem si to sem musela 
zapsat. Tuhle snad nejhorší reakci, jaká může být, navíc od 
někoho blízkého. A té slečně, které tohle někdo řekl, bych 
chtěla vzkázat, aby se nad takovými lidmi vůbec 
nezastavovala, neohlížela se na ně, vypustila je úplně ze svého
života (což je velmi velmi těžký a dlouhodobý úkol) a 
ignorovala vše, co řeknou, protože tito lidé chtějí jen ublížit - 
nic víc. Tito lidé nemají místo v našich životech...
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Ale měla jsem i veselé zážitky.
Dnes mi přišel můj první dodavatel od doby, co jsem 24 hodin
denně Terezou.
Vyprávěl mi, jak na vrátnici hezky řekl, že jde za paní Terezou
Novákovou. Jak mě to zahřálo u srdce! :)
Sedli jsme si do zasedačky a z celkem půl hodinové návštěvy 
jsme 3 minuty probírali ceny, které jsem potřebovala snížit 
(což se nakonec povedlo) a zbylých 27 minut o mně a o jeho 
bratrovi, ze kterého se po dvou neúspěšných manželstvích 
vyklubal gay. Popisoval mi, jak je teď jeho bratr šťastný. A 
říkal, jak úplně zářím :) (Taky že jo. Byla jsem zase v sedmém
nebi! Mé první oficiální pracovní jednání a já byla oslovována
správným jménem, správným rodem a vše probíhalo úplně 
normálně.)
Už posledně (ještě před 7.4.) si všiml, že jsem namalovaná, 
ale nechtěl se ptát. Bylo to prý už poznat...
Řekl mi, že je rád, že jsem žena, protože se ženami se mu 
jedná lépe :)
Když odcházel, snažila jsem se ho (stále se svým 
železobetonovým zvykem z mé klučičí minulosti) pustit do 
dveří, ale on je otevřel a řekl: "Prosím. Máte přednost. 
Zvykejte si." A usmál se.
Já samozřejmě hned taky.
Lidi prostě pouštím do dveří automaticky. Nikča mě pořád učí
vcházet do nich první, ale tenhle zvyk můžu změnit jedině 
dlouhodobým tréninkem. Je to úplně jiný pohled na svět. Z 
opačné strany. Z té hezčí - ženské :)
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Nejradši mám firmy, které se ozývají po 7.4. :) Pro ně jsem už
od narození paní Nováková. Píší mi tak v mailech, oslovují 
mě tak v telefonech.
Schválně jsem se zaměřila na svůj hlas, jestli z ní dostatečně 
žensky... a pořád nevím :) Ale ono to prostě prochází, tak asi 
trochu žensky zní :) Ověřuji si to i naživo u pokladních, když 
jdu nakoupit, protože s nimi mluvím.
Žádný problém. To je ale na nic, protože si pak připadám, že 
ten hlas už nemusím vylepšovat a já si rozhodně myslím, že 
ho vylepšit musím (proto ho chci už začít řešit s foniatrem. 
On mi řekne, v jaké poloze jsem :).
Pořád si ale pamatuji otázku ze zimy, kdy se mě zeptala, kdy 
hormony změní hlas a taky na podobnou otázku od pana 
ředitele. Takže úplně vpořádku můj hlas nebude. Nemůžu si 
naivně myslet, že je všechno z ničeho nic tak, jak má být...

Když jsem šla od auta domů, viděla jsem, jak za mnou 
přichází soused (starší, ale velice inteligentní pán, co bydlí 
pode mnou).
Řekla jsem si: "Terezo, nemá smysl utíkat. Aspoň máš 
konečně příležitost stát mu tváří v tvář." (Kdo mě ještě takhle 
neviděl jsou mí dva přímí sousedé na patře - starší paní, co 
žije sama a taková hodně veselá rodinka s dvěmi staršími 
dětmi :) Nějak na ně nemám pořád štěstí, přestože schválně 
chodím po schodech, abych potkala těch sousedů co nejvíc, 
aby už se to tu konečně rozkřiklo, probralo a zase to celé 
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utichlo :) Čím dřív budu centrem pozornosti, tím dřív z něj 
zase zmizím. (Možná už se to dávno stalo :)
Počkala jsem a s úsměvem pustila pana souseda do dveří jako 
prvního. Přivolal výtah a vyzval mě, abych jela s ním. To jsem
nemohla odmítnout. I když jsem věděla, že bude stát asi 30 
cm ode mě ve stísněném velmi prosvětleném výtahu. No co. 
Jednou jsem žena, tak se za to přece nebudu stydět :)
Než přijel výtah, byla jsem trochu nervózní a tak jsem se 
snažila hledat k rozhovoru témata mimo mě :)
Až později jsem si uvědomila, že tam prohodil větu: 
"Koukám, že jste čím dál krásnější." :)
Na tu jsem nereagovala. Mluvila jsem dál o jeho zemině na 
pokojové květiny, kterou si nesl, na což on navázal 
vyprávěním o jedné rozkvetlé květině u něj doma. A zmizel ve
svém patře.

Nechtěla jsem mu nic vysvětlovat. Nebudu nic vysvětlovat 
každému na potkání. Prostě je nechám, ať si to vysvětlí a 
poperou se s tím po svém :) Pokud se zeptají, ráda odpovím.

Na totéž jsem byla připravená dnes u bývalého 
zaměstnavatele, kam jsem jela nakoupit. Ačkoli toho na mě 
moc mužského nebylo, nikdo mě neřešil. Dál si se mnou 
povídali, jakoby nic. Ale tohle člověk musí vidět. Není možné
přehlédnout tu horu ženskosti, kterou se snažím dohnat 
ženskost tam, kde mi ještě pořád chybí... Ať si taky zvykají :)
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Moc myslím na Danielku.
Právě teď je v autobuse ze Slovenska a míří do Motola udělat 
svůj nejdůležitější poslední krok, po kterém už nenásleduje 
nic než opravdový ženský život se vším všudy (tedy i 
fyzicky).
Až se mi ozve, že bude vpořádku a při smyslech, rozjedu se 
za ní na návštěvu vyzvědět detaily. Jsem moc zvědavá, ale 
především tam pojedu kvůli ní. Jako kamarádka. (Pokud se 
tak mohu vůbec nazvat.)
Na to naše pětihodinové setkání na Florenci totiž nemůžu 
zapomenout.
Ona už je tak daleko... nejdál, jak jen může být. Je těsně před 
cílem. Jeden jediný krok.
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Květen 2014

Nejženštější měsíc, iiGethii a selfie
1. května 2014 v 12:30 | Tereza |  Přeměny 

Je 1. máj. (To asi všichni 
víte.)
Začal jeden z 
nejkrásnějších, 
nejromantičtějších a 
nejkouzelnějších měsíců v 
roce. A podle mě ten ze 
všech nejženštější, protože 
všude kolem nás je tolik 
květin, barev, vůní. To je 
taková krása, že do ní 
musím vkročit, abych se jí 

dotkla, přivoněla a byla z toho v sedmém nebi. A za pár 
okamžiků se zase postavila hezky zpátky na zem, protože pod 
třešní mě nikdo nepolíbí. Tuším, že nejsem jediná. Tak snad 
za rok... za dva? Možná za pět. Jak dnes můžu nemyslet na 
lásku?
Vždyť ale já se bojím zamilovat... :/
Život mě naštěstí zatím nestaví před žádné rozhodování o 
tom, koho k sobě pustit, před zhodnocování všech plusů a 
mínusů takového vztahu a řešení budoucnosti. I když láska si 
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nevybírá. Přijde z ničeho nic a nedá se jen tak zničit. Nejde 
ovlivnit. Nemůžeme si říct, že teď jí nechceme :)
A to se mi na ní líbí.
Proto bych chtěla dnes popřát všem těm z vás, kdo máte vedle
sebe partnera nebo partnerku, abyste si vážili jeden druhého a 
našli ten klíč k lásce, která je věčná (protože i taková může 
být).
A vám, co jste na tom jako já (myslím v nepartnerském 
vztahu) přeji prostě hezký 1. máj! :)
V  1.  máji  je  podle  mě
stokrát  více  lásky,  než  ve
14. únoru, kdy se slaví sv.
Valentýn. (A může za to z
velké  míry  i  náš  milý
romantik  Karel  Hynek
Mácha). Možná je pro nás
osamocené  té  lásky  všude
kolem až příliš, ale přejme
jim  to.  Jednou  totiž
můžeme  na  té  lavičce  v
parku  v  objetí  s  nádherně
vonící kyticí šeříku sedět i
my...

Včera  jsem  měla  chuť
podívat se na nová videa přeměn. Jedné zajímavé tam bylo z
Francie. Od ostatních se lišilo tím, že tato asi třicetiletá slečna
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měla  jako  muž  velmi  mužné  rysy  ve  tváři  a  do  videa
zakomponovala fotky hezky před HRT a potom po měsících
HRT i po SRS. Jak tak to video běželo, pořád jsem čekala to
rozkvétání, ty obrovské změny, které hormony umí. Ale ještě
ani  po  12  měsících  se  nestalo  téměř  nic!  Pořád  jsem  tam
viděla ty mužské rysy. Přesně po 12 měsících na hormonech
podstoupila operaci pohlaví (fotila si příjezd do nemocnice,
jak leží na lůžku i svůj rozkrok po operaci - tu fotku sem taky
nedávám,  protože  si  jistě  dovedete  představit,  jak  to  si
vypadá:  dvě  nohy,  mezi  kterými  je  milión  vrstev  bílých
obvazů :)
Další fotky pokračovaly opět po měsících a pak se to stalo.
U  24.  měsíce  HRT a  12.  měsíce  po  SRS její  mužné  rysy
zmizely. Najednou jsem viděla hezkou ženu!
24 měsíců to trvalo!
Teď jde o to, jestli je to krátká nebo dlouhá doba... Jak se to
vezme. Myslím, že důležité je, že z ní ta žena je. A je jedno,
jestli  má  někdo  takové  štěstí,  že  tak  vypadá  ještě  před
hormony,  jestli  to  trvá  těch  průměrných  9  měsíců  nebo
nakonec až 24. Důležitý je výsledek.

Na to mi to nabídlo časosběrné video iiGethii, které se mi v
tom mém přemýšlení o účinku hormonů náramně hodilo.
iiGethii  je  Australanka,  o  které  se  hodně  píše.  Je  to  díky
jejímu  videu,  na  kterém  během  necelých  2  minut  vidíme
úplně celou přeměnu (celkem téměř 3 roky!). Video je složené
z fotek ze stejného úhlu od 0. měsíce až po 32. V každém
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měsíci je těch fotek několik! Tahle slečna se fotila opravdu
často, velmi dlouho a stálo to za to.
Někde kolem 9. měsíce je vidět to rozkvétání a co následuje
potom jsou už fotky normální krásné holky, která se správnou
identifikací  rozhodně  problém nemá.  (Už  na  18.  měsíci  je
naprosto neodolatelná :) Video má téměř 6 miliónů shlédnutí a
otevře se po kliknutí na tenhle obrázek:
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https://www.youtube.com/watch?v=8xjM-wJYMCg

Výborně zvolený hudební podklad "Girl" od Beatles.
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Celé se mi to moc líbí. To video jsem si pustila už asi 
stokrát :)

Dnes je 1. května (to už jsem tu říkala), ale tenhle den má pro 
mě ještě jeden význam.
Je to 13. den po čtvrté proceduře laseru a to znamená, že mé 
vousy ráno začaly naprosto úžasně dokonale chtě nechtě 
vypadávat. Těšila jsem se na to celých 13 dní. Miluji 13. dny 
po laserových procedurách! Sbohem další vousy. Stačí je jen 
lehce přejet nehtem a hromadně páchají sebevraždu. Vrhají se 
na mou ruku, do umyvadla a nechci je už nikdy vidět! Never 
ever. Začíná mi zase měsíc, kdy mi ranní holení zabere 
maximálně minutu a hlavně si už nemusím dávat tolik make-
upu, abych zakryla ta černá prosvítající místa. To mě baví! 
Jednou bych chtěla mít úplně normální ženskou tvář i bez 
jakékoliv vrstvy make-upu.

Než půjdu ven (nejspíš neodolám a vezmu si sukni nebo šaty 
od Bibiny, když je ten 1. máj :), ještě do tohoto článku přidám
další dvě videa. (Bude to takový článek plný videí).
Ta dvě následující už se ale přeměny netýkají. (No dobře, 
nakonec ta videa ještě budou tři :).

Poslední dobou hrají na Evropě 2 skladbu od Chainsmokers - 
Selfie. (Je to takový diskotékový hit o moderním způsobu 
focení, tzv. selfie, kdy každý fotí sám sebe). Nejde mi ale 
vůbec o hudbu nebo text (který ovšem s tím, o čem chci 
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napsat, také souvisí). Během té skladby sděluje jedna slečna 
druhé na toaletě před zrcadlem své poměrně dost nepodstatné 
(ale pro tu slečnu v tu chvíli důležité) myšlenky.
Nezpívá.
Mluví.
Ale... ta melodie jejího hlasu je až extrémně ženská. Takhle 
prostě muži nikdy nemluví!
Nejhezčí melodie jejího hlasu je od 1:58. Samozřejmě je to už
trochu přehnané, ale ve skutečnosti to ukazuje na jednu z 
odlišností mužské řeči od ženské.
V práci už to všichni vždycky tiše poslouchají, když tu 
skladbu hrají, protože jsem je na tenhle úžasný rozdíl mezi 
mužem a ženou upozornila.
Ženský hlas je mnohem melodičtější, než ten mužský. Nejde 
jen o výšku hlasu. Ona tak nádherně v tom hlase "zpívá" :) 
Neuvěřitelná intonace.

https://www.youtube.com/watch?v=kdemFfbS5H0

(Nejlepší je tam stejně David Hasselhoff se svým plovákem ;)

Intonace v lingvistice znamená změny tónu (melodie) v 
průběhu řeči. Intonace na úrovni věty (výpovědi) umožňuje 
rozlišit otázku, rozkaz nebo přání od prostého oznámení 
(zejména při volném slovosledu jako má čeština) či vyjádřit 
citové zabarvení výpovědi.
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Pro porovnání ještě níže parodie na tuto skladbu od "The 
Midnight Beast", kde místo té slečny "zpívají" muži 
převlečení za ženy. Tady je vidět přesně ten rozdíl, kdy mluví 
žena a kdy muž.
V této parodii má mužský hlas jen jednu tóninu. Melodie 
chybí...

https://www.youtube.com/watch?v=4xxJkH57vyw

Ten rozdíl mezi mužskou a ženskou řečí mě fascinuje... 
Ženská je tak krásná, melodická, rozverná... sexy :) Ale jsou i 
sexy mužské hlasy...

A teď mám ještě jednu věc na srdci.
Když jsem přečetla knihu Pohlavní štvanci (Leslie Feinberg), 
zaujala mě pasáž, ve které Feinberg (FtM) kritizoval církev. 
Její postoj, názory, dlouhodobé odmítání jakékoliv známky 
transsexuality nebo transvestismu. A zmínil tam fakt, že 
církevní hodnostáři snad sami nenosí velké drahé prsteny? 
Šperky? Dlouhé sukně?

Nedávno jsem viděla francouzsko-německou verzi Čachtické 
paní (2009) (v češtině se film nepříliš podařeně jmenuje 
Hraběnka, ale kopíruje přesně originální název). Moc se mi 
tato verze líbila a pasáž mezi 10:49 do 11:35 se zrovna týkala 
tohoto tématu :)
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Tady je ten výborný rozhovor na téma rozdíly mezi muži a 
ženami (necelá minuta):

https://www.youtube.com/watch?v=kyoai_mw4J8

Muž: "Je možné, aby mysl ženy byla bystřejší, než mysl 
muže?"
Žena: "No jistě. Ano..."
Muž: "Ale já jsem slyšel, že se ženy řídí především city a to 
jim zatemňuje mysl i rozum."
Hraběnka: "Souhlasím s vámi, že většina žen je slabých a tato
slabost má podle všeho příčinu v srdci. Slabiny muže 
vycházejí z mnohem méně vznešené a níže položené části 
těla."
(Smích).
Hraběnka: "Muži i ženy jsou si rovni i jsou rozdílní."
Biskup. "Rovni? To je velmi odvážné tvrzení."
Bratranec hraběnky: "Vy neposloucháte biskupe. Moje 
sestřenka také říkala "rozdílní"."
Teta hraběnky: "Každý máme jiné přednosti a jiné slabiny."
Biskup: "Jaké jsou vaše slabiny, hraběnko?"
Hraběnka: "Jsem žena. Miluji krásné šaty a zlaté šperky... 
Stejně jako vy, milý biskupe!"
(Smích).
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A já se letím namalovat a ven, než se spustí první májový 
deštíček :)
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Poslední krůček Darinky (téměř on-
line reportáž z Motola)
1. května 2014 v 20:20 | Tereza 

AKTUALIZOVÁNO 2.5. v 16:01 - Den 2. a Darinka jede 
domů taková, jaká přijela... :/

Mám tu jedno prvomájové překvapení :)
Takový plán.
Vůbec nevím, jestli se mi podaří, protože mám samozřejmě 
zase "velké oči" a nechci ho uskutečnit za každou cenu.
Naskytla se mi totiž jedna úžasná příležitost.

Darinka se právě ubytovala v Motole a píše mi moc hezké 
autentické maily plné emocí, vtipných postřehů, detailů...

Tak mě napadlo, že bych jí tu udělala on-line reportáž. 
Myslím, že právě ta autentičnost, její osobní pohled a 
aktuálnost toho všeho by zajímala nás úplně všechny, které se 
na tenhle poslední krok těšíme a představujeme si ho všelijak.

Věděly jste například, že anestezioložka má nádherně zelené 
oči??? :)

Samozřejmě po Darinka nemůžu chtít, aby mi on-line psala 
úplně všechno...
"Teď ležím na sále... teď usínám... teď do mě řežou..." :)
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Na 1. místě je odpočinek a já až tak na 179. místě, ale třeba se
z toho něco zajímavého sepsat podaří :)

Tenhle článek bych si ráda doplňovala v závislosti na tom, co 
se od Darinky zajímavého dozvím. Dostala jsem totiž její 
svolení něco na blog dát :)
Takže budeme tak všichni vlastně s ní.
Držím palce, Darinko!

Den 1.

1.5.2014
13:04
Spať sa mi v buse síce nepodarilo, ale možno tak hodinku som
spala, ale potom si ku mne prisadol jeden starší pán, ktorý bol 
strašne opileej a smrdel, no to už som vedela v tom momente, 
že zaspať už určite nezaspím. A zakúpila som si wifičko v 
Motole, takže zatial si tu sedím a pijem ten hnusný fortrans, to
je to prehanadlo. Vieš ake je to hnusne? Je to odporne, 
najodpornejšia vec akú som kedy pila. Miešám si to aj so 
sirupom aj s čajom ale je to fakt na grc. Ale musím pochvalíť 
personal su zlatí :) A jeden chlapec isiel so mnou v autobuse 
dokonca az sem. Prišla som do Motola, na urologicke 
oddelenie, a pozerám a on tu je :D Tak sme sa uz zoznamili, 
potykali si, ze aka nahoda, spoolu sme isli celu cestu a este sa 
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stretneme priamo tady, v Motole a este aj na urologickom 
oddeleni. A zajtra idem az tretia :( Cize posledna kedze su tu 
tri postele v jednej izbe. Tak okolo 10:00 to asi vychadza na 
mna, tak drz palčeky, nech je hlbka najhblsia aku kedy 
Jarolim spravil :D

20:00
Som strasne hladna, najest mi nedali nic, od kedy som pila ten
humus tak som uz nejedla nic len taky napoj jahodovy ci co, o
piatej som dopila ten odporny fortrans, uz to nikdy nechcem 
pit. Je mi strasne sladko z neho ble. A uz nemozem nic jest 
pomooooc, ja to nevydrzim :D. Inak mam tu dobru kolegynku
vedla na posteli tak chodime vonku a tak, je tu zatial celkom 
fajn :) s tym chlapcom sa vzdy smejeme na tom, ze aka 
nahodicka ze sme spolu prisli vlastne az sem nevediac o tom 
ani :D . A to schvalenie [ptala jsem se Darinky, jestli musí na 
Slovensku také ke komisi] som nepotrebovala, postacil papier 
od sexuologa a plastickeho chirurga, u nas takato komisia, 
ktora by rozhodovala o tychto operaciach, nejestvuje ani :).

Zatial si myslim, ze mam vsetko :) Od damskych vloziek cez 
kondomy az po sexi dilatator :D. Ach boze zasa to vo mne 
škvrčí utekám na záchod uz asi dnes po 20tý krát :D

Dnesny prvy maj je pekny, len keby neprsalo :) Pred chvilkou 
tu lialo a tak je vsetko mokre hnus, to nemam rada :D.
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A vazne to chutna odporne, musis vypit 4 litre a pocas tych 4 
litroch ma asi 5x naplo na grckanie :D. A tak zatial nemam ani
o com ti pisat, len si tu lezim a utekam kazdych patnast minut 
na zachod a chodim vonku sa trosku nadychat cesrveho 
vzduchu :). Prvy den je fajn, taka pohodicka. Nakoniec som sa
dozvedela, ze zajtra idem az okolo jednej na operacnu salu 
ako posledna bleee. Najradsej by som isla prva, aby som to uz
mala za sebou. Bola tu inak anesteziologicka, mila a mala 
pekne zelene oči, nikdy sa mi nepacila zelena farba oci, ale 
tak ta farba bola vazne pekna :) Ked nahodou ju budes mat aj 
ty o rok, tak si to vsimni haha :). Ten kamarat zo Slovenska 
ma pozval na kávičku, tak ešte to som pila, a inak len pijem 
vodu, čaj, kavu, fortrans, same tekutiny ble, uz by to chcelo aj
nieco tuhe. A kamarat sa vola Jozef, takze typicke slovenske 
meno :D A fortrans si mozes zmiesat s cim chces. Ja som si 
tam namixovala aj čaj, sirup, citrodeku, skusala som vazne 
vsetko mozne, len aby to bolo piteľné. A ten fortrans na prvé 
napitie bol skor taky slanší, ale ked som si davala viac sirupu 
stale tak uz to bolo furt sladsie a sladsie, mala som pocit ze 
pijem čistý sirup, ale tak lepšie piť sirup ako samotny fortrans 
lebo je to ako voda zmiesana v cukrom a solou v pomere 1:1. 
Nechapem vazne ako to mohlo niekomu chutnať. Mozno 
mam len ine chutové bunky :D Tu kolovu prichut by som 
brala :D

Stastna zatial nie som, ani nervozna. Ja len fakt stale riesim tu
hlbku, ktoru som prebrala aj so sestrickou, ktora so mnou 
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vypisala nejake papiere, tak vravela ze ked ta hlbka nebude 
dostacujuca tak potom sa spravi ta rektosigmoidalna 
vaginoplastika, ale tak ja viem uz teraz, ze nebude 
dostacujuca ta hlbka, takze rada by som radsej ju podstupila 
uz teraz ako potom este Z-plastiku a zasa rektosigmoidnalnu, 
kto na to ma vziat tolko penazi ? A pobyt v nemocnici a tie 
samotne zakroky predsa len nie su najprijemnejsie. A cez 
vikend budem na tej JIPce, ale ja ked budem OK a budem 
schopna zapnut si aj notebook, tak ja ti urcite napisem email, 
presnejsie ze kedy mi mas priniest tie mandarinky (nechcem 
pomarance) mam radsej manadarinky :D

A tak 16 urcite nebude, vyzera to na 8 cm :D to je hroza :D. 
Skusim este rano nejak sa pozhovarat s Jarolimom, nech mi 
spravi rekto lebo potom mi to poistovna uz nepreplati a ja 
viem ze tu hlbku dostatocnu z toho co mam nevyčaruje :). 
Zajtra je totiz velka vizita rano, takze asi tu bude aj on, len 
neviem ci bude mat cas naladu a chut sa so mou zhovarat.

Zatial ahoj a drz pršteky :)

Den 2.

2.5.2014
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Nečekala jsem, že mi dnes přijde od Darinky mail...
Když jsem ho viděla, rozzářila jsem se a smála, že ona na ten 
sál šla snad s notebookem. Ale ten smích mě hned přešel...
I tohle se může stát.
1300 km jen tak pro nic za nic, vyhozené peníze za jízdenky, 
litry nechutného fortransu, bez jídla, připravená psychicky 
(ale i fyzicky), před týdnem sem musela ještě kvůli 
autotransfuzi a najednou "Tak se sbalte a odjeďte, nestihneme
vás operovat..."
Tohle jsem Darince nepřála a musím říct, že jsem naštvaná, 
zklamaná a smutná taky, protože jsem to celé od první vteřiny 
prožívala s ní, viděla jsem na ní to nadšení a radost a teď...

15:46
Takze operacia sa odklada ako som to predpokladala. Som 
strasne nastvana sklamana smutna ani nemam chut cestovat 
domov zasa tych 11 hodin bez zmeny, vracam sa taka, ako 
som prisla len smutnaa a sklamana, och boze co mam teraz 
robit. Dalsi temin ani neviem kedy mi daju lebo budem musiet
v pondlok volat, urcite to bude niekedy najblizsie o dva 
mesiace, ako ho dali aj mojej znamej. Ta tiez bola zo 
Slovenska, normalne ju hospitalizovali rano vstala na obed, 
mala ist na sal a povedali jej, ze sa to odklada lebo boli 
komplikacie s pacientkou. A odlozili jej to o dva mesiace 
neskor. Teraz mozem zasa cestovat naspat domov, potom o asi
dva mesiace naspat do Motola na autotransfuzi, potom na 
indikacku, potom zasa domov, o tyzden na to zasa mozem 
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prist na operaciu a mozno mi opäť povedia ze prepacte, ale 
musime vam odlozit termin :D . Ja ani nemam slov. A vies 
aky je dovod ze mi to odlozili ? Lebo mala som ist o jednej a 
o druhej prisla sestricka, ze mi nestihnu uspat a ani 
zoperovat :D . To mi pride ako vazne smiesne. Ako ze 
nestihnu ? Doktori uz chcu ist domov, tak nestihnu ma 
zoperovat ? :D A ja teraz kvoli tomu sa zasa odznova 
nacestujem jak debil miniem dalsich 200eur na cestovne a 
zasa budem pit ten odporny fortrans, to snad nie je pravda ani 
toto :D Prefackajte ma a povedzte, ze to je sen, lebo ja sa z 
toho stale spamatavam :D . To ze nestihnu ma uspat a 
zoperovat, to je vazne taky vazny dovod, ze mi to musia 
odlozit ? Ja teraz budem mat zasa oplietacky s poistovnou a 
proste vsetko dokola teraz vybavovat?

Tak to byla nečekaně krátká reportáž :(

Jaké z toho plyne ponaučení?
Čím později v ten den máte být na řadě, tím větší je riziko, že 
se na vás nedostane... :/

Tak a já si pro Darinku do Motola teď jedu a odvezu jí na bus
na Slovensko až zítra :)
Už vidím, jak prodebatujeme celou cestu ke mě i celou noc :)
Neuvěřitelně se těším!
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Dámská jízda s Darinkou
2. května 2014 v 22:46 | Tereza 

Ahoj holky :) Mám tu jednu celebritu :)
Zdravíme vás ode mě obě :)
Darinka a já.

Myslím že už Darinka vypadá spokojeněji že?

Darinka: už hej :)

Já: Jak ti chutnaly maminčiny utopenci?

Darinka: Vynikajúce. Do noci si ešte jedneho dam :)

Potvrzuji, že jí chutnaly. Teď tu sedí a fortrans stále ještě 
účinkuje (je to slyšet). (Ale nejsou to prdíky - ale zvuk 
pracujících střev. :)

V kolik se chystáš spát?

Darinka: To eště sama netuším. Keď to na mňa príde, tak 
pôôôôôôôôôjdem.

(Líbí se mi to písmenko ô. Darinka mi tu hned nainstalovala 
slovenskou klávesnici :)

Květen 2014 - Dámská jízda s Darinkou 871



Já: Jak se cítíš? :)

Darinka: Už o veĺa lepšie ako predtým a ten vanilkový 
superčajíček od teba s trstinovým cukrom mi zlepšil náladu.

Takže si tě tu nechám aspoň týden :)
A vy všechny jste zvány :)

Darinka bude rozdávat zkušenosti a vyučovat hlasovou výuku
s garancí 220 Hz.
Lucko, ten její hlas by se ti líbil ;)

Jak to, že máš tak krásný ženský hlas, Darinko?

Darinka: Tak to neviem, ale hormonami to určite nebude, lebo
este počas čo som ich užívala, tak som mala celkom takový 
hluboký hlas, aspoň ja si to myslím....a....ehmmm...ehm.. :) A 
rada si vyspevujem pesničku od Whitney Houston I will 
always love you :) tie vysoké tóny vás nutia zvýšiť 
frekvenciu.

Aha, tak to je ten tajný recept. Whitney Houston :)

Moment - Darinka zpívá Whitney Houston :)
"If I shouuuuuld staaaaay.... I will always love 
youuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.... " :)
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Já: Už mě bolí pusa, jak se tu pořád hihňám :) Můžu si dát tu 
tvojí čokoládu?

Darinka: Hej, daj si.

Darinka se zašpinila jako malé dítě, tři kousky našla na sobě 
na svých krásných teplákách.

Darinka: Ty tepláky sú moje najoblíbenejšie. Chalan na ulici 
mi ich chválil a ešte sto metrov za mnou sa po mně obzeral 
(alebo že by len po mojích teplakoch?).

Omlouvám se za chyby ve Slovenštině. Darinka mě tu sleduje
a opravuje mě, ale občas mi něco uteče.

Vidím to na dlouhou noc :)

Holky, kdybyste se chtěly Darinky na cokoliv zeptat, tak tu 
budeme do zítra :)

Dobrou noc.
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Darinka mi obsadila klávesnici :)
3. května 2014 v 16:55 | Darina 

Želám pekný upršany chladný deň zo severu Čiech priamo od 
Terezky, ktorá sa tu o mňa stará a vykrmuje ma ako svojho 
domáceho mazlíčka :). Veď ako dôkaz uvádzam, že som včera
po tom fortranse vážila 52,5kg (inak vážim o zopár kilečiek 
viac takže neviem čo zo mňa všetko vyšlo keď som to 
preháňado vypila, že som stratila aj štyri kilá :O) a včera ako 
som sa tu vykrmila tak som hneď nabrala kilečko. Dnes to 
bude ďalšie kilečko a postupne sa dostanem naspäť na svoju 
pôvodnú váhu :).

Pred chviľkou sme sa vratili od Terezkinej mamky, ktorá 
navarila vynikajúce rizito, mňam mňam. Všetci sú strašne tak 
milí ako sa o mňa starajú :), že už sa mi ani nechce naspäť 
domov :).

A tento článok hlavne píšem JA kvôli tomu, aby som sa vám 
poďakovala za podporu a ten empatický prístup ako to 
prežívate všetko so mnou aj to sklamanie aj to nadšenie. V 
pondelok si idem osobne za Jarolímom, teda dúfam, že tam 
aspoň bude a dohodnem si ďalší termín operácie, ktorý 
dúfam, že už sa neodloží lebo to psychicky už asi prestnem 
zvládať. Važne ma to včera dosť vzalo, keď mi to prišla 
sestrička oznámit. Ja som uz v plnom očakávaní sa nevedela 
dočkat kedy zaklopú na dvere a povedia, že si idú po Darinku 
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a odvezú ma na sálu. Ale v tom zaklopala jedine sestrička, že 
má pre mňa zlú správu: Keďže vznikli komplikácie na sále a 
sú už dve hodiny popoludní tak vás nestíhame uspať a 
zoperovať, takže si budete musieť dohodnúť s panom 
doktorom nový termin. Tak ale z tohto šoku sa tu u Terky 
zotavujem, a náladu už mám lepšiu a aj vďaka vám sa mi 
vracia pozitívne myslenie :).

V prípade nejakých otázok a nejasností píšte do komentárov, v
priebehu dňa odpoviem :). ACh cítim sa ako celebrita :D Máte
možnosť online komunikácie s celebritou :D :D ALe nie len 
žartujem :) Ešte raz veľká vďaka :)
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Výrazy lidské tváře aneb jak je pěkné 
být průměrný
6. května 2014 v 20:54 | Tereza 

Přemýšlela jsem nad tím, co mi včera (nepřímo) řekla ta 
holčička (Mami, ta paní vypadá jako chlap.)
Nemůžu se na ní zlobit, je to dítě a říká, co si myslí, což je 
dobře - díky za takové upřímné názory bez lítosti nebo 
předsudků. (I když občas je dobré pozvednout sebevědomí i 
tehdy, když to tak upřímné není. Ale dělala bych to opravdu 
jen výjimečně.)

Nemůžu si pomoct - já toho chlapa nevidím :) Ani ze předu, 
ani z profilu... :) Nastavovala jsem se po příchodu domů v 
zrcadle, fotila se z profilu (ty fotky se mi nelíbí, ale vypadám 
tam žensky). To proto toho muže nevidím ani ve výlohách, v 
prosklených dveřích v Motole, na toaletách v práci...
Dřív jsem toho muže v sobě viděla pořád a všude, ale teď ne.
Co se stalo? Proč ho nevidím? Jsem snad SLEPÁ!??? A proč 
jsem dřív nebyla? Ztratila jsem soudnost? Ach jo.

Ta holčička bydlí o pár pater níž a občas se potkáváme na 
chodbě. Ten moment, kdy prohlásila tu "slavnou" větu byl ve 
chvíli, kdy jsme s Darinkou vyšly ráno z domu k autu a ta 
holčička zrovna otevírala žaluzie v okně, takže nás asi na 
vteřinu zahlédla.
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Uvědomila jsem si, že od 7.4. (den, kdy začal můj full time) 
mě viděla poprvé. Předtím mě viděla mnohokrát jako muže a 
je tedy na mě mít tu těžkou úlohu jako u všech lidí, co mě 
znali i předtím, přehrát ten původní obrázek na nový.
Ona vlastně neřekla: "Mami, ta paní vypadá jako chlap."
Řekla doslova: "Mami, ve vchodě s námi bydlí paní, co 
vypadá jako chlap. Já myslela, že je to chlap."
(Mám to doslova z smsky, protože mi to poslala její maminka 
- Anička - která se mi sem přistěhovala, už jí znám minimálně
deset let a vždycky jí potkávám moc ráda. Samozřejmě o mně
všechno ví).

Nechci tu spekulovat a rozebírat význam těch vět její dcerky. 
Ať už to myslela jakkoli, není to zas tak hrozné.
Přišla jsem totiž na to, jak si ten den zlepšit, když vás někdo 
takhle "pochválí" :)

Je to vlastně nesmírně jednoduché.
Pokud jste slepé jako já a myslíte si, že vypadáte žensky, pak 
nejjednodušší způsob jak si to ověřit je jít mezi lidi. Mezi co 
nejvíc lidí na co nejdelší dobu a mít s nimi jakýkoliv kontakt 
(oční, slovní, úsměvem...) Sledovat jejich pohledy, jejich 
reakce. Vysílat u toho co nejvíce ženských signálů (čím víc si 
připadám vzhledem jako žena, tím raději, častěji a snadněji se 
jako žena chovám, chodím, mluvím... nebo se tedy o to aspoň 
snažím, ale nedělá mi to problém, líbí se mi to. Zpětné reakce 
nemám, ale můžu je mít, pokud budu mezi lidmi...)
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Jsem si jistá, že každá z vás umí číst výrazy lidské tváře a 
dekódovat je správně.

Mimika člověka je mnohokrát neovlivnitelná, spouští se 
samovolně, až na pár výjimek se nedá ovlivnit, protože 
vyjadřuje naše aktuální pocity.
Tvář je v komunikace velmi důležitá.

Když projdete kolem stovek lidí, se kterými máte jakýkoliv 
(třebaže jen oční) kontakt, můžete si sami ověřit, zda jako 
žena "projdete" nebo ne. A když se k tomu připojí i nějaké to 
"Prosím, slečno" od zákazníka nebo pohled muže venčícího 
psa, který vás sjíždí od hlavy až k patě a vy ten pohled 
dekódujete správně tak, že nejde o zděšení, ale o přitažlivost, 
o vaší přitažlivost, kterou jste vy zaujaly toho muže, pak máte 
vyhráno a jeden upřímný méně pozitivní názor ztrácí 
najednou svou sílu. Ale nezapomínala bych na něj. Připomíná 
nám totiž, že je ještě pořád co zlepšovat. Právě tyhle (a jedině 
tyhle) názory jsou tím motorem, které nás ženou kupředu a 
nutí na sobě pracovat. Kdyby nebyly, usneme na vavřínech... 
A to by byla škoda. Ale nemusíme se kvůli nim hned 
objednávat k psychiatrovi, aby nám předepsal antidepresiva...

A o tom tu chci mluvit.
O výrazech lidské tváře.
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O zpětné reakci, kterou nám tyto výrazy poskytují. Stačí si 
jich jen všímat. A pak se z nich radovat, jako já dneska (nebo 
jít nakupovat až za pár měsíců a do té doby být o hladu nebo o
konzervách s fazolemi :).

Viděla jsem záznam z přednášky s názvem Čtení výrazů 
lidské tváře (Peter Krutý).
Trvá 51 minut a dá se pustit tady: 
http://www.superlectures.com/barcampbrno2013/cteni-
vyrazu-lidske-tvare
Ne každý má čas 51 minut sledovat nějaké video, ale mě to 
přišlo zajímavé a tak sem ta nejzajímavější fakta vložím do 
článku.
Je to ve Slovenštině (takže žádný boj s angličtinou :) a navíc 
já už stejně od víkendu s Darinkou mluvím slovensko-česky, 
aniž bych chtěla, takže je mi tenhle měkoučký jazyk i 
příjemný :)

Zaujal mě tam jeden norský test, při kterém 50 mužů a 50 žen 
sledovalo obrázky, přičemž počítač zaznamenával, jak dlouho,
kam a v jakém pořadí se obě pohlaví na obrázek dívají.
Všichni sledovali tento obrázek plavek z nové kolekce H&M:
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A tady je výsledek. Vlevo pohledy mužů, vpravo pohledy žen.
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Jak můžeme vidět, tak to jsou překvapivě ženy, které se jako 
první podívaly na poprsí a až poté na tvář, zatímco muži svůj 
pohled směřovali přesně v opačném pořadí. Obě pohlaví se 
pak podívala dříve na nohy a trup a až později na specifikaci 
výrobku.
Analýza také prokázala, že muži tvář ženy sledovali o 40 % 
déle, než ženy, zatímco ženy sledovaly nohy o 20 % déle, než 
muži. Ostatní části těla sledovala obě pohlaví průměrně 
stejnou dobu.

Při druhém testu fotografie automobilu Saab se muži podívali 
jako první na specifikaci vozu a až pak na jeho vzhled, 
zatímco ženy svůj první pohled směřovaly na to, jak auto 
vypadá:
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Zajímavý je výsledek u obrázku hráče baseballu, kdy muži 
sledovali dvě části - tvář a intimní partie, zatímco ženy 
zajímala pouze tvář:

Z nějakého důvodu jsou vlevo muži :)))

Na komunikaci je výborné to, že nejde nekomunikovat. Není 
možné nebýt účastníkem komunikace.

Fakta:
- lidská tvář je schopna vytvořit asi 10.000 výrazů
- tvář má 43 svalů
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- krk má 20 svalů
- každý člověk má 3 víčka (jako např. žáby)

Toto je tvář průměrného člověka na Zemi.
Má přirozeně čínské znaky, protože Číňané jsou

nejpočetnějším národem na světě.
Ale není mi jasné proč vypadá spíš jako muž...

Pro zajímavost - průměrné jméno na zemi je Muhammad
Lee :)

Takže na tom obrázku výše je Muhammad Lee :)
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Země s vyznačenou převahou pohlaví

Průměrný tvář Čecha a Češky.
(Musím říct, že to oběma fakt sluší :)
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Zajímalo mě srovnání s ostatními národy a tak níže najdete
průměrné ženské tváře jiných zemí.)

Výzkum provedla Univerzita v Glasgow.

Ale jak si vlastně dokážeme zapamatovat něčí tvář? Rozeznat 
jí od druhé?
Při pohledu na jakéhokoliv člověka náš mozek sleduje, jak je 
rozdílná právě od průměrné tváře. Vnímáme všechny 
odlišnosti, které může mít (vysoké/nízké čelo, velký/malý 
nos, typ uší, rtů...). Pamatujeme si tváře jako karikatury - ty 
zobrazují právě naše odlišnosti, ale zvětšené.
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Průměrná tvář žen různých národností - obrázky byly složeny
počítačem z tisíců různých fotek žen.

Muže jsem nakonec našla taky :) Byla jsem hodně zvědavá.

Tak tady je máme, kluky naše :)
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Mrzí mě, že tam není Slovakia...
Ale i tak je z čeho vybírat :) Hezké že? Hmm Hungary... :)

Tak který se vám líbí?
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A proč se nám vlastně líbí?

Zajímavé je, že čím je tvář průměrnější, tím je hezčí.
Jednou z vlastností hezkých tváří je symetrie.
Pěkné tváře jsou symetrické, zdravé (kvalitní pokožka bez 
defektů).

Existuje tzv. Phi maska, která je postavená na poměru tzv. 
zlatého řezu, který je v umění považován za ideální proporci 
mezi různými délkami.
Tato maska se používá například v plastické chirurgii.

Čím více se vaše tvář přiblíží této masce, tím víc je krásnější 
(a také průměrnější).
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Samozřejmě jsem si hned musela tuhle masku vložit na svou 
tvář :)
Nejsem přímo ideální, ale není to tak hrozné :) Žádná 
asymetrie tam není.
Kdyby měl někdo zájem o přiložení masky na vaši tvář, tak 
mi napište a já vám jí na vaši tvář přiložím.
(Je to jediná maska, kterou jsem ochotná si na svou tvář 
přikládat.)

Zrcadlové neurony (Mirror neurons)
- to jsou neurony, které jsou základem naší empatie.
Když vidíme někoho, jak trpí, tak trpíme s ním. Když pláče, 
tak cítíme soucit, když se někdo raduje, cítíme radost... když 
je někdo nadšený, sdílíme s ním nadšení...
Až teď jsem pochopila, že to je základ našich coming-outů. 
Že pomocí zrcadlových neuronů našich "posluchačů" můžeme
ovlivnit to, jak ten sdělovaný fakt přijmou.
To proto byl můj ředitel nadšený, protože já jsem byla 
nadšená. Proto byla celá Lindy směna na poradě nadšená, 
protože Linda byla nadšená. Přenesly jsme na ně naše emoce, 
protože zrcadlové neurony má každý (zdravý) člověk.
Kdybychom vše podávaly sklesle, smutně nebo otráveně, 
nikdo nadšený nebude.

Ráda bych, aby zrcadlové neurony fungovaly i u vás všech, 
kdo jste narazili na tenhle blog. Ráda bych, aby mé nadšení 
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přeskočilo i na vás, protože potřebujeme být nadšené i 
nadšení a potřebujeme se konečně radovat ze života, který byl
až dosud jako v černočerné tmě.
Zasloužíte si to všichni a všechny.
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Nový kolega
7. května 2014 v 13:13 | Tereza 

V pondělí má do konstrukce nastoupit nový kolega. Bulhar. 
Prý je to hezký pán, svobodný, hovoří trochu anglicky a 
máme s ním chodit na oběd, aby se tu trochu "otrkal". Paní 
personalistka nás upozornila, abychom nosily prstýnky, 
jakože jsme zadané, protože je prý opravdu hezký :) 
Kontrolovala i můj prstýnek :) (Já mám stejně jenom jeden.)
Smála se té představě, že by se do mě mohl zakoukat. Ne 
proto, že by nemohl, ale proto, že ještě nejsem tak úplně 
"dodělaná" :) Paní personalistka neví nic o Darince, která 
tohle teď ale vlastně prožívá.

Pro mě je to ovšem moc příjemná situace.
On bude můj první kolega, který mě nezná z dřívějška. 
Začínám u něj s čistým štítem. Bude na mě, jak moc žensky 
se budu prezentovat (v ten den se samozřejmě vyšňořím co 
nejlépe dovedu :) a vyzkouším si na něm, jak mě vidí někdo 
cizí.

Třeba budu zklamaná, třeba ne. Myslím, že už si trochu 
věřím. I s hlasem, i když vedle Darinky to stále není ono. 
(Když jsme se sešly v pátek v Motole a obíhaly vysmáté 
kolem širokého sloupu u vchodu, protože jsme se nemohly 
najít, tak mi řekla, že do telefonu jsem zněla dobře. To mě 
potěšilo. Zrovna od ní. Ale potom mi to už zase sklouzlo tam, 
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kam nechci. To je tím, že v telefonu na to myslím a snažím se.
Kdežto při běžném hovoru si to nehlídám (i když poslední 
dobou už ano a teď už jde jen o to ještě více vylepšovat tu 
holčičí frekvenci.)
O tréninku ženského hlasu se chystám udělat speciální 
stránku, na které shromáždím úplně všechno, co se mi 
podařilo dát dohromady (software, učebnici, osobní poznatky,
poznatky Darinky, poznatky vás všech :).

Příští týden má Darinka svůj Den D. Takže předpokládám, že 
zase začnu psát druhou téměř on-line reportáž přímo z Motola
;) A pak se těšte na další články, protože tu bude u mě na 
rekonvalescenci a rehabilitaci a doslova lázeňském pobytu :) 
Ty články budeme psát spolu (pokud bude čas), případně jí 
nechám, aby nám popsala všechny své zážitky přímo z první 
ruky. Ať to není jen o mně.

Zjistila jsem, že se na nového kolegu těším víc, než kdyby to 
měla být nová kolegyně :)
Moc si přeji, abych se mu líbila :)

Dnes při obědě mi došlo, jak mám bezva kolegy.
Je to dnes přesně měsíc (takže takové malé výročí), co chodím
všude oblečená žensky, co mě všichni oslovují Terezo a 
komunikujeme všichni spolu ve správném rodě. Je to měsíc, 
co si žiju svůj sen, kdy mě všichni přijali snad nejlépe, jak jen 
mohli, že jsem si to tak ani sama nepředstavovala.
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Mí kolegové se mnou sedí na obědě, řešíme úplně obyčejné 
věci, co se při obědech řeší, smějeme se, mluvíme spolu. 
Žádný problém. Nikdo nemá žádný problém. Už ani ve 
výrobě, kterou teď procházím tak ráda a baví mě, jak mě 
zdraví třeba i vězni :)
"Teri", "Terko", "Terez"... miluju, když na mě volají...
"Čau holky!", když vejde vedoucí výroby...

Zapadla jsem :)
Je mi z toho tak hezky.
Sedím tam, dívám se na ně, jak se ke mě chovají, jak si se 
mnou povídají a užívám si ten slastný pocit "normálnosti".
I když je to normálnost tak trochu navozená uměle (protože 
jsem je poprosila, aby se ke mě chovali jako k ženě). Jenže 
jejich chování začíná být spontánní. Kromě jednoho staršího 
pána, který mi pořád říká v mužském rodě, ačkoli před ním 
stojím namalovaná, žensky oblečená v balerínkách a mluvím 
na něj v ženském rodě. Tím ženským rodem ho ale udolám :) 
Já to nevzdám! (Ten pán totiž nad tím nepřemýšlí. Mluví ke 
starému Tomovi bez ohledu na to, jak vypadám, protože si ho 
ve své hlavě takto zafixoval.)

A potěšil mě dnes také pan ředitel. Dostala jsem mimořádnou 
odměnu (za to, že jsem jednoho dodavatele přemluvila ke 
snížení ceny některých komponentů), takže budou nové 
botičky a velký výlet s Kačenkou do pražské ZOO! :) 
Pojedeme metrem i tramvají a užijeme si to. (Pro Kačenku je 
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to vždycky zážitek a pro mě s ní taky.) A taky bude na 
oooobrovskou pizzu s Darinkou :)

Když jsem jí byla v pondělí ráno vyprovodit k Jarolímovi, ta 
chodba před jeho ordinací byla zvláštní. Hodně tmavá, 
ponurá, tichá, starodávná. Nebylo si kam sednout, židličky 
byly obsazené staršími pány - mezi nimi Darinka se svým 
blond copem úplně zářila :) Ukázala mi i oddělení, kde budu 
ležet. Všude tmavě zelená podlaha. Ale i kdyby byla černá 
nebo zlatá, je mi to fuk. Chtěla jsem tam za ty dveře už utéct. 
Nebo přijít s Darinkou k Jarolímovi, aby mě jako už vzal :)

Takže pokud zhodnotím ten měsíc, co mám za sebou, můžu 
říct, že jsem moc spokojená.
Každý den byl krásný.
Protože žádný den nebyl s maskou, s přeskakováním z Terezy 
do Toma a nazpátek, se strachem, že mě někdo takhle uvidí. 
Tomu už je konec. Navždycky.
Každým tím dnem si všichni zvykali víc a víc, až se ten 
pohled na mě úplně otupil a pomalu se mi podařilo přehrát 
všem lidem ten původní obrázek v jejich hlavách na ten nový.
Protože jim ho před oči servíruju denně :) To je ta nejlepší 
metoda, jak je donutit, aby si zvykli.
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Jak jsem šla poprvé sama nakupovat 
boty
7. května 2014 v 18:41 | Tereza 

Nečekejte žádnou story. :)
Prostě jsem přišla do obchodu, vyzkoušela si 20 párů bot 
(všechny se mi nesmírně líbily, ale bohužel si můžu před 
výplatou koupit zatím jen jedny), zaplatila a odešla :)

Ale ne.
Tak samozřejmě to pro mě mělo jisté kouzlo.
Předtím jsem totiž byla ve dvou supermarketech, kde bylo 
úplně narvané parkoviště a tak jsem věděla, že tam budou 
davy. To jsem potřebovala.

No a jelikož mi po dvou nákupech neskutečně stouplo 
sebevědomí z těch všech neřešivých pohledů, z té normální 
komunikace s pokladní, s paní za mnou ve frontě, správnou 
identifikací, rozjela jsem se do Deichmanna, protože už prostě
potřebuju balerínky.
Ta potřeba je tak zvláštně silná a nutkavá, že to ani neumím 
popsat :) Myslím, že každá žena ví, o čem mluvím :)

Už když jsem vešla a začala si vesele prohlížet první botky, 
přišla ke mě sympatická usměvavá paní prodavačka a říká: 
"Mohu vám nějak pomoci? Kdybyste potřebovala, tak si 
řekněte..."
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"Potřebovala"!
Použila ženský rod.

Ach :)
Jak sladce to zní.
Čekala jsem na něj. Miluji ho.
Co nejněžnějším hláskem dovedu jsem jí poděkovala a šla 
vybírat dál.

Od té chvíle jsem se culila ještě víc a samozřejmě jsem tam 
strávila asi půl hodiny.
Těch botek!!! Líbily se mi balerínky na klínku - těch jsem si 
vyzkoušela asi 10. Moc bych ty jedny chtěla!!! Tak krásně 
klapaly :) Pak se mi líbily i některé vyloženě ženské tenisky, 
ale skončila jsem u klasických (černých) balerínek, které 
potřebuji na běžné nošení (tj. i do práce).
Tolik se těším, až v nich v pondělí přijdu.

To bude nový (údajně) hezký Nikolaj koukat ;)

(No nejspíš mu budu úplně ukradená a bude mít co dělat se 
vším okolo, protože bude první den v práci, ale jde o to udělat
přeci první dojem!)
Nebojte, určitě se v pondělí dozvíte, jestli to je opravdu 
takový fešák, jak popisovala naše paní personalistka.
Je fakt, že na interpals.net na mě letí kluci hlavně z Alžírska, 
Turecka a podobných zemí (představují asi 75 % všech 
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vzkazů). Tudíž Bulhar bude zřejmě podobný typ a já třeba 
jeho?
Bože co to tady plánuju. :)
Vůbec nic neplánuju.
Jen tak přemýšlím.
Má holt tu smůlu, že je první muž v mém životě, který se 
mnou bude trávit větší část dne, protože se budeme potkávat 
denně v práci a nebude znát moji minulost (pokud mu to mí 
milí kolegové neřeknou nebo pokud na to on sám nepřijde :).
Jsem si jistá, že na jeho reakce vůči mě bude čekat celá má 
kancelář :) Ti mí kolegové jsou tak nesmírně zvědaví! :)
Chtěli po mně fotku Darinky, když jsem jim o ní vyprávěla. 
Ale žádná taková neexistuje a získat ji je ten nejtěžší úkol i 
pro nejzkušenější paparazzi :) Když jsem to Darince psala, tak
nahodila smajlík a napsala: "Na co fotku? Já se na ně přijdu 
podívat osobně!" :)
Teď se mě každý den ptají, co dělá Darinka, kdy jí to začne, 
co jí čeká, kdy přijde, co budeme dělat, atd. atd.
Jsou prostě zvědaví.
A já se těším na jejich reakce, až jí uvidí :)
Konečně je přesvědčím, že to jde...
A těší se na ně i Darinka. To bude zajímavá situace.
Mají holt to štěstí, že jí uvidí, holku jednu slovenskou veselou
:)

Ale nijak si u Nikolaje nefandím - 2,5 měsíce na HRT...
To je fuk. I tak se těším :)
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Ladně jsem se v Deichmannovi pohybovala mezi regály spolu
s ostatníma slečnama jakoby nic. A co by jako mělo být? :)
Jsem zase zpátky na svých pevných nohách a už to neřeším.
Mám radost.

Když jsem balerínky platila, paní prodavačka mě zase 
oslovovala ve správném rodě a nepřišlo jí vůbec nic divné. 
(Proč pořád čekám, že by lidem něco divného přijít mělo? To 
je ten zakódovaný strach z minulosti. Ten několikaletý 
obrovský a nezvladatelný strach, že někdo pozná, že nejsem 
tím, kým se cítím být.)
Jediný způsob, jak se ho zbavit je čelit mu. Čím více a 
intenzivněji, tím lépe.

Ale samozřejmě to chce soudnost.
Jak jsem psala v článku "Výrazy lidské tváře", že když vás 
někdo srazí na zem, je nejlepším lékem jít mezi lidi a 
"vystavit" se jejich kontaktu, abychom zjistily, jak na tom 
jsme, tak ono není dobré tohle dělat za každou cenu.
Já bych ještě před 3 měsíci takhle nikdy mezi lidi nešla. 
Nevěřila bych si. Věděla bych, že "neprojdu". (Ať už by to 
byla pravda nebo ne, to je jedno. Šlo o můj subjektivní pocit a
to ten, že si nevěřím.)

Nevím, jak se to stalo, že se to najednou změnilo.
I ve mě.
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Protože pokud bych se necítila žensky a nevěřila, že žensky 
aspoň trochu vypadám (že by to mohlo "projít"), pak bych 
nikdy do žádného obchodu mezi lidi nevyšla.

Jenže s jídlem roste chuť :)

Čím víc vám okolí dává jasné spontánní pozitivní signály, tím 
jich chcete víc, protože jste je až dosud celý život neměly. Až 
najednou přijde moment, kdy už bude všechno naprostá rutina
a samozřejmost. Kdy vás správně použitý rod od náhodně 
potkaných lidí už nepřekvapí.
Tam já ještě tedy nejsem. Ještě pořád si to užívám :)

I když je fakt, že vidím i na Darince, jak si to užívá. Tu svoji 
ženskost. Jenže ona už je za ty dva roky tak přirozená, že se 
nemá čeho bát (a přesto mívá obavy). Zbytečné ovšem :)

Proč se všechny vidíme tak sebekriticky?

A proč mi najednou nepřišlo divné jít si sama nakupovat 
dámskou obuv?
Proč jsem necítila strach, ale spíš nadšení a radost?

To jsou ty kroky, které čekají nás všechny.
(Jo všechny.)
:)
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Úvaha o kráse a bagetě
8. května 2014 v 8:29 | Tereza 
Ještě, než si pojedu pro Kačenku, tak bych chtěla něco napsat.
Přivedla mě na ty myšlenky Anička, Šárka, Leoš Mareš a 
Pauli :)
Anička je jedna milá MtF kamarádka, se kterou si píšeme.
Šárka je přispěvovatelka komentářů (řekla bych, že po 
přeměně).
Leoš Mareš - kdo to je? ;)
Pauli je blogerka (biologická žena), na jejíž blog jsem narazila
náhodou, ale vůbec není od věci se o jednom článku zmínit. 
(Snad nevadí, že je zase ve Slovenštině, ale stojí za shlédnutí i
moc krásný ženský design blogu).

Když Šárka napsala, že MtF ženy nikdy nebudou jako 
biologické ženy, tak s tím prostě nemůžu souhlasit, protože 
jediný rozdíl mezi těmi dvěma ženami je ten, že (a to je fakt 
škoda) nemůžeme mít kompletní pohlavní ústrojí (vaječníky, 
dělohu, atd.) Žádný jiný rozdíl tam není. To není můj výmysl. 
Vidím na skupinkách, kde jsou některé holky těsně před 
operací nebo několik let po ní, které tam Hanka zve, aby nám 
vyprávěly o svém životě - a to vyprávění je moc fajn a 
povzbuzující. Ještě tam nebyla žádná (dlouho po operaci), o 
které píše Šárka. Takové tam asi nechodí. Určitě existují, když
se o nich mluví, ale chtěla jsem tu psvybodnoutch druhých, 
protože ty také existují a jsou mezi námi.

Květen 2014 - Úvaha o kráse a bagetě 900

http://magic999.blog.cz/


Tím vás chci holky zase podpořit :) Vy všechny, které jste teď 
začaly přemýšlet nad tou úspěšností.
Já potřebuji protipól, abych měla váhu. Takže všechny názory 
Šárky vítám.
Vím, že nejsem ještě ve fázi, ve které je ona a tak jí do toho 
nemůžu až tak úplně mluvit, ale mé pohledy na svět jsou 
prostě jiné. Dost dám na důkazy a když jich mám dostatek, 
dělám si obrázek - a ten není až tak špatný ;)

Mimochodem kolegyňka v práci před pár dny řešila, zda by 
nebylo možné umělé oplodnění. Myslela u nás :) Nadchla mě 
její úvaha, která bude třeba možná tak za 200 let (?). Myslela 
si, že by nám vytvořili i dělohu, do které by se umístilo 
oplozené vajíčko a to by rostlo. Na to hned kolega, že to se už
ale stalo, ale pak si uvědomil, že to byl FtM (v Americe), 
který byl sice po přeměně na muže, ale nechal si ženské 
pohlavní ústrojí právě proto, aby mohl porodit dítě. Když už 
chci být žena, tak bych chtěla mít i vlastní dítě. Darinka mi 
říkala, jak tohle řeší se svým klukem. Povídají si o tom, řeší 
rodinu, budoucnost a ona mu ještě pořád nemůže říct (stejně 
jako jeho mamince, která se těší na vnoučátka): Víš, my nikdy
vlastní děti mít nebudeme :/ To je smutné. Ale vždycky je 
nějaké řešení, které musí přijmout i biologické páry, pokud 
nemohou mít děti.
Takže to je ten rozdíl. Ten (pro mě) jediný rozdíl mezi 
biologickou ženou a námi.
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Pokud Šárka mluví o mužských rysech, tak ty mají biologické
ženy taky. Je to jen a jen o tom, jak si ten život potom 
zorganizujeme, jak to přijmeme a postavíme se k tomu. Stejně
jako svůj život přijme biologická žena s mužskými rysy. 
Dožívat zbytek života v mužském těle je ale (podle mě) ta 
nejhorší varianta. Všechno ostatní je lepší. (Třebaže taky 
nedej bohu blbé, ale pořád lepší.)

Četla jsem, že existují ženy, které přeměnou žijí a pak, 
jakmile přeměna skončí, mají najednou v životě prázdno. Tak 
já nevím, čím to je. Možná neměly žádný jiný cíl, než stát se 
ženou. Já mám plánů. Ke kterým potřebuji být žena a vypadat 
jako žena. Ale už jen ten fakt, že žiju svůj život jako žena - že 
tak chodím do práce, nakupovat, k mamce... čili úplně 
nepodstatné obyčejné věci, tak ten fakt jako takový mě baví.

Tohle je můj deníček, který mi v době, kdy mi bylo špatně, 
pomáhal přežít, když jsem začala mít radost, tak jsem se o ní 
začala dělit a teď mi všechno to, co prožívám, přijde tak 
zajímavé, že se o to chci dělit taky. Jakmile budu po operaci, 
tak budu po operaci. Je to deníček, takže to tam napíšu a co se
bude dít potom se uvidí. Chci tyhle věci kolem toho sledovat 
dál, ale už budu jen pozorovatel. Já už nebudu zajímavá. Budu
jedna z vás všech biologických žen :) (To jsem napsala 
odvážně, ale víte, jak to myslím). A budu psát o vás, o všech 
holkách, které teprve stojí na začátku. Protože tohle celé je o 
vás. O úplně nás všech.
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Pár holek mi napsalo, že mě chtěly u toho modrého textu v 
článku "Žiju si svůj sen" obejmout. :) Děkuju!
Já se ráda objímám. Bohužel mám jedno objetí asi tak jednou 
za čtvrt/půl roku. Myslím s dospělým člověkem. S Kačenkou 
se jednou za 14 dní objímáme pořád, ale to je moje dcera. To 
je taky hezké, ale jiné. Tolik si to objetí vždycky 
vychutnávám. S kýmkoliv.

V ranní show Evropy 2, kterou posloucháme v práci, včera 
řešil Leoš Mareš jednu zajímavou věc.
Bagetu.
Sama bageta není až tak zajímavá, ale on jí použil ve srovnání
se vztahem s naším partnerem.
Netýká se to sice přímo tématiky transsexuality, ale vztahů 
obecně, jenže mě se to přirovnání moc líbilo.

Vyprávěl, že když má hlad, tak ho chce nějak ukojit. 
Nejrychlejší a nejsnažší možnost je přijít k automatu, vhodit 
do něj peníze a nechat si vypadnout bagetu. Všichni víme, že 
bageta náš hlad zažene. Není to sice úplně ideální, dokonce na
ní nemusíme mít ani chuť, ale bereme jí právě proto, abychom
zahnali ten hlad.
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Kolikrát je nám po ní těžko a nadáváme si, proč jsme si jí 
dávali.

Jen proto, že jsme potřebovali ukojit ten hlad!

Spousta lidí to má podobně i s partnery.
Když už jste dlouho sami, berete všechno.
A to je špatně.
Váš "hlad" po lásce vás nutí zacpat ho nějakou "bagetou" 
místo toho, abyste si stáli za tím, co od partnera skutečně 
očekáváte. Chtěli po něm stále tytéž hodnoty, na kterých vám 
záleží a nevzali to, co se zrovna namane jen proto, že o vás 
ten člověk má zájem.

Viděla jsem to v životě mnohokrát - takové partnery. Ten 
jeden (ta "bageta") toho druhého miloval dostatečně, ale po 
čase ten druhý, co si tu "bagetu" vzal k sobě zjistil, že jen 
zaplácl hlad. Že to není to, co čekal a kolikrát mu z toho bylo 
i špatně :)

Takže bagety nebrat! ;)

To jsem chtěla říct.

Věděli jste, že Češi ročně snědí 50 miliónů baget?
To je 137 tisíc baget denně!
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Zamyslete se nad tím, kolik "baget" jste už v životě měli. 
Nebo viděli... :)

Já jím bagetu asi jednou za rok.
Většinou v momentě, kdy jsem někde mimo domov a 
potřebuji rychle zaplácnout hlad :)

Naše společnost je posedlá vzhledem

A teď k Pauli... a její magic999.blog.cz.
Napsala článek s názvem Naše společnost je posedlá 
vzhledem.
Hned jsem letěla si ho přečíst, protože to je přeci to, co řešíme
taky. A pořád!
Jenže Pauli je biologická žena a jak je vidět, vzhled řeší úplně 
všechny ženy.
Není to tedy jen naše starost, ale ta posedlost je kolikrát 
opravdu obrovská.

Väčšina dievčat si myslí, že byť krásnou jej zaručí šťastie a 
úspech do konca života. Je pravda, že byť peknou má veľa 
výhod. Dostáva sa ti viac pozornosti od mužského pohlavia, 
dostávaš komplimenty a pozvánky na rande. Môžeš si 
privyrábať modelingom, pracovať v médiách a v niektorých 
prípadoch máš väčšiu šancu, že dostaneš prácu, o ktorú sa 
uchádzaš. No byť peknou môže byť aj prekliatím. Tu je zopár 
príkladov, keď je ti krása na škodu:
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• Dievčatá, ktoré na teba žiarlia ťa neustále ohovárajú.
• Ľudia sa s tebou chcú kamarátiť len kvôli tvojmu 

výzoru.
• Cítiš sa, akoby si bola povinná mať úžasnú osobnosť, 

aby si naplnila vysoké požiadavky ostatných.
• Väčšina mužov si myslí, že si pre nich až príliš pekná, 

tak ťa len málokedy oslovujú normálni a inteligentní 
muži.

• Namiesto toho ťa neustále oslovujú úchyláci a muži, 
ktorí ťa chcú len využiť.

• Keďže ťa väčšina dievčat nenávidí, si sama a nemáš 
sa s kým baviť.

• Si neustále očumovaná príslušníkmi opačného 
pohlavia.

• Často ťa prenasledujú postarší muži, ktorí vyzerajú 
ako kriminálnici.

Ako vidíte, posadnutosť výzorom škodí všetkým, nezáleží na 
tom, ako vyzeráte. Či ste už podľa spoločenských merítok 
pekný alebo škaredý, so všetkým prichádzajú aj svoje 
nevýhody.

Do komentářů (některé myšlenky sem uvedu) tam píší 
biologické slečny a uvádí, že chtějí být taky hezké. Vlastně 
dokonalé.
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Ale píší tam i slečny, které o sobě tvrdí, že jsou ošklivé. A tak 
na sobě hledají jiné "dobré věci", jako jsou třeba schopnosti 
psát a prosadit se tím.

"Svět by byl o mnoho šťastnější kdyby neřešil "krásu", protože
nejdůležitější je, aby se dívka líbila svému partnerovi a 
ostatním to může být putna."

"Sama za sebe jsem se z "dokonalé" krásky stala obyčejnou 
holkou - ještě občas vnímám tlak, abych byla dokonale 
krásná, ale jelikož mi i život nadělil pár chyb, tak už to v 
podstatě ani nejde.
No ale ten tlak na krásu nejde zvenčí - to bylo v dětství. Teď 
už jde... hádejte odkud.
A vlastní zkušeností jsem vypozorovala, že je mi nejlíp, když 
svůj vzhled vůbec neřeším, jako by neexistoval. Jako děti...
A ještě bych dodala pro toho, kdo by snad chtěl být kráska, za
kterou se každý otočí: není to nic příjemného a i to je 
dočasné."

"Máš pravdu, dnešní lidi (hlavně holky) jsou posedlé 
vzhledem. Když jdu ve škole na záchod, nejmíň pět holek si 
tam dává vrstvy řasenky a to jim je třeba dvanáct let. Jenom 
kvůli tomu, aby se s nima každej bavil a zajímal se o ně, ze 
sebe udělaj šestnáctky."
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"Vzhled je v tomhle světě hodně důležitý a každý ho nějak 
řeší, i když může tvrdit opak.
Já jako obyčejná náctiletá holka jsem tímhle obklopena. 
Dlouho jsem sama sobě tvrdila, že se mě to nedotýká, ale není
to pravda. U nás ve třídě není žádná holka tlustá ani nijak 
zvlášť na první pohled ošklivá. Naopak myslím, že jsme 
dohromady docela hezká třída.
Dlouho jsem obdivovala vzhled těch oblíbených holek ve 
třídě. Ale pak mi došlo, že vlastně nejsou tak pěkné. Že 
některé mají křivý nos, jiná řídké vlasy, jiná divný tvar těla,... 
Že ačkoliv se trochu snažím vypadat dobře abych se jim 
vyrovnala, jsem hezčí než některé z nich.
Nevím jak to dělají, ale ony nejsou oblíbené kvůli tomu, že by 
byly krásné. Ony jsou oblíbené proto, že umí svůj vzhled, ať 
už jakýkoliv, prodat.
To sebevědomí je dělá pěknými. Něco, co já nikdy mít nebudu.
Co na sebe nejde naplácat ani obléct. To v sobě člověk musí 
mít, jinak to nejde."

"Máš naprostou pravdu. A dokonce mě dost zamrzelo, že 
patřím mezi ty, které se tímto pohledem na ženu a nějakými 
"ideály", které se jí stále nedaří zcela dodržovat, trápí. Je to 
smutné, kolik bychom si ušetřili starostí, kdybychom se uměli 
vybodnout na to, co si pomyslí společnost, na to, co nám 
předkládají média atd. ... ale upřímně, kolik z nás tohle 
dokáže? Osobně obdivuji každého takového."
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Nepřipomíná vám to něco? :)
"...kdybychom se uměli vybodnout na to, co si pomyslí 
společnost..." (Tuhle větu řekla biologická žena!)

"...myslím, že s hezkou dívkou se všichni třeba nechtějí bavit 
jen pro její vzhled - možná má i úžasnou povahu a smysl pro 
humor, který ostatní přitahuje. :-) Každá hezká holka nemusí 
být svině. I když teda je pravda, že většina jich jsou 
namyšlené krávy ovečkovské."

"Myslím, že na vzhledu záleží - přiznej si, podle čeho si 
vybíráš místo v městské hromadné dopravě, když už žádné 
dvojsedadlo není volné? Teď nemyslím, všelijaké titěrné 
módní trendy, ale vzhled jako takový. Kdo ti přijde 
sympatický, kdo je dle tvého prvotního úsudku nebezpečný 
(opravdu, zkus jet v noci tramvají a uvidíš, co všechno tě 
začne napadat, o čem začneš uvažovat).
Myslím, že posuzování vzhledu tu vždycky bylo, je a bude :-D 
Vždycky se podle něčeho usuzovalo, jestli je žena (ale i muž) 
atraktivní nebo není. Myslím, že jde zcela o přirozený lidský 
pud. Diskriminace k lidem patří, i když to může znít hnusně, 
nezmizí. "

"já si o sobě taky myslím, že patřím do skupiny těch 
neatraktivních holek a mám dost nízké sebevědomí..dneska 
například jsem jela v buse a nějaké (očividně dost rozumné) 
jedenáctileté děti měly poznámky na můj hnusný nos. 
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Takovým lidem je prostě jedno, že druhým to třeba ublíží. 
Můžu jenom potichu závidět těm krásným holkám s rovným, 
souměrným nosem."

Zase mi to něco připomíná ;) Nejsme jediné, kdo řeší svůj 
vzhled a trpí... Jsme na tom úplně všichni stejně. Bez ohledu 
na identitu...

"Pravdou je, že väčšina z nás nikdy nebude vyzerať ako 
modelky..."

To je tak moudré :)

"Píšeš, jako by být krásnou bylo něco téměř nedosažitelného 
a přitom omyl. Každá holka je krásná a když se obleče do 
vyzývavého oblečení, tak se na každou každý ohlídne. Krása 
je abstraktní pojem a pro každého znamená něco jiného."

A tak dále...

Myslím, že tenhle pohled biologických žen na svou vlastní 
krásu a ženskou dokonalost je perfektním obrázkem toho, jak 
to ženy vnímají.
Stejně tak bychom si i my měly uvědomit, že posedlost být 
krásná je jedna věc, ale milovat své tělo druhá.

Uklidnilo mě to :)
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Pokud nejsme dokonalé, nejsme dokonalé úplně stejně,
jako ostatní ženy! ;)
A přesto jsme ženami.

Tak a už musím utíkat.
Ještě jsem chtěla říct, že kromě speciální stránky, na které 
bude všechno o ženském hlase bude ještě jedna stránka... 
Protože je mi docela líto, jak se tu některé komentáře ztrácí v 
dějinách mých článků a tak bych ráda udělala takové 
minifórum, kde prostě můžeme pokecat o všem a bude to tam 
všechné přehledné pěkně pohromadě. Tím nikomu nechci 
dělat konkurenci (Míšo V. ;) Jen cítím, že bychom si rády 
popovídaly i tady :)
Kdy to bude, ještě nevím. Je to otázka jednoho dne, ale ten 
teď nemám a není to priorita č. 1 :)

Ať dnes prožijete minimálně jedno vítězství, holky (a kluci)!
Když je ten Den vítězství... ;)
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Výlet do ZOO
9. května 2014 v 20:56 | Tereza 

Je to pár minut, co jsme přijely s Kačenkou z pražské ZOO. 
Byly jsme tam obě poprvé v životě.
Teď si ještě lepí svůj vějíř a zbaští jogurt, takže mám pár 
minut na pár vět.

Den začal krásně už ráno, když jsme šly na poštu poslat 
balíček.
Paní za přepážkou se na mě usmála a řekla, že mám hezčí 
nehty než ona :) (Ona je vážně skvělá.)
Mám je teď tou velmi výraznou červenooranžovou barvičkou,
která doslova září. (Miluju tu výraznost.)
Poděkovala jsem a koupila Kačence los za 10 Kč.
Vyhrála na něj 200. :) Pořád vyhrává :)
Přijely jsme do Prahy a nastoupily do metra.
Lidi jsem už ale neřešila. Věděla jsem, že je to v pohodě a 
nemám se čeho bát a tak jsem se věnovala Kačence, která si 
jízdu metrem užívala.
Pak nás čekala jízda autobusem, který byl úplně narvaný 
(přesto jel asi stovkou v zatáčkách, takže jsme se tam všichni 
přesýpali, z čehož měla Kačenka legraci :) a já si užívala, jak 
nebudím pozornost, jak jsem oblečená jako ty slečny kolem 
mě a celou cestu jsem se na Kačenku culila.
Nikdo mě nezkoumal, nikdo na mě nevrhal nechápavé 
pohledy.
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Přestávám to sledovat.

Těsně před vchodem mě udělal radost pán s letáky. Podával 
mi ho se slovy: "Prosím paní." :)
Paní si ho vzala a s úsměvem poděkovala. :) I kdyby to byl 
leták na výkup autovraků, v tu chvíli jsem měla obrovskou 
radost.
Ale já to tak trochu čekala :) Přiznám se, že když jsem ráno 
vycházela z domu a zdravila zvědavou sousedku (chtěla 
přivézt ze ZOO medvěda :), tak jsem se cítila tak sebejistě, že 
jsem jela do Prahy vyloženě si to všechno užít.

Ten den jsem v půl jedné odpoledne byla už 6450. návštěvník.
Řekla jsem si: super - 6500 lidí a já mezi nimi! :) Skvělá 
příležitost, jak si nechat zvednout sebevědomí :)

Kačenka i já jsme byly ze ZOO nadšené. Měla jsem takovou 
radost, že můžu být celý den s ní a ještě takhle venku na 
sluníčku. Tyhle celodenní společné výlety s mojí princeznou 
miluju. A ještě takhle - jako její mamina :) Ona s tím nemá 
nejmenší problém. Líbím se jí, jak mi sama od sebe říká.

Jediné, co rušilo můj absolutní pocit ženskosti byly Kačenky 
nadšené nekontrolované výkřiky jako: "Tatííííí, tatííí, 
koukeeej!" :)))
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Rozesmívalo mě to. Dělala jsem, jakože nevolá na mě, ale šla 
k ní :) Lidi si toho většinou nevšimli, protože ty děti stejně 
křičely všude a na všechno.
Kačence nechci nařizovat, jak mě má oslovovat. Ať mi říká, 
jak chce. Je to moje dcera. Vysvětlila jsem jí, že je lepší, když 
mi "tati" přímo před lidmi neříká, ale že se na ní nebudu nikdy
zlobit. Pochopila to. Jenže v tom nadšení jí to občas uteklo. Je
jí teprve sedm.

U pavilonu slonů fotil pán svojí manželku a tak jsem čekala, 
až jí vyfotí, abychom mohly projít.
Pán si mě ale najednou všiml: "Jéé, my tady brzdíme paní! 
Víte, my jsme z dědiny." :)
"My taky :)", usmála jsem se na něj a šla dál.

U dětské ZOO ke mě přišla z ničeho nic malá holčička s 
maminkou a povídá: "Teto, maminka mi vylila vodu na 
svetřík." :) Chtěla si postěžovat :) Maminka se usmála a táhla 
jí dál se slovy, že si to vylila sama. :)
Cizí holčička mi řekla teto :)

A takhle to pokračovalo celý den.

Nemá smysl tu popisovat všech stotisíc správných identifikací
a žádnou nesprávnou. Včetně situací, kdy jsem musela 
komunikovat i verbálně a použít svůj hlas. I tehdy, kdy jsem 
musela před davy lidí mluvit na Kačenku. Ale čím víc jsem 
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mluvila, tím víc jsem si připadala žensky i tím, jak mluvím :) 
Nebyl to sice žádný Danielčin něžný hlásek, ale prostě mi to 
procházelo. (Hlas rozhodně není místem, kde jsem dosáhla 
požadovaného levelu, ale jsem ráda, že jsem se dostala vůbec 
sem.)

Přestává mít smysl popisovat tu správné identifikace i v další 
dny, protože cítím, že už těch nesprávných nebude tolik. Mělo
by mi to začít připadat normální. Necelé 3 měsíce na HRT... 
Jaké to asi bude za rok, za dva? :)

Bylo tak krásně, že spousta slečen přišla do ZOO v sukýnkách
nebo v šatičkách a každá druhá měla navíc balerínky. (A taky 
moc sympatické partnery :)

Tohle byla výzva pro mě. Já měla slimky a své bílofialové 
holčičí tenisky + dámskou tyrkysovou mikinu. Takže trochu 
sportovně, ale ne v žádných vytahaných šusťákách. :) 
Kačenka mi vybrala moje nejoblíbenější náušničky složené ze
tří různých kuliček taky v tyrkysové barvě a na krk mi dala 
fialový přívěšek. Celou cestu metrem si chtěla s těma 
kuličkama na mých uších hrát :)

Došlo mi, že tohle byla moje poslední zkouška.

Prošla jsem.
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Dosáhla jsem levelu, po kterém jsem celý život toužila.
O tomhle jsem si tolik let jen snila. Při všech těch svých 
nočních toulkách městem v sukních s nedokonalostí, která už 
nešla víc vylepšit... Ve svých 16 letech, kdy jsem přemýšlela, 
jak se stát ženou a zavrhla tuhle sci-fi možnost jako navěky 
ztracenou.
Dnešek mě dojal.
Kačenkou, jejím nadšením i mým nadšením.

Když to tak vezmu - já už vlastně víc nepotřebuju :) Teď už 
mě čekají jen vyšší a vyšší levely, ale všechny už jsou jen 
ženské (sukně nebo šaty).
Příště na takový městský výlet rozhodně vyrazím už v 
balerínkách a když bude teplo, jdu do sukně :)
Když mě identifikují správně v teniskách, riflích a mikině, jak
mě potom budou identifikovat v sukni?
Čím víc jsem vnímána jako žena, tím větší mám najednou 
tendenci jako žena vystupovat, protože MŮŽU a je to ode mě 
očekáváno. Ženskost je žádoucí. Ne na škodu. (Kdyžtak 
narazím. No a co. Pak si za to budu moct sama a nemůžu si 
stěžovat :)

Bibino :) Já nemůžu zbrzdit :) Ono mě to strhlo a i když jsem 
nad tím bržděním přemýšlela, že bych to i zkusila, nejde to :) 
Ale v dobrém slova smyslu. Já to zvládnu. Kdyžtak narazím a 
zase se na pár hodin zastavím, ale tohle je tak úžasné. Tady na
té úrovni už chci zůstat a vlastně už není kam řítit se tou 
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nezvladatelnou rychlostí. Teď už to budou jen ty třešíňky na 
dortu a vylepšování toho základu, kterého jsem dosáhla.

Jaký je teď rozdíl mezi mnou a ostatními biologickými 
ženami, jsem-li jako žena identifikována?
Co víc potřebuji?

Ano, chci sama pro sebe víc ženskosti - ještě ženštější hlas, 
větší prsa, delší vlasy, správné pohlaví, ale dnes jsem dospěla 
k názoru, že základní tábor na ženské straně je dosažen :)

Hezky jsem si v ZOO s Kačenkou vystála dlouhou frontu na 
dámské záchodky, ty holky a ženy tam stály s námi, jakobych 
na jejich stranu patřila odjakživa, v McDonaldu potom večer 
taky.

Všechno je tak normální.

Co víc jsem si mohla přát?

Nemohu uvěřit, že tu jsem.
My nikdy nebudeme jako biologické ženy? :)

Připadám si jako biologická žena.
Ono jde cítit se ještě ženštěji? :) Tak to se vážně těším.
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Během courání po ZOO, kdy mě Kačenka i zvířátka patřičně 
zaměstnávala, jsem zapomínala na to, že na mě má být něco 
divného. Dostala jsem se tam, kde neexistuje má minulost, 
kde neexistuje dokonce ani nějaká přeměna (a vlastně ani 
tento blog). Řešila jsem to, co řešily maminky ostatních dětí 
(za kterými zvířátky teď půjdeme, co si dáme dobrého, kde se 
můžeme vyčůrat :) a nemyslela na možné problémy, 
podezřívavé pohledy nebo nesprávné identifikace. Tak jsem se
vžila sama do své vlastní (té nejpřirozenější) role, že je mi teď
úplně jedno, jestli někdo řeší, zda budeme nebo nebudeme 
jako biologické ženy :) Protože já už tady jsem. (Ačkoli může 
kdokoli namítnout, že ne. Tohle je můj subjektivní pocit 
vyvolaný objektivními reakcemi okolí. :) Jak jinak mi může 
okolí ještě dokazovat, že žena nejsem, chová-li se ke mě, 
jako k vám - všem biologickým ženám?

Jsem šťastná, jak jen můžu jako žena být.

Končím s hledáním problémů tam, kde nejsou. Končím s 
kontrolováním sebe i lidí kolem mě.
A začínám konečně žít...
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Čočka
11. května 2014 v 19:48 | Tereza 

Nevím, proč každých 14 dní musím psát o tom samém.
Má čtrnáctidenní dávka slz byla právě vyčerpána. Teď mi 
nezbývá, než se jít rovnou odlíčit, protože vypadám jak 
smutný klaun, kterému voděodolná řasenka nepomohla - a to 
je pohled na nic.
I kdybych byla s Kačenkou deset, sto, tisíc dní... je to pořád 
málo a nebude mi to stačit. Potřebuji s ní být pořád.
Jak to, že takový ten svíravý pocit, kdy se něco někde u srdce 
sevře a v hlavě spustí ten vodopád nejde zastavit ani ovlivnit? 
Snažím se pokaždé, jak můžu, ale nemá na to nic vliv.
Vidím tu Kačenky hlavinku, na které měla tři indiánské 
copánky, co jsme tu spolu stvořily, slyším tu její smích, její 
ručičky, které mě drží, ale ona tu není. Zase jen ta hromada 
hraček a her a domečků... pódium, na kterém jsme si hrály na 
pop star a střídavě každá zpívala. Musela jsem si vzít šaty a 
boty na podpatku, protože to prý je podmínkou, když takhle 
vystupuji. I Kačenka si vzala sukýnku. Pořád mi říkala, jak 
jsem krásná. Říkala mi to ještě v autě a na hřišti. Hladila mě, 
držela, chtěla přitulit a pusinkovat.
Umačkala bych jí!!!!!!!
Tak nerada jí vždycky pouštím. Jakoby ze mě někdo rval 
kousek mě samotné.
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Když jsem Kačenku ve čtvrtek ráno přebírala, byla tak 
nadšená.
První, co mi řekla bylo: "Mami, řekni, co budeme mít!"
Blesklo mi hlavou, co by to tak asi mohlo být. Zvířátko asi 
ne...
Ale bývalá manželka to zamluvila, tak jsme si šly sednout do 
auta, kde mi to stejně Kačenka nadšeně řekla.
Na podzim bude mít sourozence.
Konečně nebude sama a tolik se těší. Měla jsem radost s ní, 
protože jsem si myslela, že když bude šťastná rodina, ve které
Kačenka žije, bude šťastná i Kačenka a to je pro mě to 
nejdůležitější na světě.

Nikdy jsem své bývalé ženě nechtěla říkat "ex" nebo 
"bejvalka" apod. Přišlo mi to příliš hanlivé.
Po dnešku je to prostě ex a hotovo.

Napsala jsem jí druhý den, že mi to Kačenka řekla, ať se na ní
za to nezlobí, a že jim přeji, aby to vše dopadlo dobře a jakou 
má z toho Kačenka i já radost.

Jako obvykle žádná odpověď.

Když jsem dnes předávala Kačenku, poslala jí nahoru domů, 
ať si zazvoní na strejdu, vrazila mi do ruky krabici věcí 
(většinou to byly samé upomínkové předměty, co mi kdysi 
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daly babičky), které našla mezi svými, když tu kdysi balila na 
co přišla.
Dovolila jsem si zeptat, kdy mají termín porodu. Zajímalo mě 
to i proto, že Kačenka jde v září do školy a taky jsem byla 
prostě zvědavá.

To jsem neměla dělat.
Čočku mám moc ráda. Kačenka jí taky zbožňuje. Ale tuhle 
jsem dnes nečekala.
Přišel monolog výčitek všeho možného, jako kdybychom 
spolu ještě žily. Jako kdyby neexistovaly žádné dva roky, kdy 
už máme každá svůj život. Ona navíc s fajn partnerem, který 
má Kačenku rád, mají krásný byt, teď čekají rodinu... Prostě 
ideál.
Neměla by být šťastná?

Čekala jsem, že to zvládne zařídit její přítel, ale jak je vidět, je
na ní příliš hodný a nezvládá to.
Bude ho moje bývalá žena jednou moc štvát a bude ho to 
bolet.

Taky už jsem jí poslala sms, že mě mrzí, co řekla, ale že už 
spolu nežijeme a tak mi nemůže přikazovat, co mám nebo 
nemám dělat...

Zrovna nedávno jsem přemýšlela o 4 fázích, kterými prochází
úplně každý rozchod. Konkrétně fázi paradoxní, kdy dochází 
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k tomu, že v momentě, kdy já začnu žít svůj spokojený život, 
ten druhý se bude chtít vrátit, ale já už nebudu mít většinou 
možnost to udělat.

Chtěla jsem už zase napsat p. Klimešovi, který napsal knihu 
Partneři a rozchody, aby mi potvrdil, že každý rozchod 
skutečně musí mít paradoxní fázi. Protože ten můj tuhle fázi 
neměl...

Jak vidím, tak jí prostě neměl proto, že k ní má bývalá žena 
ještě nedospěla.

Což mě dost znepokojilo, protože jsem doufala, že už si žije 
ten svůj život a já ten svůj, aniž bychom si do nich vzájemně 
zasahovaly.
Myslela jsem, že už se nade všechno přenesla, že už je 
šťastná, že už je konec jejích výčitek...

Čočky byl dnes uvařený obrovský kotel, takže pokračovala, 
že nás příští týden objedná k psycholožce spolu s Kačenkou, 
protože si myslí, že by bylo dobré, aby v tom Kačenka měla 
jasno. To jsem samozřejmě uvítala, i když začátkem června 
jedu přesně z tohohle důvodu do Motola, ale tam se jí 
nechtělo, takže to teď budou řešit psychologové dva. Jeden, 
který s lidmi jako jsem já nemá žádné zkušenosti a druhý, 
který se na ně specializuje.
Aspoň je budu moct porovnat.
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Jenže největší vtip je v tom, že Kačenka není ten, kdo tu 
potřebuje pomoc. Vím to a ten psycholog to zjistí. Pomoc 
potřebuje moje bývalá žena a proto jsem nic neříkala a tiše 
doufám, že na to přijde (pokud není blbý) a zaměří se na to.
Pokud ho ale bývalá žena prokoukne, tak s ním okamžitě 
ukončí spolupráci. Tím jsem si jistá.

Těším se na to, jak vyřeší psycholog situaci, kdy já budu 
komplet jako žena a budu mluvit v ženském rodě, protože od 
7.4. jsem v Real Life Testu (takhle mu to řeknu) a ona mě 
přesto bude pořád oslovovat v rodě mužském, jelikož mě 
neuznává :)

Ale za pokus ta návštěva stojí.

Takže si vlastně dala tak trochu gól do vlastní brány.

Vůbec se nezměnila. Je pořád stejná, jako během těch 
několika měsíců před rozchodem. Není v pohodě a má často 
konspirační teorie, které se všechny obrací proti mě. Já můžu 
za to, že vejce je šišaté, já můžu za to, že padá sníh, že 
Kačenka se u nich doma nudí, protože "teď nemůžeme, 
musíme něco dodělat", "teď si vaříme čaj", "za chvilku 
odcházíme", "nemáme čas"... "Tak ráda k tobě jezdím. U tebe 
se nikdy nenudím," mi ve čtvrtek ráno řekla.
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Ona je pro mě člověk č. 1 (říkám jí vždycky, že je jednička a 
zvednu palec nahoru, což jí vždycky rozesměje). Zlatíčko 
moje.

Hm. Už to byla nuda. Tereza zářila štěstím, Tereze se povedlo 
tohle, Tereza je v euforii, protože jí v ZOO všichni správně 
identifikovali...
Není nad nějakou pořádnou zápletku, o kterou se vždycky má 
bývalá žena dokáže postarat.

Protože jsem věděla, že ve čtvrtek před 4denním volnem bude
mít bývalá žena dobrou náladu (jako před každým volnem), 
pokusila jsem se jí napsat informaci, aby se aspoň zkusila 
vyhýbat mužskému rodu při komunikaci se mnou. Že vím, že 
ženský jí bude dělat pořád problémy, ale ten neutrální použít 
jde.

Nikdy mi na takové sms neodepíše.

Celý dnešní hovor u hlavních vchodových dveřích jejich 
domu zakončila něčím, co mě ale překvapilo. (Že já naivka 
pořád čekám, jak bude milá, veselá a nadšená jako já? Jo, to 
tedy čekám, protože už by to tak po dvou letech mělo být...)

"A abys věděl, NIKDY NIKDY NIKDY NIKDY tě nebudu
oslovovat v ženském rodě! Nikdy! A do konce života ti 
budu říkat Tome. Tak čau, Tome!"
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Tak na to jsem neměla co říct, vzala krabici a šla do auta.

No tak aspoň jsem to zkusila a teď vím, na čem jsem.
Musela jsem to zkusit.

Svým způsobem mi může být jedno, že s tím bude mít 
problém.
Až budu mít dlouhé vlasy a budu ještě ženštější, tak to bude 
ona, kdo bude vypadat divně, až mi bude říkat před lidmi 
Tome :)

Jen nechápu, kde se v ní bere tolik té nenávisti. Byla bych tak 
ráda, kdyby už se dostala do fáze, kde tohle bude za ní a bude 
se moct soustředit na svůj život, na svojí rodinu...

Jak tohle u nich dopadne?
Hlavně, ať je Kačenka šťastná.

Už je mi zase lépe. Neděle večer no. A to jsme v květinářství 
potkaly s Kačenkou býv. švagrovou s přítelem. Ten na mě 
koukal a nic. Tak jsem se jen usmála a oni vyšli ven. 
Nechápala jsem :)
Tak jim z auta píšu sms, že je jako fajn, že jsme se v 
květinářství viděli, ale aby na nás počkali a popovídali jsme 
si, to ne? :)

Květen 2014 - Čočka 925



(Oni mě ještě od 7.4. takhle neviděli, ale plánujeme návštěvu, 
aby to měli snažší překlopit se na správný rod u mě, jak jsem 
jim psala a jak mi dnes připomněli :)
Tak mi hned býv. švagrová volala, ať přijdu a že mě přítel 
nepoznal :)
"Jo tos byla ty ta baba na krátko ostříhaná?" :)))

Taková vhodná příležitost k návštěvě... jenže já tu čočku od 
bývalky nemohla rozdýchat, tak tu místo příjemné návštěvy 
píšu o svých nepříjemných pocitech a vy to musíte číst. :/

Dneska už tu jen poklidím, vlétnu do sprchy a zalezu si k 
telce, abych přišla na jiné myšlenky.
Připravím si na zítra co nejhezčí oblečení, včetně nových 
černých balerínek, když má přijít ten nový kolega ;) Dneska i 
včera jsem je taky hezky rozchodila. To mě tak baví užívat si 
té ženskosti!

Ale něco bych přeci jen ještě ráda napsala.
Jeden z důvodů, proč je mi teď lépe je to (kromě toho, že jsem
se tu zase perfektně ze všeho vypsala), že mi někdo vyznal 
své city...
Ale není to muž. Je to slečna, se kterou si píšu jako se 
spoustou z vás. :) Najednou to z ní vypadlo (na prvního máje) 
a já na to od té doby musela myslet.
Až dnes mi poslala (na mé přání) fotky a potom i fotky celé 
postavy (protože na těch prvních fotkách do pasu měla tak 
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kouzelně spadlé pramínky vlasů do čela a tak hezké dlouhé 
vlasy...)

Mám v tom teď takový zmatek!
Vůbec nevím, co chci.
Líbí se mi pozornost od mužů, líbí se mi s nimi flirtovat, líbí 
se mi si s nimi i leccos představovat. Vžila jsem se do role 
Danielky, která je ženou (partnerkou) muže a to se mi tak 
líbilo. Být v objetí nějakého muže, být chtěna jako žena, 
chráněna jako žena, být jeho přirozeným duševním i fyzickým
protikladem - snažíc se co nejpůvabnějším, jak jen dovedu, 
abych se mu líbila a těšit se každý den na jeho pevné objetí 
nebo pevné sevření mé dlaně na ulici...
Ale teď přišel najednou takový křehký, citlivý a půvabný 
člověk.
Slíbila jsem (a nikdy bych to ani sama neudělala), že její 
soukromí zůstane utajeno, ale ona ví, že jsem tu o ní chtěla 
psát :) Neděs se. Nebudu tu nikomu vyprávět Tvůj životopis. 
Neřeknu ani Tvé jméno, přestože je krásné. Ale přeci jen něco
z toho soukromí napsat musím. Je to něco, co mě pohladilo u 
srdce tak moc, že si toho nesmírně vážím:

"Když jsem četla Tvoje starší články a sledovala Tvoje videa, 
tak jsem měla pocit, že Tvůj příběh je i mým. Tak moc jsem 
chtěla být s Tebou. Kdyby jsem věděla, že jsi to Ty, vdala bych
se za Toma a udělala vše, abych mu byla tou nejlepší ženou. A
až by přišel ten den, řekla bych, že se mnou může ve všem 
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počítat. To, že jsi to dokázala říct není zrada, je to ten největší
důkaz důvěry. Když Tě něco bolí, bolí to i mě."

Ještě jsem Ti to nenapsala, ale kdykoliv si tohle přečtu, tak 
mám slzy v očích. Děkuji Ti za ta slova. Tohle je pohádka, 
kterou jsem chtěla prožít. Kterou jsme chtěly prožít my 
všechny, co jsme to štěstí neměly a o své partnery jsme přišly. 
Ale člověk, který tohle dokáže napsat, musí mít tak velké 
srdce... Tak ráda bych jí napsala něco, co by vyrovnalo 
hodnotu slov jejích... ale copak to jde?
Já nevím, jestli za to můžou ty hormony, ale fakt to se mnou 
lítá nahoru dolu, nahoru dolu.

Nutí mě to teď přemýšlet o lásce, o vztazích, o budoucnosti, o
partnerství, o životě, o tom, co od života chci... Nechtěla jsem 
na to ale myslet TEĎ. Jenže to nedokážu ovlivnit.
Nechci sáhnout po tom, kdo přijde první (i když, proč ne? 
Proč by měl být ten první horší? Jen proto, že je první?). 
Možná jsem to nechtěla řešit, protože jsem se připravovala na 
vztah s mužem. A do něho jsem skočit ještě nemohla, abych 
nedopadla jako Danielka, jejíž partner nic netuší... Nechci 
hledat vztah jako transsexuál, ale jako žena. Stejně jako 
Danielka. V tomhle jí naprosto rozumím. Mít normální vztah.

Tak dlooooouho jsem neslyšela nebo nečetla větu "zamiloval/
a jsem se"...
Ono jde se do mě zamilovat?
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Někdo, komu se líbí výhradně ženy, se do mě zamiloval?

Tahle milá, hezká a velice inteligentní slečna je na HRT téměř
na den stejně jako já, nechodí k Hance, ale k jinému 
pražskému specialistovi, takže bych ráda porovnala i jejich 
odlišný postup. Ovšem zas až tak odlišný podle mě nebude.
To ale není důvod, proč Ti odepisuji na Tvé maily...
A promiň, že o Tobě píšu zrovna do článku s takhle hrozným 
názvem, ale jsi součástí všeho, co se mi dnes přihodilo. Jsi 
příjemným zakončením této neděle. Jsi novou myšlenkou, 
kterou jsem ještě nikdy neměla.
A jelikož ses stala součástí mého života, stala ses součástí i 
mých myšlenek na tomhle blogu.
Jen to poslední, co bych chtěla, je přenášet na Tebe i mojí 
bolest, moje slzy.
Já a tenhle blog jsme tu od toho, abysme Tě nakazily 
nadšením a radostí.

No tak takhle to neukončím :)
Rychle uklidit tu horu hraček a do sprchy a třeba ještě něco 
stihnu napsat :) (Jen ne proboha sem. Kdo to má pořád číst?)

Má bývalá žena je nejlepší metoda jak zhubnout.
Stačí jedna čočka denně a kam se hrabe chrom v tabletkách :)

A na závěr trochu odlehčení.
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Tak takhle, jako níže položená sada smajlíků, bych se 
skutečně nějak teď charakterizovala :)
Není ten ženský svět hezčí, barevnější a mnohem víc 
zajímavější? 
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Dva noví kolegové
12. května 2014 v 17:59 | Tereza 

Měla bych prozradit jméno té slečny, co mi píše tak hezká 
slova.
Ovlivňuje můj život, mé myšlenky, celý den... a já jí tu 
nesmím ani jmenovat?
Má se snad za něco stydět? Nebo se mám za něco stydět já?
Žádné soukromí neporuším.

Anička mi dnes psala, jak sledovala mé video na youtube. 
Psala jsem jí, že ty fotky jsou starší, že takhle nevypadám... už
nejsem blond a nemám ani tak dlouhé vlasy, jako na těch 
posledních fotkách. Ale už mám své vlastní.
To mě tak nějak donutilo kouknout se na ta videa po dlouhé 
době taky a nadchla mě jedna věc - ta délka vlasů!
Najednou jsem si představila, že mé vlastní vlasy jsou takhle 
dlouhé - tak, jako byly u mé poslední tmavě hnědé paruky, 
kterou už nemám, protože jí nechci a nepotřebuji... a potom 
tak dlouhé, jako byly u té blond paruky až k lopatkám...
Ještě pořád neudělám culíček :((( A já to tak pořád dokola 
téměř ob den zkouším. Přitom takhle rychle ty vlasy vyrůst 
nemohou... :/
Budu mít vyhráno, až mé vlasy budou takhle dlouhé. Budu s 
nimi dělat kouzla, budu si je každý den nechávat do práce 
jinak upravené. Líbí se mi i rozpuštěné, i sepnuté, líbí se mi 
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drdůlky, culíčky, copánky, sponky a čelenky. Budu si s nimi 
moct konečně dělat, co chci a hlavně budou tak ženské...
Tak, jako je má Anička už teď, s čímž mě tedy pěkně 
předběhla :) Přestože jsme na tom s HRT úplně stejně.
Já jsem jí předběhla zase aspoň v laseru, kde jsem o tři 
procedury vepředu. Ale nechci nikoho předhánět. Každá jsme 
někde...
A dnes mi taky dělala celý den moc příjemnou společnost...

No tak jsem se hezky zasnila o vlasech a o Aničce...
Ale rostou, vlasy jedny :)
Od posledních fotek ve svých vlastních vláskách už zase o 2 
cm povyrostly. Za rok to bude dalších nových 18 cm!
To je ještě málo! :(
Přijde mi to navíc tak pomalé :(
Ale musím být trpělivá.

Dnes jsem si seděla v práci hezky v balerínkách s nožkou přes
nožku, létala jsem po kancelářích, do kantýny... nikdo mě 
neřešil, ani já už neřešila samu sebe. To, jak vypadám je ode 
mě očekáváno a tak si to užívám. Líbí se mi ten pohled - na 
mé namalované zářivě červené nehty, na ty balerínky, na 
nejužší rifle, co mám... Můžu všechno, co chci.

Hezký den mi začal ale hned ráno, co jsem vešla do kanceláře,
kde už seděla Jíťa a povídala si s paní uklizečkou: "No to je 
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krásná košilka! Mě se přesně takovéhle tak líbí! Vám to 
vždycky tak sluší!" :)
Začala jsem se uculovat a stydět, poděkovala a spořádaně si 
sedla na židličku a pokračovala v rozhovoru s nimi :)

Dnes nastoupili noví kolegové hned dva.
Žádný extra příběh se nekoná (to třeba ještě přijde :).
Nastoupil ten hezký pán z Bulharska (Nikolaj) a ještě jeden 
chlapec - vysoký, urostlý, usměvavý, sympatický. Přeslechla 
jsem jeho křestní jméno a zmizel. Škoda.
Měli dost práce sami se sebou v tenhle první den, ale Nikolaj 
mě potěšil hned u oběda...
"Ty jsi tak štíhlá! Tvá postava vůbec neodpovídá té porci tady 
na talíři." :)
Jo, kantýnská zrovna dávala všem velké porce špaget, že jsem
jí prostě celou ani dojíst nemohla.

Kolegyňka u stolu se hned naštvala, protože si vydedukovala, 
že je tlustá, když jí Nikolaj neřekl, že je štíhlá :) Vadilo jí, že 
to řekl jen mě a ještě s úsměvem! :) (Ale myslela to 
samozřejmě trochu z legrace).
Taky jsem se na něho patřičně usmála a moc mi to lichotilo :)
Hned jsem se začala zvědavě vyptávat, jestli má rodinu 
(myslela jsem manželku a děti). "Mám bratra..."
No tak fajn :)
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Jak jsme přišli do kanceláře, rozdala milá kolegyňka všem 
všechny své čipsy - prý aby netloustla. I mě dala - potvora! :) 
No já je snědla. Při obědě se nijak neomezuju, jen večer se 
nepřecpávám a hlavně s mými 63 kg/177 cm už nechci jít moc
dolů. Kolegyňka váží úplně stejně, ale má 157 cm... a pořád 
vypadá hezky.

Chtěla bych se jednou dostat do fáze, kterou popisovala 
slečna, co byla na posledním společném sezení 6 let po 
operaci...
"U mě v práci se už postupně vyměnili kompletně všichni 
zaměstnanci, jen já jsem tam zůstala, takže se úplně 
zapomnělo na moji minulost a nikdo o ní už neví."
Uvědomila jsem si totiž, že ti dva noví kolegové jsou přesně v
té pozici, která je mi nejpříjemnější. Oni nemají v hlavě žádný
obrázek Toma. Oni vidí Terezu, jako lidé, které jsem 
potkávala v ZOO, v obchodě, na ulici a oslovovali mě 
správně.

Tohle je tak parádní pocit!

Těším se na další dny s nimi, až se trochu otrkají.

A jdu se poprat s tou bouří myšlenek v mé hlavě a hormonů v 
mém těle, kterou způsobuje Anička... :)
Myslím, že brzo budu mít problém to nějak ukočírovat.
Nevím, čemu se pořád tak bráním.
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Asi se bojím.
Budoucnosti, vztahů, připoutávání... ale když vidím a cítím, 
jaké to najednou je zase hořet... Nemůžu si pomoct...

Před dvěma lety jsem potkala Simču z Teplic - slečnu 
(biologickou), ktera byla nesmírně chytrá a citlivá a rekla mi 
větu, o které jsem tu kdysi v té době psala:

"JSEM ČLOVĚK A HLEDÁM ČLOVĚKA.".

Teď jsem si na tu úžasnou větu vzpomněla. Tolik se bojím, 
aby ten plamínek neuhasl. To bych vážně nerada. Na vztazích 
jsou nejhorší jejich konce. Ale nemůžeme nejít do vztahu jen 
proto, že může jednou skončit...
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3 měsíce HRT
13. května 2014 v 19:21 | Tereza 

Zase přesčas.
Už chci jít domů.
Prší.
Mám balerínky.
Nechce se mi do louží.
Nemám deštník. Zůstal doma.
Ještě jsem se nenaučila nosit ho všude s sebou.
Nechci mít rozmazané oči.
Pořád prší.
A hele, on ten mobil tady stojí, když ho takhle opřu...
Co kdybych zkusila udělat nějakou fotku? :)

Jsou to téměř tři měsíce od začátku HRT.

A tak zatímco jsem čekala, až naprší a uschne, krátila jsem si 
tu chvilku po práci hraním s telefonem.

Vedle zůstali ještě mí tři kolegové (ten nový chlapec se tam 
seznamoval s našimi výrobky...)
Trochu mě rušili. Je totiž vidět skrz kanceláře prosklenou 
stěnou.
Ale já se stejně křenila na čočku foťáčku...
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Bez retuší, s vlastními vlásky tak, jak jsem dnes přišla do 
práce... aniž bych čekala, že se budu odpoledne zkoušet fotit.

Nevím, co vede lidi fotit se a pak ty fotky dávat na internet, 
ale já si tu chci tenhle 3. měsíc na HRT schovat.
Jestli tu ty fotky nechám, až bude po všem, se ještě uvidí...

Tak takhle vypadá můj "full time" v práci.
Moje pracovní místečko, které mám tak ráda. Za mnou

(vlastně vedle mě) sedí kolega a šikmo přede mnou
kolegyňka.

Pořád něco řešíme, odpoledne už je i legrace (protože se blíží
konec pracovní doby).

Foceno od stolu dalších mých dvou kolegyň.
Balerínky z Deichmanna mám třetí den na sobě a vážně si jich

užívám. Nemůžu se jich nabažit, jsem jimi úplně posedlá.
Jsem posedlá vším. Už zase jsem v té své euforii, zase se

mnou cloumá nadšení a jsem ze všeho tak šťastná!
Už se těším, jak si teď objednám další botičky, protože jsem
dostala při nákupu kupón na slevu 150 Kč v jejich e-shopu,

kde se navíc neplatí poštovné...
Ale nejdřív dopíšu tenhle článek :)

...vlastně jsem neuvěřitelně šťastná...

A už v bundičce, protože jsem si myslela, že přestává pršet...
A ono nic.
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Takhle nějak mě vidí kolegové, když přijdou "na pokec" :)
Je mi jedno, jak moc nebo málo vypadám žensky. Kolik mám

mužských rysů a zlozvyků, které se ale postupně snažím
odbourat. Nepřipadám si jako muž. Nežiju jako muž. Nikdy

jsem nebyla muž...
A věřím, že už to bude jen lepší a lepší...

Tolik jsem si kdysi přála mít jednou taky takovouhle fotku z
práce, kde jsem jako žena a to už napořád.

A teď tu ta fotka je. Tohle jsem já. Takový je můj život.

"Terez, ty jsi tu autem? Vezmeš mě prosímtě?", přišla 
kolegyňka, co si dala přesčas taky.
"Jasně, nespěchej. Nikam nespěchám. Čekala jsem, že 
přestane pršet. Nemám deštník víš?"
"To nevadí, já mám velký a ten tě schová taky, aby nezmoklo 
to tvoje mikádo..." :)
Hm, to moje mikádo :) Já chci culíčkyyyyy!

Tak jsem přeskákala louže na parkovišti a rychle do 
Kauflandu pro jahody, které už jsem si dala k večeři. Miluju 
tu vůni. A v obchodě jsem se celá zase vznášela. Ve frontě u 
pokladny jsem se zapovídala s mladou rodinkou přede mnou. 
Vyloženě jim bylo líto, že musím čekat s třemi věcmi, než oni 
vyloží celý košík, ale já je ujistila, že s tím problém nemám. 
Mě se totiž ve skutečnosti líbilo tam stát :) V těch davech. :) A
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povídat si s nimi jako žena. Bez strachu, bez obav, bez 
masky...

Je zvláštní, že když platím a říkám "budu platit kartou", tak se
mi podaří nasadit celkem vysoký hlásek, který mi ale často 
jindy nasadit nejde. Žádné basy už v něm ale neslyším.

Zjistila jsem, jak mě baví ukazovat se :) Když měla paní 
personalistka dva kluky ve své kanceláři, schválně jsem tam 
šla s poštou a usmívala se na ně od ucha k uchu :)

Zítra si beru takovou moc hezkou tuniku, co je dole 
zakončená nařasením, takže vypadá jako taková krátká 
sukýnka. Chci přitvrdit. Myslím si, že po měsíci full time mi 
tu už nikdo neřekne, ať nechodím v sukni. Nikdo už to neřeší.

Mé pocity a změny na 3 měsících HRT:

• - tím, jak rostou prsa, tak stále bolí, někdy se ani 
nedá na ně lehnout. Když se mazlím s Kačenkou, 
musím dávat pozor. Darinka mi říkala, že když ležela 
na břiše, řešila to tak, že si dala pod sebe dva malé 
polštáře - nahoru a dolu a prsa zůstala mezi nimi volně
:) Endokrinolog mě na to upozorňoval a Linda to má 
chudák taky tak. Rychlost růstu prsou je ale podle mě 
ještě menší než třeba růst vlasů. Je to ještě méně 
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postřehnutelné, ale z dlouhodobého hlediska to vidět 
je.

• - už přes tři měsíce jsem neměla erekci (píšu tu o tom 
tak otevřeně, protože něco takového je pro zdravého 
muže, který jí má minimálně jednou denně, 
nemyslitelného a nedosažitelného). Androcur funguje. 
Moc milé pilulky :) Už mě nic neotravuje. To dole už 
pro mě neexistuje.

(21:50 - aktualizace)
Protože jsem dostala pár dotazů do mailu na toto téma 
(erekce), tak odpovím tady :) Budou to ale dost intimní dotazy
i odpovědi, takže číst až po 22 h. :)
Už vůbec to tam dole nefunguje nebo pokud se to vybudí, tak 
ano?
Já nevím, jestli to tam dole funguje. Myslím, že ano, protože o
tom kdysi psala někde do komentářů Péťa, ale mě ani neláká 
to zkoušet. Nelíbí se mi ta představa, že se toho mám 
dotknout - něčeho tak mužského, jak jen mužské může být a 
prožít mužský orgasmus? Proč? Erekce mě otravovala. Ta 
nechtěná každé ráno v důsledku zvýšené hladiny testosteronu 
v mužském těle byla příšerná. Nemluvím o komplikacích při 
oblékání do úzkých kalhot... Tomu je teď naštěstí konec. 
Každá to ale asi budeme mít jinak. Já jsem šťastná, že se to 
tam dole nehlásí :) Ještě musím dodat, že po 3 měsících na 
hormonech se to celé dost tak nějak zmenšilo. Což je taky 
super :)
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Žádná erekce nebo i žádná sexuální touha?
Žádná erekce. Sexuální touha menší. Neprožívám to chlapské 
zatmění mozku při pohledu na někoho sexy na ulici, už mám 
konečně mozek na správném místě :) Sexuální představy jsou 
- s mužem i se ženou. Nevyvolávají erekci. Vyvolávají jiné 
příjemné pocity. Sexuální podněty nemám, nevyhledávám je, 
nepotřebuji je, nechybí mi. Při představách o mazlení nebo 
objetí (které jsem měla mnohokrát i za bílého dne) je mi 
hezky.

V případě sexuální touhy se dá ta energie "uvolnit" nebo už to
nefunguje vůbec?
To bude muset odpovědět asi někdo jiný. Proč bych měla já - 
žena - zjišťovat, jestli něco takového mužského vůbec 
funguje? :) Můj osobní názor je, že to asi funguje. Neověřeno 
a ani nikdy ověřeno nebude.

Po orchiektomii už nic nefunguje?
To se musím zeptat Darinky, ale ta je teď v autobuse a bude 
mít příštích 14 dní úplně jiné myšlenky. Jak se z toho probere,
tak jí ale zaměstnám intimními dotazy :)

A co když se nikdy neodhodlám k operaci a zůstane jen ta 
orchiektomie? Přijdu o sexuální touhu?
Podle mě s tím sexuální touha nesouvisí. Muž myslí něčím 
jiným, než žena. Teď ale všechno vnímám jako žena. A je 
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známo, že muž má (právě díky testosteronu) vyšší sexuální 
touhu. Nikdo o ni nepřijde. Jen se ta touha "zženští" :)

Jak se potom budu milovat? U mě nefunkční, bez operace, ani
to ani to...
Tak, jako se milují dvě ženy? Někdy stačí málo (doteky, 
polibky, mazlení). Není potřeba hardcore. Ale vím, jak je to 
myšlené. Když je funkční mužský orgán, je jeho stimulace 
jasná. Když je funkční ženský orgán, je jeho stimulace taky 
jasná. Ale když tam ještě ženský orgán není a ten mužský je v 
"klidovém stavu", může přijít uspokojení? Čeho? Sexuální 
touhy?

Zjišťuji, že jsem nad tím nikdy nepřemýšlela. A po ty 
uplynulé tři měsíce mi to ani nechybělo.
To, co mi moc chybí, je objetí... Byly chvíle, kdy jsem chtěla 
Darinku fakt hodně obejmout. Ne jako partnerku, ale jako 
kamarádku. Jen obejmout a zase jít. Neexistuje zatím ani 
žádný muž, který by chtěl obejmout mě, takže na tohle objetí 
můžu zapomenout. Ale teď se už moc těším na objetí od 
Aničky, která říká, jak mě nepustí :)

Tak nevím, jestli jsem někomu tímhle pomohla :)
Hodně se změní. Všechno se změní...

• - mám neskutečnou a stáletrvající chuť na máslo... Od
malička jsem ho nesnášela, smrdělo mi, nemohla jsem 
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ho ani pozřít. Kupovala jsem si místo něj Ramu. Teď 
mám jednu kostku másla na tři dny. Musím ho mít 
denně. Dávám ho do všeho a ze všeho nejvíc miluju 
rohlík a máslo na něm. Tohle asi s hormony nesouvisí, 
ale já si tu změnu nedovedu vysvětlit. Linda 
popisovala, jak se jí zhoršila představivost při 
parkování - že ted parkuje jako žena :) Řekla to Hance,
ale ta vliv hormonů vyloučila :) Jenže kdo ví...? ;) 
Zajímaly by mě ujetosti vás ostatních, co jste "pod 
vlivem" :) Jen za tu chvilku, co jsem tu o másle psala, 
jsem na něj dostala tak nezvladatelnou chuť.

• - neskutečně mi zřídly a zeslábly chlupy na těle. 
Nečekala jsem to po 3 měsících. I kdybych nechala 
chlupy na rukách vyrůst (miluju je hladké, takže je 
vytrhávám), tak nebudou skoro vidět. Na nohách totéž.
Mám konečně ženské chlupy! Ty na zádech zmizely 
úplně. Nejvíc jsou pořád vidět na hrudi, kde je musím 
vytrhávat a holit, ale i tak zeslábly. Tom byl strašně 
chlupatý. Nesnášela jsem to, styděla jsem se za to, 
vypadalo to příšerně, nechutně a pamatuji si, jak po 
prvním mém oholení v životě někdy v 16ti letech 
přišla nesmírná úleva... Zeslábly i vousy, ale ty 
úspěšně likviduje laser. Teď mě bude čekat 5. 
procedura. Úbytek svalové hmoty by měl být znatelný 
po 6 měsících, přírůstek na prsou asi do 2 let. Obojí 
vím, že probíhá, ale je to nezměřitelné. Nicméně 
nějaká prsa mám svoje a nevycpávám si je.
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• - změny nálad, které neznám. Chvíli se mi chce 
strašně smát a pak najednou z ničeho nic brečet a 
přitom nevím proč. Mám v práci stavy, kdy musím 
zvednout telefon a doslova se do něj směju. To 
způsobí, že cítím úsměv i na druhé straně. V tomhle 
stavu mě nemůže vidět kolega, který mi vždycky 
řekne, ať "už to neberu".

• - přitahují mě muži... to je jako s tím máslem... ale 
nejen oni... (Aničko :)

• - cítím se ženštěji - protože se tak chci cítit a hlavně 
můžu cítit. Můžu chodit vzpřímeně, můžu cupitat v 
balerínách, můžu stát jako jiné kolegyně ve frontě tak, 
jak stojí jen ženy. Ne proto, že tak stát chci, ale proto, 
že tak stojím sama od sebe...

• - nemůžu sníst velké porce. Chtěla bych, ale nejde to.
Najednou to nemám kam dávat :)

• - byla bych schopná propovídat celou noc a nestačilo 
by mi to. Potřebuji komunikovat :) Stále něco řeším. 
Miluju nakupování. Jen v Deichmannovi jsem strávila 
skoro hodinu a vůbec mi to nepřišlo. Ještě že jsem tam
šla sama... nebo by to nějakému partnerovi 
nevadilo? :)

Tak jsem si to tu hezky shrnula. Nechci dělat závěry vždycky 
po měsíci, ale po tom čtvrt roce si myslím, že tam může k 
nějakému posunu docházet. To se uvidí :) Je to teprve čtvrt 
rok, co mám za sebou. Už čtvrt rok! Jupííí!
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Pořád vidím, jak jsem poprvé celá šťastná spolkla svou první 
pilulku...

Ty fotky jsou tak trošku kvůli Lucce, protože je pořád 
zvědavá, kvůli mě, abych si zaznamenala samu sebe, ale 
hlavně pro Aničku, aby viděla, jak nejsem ani zdaleka 
"dokonalá", i když mi to moc lichotí, když to říkáš :)

Mimochodem Darinka za chvíli nastupuje na Slovensku do 
autobusu a ráno bude v Praze. Začíná zase ten její seriál z 
nemocničního prostředí :) Slíbila, že tentokrát to prý nebude 
mít jen jeden díl :) Tak jsem na ní zvědavá. Ráda bych tu v té 
téměř on-line reportáži totiž započala znovu. :)
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Červen 2014

Slovenský motoráček
1. června 2014 v 20:55 | Tereza 

 
Slovenská a česká průvodkyně naší poutí - MUDr. Danica 
Caisová a MUDr. Hana Fifková

"Vsetko mi plynie tak pomaly, ked som citala blog 
http://themarketka.blogspot.cz prislo mi az do placu. To ako 
rychlo sa dostavate dalej a dalej ... Navsteva u Hanky a 
nastupujete na rychlovlak.
Doslovne rychlovlak. V porovnani s Caiskou ktora ma 
posadila na lokalny motoracik co stoji v kazdej dedinke. 
Uzivam si vyhlad z okna a cakanie.
Ako to mam urychlit ? Nechce sa mi cakat 2 roky len na 
nasadenie hormonov ..., alebo len trpezlivost a trpezlivost na 
druhu ?"
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Tak takovéhle e-maily dostávám často. Ať už jsou od FtM 
nebo MtF. Vždycky je to o tom, jak je to na Slovensku těžké, 
dlouho a nekonečné.
Zatímco u nás v Česku nás k cíli vozí rychlovlaky, na 
Slovensku jsou to lokální motoráčky.
I Hanka mi říkala, jak to tam mají těžké a je mi to líto.
Při jednom z rozhovorů s Hankou mi kdysi řekla, že pokud 
chci všechno rychle, jsem tu správně. Protože rychleji než u ní
to nikde jinde nejde. A měla pravdu.

Už jsem nějakou dobu chtěla tyhle dvě naše nejdůležitější 
osoby v obou zemích porovnat, ale myslím, že ten úryvek z e-
mailu na začátku mluví za vše.

Zatímco MUDr. Caisová (slovenská "Hanka Fifková" z 
Košic) se striktně drží příruček a daných vzorců 
charakterizujících transsexualitu (hlavně heterosexualitu, 
která patřila dříve mezi 4 hlavní znaky, bez kterých jste prostě
transsexuální nebyli), Hanka má ke všemu jednodušší postoj: 
"Cítite-li se být ženou, pak jste žena."

Pokud MUDr. Caisová řekne: "Nikdy z vás nebude 100% 
žena", pak bych se ptala sama sebe - je ona ten správný 
odborník, u kterého teď sedím?

Darinka: "Dá sa to i pres Caisovů, ale je to bez empatií, bez 
toho, aby riešila konkrétne problémy."
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FtM:
"Takže som stymto mojim problemom siel ku pani 
MUDr.Casiovej, o ktorej som počul, že je velmi znama a 
kvalitna vo svojom odbore. Bol som u nej asi na 5tich 
sedeniach (viem, že je to ešte malo ale aspon naznak toho že 
by sme riesili moju identitu) a nemam pocit že rieši moju 
sexualnu identitu, niekedy mi to pride ako keby ju to ani 
absolutne netrapilo. Ja som presvedčeny o tom, že som 
transexual že som muž. Možno to tak ma byt alebo ja neviem. 
Som z toho zmateny.."

Naprosto chápu tu vaši zmatenost. Když v hlavě řešíte 24 
hodin svojí sexuální identitu, přijdete na místo, kde vám jako 
jedni z mála mohou pomoct a místo toho se řeší úplně jiné 
věci. Čeká se. Neskutečně dlouho se na všechno čeká. I 
Darinka mi potvrdila, že všechno to, o čem mi klienti MUDr. 
Caisové píší, tak skutečně je. I ona měla takové pocity.

A tak zatímco v Košicích se dostávají k hormonům až po roce
a k operaci po druhém roce, u nás se všechno řeší hned. Není 
na co čekat.

Pokud vím, tak se Hanka nebrání schůzkám s klienty ze 
Slovenska. Dokonce to s ní jeden čas řešila i Darinka, ale 
nakonec zůstala u Caisové. Jediný problém tak zůstává ta 
dálka, která se pak musí každý měsíc absolvovat.
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Takže takový je můj pohled na tyto dvě nejdůležitější osoby 
na naší cestě.
Na druhou stranu i přes MUDr. Caisovou prošly desítky 
klientů, kteří se k cíli dostali. Důkazem je i jeden z nich 
spanile odpočívající teď na matraci kousek za mnou...

Důležitý je výsledek.
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Rozhovor se sestřičkou
2. června 2014 v 14:56 | Tereza 

Pořád mi dnes někdo volá. To nebývá obvyklé. Ale zvedám to
teď docela ráda, protože se můžu představovat svým ženským
jménem a to mě baví.
Volala i sestřička z Centra rodinné terapie v Motole, kam mě 
poslala Hanka na "pokec" pro jistotu kvůli Kačence a v týdnu 
tam jdu úplně poprvé.
Ale ten rozhovor se sestřičkou, která si chtěla předpřipravit 
kartu, se mi moc líbil.

Nejprve se zeptala, zda je u telefonu pan Novák. Tak jsem 
řekla, že nikoliv a sestřička hned věděla, takže se zeptala na 
paní Novákovou. Tu jsem jí schválila. Ale chtěla vědět rodné 
číslo a jméno klienta. "Ten Terry to je vaše dítě, které bude 
také klient?"

Trochu se do toho začala zamotávat :)

"Aha, takže Terry Nováková..."
Opravila jsem jí, že jestli potřebuje jméno pro pojišťovnu, tak 
Nováků - protože Nováková budu nejdřív až za rok.

"Výborně. Tak teď už tomu začínám trochu rozumět..." :)

A řekla mi na to jednu moc hezkou větu:
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"Když já podle toho vašeho hlasu pořád nevím, jestli jste 
Novák nebo Nováková!" :)

Sice neřekla "máte ženský hlas", ale vyloženě mužský 
nebude, když si nebyla jistá.

Takže takové malé potěšení mě dnes potkalo.

A za chvilku přijde ještě jedno takové větší - Darinka mi jde 
naproti do práce a představím jí mým kolegům z kanceláře, 
kterým tu o ní tak nadšeně vyprávím a kteří se tu už na ní 
několik týdnů těší. Když mi tehdy řekla, že mi pro ně žádnou 
fotku nedá, ale že se přijde ukázat rovnou osobně, nevěřila 
jsem tomu. A je to tu :)

Čekám jí tu každou chvilku, holku jednu usměvavou :)
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MF DNES - čtvrtek 12.6.2014
7. června 2014 v 13:41 | Tereza 

V pátek jsem si jela rovnou ze semináře v Praze pro Kačenku. 
Tu jsem si hezky vykoupala, uložila do postýlky, přečetla 
pohádku, uspávala a najednou... spím taky. Probudila jsem se 
až ve 4 ráno a uvědomila si, že jsem si nechala zapnutý 
počítač i s nalitým džusem, že si k němu sednu, jakmile 
Kačenka usne a napíšu článek, protože už mám těch zážitků 
zase nějak moc.

Chtěla jsem začít psát už o středě, kdy bylo společné sezení, 
na které se mi podařilo dostat i Darinku (nebo spíš ona z toho 
byla tak nadšená, že se nedalo odmítnout - vlastně jsme byly 
nadšené obě). Tolik si přála vidět Hanku a já tušila, že to bude
zajímavé, i když jsem taky řešila, že musí 5x denně dilatovat, 
takže jsme tomu i přizpůsobily auto (vzala jsem složenou 
deku, aby se mohla o co opřít, dilatační potřeby a něco na 
zakrytí oken).
Darinka je prostě frajerka. :)
První dilatace proběhla v pohodě na parkovišti v Motole, kde 
jsem zaparkovala co nejdál od lidí (byla jsem tam na první (a 
poslední) schůzce v Centru rodinné terapie, kam mě poslala 
Hanka kvůli Kačence a ex. Seděla jsem tam spolu s 
psycholožkou a psychiatričkou. Dámy byly moc příjemné, 
celý rozhovor byl fajn, několikrát mě pochválily, jak vypadám
dobře, jak jsem vlastně šťastná a radily mi, abych svojí ex 

Červen 2014 - MF DNES - čtvrtek 12.6.2014 952



neřešila. Že nejsem ta, kdo jí může pomoct a že to může trvat 
roky. Mám zatnout zuby a žít. Usoudily, že další schůzka není 
nutná :)

Druhá dilatace pak proběhla v centru Žižkova kousek od VŠE 
plné studentů :) Ta ledabyle zakrytá okýnka auta vypadala 
divně a poutala pozornost víc, než nahá slečna na zadním 
sedadle strkající si stříbrný vibrátor do své pišulky :) Tohle 
kdyby točila bezpečnostní kamera na ulici... :)
S Lindou jsme hlídaly kolemjdoucí, ale 20 minut se nám 
venku být nechtělo a když Darinka řekla, ať jdeme k ní 
dovnitř, tak jsme šly a dělaly jí společnost. (Povídáním.) :)

Na sezení byl přítomen i redaktor MF DNES Jan Malinda. 
Byl to takový sympatický mladý redaktor s brýlemi, který 
vypadal inteligentně a moc si toho nepsal.

Jeho přítomnost byla tak trochu překvapením a já byla moc 
ráda, že jsem Darinku zrovna na tohle sezení vzala, protože 
teď budou její slova (a slova nás úplně všech!) zvěčněná 
navždy v celostátním vydání MF DNES ve čtvrtek 
12.6.2014. Článek bude mít zřejmě název: Chci být žena. 
Není to má volba.
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"Noviny, kterým můžete věřit" :)

Rozhodně si to nenechám ujít a vezmu výtisk i Darince. Jen 
doufám, že pan redaktor si je jistý, že ten článek vyjde ve 
čtvrtek.

Než článek vyjde, poslal ho těm, kdo chtěl (takže i mě) a 
musím říct, že je to docela dlouhý článek. A taky moc hezký! 
Citoval tam opravdu každou znás. Je to tak autentický článek!
Žádné předsudky, žádné mlžení nebo převracení.
Takhle to mám ráda. Narovinu a tu autentičnost taky.

Jména jsou pozměněna, ale myslím, že ti z vás, kteří čtou 
tenhle blog poznají, která slova patří Lindě, která mluvila o 
schůzi kolegů ze stejné směny, před kterými všechno 
oznámila nebo Darinku při vyprávění o rozdílech léčby 
transsexuality u nás a na Slovensku. Jsou tam samozřejmě i 
moje slova :)

Pan redaktor začal odstavec o Darince slovy: "Na Michaele 
byste, přísahám, nepoznali, že byla kluk. Krásná holka. Teď 
mluví a její řeč je důležitá..." :)
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Víc prozrazovat nebudu, protože nesmím, ale bavilo mě to 
číst. Ten článek se mě i Lindě líbil.

Miluju dny, kdy můžu být v prostředí s vámi - ostatníma 
holkama od Hanky a poslouchat vaše příběhy.
Darinka se na posledním sezení rozvyprávěla o tom, jak to 
chodí na Slovensku, o své operaci a moc se mi líbilo, jak 
opěvovala Hanku, jaká je to celebrita :)
Měly jsme se krátce představit, ale Darinka byla tak nadšená 
(opravdu to nadšení bylo nepřehlédnutelné), tak jí tam začala 
vyprávět, jak jí na Slovensku všichni znají a jak je ráda, že jí 
vidí... chtěla pokračovat, ale uvědomila si, že to mělo být jen 
krátké představení :)
Hanka jí zase obdivovala, že tři týdny po operaci už je tady s 
námi. Sice se jí nesedělo moc pohodlně, ale to se dalo 
samozřejmě omluvit.

Po sezení jsme šly do nedaleké restaurace prostě si posedět a 
popovídat. Byl s námi i Honza (nadšený pan redaktor :). 
Kdyby Darinka nepotřebovala zase dilatovat, tak jsme tam 
ještě minimálně hodinu zůstaly. Vůbec se nám pryč nechtělo. 
Navíc se spoustou holek jsme si ani popovídat nestihly.
Darinka trošku pana redaktora provokovala: "Vždyť vy tam 
nic napsaného nemáte!" :) Dívala se mu na papír, kde byla dvě
slova.
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Líbilo se mi, jak tam z holek vypadlo, že když vešla Darinka, 
myslely si, že přišla normální biologická žena: "Co tady tahle 
holka dělá?" :)
Vůbec nejlepší ale bylo, když Darinka začala řešit své 
(údajné) nedokonalosti... Hodně rychle jsme jí uklidnily, že 
není co měnit, že takhle je krásná, což jí na pár minut zvedlo 
sebevědomí :) Ale tohle budeme každá řešit asi pořád. 
(Ovšem u ní mě to fascinuje o to víc, že je dokonalou ženou.) 
Chtěla bych jí ukázat všem, kdo tvrdí, že nikdy nebudeme 
100% ženy... a chtěla bych jim nejprve neříct, kým Darinka 
byla... Myslím, že ona je ten největší důkaz, jaký jsem kdy 
viděla a teď už i ostatní holky, které mi to mohou potvrdit.
Ono vidět Darinku není jednoduché :) Neexistuje na internetu 
žádná její fotka, ani nikdy existovat nebude. A já rozhodně 
nebudu ta (pokud jednou budu mít to štěstí, že se spolu 
vyfotíme), která takovou fotku někdy zveřejní bez jejího 
souhlasu, který nemám a ani nikdy mít nebudu.

Byl to úžasný den. Jen mě mrzelo, že hned ten další se už 
Darinka odhodlala odjet domů. Tedy nechtělo se jí. Ani já jí 
nechtěla pustit a dělaly jsme si do poslední chvíle legraci, že 
si necháme ujet autobus nebo že jedu schválně do Německa 
místo do Prahy na autobusák, ať si těch německých nápisů 
nevšímá, atd. :)

Na parkovišti si naposledy zadilatovala a u autobusu už mi 
bylo smutno, ale snažila jsem se to rozdýchat. Byl úplně plný,
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takže Darinka seděla u okna a vedle ní nějaký muž. Neviděla 
jsem už na ní tak zřetelně, protože seděla zrovna u sloupku a 
navíc autobus měl kouřová skla, ale viděla jsem, když se na 
mě dívá a mává mi...

Slíbily jsme si, že se zase brzo uvidíme a že domů už odjet 
musí, protože je v ČR měsíc a touží po ní kámošky, táta, 
růžičky i její kluk - což jsem samozřejmě respektovala (ale 
současně jsem měla radost, že se jí ode mě nechtělo). Bylo to 
příjemné mít někoho tak milého a veselého (ještě z našich 
řad) doma. Když jsem otevřela dveře, hned za mnou běžela 
nebo mi mávala u okna, když jsem zaparkovala. Přivítání 
objetím mi tolik chybělo. A potom ty rozhovory do noci, takže
jsem pak v práci usínala, ale vůbec mi to nevadilo :) Nebo 
vaření, pečení, večerní procházky v ulicích v sukýnkách...
Nesmírně ovlivnila a obohatila můj život. (Dobrým směrem 
myslím.)

Teď mám na víkend Kačenku a od pondělka už tu bude zase 
ticho a budu tu sama.

Ve středu jsem měla ještě jeden zážitek, o kterém bych tu 
chtěla napsat.
Nebyl vůbec příjemný.

Holky šly zatím do restaurace, zatímco já k autu dokoupit 
další lístek na parkování, aby mi ho neodtáhli.
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Když jsem se vracela, u dveří Hančiny ordinace už stála jen 
Majti, která měla za chvíli sezení, tak jsem šla nahoru směrem
k restauraci sama. Jenže jsem zahnula o ulici dál... a jak tak 
jdu v balerínkách na klínku, úzkých kalhotách a bílém tričku 
celá natěšená za holkama, všimla jsem si, jak před ordinací 
Hanky stál stříbrný Renault (asi Thalia) a v něm takový snědší
muž balkánského typu (přesně těmhle týpkům se pořád 
líbím :/ ) kolem 45 let se spuštěným okýnkem a popojíždí 
rychlostí mé chůze vedle mě.
Pořád na mě mrkal, usmíval se a kynul hlavou, ať jdu k němu.
Usmála jsem se jen a šla dál. Jel ale pořád. V tom prudkém 
kopci u garáže z filmu Vrchní prchni mu zhasl motor, tak na 
něj troubila ostatní auta za ním, on se rozjel, ale zase jen 
pomaličku, aby se mnou mohl komunikovat.
Já se pořád bránila, ale začal na mě křičet: "Dáš mi číslo? Dáš
mi na sebe číslo?"
"Teď nemůžu, spěchám za holkama," jsem mu řekla.
On popojel, zaparkoval a normálně vystoupil ven.
Pořád se tak strašně úlisně usmíval a kdybych měla špičaté 
podpatky, asi bych ho mile ráda někam kopla.
Kdyby to byl totiž normální chlap, který chce holku, tak by mi
to nevadilo a ještě spíš lichotilo, ale on vyloženě čekal před 
ordinací Hanky na jednu z nás. Já jediná šla sama, tak si 
troufl.
Ptal se mě, jestli jsem trans. Ptal se mě pořád, protože jsem 
mu neodpovídala. Tohle nikdy nikomu přeci nepotvrdím.
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Na druhou stranu mi aspoň trošičku lichotilo, že se pořád ptal 
a nebyl si jistý, i když mi neustále koukal do rozkroku, jestli 
tam neuvidí bouli.
Jo boule. Prokletá boule! Jde to tam zamaskovat, ale ne vždy 
a ne na celý den... naštěstí v tu chvíli to vypadalo jakžtakž 
dobře :)
Opakovala jsem, že spěchám a že na mě čekají.
Tak pak nakonec nasedl do auta a asi odjel. Možná šel čekat 
na jinou, která mu do auta vleze.
Jenže já tím, že odbočila o ulici dál, jsem nemohla tu 
restauraci najít a začala jsem být fakt zoufalá.
Z toho, že nenajdu Darinku, Lindu a holky, že ten transkomil 
někde na mě čeká a stáhne mě do nějakého opuštěného 
dvora... a chtělo se mi normálně brečet. Přesně tyhle chlapy 
nesnáším a nikdy nechci. Nechci být trans. Chci být žena...
Tak jsem zvedla telefon a zavolala Lindě, aby mi řekla, kde ta 
pitomá restaurace je, že mě tu honí nějaký chlap v autě.
Vysvětlila mi to, já holky našla a už bylo zase dobře.

Darinka si nechala škrabkat záda a já měla radost, že je tu s 
námi pan redaktor, který jistě vymyslí nějaký hezký článek :)

Musím říct, že v tom článku jsou postřehy, které jsme si s 
holkama povídaly i mimo něj. Ale on je zřejmě výborný 
pozorovatel a posluchač, takže si je zaznamenal. :)
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Teď je Darinka doma, dospává po trochu delší noci ve 
společnosti, kterou už fakt potřebovala, jsme stále v kontaktu 
a já letím ke Kačence domalovat víly Winx :)
Za chvilku pojedeme pro zmrzlinu. Je takové vedro, že to ani 
v ničem jiném než v sukýnce prostě nejde :) Jupííí.

O včerejším semináři o transsexualitě, který v Praze pořádala 
Hanka, napíšu v dalším článku, pokud se mi podaří dnes uspat
Káťu a sebe ne :)

Omlouvám se za tu pauzu ve psaní, ale to fakt nešlo. On ten 
život mimo PC je totiž taky zajímavý :)
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Domeček se zahradou
8. června 2014 v 19:29 | Tereza 

Tak mám za sebou boření domečku se zahradou, který si tu v 
obýváku Kačenka tak pečlivě a s nadšením vytvořila ze židlí, 
deky s kolíčkama a podsedáků, pak v něm bydlela, chovala 
pejsky, cvičila je, dala dohromady klučičí pejsky s holčičími a
pak mě zvala na zahradu (prostor na koberci ohraničený 
matrací a stolem, kde pořádala piknik. Měla jsem dovoleno si 
s pejsky taky hrát... Dávala jim různá jména a já bych jí u 
toho celou úplně umuchlovala.

Už je tu zase jen velká prázdná plocha, ani ty dvě matrace, 
které tu byly během těch 14 dní, kdy tu byla Darinka, už tu 
nejsou.

Přemýšlím, jaké by to bylo mít partnera. Mít už ho teď tady, 
povídat si s ním, schoulit se k němu nebo si spolu dávat čaj u 
nějakého dobrého filmu. (Musel by mě ale na chvilku nechat, 
abych si mohla napsat článek na blog :).

A svým způsobem to nemusí být ještě ani partner (muž). 
Stačila by mi kamarádka, jakou byla Darinka. Taková moje 
další ségra, která mě dnes trochu šokovala tím, co provádí tři 
týdny po operaci :) Ale to je prostě celá ona. Řekla bych, že 
pokud to všechno půjde u nás stejně jako u ní, tak se máme na
co těšit :) Konkrétní být ale zase nemůžu, to už bych zase moc
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prozrazovala její identitu, když má pořád strach, že někdo z 
jejího okolí může zabrousit na tento blog (čímž se to celé 
stává ještě napínavější :) Ale jen pro mě asi, pro ní moc ne.

Ten, kdo Darinku viděl na vlastní oči, tak ví, jak dokonale 
žensky vypadá. Ten, kdo jí neviděl, tak ať si představí krásnou
biologickou dívku s něžným hláskem. Ten den, kdy jsem jí 
vezla do Prahy na autobus domů, jí volal táta...
Vyprávěla mi, že se mu ještě občas stává, že na ní mluví v 
mužském rodě, ale po tomhle rozhovoru s ním se rozplakala...
Celý ho vedl v mužském, zatímco v chodbě u mě stála krásná 
slečna, která navíc už měla dva týdny to správné ženské 
přirození... On to nedělá schválně, ale úplně jí chápu, jak se jí 
tohle vždycky dotkne. Dotýká se to i mě, protože je to tak 
obrovský paradox! Ženštější MtF neexistuje! A její táta jí 
řekne: "Mohl bys..."
Uf. Silné kafe i na mě.
Jak to někdy mají složité i ty znás, kteří to mají zdánlivě vše 
jednoduché. Člověk by řekl, že čím větší ženskost, tím 
jednodušší to má okolí. Ale ono to tak není. Někdy mají lidé 
kolem nás tak silně zafixované to staré já, že nikdy na tu 
správnou stranu nepřeskočí. Ale to bolí!

Naštěstí moje rodina je skvělá. I kolegové. Vše fungovalo 
hned od první chvíle tak, jak má.
Ještě bych ale ráda trochu víc té Darinčiny ženskosti prosím :)
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Včera večer jsem si zase nechala puštěný počítač, že k němu 
přijdu, jakmile Kačenka usne a napíšu článek konečně o tom 
pátečním semináři... :) Jo, tak plán to byl dobrý. Ale spánek 
byl silnější. Ani nevím, že jsem usnula a ve dvě v noci se mi k
počítači jít už zase nechtělo.

Ale teď jsem tu sama, takže si tu můžu zase povídat se svým 
deníčkem :) (Který už je ale dávno zhmotněný vámi, holky :)

Přes noc jsem zůstala přihlášená i na slovenském pokecu, na 
který mě přivedla Darinka (stačí zadat pokec.sk, ale vtipně i 
pokec.cz, protože my Češi žádný pokec nemáme a tak si 
Slováci zaregistrovali i českou koncovku. Lide.cz nám zrušili 
a tak zbývá možná tak xchat, který na pokec.sk ale zdaleka 
svou přehledností a funkcemi nemá).

Ráno tu na mě vybaflo 48 vzkazů od nových kluků!
Nechápu, co na mě vidí. Fakt to nechápu :) Ale lhala bych, 
kdybych tvrdila, že se mi to nelíbí. Je mi to taaaak 
příjemné! :) Akorátže nestíhám odpovídat a tak si vybírám. 
Samozřejmě dělám při svém výběru ty největší chyby, protože
se orientuji zásadně jen podle toho, jak se mi kdo líbí podle 
vzhledu :) A dokud si vybírat můžu... Ještě by to chtělo 
někoho poblíž. To zatím Kežmarok nebo Bardejov zrovna 
vyloženě není. A tak si zatím užívám jen svých sladkých 
virtuálních radostí a rozkoší, které snad jednou přejdou ve 
skutečné.
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Napsala mi i jedna lesba, tak to hned hlásím Darince a ona na 
to: "Aspoň vidíš, že se líbíš i biologickým ženám. To je taky 
dobré." :) To je fakt.

Lindu jsem na tenhle pokec naočkovala taky, ale zjistily jsme, 
že tam není kolonka "hledám muže nebo ženu". Takže jsme si 
to zdůvodnily nakonec tím, že Slovensko je přeci jedna z 
posledních mála zemí, která nemá (a asi nikdy ani mít nebude,
jak to tak vidím) přijatý zákon o registrovaném partnerství a 
nedávná zpráva o zakotvení tradiční rodiny v ústavě (kdy 
rodina = muž + žena a nikdo jiný) to jen potvrzuje.

Nemůžu ten slovenský článek o tradiční rodině najít :( Byl to 
pohled ze slovenské strany, který ospravedlňoval toto 
rozhodnutí a kde se psalo, že nemohou přeci schválit svazek 
muže s mužem nebo ženy se ženou právě proto, že by to bylo 
totéž, jako kdyby chtěl svazek například bratr a sestra nebo 
muž a koza... Výborné přirovnání fakt!
A takovou radost z toho ti Slováci měli, že mají teď tradiční 
rodinu zakotvenou v ústavě.
(Já bych tu zemi nazvala prvobytně pospolnou, ale neudělám 
to, protože v ní žijí lidé, kteří s tím nesouhlasí a které mám 
ještě k tomu navíc moc ráda.)
Ale trochu mě to štve za vás.
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Občas mám ujeté myšlenky, jako třeba teď neustále 
přemýšlím o tom, pokud by se udělal genetický klon např. z 
vlasu Darinky, zda by z něj vyrostl opět transsexuál?

Není to dědičné, nemáme porušený gen... je to jen v mozku 
centrum identity. Mělo by být opět v nerovnováze se 
skutečným fyzickým pohlavím?

A nemůžu na to přijít.

Jenže ono je to vlastně jedno. Žádné genetické kopie tu dělat 
nebudu :) Alespoň dnes večer ne :D

Původně jsem chtěla začít psát o pátečním semináři, ale jdu 
do sprchy a přepíšu z něj své poznámky i pocity sem až za 
chviličku. Uklizené hračky už mám, litr a půl pocitvě vypité 
minerálky v těchhle vedrech taky a teď už jen čekám na fotky 
z dnešního výlety se sestrou, jejíma dvěma holkama a 
Kačenkou, který jsme si udělaly k nedaleké lesní přehradě a 
pořádně si tam v potůčku vycachtaly nožky... Samozřejmě 
jsme byly všechny v sukýnkách a navzájem jsme se pořád 
fotily :) Takže jak fotky dorazí, hned se pochlubím :) Jsou to 
moje první fotky na veřejnosti v sukni!

Tím pádem jsem také vracela Kačenku poprvé v sukni :) Ex 
jen popadla tašku a zmizela. Ona mi to všechno vyčte zase 
souhrnně za nějaký delší čas najednou :)
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Se sukní ovšem také souvisí mé obavy na příští týden, kdy má
být ve středu až + 35 stupňů. Už teď je město plné sukýnek, 
což mě tak těší, protože se "ztratím v davu" - na courání do 
města nebo na výlet je to OK, ale do práce si tím pořád 
nejsem jistá.

Problém je v tom, že mi zní stále v uších ta věta naší 
personalistky z dubna, kdy jsem začala RLT: "V sukni bych 
ale ještě radši nechodila!". Teď už v tom ale problém nevidím.
Darinka mě doslova nakopla a vytáhla ven poprvé v sukni 
mezi lidi a teď už mi to přijde naprosto normální. Co jiného 
taky v tom vedru asi holky nosí? (Mimochodem je to naprosto
dokonalý nepopsatelný pocit, když je vedro a vám se nic 
nelepí na nohy, nepaří se vám jakékoliv místo a máte pocit, že
jdete po ulici jen v kalhotkách... ve třepotající se vzdušné 
sukni nad kolena, kterou už při chůzi ani nevnímám (narozdíl 
od dob, kdy jsem v ní chodila po nocích sama jen proto, 
abych si té ženskosti taky někdy užila venku). Teď je vše tak 
normální, jak jen může být.)

No takže zítra zjistím, jak jsou v tom vedru oblečené kolegyně
(vezmu si nejspíš bílé kalhoty, to je do vedra takový 
kompromis) a v úterý to rozseknu :) Problém je v tom, že 
občas musím letět do výroby a tam nám směrnice nařizuje 
buď kalhoty, dlouhou sukni až na zem (ála ahoj jeptiško :) 
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nebo krátkou, ale s legínami nebo tlustými punčochami. Jo, v 
tom vedru výborná věc vytáhnout zimní punčochy.
Pokud s tím máme problém, máme si brát s sebou do práce 
kalhoty nebo tepláky navíc a vždy si je obléknout, když jdeme
do výroby. To je z toho důvodu, že všude se povalují ostré 
plechy. Klidně bych si i náhradní tepláky vzala, protože moc o
tu sukni v práci stojím (až si teda oholím zase nohy, i když ty 
chloupky po 3,5 měsících HRT jsou téměř neviditelné a 
ženské - zblízka viditelné jsou a já chci mít nohy hlaďoučké a 
lesklé - tak to přímo miluju)... jenže představa, že se tam v 
kanceláři převlékám je pro mě tak trochu zamlžená a 
nepředstavitelná... A zase brát si s sebou nějaké hnusné 
tepláky... :/ To se mi moc nelíbí.
Proberu to s Jíťou - mojí nej-spojenkyní :) Ze které byla 
nadšená i Darinka. (Ale ta byla nadšená ze všeho, stejně jako 
já :)

Néé, tak do sprchy ještě nejdu :) Vzpomněla jsem si na něco, 
co jsem si sem ještě chtěla napsat.
Když Darinka dilatovala na parkovišti na autobusáku v Praze 
před odjezdem domů, trošku jsme se nudily :) Ona chtěla 
tuhle dilataci pro jistotu prodloužit z 15 na 25 minut. 
(Fascinuje mě ta poctivost a odhodlání dodržet dilatační plán 
a náhodou se mi to moc líbí. :) Tak mě napadlo udělat si 
statistiku bot, které holky a ženy kolem nás nosí. Já ven skrz 
přední okno viděla, takže jsem Darince mohla hlásit průběžný
stav.

Červen 2014 - Domeček se zahradou 967



A tipněte si, která obuv vyhrála?

Soutěžit mohly pouze tyto tři (protože jiné v tu chvíli ani ženy
na sobě neměly):
- lodičky
- tenisky
- balerínky

Výsledek:
50 % balerínky, 25 % lodičky a 25 % tenisky

Nic překvapujícho :) Já měla balerínky taky a Darinka mi 
prozradila, že taky konečně vytáhne ty jedny, co si kdysi 
koupila - začala to být tehdy móda, ale nějak se jí na ní 
nelíbily :) Na mě se jí ale prý líbily :) Tak mám radost, 
protože si myslím, že jí slušet budou. A navíc je to vyloženě 
dámská obuv, ne jako tenisky, i když ty jsou taky fajn.

V sobotu jsme jely s Kačenkou do města pro zmrzlinu.
Bylo už zase vedro, takže jsem si automaticky vzala tu svojí 
béžovou sukýnku.
Kačenka se na mě povídá a říká: "Ty půjdeš v sukni? Ale to si 
každý bude myslet, že jsi žena!" :)
"No vždyť to já chci, aby si to každý myslel." :)
"Jenže když promluvíš, tak si to myslet nebudou!" :)
Ufff :) Ach ta dětská upřímnost :)
"Tak já budu mlčet ano? A budu vypadat jako žena?"

Červen 2014 - Domeček se zahradou 968



"Ano, budeš. Budeš vypadat jako mlčící žena." :)))

Fajn.
Je na čase objednat se na hlasovou terapii :) Stejně jsem to 
chtěla už před týdnem udělat. A já se tak snažila mluvit 
žensky i před Kačenkou... Ono mi to jinde jakžtakž prochází, 
ale chtěla bych mluvit ještě ženštěji, takže si myslím, že s tím 
určitě něco udělat půjde.

A vůbec. Jdu se tam objednat teď hned.

Poliklinika Mazurská, Praha 8
http://www.comhealth.cz/

Nebaví mě čekat. A tenhle rozjetý rychlík rozhodně brzdit 
nehodlám :)

---------------
Tak se musím trochu omluvit. Jsem vás tu namlsala tím 
článkem o pátečním semináři, mám tolik zajímavých 
poznámek včetně moc zajímavé Hanky přednášky o 
transsexuálních dětech, ale trošku jsem se zapovídala s 
Lindou, s Majom a Silviem, takže to musím odsunout na zítra 
a jít spát jako vy, co už spíte, abychom měly krásnou pleť :)

Po 14 dnech jdu usínat zase sama a poprvé po 14 dnech 
odcházet do práce bez loučení, bez těšení se na odpoledne, 

Červen 2014 - Domeček se zahradou 969

http://www.comhealth.cz/


kdy někdo otevře nadšením dveře, ještě než do nich stihnu 
strčit klíč a bez plánování v práci, co si dáme k večeři, co si 
upečeme, jestli na mě bude zase někdo mávat v okně v 
kuchyni, jen co zaparkuji... Je čas jít spát, i když bych klidně 
ponocovala zase do 2 do rána a pak mi v práci odpoledne 
padala hlava...
Ještě pořád tu slyším slovenštinu a taky dětský smích. Stěny 
tohoto bytu nasákly s radostí naše rozhovory, náš smích a naše
nápady a teď mi je tu pouští.
Tak snadno a rychle si na milé lidi zvykám.
Ale neměla bych si stěžovat. Měla bych být ráda, že jsem těch
14 dnů vůbec prožila.
Tak tedy dobrou.
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Přeci v tom horku nepůjdu v 
kalhotách?
9. června 2014 v 18:37 | Tereza 

Zítřek bude moc hezkým dnem. Těším se na něj už 13. 
hodiny. To jsem se totiž odvážila kvůli zítřejšímu horku (+36 
stupňů) zeptat Štěpánky, která mi na začátku mého RLT řekla,
ať hlavně ještě nechodím v sukni, jestli už cítí, že je ve firmě 
takové společenské povědomí, že už si můžu sukni vzít :) 
Napsala jsem jí, že si sice její názor nebudu brát k srdci, ale 
zajímá mě.

Ostatní kolegyňky mi říkaly, že rozhodně v sukni ano, ale já 
to chtěla slyšet od Štěpánky, která je vždy upřímná a kdo jiný 
by mi měl dát tohle posvěcení, než ona? :)

Dnes jsem šla v bílých kalhotách a bylo mi horko. V práci 
nebyly jen čtyři kolegyně v sukni. Jíťa a já jsme měly kalhoty 
a jinak zbylé dvě tříčtvrťáky. Jenže ty nemám a nemám ani 
kraťásky! :/ Je to nesmírně náročné takhle se prostě z ničeho 
nic "narodit" v dospělém věku a začínat se vším úplně od 
začátku :) Ale mě to baví.

Štěpánka mně ale zvedla náladu i sebevědomí:

[13:13:00] Štěpánka: Asi už bych to neřešila a vzala si 
naférovku sukni, nezapomeň si oholit nohy :-) nebo bych to 
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vyřešila kraťasama.. taky volba..
[13:14:32] Tereza :D díky. No ty kraťasy jsem chtěla, ale já 
žádné nemám. Ok super, tak to mám radost :)
[13:21:13] Štěpánka: kraťasy mají hezký v Takku za 249kč, 
koupila sem si černé, prý černá zeštíhluje :-) no nevím kde, u 
mě asi tak na kotnících :D
[13:21:49] Tereza: :) letím do Takka :)

Takže to mám posvěcené. Nemá smysl to dál řešit. Beztak 
chodím v sukni i venku a práce byla zase tím posledním 
místem, kde ještě ne. Přitom je to tak jednoduché! (A tak 
úžasně ženské!!!)

Zařazuji na nejvyšší ženský level :) Zítra 10.6.2014. Poprvé v
práci v sukni. Mám z toho takovou radost!
Pro někoho z vás prkotina, jednoduchá a snadná věc, pro mě 
největší euforie a nadšení :)

Těším se, jak budu ukazovat svoje nohy :)

Ještě si vytrhám poslední chloupky a ráno namažu krémem, 
aby se leskly tou hladkostí a hebkostí.... Aach, to mám tak 
ráda. :)

V Takku jsem nakonec kraťasy nekoupila, protože se mi ani 
jedny nelíbily, ale nejspíš by mi slušely, jenže já si nechtěla 
složitě svlékat kalhoty a zkoušet si je, tak jsem hledala sukně 
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nebo šaty, ale ty tam taky žádné hezké nebyly. Musím si 
doplnit letní šatník!
Tak, jako jsem si doplnila ten zimní v zimě, jarní na jaře... :)

Zbývá pak už jen podzimní na podzim.

A bude to.

Když jsem přišla domů, hned jsem si zkoušela všechny sukně,
co mám (asi 10). Jsem posedlá sukněmi. Jenže 8 z nich jsou 
mi velké - ještě z dob, kdy jsem měla o 15 kg víc :( Takže je 
jdu nafotit, prodat a rychle koupit nové :) Miluju ten pocit, 
když si koupím něco nového na sebe. A ještě když v tom 
můžu potom jít do práce!

Mám jedny moc krásné letní šaty od Bibiny. Zbožňuju je - jak
jsou sexy, vzdušné, ženské... ale na pobyt v práci jsem 
usoudila, že jsou příliš krátké :( (Zatímco na procházku po 
městě nikoliv :).

K tomu to bude chtít ještě sandálky... Ty taky nemám - 
všechny ty krásné skvosty skončily kdysi v popelnicích. 
Několikrát po sobě. Stále a stále... :( Radši na to ani nemyslet,
jaké hlouposti jsem dělala ve snaze Terezu zničit.

Ale to vůbec nevadí - mám černé balerínky a taky béžové 
balerínky na klínku, které si vezmu k béžové nařasené 
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sukýnce (poměrně krátké :) a k bílému tričku. Tím nemůžu 
nikoho urazit.

No tak jsem se tu samou radostí vypovídala :) A teď už jen 
dožehlit trička, doholit nohy a dát si malou večeři.

Vylezla jsem na balkón, kde je 31,8 stupňů teď v půl sedmé 
večer a když jsem tam tak stála, zjistila jsem, že je mi 
normálně .... zima! Už to ty hormony fakt přehánějí :)

A teď šup konečně na ten článek o semináři, co tu pořád tak 
slibuju :)
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Seminář o transsexualitě ve 
Vondráčkově posluchárně
9. června 2014 v 23:58 | Tereza 

Fajn. Teď ve 22:18 je na balkóně 25,4 stupňů, přes den vedro, 
že lidi skákali do přehrad a koupališť, jenom já jsem se 
musela před chvílí vyhřát v horké sprše, protože mi byla zima.
Zima je mi stále a jediné místo, kde jsem se konečně ohřála, 
bylo dnes rozpálené auto, ve kterém mi teploměr ukazoval + 
47 stupňů (aha, tak to je ta moje optimální teplota :). Když 
jsem do něj vlezla, cítila jsem, jak se krásně prohřívám :).
Kdy už se najde konečně někdo, kdo mě zahřeje? :)

Jsem teď úplně hlaďoučká a heboučká a ten tělový krém tak 
krááásně voní, že musím mít pořád nos na svém koleni, které 
mám skrčené na kancelářském křesle. :)

Chtěla bych konečně napsat o pátečním semináři, který 
pořádala Hanka Fifková v posluchárně Psychiatrické kliniky 
VFN v Praze. Tento seminář se koná jednou ročně.
Ta posluchárna se jmenovala Vondráčkova posluchárna. Byli 
jsme v Psychiatrické klinice, takže jsem se nedivila ani tomu, 
že i pultík pro přednášející měl své věnování některému ze 
zřejmě velmi vážených a chytrých pánů působících kdysi na 
této klinice.

Na seminář jsem se moc těšila.
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Plán byl takový, že nás zase vyzvedne Adélka svým fárem, 
která bydlí 60 km ode mě na východ a musela to ještě vzít 
obloukem na sever pro Lindu a pak teprve pro mě.
Adélka je ve fázi po první schůzce s Hankou před Weissem, 
Linda je ve fázi pořád měsíc za mnou :) (Teď už tak trochu 
dva, protože ne a ne skočit do RLT, přitom nejsem jediná, kdo
jí říká, že už klidně může... a hlas bych řešila v průběhu...) Já 
jí totiž pořád utíkám :) A to jsem si myslela, jak spolu budeme
za rok ležet v Motole :/ No budete tam místo ní muset 
zaujmout místo některá z vás :) A budeme se všechny 
společně šourat chodbou do dilatační místnosti :))

Lindě to moc slušelo, i když si pořád myslí, že ne a Adélka 
byla zase moc milá - moc se těším, až se do toho všeho ponoří
jako my.

Praha kolem 9 h. je ovšem hrůza. V zácpě jsme vydedukovaly,
že ti, co jedou (tedy stojí) vedle nás jsou lidé, kteří vstali v 6, 
aby dojeli na 10 h. do práce. Zatímco ti, co jeli do práce na 9 
h., tak ti vyjeli o hodinu dříve a už jsou na místě. My jsme na 
místě nebyly.

Když jsme zaparkovaly v ulici Ke Karlovu, musely si holky 
dát ještě čmoudíka. No jo, kuřáci (a já abych si do nich 
nešťouchla :). Přitom jsem se tolik těšila na první přednášku 
prof. Weisse, která bývá vždy zajímavá.
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To byl taky nápad dávat nejzajímavější přednášku hned jako 
první (taky jsem to pak Hance napsala jako zpětnou vazbu, 
kterou po mě chtěla + pár dalších postřehů, které bych 
změnila). Když můžu, tak do toho někomu ráda povídám :)

Do posluchárny pana Vondráčka jsme dorazily asi v 9:22 a 
zdaleka jsme nebyly poslední.

Prof. Weiss už nadšeně přednášel... na těch lavičkách se 
sedělo strašně, tak jsme se pak asi v polovině semináře 
přesunuly na přední měkoučká křesílka a tam už se sedělo 
hezky, navíc jsme dobře slyšely i viděly na přednášející a 
připadaly jsme si důležitě :)
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Nebudu komentovat úplně všechno. Ale dělala jsem si 
poznámky, takže sem to (podle mě) nejzajímavější napíšu. 
Ono co zajímá mě, nemusí zajímat vás, ale mě vlastně zajímá 
všechno, takže si z toho budete muset vytahat jen to, co 
zajímá vás, aby vás ty moje poznámky nenudily :)

• Prof. Weiss mluvil o zajímavém jevu, který nastal v 
zemích východního bloku (Československo, Polsko, 
Maďarsko) před pádem komunismu.

Zatímco v západních zemích v 80. letech byl počet FtM a MtF
vyrovnaný, u nás nikoliv. Extrémně převažoval počet FtM. 
Zdůvodňoval to tím, že v tehdejší době bylo u nás pro MtF 
nesmírně těžké ze společenského hlediska přijmout ženskou 
roli, zatímco na západě byla společnost otevřenější.

• přeměna pohlaví byla u nás uzákoněna v r. 1974, ale 
např. estrogenová léčba existuje už od r. 1942

• od 70. let se stal právě hned v 70. letech pouze jeden 
omyl. Prof. Weiss zdůraznil, že žádný jiný lékařský 
obor nemá tak vysoké procento úspěšné diagnózy - 
99,9 % :)

Ten jeden omyl byla MtF, která si nakonec řekla, že vlastně 
ženou být nechtěla a podala si žalobu. Soud prohrála, ale teď 
po 40 letech si podala žalobu znovu! Takže bych řekla, že to 
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možná proběhne i v médiích, jelikož je to jediný případ u nás. 
Fakt by mě zajímalo, kdo to je! :)
Já osobně nechápu, jak někdo může dojít tak daleko a pak 
zjistit, že se zmýlil. Ale líbí se mi, že těch ostatních přes 1000 
přeoperovaných transsexuálů u nás problém se svým novým 
fyzickým pohlavím nemá.
To číslo přes 1000 operací za celou historii mi nepřijde až tak 
vysoké.

• Do konečné fáze přeměny pohlaví nesmí nikdy přijít 
pacienti se schizofrenií. Jde o to, aby se to 
nezaměňovalo, protože schizofrenik není transsexuál. 
Ale Weiss uvedl, že v historii se už dvakrát stalo, že 
byla diagnostikována schizofrenie současně s 
transsexualismem, takže tyto dvě pacientky zdárně 
dokončily změnu pohlaví a došlo i ke zmírnění 
projevů schizofrenie.

• Pak mě zaujala statistika, že jen polovina pacientů 
léčbu změny pohlaví dokončí (budu nám říkat 
pacienti, když je to léčba, i když mi to jako nemoc 
nepřijde, ale zaplať pánbůh, že to je definováno jako 
nemoc, protože jen díky tomu můžeme mít hrazenou 
operaci, která jinak vyjde na 116.000 Kč (beru to 
podle sjetiny veškerých úkonů spojených s operací, 
kterou dali Darince v Motole pro její pojišťovnu na 
Slovensku).
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Jen polovina... co teď asi dělá takhle polovina, co to vzdá?
Nechci to raději domýšlet. Pamatuji si ty stavy až moc dobře.
Takže holky! Ne že budete patřit do té špatné poloviny! Bez 
tak vás to jednou zase dožene vrátit se a dokončit započaté 
dílo ;)

• Weiss uvedl, že každý pacient si určuje rychlost a 
postup sám. Pokud chce někdo zůstat celý život 
někým mezi, tak s tím většinou nebývá problém. Jsou 
zase lidé (jako já), kteří chtějí všechno hned a jsou 
pevně rozhodnuti, co chtějí. Myslela jsem si, že si 
nemůžeme říct: "Tak a teď chci s přeměnou počkat, ale
vracet se nechci." Že je potřeba léčbu změny pohlaví 
(jak se tomu teď říká) dokončit.
Jsou totiž lidé, kteří nejsou nespokojení s vlastním 
anatomickým pohlavím, ačkoli to patří mezi základní 
znaky při diagnóze transsexuality. Vlastně to 
nechápeme. Mluvily jsme o tom v autě cestou zpátky i 
dávno předtím s Darinkou - jak může někdo chtít stát 
se ženou, ale nechat si mužské pohlaví? Ale stejně, 
jako jsme nepochopitelné my samy, jsou 
nepochopitelní i tito lidé.

• Na přednášce MUDr. Heresové o hormonální terapii 
jsem se taky dozvěděla zajímavé věci. Věděla jsem, že
estrogeny se dříve vyráběly z moči březích klisen, ale
tento preparát byl u nás v 90. letech zakázán, zatímco 
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v USA je stále dostupný. Američané jsou prostě koňští 
barbaři. I když mě by bylo asi jedno, že estrogen je z 
koně (teda z klisny), která se jen vyčůrala.

• Mluvila o fytoestrogenech (přirozeně se vyskytujících
rostlinných estrogenech), které mají ale 1000x menší 
reakci, než syntetické estrogeny, které teď baštíme.

• K poruše identity dochází u plodu mezi 4. - 7. 
měsícem těhotenství matky. To jsme věděly, ale 
nevěděla jsem, že k té hormonální nerovnováze, která 
poruchu identity způsobí, dochází následkem stresu 
matky. Proto za války, kdy byly matky velmi 
stresovány, docházelo potom k vyššímu výskytu 
transsexuálů.
Nevím, jestli se někdy zeptám mé mamky, jaký stres to
způsobil můj současný stav... ale vím, že se se mnou se
mělo narodit ještě dvojče - dívka - která se ale živá 
nenarodila. Ačkoli... kdo ví... ona se právě možná 
narodila... Mám ten pocit. To už ale teď nikdo nikdy 
nezjistí.

• Zajímavé je, že při vývoji plodu je vždy dominantní 
ženský směr (kvůli zajištění rodu). Pouze za působení 
androgenů dojde k tomu, že se z plodu stane muž. 
Tento dominantní ženský směr mají všichni savci, ale 
pouze u ptáků je to naopak. Tam se dere kupředu pták-
chlap :) Těžko říct, proč příroda chce, aby savci byly 
ženy a ptáci muži. Hrozná představa téhle genetické 
kombinace :)
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• Počet neuronů v mozku MtF je stejný, jako u 
biologických žen, zatímco u FtM jako u biologických 
mužů. Počet neuronů se totiž u obou pohlaví liší až 
dvojnásobně. Muži jich mají více, ale ženy mají zase 
početněji větvené dendrity a tedy větší množství 
propojení mezi neurony.

• kompletní přeměna pohlaví by z hlediska 
hormonální terapie měla proběhnout v průměru za 3 
roky. Během té doby by se měly stát ty nejdůležitější 
tělesné i psychické změny.

• Prsa rostou v průměru do 2 cm za 2 roky. S Lindou 
jsme ale konstatovaly, že to bude individuální, protože 
nám rostou nepatrně rychleji :)

• U FtM má testosteron (stejně jako u MtF estrogen) 
vliv i na mozek, který se u MtF přepne na ženskou a u
FtM na mužskou polaritu. Tohle je fakt, který na sobě 
miluju, protože nejen že pozoruji tělesné změny, ale 
uvědomuji si, že teď mám i ženský mozek - tedy ne že 
bych ho předtím neměla, ale teď to mám lékařsky 
potvrzené :)Testosteron u FtM způsobuje nárůst 
svalů, ale cévy se nezvětšují. U některých FtM, kteří 
touží po svalnatém těle dochází k praskání cév, protože
ty nerostou.
(Ještě k těm cévám - byla jsem nadšená, že jsem 
konečně poznala Danyho (FtM). Takže jsem 
samozřejmě vyzvídala a ptala jsem se i na to, z čeho 
jde udělat močová trubice. Nám jí ustřihnou a vyhodí 
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do koše, ale klukům jí potřebují z něčeho vytvořit. 
Dany říkal, že se to dělá z pokožky na předloktí... Ale 
je to asi dost komplikované. Tyjo. Močová trubice z 
kusu ruky! :)

• Zatímco my MtF si vesele užíváme játra nezatěžující 
estrogel, kluci svůj androgel nemají - není 
momentálně na trhu.

• Androcur patří mezi nejúčinnější blokátory 
androgenů (testosteronu).

• To, jak nás (MtF) bolí při růstu mléčných žláz prsa, se 
nazývá mastodynie

Moment.
Vybila se mi baterie v telefonu, ve kterém mám poznámky. Ty 
androidy dneska nic nevydrží :/ Takže si jdu nalít pití a 
odskočit, než se mi to zase nahodí.

• Dalším výborným poznatkem, kterému jsem až dosud 
nevěřila a logicky ho nechápu je to, že estrogeny mají
vliv na zvýšení hlasu! (Proto se také čeká s operací 
hlasivek na to, jak zaberou hormony.) Prý záleží na 
tělesných dispozicích hlasivek a taky na tom, kolik je 
tam místa (?). Nicméně já to nenechávám na 
estrogenech, za 14 dní jdu k Hance a potom večer na 
první schůzku ohledně hlasové terapie. Jupí :) Když 
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jsem slyšela na semináři některé ukázky před a po, 
narozdíl od Lindy mě přesvědčily :)

• kuřáci mají problém - jejich hlas zůstává hluboký 
(nebo tedy hlubší)...

• injekce s estrogeny se u nás moc nepoužívají (u 
některých sexuologů ano), existuje ale implantát, 
který se na 6 měsíců vloží pod kůži (Riselle)

• Průměrná a obvyklá dávka androcuru je 50 - 100 
mg denně, přičemž je vhodné začít vyšší (100 mg) a 
poté ji snížit na dlouhodobých 50 mg. Delší podávání 
vyšších dávek (i 100 mg) prý vede k opačnému efektu,
že se v těle tvoří více androgenů, než by bylo žádoucí.

• Padla otázka, proč se nepodává další ženský hormon 
progesteron. (Protože vím, že v Rakousku se podává).
Bylo nám vysvětleno, že tam, kde není biologická 
děloha, není progesteronu potřeba (neboť nemá na nic 
jiného vliv). Nikita psala, že to má vliv na růst prsou. 
Ok, tak bez progesteronu teda ještě chvíli vydržím :)

• Průměrná a obvyklá dávka estrogenu je 2 mg 
denně

Program semináře byl následující:

9.00 Pohlavní identita (Prof. Weiss)
10.00 Smutek a nepohoda - kdy vyhledat psychiatra? (MUDr. 
Lukáčová)
11.00 Hlasová problematika (MUDr. Čechová)
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12.00 Estetické zákroky (MUDr. Němec)
13.00 Hormonální terapie (MUDr. Heresová)
14.00 Chirurgické zákroky u FtM (MUDr. Marešová, MUDr. 
Frajer)
15.00 Chirurgické zákroky u MtF (Doc. L. Jarolím)

Trochu se to ale upravilo, protože bohužel jeden z 
nejdůležitějších a nejočekávanějších Doc. L. Jarolím 
nedorazil. Nestíhal dojet ze Slovenska (no jo, zase si ho tam 
Darinka nechala jenom pro sebe :).

Tahle informace nepadla na semináři, ale připíšu jí sem.
Na středečním sezení se řešily komise, že jsou jen třikrát v 
roce a že ta poslední měla 30 žádostí, což bylo až až, aby se to
dalo za den vůbec zvládnout. Někdo vyslovil obavu, aby to 
komise tedy stíhala všechno vyřizovat a Hanka nás ujistila, že 
to funguje tak, že frekvence zasedání komise na Ministerstvu 
zdravotnictví se zvyšuje podle počtu podaných žádostí. Pokud
je prostě potřeba rozhodnout, tak komise zasedne třeba i 
pětkrát v roce.

Zajímavá byla ještě přednáška MUDr. Němce - plastického 
chirurga, který ukazoval i fotky některých plastických 
operací (zmenšení nadočnicových oblouků, zmenšení brady, 
nosu, zvětšení rtů, zvětšení lícních kostí... prostě o feminizaci 
obličeje). Nejprve jsem měla pocit, že ty změny jsou téměř 
nepostřehnutelné, že jde o posunutí třeba jen o milimetry a 
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nemůže to být ve výsledku poznat, ale pak mě Linda uvedla 
příklad, jak se změní naše oči, když si na ně namalujeme linku
a řasenku? Taková drobnost a jak to vypadá hned jinak... To se
mi moc líbilo :) Takže si připravím nějakých 80-120 tisíc a 
šupky do toho. Všechno se upravuje (posouvá a modeluje) 
skrz dutinu ústní.

Bude půlnoc, takže tenhle článek uložím, ať ještě patří do 
dnešního dne, ve kterém jsem ho původně chtěla mít, ale ještě
připíšu o přednášce Hanky o transsexualitě u dětí. To mi totiž 
přišlo taky moc zajímavé...

Anebo ne. Tuhle přednášku si nechám zvlášť do dalšího 
článku. Potřebuji si tam totiž urovnat pár věcí v hlavě a 
některé byly pro mě nové - třeba že existuje tzv. pohlavní 
nekomformita, kdy se děti hlásí k opačnému pohlaví, ale 
většina z nich nakonec nikdy o přeměnu pohlaví nestojí. 
Dětství je tím nejdůležitějším obdobím během transsexuality.

A líbilo se mi, jak Hanka říká rodičům: "Můžete mít doma 
buď chlapce nebo dívku. Nic jiného!" :)
Je to tak jednoduché...

Jdu spinkat, abych byla ráno aspoň trochu použitelná a hlavně
krásná, když mám ten svůj první den v nejvyšším ženském 
levelu! :) Nadšením zase ani neusnu :)
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A děkuju Darince, že mě tak úžasně nakopla vyjít konečně v 
sukni mezi lidi, takže mi to teď nepřijde vůbec divné. Těším 
se moc. Chtěla bych už nosit pořád jen sukně a šaty a rozkvést
jak nejvíce dovedu...

A ano - Darinka ovlivnila můj život - má na mě velký vliv 
stejně, jako by ho měla na každou z vás, kdybyste s ní strávily
14 dní. Tohle je ale můj život a tak si do něj pustím jen toho, 
koho chci. Bez ohledu na to, že je heterosexuální, že má 
chlapce, který o ničem neví, což někdo může považovat za lež
(zatímco já ne), bez ohledu na to, že je tak krásná, že jí tu 
krásu může někdo závidět. Já mám svojí hlavu, své názory a 
jsem dost tvrdohlavá. Takže je jen a jen na mě, kým se 
nechám ovlivnit, jak a jak moc. A všem ostatním může být 
přeci úplně jedno, že chci chlapa. Za to Darinka nemůže. 
Nepřišla, aby mi řekla: "Hele, buď na kluky. Koukej, jak je to 
příjemné, když si povídám s tím svým." To už bylo 
rozhodnuto chvíli před tím.
Nemyslím si, že se řítím do záhuby jen proto, že chci muže. 
To by se potom řítily do záhuby všechny ženy a všechny MtF,
které chtějí muže. Tak si myslete, že se do té záhuby řítím, 
zatímco já si budu říkat opak. Má vůbec někdo právo říkat mi,
že muži jsou špatní?
Polovina žen této planety je zbožňuje. To je snad málo? Lepší 
důkaz nemám. Amen.
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Vy budete ženou!
10. června 2014 v 19:59 | Tereza 

Právě jsem přišla domů a dávám si vanilkovo-višňovou 
zmrzlinu s kousky bílé čokolády a se šlehačkou. Vychutnávám
si jí (ačkoli mi není horko, jako mým kolegům celý den) a 
jsem tak spokojená...
Těšila jsem se na tuhle chvilku se zmrzlinou celý den.
A na tenhle den jsem se zase těšila celý život.

Nevěřím, že jsem žila přes 30 let s maskou, ve lži a 
sebezapírání.
Jak jsem si mohla myslet, že takhle se dá celý život přežít až 
do konce?
Tak snadno a rychle zapomínám na svoji minulost. Jakoby 
neexistovala. Kdo je to Tom? Nebo spíš, kdo to byl?
Byl vůbec? Nebyl to jen výplod fantazie Terezy, která si 
nedobrovolně hrála na muže? Protože ona je tady už od 
narození.
Tohle je jiný život. Mám pocit, jakobych ho opravdu žila od 
začátku takhle. Tak rychle zapomínáme na to zlé a 
uchováváme si v paměti jen to dobré.
Nemůžu uvěřit, že v tomhle světě žiju, že se ráno učešu, 
namaluju a vybírám si, jaké tričko k sukni si vezmu. Nemůžu 
uvěřit tomu, že tomu pořád nemůžu uvěřit :) (Ráno jsem si 
své bílé tričko s výstřihem připravené k sukni samozřejmě 
umazala od make-upu, který si ještě musím dávat, protože mě 
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teď čeká pátý laser a tak byla ještě trošku stresující 
převlíkačka :) Ale měla jsem radost z toho, že si můžu 
namalovat linky včera koupeným novým černým fixem 
Rimmel Scandaleyes, moc krásně celý den držely tvar a ani se
nerozmazávaly. Potřebovala jsem nějakou voděodolnou 
linku.)
A pak jen co vejdu do práce plné lidí, hned mě kolegyně sjede
pohledem od hlavy až k patě a říká: "Dneska v sukýnce jo?" :)
Jo!
To už jsem se vznášela.
Hormony mi pomohly zjemnit ty hnusné chlupy na nohách, 
které jsou teď po včerejší epilaci v koupelně heboučké a to mi
taky nesmírně usnadňuje situaci. Přesně tohle potřebuji. 
Přesně tohle potřebujeme my všechny... být ženštější a 
ženštější. Tak proč tomu trošku třeba právě tou sukní 
nepomoct?
Jíťa mi napsala mail, že se těší, až půjdu do kantýny plné 
lidí :) A pak mi napsala mail, že mi to moc sluší, že jsem 
štíhlounká a ta sukně je pěkná.
Povídaly jsme si o tom a říkala přesně to, co mám celou dobu 
na mysli taky:
Že dnes je to mé "poprvé", ale že od teď už si můžu vzít 
jakoukoliv sukni nebo jakékoliv šaty a bude to normální. 
Nikdo to nebude řešit. (Ani to nikdo řešit nechtěl.) Ten první 
krok už mám zase za sebou.
Připadala jsem si jako královna, když jsem všude procházela, 
jaké jsem měla vznešené pocity :)
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Obědvat jsme šli s kolegy ven. Máme tam lavičky a stolky a 
bylo fakt krásně. Mám výhodu, že tím, jak je mi pořád zima, 
tak v tom vedru je mi akorát :) Zato z kanceláře s klimatizací 
bych nejraději zimou utekla, ale ostatním je tam příjemně. I 
když v jednu chvíli Štěpánka v černých šatičkách na kolegu 
prohlásila: "Dělej, vypni to. Jí (jakože mě) je taky zima!" :)

Jíťa mě taktně upozornila, že se nesmím moc ohýbat. Stačí jen
opření o stůl a vyšpulená prdelka je hned veselejší o obrázek 
na mých kalhotkách :) Nebo když si beru něco ze země, tak 
nikdy ne ohybem, ale pokrčením v kolenou. Hezky 
vzpřímeně. Je fakt, že jsem si vzala zrovna tu nejkratší 
sukýnku, co mám (ale zas tak krátká není - 32 cm). Když mě 
se ty dlouhé ke kolenům a pod ně nelíbí.
Líbí se mi ukazovat nohy a kolínka :) A líbí se mi chodit v té 
sukni mezi lidmi. V práci, ve městě, na poště...

Po obědě mě volal kolega na nějaké jednání zástupců firmy, u 
které objednávám vodiče. Potřeboval něco doplnit. Prošla 
jsem kolem venku sedícího hloučku skladníků a kluků z 
kovodílny, kteří si dávali své poobědové cigárko... ty pohledy 
se nedaly přehlédnout :) Bylo mi ale jedno, jestli se usmívají 
proto, že řeší, kdo jsem nebo proto, že se jim líbí třeba moje 
nohy :) Ať si zvykají.
Těší mě, když se muži dívají. Vnímám to jinak - ne jako 
posměch (i když to tak může taky být). Představuji si, že se na
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mě dívají jako na objekt svého zájmu... prostě tak, jak se muži
na ženu dívají...
Ale samozřejmě vnímám i pohledy žen. Ty jsou jiné, ovšem 
vůbec ne méně intenzivnější :) Jsme si přeci vzájemnou 
konkurencí v tomhle světě boje o muže :) (a někdo i o ženy).

Kolega mi cestou do zasedačky řekl, že z té firmy přijeli 
celkem čtyři lidi. Takže jsem se nadechla, vypla prsa, nasadila
vyšší hlásek a ... vešla! :)
Pochybuji, že by jim obchoďák (který mě zná už přes rok) v 
autě neřekl, čím procházím, ale i tak mi to bylo příjemné, jak 
jsem se mohla představovat svým ženským jménem a všichni 
mě potom tak i oslovovali. Očividně s tím neměl nikdo žádný 
problém. Zástupce zákaznického oddělení byl moc 
sympatický brýlatý mladý pán, který se sice rád poslouchal, 
ale já pořád pozorovala jeho rty...
Usmívala jsem se na něj a on se usmíval na mě. Po půl hodině
povídání jsme se rozešli. Ale bylo mi to moc příjemné. Ještě k
tomu takhle letně v sukni. Seděla jsem si tam mezi těmi muži 
a jednou paní s nožkou přes nožku a odpovídala na jejich 
otázky...

Kolegyně ráno u píchaček nebyla jediná, která okomentovala 
mojí sukni :) Ale vždycky to byl příjemný komentář.

Udělala jsem další krok, který mi otevírá jedny z posledních 
dveří do ženského světa - v sukni v práci. Ženštější už můžu 
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být jedině na nějakém plese v šatičkách a hezky načesaná 
nebo potom dalšími neotevřenými dveřmi jsou ještě ty, které 
vedou k mému budoucímu partnerovi... tam je to ještě na 
dlouho, než se otevřou... Ale představuji si to už teď.

Dnes tu opět někde v komentářích proběhla diskuse o tom, že 
MtF vlastně nikdy nebudou ženou.
Vždycky tenhle názor někdo vysloví a já přemýšlím, proč ho 
vyslovuje? Co tím sleduje? Co nám tím chce říct?

Cítíte-li se být ženou, pak jste ženou. A vnímá-li vás okolí 
jako ženu, pak prostě jste ženou!
Dáme-li vedle sebe vlastnosti muže a ženy a naše, skončíme s 
rozdílem proti biologickým ženám už zase jen u těch 
chybějících vaječníků.

Proč MUDr. Caisová v Košicích říká svým klientkám, že 
nikdy nebudou ženou, že "ještě počkáme... a uvidíme"... to už 
jsem pochopila. Je to metoda vyčkávání, která se používala 
ještě nedávno i u nás jinými sexuology. Funguje to tak, že rok 
vám bude někdo říkat, že transsexuál nejste a pokud to ten rok
vydržíte poslouchat, pak jím jste. Protože transsexuál se 
nevzdá, pokud transsexuálem je. Pokud jím není, tak odejde... 
Ale Hanka říkala, že taková metoda bohužel odradila i 
spoustu opravdových transsexuálů. Vydržet totiž takový 
psychický nápor zrovna v téhle situaci, kdy potřebujete vše 
rychle řešit, není jednoduché.
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Proto MUDr. Caisová stále tak vyčkává, přehrává téma na 
jinou kolej, neřeší podstatu věci, kvůli které jste tam přišli. 
Musíte jen vydržet. Nic víc.
To, že ztratíte rok svého života nikoho nezajímá.

Vrátím se ale k tomu, proč nám říkají, že nikdy nebudeme 
ženou.
Nechápu to.
Vždyť ta informace je úplně mimo mísu. Nikomu nepomůže, 
akorát naštve ty nerozhodnuté a jediný, kdo si ulevil byl ten, 
kdo tu zprávu do světa vypustil: "Cha chá, konečně jsem se 
vám pomstil, vy tranďáci! A teď vám bude blbě, jako mě, 
protože já jsem hnusná, zlá a zákeřná."

To je tak strašně relativní, kým jsme!

Na kolik procent jsou ženou biologické ženy?
Jsou opice vůbec opicemi? Co definuje opici opicí? :)
Co když je to jen chlupatý člověk?
Našla jsem, že průměrné IQ gorily je 65-95.
Najděte pět rozdílů mezi opicí a člověkem...
Čekám :) Ale pět! Néé, chlupy jsou jen jeden. Chci další.
Kým je tedy opice?

A tak bych chtěla říct, abyste tuto informaci ignorovali. 
Kluci i holky. Všichni. Uslyšíte jí možná ještě někdy 
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někde... ale nemá absolutně žádný význam. Vy všechny 
MtF budete ženou, nebojte.

To, že nás v tom podporuje i Hanka není mazání medu kolem 
pusy. Zastává prostě stejný názor jako já. Dívejte se na to, jak 
chcete...

Nehledě na to, že autorka té věty se nikdy nesetkala s 
Darinkou. Pokud by se s ní totiž setkala, tak by tohle už nikdy
neřekla. Ženštější ženu jsem ještě nikdy neviděla. Ženu!
Proto mě udivuje, že tuhle větu říká i MUDr. Caisová, ke 
které Darinka dva roky docházela... Chtěla bych, aby jí to teď 
řekla do očí, že není ženou, když to tvrdí.
Na Slovensku nepředepisuje hormony sexuolog, ale 
endokrinolog, takže k ní Darinka už naštěstí nemusí.
Snad jsem to tedy dostatečně vysvětlila :)

Konečně mi došly fotky od sestry z nedělního výletu k lesní 
přehradě a k (ledovému) potůčku, ve kterém jsme si všechny 
holky svlažily nožky... Byla to moc příjemná procházka.
Fotky jsem udělala klikací speciálně pro Tebe, Moní :)

(foto 143, 144, 145)

Je zvláštní, že zatímco tak před rokem bych vyřadila své 
ženské fotky úplně všechny (protože by se mi nelíbily), teď 
nemusím vyřadit ani jednu. Mám jich z toho výletu asi dvacet 
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a když mě sestra fotila, říkala jsem si, jak z nich budou 
použitelné zase tak dvě tři maximálně. Už když jsem 
průběžně kontrolovala na displeji, jak se fotky povedly, jsem 
ale věděla, že mazat nic nemusím :) Z čehož jsem měla radost.
Buď už jsem tak otupělá a nesoudná nebo ty hormony fakt 
účinkují :) Protože má cenzura při výběru fotek bývá vždycky
krutě přísná.
Dala jsem si ty fotky na pokec.sk, abych zjistila, jak mi to 
prochází :) A ono to fakt prochází! Nevím komu dřív 
odepisovat. :) Nechápu to. Já se sama sobě nelíbím. Ale 
rozhodně se sama sobě líbím víc než před rokem s krátkými 
vlasy a vytahanými riflemi...

Cítím, že fotek na tomhle blogu bude ubývat... To znamená, 
že se blíží moment, kdy je znepřístupním. (Ale ten rok tomu 
ještě možná dám).
Váhala jsem, jestli sem mám vůbec dávat tyhle, protože 
nechci být spojována s tímto blogem a ráda bych si začala 
chránit své soukromí. Ale ještě je sem dám, protože z nich 
mám radost a žádného partnera nemám. S dlouhými vlásky 
mě tu ale už nikdy neuvidíte... Ne že bych nikdy dlouhé 
vlásky neměla (na ty se chystám v červenci), ale to už budu 
přeci já - Tereza - žena - ne "někdo mezi"... (i když "mezi" 
ještě pár měsíců budu).
Představa, že se seznámím s mužem, který náhodou narazí na 
tento blog a najde tam tytéž fotky, co mám v normálním 
ženském profilu jinde, mě děsí.
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Navíc hodně fotek už mám s lidmi, kterými jsem obklopena, 
ale ty do tohoto blogu zatahovat nechci už vůbec. Chci chránit
i jejich soukromí.

Mimochodem v téhle sukni jsem byla i dnes v práci :)
A zítra jdu buď ještě v té samé nebo v takové letní nařasené 
bílé. Musím honem rychle nějaké dokoupit :)

Vzduch tak krásně voní létem... Mám chuť na procházku. 
Mám chuť si sednout na lavičku a povídat si s někým. Mám 
chuť nechat se hýčkat. Vonícím větrem, pohledem na hvězdy, 
na svítání a prvním ranním zpěvem ptáků. Hřející mikinou, 
kterou jsi mi půjčil...

Sedím tu v sukni před prvním létem mého života, kdy poprvé 
mé sny dostávají svou jasnou podobu...
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Dnes nejslavnější vagína v ČR
11. června 2014 v 12:27 | Tereza 

Přišla jsem po obědě do kanceláře, Zdenda už pracoval (fakt 
pracoval! :) a najednou mi říká: "Teď čtu tady na internetu o 
nějaké Michaele, co má krátkou vagínu..." :)
Hned mi to bylo jasné.
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Honem jsem se koukla na idnes.cz a samozřejmě pan redaktor
ze společného sezení použil zhruba před třemi hodinami 
zrovna tohle téma na hlavní stránku internetového magazínu 
OnaDnes.
Mám tu hlavní aktérku on-line, tak jí to píšu.
Teď ale zrovna nemá čas, protože vaří banánový puding.
Mňam.
Piškoty do něj prosím. :)

Zítra vyjde delší článek v tištěné formě MF DNES, tak jsem 
zvědavá na jeho konečnou verzi. To bude překvápko.
Ten článek naskenuju a hodím sem.
Doufám, že mi ho tu zkritizujete zase jako teď u tohoto 
"předčlánku" :)
Nevadí mi úplně odlišné názory. Jsem ráda, když všichni tupě 
nestojí za mnou a mají svou hlavu.

Teď už tu čte ten článek celá má kancelář...

Jen škoda, že tam nemůžu pod článkem přispívat do diskuse. 
Baví mě číst ty obavy mužů z toho, že když rozdíl mezi 
biologickou vagínou a neovagínou nepozná na první pohled 
ani gynekolog... tak co teprve oni samotní? Proboha! Co když 
někdo z nich spí s takovou ženou?

A není to právěže totéž? Žena jako žena. Říkám to pořád.

Červen 2014 - Dnes nejslavnější vagína v ČR 998

http://ona.idnes.cz/terapie-transsexualu-0uf-/vztahy-sex.aspx?c=A140610_134758_vztahy-sex_jup


Článek v zítřejší tištěné podobě jsme před vydáním 
autorizovaly my všechny, které jsme ho autorizovat chtěly. 
Včetně Hanky.
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Transsexualita u dětí aneb 
poslouchejte své dítě
11. června 2014 v 23:36 | Tereza 

Na začátek ještě mimo téma.

Telefon v práci:
Já: "Nováková, XY s.r.o., dobrý den."
"No dobrý den. Tady Novotná Celní úřad. Teď nevím, jestli 
jsem se nepřeslechla. To je pan Novák?"
"Ne, říkala jsem Nováková. Pan Novák už tu nepracuje." :)
"Aha, jé, to jsem nečekala. Víte, já jsem po panu Novákovi 
vždycky chtěla..."
"Já vím, pan Novák mi všechno předal a řekl. Můžete se 
klidně ptát." :)
"No dobře. Tak já bych potřebovala vědět... ... a pan Novák mi
to poslal vždycky v excelové tabulce."
"Nebojte, i já vám to pošlu v excelové tabulce... ...těšilo mě, 
nashledanou." :)

Tyhle situace mě vždycky rozesmějí.
Jak to, že v telefonu nikomu nepřijde divné, jaký mám hlas? 
Za pár dní mě čeká první schůzka kvůli hlasu s hlasovým 
terapeutem, tak mu chci říct, že absolutně nechápu, jak krásný
ženský hlas může jít natrénovat, ale že jsem slyšela výsledky, 
které mě přesvědčily a že to chci taky.
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Pak se tu o tom s vámi nějakým způsobem podělím, protože 
když to bude fungovat na mně (a na spoustě holek přede 
mnou), musí to přeci fungovat i na vás. :)

Jíťa mi včera řekla věc, nad kterou jsem předtím nikdy 
nepřemýšlela.
Vím, jak některé mladé bezdětné MtF touží po dětech. Vidím 
na Danielce, jak ráda by prožila těhotenství, porod, jak by 
chtěla porodit své vlastní dítě s nějakým tatínkem. Ten ženský
pud je někdy tak obrovský.
Navíc, když jí partner vypráví o dětech, plánují si budoucnost,
jako každé jiné "normální" páry...

Jíťa nad tím přemýšlela a došla k tomu, že po mně nikdo už v 
mém věku dítě chtít nebude. Což má být výhoda. A taky jaká 
je výhoda, že už mám Kačenku. Vlastní děťátko. Ona je moje 
všecko. Ten nejdůležitější človíček na světě. Dítě dvou žen :)

Teď jsem přišla ze sprchy celá pokochaná, jak zase povyrostla
prsa :) Pořád mám v hlavě endokrinologa Weisse, jak mi před 
zahájením HRT při pohledu na má prsa řekl: "No něco tam je. 
Aspoň bude na čem stavět!" :)
Tak honem na stavbu, ať jsou ty kopečky pořádné. :)

Ten vítr venku před bouří, když jsem se vracela domů v lehké 
bílé letní sukni, která sama o sobě tak krásně vlála, mi jí 
neskutečně zvedal nahoru, až byly občas vidět i mé hvězdičky
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na kalhotkách :) A nebyla jsem jediná. Sukně se dnes 
odpoledne zvedaly všem slečnám a ženám, které měly sukni 
(což byla většina).

Zítra už nebude takové horko, ale mě ty sukně nějak chytly, 
takže v ní ještě půjdu. Snad nezmrznu :)

A vrhám se na poslední přednášku pátečního semináře, kterou
měla Hanka Fifková o transsexualitě u dětí, která byla 
primárně určená dětským praktickým lékařům.
Tím posouvám předchozí článek o jedné vagíně trochu do 
historie, i když ta diskuse pod ním byla opravdu bouřlivá.

Úvodní text je z oběžníku pro dětské praktické lékaře:

Hlavním faktorem sexuální diferenciace při feminizaci 
nebo maskulinizaci genitálu probíhající ve druhém a 
počátkem třetího měsíce těhotenství je testosteron.
Pokud dojde k jeho sekreci, genitál se vyvíjí mužským 
směrem, bez jeho přítomnosti směrem ženským. Působením
fetálních androgenů se vytvářejí základy pohlavní identity v 
hypothalamu.

Pohlaví každého člověka je určováno na několika úrovních. 
Základní je pohlaví genetické (chromozomální), které je dáno 
pohlavními chromozomy. Na těchto chromozomech se 
nacházejí geny, které rozhodují již v rané fázi embryonálního 
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vývoje o formování pohlavních žláz (varlat u mužů a 
vaječníků u žen) z původně indiferentní genitální lišty. 
Pohlavní žlázy jsou již během nitroděložního života aktivní a 
jimi produkované hormony se podílejí na utváření vnitřních i 
zevních pohlavních orgánů, tedy na formování genitálního 
nebo fenotypického pohlaví. Podle vzhledu zevního genitálu 
se zpravidla po narození určuje pohlaví novorozence, tedy 
pohlaví matriční úředně přidělené.
Psychické pohlaví pak vyjadřuje skutečnost, zda se člověk cítí
být mužem nebo ženou.

Sexuální identifikace (identita), tedy pocit příslušnosti k 
určitému pohlaví, se vytváří na základě genetických a fetálně 
gonadálních determinant zprostředkovaných organizačním 
vlivem sexuálních steroidů na centrální nervový systém
ve druhém trimestru nitroděložního vývoje. Její definitivní 
formování pak probíhá po porodu součinností této 
predispozice s vlivy prostředí.

Pro vytvoření pohlavní identity je pravděpodobně rozhodující 
věk do 18 měsíců. Jak ukazují výzkumy na hermafroditech 
vychovávaných v opačné sexuální roli, než by odpovídalo 
jejich chromozomálnímu pohlaví, v pozdějších měsících 
života pravděpodobnost úspěšné změny pohlavní identity 
progresivně klesá.
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Typickými psychologickými rysy přisuzovanými (ať už 
objektivně existujícími nebo vytvořenými na základě 
kulturních stereotypů) maskulinitě jsou dominance, 
asertivita, prostorová představivost a schopnost rychle se 
rozhodovat, pro ženy jsou pak v tomto pojetí typické 
submisivita, emocionalita, empatie, lepší verbální dovednost.
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Chlapci genderově nekomformní (v anglosaské jazykové 
oblasti se pro ně vžil název sissy boys) například malují 
princezny, hrají si s panenkami, na domácnost, upřednostňují 
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dívčí společnost, rádi se oblékají do dívčích šatů a krášlí, 
někteří
hovoří vyšším hlasem. Dívky nesplňující rodová očekávání 
(tzv. tomboys) preferují společnost chlapců, účastní se s nimi 
fyzických soupeřivých her. Brání se oblékání do dívčích šatů, 
nechtějí se stát matkami.

Pro tyto výraznější projevy rodové nestereotypie je v 
diagnostickém manuálu ICD 10 uvedena diagnóza Porucha 
pohlavní identity v dětství (F 64.2), která zahrnuje: touhu 
být příslušníkem opačného pohlaví, oblékání do oblečení 
příslušného pro opačné pohlaví, vyhledávání kolektivu 
vrstevníků opačného pohlaví (tedy heterofilie), preference 
zájmů typických pro opačné pohlaví. Objevuje se před 
nástupem puberty, nezřídka už v předškolním věku, kolem 5. 
roku života, a trvá alespoň šest měsíců. Má odlišná kritéria 
pro chlapce a pro dívky

Nikola, 19 let, FtM

se na nás obrátil spolu se svou matkou o pomoc před sedmi 
lety, tedy v době, kdy mu bylo dvanáct a byl žákyní šesté třídy
základní školy v malém městečku na severu Čech. Již tehdy 
vypadal jako chlapec, oblékal se jako chlapec a mluvil v 
mužském rodě. Žil pouze s matkou, otec se k nim nikdy 
nenastěhoval a nestýkali se. Klukem se cítil takřka odjakživa.
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V první třídě nechtěl jít do školy v sukni, protože by se mu 
děti smály. Matka to tehdy nemohla pochopit. Až o něco 
později, když se jí Nikola se vším svěřil, si uvědomila, že pro 
někoho, kdo se cítí být klukem, je zhola nemožné se oblékat
do sukně jako nějaká holka. Díky otevřenému vztahu, který 
spolu měli, mohl Nikola bez obav hovořit o tom, co cítí. 
Matka se sice nějaký čas snažila své dítě přesvědčovat, že to 
přejde, ale velice záhy pochopila, že vede zbytečný boj,
který potomka jen frustruje. Podvolila se, zača la nakupovat 
chlapecké oblečení včetně slipů a doma umožnila synovi 
mluvit v mužském rodě. Ještě na prvním stupni základní školy
se pustila do odvážného boje za akceptování Nikolovy
identity, a to nejprve v příbuzenstvu. Mnohokrát si vyslechla, 
že by dítě neměla v jeho rozmaru podporovat a spíše ho 
přísností a zákazy vracet zpátky do role dívky. Pak se jí 
povedla neuvěřitelná věc - získala podporu vedení školy, kam 
Nikola chodil, a on mohl postupně začít žít v chlapecké roli i 
tam. Na matrice vyjednala změnu jména a příjmení na 
neutrální tvary. Průběžně postup konzultovala s psychology a 
i zde musela čelit různým obviněním například z toho, že si z 
dcery vychovává syna namísto chybějícího partnera.
Když Nikolovi začala růst prsa a blížila se první menstruace, 
vypravila se se synem za námi. V následujících letech pak s 
Nikolou a jeho matkou spolupracoval neformální tým, 
skládající se ze sexuologů, psychologa, dětského psychiatra, 
rodinného terapeuta a endokrinologů. Po dokončení 
diagnostického procesu a ověření diagnózy transsexualita FtM
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začal Nikola užívat triptorelin (Decapeptyl) za účelem 
zpomalení pubertálních tělesných změn a zmírnění utrpení, 
které mu menstruace a rostoucí prsa působila. V šestnácti 
letech pak byla farmakoterapie změněna na maskulinizující 
(Sustanon, Undestor) a Nikola podstoupil zmenšující zákrok 
na prsou. Mezi tím se úspěšně dostal na gymnázium, kde 
působil od samého začátku v chlapecké roli. V osmnácti 
letech mu byla odstraněna děloha a vaječníky a dokončena 
redukční mammaplastika. Hned poté se stal chlapcem i 
úředně. Letos maturuje, hlásí se na vysokou školu a chodí s 
děvčetem.
V průběhu procesu přeměny pohlaví byl pravidelně 
kontrolován jeho fyzický i psychický stav.

Dnes je z něj 185 cm vysoký hezký vousatý mladý muž - 
vděčí za to především matce, která záhy pochopila problém 
svého jediného dítěte a bojovala za něj, lékařům a 
psychologům, kteří se rozhodli v týmu spolupracovat a ve své 
práci
se řídili především mezinárodními standardy péče, a 
samozřejmě sám sobě, protože musel projevit velkou 
statečnost, vytrvalost a odolnost.

Výskyt

Podle Cohen-Kettenisové a Pfaefflina zatím nejsou k 
dispozici žádné epidemiologické studie, které by zjišťovaly 
pravděpodobný výskyt poruchy pohlavní identity u dětí. Jedna
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genetická studie provedená na dvojčatech, která se za-
měřila na chování 314 dětí a dospívajících, odhaduje její 
výskyt na 2,3 %. Ještě důležitější je však v této souvislosti 
skutečnost, že většinu prepubertálních dětí trpících poruchou 
pohlavní identity tvoří budoucí homosexuálové, nikoliv
budoucí transsexuálové (tedy že z dětí trpících poruchou 
pohlavní identity se mnohem častěji vyvinou lidé 
homosexuálně orientovaní než transsexuální jedinci). Podle 
studií provedených na chlapcích trpících poruchou pohlavní 
identity (včetně neléčených) z 99 zkoumaných osob se 
transsexualita nakonec projevila u pouhých šesti procent.

Děti mohou mít menší motivaci ke školní práci, mohou se 
stávat oběťmi školní šikany, trpí osamělostí. Roli může hrát i 
postoj rodičů, kteří mohou na genderově nestandardní chování
potomka reagovat úzkostí a studem. V průběhu dospívání 
většinou výrazné projevy mizí a pouze u malého počtu dětí se 
ukáže, že porucha identity je zásadního charakteru.
Lékař nebo pedagog by se neměl snažit chování dítěte 
měnit, ale měl by plně chování akceptovat a podporovat. 
Podobně by měl pracovat i s rodiči dítěte. Pediatr by však měl
ve všech těchto případech konzultovat postup
se sexuologem. Úkolem lékařů a psychologů u dětí s 
poruchou sexuální identity není vyléčit nebo napravit 
nesprávnou identitu, ale pomoci jim uvědomit si její 
skutečnou podobu, ať už je jakákoli. Pokud pak tato porucha 
přetrvá
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i do dospělosti ve formě pravé transsexuality, tedy plného 
rozpojení biologického a psychického pohlaví, naše zákony 
umožňují úplnou přeměnu pohlaví, včetně pohlaví matričního.

Pohlavní identita, tedy prožívání sebe sama jako muže 
nebo ženy, je jednou ze základních charakteristik člověka. 
Ovlivňuje naprosto zásadně sebepojetí jedince i jeho sociální 
vztahy. Při poruchách této identity dochází často i k závaž-
nému narušení psychosexuálního, osobnostního i sociálního 
vývoje dětí a dospívajících. I z tohoto důvodu by měli být 
pediatři a dětští psychologové citliví a vnímaví na signály, 
které by mohly svědčit o přítomnosti poruchy pohlavní 
identity
u jejich pacientů.

Coy Mathis (MtF), Colorado, 6 let
byla neustále vyhazována z odpočívací místnosti pro dívky na

základní škole

Přímý zápis přednášky:
Pohlavní nekomformita - týká se velkého množství dětí, 
kteří nesplňují genderové stereotypy, které jsou od jejich 
biologického pohlaví očekávány. Zdaleka ne všechny děti, 
kterým pohlavní nekomformita činí potíže, jsou děti, u 
kterých lze později vyslovit podezření na poruchu pohlavní 
identity.
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Tyto děti ale ani za nic neudělají cokoliv, co by jejich 
pohlavní identitu prozradilo:
"Maminka mě vzala do prodejny obuvi, kde jsem se měla 
rozhodnout, zda chci modré nebo růžové boty. Já jsem tak 
strašně toužila po těch růžových, ale ani za nic na světě bych 
to neřekla, protože ono by se to prozradilo."

Je tedy skupina dětí, která se za to stydí a jakékoliv viditelné 
nebo rozpoznatelné příznaky na nich vidět nebudou.

Podle odhadů se pohlavní nekomformita týká asi 12 % 
dívek a 6 % chlapců.
Proč je těch dívek víc? Odpověď je jednoduchá: Holky, které 
mají klukovské zájmy, to mají jednodušší. Ony si můžou 
dovolit víc ty zájmy projevit. Holka, která chodí hrát s 
klukama fotbal, nemá velký problém.
Kluk, který vaří s holkama v kuchyňce, problém může mít.

5 % dívek a 1 % chlapců občas vyjadřuje touhu stát se 
příslušníkem opačného pohlaví. Ale to jsou většinou děti, 
které to vyslovují jako povzdech a nemyslí tím, že chtějí 
měnit své pohlaví.

Většina dětí, o kterých je tu zatím řeč, ale později netrpí 
diagnózou porucha pohlavní identity.
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Počet dětí (a rodičů těchto dětí), kteří se na nás obrací o 
pomoc, se stále zvyšuje. Proto byl vypracován doporučený 
postup pro dětské praktické lékaře. Není možné, aby před 
tímto problémem zavírali oči a dělalo se to tak, jako třeba 
před dvaceti lety, kdy se rodičům řeklo: "Maminko, to přejde. 
Nevšímejte si toho."

Odborná veřejnost pomalu mění postoje.
Před 8 lety jsem přednášela na sexuologické konferenci o 
poruchách identity u dětí a setkala jsem se s absolutně 
negativní reakcí i z řad odborníků (jakoby bylo nepatřičné 
bavit se o tom, že vůbec může existovat nějaká porucha 
identity). Ale přitom je to tatáž transsexualita, jakou známe u 
dospělých. Vy všichni jste byli dětmi, tak víte, o čem mluvím.

Nemáme žádný systém péče o děti s poruchou pohlavní 
identity. Takže byly po dlouhé době na základě standardů v 
zahraničí vytvořeny české standardy péče o tyto děti a 
dospívající.

Doporučený postup péče obsahuje například:
- cílem je poskytovat komplexní péči dítěti a jeho rodině a 
tato péče by měla tomu dítěti umožňovat bezpečně svoji 
identitu prozkoumávat, protože jsou třeba holky, které v šesti 
letech řeknou: "Já chci být klukem.", a je evidentní, že to tak 
je. A děti, které to sice řeknou, ale nejde o poruchu identity.
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"Chci se zabít..." - dopis napsaný devítiletým dítětem

Víťa

Jednou mi zavolali rodiče: "Máme doma holku, Aničku, je jí 
šest a cítí se být klukem. Pořád říkala, že je kluk, tak jsme 
tomu chvíli nevěřili, ale pak jsme to začali brát vázžně." Ti 
rodiče udělali spoustu důležitých kroků. Už v tom 
předškolním věku mu pomohli, aby jako kluk vypadal, což se 
klukům dělá snadno - klukovské oblečení, klukovský sestřih, 
ale šli ještě dál a přesto, že byli z malého městečka ve 
východních Čechách, domluvili to ve školce a potom v první 
tříde ve škole, kde už ho také brali jako Víťu.

Ti rodiče volali ve chvíli, kdy říkali: "My jsme vlastně udělali 
všechno (včetně změny jména na neutální), ale nevíme, jestli 
jsme udělali dobře a nevíme, jak dál."
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Domluvili jsme si tedy schůzku i s Víťou, který se moc těšil, 
že už se něco bude dít. Nohy mu čouhaly kousek za okraj 
křesla.
Ptala jsem se ho, jak dlouho ví, že je kluk. "No já to vím od 
jakživa, ale čekal jsem, až začnu mluvit, abych to mohl začít 
říkat."
Nikdo nemohl pochybovat o tom, že je to dítě s vrozenou 
poruchu pohlavní identity u dětí.
To bylo před několika lety.
Začal užívat blokátor testosteronu, aby mu nevyrostla prsa. A 
ve chvíli, kdy bude dítě dostatečně zralé, se vše promění v 
klasickou hormonální terapii.
Samořejmě ve spoustě rodin to takhle ideální být nemůže. Ti 
rodiče mi vyprávěli, že se setkávali s potížemi. Že přibuzní 
byli proti tomu: "nekupujte mu to klučičí oblečení, vy ho v 
tom akorát utvrzujete". Tak si pak nebyli jistí, jestli dělají 
správně.

A já všem těm rodičům říkám, že člověk je kluk nebo holka je
od narození. Ten pocit je skutečně vrozený.
Ti rodiče mají jen dvě možnosti: buď mají doma holku 
nebo kluka.

Pokud mají doma kluka, jako rodiče Víti, tak dělali vše dobře 
a kdyby se náhodou Víťa speltl a byl holka, tak ono by se to 
časem ukázalo, protože ten pocit nejde vychovat, ovlivnit 
ani změnit.
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Tohle základní ujištění rodiče potřebují a ten lékař jim ho 
může poskytnout.

Diagnostika je někdy jednoduchá jako u Víti.
Někdy je ale diagnostika dlouhodobý proces, kdy to dítě nebo 
dospívající dochází k nám, bavíme se o tom a teprve to 
uvědomění vzniká.

Pro dítě s transsexualitou je důležité, aby na jednu stranu mělo
co největší prostor, kde může být samo sebou a na druhou 
stranu ale, aby zase nenaráželo na problémy nějak víc, než je 
nezbytně nutné. Ne každá škola je jako Víťova. Je to taková 
určitá nevýhoda holek. Když se budeme snažit vytvořit 
prostor nějaké Aničce a budeme se snažit o její začlenění, 
bude to trošku společensky komplikovanější.
Proč, to je na další velkou diskusi.

Další věc, na kterou se nesmí zapomínat je komunikace s tím 
dítětem. Rodič a pediatr by měli najít nějaký způsob, jak dítěti
sdělovat, co se to vlastně děje.
Když vám bylo šest, co si asi člověk myslel, že se s ním děje?
Je to otázka podání informací nějakým vhodným zppůsobem 
a vytváření prostoru v rámci rodiny k nějaké hodně otevřené 
komunikaci mezi dítětem a rodičemi.
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Jazz (MtF), USA, představa sebe samé nakreslená v 10ti
letech

Tělesné zákroky u dospívajících - blokádní terapie zmírní 
pubertální primární a sekundární znaky před hormonální 
terapií.
Následuje hormonální terapie, která mnoha dospívajícím 
výrazným způsobem může zlepšit kvalitu života.
Chirurgické zákroky jsou u nás možné od 18 let, ale u kluků, 
pokud někdo z nich žije dlouhodobě v klučičí roli např. od 14-
15 let - a nechce čekat další 4 roky na nějaký další krok 
(protože potřebují, aby se něco dělo) - je např. chirurgické 
odstranění prsou povolováno.
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Dětští doktoři jsou docela důležití doktoři. Znají své rajnóny, 
obzvlášť na menších městech a měli by působit osvětově. 
Měli by se snažit pomáhat.

Nejzásadnější ze standartů i v zahraničí jsou tyto dvě věci:

Léčba usilující o změnu psychické pohlavní identity ve 
smyslu jejího sladění s pohlavím biologickým byla v 
minulosti uplatňována bez úspěchu a v současnosti je 
považována za neetickou.
Divli byste se kolik odborníků, psychiatrů, sexuologů nevěří 
na to, že transsexualita vůbec existuje, že je to vrozená 
porucha a budou do nekonečna řešit, kde se stala chyba. 
Budou to dítě týrat přesně obráceným způsobem a umíte si 
představit, co to může způsobit, když budete říkat, že tohle 
díte má problém, protože vy jste špatná rodina. Patologizuje 
se dítě i normální rodiny, které jsou vpořádku.
Tomu dítěti se nebude dařit, bude víc a víc frustrovanější a 
bude mít pocit, že selhává.

Zamítnutím včasného lékařského zákroku u dospívajícího 
se může zvyšovat míra jeho psychického utrpení. 
Oddalování zákroku není v případě dospívajícího 
neutrální variantou řešení.
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Dát to k ledu, říkat, že počkáme,
budeme to pozorovat, za dva 
roky uvidíme - není neutrální 
forma řešení a doktoři by to 
takhle dělat neměli.

Ti doktoři jsou v první linii. 
Doufám, že budou čím dál tím víc 
připaveni - to může být třeba i jen 
jednou dvakrát za jejich praxi - že 
se objeví rodič, který může říct, 
moje dítě má nějaký problém.
Stačí zavolat a předat na někoho 
kontakt.
Ti pediatři jsou pro nás hodně 
důležití partneři.

Začali jsme se domlouvat 
mezioborově mezi sebou - 
zejména dětský psychiatr, dětský 
psycholog, dětský endokrinolog (v
endokrinologické obci zdaleka 

nepanuje konsensus na zahájení blokádní terapie i u 
dospívajících)

Našim společným cílem by mělo být zvýšení kvality života 
dítěte a dospívajícího, který trpí poruchou pohlavní identity.

Červen 2014 - Transsexualita u dětí aneb poslouchejte své dítě 1018



To jaké to je, když dítě a dospívající trpí poruchou pohlavní 
identity... tak o tom vy toho víte asi tisíckát více než já.

Hlavně ti staří lékaři-kolegové to těm mladším rozmouvají, 
žes to nemá řešit a tak dále.

Tyto standardy se dají používat i pro děti s intersexualitou.

To jsou děti, které se narodily s pohlavními orgány, podle 
kterých nelze jednoznačně říct, jestli je to kluk nebo holka.
U transsexuality už vůbec nemůžeme říct, jestli je to kluk 
nebo holka, ale u intersexuality jsou děti, které podle nějakých
kritériií zařazujeme mezi kluky nebo holky a často se ukáže, 
že špatně.
Pokud se ta chyba udělá, používá se stejný postup jako u dětí 
s transsexualitou.
To je spolupráce, která se teď daří rozvíjet.
Porucha, za kterou nikdo žádným způsobem nemůže.

Jde třeba jen o nějakých 6 - 7 dětí za rok - i u těch 7 je dobře, 
že je pro ně připravený nějaký systém péče

Zeptala jsem se na sexuální výchovu na základních školách, 
protože vím, jak málo se tam věnuje transsexualitě, že žáci 
vlastně vůbec netuší, co to je (ačkoli je tomu věnována jedna 
půlstránka).
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On je to vlastně paradox, protože transsexualita nepatří vůbec 
do sexuální výchovy a nemá s ní nic společného.
Transsexualita je věc identity, není to věc sexuality a sexu 
už vůbec ne.

Lidé, kteří řeší problém identity, za mnou nechodí jako za 
sexuoložkou, protože se nebavíme o sexu a řešíme nějaké 
sexuální problémy, ale chodí za mnou jako za terapeutkou.
Je to zařazení tedy trošku nešťastné, protože ten termín tím 
sexem doslova zavání.
A všichni lidé pak hned vidí nějaké sexuální úchylky, protože 
se to kolem té sexuologie motá.

Je to ale vždycky otázka klimatu na té dané škole a otázka 
vstřícnosti k této věci.
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Chci být žena. Není to má volba.
12. června 2014 v 19:59 | Tereza 

Někdo už ten dnešní článek z MF DNES máte určitě přečtený,
ale pro ty z vás (včetně našich milých slovenských sousedů), 
kteří ho ještě nečetli, tu dávám celý článek naskenovaný, jak 
jsem slíbila.

Jde o článek, o kterém se zmiňuji v příspěvku ze 7.6.2014 
http://otereze.blog.cz/1406/mf-dnes-ctvrtek-12-6-2014

Po kliknutí na jednotlivé stránky, se vám otevřou v novém 
okně v dostatečné velikosti.
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Chtěla jsem okomentovat tuhle 
statistickou vsuvku v článku 
(obrázek vlevo), protože je to 
informace, kterou jsem 
nevěděla. Myslela jsem si, že 
změna orientace během HRT se 
týká max. 20 %. I to mi přišlo 
hodně. Vezmu-li v potaz, že je tu
velká většina už původně 
heterosexuálních osob, která 

Červen 2014 - Chci být žena. Není to má volba. 1023

http://nd06.jxs.cz/040/671/ef1e27c9ca_98208837_o2.jpg


žádnou změnou orientace neprochází, pak je 60 % vysoké 
číslo.
Zjistila jsem, že se vlastně pořád tak trochu stydím za to, že 
by mě mohli přitahovat muži a tak si ty pocity nechávám pro 
sebe, nekřičím je do světa, přestože bych mohla, když jsem 
žena a navíc jsem ženou nezkušenou. (Ano, já jsem žena (už 
od narození) a hlavně budu i fyzicky 100 % žena - tedy 99%, 
jelikož nebudu mít pouze vaječníky. Žádný jiný rozdíl proti 
biologické ženě tam nebude. :) Prostě nebude! :) Už jsem to tu
několikrát vysvětlovala a je to přeci tak jednoduché a 
pochopitelné.
Svoji orientaci si nevybíráme dobrovolně.
A moc dobře teď začínám vnímat, jaké to je být 
heterosexuální, přestože se mi až donedávna líbily ženy.
Kdyby vedle mě ležela krásná žena a muž, obrátila bych se k 
tomu muži. Žádná Darinka mě nenakazila svou 
heterosexualitou :) Žádná touha zkusit to ani zvědavost. Z 
ničeho nic jsou mi ty představy už delší dobu příjemné a jsou 
tak živé a barevné, že já rozhodně o mužích nemohu prohlásit,
že je to ta nejhorší polovina lidstva. Nechci si nic dokazovat, 
protože to nepotřebuji. Kdybych chtěla, udělám si profil, ve 
kterém napíšu, že hledám ženu a bude mi to příjemné. Ale ono
je mi příjemné dívat se právě na tu druhou stranu, ačkoli jsem 
se to snažila nějakou dobu nepřijmout...
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A teď zpátky k článku. Budu hodně mluvit k Anitě a 
Michalovi, aby si to někdo ostatní nebral osobně. Snad si tím 
proti sobě nepoštvu půlku národa :)

Hezky si ten článek okomentuju. (Je to tedy můj názor, který 
nemusí vyjadřovat názor ostatních.) Protože tenhle blog je 
ještě pořád mým deníčkem, kterému se svěřuji a můžu si do 
něj psát, co chci (od toho tu taky je).
Ale stejně tak do něj můžete psát i vy, co chcete. Protože 
nesnáším cenzuru a odmítání někoho jen pro jeho názory.

Necítím z toho článku žádnou senzacechtivost ani 
bulvárnost. Nepřipadá mi, že ten milý pan redaktor, kterého 
bych spíš označila za nadšeného, překvapeného, zvědavého, 
vypadal jako novinářská hyena. A jestli to někdo tvrdí, tak by 
měl přemýšlet, proč si to automaticky myslí o všech a 
neoddávat se svým mylným konspiračním teoriím, které 
nejsou postavené na rozumném základě, ale na vlastním 
pocitu nenávidět všechno a všechny a tím být zajímavým. Tím
nejste zajímaví. Tím si akorát všechny poštvete proti sobě.

Článek nevysvětluje, co, kdy, proč v našem mozku vzniká a 
samotnou podstatu transsexuality. Dívá se na nás tak, jaké 
doopravdy jsme a popisuje jen to, co jsme si na sezení řekly. 
Je to taková "fotka", která neprošla ani photoshopem.
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Redaktor si k tomu nepřidává nic senzačního, jen nás 
doplňuje svými úsměvnými poznámkami, které mají beztak i 
některé z přítomných holek.
Všeobecně ale ukazuje na to, že mezi námi panuje dobrá 
nálada a nadhled nad životem.
Nezobrazuje nás jako zádumčivé, otrávené a navždy zhrzené 
osoby, které bědují nad svým životem, které kritizují Hanku, 
zdravotnictví, novináře, Český stát, Evropu, celý svět... 
možná i celý vesmír - tam se určitě také brzo všichni 
pesimisté dostanou. Ten Měsíc je moc kulatý a to Slunce moc 
hřeje. Ten vesmír je moc hluboký a ty hvězdy - těch je nějak 
moc.

A já bych se přitom na ty hvězdy dívala hodiny položená do 
voňavého sena na svahu za chalupou, kousek od lesa, ve 
kterém houkají sovy a támhle daleko jsou vidět světla aut 
prořezávající tu hlubokou tmu, nemít ani hlad, ani nebýt 
přejedená, nemít ani žízeň, nemít strach ani obavy z toho, co 
bude. Ležet tam, vychutnávat si tu červencovou přítomnost a 
dívat se na propletené prsty v měsíčním světle, jakou mají 
zvláštní modrobílou barvu, jak se ty prstýnky s kamínkem 
třpytí... Tři prstýnky od Tebe.
Až když se člověk vrátí dolů do chalupy a z ní potom druhý 
den do města zjistí, že tohle byl okamžik štěstí, který se už 
nemusí nikdy opakovat.
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Teď už si nestěžuji. Dost jsem se vyvztekala sama nad sebou 
během 15 měsíců po rozvodu s mojí bývalou manželkou, 
takže se to tu ani nedalo číst. Nerada se k tomu vracím.
Nestěžuji si ale ne proto, že bych neměla proč (i když teď 
opravdu není proč :), protože ke stěžování a kritizování všeho 
kolem nás se vždycky nějaký důvod najde, ale proto, že prostě
taková nejsem.

Radši tenhle blog budu mít dál "sluníčkový", jak sarkasticky 
poznamenal Michal v jednom z komentářů a čekám, že bude 
svým anarchistickým přístupem (všichni proti všem a proti 
všemu) zase reagovat.
Nebudu mazat ani jeden komentář. Nechci nikoho blokovat. 
Tak prosím buďte slušní a snažte si zachovat určitou úroveň.

A to platí i pro Tebe, Anito.

Ano, usmívám se, protože mám k tomu důvod. Často mi byl 
můj úsměv jako klukovi už od malička vyčítán. Jenže já za 
něj nemohla. Neuvědomovala jsem si, že se usmívám, když je
mi dobře.
Protože jsem šťastná.
Protože nežiju v bublině, jak píšete, ale dívám se kolem sebe. 
A to co vidím mě taky těší.
Měla jsem hold to štěstí, že jsem ještě téměř nenarazila na 
pesimisty, kteří se mi dosud asi vyhýbali obloukem nebo se 
mi je dařilo vždy obrátit na "svojí víru" - víru v to, že se 

Červen 2014 - Chci být žena. Není to má volba. 1027



všechno podaří, že hůř už nemůže být (ono skutečně už hůř 
nemůže být i přesto, že někteří transsexuálové přichází o 
práci, že nás nutí do kastrace, že se musíme před přeměnou 
pohlaví rozvádět... To všechno plně akceptuji, protože já mám
jen jediný cíl - být úředně i tělesně ženou a je mi jedno, jestli 
budu vykastrovaná nebo s utrhnutou rukou, pokud by to 
zákon vyžadoval (když to přeženu)). Tohle mi ke štěstí stačí. 
Vám ne?
A tohle všechno tady si nevymýšlím jen proto, abych to tu 
tloukla někomu do hlavy. To všechno vám předávám skrze 
mě, mé vlastní pocity, které mám a které jsem si nevycucala z 
prstu nebo z nějaké bubliny.

Stála jsem až doteď opodál, četla vaše příspěvky, přemýšlela 
o vašich názorech i myšlenkách, snažila se je pochopit a tím i 
pochopit vás. Mnohdy se mi to i dařilo, ale jsou určité 
hranice, které se prostě nepřekračují.

Jenže jakmile je někdo překročí, nesnesu, aby někdo šířil 
blbou náladu jen proto, že je takový a líbí se mu, když jsou 
všichni kolem taky naštvaní. Překročení hranice se netrestá. 
Překročení hranice si žádá tenhle článek, proto chci obecně 
reagovat na ty pesimistické a znechucené názory, které jste tu 
za dva dny vtiskly do mého "sluníčkového" blogu, jakoby se 
sem ani nehodily.
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Ale i přesto říkám, že se sem hodí. I vy se sem hodíte. I vy 
reprezentujete nás. My všichni jsme na jedné lodi, chápete to?

Můžu se na svět dívat černě, bíle, žlutě, růžově... je to jen na 
mě, jak se budu kolem sebe dívat, jak budu vnímat ostatní lidi
a jak na ně budu reagovat. Jaké signály k nim budu vysílat já 
a jaké se mi od nich tím pádem budou vracet.
Když vejdu do obchodu připravená se hádat, tak se pohádám. 
Ale proč bych to proboha dělala?
Když vejdete na blog a první myšlenka, kterou napíšte je, že 
všichni novináři jsou hyeny, tak to je váš subjektivní názor 
(stejně jako tady ty mé), za který vás nemůžu kritizovat, 
neboť na něj má právo každý, ale tímhle přístupem se z toho 
svého dna nemůžete nikdy dostat.

Anito, Tvé komentáře jsou mnohdy zcestné, promiň. Ty jim 
rozumíš, ale my ne. Vím, že nejsi hloupá holka, ale hledat v 
nich podstatu věci zabere docela dost úsilí. Mám pocit, že to 
Ty žiješ v bublině, která představuje stále totéž - sebelítost, 
navždy ztracenou víru ve štěstí, neustále řešíš peníze a 
kolikrát jsme se tu snažily (nejen já) uvádět věci na pravou 
míru. Vyzpovídala jsem pár slovenských MtF, aby Ti pomohly
a předaly tu informaci, že peníze jsou sice důležité, ale i bez 
nich to jde, protože kdo jiný by to měl vědět, než holky ze 
Slovenska!? Že Tě přeměna nestojí sto tisíc ani milión. Mám 
pocit, že se pořád něčeho bojíš. Jsi uvězněná a nemůžeš 
vykročit ven. Jen prostřednictvím Tvé klávesnice se Ti to daří 
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- tady a třeba někde jinde. Co takhle se sebrat a jít za tou 
věčně kritizovanou MUDr. Caisovou?
Fifkovou taky kde kdo kritizuje, takže si nevybereš, ale pořád 
lepší, než sedět doma a nemít žádnou radost. A vždycky ten 
krok vede k dalšímu kroku a ten krok nakonec až k cíli, po 
kterém toužíš. Nebo ne???
Jo, máš nemocné oči. Nezlehčuji to. Respektuji osud každého 
z nás. Nesoudím. Snažím se chápat.
Život není o tom všechno kritizovat (včetně sebe). Život je 
takový, jaký si ho uděláme. Každý ho máme ve svých rukách 
a máme tu možnost s tím něco udělat. I ten blbý malý 
minikrůček směrem k Caisové, která je sice tvrdá, ale důležitý
je výsledek - a ten je stejný jako u Hanky.

Společnost nese vinu za to, že se chcete věšet?
To vy (a JEN vy) si rozhodujete o svých životech.
Myslíte si, že všichni jsou proti vám a přitom je tu tolik lidí, 
kteří jsou schopni a ochotni vám pomoct.
Ale co děláte vy?
Jste proti všem, takže odmítáte jakoukoliv pomoc. Žijete v 
představě, že nabízená pomocná ruka je špatná, že všechno je 
špatné, jste tedy i vy špatní?

Nemůžete mě soudit, protože mě neznáte. Tenhle blog sice 
odráží kus mého života, mé pocity, mé sny a zážitky mýma 
vlastníma očima - je to tedy dost obsáhle odražené mé já a 
taky čistě můj subjektivní pohled (ačkoli se snažím některé 
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informativní články pojmout obecně), ale tenhle pohled je 
SKUTEČNÝ.
Je skutečný, protože si ho nevymýšlím. Vkládají ho sem mé 
ruce skrze mě, skrze mé zážitky a pocity.
Všechno, co tu popisuji je "sluníčkové" jen proto, že 
taková skutečnost opravdu je!
Ano, přeměna je fajn. Říkám to proto, že to tak cítím. 
Jako to řekla spousta holek a kluků přede mnou. Zatímco 
ti ostatní jen poslouchali.
Tak neříkejte, že žiju ve světě, který neexistuje.

Já se nemám z čeho probudit, protože vím moc dobře, kde 
jsem, co dělám a uvědomuji si následky svých činů. I to, že 
my bysme si měli navzájem pomáhat a řešit ty naše 
povzdechy, které občas každý máme (někdo stále), protože 
máme tu sílu si navzájem pomoct. Nikdo po mně nemůže 
chtít, abych jásala nad tím, že tu někdo rozsévá své 
pesimistické myšlenky. I přesto je ale poslouchám a vnímám. 
Ačkoli o to nestojíte a stejně si jedete tou svojí cestou dál. Jste
tak neovlivnitelní a hrdí na to, že máte svůj názor!
Ta hrdost vás ale sráží ke dnu.

PŘEMĚNA NENÍ O TOM, JESTLI NÁM NĚKDO
POMŮŽE.

PŘEMĚNA JE O TOM, CO PRO TO UDĚLÁME A JAK
SE K TOMU POSTAVÍME MY SAMI.
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Je mi líto, že prožíváte svůj život zrovna takhle. Máte prostě 
svůj vlastní pohled a názor, který se extrémně liší s tím mým.
Ale neházejte univerzálně na celou věc ten paprsek zoufalosti,
který může v mnohých vyvolat slepotu a uvěří tomu, že 
nebude lépe. To může mít katastrofální následky, které bych 
nepřála nikomu.

V dnešním článku v MF DNES je rozhovor s Mikem Perry. 
Přeměnu z ženy na muže prodělal po padesátce.
Kdyby přemýšlel jako vy, nikdy bychom si tu tenhle jeho 
rozhovor nepřečetli...

Mike Perry tam říká jednu hezkou věc:
"Chtělo se vám na skupinovou terapii?"
"Návštěvu skupin jsem dlouho odmítal. Říkal jsem si: Mám 
sám co dělat se sebou, ustát svoje depky, a ještě vidět trápení 
druhých, babrat se v tom? Díky, nemusím mít všechno. Když 
jsem se k tomu konečně odhodlal, stalo se něco 
neočekávaného: tolik energie, odvahy a motivující víry 
jsem v životě nepotkal."

Nedá se říct, že mu ta energie, odvaha a motivující víra nějak 
ublížila ;)
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Všichni novináři nejsou hyeny, všichni transsexuálové nejsou 
nešťastní, všichni transsexuálové nepřichází o práci, všichni 
nejsou proti Hance Fifkové...
Je to stejné, jako u zbytku populace. Máme své názory a tím 
se také odlišujeme jeden od druhého, ale to, zda jsme 
transsexuální, homosexuální nebo třeba tetovaní s tím 
nesouvisí. Občas se stane, že dojde ke střetu těchto dvou 
odlišných názorů. Ale vždycky to bývá pro obě strany 
nějakým způsobem přínosné. Třeba už jen tím, že díky tomu 
víme, že také nějaká druhá strana existuje.

Tak, jako jste mi teď dali možnost podívat se na tu vaší, vám 
dávám já možnost podívat se na tu mou.
Tak mi jí nechte a já vám zase nechám tu vaší.
;-)
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Pátý laser
13. června 2014 v 21:51 | Tereza 

Trochu jsem si dnes vyvětrala hlavu cestou do Prahy a zpátky 
na pátý laser.
Vlastně tam vždycky jezdím ráda (i když to tak kvůli vousům 
nevypadá).
Ale začnu ještě odjinud.

Často se tu píše o nezaměstnanosti transsexuálů, jak je 
velká a jak jsme diskriminovaní. Nezpochybňuji, že někteří z 
nás jsme.
Napsala jsem si tedy o data přímo k několika (abych nebyla 
nařčena ze zaujetí jen na Hanku Fifkovou) zdrojům, protože 
mě to zajímalo. Zrovna po příjezdu z Prahy jsem našla 
odpovědi ve své poště, takže je tu aspoň hned zveřejním:

Počet nezaměstnaných transsexuálů procentuelně nijak 
významně nepřevyšuje nezaměstnanost v běžné populaci.

(V ČR je míra nezaměstnanosti kolem 8 %.)

Tak kde je tedy ten problém?
Takhle se může zdát, že všichni nezaměstnaní tedy musí být 
zákonitě transsexuálové, ale ...

Červen 2014 - Pátý laser 1034



... 12 let jsem pracovala na Úřadě práce, z toho 3 roky přímo 
na recepci a 7 let jako zprostředkovatelka (zbývající dva roky 
jsem byla statistik úřadu a "odpočívala" jsem od lidí).
Za celých těch 10 let kontaktu s lidmi, kdy mi jich prošlo 
před očima neskutečných 30.000, byl mezi nimi jen 
JEDEN JEDINÝ transsexuál (FtM).
Mladý chlapec po vyučení, který vždy chodil s matkou.

Nemůže se mi tedy potom nikdo divit, že mé vlastní 
zkušenosti a zážitky ovlivňují pohled na to všechno.
A takhle to mám prostě se vším.
Vše je ověřeno a otestováno na mě. Nevycucávám si ty 
statistiky z prstu, abych tu přeháněla s nějakým optimismem.

To je prostě fakt.
Tak, jako něco říkají statistiky na internetu, já říkám tohle a je 
jen na čtenáři, aby si zvolil výsledek, který má větší 
vypovídající hodnotu.

Oživili jste (oživujete) můj blog jinými pohledy a já vám za to
děkuji. Protože takhle ten blog nebude aspoň jen můj, ale i 
váš. Jako už mnoha holek je, protože už dávno není jen o mě a
o mých pohledech.
A kolik lidí, tolik pohledů.

Teď budu psát o vousech, takže úplně odbočím z řešení všech
problémů tohoto světa.
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Doufám, že to nebude nikomu vadit. (Kdybych chtěla psát o 
mravencích nebo o červené řepě, tak budu, protože můžu.)
Já jedu dál ;)

Budu psát o tom, jak jsem šťastná, když likviduji ty hnusné 
vousy. Jsou příšerné! A mám radost z každého vousu, který už
nikdy nevyroste. Nemůžu za to, že vy, FtM, to máte naopak. 
Vy se radujete z odstranění prsou, pro které bychom my daly 
cokoliv, ale nestěžujeme si.

Řekla bych, že je vážně docela důležité začít s laserem brzo. 
Já začala vloni v prosinci, teď jsem 4 měsíce na HRT a stejně 
to vidím minimálně do konce tohoto roku tak na 10-14 sezení.
Jsem ráda, že jsem začala už v prosinci, ale měla jsem začít 
ještě dřív.
Protože člověku, který je v RLT, tohle "vybočení" z 
každodenní ženské reality dělá dost potíže.
Po 6 týdnech se musíte proměnit v něco špatně 
identifikovatelného. Alespoň já jsem se dnes v metru cítila 
jako obluda - špinavá ve tváři - od motorového oleje, který 
nejde umýt.

Dva dny před tím jsem se neholila, aby vousy byly dlouhé tak 
1-2 mm. Bohužel to už je taková délka, že dnes ráno mi to 
dalo velkou práci zamaskovat. Úplně je to nemožné, protože 
bych musela mít na sobě 2 mm make-upu, což nejde, ale tím, 
že používám make-up s nejvyšší kryvostí v ČR (Dermacol 
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Filmstudio Barrandov Prague Make-up Cover - odstín 215, 
který patří mezi ty světlejší, i když je pořád dost tmavý), tak 
se ty vousy krásně zapatlaly a obarvily do neviditelné barvy 
pleti.
Z dálky (nebo i z metrové vzdálenosti) je to ještě OK, ale 
když s někým mluvíte tváří v tvář nebo sedíte u stolu s 
polévkou, tak jsou ty vykukující špičky vousů (prostě odporné
strniště, které na mužích odporné není vůbec, ale na ženách 
poněkud ano) opravdu vidět.

Ale jeden den se s tím přežít dá.

Z práce jsem letěla rovnou do Prahy, ale ještě jsem se v autě 
před odjezdem kompletně odlíčila (na tváři nesmí být make-
up a i když jsem se hodně snažila, drhla to (a nesnášela potom
ten pohled v autě do zrcadla), pod bradou pak sestřičce dělaly 
zbytky make-upu potíže - víc to pálí (protože se pečou i ty 
jeho zbytky) a hůř reaguje. Říkala mi taky, že není problém se
odlíčit až tam, že to také běžně dělají, protože ženy přijdou na
kliniku prostě nalíčené). V autě jsem si ještě svlékla 
podprsenku, náušnice, prstýnek... Holčičí věci jsem si na sobě
nechala - mám sice doma ještě jedny staré Tomovy kalhoty, 
ale ty rozhodně odmítám nosit i kdyby mě mučili. Už nechci 
přeskakovat jen kvůli vousům, jenže jak to udělat, když máte 
tvář opatlanou černými fleky vousů a vypadá to strašně?
No nijak. Máte dvě možnosti - buď se přehodit do chlapa 
nebo tam jít prostě tak, jak chodíte doteď.
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Já se snažila na sebe - jakožto na vousatou ženu - moc 
neupozorňovat, ale vlasy mi zůstaly dlouhé v ženském účesu, 
červené nehty (které mi pak sestřička Péťa pochválila :) jsem 
si odmítla odlakovat a samozřejmě nejmarkantnější byla má 
prsa, která pod tričkem prostě neskryju, ani kdybych se 
zbláznila (z čehož jsem vlastně měla radost, ale současně 
velkou zlost na ty vousy).

Laser je jedna z mála věcí, o kterých víme, že nám pomohou, 
ale chodíme tam nerady.

Tolik jsem se těšila na tu bolest, až zase ucítím, jak laserový 
paprsek likviduje vous po vousu, jak ničí jejich cibulky a i 
když to pod nosem bolelo, dalo se to vydržet, protože ta 
radost nad zničením nepřítele byla větší.

Nejhorší byla cesta ze záchytného parkoviště do centra 
metrem.

Vím, že holky, které mají ještě výrazné mužské rysy a chodí 
přitom v dámském, si zaslouží náš obdiv. A taky ho mají. Ale 
já taková prostě nejsem. Nedokážu být "muž v dámském", 
vadí mi to a necítím se dobře. Nedovedu se vykašlat na okolí, 
na ty pohledy... Já chci být normální žena, která nepřitahuje 
pozornost svým mužstvím. Proto jsem nikdy jako vousatá ven
nešla.
Ale dnes poprvé ano.

Červen 2014 - Pátý laser 1038



Sedla jsem si v metru do rohu tak, aby na mě nikdo neviděl a 
já neviděla na ostatní. Koukala jsem do země a do odrazů v 
okně, kde jsem zase já na oplátku pozorovala ty, co pozorují 
mě, ale přímo - ne v odraze a tak netušili, že se na ně dívám.
Nešlo to jinak udělat, tak jsem musela zatnout zuby a těch 20 
minut prostě dojet.

Nejhorší to bylo na hlavním nádraží, které bylo narvané lidmi 
a ještě víc venku.
Ještě u východu metra v hale mě začal otravovat nějaký chlap.
(Asi je teď přitahuju :). Tak jsem se sebrala a šla rychle ven, 
ale tam se na mě vrhla prodavačka zvířátek na charitu a řekla: 
"Pane, nechcete si koupit?"

Tohle mě vždycky přivádí k pláči. Koukala jsem do země a 
procházela těmi davy směrem k Laser klinik, abych byla na 
bezpečném území co nejdříve. A bylo mi do breku, protože po
dvou měsících jsem poprvé slyšela to pitomé slovo "pane".

Ta paní za to nemohla. Já mám zrovna vousy tvrdé, černé a 
husté, takže se nedají ani za nic přehlédnout. (Ale výhodou je,
že zrovna takové vousy laser přímo miluje a úspěšně jednou 
zničí, takže moje tvářičky budou jednou krásně hebké a 
hladké - třeba jako ty Danielky :)

Stala se mi ale taková zvláštní věc.
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Tenhle pátý laser byl jiný, než ty předchozí.

U předchozích procedur byla znatelná ta klesající tendence 
impulsů i vousů. Ty stále ubývaly (docela úspěšně) a já měla 
radost.
Už asi před 14 dny jsem si ale všimla, že vousy začaly růst 
pod nosem i na místech, kde tři měsíce nevyrostly! Prostě se 
ty jejich cibule probudily a řekly si, že musí na svět!
Takže se stalo to, že v páté proceduře jsem měla víc impulsů 
(a víc vousů), než ve čtvrté.

To jsem tak trošku nečekala, ale prý je to normální. Obzvlášť 
v prostoru pod nosem, který odolává nejvíce a nejdéle.

Je ale fakt, že ačkoli se tam zase hustě vyrojily, tak je laser 
celkem snadno zničil. Žádné spálené zbytky, jako u těch 
silnějších, které ještě laser nezničil.
A další poznatek je ten, že nad horním rtem je asi 
sedmimilimetrový proužek, který je absolutně hladký bez 
vousů.
Sestřička říkala, že takhle to běžně ustupuje od sdola nahoru.

Půl roku jsem měla takovou radost, jak tam ty vousy mizí... 
jak už mám hladkou pleť i pod nosem... a najednou taková 
úroda.

Ale to je dobře. Aspoň dnes laser zničil další aktivní cibulky.
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Pak mě čekala už jen cesta zpět metrem. Držela jsem se zase 
co nejdál od lidí. Nejen proto, že jsem měla lehce napuchlou a
začervenalou tvář, ale taky proto, že ty spálené vousy jsou 
docela dost cítit. A cítím je většinou ještě druhý den, i když si 
tvář myju.

Stála jsem u dveří a koukala zase směrem do skla, ve kterém 
jsem si v odrazech prohlížila spolucestující. To mě baví :)
Jen jsem se jim nemohla podívat do očí, ačkoli cesta tam byla 
horší, protože teď ty spečené vousy nebyly až tak viditelné, 
jako když jsem si je vezla dvoumilimetrové do centra.

Nesnáším vždycky tenhle den. Vím, že to musím podstoupit, 
ale je to tak ponižující, asi jako pro každou ženu, která má 
vousy.

Teď už jsem doma, čtu si ty vaše výborné komentáře a jsem 
už v klidu, protože teď mě nikdo nevidí a za pár dní to bude 
zase OK. Vlastně čím dál lepší.

Dnes mi udělala takovou radost Štěpánka, když v práci tiskla 
samolepky s našimi jmény a ptala se mě, jestli tam chci napsat
Tereza nebo Terezka :)
Jééé.
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Tak jsem jí řekla, že Terezka, ale že je to vlastně jedno, 
protože všechno je lepší, než to předtím :)
Nakonec tam nechala Terezu, ale to se mi líbí taky.
Jenže mě mnohem víc potěšilo, že se na to zeptala. Pro ní 
jsem už Terez, Terka, Terezka, stejně jako pro všechny ostatní 
mé kolegy, kteří si tak úžasně za ty dva měsíce zvykli mě 
takhle oslovovat, že mi to dělá dobře.

Tuhle pan ředitel telefonoval přímo přede mnou do Číny a 
říkal: "Tereza will send you it. She knows the quantity. She 
will write you."
Prostě jsem úplně normální she (ona).
Ani pan ředitel se už neplete.

Proto mě dnes u východu z hlavního nádraží rozbolelo srdce, 
když mi ta paní řekla "pane". A to jsem se snažila lidem 
vyhýbat.

Proč se ke mě takhle nehrnou, když jsem nalíčená, načančaná 
a dostatečně ženská? :) Klidně bych nějakou tu milou 
mužskou společnost uvítala. (Asi by se mi pořádně rozklepala
kolena, ale dělalo by mi to dobře.) (Pokud by to samozřejmě 
nebyl úchyl ve stříbrném Renaultu před ordinací Hanky :)

No a zrovna já hledám partnera, když musím jednou za 6 
týdnů odkrýt tu hrůzu na obličeji a být znechucená sama nad 
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sebou, natož pak co chudák ten partner? :) To kdyby viděl, tak
se lekne a uteče. :)
A já nechci partnera, co mě bude brát jako transsexuálku. To 
už jsme tu taky řešili mockrát. Protože my jsme ženy.

Ale to uteče a dočkám se (jak mi říká sestřička Péťa, která už 
měla krásné kulaťoučké bříško a v něm zatím 400g 
chlapečka). Dostala jsem od ní zase troje krásné náušnice a 
přívěšek na krk, což mi udělalo velkou radost, protože na krk 
mám jen přívěšky tři, což je samozřejmě málo a zjistila jsem, 
že i těch mých 15 náušnic je MÁLO! :)

Dnes má moje ex narozeniny.
Je pátek třináctého a ještě k tomu úplněk. Dost divný den. 
Cestou do Prahy to byla samá ošklivá bouračka, až mi z 
některých bylo špatně.

Na narozeniny mojí ex jsem si úplně náhodou omylem 
vzpomněla v práci, protože se mi včera zdál zase jeden z těch 
"úžasných" psychosnů, kdy se moje ex ke mě tiskne, sluší jí 
to, usmívá se a říká mi: "Budeme spolu 14 dní, abychom k 
sobě našli zase cestu zpátky."
Sice se co nevidět probudím, ale tyhle věci z hlavy jen tak 
nepadají, takže jsem ten pocit dostávala ze sebe během celého
dne. Jaký to byl pocit?
Strašný. Nechci, aby se mi o ní zdálo a už vůbec ne o tom, jak
říká tyhle věci.
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Ale jinak mě to zas až tak nevykolejilo.

V práci jsem si ale hned vybavila, jak jsem jí nosila květiny a 
taky, jak budou mít teď v sobotu oslavu. Sejde se celá rodina, 
bude veselo, povídá se, baští... Kačenka tam všude kolem 
vesele pobíhá. To jsem měla vždycky ráda. I tu rodinnou 
pospolitost.
Dostala jsem chuť na ty dobrůtky, co dělala její babička a 
které už NIKDY nebudu smět ochutnat ani si se všemi 
popovídat.

Tak si ty dobrůtky udělám sama.
A hotovo :)

Mám zase jiné věci a splněné sny a nemůžu mít všechno.

Kdyby tu už byl aspoň někdo, komu bych mohla všechny ty 
dobroty péct... A když ne nějaký pořádný jedlík se strništěm, 
tak aspoň Danielka, která je taky jedlík (i když to na její 
dokonalé postavě nevypadá) a navíc moc fajn a veselý.

Jdu uklidit granko, co jsem si před chvílí nasypala do jogurtu, 
letím do sprchy, namazat tváře a spát.
A těšit se na 13. den ode dneška, kdy si pohladím svou tvář a 
všechny vousy začnou vypadávat.
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Tak je to se vším. Abychom se dostali ke svému cíli, musíme 
občas podstoupit něco, co je nám nepříjemné.
Abych se zbavila svých vousů, musím si je jednou za 6 týdnů 
nechat narůst do strniště...
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Oči italského praporečníka
14. června 2014 v 21:07 | Tereza 

Byla jsem pozvaná k mamce na oběd.
Myslela jsem si, jak přijdu včas. Ještě hodinu před odchodem 
jsem všechno stíhala.
Jenže... :)

Co se asi stane, když se ženě dostanou do ruky úplně nové 
věci na sebe?

Zapomene na čas! :)

Dopoledne jsem byla na poště pro dva balíčky. Koupila jsem 
si na votocvohoz.cz letní šaty, sukni a šortky.
Chtěla jsem nějaké hezké holčičí šortky, pokud možné krátké 
a nebylo vůbec jednoduché je vybrat, protože dámské šortky 
jsem ještě nikdy na sobě neměla, ačkoli jsem tušila, že se 
budu vznášet blahem i v nich.

A taky že jo.
(Jsou na obrázku vlevo.) (Foto č. 140)
Hned jak jsem si je oblékla, tak mi padly a kdybych neměla 
před sebou ještě zkoušení sukně a šatů, tak jsem si je už 
nechala.
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Jak bylo teď nedávno to horko, moc jsem zatoužila po 
šatičkách. Nějaké dvě sukně, které mi teď jsou, už mám, ale 
zbylé musím prodat, protože mi jsou už velké. Z vel. 42-44 
mám teď 38-40. Z "L"ka je najednou "S" (občas "M").

Chtěla jsem šaty na léto, jen tak na procházku do města, na 
diskotéku (až půjdu s holkama :), na koncert, do divadla... 
Nechtěla jsem dlouhé a všechno co je ke kolenům a níž 
vždycky hned zavrhuji.

Takže vyhrály tyhle kratší šaty. (fota č. 141, 142)
Já vím, že jsou kratší, ještě povolím ramínka, ale když se 
ohnu, zadeček mi není vidět, fakt :) Jenže mě v nich bylo tak 
krásně, že jsem zapomněla na čas, nechtěla je ze sebe sundat a
začala si v nich dělat fotky, abych si je dala na svůj profil, kde
jsem chtěla provokovat kluky.

Tvář zpustošená po včerejším laseru už mě vůbec netrápila :) 
Šlo to celkem dobře zamaskovat a mé obavy, že nebudu moct 
zase týden mezi lidi se nenaplnily. Je to prostě čím dál lepší. I 
proto jsem se ráno odhodlala na poštu a taky do obchodu i k 
mamce. A odpoledne ještě někam mezi hooodně lidí, ale o 
tom jsem teď ještě neměla tušení.

Jeden z balíčků byl napsaný na jméno "Terry Nováková", 
přestože jsem slečně psala adresu "Terry Nováků" :)
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Pošťačka dělala zase kina a nechtěla mi to vydat, když mám v
občance "Nováků".
Kladla mi na srdce, ať všem odesílatelům říkám jméno 
"Nováků", že takhle mi to příště nevydá, ale že teď se tam 
sešly dva balíčky na křestní jméno Terry, tak mi to dala.
To je pošťačka, která o mně všechno ví a mám jí ráda. Snaží 
se mi vždycky nějak pomoct, ale s tím "-ová" má prostě 
problém :/
Budeme to ten rok nějak muset vydržet (jsem jí řekla) :)
Tím jsem si tedy vyzkoušela, že pošťačku na "Terry 
Novákovou" neukecám a že striktně vyžadují "Terry Nováků",
což se mi ale nelíbí, takže jako odesílatele používám zásadně 
vždy "Terezu Novákovou".
K čemuž měla taky výhrady, že když se ten balíček ztratí, tak 
vlastně nemůžu uplatnit reklamaci... Ach jo.
Ale ten rok uteče.

Jsem tak nadšená z těch věcí! Radovala jsem se jako malá.

A když si k tomu představím ještě dlouhé havraní vlasy... :)

Zatímco včera mi řekla paní v Praze před hlavním nádraží 
"pane", což ani jinak nešlo, když máte tvář plnou vousů, tak 
dnes už bylo zase vše vpořádku.

Před chvilkou jsem přijela ze slavností z takového krásného 
městečka 20 km odsud, kam mě vytáhla ségra.
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Jsem jí za to vděčná, protože přesně to jsem potřebovala.

Hned popíšu ten důvod, proč tak ráda chodím mezi lidi. Mezi 
co nejvíc lidí. A dělá mi to dobře.

Přijely jsme tam hlavně na vystoupení italských praporečníků 
sedmi krajů (tak si říkají) - bylo to tak 10 kluků a mužů (+ 7 
bubeníků), kteří měli obrovské barevné prapory, se kterými 
dělali přímo divy. Všelijak si jimi házeli a prohazovali mezi 
sebou do výšky, což jsem v životě neviděla, tajil se mi z toho 
dech a těm snědým usměvavým veselým italům jsem tleskala 
jako malá holčička :)
Když jejich představení skončilo, neodešli kamsi, ale vmísili 
se mezi lidi. Což bylo úžasné, protože se s nimi chtěl každý 
(hlavně holky) fotit, tak jsem řekla ségře, že jí taky vyfotím - 
a to dokonce s tím nejlepším ze všech, který jako jediný házel 
se čtyřmi prapory najednou (včetně házení nohama). Těžko se
to popisuje :)
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Ten jeden Ital byl vážně moc hezký, chtěla jsem se s ním 
vyfotit (ta představa, že mám první fotku s mužem mě tak 
lákala!), ale za prvé jsem na to nenašla odvahu, tak jsem s 
jedním z nich vyfotila jen ségru a za druhé ti kluci si všichni 
zapálili cigarety a bylo to tak nechutné (jak jim neslušely), že 
jsem to vzdala. Je zrovna na fotce výše, ale nebudu 
prozrazovat, který to byl, co mě svým pohledem uhranul :)

O své touze po muži už nepochybuji. Jen jsem ještě pořád ve 
fázi, kdy si nemůžu dovolit vztah, když bych každých 6 týdnů
musela někoho děsit svým strništěm. (Stačí, když to děsí mě).
Je zvláštní, jak najednou funguje chemie úplně obráceně, než 
jsem byla dosud zvyklá.
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Cítila jsem přesně to, o čem mluvila na sezení Darinka. Že 
kolem mě je tolik konkurence! A že já jsem až ta úplně 
poslední, za kterou by se ohlédl. Darinka se ale dostala do 
fáze, kde po ní kluci šílí sami a má problém se jim bránit :) 
Ale i ona byla ve fázích, které teď prožíváme každá z nás.
A kde je teď? ;)
Chtěla jsem, aby nebyla motivací jen pro mě.

Oči italského praporečníka způsobily, že jsem byla rázem na 
italské pláži, kde mi mazal záda, já tam ležela, on se dotýkal 
svými prsty mého těla a nosil mi vychlazené drinky, zmrzliny,
obletoval mě a když nastal večer, viděla jsem se na molu, kde 
mě přitiskl k dřevěnému zábradlí, mé letní šaty vlály v lehkém
vánku, má kůže byla rozpálená ještě z odpoledního sluníčka, 
občas jsem cítila na sobě ještě tu mořskou sůl... a taky na jeho
těle, které se ke mě tisklo víc a víc, až jsem to nevydržela, 
pokročila své opálené kolínko a tou nohou jsem si ho mírně 
tlačila k sobě. Chtěla jsem ho cítit, chtěla jsem ho mačkat a 
chtěla jsem vědět, jaké to je líbat jeho rty.
Myslím, že to jsou úplně normální představy naivní holky, 
které se nikdy nesplní. Takových ještě bude. :)
Ale Darinka mi dnes vyprávěla o tom, jak jí příjemně brní 
celé tělo, když jen pomyslí na to, že bude spolu se svým 
klukem. Ty myšlenky dokážou tolik! Je v nich síla, o které 
mnohdy ani nevíme.
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A přála jsem si být po boku toho muže. Přála jsem si, aby mě 
držel za ruku tak pevně, že bych mu jen tak nevyklouzla a 
občas mě majetnicky přisunul k sobě. Přála jsem si cítit jeho 
vůni a mít své DLOUHÉ vlasy zamotané na jeho tváři. Jen mě
za ně chyť!

Omlouvám se. Tohle sem nepatří. To je román od Daniely 
Steelové "Ital a havranice" :)

Ale proč o tom vystoupení vůbec píšu.
Ségra je taková dravá. Pořád dobře neviděla, tak se hrnula 
dopředu a když jsme měly pěkný výhled a začala fotit, tak za 
mnou slyším pána, jak říká: "Holky, mohly byste trochu 
uhnout? My tady nevidíme."

:) Uhnout nebylo kam, tak ségra zůstala, kde je, ale já se 
snažila nahnout k paní vedle, protože jsem měla takovou 
radost, jak mě ten pán oslovil!

Když praporečníci odešli a měl přijít na řadu orchestr s 
jedním známým zpěvákem, přišel k nám zvukař a povídá: 
"Slečny, tady nesmíte stát, my potřebujeme vidět na zpěváka."
:)

Dostávala jsem takhle jednu dávku sebevědomí za druhou.
I kdyby se na mě někdo zlobil, vztekal nebo byl ošklivý, ale 
oslovil mě "slečno", tak bych mu snad i poděkovala :)
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Vrátilo mě to zpátky zase na správnou stranu do života, na 
který už jsem si zvykla a přeji si, abych minimálně dalších 6 
týdnů neslyšela slovo "pane".

Hlavně, že jsem říkala, že už sem nebudu dávat další fotky :)

A to říkám zase. Nebudu :)

----------------------
Teď mi přišla hezká zpráva od kamaráda Radka :)
Dnešek je fakt úžasný.

Sešli jsme se totiž v supermarketu, kde byl ve frontě u 
vedlejší pokladny, takže jsme se aspoň pozdravili a byl tam s 
babičkou (babička mě viděla poprvé a nic o mně nevěděla):
"Ahoj, vypadáš fakt hezky! Jak jsem tě pozdravil, tak se mě 
babička ptala: "Co to je za slečnu?" :)
A já pořád čekal, až se dostaneš na řadu a řekneš "dobrý 
den" a nedočkal jsem se :-D Já jsem pořád zvědavý na ten 
hlas."

(A to jsem pokladní normálně pozdravila a řekla "budu platit 
kartou" :) To už mám natrénované :)

Vím, že starší lidé nemívají tak dobrý zrak. Ale byla jsem jen 
u vedlejší pokladny a babička měla brýle :)
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Ideální délka sukně (a ještě něčeho)
15. června 2014 v 16:14 | Tereza 

Je možná nesmysl volit délku sukně nebo šatů podle 
matematického vzorce, ale mě to zaujalo. :) (Jako vždycky 
všechny tyhle nesmysly. :)
Hledala jsem totiž, jaká je optimální délka šatů.
Většinou se všude píše o svatebních šatech, na které mám ale 
ještě nějakou chvilku čas. :)
Takže jsem si našla článek o tzv. "ID sukně", kde jistá 
australská matematička Lily Serna takový vzorec vymyslela. 
(Zas takové složité vymýšlení to ale nebylo.)

Řešila jsem délku mých nových šatů, trošku povolila ramínka 
a ty tři centimetry navíc myslím bohatě stačí.
Ale říkala jsem si: "Je to optimální?" :)

Jaká je ideální délka sukně?

Tento vzorec nám má zařídit krásné nohy.
(Už jsem tu kdysi psala o vzorci, který spočítá, zda máte 
krásné nohy a pokud je krásné nemáte, tak by s tím (mojí 
logikou) mělo jít něco udělat zrovna tímto vzorcem o ideální 
délce sukně).

(Článek převzatý z www.dailytelegraph.au.com)
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Bohužel všechny nemůžeme nosit hříšně krátké sukně nebo až
ty ke kotníkům.
Ale máme pro vás řešení. Vypočítejte si ID sukně.
Takže jak objevit svou ideální délku sukně?
Nechte se změřit od ramen až k patě. To celé pak vydělte 
koeficientem 1,618 a vyjde vám ID - ideální délka sukně!

Můj výpočet:
Od ramen k patě: 148 cm
Výška podpatku: dejme tomu 5 cm

(148 + 5) /1,618 = 94,6 cm

Musím říct, že 94,6 cm je délka těsně nad kolena, která už se 
mi moc nelíbí, ale ještě je to (pro mě) snesitelné :)

Jedna z modelek (19 let) prohlásila, že takováto délka sukně 
je pro ni více konzervativní, než kratší, jaké nosila dosud.
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Lily Serna (vlevo) měří svoji modelku
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Zajímalo by mě, co asi dělají kluci při hodinách matematiky s 
takovou učitelkou :)

To číslo 1,618 ale není nic nového a používá se už od 
renesance. Jde o tzv. zlatý řez (phi), o kterém jsem tu už kdysi
psala, který používají dokonce plastičtí chirurgové a který je 
považován za matematický ideál krásy.
Takže až takovou práci to té matematičce asi nedalo a po 
pravdě, tenhle vzorec pouštím z hlavy. :)

Ale ještě jednu tabulku bych tu měla. Nejsem si jistá, 
Darinko, jestli jsem Ti jí už ukazovala, když jsi řešila tu 
hloubku, ale rozhodně ty údaje jsou mimo mé dosavadní 
představy a nikdy bych neřekla, že pro ženy je ideální délka 
partnerova penisu zrovna nad 18 cm.

Jde o graf vytvořený na základě subjektivních přestav a pocitů
tisíců žen o mužském penisu a jeho ideálních rozměrech. 
Nejde tedy o statistický průměr, ale o ženskou představu.
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Pánové si na velikosti svého přirození velice zakládají. 
Opačné pohlaví mužskou chloubu vidí ale úplně jinak. A 
právě na základě tisíce výpovědí žen vznikla tabulka, podle 
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které si pánové mohou ověřit, jestli právě ta jejich velikost je 
pro ženy ideální.

Z výzkumu, který zveřejnil deník Huffington Post, vyplývá, 
že pro ženy je ideální obvod pánského přirození 16 až 16,5 
centimetrů a délka mezi 18,5 až 21 centimetry. Ostatní 
rozměry jsou ženami méně žádané.

Podle tabulky je zřejmé, že ženy mohou vidět rozměry penisů 
úplně jinak. Takže pánové, žádné obavy, jestli nepatříte mezi 
ty nevyvinutější. Některé dámy to rozhodně ocení.

Jak uvádí sever tvnoviny.sk, vědci zjistili, že délka pánského 
přirození ovlivňuje ve skupině mužů jejich postavení. 
Například mezi sportovci jsou jedinci s větším přirozením 
považováni svými kolegy za mužnější, schopnější a bez 
ohledu na skutečnost šikovnější. (Nikdy jsem nepochopila, jak
to ti muži mezi sebou ví. Nepamatuji si, že bych kdy v 
minulosti řešila své pohlaví s někým cizím, natož s kolegou 
nebo kamarádem).

Délka penisu ale rozhodně neovlivní to, jestli je muž pro ženu
dobrý milenec, umí skvěle líbat, nebo je vášnivý. Všechny 
tyto procesy totiž ovlivňuje jeden jediný orgán, kterým je 
mozek.

Do kterého čtverečku by patřila ta vaše představa? :)
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Škoda, že neexistuje ještě podobná tabulka, ale složená ze 
skutečných dat poskytnutých pány. Řekla bych, že by se dost 
lišila od téhle ženské představy. Ale to se dá vlastně 
předpokládat, protože když si něco představujeme, často 
přeháníme :)

Dnes jsem šla zase k mamce a potkala jsem Radka, co mi 
včera napsal tu milou zprávu, jak se jeho babička zeptala "Co 
je to za slečnu?", když mě viděla, jak ho zdravím :)
Šel se svojí mamkou a pejskem na nákup. Mamka zaplula do 
obchodu, zatímco on zůstal venku, tak se na něj usmívám už z
dálky, on na mě taky a jde ke mě: "No konečně slyším ten tvůj
hlas! To je úžasný! A jak to děláš vlastně?" :)

Řekla jsem mu, že spokojená nejsem, že mě za týden čeká 
první hodina hlasové terapie a že kluci to mají jednodušší. 
Jakmile začnou brát hormony, dojde k mutaci. To ho zajímalo,
pak vyšla mamča a nechtěla jsem je zdržovat, tak jsem se 
rozloučila. Jen jsem viděla, jak se mamča usmívá, s kým se to 
ten její kluk zase baví? :)

Mamka mi dnes říkala, jak už celý dům o mně ví. Však jak by
taky ne, když už to netajím a producíruju se vesele kolem, 
když jdu k mamce. Nechodím zadním vchodem ani při zdi, 
ale hezky po hlavních schodech před vchodem a slušně 
zdravím sousedy, na které se i usmívám, protože mě to baví.
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Jednou mamku zastavila sousedka (taková milá paní je to, co 
vychovala asi 5 nevlastních dětí, ze kterých jsou teď moc 
šikovní kluci a holky) a říkala mamce: "No on Tomáš byl 
vlastně vždycky takový jiný, než ostatní kluci tady v okolí, 
že?"

Jak nad tím najednou každý přemýšlí.

Ale to je dobře.

Má přeměna se vlastně dotýká mnohem většího počtu lidí, než
jsem si původně myslela. Dotýká se známých mých známých 
a ještě jejich známých, dotýká se sousedů a jejich známých, 
protože já jsem teď "ta, co z ní bude žena" a oni jí znají a tak 
to téma vždycky alespoň jednou musí přijít na řadu, protože to
je senzace, která stojí za probrání, ale pak už je to naštěstí 
nuda :)

Jsem ráda, že nutím takhle lidi přemýšlet o tom. A jsem taky 
ráda, že jsem se zatím setkala jen se samými dobrými 
reakcemi.

Moment, musím vytáhnout koláč (když mě ta Lucka zase tak 
namlsala). Dostala jsem nezkrotnou chuť na granko, tak jsem 
si našla recept a moc hezky to voní. Akorát z toho nemám 
takovou radost, jako když jsou i jiní strávníci...
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Ty jsi fakt ženská!
16. června 2014 v 19:07 | Tereza 

Když jsem před dvěma lety sledovala jedny z prvních videí 
přeměn na youtube, byla jsem v šoku. Z toho, že to jde. 
Nevěřila jsem svým očím, jak se ti vousatí, urostlí, mnohdy 
nehezcí muži proměnily v krásné princezny. Jak rozkvetly.
Chtěla jsem taky rozkvétat a nechápala jsem, jak se mohly 
dostat tak daleko, že už mohly žít v ženské roli naplno 24 
hodin denně. Fascinoval mě hlavně ten den vždycky 
označovaný jako "full time". Den, kdy vstupujeme do tohoto 
světa už jen jako ženy. To byla pro mě ta největší motivace, 
protože jsem viděla, že to jde.
Obdivovala jsem, jak jim to sluší, ale můj den, kdy bych měla 
žít 24 hodin v ženské roli už napořád byl tak vzdálený, jako 
nejvzdálenější hvězda v galaxii.

Jenže najednou jsem už na té hvězdě taky. Nebyla to vůbec 
taková nekonečná dálka, jak to původně vypadalo. Bála jsem 
se tolika věcí, ale nástrahy se nekonaly. Jen malé překážky, 
které snadno překročíte jedním krokem.
Už nejsem na začátku.
Už vidím na konec, který bude znamenat začátek.
Ale ve skutečnosti už ten začátek začal, protože to největší, po
čem jsem tak toužila (abych mohla vystupovat úplně všude 
jako žena a aby mě tak identifikovalo i okolí), se už 7.4. 
splnilo.
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Jsem tedy na místě, o kterém jsem ještě před dvěma lety jen 
snila a nemohla se ho dočkat.
Jak jsem se tu ocitla? :)

Byla bych tu dřív, ale musela jsem jít oklikou, protože 
kdybych šla rychle a přímo, nebylo by to ono :) Všechny 
kroky, které na naší cestě podnikáme, jsou důležité, ačkoli se 
nám může zdát, že ne.
A tak jsem 15 měsíců bojovala sama se sebou a snažila se 
odpoutat od své ex, o které se mi zdá doteď. Ale dá se to 
přežít :)

Tady už mě nic netrápí. Minulost je za mnou a život jde dál.

Chybí mi už jen krůček k tomu, abych vstoupila do tohoto 
světa jako žena i úředně a tělesně (ty obvyklé poznámky typu 
"ty nikdy nebudeš 100% žena" nepřijímám :) Já už jsem žena, 
stejně jako jste ženami i vy ostatní, kteří na svůj den "D" ještě 
teprve čekáte. Ale dočáte se! Pochybnosti hoďte za hlavu. 
Beztak jinou možnost nemáte.)
Celý ten proces, který ještě nemám úplně za sebou, mi nedělá 
až takové problémy, které někteří z nás popisují.

Chystám se to celé, až budu na konci, shrnout a posoudit, jak 
moc to bylo těžké, diskriminující, ponižující nebo snadné, 
příjemné a veselé.
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Chtěla jsem ale říct, že pokud máte teď stejné pocity jako já 
před dvěma lety, že všechno je v nedohlednu a chcete všechno
hned, tak ono to uteče. I těch mých posledních 10-12 měsíců, 
než si půjdu lehnout do Motola, bude pryč za chvilku. Ještě 
jedny Vánoce, jeden Nový rok, jaro a je to tu. Ale to už je pro 
mě jen třešíňka na dortu.
Nejdůležitější je, že už jsem ženou.
A den, kdy to pochopili i všichni lidé kolem mě, považuji za 
ten největší den v celé přeměně.

Po práci se mě kolegyně z vedlejší kanceláře zeptala, jestli 
bych jí nevzala autem do města.
Hned jak nasedla do auta, začala se smát, protože jsem pět 
minut před odjezdem řešila, jestli pojedu taky do města nebo 
ne. Nemohla jsem se rozhodnout! (No teda! Kde je moje 
chlapská rozhodnost? :) Samozřejmě jsem to nevyřešila, ale 
kolegyňku to děsně bavilo a ujišťovala mě slovy: "Ty jsi fakt
ženská!" :) Hned jak jsem o tom prý začala mluvit a začala 
jsem být nerozhodná, tak ve mě poznala sebe a ostatní své 
kamarádky, kolegyně, sousedky... a taky si vybavila svého 
manžela, který jí nervózně říká: "Tak už se konečně 
rozhodni!"

Koupit? Nekoupit? Přijdu domů a mrzí mě, že jsem si to 
nekoupila. Vrátím se tam a už to tam nemají. :)
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Proto s sebou ráda vždycky někoho tahám, protože já jemu 
(nebo on mě) může pomoct v tom rozhodování. I když 
mnohdy ani nej-kamarádka při nakupování nepomůže :)

Také na semináři bylo zmíněno, že hormony mají vliv také 
na mozek. (Takže vyvolávají u FtM mužskou vlastnost 
rozhodnost a u MtF tím pádem rozhodnost vyprchává. Zato 
získáváme jiné ženské vlastnosti :) Myslím, že nejsem sama 
(a rozhodně mi to ani trošku nevadí :)

Věřím tomu, že hormony mají vliv na absolutně každičký 
kousíček našeho těla. Ovlivňují především mozek, který 
potom řídí svými signály celé tělo. Neexistuje jediné místo na 
mém těle, které by hormony nebylo ovlivněno. A je ovlivněno
úplně stejně, jako u všech biologických žen. (Což mě tak těší! 
Protože to je přesně to, co jsem potřebovala - dát do souladu 
s duší mé tělo).

Na semináři byla ale zmíněna i poznámka, že hormony 
mohou mít vliv na hlas i u MtF.

Každý den nad tím přemýšlím a když jsem si pustila staré 
nahrávky, nemluvím už tak. Mizí basy.
Není v tom tedy až takový rozdíl, aby můj hlas automaticky 
každý označil hned za ženský, ale i já mám pocit, že mluvím 
jinak. Myslela jsem si, že je to proto, že chci. Že se snažím.
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Jenže jsou momenty, kdy na svůj hlas zapomínám nebo 
musím zakašlat... A ani tam se žádné extra basy nekonají.
Tak nevím, jestli to může být těmi hormony. Asi tomu chci 
zase věřit :) Ale to by jinak přeci paní endokrinoložka 
nezmiňovala? :)

(Tím jsem chtěla povzbudit i ostatní, i když samozřejmě 
záleží na tělesných dispozicích v hlasivkách a taky na tom, jak
hluboký původní hlas máme.)

Kolegyňka mi v autě řekla ještě jednu hezkou věc.
Zamyslela se nad tím, jak rychle si na mě všichni v práci 
zvykli. Jak už nemá nikdo problém oslovovat mě Terezo a 
mluvit v ženském rodě. (Myslím si totéž - mých minimálně 50
kolegů je úžasných :).
Dokonce mi říkala, že ani doma před mamkou o mně nemluví
jinak, než jako o Tereze.
Protože Tereza se stala součástí i jejich životů. Už to není ten 
někdo mezi. Je to někdo, kdo Terezou je a bude už do konce 
svého života. Není důvod to tak nepřijmout.

To je přesně to, o co tak stojím (nebo vlastně všechny 
stojíme).
Abychom byly ženami pro úplně celý svět.
A to taky budeme, holky! ;)

(Vy, co už jste - pro vás to neplatí - ale víte, o čem mluvím).
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Vždycky říkám, že důležitý je výsledek.
Ať se nám to líbí nebo ne.
Proto je mi jedno, jakým způsobem k tomu výsledku dojdu - 
jestli bude ten proces krásný, ponižující nebo diskriminující.
Důležitý je výsledek.

Kolegyňku jsem zavezla do města a jela jsem do obchodu, ve 
kterém jsem dříve pracovala, protože jsem tam potřebovala 
něco koupit.
Už asi dva měsíce si říkám, jak jim jen říct, aby mi neříkali v 
mužském rodě a neoslovovali po staru. Navíc, když už 
vypadám takhle, což je nutí neříkat mi nijak a mluvit o mně 
neutrálně.
Oni sami nevědí, jak na to a měla bych jim to usnadnit.

Jenže jak jsem vešla, byl tam kolega, který měl se mnou ze 
všech kolegů vždycky největší problém a kolegyně - starší 
paní, která jediná tam zbyla úplně od začátku (kam by taky 
jinam v tom věku chodila? :).

A u pokladny fronta, která tam až tak často nebývá.

Zákazníci byli v pohodě - komunikovala jsem s paní přede 
mnou a s paní za mnou - tu jsem nakonec pustila, protože na 
mě byla za prvé moc milá a za druhé se mnou očividně 
komunikovala jako se ženou (proč já se tomu pořád divím? :)
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Když jsem tahala z regálu krabici, kterou jsem si chtěla 
koupit, galantně mi uhýbl pán, usmál se na mě, já na něj, až 
jsem se začervenala a rozverně až dětsky poděkovala :)
Já se tam totiž cítím vždycky jako doma a když někdo 
potřebuje od prodavače radu, tak se aktivně zapojuju :)

Jenže v té frontě jsem začala mít strach.
Že jeden z těch mých dvou bývalých kolegů mě osloví v 
mužském rodě nebo starým jménem. Vůbec bych se tomu 
nedivila, ale byla jsem tam oblečená tak žensky, že se zřejmě 
snažili tu chybu neudělat.

Nakoupila jsem a šla. Jako vždycky to nešlo se tam postavit k 
pokladně a říct všem: "Chtěla bych vás poprosit, abyste mi už 
neříkali starým jménem a mužským rodem. Teď se jmenuju 
Tereza."
Všude byli zákazníci. Ti jsou tam ale vždycky.

Takže stále čekám na vhodný okamžik, jak jim to usnadnit a 
hlavně sobě, protože pro ně jsem oficiálně stále ten starý 
člověk, který si tu tak akorát hraje na holčičku a nemají ani 
tušení, že to myslím vážně, že beru hormony a že už za rok 
budu mít splněný svůj sen úplně do posledního puntíku. (Joo, 
kdyby to byl jen puntík! To bych si pískala a šla ještě tohle 
léto na koupák :) Ale copak můžu s tím punťou, co tam je teď,
když už mi vyrostla prsa? :) No tak to jedno léto to přežiju, 
abych tu ze sebe nedělala chudinku :)
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A když bude v létě chtít Kačenka do aquaparku, budu se péct 
na dece a tiše závidět.
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Nikčiny okamžiky štěstí
16. června 2014 v 21:10 | Tereza 

Fakt se omlouvám, že po chvilce píšu další článek, ale tenhle 
jsem nenapsala ani tak já, jako Nikča. A tak se mi její e-mail 
líbil, že jsem jí poprosila, jestli ho sem můžu dát. Je to totiž 
pohled ženy, která je dál, než já. Děkuji Ti, Nikčo, za to 
svolení ke zveřejnění.

Pamatujete na Nikču, která nám tu popisovala svoji operaci 
hlasivek?
Napsala mi moc hezký mail zase plný emocí, ale hlavně je v 
něm poselství pro nás pro všechny. Jako takový hezký příklad 
toho, že i když na sobě vidíme spoustu chyb, ve skutečnosti 
jsme jen příliš sebekritické a dokazuje i to Nikčin e-mail.
Nikča bude mít v září komisi a znám jí od prvního okamžiku, 
kdy mi kdysi dávno napsala, že s ní není něco v pořádku a 
musí s tím za někým zajít. Jen mě během těch mých 
vyčkávacích "modrých" 15 měsíců předběhla :) Ale díky tomu
tu můžu aspoň teď o ní psát jako o zkušené ženě :)

Dostala se do fáze, o které já zatím jen sním nebo ji prožívám 
jen virtuálně na internetu: "Nechápala jsem, že si mě začali 
všímat cizí muži, oslovovat mě a konverzovat jako s normální 
ženou."
To se mi moc líbilo, jak o tom píše. (Mám(e) motivaci, holky!
:)
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Tuhle jsem si četla na tvém blogu o tom, jak to jde i nejde. Jak
jsou někteří zlí a jiní hodní. Jak jsou důležité penízky, 
optimismus a pozitivní náhled na věc.
Moje stavy a nálady nebyly do teď ne vždy nejlepší. Deprese z
nedařící se přeměny, malicherné a malé negativní podněty 
měly dopad velkých rozměrů na mou psychiku a vše jsem si 
zabírala snad nejvíc jak to jen šlo.
Už vím, že přeměna jde i bez penízků, jen musíme hledat tu 
správnou cestu a vydržet. Čas je to nejdůležitější. Už mi 
nevadí, že zatím nemám na likvidaci vousů a je to pro mě 
náročnější, nevadí, že mám nos jako Pinokio a spoustu 
jiných věcí, které jsem považovala za nepřekonatelný 
nedostatek. Nevadí, proto že se za poslední 3 měsíce stalo 
tolik věcí, které jsem absolutně nechápala.

Nechápala jsem, že si mě začali všímat cizí muži, oslovovat 
mě a konverzovat jako s normální ženou. Ptát se mě kolik 
mám dětí a jestli ještě nějaké chci a jiné detaily, na které 
nejsem ještě schopna ani reagovat. Nechápala jsem jak to, že 
o mně noví pracovníci měsíc nevědí a myslí si, že jsem 
normální bio žena i když se mnou sdílejí šatnu. Nechápu co 
se stalo, nevidím na sobě žádnou změnu, ale okolí reaguje o 
100% jinak.

Jediná změna byla po operaci hlasu a myslím, že mi dodala 

Červen 2014 - Nikčiny okamžiky štěstí 1071



tolik sebevědomí, že jsem konečně vylezla s té své negativní 
ulity a nechala vyjít ven to dobrý co ve mě je.
A ještě k té operaci hlasivek. Byla jsem ve čtvrtek na té 
kontrole v Hradci a vše v pořádku. Několik testů hlasu a 
rozhovor na téma proč mě vzali a jiné ne. Nedokázal mi na to 
Dr. Dršata odpovědět. Potvrdil mi doměnku, že opravdu záleží
jen na náhledu věci prof. Chroboka. Toho jsem potkala v 
parčíku před oddělením. Dostala jsem za uši, že kouřím a moc
moc mu poděkovala. Je člověk, který mi asi nejvíce pomohl. 
Konstatoval, že jsem jedna s nejpovedenějších prací co dělal.

Další věc která mi přinesla sluníčko do dušičky je moje 
spolubydlící. Je už po operaci a je mi s ní moc dobře. Dům už 
není tak prázdný a já tak sama. Další věc je můj nový vztah s 
mužem a komise v září. Už jsem byla v Fakultní nemocnici v 
Ostravě a můžu se objednat s kamarádkou na vyšetření k 
operaci už před komisí. Chtěla bych to zvládnout vše před 
vánocemi. Na ty se moc těším proto, že tu nejsem sama a 
Vánoce na rozdíl od loňska budou. A ty nejkrásnější. Hlavně 
proto, že dostanu ten nejhezčí dárek v životě.
Je mi konečně dobře a doufám, že už nebudu nikdy tak smutná
jako za posledního půl roku a bude už jen pomalinku líp a líp.
Sluníčko svítí, záhonky jsou plné jahod a tohle je pozdrav od 
jedné šťastné, co už je jí teď nejkrásněji na světě.
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Nikčo, Tvá slova se mě dotýkají. Mám je v hlavě a nemohu je
z ní dostat.

Je mi smutno a veselo zároveň a tolik to štěstí Nikče přeju. 
Přeju totéž vlastně nám všem (ano, i sobě :).
Jak píše o své spolubydlící po operaci a domě, který není 
prázdný, o Vánocích, které budou krásné, tak přesně vím, jaké
to je, když jsem tu měla (a zase budu v červenci aspoň na 
chvíli mít) taky spolubydlící. Až do Vánoc tu sice asi nebude, 
ale kdo ví? :)
Při popisování toho, jak jí oslovují muži a ptají se, jestli chce 
ještě děti, jsem se zasnila i já.
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Chtěla bych jednou vstát a potkat se na ulici.
Chtěla bych se vidět tak, jak mě vidí druzí a říct si: "Jo, je to 
dobré, Terezo" nebo spíš "Ještě to není ono."
Protože kdybych to věděla a byla schopná to posoudit, šla 
bych do akcí, do kterých si teď netroufnu.
Sami sebe nedovedeme zhodnotit a od druhých to nechci, 
protože to mnohdy nebývá objektivní a to mě na tom mrzí. 
Vlastně nečekám chválu. Čekám, jaké mám nedostatky, jak 
jsem hrozná, ošklivá a neženská a myslím si, že když někdo 
tvrdí opak, že to říká jen proto, aby mi udělal radost.

Ale jak je vidět na Nikče - ono to najednou přijde samo - z 
ničeho nic vás osloví první muž a bude si chtít povídat o tom, 
kolik máte dětí a jestli ještě nějaké chcete.

Neexistuje snad hezčí důkaz.

Červen 2014 - Nikčiny okamžiky štěstí 1074



Terezčina cukrárna
16. června 2014 v 21:58 | Tereza 

Holky (a kluci) (a i vy ostatní :).
Právě jsem otevřela takovou cukrárnu :)
Pokud byste cítili někdy potřebu si on-line popovídat, přitom 
zůstat pořád tady na blogu a číst si dál všechny články, tak 
jsem dnes dokončila takový "chatovací režim" blogu, který 
jsem nazvala "Terezčina cukrárna".

Prostě jsem dostala chuť si s vámi taky občas popovídat a u 
toho ještě popíjet vanilkový koktejl a vychutnávat si zákusek.
(Tak ty poslední dvě věci (popíjet koktejl a jíst zákusek) zatím
takhle přes chat nefungují, ale třeba někdy ;)
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Je to vlastně totéž, co otereze.blog.cz, protože se načítají 
přímá data z této stránky, ale dá se u toho ještě povídat :)
Chat najdete na adrese:

http://pokec.katja.cz

Už mě vážně štvalo, jak si s vámi všemi chci někdy popovídat
a musím jen přes komentáře, které pak mizí do historie.

Vzkazy v hlavní místnosti nikdy do historie nezmizí, dokud je
nesmažu.

Registrace uživatelem není možná. Probíhá pouze po 
předchozí domluvě se mnou :)
Jestli chcete mít vlastní přezdívku, stačí mi napsat na mail 
spolu se zvoleným heslem.
Vy všichni, kdo jste součástí tohoto blogu už dávno a píšete 
do komentářů, máte automaticky vytvořený profil, ale budete 
si muset napsat o heslo, protože já to všem automaticky 
posílat nebudu (mnohdy ani nevím kam).

Vstup je možný i pro neregistrované, kteří si mohou po vstupu
zvolit vlastní přezdívku, u které bude poznámka "host".
Hostům nezůstává přístupná historie vzkazů.
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Hlavní stálou místností je "Terezčina cukrárna", druhou stálou
místností je "Náměstí s lavičkami".

Můžete vytvářet své vlastní místnosti, které lze zaheslovat, 
včetně soukromé komunikace jen mezi dvěma osobami (ve 
stylu facebooku).
Prázdná nestálá místnost vydrží 60 minut, poté bude 
automaticky smazána.

Jediné, co chybí, je tlačítko "odhlásit". Na tom se pracuje, ale 
mě už se ta cukrárna chtěla otevřít teď :)

Kdyby někomu něco nefungovalo, tak mi to napište a já s tím 
něco provedu.

A teď hurá do sprchy a pak zase do postýlky se srulovanou 
peřinou ve tvaru lidského těla...
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Spiderman je transsexuál
17. června 2014 v 22:56 | Tereza 

Ano, jsme tu. We Exist.
Někoho také napadla podobná myšlenka, jako mě, když jsem 
tvořila video "Sorry, we are everywhere."

Když jsem dnes přišla domů a pustila si písničky na volně 
dostupném celoplošném českém hudebním kanálu, musela 
jsem se zastavit.
Písnička, kterou kapela Arcade Fire vydala teď v květnu, 
takže je čerstvá, mě hudebně nadchla tak nějak normálně (i 
když s postupem času to jde - ale "indie rock" moc 
neposlouchám). Vizuálně mě však přikovala k obrazovce 
hned.

Arcade Fire - We Exist
https://youtu.be/hRXc_-c_9Xc

Klip začíná totiž tím, jak si muž oholí hlavu, vezme krásnou 
blond paruku (ach ty blondýnky :) a vyrazí do světa jako žena.
Ne jako transvestit.
Chce žít jako žena. Jít městem jako žena. Do baru jako žena. 
Tak proč všichni tak civí?

Tím mužem je herec Andrew Garfield, který hrál Spidermana 
(ano, Spiderman je transsexuál a má i pěknou postavu).
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Nechci ten klip ale vůbec zlehčovat hláškou, že Spiderman je 
transsexuál. Ve skutečnosti v tom klipu není VŮBEC NIC K 
SMÍCHU a je smutný.

Když jsem poprvé viděla tohle video, měla jsem zvláštní 
pocity. Stejně jako jeho postava stála a zírala do zrcadla, jsem 
byla i já přenesena zpátky do svého pokoje, když mi bylo 16 
let a bojovala jsem se svou genderovou identitou. Vzpomněla 
jsem si na stejná zklamání, když jsem se snažila o sebereflexi,
která mě donutila odvrátit zrakých pokaždé, když jsem viděla 
zrcadlo.

Píseň sama o sobě bez videoklipu není o trans ženě - je o 
synovi, který říká otci, že je gay. Video je ale jasně určené na 
podporu tolerance a porozumění.

V naší společnosti je genderové identity jsou často zmateně 
zaměňovány se sexuální orientací. Existuje názor, že trans lidé
jsou prostě jen takoví "jiní gayové" bez ohledu na to, zda se 
tito lidé identifikují nebo neidenfikují jako transsexuálové.

Není to takový ten super optimistický letní pozitivní klip. V 
jedné chvíli jsem měla slzy v očích a bylo mi hrozně, když jí 
začali ošklivě brutálně ubližovat, ale Arcade Fire chtěli lidem 
jen říct, že tu jsme taky, ačkoli to spousta lidí nechce přijmout.
Je to jen klip, ale bylo mi jí líto.
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Netočí se moc klipů s transsexuální tématikou, které by navíc 
běžely ve volně dostupných kanálech.
Takže jsem ho sem chtěla dát a když někdo z vás narazí na 
další, udělám seznam, ale moc dlouhý asi nebude.

Volný překlad některých částí textu:

Chodí stále dokola
Hlavy plné zvuků

A chovají se
jako když neexistujeme.

Chodí po místnosti
zírají přímo na vás

a mluví
jako když neexistujeme.

Ale my existujeme.

Tati, je to pravdajsem jiná než ty.
Ale řekni mi, proč se ke mě takhle chovají?

Prosí nás na kolenou
modlí se, ať neexistujeme.

Nechme je zírat!
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Jestli je to všechno, co dovedou.
Ale zlomí mi to srdce
když mě nepřijmeš.

Ach tati,
neodvracej se ode mě.
Víš, že jsem vyděšená.

Chceš mě snad vidět, jak se potápím?
Víš, že jsme mladí.

A je fuk, že jsme zmatení.

Chceš nás vidět, jak se potápíme?
Co se bojíš, že ztratíš?

Možná, když budeme držet při sobě
něco se může změnit v našich srdcích.

Tak kde začneme?

Mimochodem - ten název článku zní tak bulvárně, ale... co je 
na tom, že Spiderman je transsexuál?

Nechme je zírat...
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Ranních 6 stupňů
18. června 2014 v 7:45 | Tereza 

Tak nevím, kde je problém :)

To mi teda vysvětlete, HOLKY!

Dnes ráno tu bylo 6 stupňů.
Mrznu!
A to mám kalhoty.
Je úplně modrá obloha, sluníčko 
a odpoledne má být 23.

Ale každá druhá holka venku má vesele sukni!
Jak to?
To jim jako není zima???
Přemýšlím nad tím pořád, protože já chci taky sukni! :/
Těším se na den, kdy se oteplí a bude zase příležitost jí 
vytáhnout. Každý den čtu počasí s nadějí, že bude zase na 
sukni!

Ale do 6 stupňů to fakt nedám.

Hned ráno při pohledu na teploměr jsem věděla, že sukni ne.
Jen co vyjdu z domu, slečna tam venčí pejska v nádherných 
šatičkách.
(Ty chci! :)
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(Včera si Darinka taky koupila šaty a posílala mi fotku. Jsou 
tak sexy! Teď z ní bude dračice s nevinnou tváři a už vidím 
ten scénář, co se stane, až přijde za svým chlapcem, který na 
ní určitě nenechá jen oči :) Tím mě ale namlsala, protože já 
bych chtěla taky ještě jedny šatičky - do práce :) Nebo radši 
hned troje :)

Nasednu do auta a kolem mě projde paní v sukni.
Jedu do práce a je to tak na půl - kalhoty, sukně, kalhoty, 
sukně.
Jedna paní jde zachumlaná do bundy zapnuté až ke krku a je 
vidět, že je jí zima.

Pak se odpoledne vracím z práce, je vedro, všude holky v 
sukních (to jsou ty, co vyšly ven později nebo se doma 
převlékly), jen já musím mít kalhoty!

I kolegyňka včera měla šaty.

Musím se jí zeptat, jestli jí není zima.

Ale asi není, protože jen co přijde, už otvírá okno (a to je tam 
6).

Zatímco já mrznu i ve 30 a jediné místo, kde se prohřeju je 
rozpálené auto po práci nebo horká sprcha, ostatní holky si 
užívají sukýnek v ranních 6 stupních.
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Měla bych tu zimu přehodnotit :D

Když jsem hledala nějaký hezký obrázek slečny v sukni, co 
jde ráno po městě, tak jsem samozřejmě zase na něco 
zajímavého narazila.
Nepíšu to ani tak kvůli té statistice, ale trochu mě to 
rozesmálo.
To je totiž americký obraz, který k nám ještě nedorazil.
Vím, že se některé ženy přezouvají po příchodu do kanceláře i
u nás. Lenka z Pardubic mi říkala, že její kolegyně jezdí 
zásadně v balerínkách, ale do práce do banky už kráčí v 
podpatkách. Takže já to chápu a neodsuzuji. Jen mě zarazilo 
těch amerických 7 žen z 10.

Ve firmě, ke pracuji, se nepřezouvá v kanceláři nikdo. (Tedy 
kromě kolegy, který si nazuje pantofle nebo chodí občas jen 
tak v ponožkách :)))

7 z 10 žen mění po příchodu do kanceláře svou obuv

Ženy, které pracují ve městě, kam dojdou jednoduše pěšky, 
taxíkem, vlakem nebo autobusem, často ráno nebo dopoledne 
nosí pohodlnější boty na cestu do práce a pak si své boty v 
kanceláři mění. Pokud by se snažily chodit rychle na vysokých
podpatcích, rozbolely by je nohy. Takže tyto ženy jsou buď 
nuceny nosit s sebou další boty ve své kabelce každý den do 
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práce nebo mít v práci šuplík plný bot.

To je jeden z důvodů, proč ženy musí nosit takové velké vaky 
všude, kam přijdou!

A dámy, kolikrát jste šly v pátek rovnou z práce ven na noční 
akci? Děláme to docela často. Pak s sebou budete muset nést 
3 páry bot! Možná budete chtít kratší podpatky pro dojíždění 
do práce, středně vysoké do kanceláře, odpovídající vašemu 
obleku nošenému na poradách a vyšší boty, které zvýší vaši 
jistotu při socializaci v průběhu požívání nápojů a jídel v 
restauraci, baru, nebo na společenské akce během celého 
večera.

Takže dámy? Kolikrát jste šly v pátek rovnou z práce na noční
akci? :) Taky to děláte docela často jako Američanky? :)

Já ještě nikdy. Nejspíš proto, že žiju v severních Čechách.
Neumím si představit, že z práce letím rovnou ven v tom 
samém oblečení, ve kterém jsem přišla do práce a nestihla se 
ani upravit.

A taky pořád všude s sebou taháte ty velké vaky, ve kterých 
máte dva páry bot? :)

Pak se mi ještě líbil ten termín "socializace v průběhu 
požívání nápojů" :) Každý takovým akcím říkáme jinak :)
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To nic nemění na tom, že pořád přemýšlím, jak to, že těm 
slečnám venku v sukních není zima? :)
(Ale je! :)
Jenže pro krásu se musí trpět :D

-----------------
Už po obědě mi došlo, že všechny ty slečny ráno v sukních to 
prostě tu chvilku na přesun do práce nebo do školy vydrží. A 
pak už se během dne otepluje. Teď už je 24 stupňů - parádní 
počasí. Takže hurá do sukní.
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O bezdůvodném smutku
18. června 2014 v 23:14 | Tereza |  Přeměny 

Je mi strašně smutno a nevím z čeho.
Nechci psát o smutku, ale celou mě pohltil.
Tenhle stav jsem ještě nikdy neměla a nechápu, proč ho mám 
zrovna teď na den přesně 4 měsíce od začátku HRT. (Já mám 
vlastně takové malé výročí!)

Je mi smutno z toho, že je večer, že jsem tu sama, že tu 
nemám naší schoulenou vrnící kočičku, že v Iráku unesli 145 
dětí, že je konec jara, že někteří lidé umírají, že někteří lidé 
mají jen pár roků života, že někteří lidé nikdy neudělají ten 
první krok, že tu není Kačenka, že tu není Darinka, že je 
venku prázdno a pusto, jako kdybych v tomhle městě žila jen 
já.
Chce se mi jen ležet a poslouchat písničky.
Nemyslet na nic, i když vlastně nemám důvod na něco 
smutného myslet.
Šla jsem do sprchy se vybrečet. Potřebovala jsem to ze sebe 
dostat a prohřát se horkou vodou.
Tak se to přeci vždycky dělá, aby nás nikdo neslyšel...
A já jsem tu v bytě přitom sama.

Viděla jsem v té vaně jednu moc krásnou blonďatou hlavu a 
oči plné slz. Ty slzy jsem stírala, ty vlasy jsem hladila a 
utěšovala člověka, na kterém mi tehdy záleželo nejvíc na 
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světě. Tenhle obrázek, kdy jsem viděla poprvé plakat mojí 
bývalou manželku, protože jí umřel děda, mi z hlavy nikdy 
nezmizí.

Já se zatím dívala v obýváku na zprávy a těšila se, jak ke mě 
přijde a já si jí přitisknu k sobě.
Ale pořád nešla. Tak jsem o ní začala mít strach.

Proč se stydíme za naše slzy?

Nemůžeme je zastavit.
Ale potřebujeme je.

Nevím, proč myslím zrovna na svojí ex. Není to konkrétní 
důvod smutku. Rozesmutňuje mě všechno a v historii se najde
momentů, které těch slz dokáží vyvolat...

Není neděle večer po vrácení Kačenky a mě je takhle.

Mě, která všude hlásí, jak je pořád v euforii a neví, co je 
smutek.
Ale to je normální.

Zrovna mi napsala Monika z Anglie, že už jsem sem dlouho 
nedala žádnou videopřeměnu z youtube.
To je fakt. Spravím si náladu nějakou hezkou povedenou 
přeměnou.
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Nejste náhodou někdo v pondělí 23.6. v Praze?
Mám tam po poledni 7 hodin volna, tak kdyby jel někdo 
kolem, ráda se přitulím :) Teda připojím.

A to jsem měla odpoledne takovou radost.
Lucka mě naočkovala, abych natočila nějaké své video, kde je
slyšet můj hlas.
Zkoušela už jsem to včera a začalo mě to bavit, takže jsem ho 
natočila, ale nejde zkopírovat z karty.
Píše to: "nelze zkopírovat - parametr není správný". Přitom ve
foťáku pustit jde.

Parametr není správný.
Kdo tyhle hlášky vymýšlí?
Je ti smutno? Parametr není správný.
Máš hlad? Parametr není správný.
Sorry. Nějak se s tím poper.

Zbyla mi velká kynutá tvarohová buchta od oběda.
"Holky nesní všechny čtyři buchty!", :) upozorňovala mě 
kolegyňka, když jsem si k ní přisedla.
:) Měla pravdu.
Holky nesní všechny čtyři buchty.
Klukům to problém nedělalo.
Tak si aspoň teď zamlsám.

Červen 2014 - O bezdůvodném smutku 1089



Trošku mi na ní tedy u oběda vadil ten mravenec, ale skončil 
odpinknut nevím kde.

Napekla bych buchty, ale nemá je kdo jíst.
Jsem tu sama.
Celý plech buchet nesním. I když dám mamce, ségře, do 
práce, tak mi jich pořád zbyde tolik.
Ráda peču s Kačenkou, ale ta sní tak jednu.
Nebo s Darinkou - ona je gurmánka jako já :)

Radost mi udělala ještě jedna věc.
Ulice, ve které bydlí moje mamka, byla jedna z posledních ve 
městě, kde ještě neprojelo autíčko Google StreetView.
To jsem věděla, ale co jsem netušila bylo, že když vylezu z 
domu mamky, proti mě se zrovna bude tohle autíčko s 
německou značkou, s koulí z objektivů na střeše a velkým 
nápisem Google StreetView otáčet. Byla jsem od něj asi 
metr :)

No bezva. Já se taky musím připlést do všeho.
Rychle si upravit vlasy!
Aha, tak to už je asi pozdě :)
Doufám, že mi aspoň vyretušují tvář. I když mě osobně je to 
jedno.
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Vyfotila jsem si ho a pak ještě jednou, když jsem ho pouštěla 
na výjezdu z úzké odbočky a naskenovalo tak hezky celé mé 
autíčko s růžovýma kytičkama :)
Jůů :)

Autíčko Google skenuje mě a moje auto :)
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Zjistila jsem, že to psaní tady mě uklidňuje a přivádí na jiné 
myšlenky.
Ale stejně se těším do postele, i když už jsem před dvěma 
hodinami na chvilku usnula. Jen jsem držela foťák a 
přehrávala si nahraná videa a najednou už si nic nepamatuju.

A taky jsem zjistila, že mě uklidňujete vy.
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Do tohohle mého přemýšlení o smutku mi přišel e-mail, 
kterých už mi přišla spousta a jsou všechny úplně stejné jako 
přes kopírák, ačkoli je psaly různé osoby.

Mám úplně chuť tu o tom napsat, protože to jsou první 
jiskřičky v našich životech, naše první krůčky do neznáma...

Pamatujete si ještě vy ten svůj první krůček o jeden schod 
výš? :) Ten úplně první!?
Ten první moment, kdy jste to úplně poprvé někomu řekli?

Je mi obrovskou ctí, že jsem zrovna já tou, komu to některé z 
vás řekly poprvé. A nikdy ta slova nenechám bez odpovědi. V 
každých je tatáž obava, jakou jsem před 2 lety vyslovovala i 
já: Vůbec nevím, jestli mi odepíšeš, ale já jsem šťastná, 
protože jsem ti mohla napsat.

"Včera jsem náhodou na netu narazila na Tvůj blog.S každým
dalším příspěvkem cítím, jak moc jsme si podobné. Až na 
jednu věc. Ty jsi měla odvahu na ten velkej, vnější coming out.
Já jsem jen u toho vnitřního. Jinak je to, jako kdybys psala o 
mně. Od školky jsem byla pěkná holčička, která si nerada 
hrála s kluky, která se sestřenkou přebalovala panenky, 
půjčovala si její kalhotky, sukýnky a šatičky a o prázdninách s
ní chodila na hřiště jako její kamarádka. A pak přišla 
puberta, hormony a bylo po iluzi.
Taky jsem Lucku zkoušela mockrát zabít, ale ona, potvora, 
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vstala z vlastního popela a byla ještě silnější než před tím.
Mám ženu, se kterou si moc nerozumíme, a čtyřletou dceru. S 
tou si rozumím až moc. Takže přesně ten malér, co popisuješ. 
Kdybych se rozhodovala jen sama za sebe, nebylo by co 
řešit... Ale takhle? A tak Lucinka vystrčí růžky jen, když je 
sama doma. Neumíš si představit, jak Ti rozumím. Z hlouby 
duše...
Jsi první člověk, kterýmu jsem se přiznala. Kromě sestřenky, 
ale ta to určitě brala jako dětskou hru. A v dospělosti jsme o 
tom nikdy nemluvily. Jsem moc šťastná, že jsem Ti tohle 
mohla napsat.
No nebudu se už víc rozepisovat, asi bych to obrečela."

Pamatujete na tyhle pocity? Na ty slzy? Na to zoufalství, 
beznaděj? Na ty nekonečné pokusy to zabít? Zabít navěky to, 
kým doopravdy jsme... A potom na první záblesky naděje? Na
první úsměv a radost? A na to obrovské nadšení?

Jsme všude a budeme tu pořád. Hanka je ve vlaku, který 
nikdy nedojede do cíle. Nastupují do něj pořád noví a noví 
"cestující" a ti, co už do cíle dojeli, zase vystupují. Jen Hanka 
tam zůstává.

Chtěla bych vzkázat Lucce, co mi před chvílí poprvé napsala 
a pustila tak tu Lucku v sobě zase o kousek víc do světa a taky
všem lidem na jejím místě:
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Své pravé identity se nikdy nezbavíte. Nemůžete jí zničit.
Můžete jí jen pustit dál do svého života, do tohoto světa, ve

kterém to možná není jednoduché, ale všechno je lepší, než žít
s maskou. Je to jednodušší, než to vypadá.

My už jsme to pochopily (že holky?).
Kdy to pochopíte vy? ;)

Odkládat to není neutrální řešení.
Je to špatné řešení.

Vidíte snad, že bych trpěla? :)
Nebo že bych litovala jakéhokoliv rozhodnutí?

"Můžete zavřít oči před tím,
co nechcete vidět,

ale nemůžete zavřít své srdce před tím,
co nechcete cítit.

Johnny Depp"

Tím, že jsem navečer smutnila, jsem neměla náladu vůbec na 
nic a myslela jsem si, že dnes ani nic nenapíšu. Ale ono napsat
občas i o smutku neuškodí. I ten je součástí našich životů a 
přeměn. A tvářit se, jakože neexistuje, je nesmysl.

Původně jsem měla v plánu si zase do hladka oholit nožky a 
vzít si zítra sukni, kterou jsem tu dnes ráno tak řešila, protože 
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bylo jen 6 stupňů, ale teď jsem ráda, že jsem vysprchovaná a 
zachumlaná v dece u PC.

Jen to pošlu, vklouznu do peřin, ať zase v práci zítra neusínám
:)

A vy, co zase náhodou narazíte na můj blog, klidně pište.
Máte víc síly, než si myslíte.

Je pravda, že bych se k některým starým článkům (hlavně z 
dob, kdy tenhle blog zmodral) raději nevracela, ale to je taky 
součást té cesty.

Tak a teď ta slíbená nová přeměna (speciálně pro Moniku z 
Anglie :)
Protože se chudák celý den pekla na anglickém sluníčku ve 
vedrech ve svářecí kukle.
Teda holky, co vy někdy vyvádíte za věci? Já normálně 
koukám :)

A rovnou sem dám ty přeměny tři, protože se mi chce! :D

Hm, tak mám pocit, že budu zase brečet, když vidím zase to 
rozkvétání... :/
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Brooke z Kalifornie už znám dlouho, ale teprve teď jsem 
viděla její video. A u něj tedy nějaká ta slza ukápla. Protože 
ona je tak krásná!!!

Dám sem hned dvě fotky pro porovnání.
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Zase ten kontrast před a po.
Zjistila jsem, že mě fascinuje ta ženská krása. Ne sexuálně, 
ale tím, kde se jí najednou vzalo tolik? Té bezedné krásy?

Jamie, 21 let, USA

Není pochyb, že je to žena. Že všechny tyto ženy jsou 100% 
ženy.
Na začátku klipu jsou skvělé fotky, které dokazují jen to, jak 
se Jamie snažila zabít tu ženu v sobě a tak je tam Jamie rybář, 
Jamie hokejista, Jamie fotbalista, lovec :) Samé vyloženě 
mužské činnosti.
Ale nějak to asi nepomohlo... :) A je to dobře, protože takové 
krásné slečny by taky byla škoda.
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A ještě jedna věc mě na Jamie zaujala. Ve svém 14 dní starém 
videu u posledních fotek uvádí, že je 10 měsíců na HRT, ale 1 
rok full time!
To znamená, že už si dovolila začít full time dva měsíce před 
HRT!
Jo to se tak někdo má, když si tohle může dovolit :) Ale je to 
jen důkaz, že to JDE!
Je na každé z nás, kdy co uděláme.
Já to měla přesně naopak. Full time mi začal 2 měsíce po 
začátku HRT a jsem šťastná, že jsem ten krok udělala takhle 
brzo. Nebylo na co čekat.

Jamie ve videu říká, že tohle rozhodnutí jí zachránilo život...

A do třetice - tahle slečna si říká "transgamer". Jméno jsem 
nikde nenašla. Patří mezi ty, které slovo "trans" uvádí skoro 
všude, zatímco jiní se tím chlubit nechtějí. I to je způsob 
přijetí své identity.

Ta proměna je parádní a až do poslední chvíle jsem nevěřila, 
že to fakt dopadne takhle. Stačilo jí k tomu 8 měsíců HRT.
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Všechny tři holky mají své vlastní krásné dlouhé vlasy a je 
radost vidět, jak všechny tři rozkvetly.
No, ty moje chabé čtyři měsíce HRT proti nim...
Ale dnes zrovna kolegyňka říkala: "Jéé léto, to už abysme 
začali kupovat vánoční dárky a je tu nový rok!"
Tak jsem jí to nadšeně odsouhlasila a řekla, že pro mě je fajn, 
že to tak letí. Potřebuji se z téhle mezifáze dostat co 
nejrychleji (i když to urychlit nejde :) Protože čím víc času 
uplyne, tím budu mít delší vlasy, větší prsa, hladší pleť po 
hromadném ničení vousků, atd. atd.
Potřebovala bych stisknout tlačítko FAST FORWARD
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Nedokážu pochybovat o tom, že to jde. A nedokážu žít ve 
světě, kde bych tomu nevěřila.

A jde se spát.
Prosím žádné smutné sny.
Děkuji.
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Testosteron do nosu
19. června 2014 v 19:28 | Tereza 

Možná jste tu zprávu taky někde zaregistrovali.
Né, to není nový způsob léčby FtM :) I když by to vlastně 
taky mělo na něco působit.

Slyšela jsem tuhle zprávu v rádiu během dne jen tak letmo, 
ale první, co jsem si řekla bylo: fuuj, testosteron nechciii!
Jenže i ženy mají v těle malé množství testosteronu, které tam
není jen tak pro legraci :)

Nosní krém s testosteronem slibuje ženám spolehlivé dosažení
orgasmu.

Ženy se už brzy dočkají nového léku na poruchu dosažení 
orgasmu. Přípravek - nosní krém - obsahuje testosteron a po 
úspěšných klinických testech slibuje dosažení vyvrcholení při 
souloži a dokonce mnohonásobné orgasmy. Přípravek Tefina 
je podle společnosti Trimel Pharmaceuticals Corporation 
"bezpečný a účinný".

Mužský pohlavní hormon testosteron tvoří v malém množství 
i ženské tělo. Když však téměř chybí, žena trpí ztrátou libida a
poruchou dosažení orgasmu. Podávání testosteronu v malém 
množství může problém se vzrušením, chutí na sex a 
dosažením orgasmu vyřešit.
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Klinické testy byly provedeny na 253 ženách z USA, Kanady 
a Austrálie. Dostávaly lék se třemi různými dávkami 
testosteronu nebo placebo po dobu tří měsíců.

Skupina užívající placebo měla během testovaného období 1,7
orgasmu v průměru, skupina užívající krém 2,3 orgasmu. Ani 
po třech měsících užívání přípravku se nedostavily nežádoucí 
účinky.

"Porucha dosažení orgasmu je druhým nejčastějším sexuálním
problémem u žen. V průměru trpí touto poruchou každá pátá 
žena, čtvrtina z nich zažívá kvůli tomu psychický stres," tvrdí 
doktorka Sheryl Kingsbergová, která pracovala na klinickém 
testování přípravku. Kingsbergová pracuje jako profesorka na 
oddělení reprodukční biologie a psychiatrie při Case Western 
Reserve University v Clevelandu ve státě Ohio.

A přidám zase jeden takový hezký zážitek (zatím ne s 
ženským orgasmem díky namazanému nosu).
Musela jsem na poštu s balíkama. Byl takový vichr, že mi 
ulétl hromadný podací lístek, který jsem pak honila po 
parkovišti - snažila jsem se za ním běžet žensky, měla jsem 
balerínky na klínku a tak to šlo skoro samo :) Bohužel se 
nenašel žádný zachránce mého lístku, kterému bych pak byla 
ochotná i poděkovat a dozvědět se, kde bydlí, že staví dům, že
rád chodí do přírody... :)

Červen 2014 - Testosteron do nosu 1104



Na poštu jsem šla taky proto, že jsem měla doporučený dopis 
na staré jméno. Nic jsem nečekala, ale přesto jsem byla 
zvědavá, jestli mi ho dají, protože je to tak 3 měsíce, co mi 
přišel poslední dopis na staré klučičí jméno.

Pošťačka za přepážkou mě zná. Ví, že teď všude uvádím 
Terezu a taky, že za rok budu mít tohle jméno v občance.
Dala jsem jí oznámení o uložení zásilky a už se smála, 
protože si myslela, že nemám už žádný doklad na staré jméno.
Ale já ho mám :)
Cestovní pas.

Tak si ho vzala a když nalistovala stranu s údaji a fotkou 
řekla, že mi dopis nemůže vydat :)
Protože na té fotce prý nejsem já :)
Jupíí :)
Pak ale zamhouřila oči a řekla, že správně by mi to neměla 
vydat, ale že ví, jak to se mnou je, tak mi to dá.

Došlo mi, že schovat si pas se starou klučičí fotkou jen proto, 
abychom si mohly vyzvedávat zásilky na staré jméno, je 
časem úplně zbytečné.
Být tam nějaká nová pošťačka, tak mi to nedá.

Což mě samozřejmě nesmírně potěšilo!
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Bylo mi úplně jedno, jestli mi ten dopis dá nebo ne. Užívala 
jsem si ten pocit, že na klučičí fotce v pase nejsem já :D

Ten dopis byl nakonec otravný dopis pojišťovny, ale i když 
mě vyzýval k zaplacení, měla jsem z něj šílenou radost :D

Vyšla jsem ven a zrovna šel proti mě s mamkou můj bývalý 
spolužák ze ZŠ.
Ze zvyku jsem ho chtěla pozdravit, ale včas jsem se zabrzdila 
a čekala, co bude :)
Koukal na mě, já na něho, prošel kolem mě a ... nic :)

Chichi.

Bohužel u všech lidí, kteří mě dobře znají, to takhle zatím 
nefunguje.
Chtělo by to ty dlouhé vlasy.

Čeká mě krásný víkend s Kačenkou.
Poprvé si jí jdu vyzvednout v dámském přímo ve školce. Od 
7.4. jsem si jí totiž ve školce ještě nevyzvedávala, moje ex se 
snažila, abych se tam v dámském neobjevila a tak jí 
vyzvedávala přede mnou a já pak šla pro ní domů. (Doplňuji 
druhý den ráno: Přišla mi sms od mé ex, že si mám Kačenku 
vyzvednout zase u nich doma, takže do školky už se Tereza 
nikdy nepodívá.)
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Končí školní rok a Kačenka jde od září do školy, takže tohle 
bude vůbec můj první a současně poslední ženský vstup do 
její mateřské školky :)
Tchýně a švagrová, která tam ale pracuje, s tím nemají 
nejmenší problém. To jen moje ex.
Třeba vymyslí zase způsob, jak to udělat, abych jí zítra 
nevyzvedávala ve školce, ale někde jinde.

Na začátku září se půjdu na mojí Kačenku podívat do školy a 
popovídat si s její paní učitelkou, abych jí vysvětlila, kdo jsem
a aby Kačenku bránila, kdyby jí chtěl někdo ubližovat.

A hned po školce jdeme s Kačenkou na opékání buřtíků u 
příležitosti otevření nějaké části cyklostezky.
To znamená spousta lidí :)
A to já teď miluju :)
I přesto, že mi Kačenka říká (a smí říkat) pořád táto.
Tolik jí miluju, že je mi to jedno, i když cítím, že mezi lidmi 
komplet v dámském je to pro mě občas složité, ale ona je na 
prvním místě a pak až jsem já.

A nakonec sem dám ještě takovou hezkou autentickou 
statistiku, co muže přitahuje na ženách.
Moc se mi ty odpovědi mužů líbily a když si je tak čtu, tak 
zjišťuji, že okouzlit muže vlastně není vůbec až tak těžké :)
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Muži jsou... komplikovaní. Někteří šílí, když kolem nich projde
okouzlující blondýnka, jiní mají zase slabost pro zrzky. 
Každého muže zkrátka vzrušuje něco jiného, stejně jako každá
žena má slabost pro jiné chlapíky. Některou vzrušují svalovci, 
jinou zas "nedostupní" intelektuálové.

Na Facebooku magazínu Men´s Health se redaktoři ptali 
mužů, co na ženách "dostává" právě je! Možná budete 
překvapené (a možná se vám uleví), když si přečtete, jak 
snadné je některé muže okouzlit!

"XXXL tričko a pod ním žádné spodní prádlo, nebo chybějící 
podprsenka!" -Roel

"Obyčejné letní šaty na ramínka, to je pro mně šíleně sexy!" -
Wayne

"Fit ženy sportovního typu mě pokaždé dostanou! Pro mně 
není nic lepšího, než vidět ženu běhat, nebo posilovat ve fitku. 
Když dělá třeba kliky, opravdu z ní nemůžu spustit oči! Miluju
tu podívanou!" -Joseph

"Ženy v oblečení na tenis. Sukýnka a tílko. Možná to bude tak 
trochu můj tajný fetiš..." -Jon

"Široké sportovní šortky na basketbal a k tomu úzké uplé 
tílko." -Bobby
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"Její vůně. Pokud má nějakou specifickou příjemnou vůni, 
kterou používá každý den a patří k ní, totálně mě vzruší jen to,
když projde kolem. Pak ji chci víc a víc..." -Jacob

"Když je zpocená... Hned mě napadají hříšné myšlenky!" -
Phil

"Vzrušují mě ženy s dlouhými vlasy." -JR

"Atraktivní žena bez nánosu make-upu v akci - miluju dívat 
se, jak zahradničí, spravuje něco v autě, sekačkou zkracuje 
trávník, natírá plot a tak dále. To je pro mně opravdu sexy!" -
Lance

"Jednou jsme byli s partou na paintballu a rozdělili jsme se 
na dva týmy. Ona byla proti mně a střílela po mně. Po akci 
jsme si dali kafe a povídali si o paintballu. Byla šíleně 
nadšená a to mě dostalo! Je vážně atraktivní, když žena mluví 
o něčem, co ji baví a naplňuje! Už rok jsme spolu!" -Ray

"Ženy s brýlemi." -Alex

"Ušní lalůčky..." -Tamie

"Jednou jsem pozoroval ženu sedící samotnou u stolu v 
restauraci. Užívala si svou večeři a opravdu si ji 
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vychutnávala. Bylo to neskutečně sexy! Mimochodem... Jedla 
nudlovou polévku!" -Justin

"Tetování." -Michael

"Když seděla sama v rohu a četla si knížku... na oslavě 
narozenin našeho kamaráda!" -Rene

"Takové ty malé "chmýřovité" vlásky na krku, když má 
udělaný culík!" -Kevin

"Klíční kosti." -Stuart

"Kdysi jsem miloval holku, která pokaždé potom, co si kýchla 
hlasitě nadávala. Bylo to tak roztomilé!" -Alan

Možná vám některé z těchto tajných zpovědí připadají trochu 
zvláštní, ale na druhou stranu je skvělé vědět, že muže 
vzrušují věci, které běžně děláte! Hlavní je vědět, co vzrušuje 
právě toho vašeho!

Však já to jednou zjistím :)
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Co tomu řeknou lidi?
20. června 2014 v 10:16 | Tereza 

Měla jsem v plánu dnes po vyzvednutí Kačenky ve školce 
zajít na akci pro děti, která se koná ve stejném městě, kde 
bydlí.
Už ráno mi ex napsala, že Kačenku vyzedává ve školce dříve 
a mám si pro ní přijet k nim domů. To jsem čekala.
Takže do školky už se letos nepodívám. Vlastně jsem tam 
ještě tak, jak už chodím od 7.4., nebyla. Chodila jsem tam pro 
Kačenku v době před mým full time oblečená neutrálně, ale 
ne jako žena. Od doby, co jsem už taková, jaká mám být - 
tedy ženská - se ex zasekla a Kačenku vyzvedává dřív, abych 
do školky nechodila.
Chtěla jsem ex napsat, čeho se pořád bojí? Aby mě děti 
neviděly jako ženu? Aby se pak Kačenky neptaly, to byl tvůj 
táta?
Psycholožka, kterou zorganizovala moje ex nám řekla, že na 
tom nic není - Kačenka prostě řekne: Ano, to byl můj táta. (Já 
s tím problém nemám, Kačenka s tím problém nemá - tak 
KDO S TÍM MÁ PROBLÉM?)
Ty děti se jí můžou smát nebo pošklebovat, ale jsou tam 
učitelky, které to mají dětem vysvětlit.
V mateřské školce to bylo jednoduché. Kačenka byla 
teoreticky chráněná před zlými dětmi mojí švagrovou a 
tchýní, které žádný problém nemají.
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Ale jak je vidět, ochranu Kačenky vzala moje ex do svých 
rukou v záchvatu příšerného strachu, aby mě takhle někdo 
neviděl. V záchvatu strachu o Kačenku.
Co když mě takhle uvidí rodiče? A co děti? A pak budou 
Kačence ubližovat?
Já budu přeci ženou už do konce života! Nezmění se to.
Nemůžu a nebudu a nechci se schovávat nebo utíkat. Je 
nesmysl oddalovat kontakt s Kačenky prostředím ve škole 
(nebo teď momentálně ve školce, ale tam jde za týden už 
naposledy) jen proto, že se moje ex bojí reakcí dětí (nebo 
koho vlastně? Nesvádí tak trošku svůj strach na Kačenky 
možný problém, který neexistuje? - Nesoudím, jen 
přemýšlím). Ve své hlavě si vymodelovala situaci, kdy bude 
na Kačenku někdo moc zlý a tak se jí přirozeně snaží chránit. 
Ale tohle je extrém. Nikde není psáno, jaké ty děti v jejím 
okolí budou a jak se zachovají.
Připojila se k ex i švagrová, ale tu mám ráda za její 
dlouholetou nestrannost (která právě teď skončila), takže jsem
zatla zuby, mojí ex nic nenapsala, pokorně Kačenku vyzvednu
u nich doma a na žádnou dětskou akci nepůjdu, protože jak mi
bylo doporučeno, není teď vhodné pohybovat se mezi dětmi a 
rodiči z města, kde bydlí. Když si moje ex nepřeje, abych 
chodila jako Tereza do školky, nepůjdu přeci po školce na 
akci, kde všechny ty děti a rodiče budou?
To má být logické...
Jsem asi jiná. Vidím to jinak. Věřím těm, co mají 20leté 
zkušenosti s dětmi a lidmi, jako jsme my. A taky věřím tomu, 
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co cítím, když jsem s Kačenkou. Vnímám jí celým svým 
srdcem a miluji její nadšení pro mou ženskost, kterou mi 
připomíná každou chvilku.
Nejdřív jsem švagrové odepsala, že s jejím názorem 
ovlivěným mou ex nesouhlasím a není správné couvat. Ale 
pak jsem tomu tlaku ustoupila, protože mi jinak moudrá 
švagrová napsala do sms úplně nepochopitelně na výběr tyto 
dvě možnosti: chceš ubližovat Kačence nebo ti na ní záleží?
To je tedy úhel pohledu. :/ Typická ex. Vidí jen tyto dvě 
možnosti. Převrací co jde, má svojí hlavu (já i ona jsme tak 
tvrdohlavé, že jsme s tím obě měly odjakživa problém).
SMS od švagrové (ona je ve skutečnosti exšvagrová, ale to 
slovo mi přijde divné a všichni mi rozumí) mě tu náladu 
rozhodně nezvedla. Když si přečtete o nevhodnosti odpolední 
návštěvy dětské akce a poznámce, že za rok už to bude něco 
jiného, protože budu vypadat jinak, ale teď, to si můžu vyložit
jako: Teď vypadáš děsně, vůbec nechoď mezi lidi jo? A 
Kačence tím ubližuješ! Neubližuj jí ano? Neber jí na dětské 
akce ve městě, kde bydlí. Uvidí tě tam jiní rodiče a jiné děti. 
Ti rodiče, co vidí denně mě, když jdu pro Kačenku do školky. 
Co si pak pomysl?
Myslím si toto:
Moje ex má panický strach z toho, že někdo uvidí Kačenky 
tatínka, který přichází v sukni. Bojí se, že pak bude kvůli mě 
terčem posměchu. I přesto, že jí její psycholožka řekla, že tak 
to prostě je, ale dá se s tím vyrovnat. Je to fakt, který nemůže 
být změněn, protože já už jiná nebudu. A taky se (podle mě 

Červen 2014 - Co tomu řeknou lidi? 1113



především) bojí, že jí někdo spojí se mnou - s "tím, co se 
nechal předělat". To je tak strašné. (Všechno to, o čem tu teď 
píšu jsou jen mé osobní názory, které nemusí být pravda. Jen 
si tu tak přemýšlím.)

Kačenka s tím nemá takový problém, jak si ex myslí. Vy 
všichni nemáte pravdu! Ani ty, ani psycholožka - to já musím 
nejlépe vědět, že Kačenka trpí. A neříkejte mi tu, že je to tak 
pozitivní dítě!
Měla jsem takovou radost, že to ta psycholožka řekla, 
přestože jsem věděla, jak je Kačenka pozitivní člověk.
Nemám pocit, že by Kačenka byla utrápená. Nevidím jí 
takovou. Radujeme se spolu od první vteřiny, co mi skočí 
kolem krku až do poslední chvíle v neděli navečer. Ale moje 
ex jí vidí jinak. Všichni kolem ex mají teď stejný pocit, 
protože se pohybují kolem ní a tak jim nemůžu dávat za zlé, 
že jsou na ně přenášeny tyhle podle mě zkreslené názory.
A ta psycholožka je divná, když to přeci nepotvrdila.
Útěky a skrýváním se to nedá řešit věčně.
Nechápu argument, že za rok to bude jiné, protože já už budu 
jiná.
Stejně budu přeci pořád její táta, jakým jsem teď. Nevidím v 
tom rozdíl jít na tu akci teď nebo až za rok.
Šlo mi o Kačenky zážitek. Nic jiného jsem neřešila. Tak, jako 
jsme byly na spoustě jiných akcích, ale zatím tedy ne ve 
městě, kde Kačenka bydlí (což bylo vpořádku, ale teď jsem 
narazila).
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Moje ex si myslí to, co jsem si myslela já, když jsem byla na 
začátku: že mě všichni lidé budou řešit.
Nikdo mě neřeší. Lidem jsem úplně ukradená. Nezajímám je.
To, že děti jsou zlé víme všichni.
U Kačenky mají důvod být na ní zlí a posmívat se jí.
Ale kvůli tomu nás ex hnala k psycholožce, kvůli tomu mě 
hnala k psycholožce do Motola i Hanka a všude jsem slyšela 
jen jediné: Ona to zvládne. Jen je přirozeně potřeba dávat 
pozor, aby jí nikdo neubližoval. To musí učitelka, se kterou si 
promluvíte a ona to dětem vysvětlí. Ale nejde tomu předejít. 
Vy Kačenku budete vyzvedávat, budete se pohybovat ve třídě 
jejích spolužáků.
Švagrová mi napsala, že o hodině tam učitelka je, ale o 
přestávce ne. Kdo dá tedy na ní pozor o přestávce?
To může mít ex taky strach, že přiletí meteorit nebo se můžou 
stát jiná podobná i reálnější nebezpečí, která hrozí nám všem 
a také Kačenku ohrožují.
Moje ex se za mě stydí (jako vždycky).
To je celý problém.

Ale teď mi volali ze skladu, ať si přijdu vyfotit poslední 
dodávku plechových komponentů, z nichž jedna krabice byla 
nabouraná a plechy pomačkané.
Jen co jsem se přiřítila do skladu, už na mě mává vězeň, který 
měl vykládku na starosti: "Vy jste si přišla vyfotit ty plechy 
žejo?" :)
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Tenhle je nový a nezná mě z dřívějška :) To tak potěší! 
Normálně jsem měla chuť se tam s ním vybavovat víc :)
Tak jsem hned nasadila vyšší hlásek a snažila se být ještě 
ženštější, než vypadám. A prošlo to :) To jeho automatické 
oslovování v ženském rodě mi udělalo radost.
A to jsem si dnes do té zimy venku nebrala ani balerínky, ale 
bílé tenisky, ale je fakt, že mám krátký přiléhavý černý svetr, 
který jsem v práci ještě neměla a který má krásně ženský 
široký výstřih až k ramenům, hodně jsou v něm vidět prsa a 
úzký pas tím, jak je na tělo. Občas mi vykukuje pupík :) Ale 
ne schválně! :) K tomu mám černostříbrný set od sestřičky 
Péti z laseru, který sklízí obdiv kam vejdu :) Miluju to ranní 
oblékání a zkrášlování se.
No nemohla jsem se od zrcadla ráno odtrhnout a teď vidím, že
to na vězně zapůsobilo :)
Aspoň na toho vězně, na kterého ale jistě zapůsobí jakákoliv 
žena, kterou tu vidí :) (Ale žena! :)
Jsem asi blbá, ale říkala jsem si, že přeci jen naposledy dnes 
odpoledne ve školce nebudu ex provokovat a nepřijdu tam v 
sukni. Nechci se ale kvůli ex nijak omezovat. Mám jí podle 
psycholožky pustit z hlavy a současně zatnout zuby, pokud 
bude pořád používat mužský rod a mít připomínky. Mám nad 
tím mávnout rukou a jít dál, protože tohle já teď hned 
nezměním. To musí ona a čas.
Je ale vidět, že i když nemám vyloženě sukni nebo balerínky, 
pořád vypadám tak, že nic netušící vězeň použije správný rod.
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To je tak krásný! Vždycky jsem na pár hodin z takové 
malichernosti šťastná.
Musím jít :) Poslouchám totiž diskusi mé kolegyně s kolegou 
na téma: Holky mají více možností než kluci. :) Myšleno v 
oblékání, zkrášlování a vůbec je jejich život barevnější.
To je přesně to, co jsem tu hooodně dávno psala na příkladu 
tepláků :)
Pánské jsou černé, modré a hnědé. A konec.
Dámské? :) Zkuste všechny ty barvy spočítat :)
Rozdělování věcí na pánské a dámské je všude kolem nás.
A to nám to tu situaci rozhodně moc neulehčuje.
Ale my nechceme mít všechno snadné, že?
Měla bych být ráda, že moje ex řeší to, abych nepřišla v 
dámském do školky a podobné maličkosti.
Může taky řešit to, že mi Kačenku nebude dávat a to by bylo 
mnohem horší.
Takže zůstávám nad věcí.
Dnes výjimečně ustupuji, protože ten tlak je obrovský (i 
přesto, že jsem byla odhodlaná nikdy neustupovat, protože k 
tomu není důvod), Kačenku beru na dětské hřiště (to si taky 
užije) a v pondělí si o tom s Hankou promluvím.
O tom, jak Kačence ubližuji.
--------------------------
Tak jsem se nakonec rozhodla, že nikomu ustupovat nebudu.
Nikdo mi přeci nemůže říkat, na kterou dětskou akci mám 
nebo nemám s Kačenkou chodit.
Ve městě, kde bydlí nesmím, ale tam, kde bydlím já ano?
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To jsem měla na chvilku asi nějaké zatmění - nebo spíš ex a 
švagrová (která je vždycky jinak nestranná) :)
Jen proto, že se sami bojí, co tomu řeknou lidé?
Takhle to přeci nemůžeme dělat věčně.

Ach ty emoce.
Miluju je :)

Lindo, ať se Ti dnes vše podaří a Markétko, uvidíme se v 
pondělí :)
Na víkend se odmlčím, protože budu mít u sebe tu mojí 
princeznu.
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Zastavím ti u maminky
21. června 2014 v 19:19 | Tereza 

Páteční akce pro děti, na kterou jsem se původně tak 
bezstarostně těšila s Kačenkou, jsem nakonec navštívila spíš 
na truc :)
Naštěstí přestalo pršet a skrz mraky začalo i prosvítat 
sluníčko, což mi moc pomohlo, protože jsem v tom ledovém 
větru byla jinak úplně zmrzlá a to jsem měla podzimní bundu.

Kdyby se mnou šla ex nebo švagrová, tak by zjistily, že se 
bojí neexistujícího přízraku.
Mají v hlavách své představy, které jim zatemňují mozek a 
nutí panikařit.

Celá akce byla totiž tak v pohodě, že jsem si pořád v hlavě 
opakovala ty divné věty, které mi v SMS poslala švagrová: "A
myslíš, že je rozumný jít na akci tady, kde bude plno rodičů ze 
školky. J. nechce, abys chodil do školky z nějakýho důvodu a 
vy pak půjdete na akci, kde budou všichni odsud. Nepřijde mi 
to rozumný. Běžte raději na nějakou akci u vás. Kačenka není 
v pohodě."

Kvůli tomu dovětku "Kačenka není v pohodě", který mě 
překvapil, protože ani já ani psycholožka jsme tenhle fakt 
nezaznamenaly, jsem se snažila včera i dnes z Kačenky 
nenápadně dostat, jestli v pohodě je nebo není. Ale bohužel 
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každý rozhovor na téma ubližující děti ve školce nebo 
problém s tím, jak vypadám, končil nadšením z mých vlasů, 
které začala česat, z mých náušnic nebo nápadu zorganizovat 
ples, kdy jsem se měla převléknout do šatů a tančit :) Hra na 
ples je vůbec Kačenky oblíbená hra :)
Vždycky se rozpovídala a odpovídala mi na mé otázky, ale 
žádná odpověď nenasvědčovala, že by nebyla v pohodě (jak 
tvrdí švagrová a ex). Asi se jich zeptám, jak na to přišly. Asi 
další neexistující přízrak.

Ale švagrová použila mužský rod (čímž si to u mě ale totálně 
rozházela), přestože se mnou už tři měsíce komunikovala ve 
správném, chodily jsme spolu do knihovny a normálně si 
povídaly. Byla tak nestranná a bez předsudků. Teď jakobych 
slyšela ex. Ten mužský rod byl ale vážně poslední kapkou. I 
kdyby lilo, musela jsem na tu akci aspoň na chvilku jít. I 
kdybych měla zmrznout jako rampouch.

Nakonec tedy nelilo a s Kačenkou jsme strávily parádní dvě 
hodiny, kde si zajezdila na koloběžce, zaházela míčkem z 
praku, ochutnala malinovo-tvarohový koláček, který jsem jí 
tam koupila a nadšeně tleskala při předváděčce mistra světa v 
cyklokrosu (nebo jak se ten sport jmenuje - jak tam skáče na 
kole na paletách a přeskakuje dobrovolníky).
Nemohla jsem jí odtamtud dostat, ale bylo tam hezky i mně.
Přestože tam byly i maminky s dětmi od Kačenky ze školky. 
Samozřejmě, že mě poznaly, protože znají Kačenku a taky si 
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pamatují mě ještě před rokem, kdy jsem jí běžně vyzvedávala.
Viděla jsem jejich zkoumavé pohledy, ale nemyslím si, že 
tohle je ten problém, kterého se ex i švagrová tak bojí. 
Necítila jsem, že by zrovna tohle mělo Kačence uškodit.

Nejkrásnější byl ale náš vstup. Když jsme přišly na louku 
plnou lidí, hned u kraje byl malý dětský dřevěný kolotoč 
poháněný ručně. Paní ho prostě točila tam i zpátky, aby se 
dětem netočily hlavičky a měla u toho vtipné průpovídky, 
které děti bavily. A kolotoč byl zadarmo.
Jenže my jsme tam přišly jako jedny z prvních, tak Kačenka 
zasněně začala na ten kolotoč koukat, až jí paní řekla, ať si 
sedne a jelo se :)
Asi po pěti minutách točení Kačence říká: "Teď se drž a já ti 
zastavím přímo u maminky." :)
No tím si u mě ta paní šplhla.

Danielka mi na to odepsala toto: "ale prosim ta, comu sa divis
:P ty aj pre mna si jej maminka, hoci ty to asi vnimas inak, ale
pre nas ostatnych ludi, pre ktorych si Tereza, si proste jej 
maminka, hoci ti moze rikat tatinku a aj neviem co".

Uvědomila jsem si, že bych si měla zvyknout na tu 
maminku :)
(Tak ráda si zvyknu! :)
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Protože pro Kačenku jsem a budu celý život sice tatínek, ale 
pro všechny ostatní lidi tohoto světa, kteří nás uvidí spolu, 
budu její maminka.
To se mi tak líbilo, že jsem celá sebevědomá začala 
komunikovat s ostatními lidmi, jako třeba s paní, která měla 
na starosti takový velký prak, ze kterého se děti pokoušely 
míčkem shodit kuželky, což jim tedy moc nešlo, ale aspoň 
byla legrace - Kačenku to nadchlo. Ta paní si pak musela 
odskočit a říká mi: "Mohla byste tu počkat s těmi dětmi?" :)

"Prosím slečno."
"Mohla byste tu počkat s těmi dětmi?"
"Vy jste si přišla nafotit ty plechy?"
"Holky, můžete poodstoupit?"
"Zastavím ti u maminky."

To jsou ty nejvzácnější věty, kvůli kterým chodím mezi lidi.
Potřebuji je slyšet.
A jakmile je jednou slyším, chci je slyšet znovu. Jsem po nich
hladová a nenasytná. A nemůže se mi nikdo divit, protože po 
nich toužím celý život.

Jednou budou naprosto běžnou realitou, na kterou ale stále 
čekám. (Právě na tu běžnost).
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Ta jejich spontánnost a automaticky správný rod mě těší, 
hladí, hřeje, spouští v mozku záplavu endorfinů a posouvá 
dál.

Ale nebylo to stoprocentní. Viděla jsem, že jedna paní se svojí
maminkou mě vyloženě řeší na dálku. Nejspíš si nebyly jisté, 
protože já ač jsem se dívala do odrazů ve výlohách nebo v 
oknech aut, vždycky jsem si připadala žensky.
Ono prožít i neúspěch je taky dobře, protože nesmím 
podlehnout pocitu, že už je vše OK, zatímco není.
(I když mnohem lepší je vědět, že všechno OK je :)

I tak to ale nemělo chybu, protože pro všechny ostatní jsem 
byla ta maminka, co se jako všechny ostatní maminky s dětmi
přišly podívat. A byla jsem moc pyšná maminka!

Kačenka se pak šla točit ještě asi pětkrát, takže jsem si s paní 
povídala a cítila jsem, že u ní jsem prostě prošla.
I u dvou mladých prodavačů koláčků u stánku.

Dnes jsme byly s Kačenkou v obchodě, kde jsem dřív 
pracovala. Vodím tam Kačenku zaskákat si na trampolíně :) A 
strávíme tam vždycky 1 - 1,5 hodiny :) Je to pro ní jako 
takový malý zábavní park.

Byl tam kolega, který měl se mnou vždycky problém a přestal
se nedávno se mnou bavit a milá kolegyně. Vždycky tam jsou 
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chudáci ve dvou, zatímco krám je plný lidí. V jednu chvíli 
jsem (když jsem tam také kdysi pracovala ve dvou) jsem 
napočítala na ploše 53 zákazníků. Každý mě oslovoval, jestli 
mu můžu pomoct, ale když už byl pátý v pořadí, tak jsem jim 
musela odpovídat: "Omlouvám se, ale jste pátý v pořadí a to 
já už si nejsem schopná zapamatovat, tak až vyřídím ty čtyři 
před vámi, připomeňte se mi prosím."
Většinou odešli.
Když jsme to říkali manažerovi pro severní Čechy, tak ho to 
ale nezajímalo.

Ten kolega se ale najednou ke mě hlásil a ptal se, co je u mě 
nového :) Říkám, že už se nejmenuji tak, jak jsem se 
jmenovala :)
A hned na to kolegyňka dodala: "No četli jsme ten tvůj 
mail" :) A usmála se.

Takže můj mail, kde jsem jim konečně vše vysvětlila, splnil 
svůj účel a nemusela jsem nikomu vysvětlovat, proč jsem tam 
zase namalovaná s krásnými náušnicemi od sestřičky Péti z 
laseru ve tvaru velkých stříbrných kuliček, které mi dnes 
vybrala Kačenka a mě se moc líbily, protože v kontrastu s 
mými černými vlasy tak ohromně vynikly.
Najednou si se mnou povídali jakoby nic a já byla šťastná, že 
i tady už nevypadám jako někdo, kdo si na něco jen hraje a 
má z toho pocit, bůhví jak není tím krácením dlouhé chvíle 
převlékáním do šatů opačného pohlaví úchvatný.
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To jsem ale nevěděla, že Nikči mamka se v obchodě před 
týdnem náhodou stavovala a jedna kolegyňka se jí zeptala na 
to, jestli neví, co se mnou je, proč tam chodím takhle oblečená
:) Nikči mamka samozřejmě všechno ví, takže jim to krásně 
vysvětlila a od té doby jsem tam Tereza, ne Tom. Konečně 
taky.

Jdu zase zpátky ke Kačence, která kouká na večerníček a 
pohádky po něm, vždycky si jí nechám lehnout na mě a 
přitulím, u toho hladím její vlásky a nejsem schopná vnímat 
pohádku, protože ona je tak kouzelná. Nejradši bych jí z té 
náruče už nikdy nepustila...

Jsem moc ráda, že jsem se nakonec na tu páteční dětskou akci 
odhodlala jít. Ona je ve mě tak trošku odjakživa rebelka, to 
mám po předcích, protože můj pra-pra-pra-předek z okolí 
Dobrušky, o kterém vznikla i divadelní hra a film (někdy ve 
40. letech), vedl vzpouru sedláků proti vrchnosti (za což taky 
zaplatil životem chudák). Nesnášel nespravedlnost a já cítím, 
jak mám jeho krev. :)
Vloni jsem jen tak hledala jeho jméno na internetu a vybafla 
na mě knížka z antikvariátu v Olomouci, kterou jsem si hned 
objednala a zjistila, že je to ta divadelní hra, kde jsou dokonce
u jednotlivých postav uvedena tužkou a starým písmem 
skutečná jména, která byla stejná, jaké je mé skutečné 
příjmení. Takže to byl pro mě veliký poklad :)
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Pokud mi někdo řekne: Nechoď na tu akci! A ten důvod bude 
pro mě nepřijatelný a nesmyslný, tak to je jako kdyby mi řekl:
Ty na ní musíš jít! :)
Jeho záměr má přesně opačný efekt :)

Už se na mě (na její druhou maminku :) sem k počítači hrabe 
Kačenka jako na nějakou horolezeckou stěnu, tak se loučím :)
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Na svatbě načesaná v šatičkách
22. června 2014 v 20:20 | Tereza 

"Ty jsi jasná," řekla mi z ničeho nic mamka, když jsem u ní 
byla na obědě a zakoukala se na mě.
"Jak jasná? Od tebe to není objektivní, mami." :)
"Ale je!"

I tak mě to potěšilo.
Že jsem jasná.
Taky se někdy cítím jasná, když se dívám do zrcadla. Taky už 
tam nevidím to, co jsem si nesla celý život jako přízrak. Je to 
pryč. Ale nestačí mi to. Chci víc!

Nebo když jsem jela pro naftu.
U okýnka podávám paní nové čerstvě vytažené bankovky z 
bankomatu.
"Vy jste si je teď vytiskla ne?" :)

Zase ten automatický spontánní ženský rod, co mi udělá 
pokaždé tak obrovskou radost.
Jak dlouho se ho ještě nebudu moct nabažit? :)
Asi celý život.
Pokaždé se na takového člověka usměju od ucha k uchu a 
zalije mě pocit blaženosti.
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Možná jednou za pár let, až nebude žádná špatná identifikace 
a už jen 100 % těch správných, pak už bude nuda mít radost z 
každého správného oslovení :)

Na dnešek zdál se mi 
fantastický sen.
Nadšením naplnil mě na celý
den.
A všechny ty pocity ve mě 
zůstávají.
Mé sny teď už jasnou 
podobu mají.

Byla jsem totiž Darince na 
svatbě. Jako svědkyně.
To znamená, že jsem mohla 
být u ní hned od rána, kdy se
oblékala do krásných šatů, 
kdy jí líčili, česali a tak 

zkrášlovali, že její ženich na ní mohl odpoledne oči nechat. (I 
ženich se mi líbil ;)
Ale ten sen byl i o mně. Jakožto tak důležitá osoba u svatby 
jsem musela taky vypadat dobře! To bylo něco :)
A tak zatímco ráno jsem ve všem asistovala Darince, ze které 
byla ta nejkrásnější nevěsta, jakou jsem kdy viděla, hned 
potom přišla řada na mě!
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Oblékání do krátkých šatiček, půvabné sandálky na podpatku,
líčení, česání, všude to vonělo, přála jsem si potají chytit 
Darinky puget, až ho bude házet... To všechno jsem si v tom 
snu tak vychutnávala a pak když jsem šla se všemi ostatními 
dívkami také tak naparáděnými a ženskými, jak jen mohly 
být, byla jsem v sedmém nebi.

Ve snu už k samotnému obřadu bohužel nedošlo, ale jsem si 
jistá, že jednou určitě dojde :)

Darinka správně poznamenala: Chudáci kluci. Co ti mohou v 
tak krásný den se sebou udělat nebo čím se vylepšit? Oblek, 
oblek, oblek a ... oblek. Nic víc. Žádná jiná možnost. Žádné 
ozdoby do vlasů, milióny účesů, tisíce šatů, druhů líčení, 
stovky nejrůznějších pugetů květin. Je tolik věcí, které nás 
zkrášlují. A to platí nejen pro svatební den.
Každá chceme být pro svého muže a v tenhle co nejkrásnější.
Tenhle sen mě dostal.
Přeci jen prožít svatbu - o tom se mi může zatím opravdu jen 
zdát.

Trochu mě mrzelo, že to celé byl jen sen. Že jsem se 
probudila rozcuchaná v růžovém pyžámku místo načesaná v 
krásných bílých šatech, ale musím říct, že mě to mrzelo méně,
než před lety, protože tehdy byly takové sny o ženskosti 
nesplnitelné, nereálné, nedosažitelné a pořádně zoufalé. To 
byly potom teprve ty správné depky.
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Teď už vím, že vše, o čem si sním, si můžu kdykoliv splnit.
V tom cítím tu největší svobodu, jakou člověk může zažít.
Být sám sebou.

Máme tu druhý letní den. To se mi líbí. Ta představa léta.
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Jak si představuji léto?
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A jaké to letošní bude doopravdy?

Červen 2014 - Na svatbě načesaná v šatičkách 1132

http://nd06.jxs.cz/160/888/19ad2b1721_98302502_o2.jpg


No zas tak pesimisticky bych to neviděla, protože budu s 
Kačenkou, s Darinkou a čeká mě pár akcí i s ostatníma 
holkama, ale tak trošku tam něco (někdo) chybí...
A na to můžu tohle léto ještě na sto procent zapomenout. :/

(To chce trpělivost.)
( - si odpovím sama, protože už slyším komentář Lucky :)
Jen jsem se chtěla trošku zasnít... A nesmějte se mojí naivitě :)
Jsem holka a můžu si snít o princích z pohádky kdykoliv se 
mi zachce :)
A rozhodně si nemyslím, že mi všichni ublíží...

Chtěla bych jít teď vykoupat Kačenku.
Sednout si k ní u vany a dívat se, jak se cachtá v pěně, hraje si
s Pinďou ze Čtyřlístku a parníkem. Umývat její hebké tváře a 
pusu od čokolády a nasávat tu bezstarostnost, kterou s ní 
vždycky prožívám.

Předávání Kačenky její mamince teď funguje beze slov. Ex se
tváří, jakobych neexistovala.
Říkám: "Ty Kačenky pupínky už jsou menší." Nic. Ani 
pohled. Jen popadne tašku a zmizí. Ještě veselá Kačenka mi 
dává poslední pusy a já pusinkuju jí. Pak zmizí taky.
Pro mojí ex jsem neexistující člověk. Pokud jsem vůbec 
člověk a ne nějaká nestvůra postižená sexuální úchylkou, 
kterou nikdy nerozdýchá a myslí si, že kvůli ní není naše dítě 
vpořádku, zatímco já vidím, že je.
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Na druhou stranu zvolila pro mě tu nejpřijatelnější variantu 
odporu: ignoraci.
Přesto žiju každý den ve strachu, že o Kačenku přijdu. Ale to 
už by ex muselo fakt přeskočit a nechci být jako ona, že se 
budu bát neexistujícího přízraku, ve kterého nemám důvod 
věřit.

Dobrou noc ty moje veselé sluníčko. Chybíš mi. Za 12 dní ti 
zase přečtu pohádku a ráno se budu těšit na tvůj úsměv s těma
nejkrásnějšíma očima na světě.

Zítra mě čeká dlouhý den. V Praze už mám být dopoledne 
(Hanka mi totiž opět změnila datum i čas schůzky, které mám 
vždycky tak pečlivě naplánované v co nejpříhodnější čas), 
ráno musím ještě do práce a první hodinu hlasové terapie 
mám v Praze až večer. Normálně pracují do 20 h., takže jsem 
objednaná zřejmě jako poslední a jsem moc zvědavá na to, jak
mi od rána od 6 h. vydrží do té doby make-up. Vousy po 
nedávném 5. laseru začnou vypadávat až za 4 dny, ale musím 
říct, že tím jak nerostou, jdou celkem dobře zamaskovat. I tak 
to bude pro mě složité, protože mi záleží na tom, jak vypadám
a zrovna na první hodinu bych chtěla přijít hezká, protože 
bych ráda padla mladému panu "učiteli" do oka. :)

Potom návrat pozdě večer domů a vstávání v úterý do práce.
Proč zase není víkend? :)
To už bych chtěla moc.
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Stačí, když si tu dnes kladu ta svá holčičí přání o svatbě a 
princích :)
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Říct či neříct? + První lekce hlasové 
terapie
23. června 2014 v 23:10 | Tereza 

Už zase ty dlouhé stíny.
Fascinují mě.
Dávají věcem, domům, stromům, lidem, zvířatům i kopcům 
úplně jiný rozměr. Jsou v tom oranžovém světle zapadajícího 
sluníčka tak jiné. Změní tvář. I ta hejna much získávají jiný 
rozměr.
Cestou z Prahy jsem se kochala dlouhými stíny koní na 
pastvinách, dřevěných ohrad, pána, co zalévá zahradu a kolem
běhá malá slečna sbírající jahůdky.
Do mých devatenácti jsem vyrůstala mezi květinami a 
ovocnými keři v zahradnictví, které měl můj děda. Tam jsem 
si mohla taky sbírat, co chci.
Do mých dvacetišesti jsme jezdili k druhému dědovi na 
zahrádku, kde měl plno neuvěřitelných dobrot, na které byl 
tak pyšný a na které vzpomínám do dnes.
Do mých třicetišesti jsem létala po dvou zahradách mé 
tchýně. Jablka, švestky, jahody, angrešt, rybíz, třešně, 
maliny...
Tehdy jsem netušila, že jednou něco tak samozřejmého 
skončí.
Že přijde doba, kdy budu muset rybíz kupovat v obchodě a 
mám k tomu zvláštní odpor. Kdo všechno měl to ovoce v 
ruce? Jakou vodou ho zalévali? Bylo otrháno s láskou?
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Ale jak jinak udělat rybízový koláč, který si Kačenka 
nalistovala v kuchařce piškotových buchet?
Dostala jsem na něj chuť i já.

Nedokázala bych opustit tenhle kraj, který mě pokaždé vítá 
svými honosnými kopci. Už z dálky, když vidím ten jeden 
vysoký šišatě zakulacený, na který mě vodil táta, když jsem 
byla malá, v mých myšlenkách okamžitě vyvolá dokonalý 
obraz všech vesniček i měst pod ním.
Tady jsem doma.
To proto jsem v Polabí nebo na Hané vždycky tak nervózní :)
Jak nevidím kopec, jsem nesvá. :)

Měla bych jít zase do postele a nechat odpočinout mé 
hlasivky :)
Ale mám toho víc, tak se potřebuju vypovídat a v tomhle bytě 
po příchodu bohužel nikdo nebyl. Jen ticho. Takže to odnesete
vy.

Dnes jsem byla u Hanky.
Kromě mé ex (ve vztahu ke Kačence v souvislosti se mnou) 
už neřešíme nic, protože mám všechno vyřešené a tak je čas i 
na jiná témata.
Stihly jsme probrat i Darinku a jejího nic netušícího chlapce.
Nevím, jestli sem mám vůbec psát ten závěr, na kterém jsme 
se shodly.
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Řada lidí jej totiž považuje za nepřípustný a tvrdí, že neříct to 
= lež.
Kdo z vás chce žít celý život s partnerem, kterému neřekne 
tak zásadní věc? I to Hanka zmiňovala, že je to vlastně špatné,
ale pořád je to menší zlo.
Uvedla mi několik příkladů opravdu povedených přeměn 
holek, na kterých by nikdo nic nepoznal - a nebylo také proč. 
Dokonce ani v posteli. (To je/bude případ Darinky).
Párkrát se stalo, že to ti partneři po nějaké době rozdýchali, 
ale většinou se stává, že to nerozdýchají.
Mluvila o slečně, která měla za partnera velmi chytrého, 
vzdělaného a vysoce postaveného muže ze zdravotnictví, 
který s ní tři roky žil. Ona mu samozřejmě nic neřekla. Také 
se přikláním k tomu neříct to. Protože tím za prvé nic 
nezískáme a za druhé přijdeme o někoho, koho jsme milovaly.
Po třech letech se té slečně udělalo zle, tak jí odvezli do 
nemocnice (nějaká střevní chřipka), kde diktovala, jaké léky 
bere. A samozřejmě tam nadiktovala i Androcur a Estrimax.
Jenže její přítel byl s ní a když se to dozvěděl, docvaklo mu 
to.
Půl roku se usilovně snažil zchovat ten vztah s někým, koho 
miloval jako ženu, ale i přes tu veškerou snahu to prostě 
nešlo. Říkal, že v ní pořád hledá toho muže a vztah přestal 
fungovat.

To bylo myslím špatně.
Ona byla žena.

Červen 2014 - Říct či neříct? + První lekce hlasové terapie 1138



Raději si vymyslím gynekologické problémy, operace (čímž 
nebudu lhát) nebo to, že jsem se narodila s nějakým 
gynekologickým problémem, kvůli kterému už nemůžu mít 
děti (takže zase nebudu lhát), než abych přišla o muže, 
kterého miluju jen proto, že se z minulosti vynořil přízrak 
někoho, kdo vlastně ani nikdy neexistoval.

To mě hned nutilo přemýšlet o Darince a dostala jsem strach 
za ní.

Na druhou stranu si nedovedu představit, jak stále žiji v 
tomhle kraji, který tak miluji a nedovedu se od něj odpoutat, 
spolu s partnerem, který neví o mé minulosti.
To snad ani nejde dohromady :(
Je tu milión sousedů, spolužáků, kolegů - ti všichni moji 
minulost znají a je jen otázkou času, kdy to (i nevědomky) 
jeden z nich prozradí.
I tak bych to riskla.

Vím, že tímhle názorem na sebe asi strhnu vlnu kritiky, ale 
když nad tím přemýšlím, tak ono to ani jinak udělat nejde.
Chybí mi význam toho, aby to můj partner věděl.
Já jsem žena a odjakživa jsem byla žena. Teď je to konečně 
tak, jak má být. A já mám vyhrabávat něco, co už je dávno 
vyřešené? Říkat, že jsem měla v osmi angínu, když už jí teď 
nemám?
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Když mi v šesti odoperovali slepé střevo, měla bych mu to 
říct?

Nechci to srovnávat s takhle banální operací, ale ve 
skutečnosti to srovnatelné je. My jsme ženy a nikdy jsme 
muži nebyly. Pokud s námi někdo žije tři roky, udržuje intimní
vztah a bere nás jako ženu - partnerku, pak není důvod to 
měnit. A to i bez výčitek svědomí.

Říkala jsem Hance, že jdu dnes večer na první hodinu hlasové
terapie k Jakubovi Huťovi.
Hned se toho chytla a říká: "Natrénované to máte dobře. Mě 
nepřijde, že máte mužský hlas. On Jakub zjistí, jestli jste při 
tom tréninku neudělala nějakou chybu." :)

To mě samozřejmě potěšilo, protože vtip byl v tom, že jsem 
svůj hlas nikdy netrénovala.

U Hanky jsem skončila v poledne a původně první lekce s 
Huťou měla začít až v 19:15, ale naštěstí se mu uvolnilo místo
a mohl už v 17:45.
Přesto to byla dlouhá doba, tak jsem šla navštívit do práce 
Markétku, se kterou se znám ze sezení, ze semináře a taky 
díky mému i jejímu blogu.
Bylo to příjemné ukrácení dlouhé chvíle. Přišla mi otevřít 
slečna v růžových šatičkách a sedly jsme si do takové 
příjemné kantýny, kde bohužel milý a komunikativní číšník 
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zrovna nebyl, ale zaskakoval ho jiný - méně komunikativní. 
Což mě trochu mrzelo, ale tak přišla jsem tam kvůli Markétce,
ne kvůli číšníkovi, ne? :)
Vyzvídala jsem od Markétky vždycky to, co mě zajímá. Jak to
vzala rodina, okolí, kolegové. Postěžovala si, že jí dnes ty 
růžové šaty ještě nikdo v práci nepochválil. Přitom pro nás 
jsou tyhle věty tak důležité! Naštěstí na chválení mám v práci 
mojí spojenkyni Jíťu. Ale ne že bysme si chválily věci každý 
den. Řekla bych, že je to spontánní. A také oboustranné.

Markétka je úplně v pohodě, i když jsem na ní viděla, že by 
potřebovala ještě víc zvednout sebevědomí. Když máš tyhle 
šaty na sobě, musíš si v nich být sebejistá, protože jakmile 
nebudeš, Tvé okolí to pozná, vycítí to z Tebe. A Ty na to máš!

Je vždycky příjemné vidět někoho z vás.

Čekalo mě najít své auto zaparkované někde v šíleném 
bludišti parkoviště obchodního centra Nový Smíchov, kam 
jsem zajížděla asi na pátý pokus (před čímž mě Markétka 
předem varovala, ale já měla čas a tak jsem si chtěla 
vyzkoušet svůj orientační smysl :) (No nic moc :).
Zato cestu k autu jsem si pamatovala dobře. I když to nebylo 
jednoduché.

Pak zase přes Prahu do Tróji na Polikliniku Mazurská, kde 
jsem měla mít první lekci hlasové terapie.
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Normálně to probíhá tak, že se jde k foniatrovi (v Praze je to 
např. MUDr. Čechová), který se neplatí a dojde k vyšetření 
hlasivek (i vizuálnímu). Tam napíší zprávu, že hlasivky jsou 
nepoškozené (nebo poškozené) a s tou se jde k Huťovi.
První lekce u Huti stojí 300 Kč.
Další se platí 100 Kč za 15 minut. Obvykle lekce trvá 30-45 
minut.

Kdybych nevěřila, že to jde a neslyšela, jak výsledky tréninku
mohou dopadnout dobře, tak bych do toho nešla. Potřebovala 
jsem si to vyzkoušet sama na sobě, abych si udělala vlastní 
úsudek, protože půlka holek říká, že je to zbytečné, druhá 
půlka to chválí (třetí půlka jde na operaci :)).

Chvilku jsem tam musela před dveřmi č. 139 (které ale nejsou
číslicemi označené) čekat, protože Jakub měl zpoždění. Psal 
mi sms, že dorazí za chvíli.
Hned jak dorazil jsem pochopila, jakým způsobem navazuje 
vztah terapeut vs klient :)
Říkal, že byl s jedním FtM venku, aby oba slyšeli, jak zní 
jejich hlas v rušné ulici, protože v ordinaci stačí mluvit tiše, 
zatímco venku mnohdy ne. A vyprávěl o slečně MtF, se kterou
byl nedávno v kavárně a nutil jí objednat pití. Aby si tak 
procvičila svůj hlas ve společnosti.

Jeho klienti jsou vlastně takoví jeho kámoši :)
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To jsem pochopila rychle.
Říkal, že i my budeme chodit do různých prostředí.

Ale problém s objednáváním pití tedy rozhodně nemám :)
Vysvětlila jsem mu, co chci. Že mi ten hlas prochází už teď, 
ale že nejsem spokojená a potřebovala bych ho vylepšit.

Odhadl to tak na 6-8 měsíců s frekvencí sezení 1-2x měsíčně. 
Podle potřeby. Ono je vůbec všechno podle potřeby. Někdo 
nasadí rychlé tempo, jinému to nejde a jen se trápí. I tak tam 
ale vždycky nějaké výsledky jsou.

Takže jsme si popovídali, vyzvídal nějaké informace o mně, 
aby si udělal obrázek, dozvěděla jsem se, že jeho přítelkyně 
má stejnou práci jako já (taky objednává kontejnery lodí z 
Číny :) a prý nás seznámí :) Tyjo! Taková důvěra hned na 
začátku :)

Je tedy fakt, že jsme pořád povídali. Byla jsem u něj hodinu a 
půl.
Říkala jsem mu o anglických návodech (zná prý dvě slečny, 
které se takhle byly schopny naučit mluvit samy), ale potvrdil 
mi, že čeština díky své tvrdosti (oproti angličtině s více 
samohláskami) není pro MtF úplně ideální. To s FtM je to 
fajn. Tam ta tvrdost vypadá dobře.

A zase jsem se dozvěděla něco nového.
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Že hormony u FtM sice způsobí mutaci, ale ne úplnou a že 
mnohdy takový mužský hlas zní stejně lehce žensky, takže k 
němu chodí i kluci.

Po pár informacích o sobě (a o něm, protože jsem holka 
zvědavá :), o tom, co od toho mám očekávat a co naopak 
očekávat nemůžu (i kašlat mohu žensky! :), jsem přečetla 
článek z časopisu, při kterém mě sledoval a seznamoval se s 
mým hlasem.
Pozoroval, čím dýchám (zda břichem nebo hrudníkem), kde 
rezonuji, v jaké poloze mám ramena, zda mám sevřený krk, 
zda mám sevřené nějaké svaly - kdekoliv na těle. Musela jsem
být samozřejmě jen v tričku.
Říkal, že při čtení dýchám pusou. A to je špatně.
Ale hned na to mi řekl, ať se zítra v práci zaměřím na 
kolegyně, jak mluví :) Že se také nadechují pusou.

A pak jsem si měla lehnout.
Už jsem byla unavená a tak bych tam nejradši vytuhla. On si 
ke mě sedl a povídal. Já se snažila dýchat tak, jak mi říká a 
pak se to stalo! :)

Konečně první chlap, který mě osahával! :)

Néé, zas taková senzace to nebyla.
Zmáčkl mi břicho a druhou rukou udělal hranici mezi břichem
a hrudníkem (čili jinak řečeno, sahal mi na podprsenku :).
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Hrudník se při nádechu nesměl ani pohnout, zatímco břicho se
mělo zvednout co nejvíce.

O důležitosti dýchání jsem už četla. Začínají tím vlastně 
všechny anglické manuály a potvrdily to i některé holky, co 
už mají tuhle terapii za sebou.

Příště už budeme hned od první chvíle dělat cvičení.
Říkal, že je to vlastně tatáž výuka, jaká se používá při vyúce 
zpěvu, jen s tím rozdílem, že se nezpívá, ale mluví. I on takhle
mluví. (A dýchá).

Jakub je takový svérázný, ale sympatický a veselý 
profesionál. Ačkoli na to vzhledem ke svému věku a nízké 
výšce nevypadá.
Vyzkouším tedy na sobě, zda je pravda, že to jde natrénovat. I 
když nejsem úplně ideální adept na to zjistit to, když už jsem 
tam přišla s výše položeným hlasem.

Při čtení článku v novinách mi říkal, abych stále pomalu 
zvyšovala hlas. Když už jsem se blížila hlasu Mikiho, tak řekl,
že to nevadí, ať čtu dál.

A pak mi vysvětlil, že hlas Mikiho je nepřirozený falzet, že 
my se naučíme zdravý hlas, který hlasivkám neuškodí. 
Spousta holek se naučí mluvit ženským hlasem, ale jakmile je 
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slyší, tak ví, že do dvou let jejich hlasivky budou mít nějaký 
problém, protože jsou dlouhodobě extrémně namáhány.

Mou polohu ještě o malinko zvedne (to je přesně to, co 
potřebuji), nacvičíme intonaci, rezonanci a ženskou artikulaci.
(Emoce, které ženy do hlasu přidávají, už v něm často jsou :)
Jsou nezbytné :)

Když jsme se loučili řekl mi, ať mu volám, kdykoliv si 
usmyslím. Že číslo na něj mám a jakmile si nebudu čímkoliv 
jistá, on je můj terapeut, takže je tu od toho, aby mi pomohl.

Konečně první chlap, kterému můžu volat! :) (Jsem mu 
řekla :).

No jo, nehodlám být žádná stíhačka :)

Dostala jsem milión rad.
Jak se musí hodně pít, že hlasivky potřebují vlhko, že je 
nemám přetěžovat tak, aby mě bolely, že jim musím dát aspoň
6 hodin spánku (což teď chudinky nemají, protože nespím víc 
než 5 hodin - tak nějak nic nestíhám, ani jít spát :).

Pak si vzal cigárko a šel se mnou ven až k auta. Povídali jsme 
si jako největší kamarádi (to bude asi jeho styl :) a říkal mi, ať
se objednám na foniatrii tady, abych kvůli tomu nemusela do 
Prahy.
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Dostala jsem ještě jedno cvičení, které mě má naučit 
rezonovat hlavou (ne hrudníkem ani krkem), protože pokud 
zní hrudníkem a krkem, je to hlas mužský. Hlas ženy rezonuje
hlavou.

Hmmmmmmmmmmmmm. :)
Tak tohle musím říkat na jedno nadechnutí a pomaličku 
zvyšovat hlas až tam, kde to zní přirozeně.
Nerezonovat hrudníkem ani krkem. Pouze hlavou! 
Nenadechovat se do hrudníku, ale do břicha.
To se postupně zautomatizuje.

Probrali jsme i operace hlasivek, které přímo neodsoudil, ale 
říkal, že potom je stejně potřeba to "dodělat" cvičením, 
protože mnohdy takové hlasivky nezní přirozeně nebo dojde k
tomu, že se po letech hlas vrátí zpátky do mužského.

Takže tak nějak proběhla první hodina.
A jsem moc zvědavá na ty ostatní. Hlavně na ty výsledky, 
které nemůžu chtít hned a které závisí z 99 % především jen 
na mě samotné.

Chtělo by to, aby tyhle zážitky psala některá z vás, která má 
vyloženě hluboko posazený hlas.

Ale snad i já přinesu něco užitečného.
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Omlouvám se za tu neuspořádanost informací v tomto článku,
ale je jedenáct večer a já toho mám po dnešku už dost, takže 
letím do postele.

Trochu si ještě zacvičím s bříškem a asi u toho usnu :)

Dokonale jako Darinka nikdy mluvit nebudu, ale i tak to bude
stát zato.

Dobrou :)

Jéé, právě jsem dostala moc hezký anonymní vzkaz:

Dnes jsem v jedné diskusi, kde se náhodou začala probírat 
transsexualita, narazila na odkaz na tvůj blog. Jsem teprve u 
června 2012, ale chci číst dál. Zatím se nepotřebuju na nic 
zeptat, jen chci říct, že jsi ohromně silná a já tě obdivuju. A 
některé tvé články mě rozbrečely. Budu číst dál:)

Poslední dobou lidé naráží na můj blog poprvé v životě, 
přestože existuje už od r. 2012. Je to tím, že jsme všude :)
A tímto chci té milé čtenářce popřát taky dobrou noc - pokud 
možno v posteli a ne u počítače s tímhle blogem, což jsem na 
začátku dělala u videí na youtube já a nemohla kvůli tomu 
usnout. Bylo to tak fantastické a neskutečné - že se někdo 
mohl přeměnit v tak krásnou ženu.
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Už to nešlo zastavit.
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Přemýšlím si o hlase
24. června 2014 v 12:44 | Tereza 

Objednávala jsem se k foniatrovi na vyšetření, zda mám 
hlasivky vpořádku, aby se mnou mohl p. Huťa dále pracovat. 
(Sestra byla zmatená z mého neutrálního jména Terry 
Nováků, tak jí říkám, ať si tam napíše prostě Tereza 
Nováková a ona hned: No to se mi líbí :) Tak to řeknu hned, 
že Nováková, ne? :) S doktory to řeším tak, že když se 
objednávám ptám se, zda potřebují mé jméno pro pojišťovnu -
pak jim diktuji to neutrální, ale řeknu, že všude uvádím to 
ženské, načež si stejně všichni hned zapíší to ženské :)

Slyšela mě kolegyňka, jak se objednávám a potom říká: "Co 
blázníš? Nechceš doufám jít na operaci hlasivek? Když jsi tu 
minule zvedla mojí ségře telefon, tak mi potom říkala, co to 
tam máme za kolegyni. Vůbec nezníš mužsky! Myslela si, že 
jsi žena."

Ta mi zase udělala radost, kolegyňka moje :) Ona už pár týdnů
říká, že by s mým hlasem nedělala nic. Tak proč pořád nejsem
spokojená? Říkám si, že na tomhle základu by se dalo stavět a
pořád je co vylepšovat. Tak jak tedy vlastně zní můj hlas?

Na videu, které jsem točila na zkoušku pro Lucku bych chtěla 
znít ještě lépe.
To jsou zase ty naše nároky :)
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Když mi včera Hanka řekla, jak dobře jsem svůj hlas 
natrénovala, přišlo mi to vtipné vzhledem k tomu, že jsem ho 
netrénovala.

S Markétkou jsme pak probíraly vliv hormonů na náš hlas (u 
MtF) a dospěly jsme k závěru, že ty hormony snad opravdu 
mohou mít nepatrný účinek.

Jakub Huťa mi na to řekl, že si myslí, že hormony náš hlas 
ovlivňují nepřímo. Tím, že totiž působí i na mozek a mění se 
celkové chování jedince, dochází i ke zvýšení (nebo k 
pokusům o zvýšení) hlasu. Prostě tak vysoko, jak se každý 
odváží, aniž by mu to bylo nepříjemné.
Hormony totiž opravdu ovlivňují úplně všechno a jsem 
šťastná, že je mám.

I kdyby neměly vliv na tělesné znaky, rozhodně mají vliv na 
psychiku. Není nad to vědět, že můj mozek se chová žensky :)
To už jsem tedy věděla dávno, ale teď mu dodávám i ženské 
hormony a který jiný orgán by je měl využít lépe, než právě 
mozek?

Je to všechno v naší hlavě :)

Druhá kolegyně (co na oběd obvykle nechodí) se mě dnes 
ptala na to, jestli mám stavy, kdy bych si to třeba chtěla 

Červen 2014 - Přemýšlím si o hlase 1151



rozmyslet. Říkala jsem jí, že i takové případy u jiných jsou a 
není jich málo, ale že přeměna je jediné řešení.
Nedovedla si představit to nekonečné všudypřítomné nutkání 
dělat cokoliv v souvislosti s tou ženou uvnitř nás.
Pak se mě ptala, co jsem dělala včera v Praze - myslela si, že 
jsem byla zase na laseru a říká: "Vždyť já už na tobě žádné 
vousy nevidím!"
Jak to, že nevidí? Jak to, že je nikdo nevidí? Já je vidím! 
Nesnáším je. Jsou hnusné.
Chci jít ven bez make-upu a nemít tam ty odporné tmavé 
plochy.
Vidím to s laserem minimálně do konce tohoto roku.

Po té mé 15měsíční pauze, kdy jsem byla ovlivněná rozpadem
rodiny (od září 2013) jsem ani jeden jediný okamžik 
nezapochybovala o tom, že dělám správně. Ani jednou jsem 
necítila potřebu se zastavit nebo vrátit. Naopak - chtěla jsem 
se drát kupředu ostrými lokty hlava nehlava, protože jsem 
chtěla (a chci) něčeho dosáhnout a chci toho dosáhnout co 
nejdříve.

Protože přesně jak psala Šárka do jednoho z posledních 
komentářů - je mi líto těch 38 let v mužském těle. Chybí mi ta
ženskost během této části života a chci se ve druhém životě 
taky narodit konečně jako biologická žena.
Ale nepropadám depresím. Beru to tak, že se dívám dopředu. 
A tam mě nějaký ten hezký rok ještě čeká.
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Proto mám ráda, když se některé z vás odhodláte do přeměny 
už třeba v 16ti. Ta představa, že je mi 16 a já jsem žena je 
parádní.
I tak jsem ale vděčná za to, co mám a ten život si i na těch pár
let hodlám jako žena užít.

Péťa mi kdysi v době před mou HRT říkala, že jakmile 
dostanu hormony, budou mi lítat nálady, chvíli se budu smát, 
chvíli brečet (což tak nějak souhlasí), ale taky mi říkala, že 
budu mít stavy, kdy budu chtít ty pilulky vyhodit.

Já ty stavy neměla a nemám. Myslím, že něco takového mám 
už za sebou právě díky těm 15 měsícům toužení po návratu 
mé ex s dcerkou. Tehdy jsem ty stavy měla a nechtěla nic řešit
přeměnou.

Dnes už mě ani netrápí, když vidím hezkou slečnu, že jí 
nemohu ani oslovit (za účelem seznámení se kvůli tomu, že 
hledám partnera). Dřív jsem propadala panice, co teď budu 
dělat, když budu žena a líbí se mi ženy? Že se mi tak zužují 
možnosti.

Je to pryč. Hezké ženy se mi líbí tak, že můžu o ženách říct, 
že jsou krásné, jako to může říct většina žen, ale jsem v klidu, 
protože tím, kdo teď probouzí mé city, je někdo úplně jiný :)
(Jakoby tu bylo těch pohlaví na výběr stovky :).
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Zjistila jsem, že cvičení na dýchání břichem (místo hrudníku) 
ani nepotřebuji, protože já už totiž tak dávno dýchám :)

Ředitel si mě pozval k sobě a vyzvídal, co je nového. 
Vyprávěla jsem mu o dýchání, což ho moc zaujalo, protože on
je přes tu čínskou alternativní medicínu a je to velmi 
duchovně založený člověk.

A tak si říkám, proč já vlastně k tomu Huťovi potřebuji 
chodit?
Ale potřebuji.
Ženský hlas není jen o frekvenci, ale také o artikulaci, 
intonaci, způsobu vyjadřování a spoustě dalších věcí, které 
odlišují ženský hlas od mužského.
A právě to si moc ráda poslechnu.
Abych zněla sestře mojí kolegyně do telefonu ještě ženštěji :)
I tak mi ale udělala nesmírnou radost.
Je fakt, že ten pocit, že SMÍM MLUVIT NA VEŘEJNOSTI 
se nedá popsat.
Pokud bych měla hluboký mužský hlas, nesmírně by mě to 
trápilo.
Ale to neříkám proto, abych se tu vytahovala. Snažím se projít
hlasovou edukací i kvůli vám. I když každý člověk je originál,
metoda je pro všechny stejná.

Další schůzku s Jakubem mám zase za měsíc.
A těším se, že se tam jednou potkám s Lindou ;)
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Sophie - ten nový ženský účes Ti nesmírně sluší a už se 
všechny těšíme, až se uvidíme na červencovém sezení.
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Střípky z milostného dramatu
25. června 2014 v 20:03 | Tereza 

První puget.

První puget od prvního muže?
Nadšení.
Jásám!

Běžím pro něj na vrátnici.
Od koho jen může být?

Nechat mi ho zrovna tady.
Tak romantické.

Tolik mi buší srdce.
Růžová cedulka na dně růžové tašky s nápisem "miluji Tě".

Zklamání.
Ano. (Promiň, budu asi necitlivá.)

Nejkrásnější puget, jaký jsem kdy držela v ruce.
Nechci ho.

Vždycky jsem si myslela, že přijmu jakoukoliv květinu od
kohokoliv.

Miluji barevné gerbery.
A taky tulipány pro jejich barvy a frézie pro jejich vůni.

Neříkala jsem Ti "přijeď".
Neříkala jsem Ti "můžeš u mě přespat".
Neříkala jsem Ti "strávím s Tebou noc".

Neříkala jsem Ti "chci Tě vidět".
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Neposlouchala jsi mě.

Mám strach.
Jedna sms za druhou.

Nemůžu je číst.
Opakuješ se.
Opakuji se.

Ignorujeme si naše myšlenky navzájem.
Každá si jede tu svou.

Ptáš se, kdy pochopím, že důležité je milovat člověka,
bez ohledu na to, jestli je to muž nebo žena?

"Jsem člověk a hledám člověka."
To mi kdysi řekla jedna žena.

A mně se to tak líbilo.

Žena je člověk.
Muž je člověk.

Ale člověk není muž.

Jsi dospělá.
Neseš odpovědnost sama za své činy.
Nemám za Tebe žádnou odpovědnost.

Ani žádné jiné holky, které se Ti snaží pomoct, protože Tě
mají rády.

Protože jsi jejich kamarádka.
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Necítím žádný jiný cit než LÍTOST.
Bolí mě, když nějaký člověk trpí.

Ale teď musím stát opodál a čekat, mlčet, nehýbat se.
Bát se.

Neskákej pod vlak.
To nic neřeší.

Jsi mladá, hezká, citlivá.

Jsem paralyzovaná.
Ne láskou a nadšením.

Strachy.

Ano, já se bojím.
Že to bude horší.
Stupňuje se to.

Nevím si s Tebou rady.
Ignoruji Tě, jak jen to jde.

Máš svojí hlavu.

Ignoruješ mé touhy. Mé city.
Nic k Tobě necítím.

Zase mám strach.
Že tu zůstaneš.

Nechci Tě vidět.
Nechci s Tebou mluvit.
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Nechci číst Tvé sms ani maily.
Fajn filtr.

Nemusím je číst.
Nečtu je.
Bolí to.

Ubližuji Ti?
Mám cítit lítost?
Mám Tě litovat?

NA TOM CHCEŠ POSTAVIT VZTAH?!

Večer před mým vchodem.
Sousedi se Tě neustále ptají, jestli něco nepotřebuješ.

Bojím se, že uděláš nějakou hloupost.
(Proč se bojím?)
Pořád mi píšeš.

Nechci to číst, ale mám strach o Tebe.
Bez ohledu na Tvůj stav ale zůstávám v ústranní.

Ve 23 h. Ti posílám názvy dvou hotelů ve městě.
Sedíš ve tmě v sukni na lavičce s oranžovou kytkou,

kterou ráno najdu u vchodu.

Našla jí tam vlastně sousedka.
Psala mi do práce sms, že tam je.

Tu sousedku mám ráda.
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Nemilujeme se, ale máme se rády. Je to moje kamarádka.
Už přes 10 let.

Jak dlouho mě znáš Ty, že mě chceš na celý život?
Určitý projev náklonnosti je příjemný,

ale tohle už není jen náklonnost.
To je posedlost.

Mrzí mě, že se teď trápíš.
Přestože mě to nemá co mrzet.

Znovu opakuji: nejsem za Tebe zodpovědná.

Tu kytku jsem tam ráno neviděla.
Chodím totiž vždycky zadem víš?

Je to k autu kratší.
Mám Ti lhát? Být citlivá? Neublížit Ti?

Už nemůžu.

Vím, že jsi tam venku stála.
Za téhle situace jsem nemohla dělat nic.

A ani jsem nechtěla.
Z lítosti si Tě vzít domů?

Udělat Ti čaj?
Ustlat Ti?

Čemu bych tím pomohla, když nedokážeš pochopit, že mé
srdce touží po úplně něčem jiném?

Že Darinku bych tam čekat nenechala?
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Jenže ona mě nepronásleduje, nežádá soucit, neohrožuje mě,
poslouchá mě.

Nenechala bych tam čekat nikoho, ale u Tebe nemám jinou
možnost.

Další desítky sms.
Víš, že můj telefon je umožňuje nezobrazovat?

Mám výčitky (ač bych neměla).
Tohle je Tvé rozhodnutí. Tvá akce. Tvé zoufalství.

Nejsem ta, která Tě z něj může zachránit.
Nikdy jsme se neviděly.

Znáš mě jen z fotek.
Nemůžeš mi psát, že mě miluješ na celý život.

Nemůžeš si myslet, že to tak je.
Nemůžeš mi dávat mé fotky do schránky s přívěškem ve tvaru

srdce.
...když o to nestojím.

Když se snažím citlivě, bezbolestně a opatrně Tě odmítat.
Nefunguje to.

Co máš za problém?
Můžu to vyřešit, aniž bych nebyla zlá?

DNES většina mých fotek z blogu definitivně zmizela.
Nechávám v albu pár starých blond z r. 2012, podle kterých

mě už stejně nikdo nepozná,
protože blond už nejsem a ani nikdy nebudu.
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Všechny aktuální fotky i během HRT jsem dala pryč.
(Jen vložené v článcích je ještě chvíli nechám).

Nové už tady nikdo neuvidí.
Bylo mi trochu líto je dávat pryč.

Myslím si, že fotky jsou součástí přeměny, součástí našich
blogů.

Ale děkuji, že jsi mě upozornila na tu nebezpečnost.
Tohle je impuls nechat zmizet mé obrázky z tohohle

virtuálního světa,
přestože mě to bavilo.

Ty fotky mi dělaly radost.
I fotky ostatních mě vždycky tolik baví.

Včera mi zrovna někdo psal, ať sem dám víc fotek.
Dneska Markétka, jak se vždycky těší na nové.

Je čas začít si chránit i své soukromí.
Ach jo. :/

Snažím se chovat, jako bys u vchodu nestála.
Je tma.
Noc.
Zima.

Brouci.
Mouchy.
Sousedé.

Tvrdá lavička.
Ledové nohy.

Křeče pod stromem.
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SMS v 1 h., ve 3, v 5.

KTERÁ ŽENA STRÁVÍ V SUKNI S KYTICÍ V RUCE
NOC NA LAVIČCE NA SÍDLIŠTI?

To je důkaz lásky?

Kdybys byla muž...

...že tedy skončíš s přeměnou a vrátíš se kvůli tomu?

Proboha.
Tohle ne.

Tvá noc před vchodem na lavičce byla silné kafe.
Řeší už to půlka mé fabriky a půlka sídliště.

Kdo dohlédne na můj vchod, ví o Tobě.

To je ta, co strávila noc na lavičce na sídlišti s kytkou v ruce
ve 13 stupních za ranního deště.

To všechno ve mě vzbuzuje jen lítost. Nic víc!

Jak dojemné milostné drama.

Ne, žádné z těch nočních aut nebylo moje.
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Nevyšla jsem z nich já, abych Tě objala a řekla: "pojď, ty
blázínku, nahoru".
Víš co je stalking?

Jen jsem o tom slyšela okrajově.
Kolega mi dnes o tom četl.

Trvá to už dva měsíce a Ty nejsi schopná se odpoutat od své
neskutečné představy o mně.

Nemohla jsem se pohnout.
Cítila jsem se jako uvězněná.

Bála jsem se, kde budeš.
Co provedeš.

Lehneš si před můj byt?
Zavraždíš vrátnou, aby ses dostala ke mě nahoru?

Dnes ráno další strach.
Včetně toho o Tebe, ač bych ho mít neměla, ale jsem člověk,

co má srdce.
Kdyby Ti tam aspoň někdo hodil deku.

Ráno sis našla hotel.
A zase strach.

Jak dlouho to ještě potrvá?
Co se odehrává ve Tvé hlavě?

Kdybys byla muž, bojím se ještě víc.
Že mi ublížíš.
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Prosila jsem Tě už večer, běž do hotelu.
Prosila jsem Tě ve dne, abys odjela těch 70 km domů.

Pak k nám do kanceláře vtrhla personalistka:
"Už je tady zase ta holka s kyticí!"

Volá mi vrátná.
(Jo, byla jsem v práci, ale řekla jsem jí, že jsem si vzala

dovolenou.)
Ubohá lež.

Je mi hrozně.
Musím se skrývat. Musím lhát. Musím se bát přijít domů.

Nechci Tě vidět.
Člověka, který mě neposlouchá, když říkám:

Tohle Ti přerostlo přes hlavu.
Nepřitahuješ mě.

Nemiluji Tě.

Řeším to poprvé v životě.
Poprvé se někdo dvoří mě a já ho musím odmítat.

To mi má lichotit?

Tu druhou oranžovou květinu jsem nechala sousedce.
Tu třetí - ještě hezčí obrovský puget než ten první - jsem

nechala vrátné.
Kdybys viděla, jak byla šťastná!

Dnes se jí vrací dcera po půl roce z Irska a ona zrovna sháněla
květiny.
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A tahle se fakt povedla.
Měla jsem radost z její radosti.

Ta květina měla někomu udělat radost - a já jsem jí k tomu
pomohla.

Tolik toužím po své první květině... !!!
A když přijde, nemůžu si jí ani odnést domů. :(

Nemohla bych se na ní dívat.

Začalo lít.
Zase ta zpropadená lítost!

A zase nic víc.
Jak asi teď vypadá bez deštníku?

Proč si to děláš těžší?
Proč si to tak komplikuješ?

Proč si myslíš, že muži mi ublíží?

Nemůžu za Tvůj stav.
Za Tvé myšlenky.

Za Tvé citové vydírání.

Nechci takového člověka.

Celý večer jsem to řešila s kamarádkou.

"jasně že jsou chlapi na zabití,
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ale potřebujeme je, přitahují nás, chrání nás, rozesmívají
nás...

chceme je"

Chtěla jsem si s Tebou povídat jako s ostatními.
Ty jsi ale překročila hranici.

Moje chyba, že jsem Tě jí nechala překročit.
Omlouvám se.

Konec.
Konec jedné psycho-noci a jednoho psycho-dne.

Jaký je další level?

Odcházíš v tom lijáku domů.

Už prosím nejezdi.

Je mi z toho smutno.
Ale nemohu s tím udělat

V Ů B E C   N I C .
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Vidíš to strniště?
Na sobě ho nenávidím!

Dělám všechno proto, aby navěky zmizelo.
Jsem z něj úplně nepříčetná, jak je mi z něho špatně.
Tenhle nejdelší a nejtěžší boj mi přijde nekonečný.

Nenávidím ho celý svůj život, protože mi bránilo vypadat
jako žena.

Ale tady na tom muži je úžasné!
Já ho chci.

Chci všechno, co má ta slečna z klipu, který se otevře po
kliknutí na ten obrázek.

TOLIK toužím poznat (a vůbec se mi to nehnusí), jaké to je,
když ho pohladím na někom jiném,

když mě píchají jeho vousy do tváře,
když se mi boří za krk a ono to tak šimrá, že mhouřím oči,

když mám červené rty od toho, jak mě vášnivě líbá a říkám u
toho:
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Ty škrábeš! :)
A culím se u toho, protože je mi krásně.

Když usíná a já ho hladím v jeho krátkých vlasech
nebo když mě chytne kolem boku uprostřed ulice a

majetnicky přitáhne.

Tohle mi nemůžeš nikdy dát.
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Kontrasty
26. června 2014 v 21:51 | Tereza 

Tento článek se sem teď vůbec nehodí.
Ne že by se nehodil na tenhle blog nebo do mého příběhu - do
něj se hodí perfektně, ale v návaznosti na předchozí článek jde
o přeskok úplně jinam (to je možná dobře).
Předchozí článek byl pro někoho dojemný, smutný a zoufalý, 
pro někoho strašidelný, nebezpečný a fanatický.

Tohle je kontrast. To co prožívám teď.
Protože život je prostě plný kontrastů a nevybíráme si, kdy 
jsme na dně a kdy na vrcholu blaha.
Může se to změnit z vteřiny na vteřinu.

Tohle není ani provokace, i když to tak může vypadat. Snažila
jsem se držet to v sobě už od rána, ale vystupňovalo se to 
kamsi, kde nejsem schopná to udržet a chci si tu euforii uložit 
navěky do tohohle deníčku, protože mohou přijít chvíle, kdy 
se uložená euforie může hodit :)
Snažila jsem se tenhle článek teď hned nepsat, ale pak jsem si 
řekla proč? Vždyť se to opravdu děje. Včerejšek, dnešek i 
zítřek.
Mám držet smutek?

Já tenhle děj částečně píšu, ale píšete ho také vy a všichni lidé
kolem mě - některé neovlivňuji já, ale ovlivňují mě.
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Na dnešek jsme měli nahlášený výpadek elektřiny v práci.
Všichni šli kvůli tomu do práce minulou sobotu, ale já jsem 
vymyslela, že mé oddělení (2 kolegové a já) půjdeme místo 
toho dnes odpoledne do 22 h., protože v sobotu žádné 
objednávky žádný dodavatel nevyřídí.

Ráno jsem měla naspěch. Oholit nohy, zajet pro zboží, zabalit 
ho, na poštu a rychle do práce. Vstala jsem kvůli tomu v půl 
sedmé, i když jsem si mohla přispat.

Někdo mi do toho ale hodil pořádné vidle...

Zapnula jsem si totiž počítač a ze zvědavosti nakoukla, jestli 
mi někdo nepíše na pokecu. Myslím z těch, co jsou na mě milí
a kteří se mi líbí.

...byl to začátek normálního rozhovoru jako vždy. Říkala jsem
mu, že spěchám, že to mám vypočítané, ale musela jsem od 
depilace pořád odbíhat, protože mi to nedalo.
Začali jsme se provokovat.
Bránila jsem se, fakt :)
Ale jenom trochu.
Věděl, že si holím nohy a že budou hladké.
Líbilo se mu to.
Líbilo se mi to.
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Tohle už jsem znala a zažila mockrát - flirtování po internetu -
běžná věc :)
On ale z ničeho nic navrhl, že si zavoláme!

Stála jsem tam polonahá jen v tričku v mírném stresu, abych 
to všechno stihla a přemýšlela.
Přál si mě slyšet.
Opakoval se.
Psala jsem mu, že bych nestihla poslat balíky a že musím po 
poledni do práce.
Chtěl mě slyšet.

Pak mi ale problesklo hlavou, že tohle je jedinečná 
možnost, jak zjistit, jestli projdu!
Jestli projdu před mužem jako žena v telefonu se svým 
hlasem, se svým způsobem vyjadřování, se svou rozverností, 
kterou jsem nakonec ani nemusela hrát a byla jsem celou 
dobu tak veselá, že jsem se do svého hlasu celou dobu 
usmívala.

Ta touha zjistit to byla tak silná, že jsem musela zahodit můj 
časový plán do koše.
Říkala jsem si, že když to nevyjde, aspoň budu vědět, že na 
tom musím pořád s Huťou pracovat.
A přála jsem si, aby to vyšlo!
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Zkoušela jsem ještě odsunout ten hovor, až budou balíky 
odeslané, to už bych měla být na chvilku doma, ale řekl mi, že
může maximálně do 10, že je v kanceláři sám a pak přijdou 
kolegové. (Bylo 9:45).

Tohle jsem si nemohla přece nechat ujít!!!

Tak jsem mu to moje číslo dala a během pár vteřin už mi 
volal.

Vůbec jsem nebyla nervózní. Byla jsem si tak jistá, že projdu, 
že mě ta radost z toho očekávání naplňovala touhou 
provokovat ho víc a víc.

Stačilo pár vteřin a cítila jsem, jak mi s každým jeho slovem 
tu jistotu potvrzuje. Přesně tak, jak jsem tak sebevědomě 
čekala, ačkoli na 100 % jsem si jistá nebyla. To jsem si jen 
potřebovala potvrdit. Potřebovala jsem, aby mě slyšel. On - 
muž. Mě - ženu.

Můj úplně první telefonát s mužem! Doteď jsem se odvážila 
jen psát písmenka na počítači.

Z pěti domluvených minut bylo nakonec dvacet, které jsem 
musela sama utnout, ale to co se během těch dvaceti minut 
událo byl pro mě tak důležitý krok, že na to nemohu přestat 
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myslet. Proto, že jsem prošla a také proto, že se mi to tak 
líbilo. S ním. V jeho objetí s náručí plné vásně.
Chtěla jsem pokračovat.

Já žena přitahována mužem, který se mi navíc líbí, mluvila 
jsem s ním jako žena v ženské roli svádějící muže a neměl ani
sebemenší pochybnost, že můj hlas je ženský. Byla jsem to já,
kdo ho sváděl a on začal svádět mě. Chtěl mě. Chtěla jsem ho.
Stalo se to...

On byl tak mužský! A já tak ženská!

Už nepřemýšlím nad tím, proč to tak je. Nechávám vše 
plynout tak, jak se mi to líbí bez ohledu na vyřešení některých
záhad, ke kterým během přeměny dochází.

K Huťovi ale přesto půjdu. Chci být ještě dokonalejší.
Jen mám teď jistotu, že mi to prochází. Nějak se těch jistot 
nemůžu zase nabažit :) Nejdřív to, jak vypadám, teď hlas. Co 
bude dál?
Jakobych to chtěla zkoušet pořád dokola a vychutnávat si ten 
pocit, který prožívají ostatní ženy, když flirtují s mužem.

Je to něco, co máte už spousta z vás za sebou (ale taky 
spousta z vás před sebou).
Vy víte, jaké to je, když se vám podaří mluvit ženským 
hlasem. Když se můžete svobodně projevovat na veřejnosti, 
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mluvit s lidmi a přitom nevypadat nepřirozeně. Ten hlas je 
nesmírně důležitý!

Bylo to tak krásné, že jsme ještě půl hodiny pokračovali na 
internetu a já kvůli tomu málem opravdu nestihla na poštu.

Jen jsem přišla do práce, už jsme se zase spojili.
Zase provokoval.
Chtěl mě slyšet.
Naléhal.
Tak hezky, že se mu nedalo odolat.
Šla jsem do vedlejší prázdné prosklené kanceláře, kde mě 
nikdo neslyšel (jen šlo vidět, jak se kroutím a uculuji jako 
puberťačka - to jak jsem ho zrovna provokovala a styděla se, 
když provokoval on).
Nebyly to zase domluvené jen tři minuty...
Tolik vášně se nedá schovat do tří minut.

Je mi jedno, jestli si chce jen užít.
Potřebovala jsem ho jako důkaz.
A ten jsem dostala.

Radost z toho je tak obrovská, že se nedokážu na nic 
soustředit.

Teď už mě čeká jen to doopravdické naživo.
Na to si ale budu muset ještě nějakou chvilku počkat.
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Navzdory tomu, že můj vášnivý telefonista by chtěl přijet těch
300 km za mnou.
Nezáleží teď na tom, jestli to tak bude, ale že by to tak mohlo 
být.
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Poslední školní den
27. června 2014 v 19:26 | Tereza 

Rozhlédli jste se dnes kolem sebe? 
Viděli jste tu krásu? :)
Je poslední školní den roku 2014.
Většina dívek se chce líbit a tak si v
tento slavnostní den vzaly na 
předávání vysvědčení šaty nebo 
sukni.
Já už si nikdy pro své vysvědčení v 

sukni přijít nemůžu.

30 let jsem v tento den záviděla všem dívkám to, jak jsou 
oblečené. Tolik jsem chtěla přijít pro vysvědčení taky v sukni 
a načesaná. Přála jsem si být na jejich místě a pamatuji si, jak 
byl tento den každý rok jedním z nejzoufalejších v roce.
Den, kdy kolem mě chodilo tolik dívek v něčem, co já jsem si 
vzít nemohla. A nejhorší na tom byl pocit, že celý život si o 
něčem takovém mohu nechat jen zdát. (Naštěstí to dopadlo 
jinak :).

Nesnášela jsem všechny ty obleky, kravaty a pánské černé 
společenské boty.
Nejhorší to bylo v r. 1998, kdy jsem nastoupila do práce na 
úřad a maminka mě vybavila pánskými společenskými 
kalhotami a třemi luxusními košilemi. Byly docela hezké, ale 
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byly pánské a já k nim musela nosit ty kalhoty... A kravatu - 
největší hrůza, jakou jsem kdy měla na sobě.
Kravatu jsem sundala po pár dnech, boty jsem vyměnila po 
pár týdnech, kalhoty po pár měsících a jediné, co jsem si 
nechala byly ty košile, aby se neřeklo.
Taky že vedení mělo připomínky, ale nakonec si zvykli, když 
jsem měla tu košili a rezignovali.
(Dnes už by to nešlo - společensky přijatelný oděv úředníka je
daný vyhláškou. Na druhou stranu ta by mi teď vlastně hrála 
do noty, protože sukně je u žen povolena, dokonce přímo 
vítána. A já přeci žena jsem! :)

Ale sukně mohu nosit i tady v mé kanceláři :)

30 let prožívám pokaždé tak intenzivně tento den, kdy jdou 
všechny dívky v sukních pro vysvědčení stejně. 30 let je 
pozoruji kolem sebe a závidím nejen ty sukně, ale všechny ty 
účesy, náušničky, botky, že se mohou namalovat a jak krásně 
voní!

2014 je PRVNÍ ROK MÉHO ŽIVOTA, kdy mohu pro 
vysvědčení přijít v sukni i já!
Jsem z toho tak nadšená, že si už teď každý rok v poslední 
školní den obléknu sukni nebo šaty a chci vypadat jak nejlépe 
dovedu. Chci se cítit slavnostně, i kdyby lilo a fičel vichr.
Tu sukni už v tento den ze sebe nikdy nedám.
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Chci se oblékat slavnostně v tento den už do konce svého 
života. Jako taková moje malá oslava toho, že MŮŽU. Oslava
ženství, které mi už není odpíráno, ale je povoleno.

Protože JÁ MŮŽU!!!

Můžu se ráno namalovat, učesat, dát do vlasů sponku, vybrat 
si černé náušničky, černý náhrdelník, tričko s originálním 
výstřihem a mojí novou černobílou sukni, která je tak akorát 
krátká, abych v ní měla dlouhé nohy a k tomu mé balerínky na
klínku.

Ráno bylo 7 stupňů, tak jsem na sebe hodila jedny z těch 
lepších a dražších silonek, co mám (matné tělové Bellindy 
Absolut Resist) - ony jsou takové jemňoučké a sametové a na 
nohách nejsou skoro vidět, zatímco nohy jsou v nich naprosto 
dokonalé. A nepouští oka.

Zjistila jsem, že něco dříve tak nenabažitelné, nedostupné a 
zbožňované, je najednou naprosto normální běžnou součástí 
mého šatníku a už nešílím z toho, že je mám na sobě :) Že se 
jich můžu dotknout, že jsem překonala ten nekonečný 
nezvladatelný strach z jejich nakupování, ale hodím je jen tak 
jakoby nic do košíku k banánům a tampónkům na odličování.
Protože já si je kupovat MŮŽU. Už žádné překážky, zábrany, 
zoufalství.
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Zatímco kdysi to byl neřešitelný problém a já je nebyla 
schopná dát do košíku, natož pak vyložit na pás u pokladny a 
dívat se na lidi ve frontě za mnou, jak si je z toho pásu po 
zaplacení beru, teď to neřeším. Prostě šup a jsou tam. (Vím, 
že spousta z vás tohle neřešila ani v minulosti, ale já prostě 
ano a moc (opravdu nejvíc v životě) jsem se za to styděla.)

Takový strach už zmizel. A to se netýká jen punčoch. Týká se 
to všeho - kosmetiky, oblečení, bot, náušnic... Najednou můžu
přijít do obchodu, prodavačka mě osloví v ženském rodě a já 
si můžu vybírat, CO CHCI.

To je něco, po čem jsem tak dlouho toužila.

Je poslední školní den a já jsem v práci v nové sukni.
Cítím se tak neuvěřitelně božsky.
Ráno jsem si totiž uvědomila, že je vysvědčení a já tenhle den
vždycky toužila strávit v sukni jako ostatní holky.
Neváhala jsem ani chvíli a už jsem jí měla na sobě.
Tolik jsem se líbila sama sobě v zrcadle a cítila jsem se (a 
cítím) tolik žensky, že vůbec nevím, co se to se mnou děje.
Mohou za to možná i mé včerejší telefonáty s mým milým 
telefonistou :)
Ještě nikdy jsem se necítila tak žensky, jako včera a dnes!
Jak by taky ne, když mi jeden muž říká, jaká jsem žena, jak se
mu líbím, jak mě zbožňuje a jak mě chce jako ženu!
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Ani se nemohu cítit víc žensky než teď v téhle situaci. Ačkoli 
vím, že mám ještě před sebou mnohem intenzivnější prožitky 
ženskosti (s partnerem), ale ty jsou tak daleko, že mám radost 
z těchto drobností.

Dnes takhle žensky a slavnostně oblečená cítím se tak šťastná 
jako nikdy předtím.
Plní se mi ty moje malé sny jeden za druhým a mé nadšení 
nemá konce.

Takhle jsem se dnes celý den pohybovala v práci.
(Nemohla jsem odolat a tak ještě pár posledních fotek občas

vložím do článku.
Do alba ale přidávat nebudu nic a i z článků časem všechny
fotky zmizí, i když se s tím smiřuji nerada, protože obrázky
prostě k přeměně patří a já nechci být ta, co se schovává).

Včera večer jsem přišla z práce a nechtěla jsem se ani odlíčit. 
Seděla jsem u počítače, kde mám na stolku malé zrcadlo, u 
kterého se ráno líčím a najednou jsem tam viděla tu ženu. 
Žádného muže. Ten už tam není. Nevidím ho tam, necítím, je 
pryč. Navěky věků. Chtělo se mi křičet radostí, nemohla jsem 
ani jít do sprchy ani jít spát. Nemusela jsem tam tu ženu 
hledat, protože v tom zrcadle už žena je. A začíná tam být i 
když se odlíčím.
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Zajímavé je, že ač bylo ráno 7 stupňů (ale modrá obloha a 
sluníčko) a já měla vždycky strach z toho, že budu mrznout, 
tak mi vůbec žádná zima nebyla! Nechápala jsem :) 
Znamenalo to, že pro příště i kdyby bylo ráno mínus deset, 
půjdu zase v sukni. Na zimu kašlu. Té zimě je totiž úplně 
jedno, jestli máte kalhoty nebo sukni.

V práci si mého oblečení všímali všichni.

Já byla v sedmém nebi už ráno, co jsem vystoupila z auta a šla
do práce.
U oběda mi kolegyně řekla, že mám hezčí nohy než spousta 
biologických žen.
Ujistila jsem jí, že to určitě ne, ale moc jsem jí poděkovala :)
Na její poznámku, že mám dnes sukni, jsem jí řekla, že je 
dnes přeci vysvědčení!
To musí přeci každý pochopit :)
Vysvětlila jsem jí krátce, že jsem 30 let čekala na tenhle den, 
kdy jsem až doteď pořád jen holkám záviděla. Ale dnes je ten 
první rok, kdy můžu v sukni přijít kam chci.
Moc se jí to líbilo a řekla mi, že je dobře, že to tak dělám.

Když už jsem byla v kanceláři a vešla jiná kolegyně, všimla 
si, že mám sukni:
"Ááá, Terka má dnes sukni!" :)
"Samozřejmě! Vždyť je dnes vysvědčení!" :)
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A do mailu jsem jí napsala, že jsem si tu sukni dnes vzít 
musela, protože to 30 let nešlo, ale letos to poprvé jde.
Odepsala mi, jak jí neuvěřitelně baví má proměna :)
Já mám tak hodné kolegy!

Všude jsou dnes slavnostně oblečené dívky a ženy.
Tak já jdu do města mezi ně.

Mezi NÁS.
PŘIJDETE TAKY?
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9. června 2045
28. června 2014 v 7:14 | Tereza 

To, že se mi zdá zase psychosen o mé ex, kde mě objímá a 
utěšuje jsem pochopila.
Včera jsem projížděla místem, kde došlo k první puse a kde 
jsme bezstarostně zamilovaní venčili jejího pejska.
Ale byl to jen mžik. Ten se bohužel promítl do mých snů.
Je mi jasné, že tyhle sny o ex, kde mě pořád objímá, jsou jen 
vyjádřením touhy po usmíření a pak taky touhy po objetí 
někým (kýmkolkiv), kdo mě miluje a já miluji jeho.

Ale proč se mi hned v
zápětí zdál sen, ve 
kterém došlo k 
rekonstrukci způsobu 
zabití jedné ženy s 
takovými detaily, že 
mě mrazí ještě teď, 

jsem nepochopila.

Ten sen byl filmovou rekonstrukcí smrti jedné ženy, o které se
myslelo, že spáchala sebevraždu, ale my jsme spolu s filmaři 
přišli na to, že to byla nešťastná náhoda.
Já a ještě s někým jsme šli na místo činu, zatímco počítačově 
byl před nás vložen mírně rozmazaný obrázek té ženy, 
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jakobychom jí šli po stopách v těsném závěsu a byli tam 
tenkrát s ní.
Jela úzkou cestičkou na kole do mírného kopce, který byl 
neustále prudší. Vůbec se neohlížela. Občas jí šlehla nějaká z 
větví kolem té úzké cesty, včetně nás, protože my jsme tam 
byli také. Proč jede ta žena na kole do takového kopce?
Když už nešlo jet na kole, slezla z něj a šla pěšky. Neběžela, 
ale šla rychle, že jsme jí sotva stačili.
Chvílemi nám mizela příliš vpředu.
Najednou se před námi otevřel z křoví vrchol.
Byl to takový asi 20x30 m široký rozpláclý vrchol porostlý 
trávou a z jedné strany byla skála. Ta tráva byla krásně zelená,
všechno vonělo jarem a v pozadí byly vidět další kopce a 
zelené louky. Ta tráva byla ale taky pěkně vlhká. Byl totiž 
červen, sice skrz mraky prosvítalo slunce, ale bylo po dešti, 
takže to klouzalo.
Jen co jsme se dostali na trávu na vrcholu, kousek od nás 
vidíme, jak si ta žena vytahuje skleněnou ampulku do 
stříkačky a chce si něco píchnout. Ta ambulka jí ale 
vyklouzla, ona se jí snažila ve vzduchu chytit, v tom uklouzla 
a letěla dolů.

Kousek od vrcholu leželi starší noviny a na těch novinách byl 
datum 9. června 2045. Na hlavní stránce byl nadpis: 
"Spáchala sebevraždu" a článek o téhle ženě.

Fajn.
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V r. 2045 mi bude 69.
To znamená, že než k tomu dojde, zbývá ještě 30 let.
Kdo ví, jestli si někdo 9. června 2045 vzpomene na tenhle 
sen...

Tak to bylo trošku tajemna po ránu.

Už mi v kuchyni voní mandarinkový černý čaj a k tomu bude 
k snídani opečený toustový chléb s pomerančovo-zázvorovou 
marmeládou, takže se přesunu. :)

Dnešní předpověď zněla: Budou letní teploty nad 25 stupňů, 
slunečno, večer se objeví studená fronta.
Tak jsem se těšila, jak za hodinku vyjdu ven na jednu takovou
velkou celodenní akci ve městě, na kterou mě vytáhla ségra a 
na které potkám půlku města :) Těšila jsem se zase na sukni a 
na to, jak budu mezi lidmi.
Obloha je černá, podle radaru bude za chvíli asi hodinu pršet.
Nespletli se trošku?
Mám takový divný pocit, že ta studená fronta už je tady teď a 
ne až večer, ale nerada bych jim do toho nějak šťourala.

Každopádně - já si tu příležitost stejně nenechám ujít, takže 
hurá nasnídat, namalovat a do sukně, i kdyby lilo :)
Copak ženy přestávají nosit sukně jen proto, že prší?
Nesmysl.
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A těch článků bude dnes asi víc, protože mám ohromnou chuť
si do svého deníčku jen tak psát :)
Za prvé musím sestříhat video, do kterého mě naočkovala 
Lucka a za druhé se chci vrátit k Šárčinému odkazu o tom, jak
jsou tělové silonky už out. Já bych to totiž zas tak netrvrdila.

Nevím, proč jsem pořád proti všem.
Nechci taková být.
Nechci být rebelka.
Chci být hodná, spokojená, vzorná a tichá myška. :)
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Jsou tělové silonky out?
28. června 2014 v 19:23 | Tereza 

Informace o tom, že tělové silonky jsou out už proběhla v 
médiích před několika lety.
Já jsem jí samozřejmě zaregistrovala, ale tehdy jsme se ještě s
mojí ex shodly, že je to nesmysl.

Od těch dob tělové silonky nezmizely ani z obchodů ani z 
nohou českých dívek a žen.
Ty se pouze rozdělily na dva tábory.
Jeden říká: tělové silonky je strašné módní faux pas, druhé je 
nedají a neřídí se názorem některých módních stylistů.
Tenhle stav už trvá roky.

Nejde vlastně jen o české ženy. Podobné diskuse jsem našla i 
na amerických serverech a opět jsou ty ženy rozděleny na dvě 
poloviny.

Na tenhle článek mě přivedla zase Šárka komentářem s 
odkazy o módních prohřešcích. Většina z nich vypadala 
opravdu strašně a normální člověk by si takové kombinace 
nikdy neoblékl. Článek o pěti důvodech, proč nenosit tělové 
silonky najdete na serveru Blesk.cz a je z května 2013.

V článku se píše o těchto pěti důvodech:
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1) Mužům nepřipadají sexy - podle průzkumů jde údajně 
o druhou nejvíc asexuální věc na světě
2) Neodpovídají tónu pleti
3) Postrádají styl - stylisté tvrdí, že černé se údajně hodí 
ke všemu
4) Jsou vidět. Vážně!
5) Nedělají hezké nohy

To bylo něco pro mě :)
Měla jsem v tu ránu hlavu plnou argumentů a protože jsem 
holka akční, pustila jsem se do průzkumu, ve kterém jsem 
anonymně na internetu oslovila 100 žen a 100 mužů.

Mé komentáře:
1) Skutečně muži na ženách nesnáší tělové silonky?
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Nejzajímavější odpovědi respondentů - mužů ve věku 18 - 50 
let:
- ženský jsou hezčí nahý
- nelíbí - preferuji úplně nahé tělo
- preferuji vzorované
- jsou sexy
- velká inspirace
- když jsou na hezkých nohách a doplňují pěkné šaty či sukni, 
tak se mi docela líbí
- záleží na tom, kdo je má na sobě
- podle situace - do divadla a na koncert ano
- silonky dělají každou nohu sexy
- já jsem spíše pro vysoké punčochy, ale silonky mi nevadí
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Ptala jsem se tedy i (biologických) žen, jak jsou na tom s 
nošením tělových silonek. Respondentky byly ve věku 18 - 40
let:

Ten tábor je opravdu rozdělen zhruba na polovinu.

Já samozřejmě patřím a asi ještě dlouho patřit budu mezi ty, 
které tělové silonky nikdy nezavhrnou.

Znáte soutěž MISS SILONKY na http://www.miss-
silonky.cz?
Ta soutěž vznikla v 6.10.2006.
Pamatuji si to úplně přesně, protože ten den jsem se v práci na
úřadě dost nudila (to má taky potom v r. 2010 svou dohru, ale 
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o tom tu psát nechci :). Tehdy jsem ještě byla hladová po 
jakémkoliv projevu ženskosti a obdivovala ho na všech 
ženách. A silonky patřily zrovna mezi jedny z nejženštějších 
věcí, jaké si žena mohla obléknout. Pro muže to bylo vlastně 
takové tabu - něco jako sukně. Striktně ženské! (I když se 
potom objevily i silonky pro muže, které se moc neujaly).
Nesnášela jsem obrázky profesionálních dívek nafocených 
uměle v ateliérech. Chtěla jsem se dívat na normální holky, 
které míjíme, když jdeme do práce, v divadle, pro vysvědčení.
Ale takové obrázky se nikde na světě najít nedaly.
Ten den mě napadlo vymyslet soutěž, do které by dívky 
takové fotky nahrávaly samy dobrovolně a ještě s nadšením.
Tehdy ta stránka vypadala trošku jinak. Hlasy se posílaly 
prostřednictvím SMS (za peníze) a stejně tak vzkazy dívkám 
šly poslat pouze prostřednictvím SMS.
Za měsíc tam bylo prvních 20 dívek, které jsem "lanařila" na 
různých chatovacích portálech a kupodivu to šlo snadno, 
protože jsem vymyslela, že každý týden bude vylosovaná 
jedna náhodná dívka, která dostane 200 Kč a vítězka toho 
týdne 500 Kč. To byla velká motivace za fotky, kterých měly 
holky plné profily, protože mi nešlo o nahotu, fetišismus nebo
sexuální tématiku. Chtěla jsem tam mít normální holky v 
normálních fotkách s jedinými dvěma podmínkami - že nesmí
zobrazovat nahé části těla a že na fotkách musí být v 
silonkách.
Jakmile jsem viděla, že "to funguje" a ujalo se to, 
zaregistrovala jsem si doménu miss-silonky.cz.
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Té soutěže si ale u mě v práci na počítači všiml i můj kolega - 
kamarád. (Jeho jméno bylo MS, můj zase TN, takže jsme z 
toho vytvořili občanské sdružení MisTon, které je v zápatí 
uvedeno stále a 2pages.cz byla zase má obchodní značka, pod 
kterou jsem se chvíli živila tvorbou www stránek (už 
neexistuje)).
V tu dobu jsem se snažila mé ex naznačit, že mě napadl 
výborný nápad, jak vydělat peníze z reklamy na jednom 
portálu (ale neřekla jsem jakém). Byla zásadně proti. Kladla 
mi na srdce, že nesmím do toho projektu vložit ani korunu. A 
já jí bohužel poslechla (taky toho později litovala, protože 
jsme ten portál s kamarádem dobře prodali a musela jsem tím 
pádem tu částku rozdělit na dva díly :). Kamarád byl takový 
finanční ředitel. Platil všechno, co jsem mu řekla. Nadchl se 
pro tu soutěž! Nechal udělat krásné reklamní tužky, které ještě
asi sto holek bude mít doma a dalších 500 je někde 
rozdaných, tiskli jsme moc hezké reklamní plakáty, 
vyvěšovali je po městě, po Praze, rozesílali jako pozvánky 
holkám. Dělali jsme tomu maximální reklamu. Když jsme 
někam šli a potkali tam holky, dali jsme jim tužky a řekli o 
téhle soutěži. Vždycky to jednu z nich chytlo :)

Návštěvnost začala stoupat na 10.000 měsíčně (teď je to téměř
20.000), vytvořila jsem anglickou verzi, tím se návštěvnost 
ještě zvedla a s vyšší návštěvností začaly přibývat i soutěžící. 
Ty holky se tam najednou hlásily úplně samy po desítkách! 
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Čím více dívek, tím vyšší návštěvnost - čím vyšší 
návštěvnost, tím více peněz.

Hlasování pomocí SMS jsme zrušili a soutěž jsem 
přepracovala tak, aby si mohli hlasující i soutěžící psát mezi 
sebou soukromé vzkazy, komentovat fotky a hlasovat 
způsobem, který je tam dodnes a hlavně zdarma. Aby bylo vše
všem ještě přístupnější.
Na web jsme umístili reklamu, z jejíž výtěžku jsme ale 90 % 
dávali těm slečnám a na provoz serveru, který už měl vyšší 
nároky na technické vybavení. My sami jsme z toho měli asi 
pětistovku měsíčně a i tu jsme si nechávat nechtěli, takže jsme
vymýšleli nejrůznější bonusová kola a všechno to dávali těm 
slečnám. Z radosti, že tam jsou :) Že tahle soutěž jediná na 
světě díky tomu, že v ní účinkují "amatérky", nemá nikde 
konkurenci a hlavně byla první. Hýčkali jsme si jí.

Přišel ale moment, kdy už se rozsah takového portálu začal 
vymykat mým programátorským schopnostem a já neměla čas
se doučit PHP na takovou úroveň, abych se o všechno 
dokázala starat dál. A tak jsme se s kamarádem neradi 
dohodli, že soutěž prodáme. Ozval se moc milý sympatický (a
hezký :) pan Petr, který organizuje výstavy po celé Evropě, 
přijel za námi "na kávu" až z Brna, vyprávěl nám, jak tu 
soutěž sleduje už od r. 2006 a rozhodně nechce, aby zanikla. 
Takže jsme si plácli. Já přinesla domů peníze, které se někam 
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rozplynuly a teď už se jen dívám, jak dál vzkvétá moje 
děťátko.

Podle té návštěvnosti a oblíbenosti soutěže mi nepřijde, že 
mužům nepřipadají tělové silonky sexy :) Spíše bych řekla, že
je to naopak.

Takže zrovna mě, mamince téhle soutěže, nikdo o ošklivosti 
tělových silonek přesvědčit nedokáže :) Vím o ní všechno, 
znám každý kousek jejího zdrojového kódu, každou tu slečnu 
(do určité doby), každou nemoc, které tohle "děťátko" mělo a 
mám radost, že roste.
Tehdy jsem byla silonkami (a vším ženským) posledá úplně 
šíleně.
Teď je to pro mě běžná součást šatníku a můžu si jí dovolit, 
kdy chci, tak jsem se už uklidnila :) Ten hlad byl ale obrovský
:D

Pokračuji v komentářích:
2) + 4) na leggy.me - českém portálu a e-shopu s luxusními 
silonkami se můžete dočíst, že existují i tzv. neviditelné 
silonky na léto. Jsou slabounké jako pavučinka, já 
samozřejmě kdysi neodolala a jedny takové si objednala. 
Jejich vlastností je to, že nedávají vašim nohám žádný 
barevný odstín, ale ponechávají ten váš.
Takže nejsou silonky jako silonky.
3) viz názory dívek níže, se kterými se ztotožňuji.
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5) Někde jsem četla, že tělové silonky si zasloužily svou 
kritiku kvůli svému odlesku, kdy na fotkách vypadáte jak 
navoskovaná figurína. No jo, ale to si nesmíte brát lesklé, 
nýbrž matné!

Pod článkem v Blesku je diskuse, která se kloní k milovníkům
tělových silonek, do které přispívají ženy i muži.

Na portálu omlazeni.cz proběhla diskuse, jakých je na 
internetu spousty a já se k těmto názorům přikláním také.
To, že někdo někde řekne, že tělové silonky jsou out přeci 
neznamená, že je přestaneme hned všichni nosit?

Holky, takže jako některé z vás tvrdí, že modní faux pas je mít 
tělové silonky, mít páskové boty a krátké šaty na ples? Takže 
to znamená, že například na plese by měly všechny slečny mít 
lodičky, černé silonky a dlouhé šaty?
To si asi děláte srandu ne..
Nemůžete přece říct, že je to "out" a nikdo si to nemůže vzít, 
umíte si představit tu neskutečnou uniformitu? A co nevěsty, 
taky byste je navlíkli do černých silonek? Asi to chce občas 
jen myslet a bezhlavě se neřídit tím, co někdo napsal jako 
naprostý "fakt".

Tělové silonky k sukni nosím a dál nosit budu. Mám v nich 
hezčí nohy, navíc na jaře a na podzim bych bez nich umrzla. V
létě je nenosím. Co se týče toho, jestli jsou "neviditelné", tak 
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myslím, že když se zvolí správný typ, tak jsou. Pár lidí už si 
totiž myslelo, že na sobě silonky nemam, potom docela 
koukali, když zjistily, že ano

Zrovna tenhle týden v televizi v nějakém pořadu oblékali paní 
do krátkých společenských šatů. A tam zazněla zajímavá 
poučka - když holé ruce, tak tělové punčochy / punčocháče.
A zdravým rozumem: k něčemu černé prostě nejdou, ať si 
tvrdí kdo chce co chce. Také by se měl občas použít mozek, a 
ne jen papouškovat převzaté názory rádoby odborníků.

Jeden stylista řekne to, druhý zase tohle.

Markétka mi poslala odkaz na diskusi na serveru 
Módnípeklo.cz.
Napsala mi, že sdílí názor módní blogerky Ády Pekelné, která
se tělových silonek zastává:
Všimla jsem si, že se šíří móda pohrdání silonkami. Nevšímám
si toho a čekám, až to zase přejde. Na některé příležitosti je 
trapas jít bez punčoch.

Je to na vás, holky, na kterou stranu se přidáte. Já zůstávám :)
I když je fakt, že za celé tři měsíce, kdy můžu vyjít ven v čem 
chci, jsem měla tělové silonky na sobě jen dvakrát :) Ale 
stejně se jich dál zastávám.

A taky jsem zjistila, jak snadno jsem ovlivnitelná.
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Po vložení komentáře Šárky o tělových silonkách jsem si dnes
na tu velkou akci ve městě plném lidí vzala k sukni tedy 
doporučované černé silonky místo tělových.

No. Já mám ráda i černé a nedělají mi problém, takže to až 
taková hrůza nebyla, ale všimla jsem si, že mezi těmi pěti 
tisíci lidmi jsem potkala v černých silonkách jen jednu slečnu.
Takže jsme tam byly dvě.
Zbylých dvě stě mělo silonky tělové a pár jich nemělo silonky
žádné.
Tělové silonky měla i paní starostka, návštěva ze zahraničí, 
maminky mažoretek... (mažoretky samotné do toho 
nepočítám, tam je to nutnost k uniformě).

Nevypadá to, že by tělové silonky byly out, jak si někdo 
myslí.

Do otevřených bot se samozřejmě nehodí (i to jsem dnes 
viděla), ale co - často nosíme to, co se líbí nám a ne to, o čem 
někdo prohlásí, že se to teď nosí.

Ale líbilo se mi, jak ve svém komentáři Šárka popisovala, že 
postupem času začala spoustu svých věcí rozdávat nebo 
prodávat.
Ono to tak opravdu je u hodně z nás, protože i můj šatník se 
dost razantně změnil a pořád mění. Ze "starých" věcí Terezy 
toho už moc nemám, protože to bylo všechno kupované v 
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obrovském hladu, nenasytnosti a touze po čemkoliv ženském 
bez ohledu na styl a vkus. Bylo mi jedno, jaká ta sukně byla. 
Hlavně, že to byla sukně. A tak to bylo se vším.

Jenže teď se na náš ženský outfit kladou vyšší nároky.
Už nechodíme v ženském jen schované doma nebo po nocích 
v liduprázdné ulici.
Chodíme v tom do práce, mezi davy lidí, jako já dneska. A je 
nutné vypadat alespoň trochu k světu.
Většina dívek nějaký vkus má. Nebo aspoň zdravý pohled.
V téhle fázi už jsme určitým způsobem nabažené tou 
ženskostí, kterou můžeme mít každý den a také jí každý den 
máme, takže nás opouští extravagance (ke které já jsem nikdy 
přikloněná nebyla) nebo hastrošácké oblečení, které by si 
nikdy žádná žena v této kombinaci na sebe nevzala.
Je to otázka času a zkušeností. Pozorování ostatních dívek a 
žen. Zajímání se o oblékání a to vše postupem času 
vykrystalizuje v souladu s naším vkusem a osobností do 
jedinečného ženského stylu - toho našeho vlastního!

Mimochodem - tohle říct můžu: Viděla jsem nedávno fotku 
Šárky. A je to tak sympatická, hezká a milá žena! Už se moc 
těším, až se uvidíme. :)
A je pro mě taky poměrně důležitá, protože má zkušenosti.
Já mám sice vlastní hlavu, ale někdy je dobré myslet na věci, 
které by mě ani nenapadly.
Může vám to jen pomoct.
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Každý člověk, kterého potkáte, vám něco dává (někteří i 
berou :).

Když jsem šla dnes od ségry, kousek za domem stáli dva 
kluci. Jeden z nich byl na protější straně silnice, kterou jsem 
zrovna přecházela, ale v dáli jelo docela rychle auto. A ten 
jeden se o mě začal bát (to je tak hezké! :): "Pozor slečno! 
Jede auto!" :)
Přidala jsem do kroku, koukám, jak se na mě dívá (zase 
zkoumám, jestli mě náhodou nezkoumá tak, jak bych 
nechtěla, ale řekl mi slečno - jak by taky ne, když jsem měla 
krátkou sukni, černé silonky, balerínky na klínku a k tomu 
krátkou bílou bundu a vykračovala jsem si to ladným krokem 
domů :).
Ve tváři byl celý zelený, modrý a červený, tak mi hned došlo, 
že to byl jeden ze dvou vodníků, co jsem dnes dopoledne 
viděla ve městě na té akci. Hned mu to nadšeně říkám: "Jé, vy
jste ti dva vodníci, žejo?" :)
"Vy jste na nás koukala?" :)
"Ano, moc jsem vám fandila!" :)
Ale pořád jsem šla dál. Nezastavovala jsem se, protože opodál
stály dvě slečny a svým zrakem mi říkaly: "Už běž, ty jedna. 
Ti kluci jsou naši!" :)

Co mi dali tihle dva?
No přeci jistotu :) A půl minuty radosti, která ale přetrvává 
doteď.
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Je to jako s tím mým příšerným pubertálním telefonátem s 
mužem, na kterém jsem testovala, jestli jako žena projdu s 
hlasem i stylem rozhovoru.
(Myslím, že si občasné pubertální akce můžu 4 měsíce po 
začátku HRT dovolit a nikdo mi to prosím nedávejte za zlé, 
ano? Ačkoli jsem si myslela, že holčičí puberta se mě 
nekoná.)
Samozřejmě, že ženy na blog nepíší o tom, jak sbalily nějaké 
muže, jak si s ním povídaly po telefonu, jak mu řekly to a to. 
Ale tohle byl jiný případ. Tenhle byl první a měl souvislost s 
mojí přeměnou. Byl důležitý a přitom nevinný. Nikomu 
neublížil. Žádná lež se nekonala a ani konat nebude.
Až se vyspím s prvním mužem, nebudu to tu popisovat v 
detailech nadšeně, jako kdybych psala recept na bábovku.
Ale rozhovor po telefonu popsat můžu. Beztak jsem ty detaily
z telefonu nepopsala všechny, protože to nešlo :)

Ségra mě na té akci ve městě plném lidí fotila. Jenže jak 
prosvítalo sluníčko, tak jsem se tak křenila, že žádný můj 
dnešní outfit neuvidíte :)
Nemusíte taky vidět všechno a já taky nemusím na tenhle 
blog vkládat každou fotku, kterou udělám :)

Šárko, Ty jsi mi tedy nasadila brouka do hlavy s těmi 
outfity :) Ale to je dobře.

Červen 2014 - Jsou tělové silonky out? 1201



Je toho tolik, co musím vyřešit, abych byla jako vy - ostatní 
biologické ženy - ale přitom zůstala sama sebou.
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Hrůzné pokusy: Lze převychovat 
identitu?
29. června 2014 v 14:54 | Tereza 

Dnes v noci vyšel na idnes.cz článek s názvem Pokusy, které 
se vymkly kontrole: CIA, LSD nebo vnucené pohlaví.
Lenička byla tak hodná, že mi odkaz poslala. (Ona je hodná 
pořád :) Když budete také hodní, klidně mi podobné články s 
touto tématikou můžete posílat a já je tu zveřejním.

Protože mě tento pokus z r. 1965 s vnuceným pohlavím 
zaujal, našla jsem k tomu ještě další informace a obrázky. 
(Taky jsem si při tom dalším pátrání i zabrečela).

David Reimer / Brenda Reimerová - tragédie zakončená 
tragédií

Obětí krutého experimentu byl David, narozený roku 1965 v 
Kanadě, už od útlého dětství. V šesti měsících se u něj a jeho 
jednovaječného dvojčete projevila fimóza - rodiče zjistili, že 
jeho předkožku nelze přetáhnout přes žalud penisu (fimóza - 
fyziologická normálně se vyskytující vada u novorozených 
hochů, neboli zúžení předkožky, řeší se ambulantně 
15minutovým zákrokem (obřízkou)). Doktor doporučil 
obřízku, která ovšem i kvůli netradiční metodě elektrickým 
přístrojem žalostně selhala spálením celého penisu. 
Osmiměsíčnímu Davidovi bylo nutné penis amputovat. 
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Dvojče Brian operaci nepodstoupil a fimóza samovolně 
odezněla.

Rodiče nebohého Davida vzali ke specialistům do nemocnice 
Johna Hopkinse v USA. Zde jim psycholog John Money, 
kterého rodiče znali z televizních diskusí poradil, aby chlapce 
nechali chirurgicky předělat na dívku. Neřekl jim však, že jde 
o zcela neověřenou metodu. Právě David se měl stát prvním 
pokusným králíkem, na kterém Money ověří svou hypotézu, 
že genderová identita je dána výchovou, nikoli fyzicky.

Televizní debata dr. Moneyho s transsexuální ženou, u které si
rodiče Davida řekli, že toto je možné řešení. "Když jsme viděli
tu transsexuální ženu, jak hodně je ženská, napadlo nás, zda

by David vzhledem k absenci penisu nemohl být ženou."
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Ve 22 měsících byl David chirurgicky "předělán" na dívku a 
rodiče jej dále vychovávali jako holčičku pojmenovanou 
Brenda. Doktor Money dosáhl svého. Navíc měl k dispozici 
dokonalou kontrolní skupinu: dvojče, které proceduru 
nepodstoupilo. To pro něj byla jedinečná příležitost potvrdit si
svoji hypotézu, že identitu lze vychovat.

Převýchova na 
dívku byla 
komplexní. Reimer 
později uvedl, že jej
doktor nutil 
"nacvičovat 
sexuální akt" s jeho 
jednovaječným 
bratrem, svlékat se 

a navzájem zkoumat genitálie.

Po návratu z nemocnice, do které Davida přivezli jako 
chlapce, ale odvezli ho již jako dívku Brendu, se matka 
snažila Brendu oblékat do ženských šatů, snažila se mu vštípit
holčičí zájmy, jako je hraní s panenkami, vaření, líčení a 
všechny ostatní věci, které dívky dělají. Ale byla pořád tak 
mužná.
Začalo být jasné, že celý případ se nebude odehrávat tak, jak 
si dr. Money naplánoval.
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Podle doktora Moneyho bylo vše v pořádku. Publikoval vždy 
totiž pouze pozitivní výsledky. "Subjekt se jasně vyvíjí jako 
aktivní malá holčička a je zcela odlišný od svého bratra-
dvojčete," napsal Money. Avšak Reimer později svému 
životopisci vylíčil jiný obrázek. Necítil se být dívkou a ani 
hormony v něm tuto identitu neprobudily. Kolem třináctého 
roku se rodičům svěřil, že pomýšlí na sebevraždu, pokud jej 
ještě jednou přivedou k doktorovi Moneymu. Přestože chlapci
byla tato událost zatajena a byl považován za dívku, choval se
jako chlapec a pokusy socializovat jej jako dívku selhaly. V 
roce 1980 mu rodiče řekli pravdu a chlapec se rozhodl, že se 
vrátí ke své původní identitě, kterou zřejmě nikdy neopustil.

Brian a Brenda

Přesný přepis kontrolního interveiw (schůzky probíhaly vždy 
jen jednou za rok) s oběma dvojčaty při kontrole u dr. 
Moneyho ve věku 6 let:
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Dr. Money: Řekněte mi, kdo z vás je šéf?
Brenda: Brian

Dr. Money: Briane, ty jsi šéf?
Brian: Já nevím.

Dr. Money: A biješ někdy Brendu? Vrací ti někdy Brenda 
rány? Co Brendo?
Brenda: Ne. Protože já jsem dívka a dívky se nebijí.

Dr. Money: Ty jsi dívka?
Brenda: Ano, nejsem chlapec.

Když bylo dvojčatům 7 let, dr. Money vydal zprávu, že 
experiment dopadl dobře, neboť z Brendy se stala dívka: 
"Chování Brendy odpovídá chování dívkám v porovnání s 
chováním jejího bratra Briana." A na základě této skutečnosti 
napsal dr. Money knihu "Man and Woman, Boy and Girl", 
která byla vydána po celém světě. Dr. Money tím odpověděl 
na dlouho nezodpověznou otázku, zda je možné výchovou 
ovlivnit pohlavní identitu. A tímto potvrdil, že ano. Výchova 
se najednou stala nadřazenější před přírodou.

Aby si dr. Money potvrdil svůj úspěch, ptal se Brendy na 
otázky související s rozdílným chováním dívek a chlapců:

Červen 2014 - Hrůzné pokusy: Lze převychovat identitu? 1207



Dr. Money: Teď se tě chci na něco zeptat, Brendo. Jak bys 
popsala rozdíly mezi chlapci a dívkami?
Brenda: Tak chlapci mají krátké vlasy a dívky dlouhé. A také 
se oblékají jinak.

Dr. Money: A když uvidíš nahé dítě - jak poznáš, jestli je to 
chlapec nebo dívka?
Brenda: To nevím.

Dr. Money: Tak já ti pomůžu. Podívej se tam dolů - mezi nohy.
Jaké to tam mají chlapci a jaké dívky? Jaký je mezi tím 
rozdíl?
Brenda: Já nevím.

Dr. Money: Dívky jsou tam ploché, ale chlapci ne.

Brenda (David) v pozdějším věku: "Tyto jeho intimní otázky 
mi byly nepříjemné a velmi jsem se při nich vždycky styděl."

Aby Dr. money z Brendy dostal odpovědi na otázku, zda se 
cítí jako dívka, začal jí ukazovat obrázky právě narozených 
dětí, což Brendu v tak mladém věku šokovalo:
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Brenda (David) v pozdějším věku: "Vždycky jsem si myslel, 
že jsem nemocný muž. Mí rodiče spoustu věcí ani netušili."

Protože dr. Money stále nedostával odpovědi na své otázky, 
zda se Brenda cítí být dívkou, změnil k ní přístup. Myslel si, 
že se bude cítit více žensky, když dojde k dalším 
feminizačním operacím. Ale těm Brenda nebyla nakloněná a 
žádné další takové operace nechtěla.
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Dr. 

Money: "Co kdybychom upravili to, co máš mezi nohama tak, 
aby to vypadalo jako u ostatních dívek? Co když se nějaký 
doktor bude chtít podívat dolů? Co tam uvidí?"
Brenda: "Já nevím."

Dr. Money: "Doktoři ti to tam udělají tak, jako to mají ostatní 
dívky. Chtěla bys to?"
Brenda: Ne, to nechci.

Dr. Money: "A kdy myslíš, že by byla vhodná doba na takovou
operaci?"
Brenda: Až mi bude 13.

Dr. Money: "13? To už je pozdě."

Od 22 měsíců do puberty totiž Brenda močila otvorem v břiše,
který jí tam udělali chirurgové.
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Brenda se nesmírně bála jakékoliv další operace.
Brenda (David): Byl jsem vyděšený k smrti. Měl jsem srdce 
vpořádku, ledviny... tak proč bych měl jít na operaci?

Dr. Money začal cítit, že pokud Brenda bude dál nepotvrzovat
svojí ženskou identitu, jeho teorie o možnosti výchovy 
pohlavní identity selže.
A tak se rozhodl pro další drastické pokusy, kterými chtěl 
zjistit, zda Brenda chápe rozdíl mezi mužskou a ženskou 
identitou.

Tyto pokusy nebyly nikdy zaznamenávány. Postavil před sebe
nahého Briana a nahou Brendu a oba měli popisovat, co vidí. 
Vše si dokumentoval pouze fotografiemi.

Dr. Money: "Dotkni se ho."
Brenda: "Ne."
Dr. Money: "Tak dotkni se ho!"
Brenda: "Ne."
Dr. Money: "Chci, abys mě pochopila, co po tobě chci. Tak se 
ho dotkni!"
Brenda: "Neeee."

(Ta filmová dramatizace je strašná a šel mi z ní mráz po 
zádech, když šestiletá Brenda na doktora křičí své "ne".)
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Rodiče o těchto experimentech nevěděli. David a Brian jim to 
řekli až v dospělosti.

osamělí rodiče Briana a Davida v současnosti

Matka: Když bylo Brendě 13, měla problém s okolím. Neměla
žádné přátele. Chtěla si hrát s klukama.

Brenda (David): Děti se mi ve škole smály. Byla jsem jiná. To
děti dělají.

Ve škole, ve které Brenda studovala, se zachoval osobnostní 
dotazník, do kterého měl student doplňovat chybějící slovo 
podle vlastního uvážení:
"Když srovnáš ostatní rodiny, ta tvá je.... ZTRACENÁ."
"Má matka a já.... NEMÁME NIC SPOLEČNÉHO."
"Má budoucnost vypadá ... ŠPATNĚ."
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Ve věku 13 let dr. Money pozval do své ordinace ještě 
transsexuální ženu.
Dr. Money si myslel, že když Brenda uvidí někoho, kdo toužil
po operaci pohlaví a teď se díky tomu cítí dobře, že Brenda 
změní názor také.
Přepis rozhovoru mezi transsexuální ženou a Brendou bohužel
neexistuje.
Ale víme, co se stalo po tomto setkání:

Dr. Money: Když budeme hovořit o tvé identitě - mužské nebo 
ženské - říká se tomu "pohlavní identita"...
Brenda: Končíme! Nechte mě být.
Brenda řekla rodičům, že se zabije, pokud bude muset ještě 
jednou k dr. Moneymu.

Pod tlakem hrozby Brendiny sebevraždy se navzdory 
protestům dr. Moneyho rodiče rozhodli Brendě říci pravdu o 
její identitě.

Brenda (David): Seděl jsem v autě a táta mi přinesl zmrzlinu. 
Říkal, že mi musí něco říct. Bál jsem se, že se stalo něco 
strašného mámě nebo Brianovi. Táta mě ujistil, že jsou oba 
vpořádku.
Pamatuji si, jak jsem měl slzy v očích a zmrzlina mi stékala 
na klín, jak jsem tátu poslouchal.
Doteď jsem si myslel, že jsem duševně nemocný.
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Ve stejný čas řekla matka Brianovi totéž.
Matka: Určitě sis všiml, že Brenda vypadá víc jako kluk, než 
ostatní dívky.
Brian: Ano, toho jsem si všiml.
Matka: Tak to je tím, že Brenda se narodila jako kluk. Jako 
tvůj bratr.
Byl z toho v šoku.

Ale pro Brendu to byl první den jejího života, kdy se 
začala cítit šťastně.

Řekla, že vždycky chtěla být chlapcem.

Hned poté, kdy se David dozvěděl o své minulosti, se David 
do roku 1997 postupně zbavil některých druhotných ženských
pohlavních znaků (důsledek hormonů) - musel podstoupit 
odstranění prsů a nechal si udělat plastiku údu. Začal si píchat
injekce testosteronu.

Matka: Když se Brenda stala Davidem, byl velice milý. 
Snažila jsem se, aby mi odpustil, omlouvala jsem se. Řekl, že 
jsem pro něj ta nejlepší matka, kterou moc miluje.
Začal mít ve škole přátele.
"Už jsem nebyl tak vyděšený a plachý. Všechno se změnilo."
David vyhledal pomoc, která mu měla chirurgicky navrátit 
jeho mužnost a také obdržel bolestné za neúspěšnou obřízku.
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"Chtěl jsem se najednou stát otcem! Mít děti."
Ale David nemohl mít vlastní děti.

Pak mu ale byla představena Jane - osamělá matka tří dětí.

22.9.1990 si David vzal Jane za manželku
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Vypadalo to, že David má konečně normální život.
Jane: "Byl to úžasný manžel a dobrý otec. Byl velmi 
romantický. Nechávali jsme si různě po domě krátké milostné
vzkazy."

Byla tu stále ale jedna věc, která vyřešená nebyla - vztah s
jeho bratrem Brianem.

(Vidíte, jak se obě jednovaječná dvojčata liší? Jakoby byl
David mladší...)

Problémy začaly, když se Brian dozvěděl pravdu o jeho 
dvojčeti. Byl to začátek Brianovi mentální poruchy, která 
vedla až ke schizofrenii.

Dr. Money však dál publikoval tento případ jako úspěch. 
David byl znechucený a naštvaný, protože nic z toho nebyla 
pravda, protože naprosto ignoroval jeho současný život.
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Záběr kanadské televize z r. 2000, kdy se David rozhodl
zabránit traumatizování dalších osob a vše s Brianem oznámil

veřejnosti.

Jakmile se případ dostal na veřejnost, 1.7.2002 však jeho bratr
Brian spáchal sebevraždu (předávkování antidepresivy).

Brianova smrt měla obrovský vliv na život Davida.

Dlouho nemohl najít práci a to mělo vliv i na jeho manželství.
Jane: "Řekla jsem Davidovi, že potřebujeme pauzu. Nechtěla 
jsem se rozvádět. Potom tři hodiny brečel."

V květnu 2004 opouští David dům svých rodičů naposledy.
Vzal si s sebou brokovnici a na parkovišti před obchodem se 
zastřelil. Bylo mu 38 let.
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Money až do odhalení vydával v různých publikacích 
Reimerův případ za úspěch. Což způsobilo další vlnu 
podobných operací intersexuálních jedinců.
To, že doktor Money pacienta a jeho rodiče řádně nepoučil, a 
že svou chybu zakryl, se stalo hlavním bodem kritiky. Doktor 
Money se hájil, že média případ zkreslila a byla vůči němu 
zaujatá. Kolegům se ovšem přiznal, že byl sám případem "k 
smrti vyděšen" a změnil na něj názor. Money zemřel dva roky
po Davidovi na komplikace s Parkinsonovou chorobou.

Psychiatrické oddělení případ uzavřelo tím, že genderová 
identita je primárně vrozená, a univerzita přestala provádět 
operace změny pohlaví u dospělých se sexuální dysforií 
(rozlada, pocit nepohody).

John Money (1921 - 2006)
byl významný a 
kontroverzní psycholog a 
sexuolog novozélandského 
původu, které se 
specializoval na výzkum 
pohlavní identity. V roce 
1955 zavedl do psychologie

termín "gender". V počátcích své kariéry vycházel z teze, že 
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gender (a podobně i homosexualita) je určován prostředím, 
zejména vlivy v prvních dvou letech života, kdy lze ovlivnit 
sexuální identitu. K tomuto názoru došel Money z pozorování
intersexuálních lidí, o nichž se domníval, že jejich gender více
odpovídá výchovnému vlivu než biologickému pohlaví. V 60. 
a 70. letech byl mnohými považován za nejvlivnějšího 
sexuologa. Jeho odbornou pověst i vliv jeho teorií 
poznamenal případ publikovaný jako úspěšný roku 1972 pod 
názvem John/Joan - pokusil se řešit případ chlapce, který 
nehodou při obřízce v roce 1966 přišel o penis, jeho 
převychováním v dívku (ženu) a v roce 1997 byl obviněn ze 
zatajování fatálního neúspěchu tohoto pokusu (pacient 
spáchal sebevraždu v roce 2004). Byl hlavním editorem 
rozsáhlé sexuologické monografie Handbook of Sexology z 
roku 1978 a je považován za původce několika termínů, 
například normofilie (normální erotické zaměření), 
chronofilie (souhrnné označení pro sexuální zaměření 
vymezená věkem) nebo formikofilie (orgasmické praktiky 
využívající drobných živočichů). Moneyho pojem lovemaps 
(mapy lásky, poprvé jej Money použil zřejmě v roce 1980) 
charakterizuje Moneyho systémové pojetí sexuality, na které 
navázal Kurt Freund ve své teorii sexuálního motivačního 
systému.

V roce 2002 obdržel od "Německé společnosti pro 
sociálněvědní výzkum sexuality" medaili Magnuse 
Hirschfelda. V češtině nevyšla žádná jeho kniha.

Červen 2014 - Hrůzné pokusy: Lze převychovat identitu? 1219



Na tomto videu (1. část), na tomto (2. část), na tomto (3 část) 
a na tomto (4. část) na youtube si můžete pustit (v angličtině) 
4x10minutový dokument, ve kterém mluví i jejich ještě žijící 
matka, otec a bývalá manželka Davida. Matka, která porodila 
dva zdravé syny, ale nemá už ani jednoho...

Umíte si představit ten průšvih, kdyby by David ale 
opravdový transsexuál?
Tímto pokusem by se potvrdilo, že pohlavní identitu lze 
výchovou ovlivnit, protože Davidovi by se samozřejmě ta 
změna v ženu líbila.

Chci ještě říct, že tak, jak se cítil David a jak popisuje 
všechny ty pocity, tak jsme se vlastně cítili (a mnohé z nás 
bohužel ještě stále cítíme) my všichni žijící ve špatném 
těle. Davidova nespokojenost je nám všem důvěrně 
známa...
Chudák. Je mi Davida tak líto :(((

A ještě jedno poučení z toho vyplývá: To, že někomu zatajím 
minulost může ublížit ještě víc, než kdyby to byla lež.
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Malinovka nebo mrkvovka? (mé první
video)
29. června 2014 v 21:15 | Tereza 

Každý den cítím ve svém těle záplavu štěstí.
Nemohu za ní. Přichází naprosto spontánně a vlastně bych 
měla říct, že šťastná jsem po celý den bez přestávky. I v noci. 
Často si to ani neuvědomuji, ale jsou chvíle, kdy se zamyslím 
a vnímám své tělo, co mi říká. A jak mi děkuje...

Je to pár dní, co jsem při pohledu do zrcadla zjistila, že se 
něco stalo. Že někdo starý je minulostí a někdo nový přichází 
už konečně pomalu na tento svět. Proto ten první telefonát s 
mužem, proto mé první video.

Navíc dnes, 16. den po pátem laseru, mohu ráno vstát a 
neholit se. Nemůžu se vynadívat. Žádné vousy. Hladká světlá 
pleť pod nosem. Tak takhle to jednou bude vypadat. Krása! 
Musím si na to pořád sahat. Miluju tu hladkost (nejen na 
tváři). Za pár dní začnou vousy zase růst. Ale opět už jen 
některé. Až jednou nevyroste žádný...

Máte rádi maliny?
Já je miluju. Čerstvé, mražené i horké. Už nemám zahrádku, 
na které bych je trhala přímo mezi své rty a smyslně pak těmi 
sladkými rty od malinové šťávy někoho políbila. A tak jsem si
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v Lidlu koupila novou limonádu. Sice to s tím líbáním nijak 
nesouvisí, ale s chutí malin ano. :)

Tohle je mé první video (neveřejné a přístupné pouze přímo 
přes tento odkaz https://www.youtube.com/watch?
v=wgpJBN7fKzs tady na blogu), které je schválně zaměřené 
na úplně jinou tématiku, než je transsexualita.

Další - už ne tak bezstarostné - bude pokračovat, až ho 
dostříhám.
Možná bude poslední, ale každopádně jsem to Lucce slíbila, 
tak tady je:

27.6.2014 - 4 měsíce HRT, 3 měsíce full-time, před hlasovou
terapií

(video jsem 31.12.2014 odstranila)
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Červenec 2014

Haló slečno
1. července 2014 v 21:45 | Tereza 

Většina překážek by zmizela, pokud bychom se místo
krčení se před nimi napřímili a odvážně přes ně prošli.

Orison Swett Marden

Je 1.7., venku voní rozkvetlé lípy - stála bych pod tím 
stromem klidně hodinu a hltala bych tu vůni po douškách, 
abych si jí mohla potom vzít domů. Ta vůně mi připomíná 
dětství, dědu, který sbíral květy lípy babičce na čaj, má studia 
na střední škole, kde jsem létala za Lindou a sedávala pod 
Lípou na náměstí, mé procházky po Ostravě, kam jsem v 19ti 
odjela za svojí první láskou a potom procházky s mojí ex. 
Stejně jako zpěv kosů mě doprovází tahle vůně celým mým 
životem, je mojí součástí a já zase její. Patříme k sobě a 
nedokázala bych bez ní žít. Třeba v zemi, kde lípy nerostou...
Lípa je moje pouto. A těch pout tady mám víc.

Šla jsem doprovodit Nikču, která u mě byla na návštěvě. 
Potřebovaly jsme si zase popovídat :) Uvítala jsem, že jí můžu
doprovodit zpátky domů takhle navečer přes celé město, 
protože se ráda procházím. Ráda se procházím ve dvou, ale 
když jsem sama, vezmu za vděk i to.

Červenec 2014 - Haló slečno 1223



Procházky ve dvou jsou ale jiné, než o samotě. Dvě ženy 
vypadají jinak než jedna. Dvě ženy nepoutají tolik pozornost. 
Jsou silnější vůči vlivům okolí. A navíc Nikča je blondýnka, 
takže já vedle ní můžu být v klidu, protože všichni si všímají 
jen jí :) (Alespoň v to věřím.)

Zpátky jsem šla ale sama.
Zapadající sluníčko zrovna vykouklo z mraků, takže všechno 
bylo krásně oranžové a já šla pomalu, protože jsem si chtěla 
tu procházku vychutnat. Měla jsem zase tu svou radost ze 
života. Občas jsem se zkontrolovala ve výlohách a usoudila, 
že je to OK. Šla jsem přes náměstí, kde na zahrádkách seděli 
hosté restaurací. Lehce jsem se pousmála a sledovala je. 
Neřešila jsem, jak se na mě dívají. Líbilo se mi procházet 
kolem jako žena. Představovala jsem si, jak mě jeden z těch 
dvou mužů osloví a řekne: Slečno, pojďte si přisednout. Dáte 
si kávu? :)
Hm, to by se mi líbilo.
Vzpomněla jsem si na jednu svojí krásnou kámošku po 
operaci, která mi vždycky vypráví, jak jí kluci sami na ulici 
oslovují. (Jojo, oslovují! A neříkej, že ne! :)
Nikdo mě na kávu nepozval (což jsem předpokládala - a 
stejně bych na tu situaci nebyla připravená, ale s mojí 
momentální pubertální náladou bych zřejmě neodmítla).
Šla jsem dál, vychutnávala si chůzi v balerínkách na klínku, 
cítila jsem se zase tak žensky a šťastně. Pak jsem prošla 
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místem, kde jsem čekávala na svojí ex a kde chodila do 
školy...
Nějak to vždycky nedokážu ovlivnit. Z euforie skok do 
vzpomínek. Do snů o tom, jak moc bych chtěla řešit normální 
věci, jako co k večeři, na jaký film se spolu podíváme, jestli 
na mě dnes počká před prací nebo jestli pro mě přijede, kde 
strávíme dovolenou, kdo vytře schody, kdy spolu půjdeme 
koupit nový gauč, jaký koláč mu v sobotu upeču... chtěla bych
se těšit, že půjdeme dřív spát, ale místo spaní si budeme dvě 
hodiny povídat. Nasmějeme se tak, že nebudeme moct usnout.
A ráno mi pošle do práce lechtivou sms. Zavolám mu, jestli už
ho nebolí ten zub. Po příchodu z práce najdu doma puget s 
lístkem "miluji tě". Půjdu s ním k holiči jako doprovod, 
protože tam nerad chodí sám a řeknu mu, jak mu to sluší. 
Zeptá se mě, jestli si nekoupíme nové auto. Budu ho večer u 
televize hladit ve vlasech. Přinese čipsy a bude říkat, jak má 
na něco chuť, přičemž to začnu říkat taky. Položím mu své 
nohy na klín a začne mi je hladit. Odveze mě na pohotovost, 
když nebudu moct otočit hlavou kvůli zablokované krční 
páteři (z toho včerejšího večerního "povídání" :). Vezme mě 
do kina. Budu fascinována, když soustředěně opravuje dveře. 
Vyberu mu vodu po holení. Zahraje mi na kytaru, kterou už 
přes rok nevytáhl. Obejmu ho. Pojedeme spolu na velký 
nákup. Přivezeme si domů polovinu dobrot, které 
nepotřebujeme. V neděli jdeme k jeho mamince na oběd. Na 
zahradě pobíhají psi. Všechny maliny, co otrhal, mi nese v 
dlani. Ležím na lehátku. Voní. Mám suché rty. Líbá mě. 
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Objímám ho. Peču rybízový koláč z rybízu od jeho maminky. 
Brečím u filmu. Podává mi kapesník a přitiskne mě. 
Uklidňuje mě po telefonu, když do mě na parkovišti nabourá 
auto a hned za mnou přijede. Jede se mnou na hřbitov. Kupuji 
mu novou košili. Volá mi z práce, že mu chybím. Nezapomněl
na naše výročí. Ptá se mě na svatbu. Nemohu usnout, jak se na
něj pořád musím dívat. V noci se probouzím a kontroluji, 
jestli dýchá, ale hned zase usínám. Lezu k němu pod peřinu, 
protože je mi zima. Tiskne mě k sobě. V práci mám průšvih. 
Uklidňuje mě. Natírá u jeho maminky plot. Mám na sobě 
šátek, montérky a natírám s ním. Smějeme se u toho. Zase 
jako vždy vtipkuje. Je jak malý. V sobotu jedeme na výlet. 
Vlakem. Cestou na nádraží mě drží za ruku. Společné foto na 
rozhledně. Vyhazuji jeho děravé ponožky. Ráda ho 
poslouchám, když vypráví. Tančíme. Smějeme se. Pláčeme. 
Žijeme.

Cítím, že mě čekají ještě hodně těžké dny...

Na přechodu pro chodce u bývalé školy mojí ex mě pustilo 
auto. Mávla jsem na něj, jakože děkuju a šla jsem svým 
nadnášejícím krokem nejženštěji, jak jsem jen dovedla :) 
Věděla jsem, že se dívá.
Pak slyším: "Haló slečno!"
:)
Zatlačila jsem slzu zpátky do oka, otočila se a nahodila 
úsměv.
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"Pojďte sem. Nastupte si."
"Néé, promiňte, já pospíchám."
"A kam jdete? Pojďte na kafe ne?"
:)
"Já opravdu už musím..." :)

Proč mě vždycky musí zastavit typ člověka, který se mi 
nelíbí? :) Byl to asi 45letý muž jižanského typu, ale v ruce 
měl cigaretu a mě se vůbec nelíbil.
Copak vypadám jako nějaká štětka, že mě takhle zastavují 
auta?
Vzpomněla jsem si na ten zážitek s řidičem, co jel krokem 
vedle mě u ordinace Hanky v Praze a chtěl mě taky vlákat do 
auta. Ten ale chtěl vyloženě TS holky.

Přeci nemůžu vlézt jen tak někomu do auta? Nejsem blbá!
Ale lichotilo mi to. V momentě, kdy mi ukápla slza se objevil 
muž, který mě zval na kafe.
Je úplně fuk, jak moc ženský nebo mužský hlas mám. 
Důležitý je výsledek :)

Tak jsem šla dál domů a kochala se rozkvetlými květinami v 
zahradách a měla zase radost z procházky i z toho "drzého" 
pána.
Za chvilku koukám, že si mě našel a zaparkoval asi o 5 ulic 
dál. Zase kouřil (fuj). Mával na mě. Chtěl, abych šla k němu. 
S úsměvem jsem ho odmítla a už jsem se neotáčela.
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Mám z takových lidí strach a mám strach i ze sebe, abych 
neudělala nějakou blbost jen proto, jak jsem po určitých 
věcech hladová.

Asi za minutu na mě začalo troubit auto. Zamávala jsem na 
něj v domnění, že je to ten pán. Ale nebyl! :)
To bylo černé BMW, ve kterém seděli dva mladí kluci. 
Přibrzdili a mávali na mě :D
No to je legrace dneska.
Tohle je normální, že takhle na holky kluci mávají z auta, 
troubí na ně a zastavují u nich?
Buď vypadám jako štětka nebo nechápu. Tohle je oblast, na 
kterou si teprve zvykám (a moc ráda). Jsem vlastně tak v 
první třídě základní školy a všechno je tu pro mě nové. Učím 
se reagovat, flirtovat (to mi ani tak problém nedělá) a 
odmítat :)
Ti kluci pak zmizeli a mě zůstal úsměv na tváři.

Asi začnu chodit víc po městě.
Začínám mít ráda lidi :)
A pomalu si zvykám na to, že jsem na druhé straně. Na té, 
která je oslovována sebevědomými muži.
Ale co ti, kteří to sebevědomí takové nemají? Neměli by 
dostat taky šanci?
Vždycky mi jich bylo líto.
Že ten, kdo tu kuráž měl, dostal všechno.
A na toho hodného ťunťu se už nedostalo.
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Tom by nikdy žádnou slečnu na ulici neoslovil, nezatroubil by
na ní a týden by si vyčítal, že to neudělal.
Tereza tohle řešit nemusí. Tereza je na druhé straně. A v tom 
to má jednodušší. Teď už si stačí jen vybrat :D
Blíží se okamžik, kdy se na tom kafi s mužem opravdu ocitnu 
a ani nebudu vědět jak, přestože to cíleně nevyhledávám.

Jdu si naplácat na hlavu barvu, ať jsem zítra v práci krásná :)
(Nějak tomu přeci musím pomoct :)

--------- po 30 minutách ---------
Tak ne. Žádné barvení vlasů. Přehodnotím své plány. Zítra 
prostě do práce ještě krásná nepůjdu. Posunu to barvení o den.
A to doteď byla priorita č. 1. Nejvyšší stupeň potřebnosti. Jak 
rychle a snadno měníme své priority...
Zamrzla jsem na jednom blogu, na jehož odkaz jsem 
neuváženě ze zvědavosti klikla po dopsání tohoto článku a 
který jsem až dosud neznala. Mám takový pocit, že do sprchy 
půjdu kolem půnoci. Možná k ránu. Brečím u něj. Moji tvář 
osvětluje jen bílé světlo monitoru, které mi dělá neuvěřitelně 
hladkou pleť. Líbí se mi to. Ty slzy a rozmazané oči mi 
nevadí. Nikdo mě nevidí. Jen mé srdce mi asi pukne...
Co mám dělat?

No není to krásné?
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Zkuste...
...se postavit v supermarketu vedle regálu s olivami.

Uslyšíte, jak na Vás mluví a cinkají...

Máte taky někdy pocit, že nedokážete jít spát?
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Tři přeměny a čas pro princeznu
3. července 2014 v 1:10 | Tereza |  Přeměny 

Jak se z krásné princezny stal krásný princ...

Ashton, 20 let, Florida

Jak mu krásně rostou vousy!
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Kdo chce, může se kouknout na video Ashtona. Jsou tam 
bohužel pouze tři fotky z ženské minulosti (to tak bývá, že 
tuhle část každý rychle odbyde) a potom je video z větší části 
prokládané jeho proslovy.

"Myslel jsem si, že když budu hezkou dívkou, budu šťastná..."
"Dívka, která měla všechno, ale přesto byla nešťastná."

"Cítil jsem se hůř a hůř."
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"V březnu 2012 jsem si poprvé ostříhal své dlouhé vlasy..."

"Věděl jsem, že potřebuji testosteron k tomu, abych vypadal
tak, jak se cítím uvnitř."

Nemůžu si pomoct.
Někdy mám na poruchu identity takový vztek. Ale co mají 
říkat ti ostatní? Jsme na tom všichni stejně, ať jsme muži nebo
ženy. Stejné pocity, stejné osudy, stejné myšlenky a 
všudypřítomná přání, která nás pronásledují den co den, 
dokud nesrovnáme vše do harmonie, která nám chyběla.

Kdyby aspoň to dítě už vědělo, co se to s ním děje. Ale ono 
nechápe, jak se drží vidlička, jak se píší písmenka, proč prší, 
odkud se berou bublinky ve vaně... Jak má pochopit tohle?
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A když už má někdo to štěstí, že to pochopí, objeví se lidé, 
kteří rýpou do našich životů tak, abychom nemysleli na nic 
jiného, než jak tohle utrpení skončit...

Abych se přiznala, ještě jsem neviděla (ani v reálu, natož na 
youtube) slečnu, která by po 6-12 měsících na hormonech 
vypadala tak, aby se za sebe musela stydět. Je pravda, že 
život, kdy nastoupím do autobusu a cítím, jak mě všichni 
pozorují, protože jsem "jiná", je rizikem, se kterým musíme 
počítat všechny. Jen málokterá dokážeme něco takového 
přehlížet a žít celý život s tím, že si na nás budou ukazovat. 
Co pro to ale musíme udělat? Pesimismus rozhodně není na 
místě.

Dostala jsem chuť dát sem ještě jedno video (nakonec jsou 
dvě :).
Tentokrát MtF.

Paní se bohužel nepředstavila, takže jen uvedu, že na začátku 
přeměny jí bylo 40 let.
Jak vypadá?
Má s tím někdo problém?

Červenec 2014 - Tři přeměny a čas pro princeznu 1234



A opět na tom celém videu miluji ten moment, jak se vždycky
všem ženám a dívkám rozzáří tvář tím šťastným úsměvem.
Tohle rozkvétání - i když trvá několik měsíců - mě nepřestane 
fascinovat.
Ani na vás ostatních, kteří mi dáváte příležitost vás poznat 
osobně.
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Jééé :)
To jsou zdánlivě dva úplně jiní lidé - a přeci uvnitř pořád titéž.
To je právě ta podstata "léčby přeměny pohlaví" (jak se tomu 
říká). Duše upravit nejde, ale tělo ano...

Jo a žádné mé další video už nebude.
Mých 30 minut záznamu, které jsem natočila s mými 
myšlenkami a půl dne stříhala mažu.
Ještě nepřišel ten správný čas pro princeznu...
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Amanda Renee Ford
4. července 2014 v 0:55 | Tereza |  Přeměny 

Jsem zase dojatá.
Já vím.
Včera článek o přeměnách, dneska zase.
Ale copak bych mohla usnout, aniž bych ho sem nedala, když 
už jsem se na něj podívala?

Jde o video nahrané na youtube před třemi dny.
Přeměna, která jsem nečekala, že dopadne tak fantasticky. Jak 
pomaloučku každý měsíc krůček po krůčku rozkvétá tahle 
moc krásná květina.
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Ze zoufalého, zdeprimovaného, zarostlého muže, který pil, 
bral drogy a přemýšlel o sebevraždě je sebevědomá, krásná, 
usměvavá žena.
Tedy člověk, který začal milovat sám sebe.
A moc jí to sluší!

Jako dárek dostala ke svým "prvním" narozeninám poukaz na 
nafocení profesionálních fotek.
Tady je už opravdu co fotit.
(Jak by asi vypadaly tyhle fotky před 15 měsíci?)

15 měsíců HRT:
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Co mě na videu ještě zaujalo byla skutečnost, že si Amanda 
nechala změnit pohlaví v řidičském průkazu už 3. měsíc na 
HRT. Což je u nás samozřejmě nemyslitelné. (Já chci 
takyyy :).
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Napsala jsem jí, jak to v té Americe tedy vlastně je, že to jde 
tak brzo a jsem zvědavá, jestli odepíše. :)
Amanda patří mezi ty, které jsou pyšné na to, co dokázaly a 
netají se tím. Proto je všude veřejně její jméno, čímž se také 
veřejně přiznává ke své minulosti. Napadá mě, že tím je pro ní
mnoho věcí snažších. Ale některé zase naopak složitější. I 
když kdo ví, jak to vlastně je. Dokud si to sami nezkusíme, 
tak to nebudeme vědět :)

A teď už jdu vážně spát. I když zítra večer budu v posteli 
brzo, protože vedle mě bude "řádit" můj copatý andílek a 
vybírat si pohádku ke čtení :) Moc se těším.

Díky Janičky komentáři a tomuhle videu usnu ale sladce i 
dnes...
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Na této zemi nejsou trans
6. července 2014 v 19:16 | Tereza 

Když se jednou za 14 dní vracím od Kačenky do prázdného 
bytu, snažím se nedívat se na její bunkr postavený ze židlí a 
deky uprostřed obýváku, na její rozrochňanou postel se 
šmudlinkou (bavlněnou plínkou, ke které se tulí už od 
narození) ani na nedopitou šťávu. Nechci se na to dívat. Chci 
to ignorovat, jakoby to tu nebylo, ale stejně vím, že to jednou 
musím uklidit. Ten proces toho uklízení je nejtěžší, proto ho 
tak oddaluji. Během něj je mi ukradené všechno a jediné, co v
tu chvíli potřebuji, je aby tu byla ona - moje dcera.

Byly jsme si zaskákat na trampolíně. Chlubila se 
nalakovanými nehty. Je to prostě ženská jak má být :)
Teď bude zase u babičky, které já nemohu konkurovat.
Babička má dvě zahrady, psy, koťata, stromy s červenými 
jablky, dozrávajícími třešněmi (které já musím kupovat v 
supermarketu, ale ze kterých jsme s Kačenkou stejně upekly 
výbornou bublaninu), keři s angreštem, rybízem, malinami, 
borůvkami... (Vždyť já už nikdy neochutnám angrešt! Nikdy 
jsem ho v obchodě neviděla a nemám nikoho se zahradou. Ani
ta angreštová marmeláda se nedá všude koupit.)
Co já zmohu tady v tom bytě s jedním truhlíkem lesních jahod
a květináčem rozkvetlých aster, které si na jaře Kačenka 
vybrala zasadit? :-/
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Snažím se co můžu, ale tolik jí dát nemůžu.
Jsem šťastná, že má babičku se zahradou, po které může jezdit
na tříkolce, hrát si na písku a krmit psy, mezi kterými vyrostla
od mala.
Jsem šťastná, když mi vypráví o malém Míšovi, do kterého se
zamilovala nebo o výletě, který podnikli s maminkou a jejím 
přítelem. On je na místě Toma, žije jeho naplánovaný a 
spokojený život a přesně tak to má být.

Co se vlastně stalo ve 4. měsíci těhotenství našich matek?
Došlo k hormonální nerovnováze - ale v jakém smyslu?
Měla jsem být dívka, ale vlivem androgenů, které tam neměly
co dělat, se mi vytvořil pindík a šup testosteron na věky věků 
nebo jsem měla být chlapec, ale vlivem estrogenů se mi 
vytvořila ženská identita?
Myslím, že první varianta je správná. Ono je to teď stejně 
jedno. Jen jsem se tak zasnila, jaké by to bylo, kdyby k té 
hormonální nerovnováze tehdy nedošlo... Ať už by byl ze mě 
muž nebo žena, žila bych si svůj konečně opravdu spokojený 
život a tenhle blog by neexistoval.

Neměly byste se s kým dohadovat o tom, jak jsem naivní, jaké
mám názory, za kterými si stůj co stůj stojím, nevěděla bych, 
kdo je Linda, Adélka, Lenička, Lucka, Dájuška, Danielka, 
Sophie, Vicky, Šárka, Janička, Péťa, Marcel, Dany, Weiss... 
(nejde to ani všechno vyjmenovat) ...Hanka Fifková. Nežila 
bych 30 let ve strachu, že bude odhaleno něco, za co se 
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nesmírně stydím, co (tehdy) považuji za úchylku a nemoc a 
řešila bych starosti, které si moc dobře dovedu představit. 
Buď jako matka v rodině nebo jako otec. A pokud jako otec, 
seděla bych ještě teď v tuto chvíli pravděpodobně na zahradě 
Kačenky babičky, kolem mě by běhala Kačenka s červenou 
pusinkou od malin a já bych ležela vedle mé manželky, které 
jsem před chvílí přinesla čaj a bublaninu. Do práce bych jela 
od nich s manželkou, protože pracujeme kousek od sebe a jeli 
bysme až ráno, protože tu Kačenka zůstává na prázdninách a 
chceme si to léto konečně na téhle zahradě užít. Děda 
Kačenky by zapálil gril a teď bych si nejspíš dávala jednu z 
klobás, k tomu nakrájená rajčata a smáli bysme se vtípkům, 
které by děda pronášel. Kačenka by odháněla černého 
kocoura, který běhá za našima kočičkama. Začalo by mi být 
chladno, tak bych přinesla svetry mě, manželce i Kačence. A 
pak večer, až bych Káťu vykoupala, uložila a přečetla 
pohádku, bych se vrátila k mojí manželce a šeptala bych jí do 
ouška, jak je pro mě po 14 letech důležitá a jak vedle ní chci 
zestárnout. Objala by mě a řekla: "Ty jsi ten nejlepší táta 
Kačenky a nejlepší manžel, jakého jsem si mohla přát."
A já bych byla na to co řekla tak pyšná.
Vůbec bych neřešila, kdy zase budu mít chvilku jen pro sebe, 
abych si mohla namalovat oči.
Byla bych mužem, tátou a manželem a všechno by bylo v 
nejlepším pořádku až do konce života.
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A nebo bych byla žena a seděla bych na úplně jiné zahradě a u
mě by byl muž, kterému bych šeptala do ouška, jak je tím 
nejlepším manželem a otcem na světě...

To, že se to neděje, ale sedím teď před obrazovkou, které 
musím sdělit všechny své pocity, jsem si nevybrala. Ale přesto
máme něco v našich rukách, ať už máme jakkoli 
pochroumanou identitu nebo tělo (nebo co vlastně). Identitu 
máme všichni správnou.

Byla bych vůbec stejná? Měla bych stejné vlastnosti? Jak moc
naše identita ovlivňuje naše chování?

Tyhle hypotetické otázky je nesmysl si pokládat. Nikam to 
nevede. Ale ta představa se mi líbí, že slovo transsexualita 
prošlo kolem mě jen oklikou a bůhví jak bych se na takové 
lidi dívala.
Jsou ale chvíle, kdy mi to celé přijde jako dar. Tohle není 
prokletí. Měla jsem už teď možnost prožít tolik zajímavých a 
vzácných okamžiků, že svoji přeměnu nedokážu vnímat 
negativně.
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Myslete si o mně co chcete. Že jsem úchyl, že jsem chlap, že 
jsem transvestita, že jsem naivka, blbá, trapná, hnusná, 
mužná, klokan... je mi to fuk.

Já jsem šťastná (až na pár nedělních podvečerů jednou za 14 
dní, které jsou pro mě nejtěžší a nikdy si na ně nezvyknu). I 
kdybych měla chodit v létě v kulichu nebo celý rok s tyčí 
zabodnutou v noze, když mi to bude příjemné a budu šťastná, 
kašlu na všechny ty připomínky kolem, že nejsem normální.
Nedokážu se na svět dívat jinýma očima, než těma, které 
mám. Nedokážu změnit názor jen proto, že mi někdo říká, že 
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to může být jinak. A pokud mě má moje nerozvážnost přivést 
do záhuby, potom tak skončím a nikdo mě před tím nemůže 
ochránit.
Jen ten jediný, který má právo spolurozhodovat o mém životě,
protože i já rozhoduji o jeho a jehož věta: "Tam nechoď, tam 
mi to přijde nebezpečné, lásko" jako jediná nevlétne jedním 
uchem dovnitř a druhým ven, přebírá navždy odpovědnost za 
nás stejně, jako i já přebírám odpovědnost za nás za oba.

Do té doby jsem zodpovědná za své činy, za své štěstí (i 
neštěstí) i za to, kdy uklidím Kačenky byteček "3+1" s 
výhledem na televizi a ložnicí pod růžovým deštníkem a 
výtahem z kartonové krabice.

Nemohu se zavděčit všem. Nemohou mě mít všichni rádi. 
Nemohu mít názory, jako všichni ostatní.

A i když tu ráda prožívám všechny ty výměny názorů, u 
kterých vás pozoruji, s jakou energií a silou se zase vy držíte 
svých myšlenek, jedno máme přeci jen společné: jsme lidé, 
kteří mají svoji hlavu. A k této vlastnosti vám gratuluji.
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V dnešním třicetistupňovém horku chodí slečny v sukních a 
kraťáskách po ulici se zmrzlinou. Už jim nezávidím. Jsem 
stejná. Ale pokaždé si uvědomím, jak těžko mi bylo, když 
jsem to nesměla. Když jsem jim záviděla jakýkoliv projev 
ženskosti - sponku ve vlasech, lesk na rtech, prstýnek s perlou
nebo boty na podpatku.
Nejsem ještě vůbec na konci, ale můj život už je teď tak 
naplněný, jak jen může v tuto chvíli být.

Jaroslav Vrchlický - část z básně, kterou si pamatuji od svých
studentských let:

Když nebe je dobré,
chodí tu andělé bílí

odvázat hroby,
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které se ještě nezajizvily.
Promluvit s třemi čtyřmi stařenkami
největšími broučky v této zahradě.

Do očí se jim posadí
to nejsou slzy
to jsou andělé

a říkají:
Na této zemi nejsou mrtví.
Jsou jenom staří a mladí.

A já dodávám:
Na této zemi nejsou trans.
Jsou jenom muži a ženy.

Na zámku Loučeň je celé léto Robin Hood se svojí družinou. 
(Foto č. 138) V jednom z labyrintů jsme s Kačenkou na 
Robina narazily, jak se fotí s Bílou paní. Asi spolu něco 
mají :)
Stává se běžně, že narazíte na Robina Hooda s Bílou paní, ale 
i tak jsem popadla foťák a Kačenku s nimi vyfotila. (Na téhle 
fotce je jen kousek její botičky, protože chráním její 
soukromí, zatímco na jiných ryze ženských profilech mám 
tuto fotku celou).
Byl u nich fotograf a když mi Robin řekl: "Pojďte slečno ke 
mě.", slečna neváhala a šla. Byla vysmátá, protože Robin měl 
úžasný ohon, který Bílá paní neustále komentovala (hlavně, ať
je na fotách vidět), nasadila svůj uhrančivý úsměv, kterým 
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láká návštěvníky na cimbuří a tam... jim vypráví tajemné 
příběhy, které děti poslouchají a dospělí dělají, že jsou na ně 
už velcí, ale ve skutečnosti je poslouchají také.

Toto je moje první fotka s mužem :)
A taky mé první rámě, které dal Robin jako pravé dámě :)
Byl to okamžik, kdy se ta scénka odehrála a také to byl 
okamžik, kdy se mi v mozku přehodil desítky let zažitý zvyk 
"vodit dámu" na "být vozena" :) Přeskočilo to samovolně a 
přirozeně jako nic.
Stejně tak předpokládám i následující úspěšné okamžiky v 
dalším přehazování na ženskou stranu, která se od té mužské 
liší. Nedělá mi to problém. Dělá mi to radost. Lichotí mi to. Je
mi to příjemné. Jsem šťastná. Po boku muže i po boku Robina
Hooda, který sám mě přizval k boku svému.
Bylo to dokonce tak příjemné, že se mi rozplétat ruku z 
Robinovy nechtělo. Cítila jsem se tak, jak jsem se ještě nikdy 
necítila. Tak, jak jsem o tom dosud jen snila. A dostala potom 
ještě větší chuť to zase někde s někým zopakovat...

Ne s někým, kdo si chce jen zapíchat (jak tu někteří píšete). 
Ne s někým, kdo je úchylný na transsexuálky (jak tu někteří 
píšete) a ne s někým, kdo není normální, protože kdyby 
normální byl, tak o mě ani nezavadí.
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A co si zvolíte vy?
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Amber
6. července 2014 v 21:23 | Tereza 

Trávím večer v koupelně, zítra mám schůzku s obchodním 
zástupcem, který nezná mojí minulost, tak chci přijít do práce 
samozřejmě v sukni a budu se snažit zapůsobit (ačkoli po 4 
měsících HRT mi to jde jen s velkým vypětím všech sil a ne 
vždy).
A jak se tam tak zkrášluji, něco mě napadlo.

To jsou pořád otázky - jestli bych si jako muž dovedla 
představit žít s MtF, apod.

Pořád tvrdím, že jako muž ano. A tvrdím, že i biologický muž 
ano.
Muž nejsem, ale vidím to u kamarádky na ostatních mužích, 
jak moc jí chtějí a touží po ní - jako po biologické ženě.

Protože sem nemohu vložit fotku té kamarádky a ani bych to 
nikdy neudělala, napadla mě ale jiná věc.
Mám ještě jednu takovou kamarádku, která je extrémně 
ženská.
Je z Ameriky, takže jí můj malý článek na tomto blogu 
uprostřed Evropy nemůže nijak ublížit, pravděpodobně nikdo 
z Vás ji nikdy na živo nepotká a žádný z jejích nápadníků v 
Americe nečte můj blog.
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Její minulost zná jen pár lidí. Občas si napíšeme přes 
facebook, ale vtip je právě v tom, že kdokoliv to zjistí, že 
tahle slečna (Amber) je MtF před SRS (jelikož si to v Americe
musí platit sami a zatím na to takhle mladá holka nemá), tak si
klepe na čelo.
S mojí kamarádkou má společného tedy nejen ženskost, 
krásu, ale také to, že je téměř 2 roky na HRT.
Je jí 26 let a je heterosexuální.

Moc přemlouvání mi to nedalo a svolila k tomu, abych tu 
zveřejnila pár jejích fotek, kterých má na facebooku milion. U
žádné z nich se nedá pochybovat, že není ženou. Ona nežije 
život dívek během přeměny nebo jako transsexuálka. Ona žije
život biologických žen. (Bez intimního styku, když ještě není 
po operaci).

Nemůžete se mě ptát, jestli bych si jako muž dovedla 
představit, že mám tuto ženu.
Nemůžete mi říkat, že mezi trans a biologickými ženami je 
rozdíl a že ten rozdíl bude věčný.
Nemůžete mi říkat, že trans poznáte vždycky.
Nemůžete mi říkat, že nikdy nebudeme ženami.

Jsem ráda, že ačkoli fotku mojí kamarádky sem dát nemůžu, 
fotku Amber ano.

A už mě fakt nebaví řešit, že tohle není žena.
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Námytky typu: "tohle je ale jedna z miliónu" nebo "to mi 
ukazuješ půlkilové jablko" neberu.
Co je ona? Jedna znás. Je na tom stejně, jako my. Jako moje 
kamarádka, jako ta tisícovka v ČR, co už má za sebou od 
počátku operací za sebou přeměnu pohlaví i fyzicky.
Je to MUŽ?
Trans?

Já vidím ženu.
Nevidím transsexuální ženu.
Vidím biologickou ženu a tak jí také můj mozek vnímá.

A tohle se mi stává pořád - že potkávám tyhle ženy, které jsou 
pro mě ženami, ať už mají za sebou minulost jakoukoliv. 
Nerozlišuji jejich minulost a nemá vliv na mé vnímání jejich 
budoucnosti.
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Vy mi říkáte, že neexistují a já si s nimi přitom povídám.
Vy mi říkáte, že tyhle ženy biologičtí muži nechtějí, ale já je s 
nimi vidím.

Nemůžete se mi potom divit, že s vámi nesouhlasím.

Amber je kočka, stejně jako moje kamarádka z východu je 
kočka, jako Sophinka je kočka :)
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Co mám dělat?

Tak dobře.
Tahle slečna je chlap.
Bože ta široká ramena a ten nos.
Tuhle slečnu (pardon trans) by žádný biologický muž nechtěl, 
pokud je normální a není úchylný.
Nežiju v jiném světě. Žiju ve stejném jako vy. Obklopena 
stejnými lidmi jako vy. Tahle planeta je jenom jedna.
A já jsem šťastná, že na ní žiju.
(Ne, nešlehla jsem si nic :).
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Malá vzteklá chvilka
7. července 2014 v 22:29 | Tereza 

Obecně proti mezifázi nic nemám. Je to cesta, kterou musím 
absolvovat, i když bych nejradši usnula a probudila se až na 
jejím konci někdy za rok. To bohužel nejde. Snažím se jí 
užívat - někdy se o to tedy nesnažím, protože to jde samo a 
líbí se mi, když zjistím, jak se z ničeho nic začalo měnit třeba 
mé tělo. Tenhle pocit (spolu s ostatními během dne, jako je 
radost z voňavého čaje, radost z červencového deště nebo 
radost z křiku rorýsů nad hlavou ve městě) mi nedovolí 
nezůstávat v euforii.
Přesto mám své malé vzteklé chvilky :)

Teď zrovna mám jednu.

Týká se mých vlasů.

Naprosto banální věc. Nedůležitá. Vzhledem k přeměně ale 
hraje velkou roli v mojí ženskosti. (U každé ženy hrají vlasy 
velkou roli v jejich ženskosti).

Mé vlasy mají MEZIFÁZI!

Nejsou ani krátké ani dlouhé.
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Nemůžu je ještě téměř svázat do úhledného culíčku, který by 
se houpal při chůzi, ač se o to minimálně jednou týdně 
snažím, jakobych si myslela, že za ten týden povyrostly o pět 
centimetrů. Ve skutečnosti mi ten 1 cm za měsíc prostě 
NESTAČÍ!

Měla bych se uklidnit.

Jasně, že mé vlasy rostou. A rostou rychle (1,4 cm za měsíc), 
ale to slovo rychle má pro mě jaksi trochu jiný význam, než 
1,4 cm za měsíc. Rychle je podle mě 14 cm za měsíc!

Chci ženský účes.
Ale mám panickou hrůzu z 
toho, že by mi měl někdo 
ustříhnout třeba jen milimetr 
mých tak těžce vyčekaných 
vlasů. Najednou by mě vrátil o
pár měsíců zpátky! Takhle mi 
ty vlasy přece nikdy 
nenarostou, když se budou 
pořád zkracovat.
Nechci krátký účes. Už nikdy!
Čekám na své dlouhé vlasy.

Potřebuji dlouhé vlasy!
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Nechci zkracovat ofinku, protože potřebuji dlouhou ofinku. 
Extrémně dlouhou ofinku, která zakryje mé vysoké čelo a 
protože se mi líbí.

Co je extrémně dlouhá ofinka? Rozhodně přes 20 cm.
Teď má tak 12-14 cm.
Potřebuji 6 cm - 6 měsíců.
Šestiměsíční mezifáze.

Tak jsem si ze zvědavosti dala vyhledat účesy pro vysoké 
čelo.
U všech takových účesů jsou zapotřebí dlouhé vlasy do čela.
NEBO být dlouhé nemusí, ale pak se zkrátí do krátkého účesu
a můžu zase čekat dalších 12 měsíců, než to naroste, abych 
řešila totéž znovu? To umí každý čerstvý absolvent učiliště 
zakrýt vysoké čelo dlouhými vlasy. (Ale jak to těm slečnám 
sluší!) To bych uměla i já. S těmi mými to jde ale těžko.
Co teď?

Potřebuji logické myšlení, které mi chybí. Neumím si logicky 
vysvětlit, jak ženy dospějí k účesu s dlouhými vlasy - jaká je 
ta jejich mezifáze?
Logicky (joo, tak jde to takhle myslet) musí projít fází, kdy 
jejich vlasy nejsou ani krátké ani dlouhé a nechávají svou 
ofinku růst. Jak jinak by se dostaly na její aktuální 25-30 cm 
délku?
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Nevěřím, že všechny tyto ženy neměly v této mezifázi žádný 
vkusný ženský účes. Každá žena se chce líbit. Rozhodně ji 
nesměly stříhat. Jak jinak by jim dorostla?

Fajn.
Nemám žádnou kadeřnici.
Moje sestřenice je kadeřnice, ale je 150 km daleko.
Další řešení mě nenapadá.
Existuje kadeřnice, která mi vlasy nezkrátí?
To se musí zkrátit!
A jak to potom asi může dorůst do dvoj/trojnásobné délky, 
když se to bude zkracovat?

Potřebuju přeskočit 6 měsíců. Hodilo by se mi to moc. Nejen 
kvůli vlasům. (Nešlo by to rovnou o rok? :)

Tak já si jdu lehnout a třeba se probudím za 6 měsíců 7. ledna 
2015.

7. ledna 2015 vstanu a půjdu do práce. Je středa. Ke kadeřnici 
jsem objednaná v pátek. Ještě dva dny a budu vypadat jako ta 
slečna na obrázku (akorát s vlasy o 6 cm kratší). Jsem 10 
měsíců na hormonech. Za měsíc mě čeká komise. Za tři 
měsíce operace.
Partnera ještě nemám. Venku je mínus 30. Mrznu úplně všude.
Měla bych odstrojit stromeček...
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Ano, to by šlo.

Venku bylo dnes přes 30. To na leden nevypadá.
Jsem zvědavá na článek ze 7. ledna 2015 a názoru na mé 
vlasy. Jen aby nebyly kratší!

Co dělám? Nechat se takhle ochudit o 6 měsíců přeměny. 
Téhle úžasné mezifáze, kdy jsme (obzvlášť takhle na začátku)
identifikovány jako někdo mezi. Všechno je mezi. I tamto, co 
tam už mít nechci. Co to je to "mezi"? Nedokončená výroba.

Dobrý den, já jsem Tereza a chci učesat. Ne ostříhat. Víte, se 
mnou to nebudete mít jednoduché. Moc mě mrzí, že jdu 
zrovna k vám. Jste tvůrčí? Nápaditá? Já vím co chci, ale to je 
jako snažit se natahovat v lednu na sebe kraťasy a tvrdit, že to 
jsou teplé zimní oteplováky, které ne a ne natáhnout.
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Nevšímejte si mě.
Jen procházím.
A někdo mi šeptá: Trpělivost!

Já tady píšu o Amber, ale ve skutečnosti jsem ani nemusela... 
Těch příkladů je víc. Nekonečně mnoho. Pár jsem si jich tu 
poskládala:
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Dnes jsem se na internetu ptala kamaráda, který je do mě 
zamilovaný 6 měsíců, proč se mu líbím.
Je milý, pozorný, mužný, má své chyby i přednosti a bydlí asi 
500 km ode mě, což hraje dost velkou roli.
Ráda si s ním občas popovídám a kdyby bydlel blíž, už bych s
ním teď nejspíš venčila jeho psa.
Zbožňuje mě, posílá něžné polibky, srdíčka a nikdy na mě 
nezapomíná.
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Neodmítám ho, ale neříkám ani ano. Nemohu si teď dovolit 
víc a také on čeká, až budu na konci své cesty.
Patří mezi těch málo mužů, kteří mojí minulost znají, protože 
jsem se s ním seznámila přes jinou MtF slečnu, se kterou 
kamarádím taky.

Odpověděl mi to, co muži odpovídají, když se jich žena zeptá,
proč se jim líbí.
Potěšilo mě to.
Zeptala jsem se, koho by si vybral, pokud by měl na výběr 
krásnou biologickou ženu nebo krásnou MtF ženu po 
přeměně.
Odpověděl mi, že to druhé.
Líbí se mu ta zvláštnost, je fascinován tou naší jedinečností, 
ale není to úchyl, co loví transsexuální ženy po okolí. Nelíbí 
se mu muži, nechce mužské pohlaví, líbí se mu ženskost, 
roztomilost, něžnost. (Zase mi to lichotilo.)
Zeptala jsem se ho, jestli by si dovedl představit klasický 
vztah mezi mužem a ženou, pokud by jeho partnerka měla 
tuhle minulost...

Divil se, proč se ho ptám na tuhle otázku.
Je přeci jasné, že ano!

Jak moc by minulost té ženy ovlivnila tvůj přístup k ní?
Nijak.
Jen mě fascinuje to, čím prošla.
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Nechci mužnou ženu, nechci transsexuálku, chci ženu a 
taková žena by pro mě byla ženou.

Šárka a Lucka tu kdysi do komentářů vyslovily myšlenku, 
proč by člověk, který zná naši minulost nebo dokonce 
milovník transsexuálních žen, musel být za každou cenu 
špatným a nevhodným partnerem?

Zrovna u tohoto kluka jsem si jistá, že je to ten muž, který 
akceptuje minulost své slečny a přitom se k ní chová jako k 
biologické ženě. Co se vztahu týče nerozlišuje, zda jde o 
biologickou nebo transsexuální.
Ta minulost je jen takové malé plus.

Za celých 6 měsíců mi ani jednou nepřipomněl mojí minulost.
Ani jednou se nezeptal na cokoliv, co by s ní souviselo nebo 
co by souviselo s přeměnou. Po celou tu dobu mě vnímal jako
ženu a tak se mnou taky mluvil. Nikdy jsme neprobírali 
transsexualitu, přeměnu ani minulost. Vše se odehrávalo jen 
na ryze mužsko-ženské úrovni.

Až dnes jsem si dovolila se ho zeptat.

Už nejsem vzteklá ze svých vlasů, které mi ale i tak dělají 
radost a jsem jim za to vděčná.
Už jsem jen ospalá, šťastná a natěšená na zítřek.
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Až mi zase chlapi v obchodě budou koukat na nohy a sjíždět 
mě nenápadně v rychlosti pohledem od hlavy až k patě. 
Dělám, že je nevidím :)
To je totiž jejich přirozená činnost, kterou nedokáží ovlivnit. 
Přestože tam stojí se svými manželkami.

Ty pohledy z dřívějška neznám.
Ani jsem je znát nemohla.
Teď na začátku mi ale nesmírně pomáhají.

A stále mi v hlavě zní myšlenka, co jsem nedávno někde 
slyšela:
"Pokud se klukovi líbíš, udělá ten první krok vždycky on."

To je tak trefné!
Ta podmínka - "pokud se klukovi líbíš".
Každý takový krok je vlastně lichotkou.
Jsem zvědavá, kdy se ho dočkám poprvé já.
V květnu 2015?

Chtěla bych si nechat schoulit kočičku na mém břiše, slyšet 
její spokojené vrnění a usnout...
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The Girl Studies
9. července 2014 v 21:27 | Tereza 

Místo toho, abych teď zaplatila složenky, vyřídila objednávky 
a zabalila balíky jsem si otevřela e-mail a vpravo na mě 
vyskočila reklama na tak krásné šaty, že jsem na ní 
samozřejmě musela kliknout a už hodinu si vybírám šaty :)
Zjistila jsem, jak vůbec nejsem odvážná. Já vlastně nejsem 
schopná žádné šaty si koupit, ačkoli je potřebuji (a chci) do 
práce a taky jen tak na nošení na procházky do města. Vždyť 
je léto! Všechny ženy mají aspoň jedny šaty.

Já tedy jedny mám, ale ty se do práce nehodí (až moc 
odvážné). Pak mám vlastně ještě druhé, ale ty jsou spíš 
společenské a šedé - taková neveselá barva.

Takže teď místo mých povinností sním nad fotkami modelek 
v krásných šatičkách.

Jestli nakonec nějaké objednám je ve hvězdách. Mám strach, 
že mi nebudou. Přes prsa mám podle tabulek vel. 38, přes pas 
bohužel ještě pořád 40 a přes boky 36. Klasika no. Ale 
většinou mi věci ve velikosti 38 jsou.

Ty ceny se mi ale vyloženě nelíbí :) Jenže takhle nekoupím 
nikdy nic a do práce budu na věky chodit v kahotách nebo v 
sukních a já chci šatyyyy.
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----------
Ok.
Objednala jsem si hned troje :) Vždycky je můžu vrátit. Všude
tam holky v recenzích píšou: Objednávejte o číslo menší.

A teď jsem mooooc zvědavá a natěšená, až to přijde. 
Vyzvednu si to ale až po výplatě, kterou mám za 6 dní.

Samozřejmě, že nejsem žádná modelka, ale šaty a sukně 
dokáží tak podtrhnout ženskost a já je mám navíc tak ráda.
Ano, mám teď v tuto chvíli úplně jiné starosti, než řešit svojí 
vagínu, partnera (toho budu řešit za chvíli - teď mám jasné 
priority :) nebo lak na nehty, který už potřebuji přelakovat, 
aby mé nehty byly krásné :) A nejhorší na tom je, že tu o tom 
takhle veřejně píšu!
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Proč bych neměla psát o tom, že si kupuju šaty?
Proč bych neměla psát o tom, že mám na sobě sukni?
Proč bych neměla psát o tom, že miluju chůzi v podpatcích?

Protože pro každou ženu je to běžná všední záležitost, o které 
žádná "normální" (jak jí někdo nazývá) žena na svém blogu 
zásadně nikdy nepíše?
Tak já jsem holt první žena, která o tom píše a psát bude :).
Kdybych dělala jen to, co dělají ostatní, tak jsem zahrabaná 
do konce života v temnotě a stěžuji si na to, jak je ten život 
těžký. Vůbec není těžký. Je přinejmenším zvládnutelný.

Jo, rozplývám se nad vším, co jsem neměla a nemohla.
Jo, prožívám to až moc.
Mám chuť to zakřičet na celou planetu :) Tak aaaaať!

Nemám tu žádnou kámošku, se kterou bych šla nakupovat a 
všechno s ní probrala. Měla jsem jí tu před pár týdny a zjistila 
jsem, jak je to fajn sebrat se večer jen tak a jít se projít nebo 
sednout třeba na lavičku a jen tak prostě povídat (o vlasech, o 
šatech, o klukách, o vagíně :)
Tak si to probírám tady sama se sebou a raduju se z toho, že 
mám zase další důvod být šťastná.
A budu sem dál psát, že jsem si nalakovala nehty na zeleno, 
že mám nové náušnice ve tvaru tučňáka a že mám na 
ponožkách Hello kitty. :)
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Myslete si, co chcete. Že jsem naivní, dětinská, úplně blbá 
nebo chlap.
Mě je fajn.
Akorát vám je z toho šoufl.
To je ale váš problém.

Mojí bezstarostnost mi nikdo vzít nemůže :)
Ani chuť na určitou polovinu lidstva, která mi toho dává tolik,
i když jde jen o bezvýznamné flirtování po netu.

Četla jsem na jednom anglickém serveru názor, že kdyby si 
ženy a muži byli absolutně rovni a nebyly mezi nimi žádné 
rozdíly (ani v chování, oblékání...), pak by transsexualita 
neexistovala. (Ten názor pramení z nevědomosti).

Chtěla jsem se vždycky oblékat jako žena a jako žena se teď 
oblékám, chovám se tak, vystupuji jako žena.
A přesto, kdyby mi tohle všechno bylo umožněno, nebudu 
spokojená.

Bude mi vadit, že nemám prsa, že nemám hebkou pleť, že 
nemám úzké boky. Chtěla bych víc ženskosti, než mi mé tělo, 
zavalené každodenní obrovskou dávkou testosteronu, může 
(mohlo) nabídnout.
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Ta absolutní rovnoprávnost mezi muži a ženami je ovšem 
zajímavá představa. Nejsem si jistá, zda bych byla pro. (Kdysi
bych nejspíš řekla hned, že ano, ale teď jsem ráda, že muži 
jsou muži :).To můžu s klidem říct, jelikož já muž nejsem a 
ani jsem nikdy mužem nebyla... (ano, vím že tyto věty 
"normální" ženy na svém blogu nikdy nepíší, ale já je píšu a 
přesto jsem žena. Pardon, že tak vybočuji a že nepasuji do 
vašeho obrázku obyčejné průměrné zapadající male-to-female
osoby. Já jsem žena. Cítím se jako žena. Chovám se jako 
žena. Oblékám se jako žena.)

Změním téma. Už bylo na čase obrátit list.
Narazila jsem na to ve chvíli, kdy jsem hledala pro Lucku a 
Šárku fotky starších transsexuálních žen, když jsem jim 
slíbila, že budou stát zato :)

Nerada bych, aby se dál šířil vztek, který vznikl z mého 
nenápadného, zvládnutelného a malicherného vztečku z mých
vlasů v předchozím článku, který ale stihl naštvat ještě 
někoho jiného a už se ten vztek poněkud vymkl kontrole. 
Tenhle blog nemá šířit vztek. (I když probrat se to musí! :)

V roce 2008 uspořádal v Berlíně výstavu svých fotek 
americký fotograf Charlie White. Výstava měla název "The 
Girl Studies" a byly na ní vystaveny fotky 13-14letých dívek 
v porovnání s dospělými (MtF) ženami, které prošly 
přeměnou.
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Charlie ty fotky nikdy nekomentoval. Je na vás, jestli v nich 
budete hledat (a nacházet), co mají ty dvě ženy společného 
nebo rozdílného. Názory se liší. :)

Mě ty fotky zaujaly.
Schválně byly vybírány podobné typy a foceny s neutrálním 
výrazem.

A můj názor? Mě se ty fotky líbí :)

Podívala jsem se na oficiální stránky tohoto fotografa a přijde 
mi trochu zvláštní. Což mě vždycky přitahovalo.
Zajímavá je sekce "hudba pro spící děti".
Myslela jsem si, že tam bude nějaká relaxační hudba pro 
miminka, ale těmi dětmi myslí 13-15leté slečny, které také 
spící fotí. Překvapuje mě, že někdo skládá hudbu pro 14leté 
spící slečny. Ale to sem nepatří :)

Tady jsou ty fotky Charlieho i s MtF ženami mezi 30-40 lety:
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Heeej, ony mají tu dlouhou ofinku na stranu, co chci takyyyy!
:)
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Prokletí celebrit
10. července 2014 v 20:07 | Tereza 

Napadlo vás někdy, jak se asi musí cítit celebrita, kterou zná 
deset nebo třeba sto miliónů lidí a zjistí, že je transsexuál?
Co asi musí řešit, když má být třeba generální velitel Armády 
ČR příkladem pro všechny ty hochy a přitom doma chodí v 
sukni a trápí se?
Jak je asi člověku, který veřejně vystupuje denně v televizi a 
je to jednoznačně (pro diváka) muž nebo žena a on má přitom 
nutkavé touhy řídit se svou identitou? Představte si, že 
prezident je transsexuál! Nebo Karel Gott! Miss Europe 
Monika Žídková! (Cítíte taky to zděšení?)
Jak musí být silní lidé, kteří celebritami jsou a přesto do toho 
šli?

Tyhle myšlenky by mě nenapadly, ale poslední dobou se mi 
stává, že objevím ve své poště takový milý hezký mailík, 
který je pro někoho ale jedním z nejdůležitějích v životě, 
protože si tam vylévá své srdce úplně poprvé někomu na 
tomto světě a vše, co píše, ještě nikdy nikdy NIKDY nikomu 
neřekl. (To znám.) A najednou je to venku. V mé poště. V mé 
hlavě. V mém srdci a taky částečně v mých rukách.
Po třech e-mailech z někoho takového nešťastného toužícího a
nespokojeného vypadne, že nikdy do přeměny jít nemůže, 
protože... má tak vysoké státní postavení nebo je tak veřejně 
známý, že by to byla jeho sebevražda.
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Vůbec nevím, co takovým lidem radit. Těm šedým myškám, 
které nikdo nezná, se radí snadno. Ale tohle je i na mě příliš. 
Jenže oni se na mě obrací s takovou důvěrou! Nechci je 
zklamat. Automaticky mi tykají, zatímco vykání by bylo na 
místě.
Jsem zásadně proti, aby se řešení problému jakkoli 
oddalovalo. Každý den, kdy se to neřeší je ke škodě. Čas totiž 
běží. Nemáme ho na tomto světě nekonečně mnoho. Ale 
poradit prezidentovi, aby zašel k Hance a šel do přeměny... to 
fakt nedokážu :( (I když se mi ta myšlenka nesmírně líbí.)

Způsobuje to ve mě zmatek a zoufalství, že takovým lidem 
nedokážu pomoct.
Jsou milí, šťastní, že se svěřují, mají moudré myšlenky, ale já 
jim mohu maximálně říct: "Soucítím s vámi."

Zdravím tímto všechny ty milé velikány tohoto světa, kteří 
jediní vědí, o kom teď píšu a slibuji, že si jejich tajemství 
vezmu s sebou do hrobu (jak jsem si to slibovala ve svých 
16ti letech sama sobě).

Samozřejmě, že prezident mi nenapsal. I kdyby transsexuální 
byl, tak to neudělá. Tedy - ono je to tak silné, že by to možná 
udělal i prezident, ale nepodepsal by se jako prezident. (Jo to 
jsi ty, Anito. No tak pane prezidente, už se nemusíte skrývat :)
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Jsem ráda, že vím o vás tolik informací. Nutí mě to dívat se na
svět jinýma očima, což dělám ráda.
Kdysi jsem byla přesvědčená, že se dokážu přesunout v 
myšlenkách do jakéhokoliv člověka a vidět jeho očima. Takže
vidím, kde zrovna je, co dělá, s kým mluví. Byla jsem 
puberťačka a vyžadovalo to mé obrovské soustředění, kdy 
jsem odesílala svou vlastní duši pryč z mého těla a (často a 
ráda) se vkrádala do těl mých spolužaček. Často jsem jim 
podsouvala i své vlastní myšlenky (třeba aby na mě v tu chvíli
taky myslely a to kupodivu fungovalo).

Tuhle teorii se mi ale zatím nepodařilo vyvrátit ani potvrdit. 
Těžko říct, jestli to, co jejich očima vidím, je skutečnost nebo 
jen výplod mé fantazie. Jako racionálně uvažující člověk, 
který na všechno potřebuje vědecký důkaz, v tom vidím 
samozřejmě svoji fantazii, kterou používám taky moc ráda.

Nevím, jak mám celebrity podpořit. Nejsem připravená na 
komunikaci s nimi o tomhle tématu a jediné, co mě těší je, že 
jsem aspoň jejich ventil.
Naštěstí jich není tolik, jako těch "obyčejných", i když také 
mnohdy "velkých" osobností.

A jak jsem řekla - vždycky odepíšu všem.
I Radovanovi, který o tomhle blogu neví, který si našel 
Terezu, zamiloval se do ní a se kterým to tak jiskří, že prostě 
nedokážu odolat všem těm pocitům, které s ním mám. A taky 
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neodolávám. Užívám si to a kašlu na to, že nejsem kompletní 
a ještě mám před sebou kus cesty.
Opět je to jen virtuální potěšení, protože je 400 km daleko.
Což je vlastně dobře.
Vlastně se bojím (a současně těším) na moment, kdy se objeví
někdo, kdo bude odsud daleko třeba jen 4 km... 
Pravděpobnost, že se někdo takový blízký objeví, s každým 
vzdálenějším, stoupá. Ale ještě se na to necítím a nemám 
dostatečné sebevědomí, protože taková situace ještě nenastala 
a tak nevím, jak by proběhla. To můžu zatím jen tušit a zrovna
nějak moc extra si nefandím.

Pár celebrit, které do toho šly, už tady bylo. Tady jsou 
namátkou některé z nich. Je jich spousta, tohle je jen náhodný 
výběr:

Luke Anderson, 31, FtM - vítěz britského Big Brothera z r.
2012
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Chaz Bono, 45, FtM 
syn zpěvačky Cher a producenta Sonny Bona

Přeměnu začal ve svých 39 letech.
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Carmen Carrera (Christopher Roman), 34, MtF - americká
modelka, která si nechala zvětšit prsa a předělat nos.

Přeměnou prošla v r. 2012 (alespoň to tak píší) ve svých 27
letech.

Anna Grodzka (Krzysztof Bęgowski), 60, MtF, polská
politička a aktivistka.

Přeměna proběhla v 55 letech. Operaci podstoupila v Thajsku.
V r. 2011 získala mandát v polském Sejmu a stala se tak první

transsexuální osobou Polského parlamentu.
V silně nábožensky založeném Polsku je Anna terčem vtipů

(ze kterých je člověku spíš špatně, než aby ho pobavily a
takovým věcem tu prostor dávat nebudu), narážek a

neustálého ponižování. Přesto se ale nevzdává.
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Viktoria Kolakowski (Michael Kolakowski), 53, MtF
americká právnička a od r. 2011 také první transgender

soudkyně v USA
Přeměnou prošla ve svých 27 letech během 2. semestru studia

na vysoké škole.

A na konec ještě jedna celebrita - francouzská projektantka,
architektka, spisovatelka a transgender aktivistka Olivia

Chaumont (kdysi Oliver), nar. 1950, která prošla přeměnou v
55 letech.

Zasloužila se o změnu ve francouzském zákoně, který ke
změně úřední identity kdysi vyžadoval operaci.

Vypadá parádně a má můj obdiv! Kolik žen takhle vypadá v
62 letech?
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Olivia Chaumont: "Změna pohlaví je největším štěstím mého
života."

České transsexuální celebrity existují také, ale většinou je to 
tak, že se celebritami staly právě proto, že prošly přeměnou. 
Tenhle článek má být o celebritách, které bojovali se svou 
identitou a našli v sobě tolik odvahy, že se ukázaly světu.

Přesto tu dvě české celebrity uvedu :)
Tu první nemám moc ráda. Nesedí mi její humor. Je takový 
zesměšňovací. A také je díky tomu vždycky označována jako 
"transsexuálka Brokešová". Navždy s tím přívlastkem 
"transsexuálka". Což jí osobně nevadí, ale já na to mám jiný 
názor.
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Jaroslava Brokešová (Jiří Brokeš), 49, MtF
Pracuje jako řidička tramvaje v Pražském dopravním podniku.

Proslavila se tím, že jako transsexuálka žádala o vstup do
Armády, která jí ale odmítla z důvodu transsexuality, což si

Jarča nenechala líbit :)
(To byl vždycky můj sen pracovat v armádě! :)

Přeměnou prošla ve svých 38 letech.
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Olívie (Štěpán Turek), 37, MtF, vystudovala VŠE
Zazářila v r. 2005 v Superstar se svojí Stávkou dýdžejů a

nikdy přeměnu s pomocí sexuologů nezahájila a ani nezahájí.

"Ta moje proměna, ta vznikla vlastně úplně banálně. Já jsem i
dřív v obchodech intuitivně vybírala ženský oblečení, protože

se mi líbilo víc. Na koncertech jsem se postupně začala
převlíkat za ženskou a jednou, když slavila kamarádka

narozeniny, mě napadlo se převléct. Celou noc na diskotéce
jsem strávila jako ženská, což byl úplně nejlepší zážitek. To se
nedá s ničím srovnat, ani třeba s prvním sexuálním zážitkem.
Tehdy mi definitivně došlo, jak to se mnou je. Člověk může jít
k sexuologovi a nechat se vyšetřit, jestli má poruchu pohlavní

identity, ale tam jsem nešla. Po takovým vyšetření by leda
zjistili, že tou poruchou trpím a poslali by mě na léčbu, která
spočívá v tom, že do mě začnou cpát hormony a přešijou mě.
Ale já to přešití nevidim jako řešení. Já operaci neplánuju.

Mně by se to ani nehodilo, protože já to pořád střídám,
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nejsem nonstop za ženskou. U mě je to tak, že třeba dělám
něco doma, tam mi nezáleží na tom, jak vypadám, tak jsem za

chlapa. Jít do společnosti pro mě znamená upravit se, což
znamená "zženštit se".

Nejde o to, jestli jsem přešitá, jde o ten vnitřní pocit. Jsou lidi,
co to maj' v občance, jsou přešitý, ale stejně přijdou do

obchodu a mluví na ně jako na chlapa."

Tak názory Olívie nebudu komentovat a úplně převrátím téma
:)

Dnes přišel další velký den, kdy mi dorostla ofinka do takové 
délky, že jsem si jí konečně mohla načesat přes celé čelo na 
bok a ne rozdělit na půl!
Přišel den, kdy si část ofinky můžu strčit za ucho a ještě bych 
nejradši ty vlasy aspoň o centimetr natáhla, ale za měsíc už 
budou zase delší...za dva měsíce ještě víc a za půl roku už 
bude můj první pořádný culík :) Myslím na ten den, kdy 
udělám svůj první velký culík, denně. A rozhodně ten den 
neunikne mému nadšení :) Všechno směřuje k únoru 2015. V 
ten měsíc se toho má stát tolik!

Když jsem přišla z práce domů, našla jsem ve schránce dopis.
Vůbec jsem netušila, od koho je.
Ale hned v první moment mě ta obálka tak zahřála u srdce, 
protože přeci jen rukou psané dopisy člověk dnes už dostává 
zřídka a já je měla vždycky tak ráda. Do těch řádků jsou totiž 
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obtisknuté doteky toho člověka, jeho dech, prostředí, ve 
kterém píše. To všechno se podílí na celkovém vzhledu toho 
dopisu. Nemusí vonět. Ale je to něco tak osobního!
Na obálce bylo moc hezky napsané oslovení "slečna". :)

Měla jsem takovou radost! I ve chvíli, kdy jsem ten dopis 
rozbalila...

Byl totiž od Danyho (FtM), se kterým jsem se viděla v Praze a
který mi kdysi napsal moc hezký e-mail o svých prvních 
klučičích krůčcích. Teď chodí k Hance a čeká na začátek 
HRT.
Někdy mám pocit, že mu není 17, ale 25, jaké má názory. 
Bude z něj moc šikovný kluk!

Je to úplně normální hezký dopis z tábora (který jsem ale 
nečekala a moment překvapení byl skutečně intenzivní), ve 
kterém zmiňuje, jak je šťastný, když si každý mohl vybrat 
přezdívku a on si vybral samozřejmě klučičí nebo jak ho 
kámoš představil jako kluka (což myslel sice z legrace, 

Červenec 2014 - Prokletí celebrit 1291



protože jako kluk vypadá, zatímco jméno má dívčí, ale my 
všichni víme, jak nás tyhle drobnosti těší).

Nevím, co mám udělat se všemi těmi mými starými dopisy, 
které jsem dostala v dobách, kdy ještě neexistoval internet. Je 
mi líto je vyhodit, jsou to hotová umělecká díla, ale nejspíš to 
tak dopadne, protože jsou mezi nimi i dopisy od mojí ex z 
doby, kdy jsem byla nejšťastnější v životě (než se zase 
probudila Tereza a všechno všem zničila). A ty je potřeba 
zničit.
Koupím si buřty a udělám ohýnek. Dá si někdo se mnou? :)

Přes silnici ke kontejneru na papír běží maminka s obrovskou 
plnou krabicí. Nemůže ji unést, tak ji pokládá na asfalt a 
pomalu šoupe. Kolem profrčí auto jakoby nic. Metr za ní jde 
rozverně hodně malá holčička. Má taky krabici, ale malou. 
Nic v ní není, ale taky jí šoupe, jako její maminka :)
To jsou ty naše děti, naše zlatíčka. Chtějí být jako my...

Tak a jde se žehlit.
Kdy už na té hromadě přibydou taky pánské košile?
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Noc a slzy
12. července 2014 v 13:17 | Tereza 

Je to čím dál horší s tím nekontrolovatelným smutkem a 
pláčem.
Stává se mi i dvacetkrát denně, že mám slzy v očích.
Z filmu, z reklamy, z obrázku zabaleného miminka v osušce, z
polibku, co dostala slečna na ulici, ze seriálu ve Studiu 
kamarád, z fotky mé dcery u počítače nebo jen tak 
bezvůvodně z nevím čeho, často i v noci, kdy se probudím a 
je mi prostě smutno. (Za pět minut už se ale zase usmívám a 
za dalších pět minut jsem v tom zas.)
Ale abych tu jen nebědovala, pořád převažují chvíle šťěstí a 
euforie asi z 90 % :) A to je dost.

Dnes v noci nebylo smutno 
jen mně.
Ve 2 jsem se z ničeho nic 
probudila a chtělo se mi 
brečet.
(Nechci brečet!!!)
V tom z ničeho nic ve 2:05 

přišla zpráva od kamarádky ze Slovenska, že je jí smutno, 
protože přišla z venku, kde byla s kamarádkou na skleničce a 
něco se stalo.
Hodinu jsme si povídaly.
Byl to hodně smutný rozhovor o zážitcích z té noci.
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O tom, jak i když můžeme vypadat dokonale žensky, že nikdo
nic nepozná, stále můžeme být celý život tam, kde jsme 
vyrostly, atrakcí a také o tom, jaké to je, když se to dozví náš 
partner, kterého nade vše milujeme (raději ho kvůli tomu 
opustit, než mu jednou ublížit?) nebo když krásnou (MtF) 
slečnu po dokončené přeměně na diskotéce líbá hezký kluk, 
který když přijde zpátky ke své partě a chlubí se, tak dostane 
ledovou sprchu: "Co ty to nevíš? Ta holka byla přeci chlap!" a
pak tu slečnu krásně skope...

Mé nedělní rande jsem tím pádem zrušila. Mělo to být mé 
první rande s mužem v životě, které přišlo naprosto spontánně
a byla jsem z něj nadšená. Dostala jsem několik rad a všechny
se shodovaly v jediném: buď přirozená!
Jsem ráda přirozená. Můžu se chovat tak, jak je mi to 
příjemnější. Tak, jak je mi to přirozenější.
Ale stačí mi teď v téhle fázi být přirozená?
Mám tak nízké sebevědomí, že nechci zůstat ležet skopaná na 
parkovišti a počkám si, až dorazí nějaký princ, který mě 
pozve na rande ne přes internet (jen díky mým fotám), ale v 
reálu. (Na což můžu čekat roky.)
Nemůžu hledat kluka na internetu, i když už jsem si 
vyzkoušela, že to jde a je to až příliš jednoduché.

Jsem smutná, vzteklá a nevrlá.
To přejde.
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Nesnáším tuhle rychlopubertu, kdy bych chňapla po každém 
chlapovi, zatímco musím dělat, že nejsem laciná, že mi není 
patnáct a jsem přeci dámou, která má úroveň. Jsem tak 
hladová po objetí, polibku nebo toho, jak mě muž vezme za 
ruku a řekne "miluji Tě", jak mi to píší do vzkazů, že bych se 
nejradši vrhla kolem krku prvního muže, který mi to nabídne. 
Ztrácím pak nad sebou kontrolu, ale naštěstí mám kamarádky,
které (narozdíl ode mě) nějaké zkušenosti mají a předávají mi 
je. Ony si svoji pubertu prožily, prožily svůj první vztah s 
klukem, svůj první sex. Já ve svém věku mám být zkušenou 
zralou ženou, o které ovšem nikdo netuší, co prožívá, že je 
právě teprve v pubertě a je vlastně panna.

Jediný možný způsob jak tohle meziobdobí překonat je nechat
to být. Vrhám se do všeho po hlavě, ale tohle je tak tenký led, 
že se musím uklidnit a počkat. Došla jsem k nejvyššímu 
možnému bodu (komunikace s muži po telefonu a po 
internetu), ale ten další - v reálu - je teprve vytyčován. Ještě k 
němu (bohužel) nemůžu.

To, že jsem to rande zrušila, ranilo mě i jeho. Jak vysvětlit 
klukovi, který se mi líbí a kterému se líbím já, že se s ním 
nemůžu sejít, protože si nevěřím?
Zase je mi smutno.
Mělo to být jen kafe a popovídání. Nic víc.
Mám kluka, který se mi líbí, je milý, galantní a sympatický. Já
se líbím jemu, hýčká si mě. Když jsem s ním, cítím se šťastná.
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Tak to by přeci mělo být vše vpořádku? To je úplně normální, 
že muž flirtuje se ženou, že to jiskří, že je tam to napětí, kdy 
nemůžeme kvůli němu usnout a provokujeme ho řečmi o 
svých vlasech, které voní, o svých rtech, které chutnají po 
jahodách a o svých nohách, které hladké míjejí jedna druhou v
krátké sukni na ulici, na které jsem si s ním chtěla dát 
zmrzlinu a zabořit své prsty do jeho vlasů...

Zítřejí rande mělo několik možných scénářů:
1) přijede, uvidí mě, otočí se a odjede
2) přijede, uvidí mě, vystoupí, půjdeme na kafe, popovídáme 
si, otočí se a odjede
3) přijede, uvidí mě, vystoupí, půjdeme na kafe, popovídáme 
si, neotočí se, bude se chtít projít, nebude chtít (stejně jako já) 
odjet, zeptá se, jestli neprocházím přeměnou, odjede jen 
proto, že musí a pak mi zavolá, jak mu chybím
4) přijede, uvidí mě, vystoupí, půjdeme na kafe, popovídáme 
si, neotočí se, bude se chtít projít, nebude chtít (stejně jako já) 
odjet, nezeptá se, jestli neprocházím přeměnou a nenapadne 
ho nic v souvislosti s tím, jakou mohu mít minulost, odjede 
jen proto, že musí a pak mi zavolá, jak mu chybím

Když jsem si ty scénáře ve své hlavě vytvořila došlo mi, že 
bod č. 4 si sice přeju ze všech nejvíc, ale (jak mi kdysi řekli 
na FF UK na přijímačkách) "váš zájem je vyšší, než vaše 
současné možnosti".
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Jo, to já mám vždycky ten vysoký zájem a možnosti řeším 
dodatečně. Protože mám zkušenost, že to tak jde.

Vlastně bych brala i bod č. 3. Přemýšlela jsem o tom, že to asi
nedokážu partnerovi neříct. Ne hned, ale postupem času, až 
zjistím, jaký je a jak moc silný náš vztah je. Už nikdy nechci 
svému partnerovi lhát.

Třeba ty první dva scénáře tak pravděpodobné zase nejsou? 
Třeba se podceňuji. (Ale kdo mi to řekne? Jedině muž, se 
kterým přijdu na rande...)
Ale nechci riskovat.
Byla jsem nadšená, že si to konečně vyzkouším.
Ale ztratila jsem dnes v noci tolik sebevědomí, nadšení a síly, 
že to nedokážu...
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Nepotřebuji žádné rady ani utěšit.
Není to tak hrozné, jak vypadá.
Chce to jen trpělivost.
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Útržky z novin
13. července 2014 v 10:28 | Tereza 

O půlnoci jsem tu zveřejnila článek s názvem "Vraždy 
transsexuálů". Ale zůstal tu jen hodinu, protože byl tak 
hnusný, že jsem ho prostě musela stáhnout.
Zvěrstva, která někteří lidé (jsou-li to ještě pořád lidé) dokáží 
provést jinému člověku jsou tak příšerná, že jsem jich spoustu
nemohla ani zveřejnit. Potom jsem si dala v telce ještě horror 
a myslela jsem si, jak budu mít černé sny. Vůbec ne. Zdálo se 
mi o létě, mém dlouhém culíku a krátkých šatičkách vlajících 
ve větru na hradní zřícenině...

Nechám tu jen odkaz na interaktivní mapu světa těchto vražd 
od r. 2008 pro masochistické povahy, které zajímají detaily. Já
tu prostor takovému zlu dávat nebudu. U mapy je poznámka, 
že uvedené detaily jednotlivých vražd jsou pouze zlomkem 
skutečných faktů. Pravda je ve skutečnosti mnohem horší.

Nejčastější detaily vraždy jsou "Prostitutka - zabita klientem".

Něco bych k tomu ale přeci jen ještě chtěla říct.

Co se týče Česka, Slovenska a Rakouska, tak máme zatím 
čistý štít a doufám, že to tak dlouho zůstane. Polsko (1), 
Německo (2) a Maďarsko (1) už ne.
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V Polsku se stala v r. 2011 jediná vražda, kdy si oběť s 
vrahem vyměňovala SMS a MMS po dobu šesti let, než se 
sešli. Jakmile vrah zjistil, že oběť byla mužem, pobodal ji.

V Turecku v r. 2010 zemřela 35letá zpěvačka a 
klavíristka Julia Collier. Oběť byla ruského 
původu žijící se svým britským manželem v 
Turecku. Její manžel, 40letý Chris Collier, 
obchodník, ji udusil ve vlastním bytě poté, co 
zjistil, že jeho manželka prodělala operaci 

změny pohlaví. Jejich manželství trvalo 13 let. Byl odsouzen 
tureckým soudem dne 6. srpna 2012 na 24 let vězení.

Tím chci říct: Vybírejte si své partnery opatrně!
A je to navíc další z důvodů, proč to říct...
Nebo to Julii za těch 13 let společného manželství stálo za to?
Kdyby to svému muži řekla hned, žádné manželství by se 
pravděpodobně nekonalo. (Což by v tomto případě bylo ale 
asi jedno, protože Julii si Christ "koupil" na ruském portálu, 
který nabízí ruské nevěsty a stala by se nejspíš nevěstou 
nějakého jiného cizince).

Včera vyšel na serveru novinky.cz článek Hanky Fifkové 
"Těžký úděl transsexuálů".
Napané je to hezky, ale diskuse už od jisté doby nečtu. Nemá 
to smysl. Nic nám to nepřinese. 95 % lidí bude stále 
zabedněných a vůbec nepochopí, o co tady jde. (Ještě že je tu 
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těch 5 %, kteří to chápou a někteří se nás dokonce zastávají). 
Nepotřebuji k životu těch 95 %.

Ale pod článkem byly další zajímavé články z části "Vztahy a 
sex".

Některé se mi moc líbily, takže sem s nimi:

Přípravami na první noc s přítelem stráví ženy několik
hodin

TOP 10 procedur před první společně strávenou nocí
1. Profesionální vlasová péče 76 %
2. Dieta 74 %
3. Investice do spodního prádla 63 %
4. Odstranění chloupků 53 %
5. Kosmetika 33%
6. Umělé opálení 32 %
7. Nové šaty 31 %
8. Manikúra a pedikúra 28 %
9. Nové povlečení 20 %
10. Kontrola příjmu alkoholických nápojů u partnera 19 %

Myslím, že tohle úplně chápu! :) A výsledek? No přeci pohled
na spokojeného partnera vždycky stojí za to, ne? :)
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Až 90 % Češek se nelíbí vlastní odraz v zrcadle

Zrcadlo v ženách vyvolává toho nejhoršího kritika. Místo 
toho, aby se ujišťovaly o své kráse, vidí jen samé nedostatky a
chyby. Přitom takový pohled do zrcadla vypovídá spíš o 
nízkém sebevědomí než o vadě po fyzické stránce. Protože jen 
zdravě sebevědomá žena je schopná vidět svou vlastní krásu.

Jak vyplynulo z rozsáhlého celosvětového průzkumu 
společnosti Dove, pohledu do zrcadla se obává až 90 % 
Češek. Skoro 50 % z nich má především obavu z toho, že jsou 
příliš silné, dále že vypadají unaveně (36 %) či že jsou špatně 
oblečené (11 %). Celkově se většina z nich cítí neatraktivně.

Z průzkumu také vyplynulo, že Češky stráví denně díváním do 
zrcadla v průměru 34 minut. Což není mnoho, ženy z 
ostatních 16 zemí světa pohlížejí na sebe průměrně o 16 minut
déle. Jestli jsme ale v něčem výjimečné, tak v kreativitě 
hledání náhrad, když po ruce není žádné zrcadlo. Rády se 
prohlížíme ve výlohách obchodů, v oknech automobilů, v 
metru, ve výtahu či v odrazu slunečních brýlí ostatních lidí.

V zrcadlech nás pak nejvíce zajímá, jak máme klenuté bříško 
(až 21 % z nás donutí odraz v zrcadle zatáhnout břicho), jak 
vypadáme zezadu či jak vypadáme při nejrůznějších 
pohledech. Usmívá se na sebe přitom jen pětina z nás.
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Když jsem si domlouvala dnešní (mnou zrušené) rande, měla 
jsem dobrý pocit. Každé ráno, když se namaluju a upravím, 
líbím se v zrcadle sama sobě, jsem si tak jistá svou ženskostí, 
že jdu s vysokým sebevědomím do práce. Během dne ale to 
sebevědomí z nějakých důvodů kolísá, klesá a zase stoupá. 
Nechápu, co na to má vliv. A tohle popisují i holky, které 
vypadají úžasně nebo biologické ženy.
Jakmile jsem přišla domů (to rande jsem si domlouvala v autě 
cestou z práce, protože mi volal) a prošla jsem kolem zrcadla, 
měla jsem úplně jiný dojem než ráno. Bohužel zrovna ten 
horší. Úplně příšerný.
Jak se píše v článku, že ženy zkoumají v zrcadle, jak 
vypadáme při nejrůznějších pohledech, to jsem dělala taky a 
neměla jsem to dělat.
Potom, když v noci přišly ty smutné zprávy od kamarádky a 
hodinu jsme si ještě povídaly, už stačilo málo, abych ráno to 
rande zrušila.
Napsala jsem mu, že ho vlastně rušit nechci, že nevím co chci,
teda že vím, ale že se neznáme a takové ty nerozhodné řeči.
Proč muži nikdy nemohou pochopit, že když někdy žena 
řekne ne, je to vlastně ano?
Sice jsem to zrušila, ale spoléhala jsem na to, že stejně 
přijede. Mluvil o tom do telefonu: "co bys dělala, kdybych ti 
teď řekl, že už jsem ve městě u tebe?". "No co bych dělala - 
jela bych za tebou" :).
Teď se to přímo nabízelo.
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Večer jsem už byla zase smutná, že jsem to rušit neměla, ale 
nebudu přece měnit své rozhodnutí, to bych vypadala jako 
žena, co se neumí rozhodnout (taky že neumí!).
Mé pokusy o hovor během dne ale troskotaly:
"Jsi naštvaný?"
"Néé nejsem." (= "jo jsem"). (Proč lidé neříkají to, co si 
doopravdy myslí?)
"Je mi smutno." (Pokus o vrácení rande do hry.)
"Musím opravit to auto, nemám teď čas." (= "Dej mi pokoj, 
jo?")

"Dobře, nebudu tě zdržovat." (Kapitulace)
"Je to tvoje rozhodnutí. Nemůžu ho ovlivnit. Znáš to: Kdo se 
bojí, nesmí do.... "
"Ale můžeš ho ovlivnit!" (Pokus o sdělení, že to může vzít do 
svých rukou, pokud o mě stojí. - Takové pokusy a narážky 
většinou ale muži nechápou. Neřekneme-li jim přímo "tak 
sakra přijeď", nikdy to neudělají. Myslí si, že nechceme, aby 
přijeli, protože jsme jim to tak řekly.)

Výsledek:
Naštvaná jsem já sama na sebe, ale neudělám krok, který by 
to změnil.
Naštvaný je i on. Jeho hrdost byla pošlapána a on přece 
nebude ten, kdo za mnou přijede, když to nechci.
A tak oba přestáváme komunikovat, protože jsme naštvaní, 
čímž dochází ke sfouknutí posledních jiskřiček naděje.
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Ale co. Takových ještě bude :)
Každá bysme si přála muže, který za námi přijede i tehdy, 
když mu řekneme, ať nejezdí, zatímco to ale myslíme naopak.
(Je důležité rozlišit, kdy to tak myslíme a kdy ne.) To je 
logika, kterou nechápu já sama na sobě, natož pak nějaký 
muž.

On nebojuje.
Nesnáším, když se někdo takhle rychle vzdává.
A to ve mě vzbuzuje pocit doprovázený slovy "ať si trhne".

Přitom to tak vůbec nemuselo být.

Pokračuji dalšími zajímavými články:

Homosexualita je pro většinu Čechů morálně přijatelná

Za nejvíc gay friendly zem světa je považována bývalá 
katolická bašta - Španělsko. Obyvatelé této země se chovají 
vůči osobám přitahovaných stejným pohlavím nejpřátelštěji. 
Španělsko je také třetí zemí na světě, kde bylo manželství 
povoleno všem párům bez ohledu na jejich sexuální orientaci 
a pohlaví. Z průzkumu jasně vyplynulo, že jen pro 6 % 
obyvatel tohoto pyrenejského království je homosexualita 
morálně nepřijatelná.
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Na druhém místě skončilo Německo, kde je homosexualita 
morálně nepřijatelná pro 8 % lidí, morálně přijatelná pro 51 
% a není morálním tématem pro 38 %.

Třetí místo obsadili právě Češi, pro které je homosexualita 
morálně nepřijatelná jen ve 14 %, pro 56 % je morálně 
přijatelná a pro 27 % není morálním tématem.

Na opačném konci žebříčku stojí Ghana nebo třeba Rusko, 
kde považuje homosexualitu za morálně nepřijatelnou 98 % 
respektive 72 % obyvatel.

Mám pocit, že to je opravdový pokrok. Ještě před 10 lety by 
výsledky z ČR dopadly jinak.
Jsem ráda, že alespoň homosexuálové mohou mít menší 
strach a žít naplno bez toho, aniž by se obávali předsudků.
Kdy tahle vlna pochopení přijde u nás? Řekla bych, že se 
pomalu přibližuje... ale tak pomalu, že někdy v r. 2100 by tu 
mohla být.

Najít lásku na internetu může být reálné

Najít si životního partnera přes internet? Proč ne. I přes 
nejrůznější úskalí, lze tento způsob seznamování stále 
považovat za jeden z nejefektivnějších. Což potvrzuje i 
průzkum společnosti Seznam.cz podle něhož až 49 % 
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partnerství započatých na internetu je považováno za zdárné 
a dokonce 6 % z nich končí sňatkem.

Tak teď teda nevím. 49 % je hodně. S mojí ex jsem se přes 
internet neseznámila. Potkávaly jsme se prostě jen tak na 
ulici, až to jednou přešlo v úsměvy, pozdravy, zastavení... Ach
jo. Teď žádného prince ale nepotkávám. Tak kde ho najít? 
Chtěla bych se seznámit zase tak spontánně. (Problematice 
hledání partnera jsem se věnovala (vlastně v té době byl blog 
zrovna dočasně modrý, takže to psal Tom) v článku "Kde jste 
potkaly toho pravého" z května 2013 mým průzkumem na 111
respondentek a výsledky ovšem stále ještě platí: 1. místo - 
společné zájmové akce, 2. místo - internet.)

A ještě jeden článek mě hodně zaujal. Přemýšlím nad tím 
docela dost často, protože já chodím ven sama. Včera večer 
jsem se byla projít a rozhodně jsem se trapně cítila. Všichni 
kolem mě chodili v páru nebo ve čtyřech. Jen já sama. Taky 
na mě zase troubila auta a kluci volali z otevřených okýnek: 
"Ahoooj!" :) (To je důvod, proč ráda chodím ven :)

Jak to vidí chlap: Když jde žena sama ven, je trapná?

Jak to vidí chlap: Když jde žena sama ven, je trapná? Vyrazte 
v každém případě. Už jsem zde kdysi psal, jak se my chlapi 
divíme, kde jsou ty ženské zalezlé. Zapomeňte na to, že by vás 
někdo z mužských odsuzoval jako "zoufalku, která loví". 
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(Maximálně některá žárlivá manželka přítomného muže.) 
Naopak oceníme, že něco podnikáte pro vypořádání se s 
osudem a nakonec je to i v našem zájmu. K naší škodě sedí 
každý večer tisíce žen samy doma, protože "nemají, s kým by 
vyrazily" a "jak by to vypadalo, kdybych šla sama".

Teď jde o to, co nazýváte "do společnosti". Mlčky 
předpokládám, že vám jde o takzvanou dlouhodobou 
seznamovací strategii, tedy o trvalý vztah, nikoli o 
jednorázovou sexuální avantýru. O tu ovšem půjde většině 
mužského osazenstva v barech, restaurantech, na plovárnách 
a podobně. Přesto bych tuto arénu neopomíjel, protože i 
původně jednorázová "alotrie" se mnohdy přetaví v trvalý 
vztah - pokud jste ovšem ochotna tu jednorázovou aférku 
(opakovaně) zariskovat.

Problematiku dvou žen jdoucích do společnosti už mistrně 
rozebral Milan Kundera (….ta hezčí doufá, že její krása vedle
té ošklivější ještě více vynikne a ta ošklivější si myslí, že 
zkrášlí v odlesku té hezké). Z pohledu běžného single muže, 
který pozoruje dvě kamarádky u stolku (někde u tance) je 
trapné jednu k tanci vyzvat a druhou tam (chudáka) nechat 
sedět. Trapně musí být i té k tanci vyzvané kamarádce před 
tou druhou, kterou opouští a zanechává u stolku samotnou. 
Navíc si chlap, rozhodující se, zda ke stolku jít či ne, myslí - 
a to ho odrazuje - že by mohl dvě dobře se bavící kamarádky
rušit.
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Ideální by tedy byli dva single mani, ale to je a) málo 
pravděpodobné a b) nastane zde problém s tím, že oba budou 
chtít tu hezčí. (Pohádku o dvou stejně krásných single 
kamarádkách na lovu dvou princů přenechme snílkům.)

Nedovedu si ale představit, jak jde osamocená žena večer do 
baru temnou ulicí, jak přitahuje pozornost úplně každého 
muže v okolí svými ťukáním podpatků a krátkými šaty. Chce 
přeci vypadat dobře a sexy. Jde ulovit chlapa!
Když jdou takhle ženy dvě, už na tom není nic divného. Jaké 
jsou však šance na seznámení, jsme se dočetli výše...
Další věc je ta, že já vždycky budu ta druhá ošklivější.

Až já se jednou prokecnu! :)

"Jééé ahoj kluci! Tak co, jak je? Co šéfka, nezlobí vás?" :)

Jo aha, pardon, já vám to neřekla. Já už se vlastně nejmenuju 
Tomáš a asi koukáte, co mám na sobě... hmm." :-/

Kolikrát jsem měla chuť se takhle přihlásit k bývalým 
kolegům - řidičům sanitek, se kterými byla vždycky legrace a 
zjistit, jak se jim daří. Potkávám je denně.

Každý den v obchodě také potkám někoho z Tomova života a 
už už chci nadšeně zdravit, ale... nemůžu!
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Chtěla bych ale.

Jenže je to buď a nebo.

Ani bývalý spolužák ani bývalá sousedka mě nepoznávají. 
Dívají se na mě, míjí mě, jsem pro ně cizí člověk.

Jediným slůvkem "ahoj" bych narušila svůj ženský svět, který 
si tu teď tak pečlivě buduji. Jsem si jistá, že by začali teď 
nebo později pátrat ve své paměti a někam mě dosadit. A je 
docela možné, že by na to přišli. Obvykle si v obchodech 
nebo na ulicích lidí moc nevšímáme. Nepozorujeme je upřeně
a soustředěně, takže můžeme snadno minout i podivína, aniž 
bychom zaregistrovali jeho přítomnost. Ale pokud na nás 
někdo upře zrak, jsou dvě možnosti: buď mě pozná nebo 
nepozná. To první je pořád ještě pravděpodobnější.

Pokud mě ale tito lidé, kteří znali Toma, nepoznávají, je 
potřeba někam utíkat a začít život na úplně novém místě?
Nikdy jsem utíkat nechtěla, ale je pravda, že minulost tu 
zůstane zakořeněná na věky věků. Chceme-li začít úplně 
znovu, je jen jediná možnost - přestěhovat se. Je to výborná 
příležitost k tomu, jak začít konečně žít podle svých představ.
Přesto bych to ráda zkusila tady. V místě, které miluji, ke 
kterému mám vztah a chybělo by mi, pokud bych se 
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přestěhovala jinam. Uvidíme, jak moc mě má minulost 
dostihne.
Pokud ale přijde muž, který si mě odvede k sobě, připouštím i
tuhle možnost.
To jsou pořád jen mé sny, o kterých si holky sní před spaním 
pod peřinou. Nejsou to plány. Na ty je ještě příliš brzy... :-/
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Mouchy zlodějky
14. července 2014 v 22:41 | Tereza 

"Toho hadru si nevšímejte. Já ho tam musím mít, protože ty 
mouchy potvory vždycky na tom citlivém displeji něco 
namarkují a otevřou mi šuplík s penězi!" :)
20 km před domovem na zpáteční cestě z Prahy v zapadajícím
sluníčku mě pobavila pumpařka svým hejnem much, které 
potají markuje naftu a otevírá šuplík. A potom si tajně odnáší 
peníze do svých skrýší :)
Viděli jste někdy markovat mouchu? Já skoro jo. Létalo jich 
kolem ní hned několik. Ale pumpařka byla rychlejší :)

Měla jsem radost. Proto ráda chodím mezi lidi. Vím, že 
jakmile mezi ně vejdu, něco se stane. Vždycky se něco stane.

Bohužel to byla jediná veselá historka, která se mi dnes 
přihodila.
Zbytek dne stál za nic.

Vyjela jsem brzo ráno, abych byla v Motole dřív, než ex s 
přítelem a s Kačenkou, která tam jezdí na pravidelnou 
kontrolu. Seděla jsem tam asi 15 minut a už tam byli. 
Kačenka se na mě hned přilepila, chytla za ruku a mazlila. 
Když jsme si sedly před ordinaci, hladila mě a říká: "Ty máš 
tak krásné vlásky! Moc se mi líbí ta ofina. Ta je tak hezká." :) 

Červenec 2014 - Mouchy zlodějky 1312



(Neměla jsem sponku, tak mi ta ofinka, teprve pár dní 
konečně česaná přes celé čelo, pořád padala do očí :).
Kačenka je takové zlatíčko moje! Miluju jí.

Z ordinace jsme utíkaly k nástěnce se zdravotními klauny, 
které Kačenka dobře zná. Nestihly jsme tam ale doběhnout, ex
na nás křičela: "Stůj Kačenko, počkej na mě a nikam 
nechoď!". Asi si myslela, že jí někam táhnu.
Ignorovala jsem tyto příkazy ředitelky zeměkoule a došla k 
nástěnce, kde mi Kačenka hned ukázala, které klauny zná. 
(Mimohochodem já je mám ráda taky. Jsou neuvěřitelní a to 
co dělají - přinést do nejčernějších a nejsmutnějších míst 
nemocnic smích - je snad ta největší lidská dovednost, jakou 
může člověk mít.)
Ex byla spokojená, že jsme se zastavily a pak už jsme šly už s 
nimi.

Do všech ordinací chodil její přítel s námi. Takže přišla 
Kačenka a tři dospělí lidé. Máma, táta a někdo. Ten někdo měl
správně pochopit, že tam být nemá, ale protože je to hodný 
člověk, který nemůže za to, že je omotán kolem prstu, 
nechávala jsem ho tam. I když to vypadalo divně. Jako 
kdybych si já šla poslechnout výsledky vyšetření jeho dítěte 
(kdyby nějaké měl). (No možná to budu dělat :). Néé, taková 
provokatérka zas nejsem a hnusná taky ne, abych tam dělala 
scény, že ho tam nechci, když není člen rodiny. (Není.) Jen mě
trošku zklamal, že nemá svou hlavu ani názor. Že je z něj 
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nosič tašek, i když je moc chytrý (což si trochu rozporuje :), 
vtipný, milý a na Kačenku hodný.

Nejlepší scéna dne ale teprve měla přijít.
Já, blbá, ubohá, trapná a věčně nenapravitelná trubka přející 
mé ex jen to nejlepší jsem si dovolila vyslovit větu, která ale 
způsobila, že jsem začala ignorovat doporučení psychologů z 
poraden, abych mou ex prostě tiše snášela, neřešila jí a mlčky 
zatla zuby. Chtěla to, tak to má. Je to její volba. Nenechám na 
sebe DVA ROKY házet špínu, že jsem já ten největší vyvrhel 
světa a zatínat u toho zuby. To už myslím stačilo a po dvou 
letech by si měla uvědomit, že možná je ředitelkou zeměkoule
(jak si myslí) a bude dál organizovat životy všem a 
rozhodovat, co je dobré a co špatné, ale já b o h u ž e l pod její
moc nespadám.

Ex totiž měla plné ruce a Kačence se chtělo čůrat.
V jedné ruce měla ex horkou čokoládu, v druhé Kačenky 
svetřík, ve třetí kabelku :)
Její přítel byl ověšený taktéž, ale ten na dámské záchody 
nemůže, tak jsem řekla: "Počkej, já tam s Kačenkou dojdu."

(Dozvuk té věty jí zní pravděpodobně ještě teď v uších, jak jí 
nemohla rozdýchat.)

Paní ředitelka zeměkoule okamžitě položila vzteky všechny 
věci na židli, popadla Kačenku a začala na chodbě nahlas 
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vykřikovat, že chlap přece nechodí na dámské záchodky a že 
kdyby na dámských záchodcích potkala chlapa, že by musela 
zavolat ochranku. A já přeci jsem chlap, takže nechápe, co to 
tu plácám.
Kačenka se vyčůrala, ex vzala přítele za ruku (asi mu jí pěkně 
drtila) a plnou chodbou lidí začala řešit, že jsem si jí dovolila 
nabídnout, že bych mohla jít na dámské záchodky místo ní! 
"Kdo to kdy viděl, chlap na dámských záchodcích!", jsem 
slyšela za zády.
Tak jsem se na ní otočila a říkám: "Nebudeme z toho v šoku 
ale celé odpoledne, že ne?"

Teď tu příhodu nejspíš všem vypráví jako ten největší vtip dne
a vůbec jí nedochází, že je to ona sama, kdo se ztrapňuje. (To 
ale ředitelce zeměkoule nikdo do očí nepřizná, protože z ní 
sálá strach. Už vůbec ne ta laskavost, něha a romantický 
úsměv jako v roce 2000).

A její přítel? Ten radši nemá žádný názor. Pro něj jsem teď 
vzduch (ačkoli jsme si kdysi normálně povídali, kdykoliv ex 
někam odběhla).

Celý den v Motole mi připomínala, že jsem chlap. Pořád.
Mluvila na mě v mužském rodě a zdůrazňovala slovo "chlap" 
před lidmi tak, aby ho slyšeli.
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A já blbá jsem se ráno rozhodla, že jí nebudu provokovat a 
nenamaluju se, nevezmu sponku, náušnice, prstýnek a místo 
balerínek si vezmu tenisky. I tričko jsem si vzala modré k 
riflím. Jenže já už ze sebe nemůžu (a ani nechci) dělat něco, 
co nejsem. Takže jsem si po zaparkování v Motole 
namalovala aspoň linky na očích. Byl to takový můj malý 
vzdor. Přišly mi ty oči nějaké chudé a smutné bez nich. Hned 
se mi rozzářily a já taky. Zatla jsem zuby a šla tak, jak bych 
ven už nikdy nevyšla. Ale hned v prvním odraze ve dveřích 
jsem si všimla, že stejně vypadám žensky :) Hodně to dělají ty
vlasy. A pak taky rifle i tričko, které už nemám pánské, prostě 
to na mě tak nějak hezky sedělo a já se v těch odrazech 
kochala, což jsem potřebovala vidět jako sůl :) (A odskočila 
jsem si ještě před jejich příjezdem na dámské záchodky. :)

Myslela jsem si, že bude ex klidnější, když to nebudu 
přehánět (myšleno když se nebudu oblékat tak, jako se 
oblékám denně už 4 měsíce).

Nemělo to žádný efekt.
Byla stejně zlá, podlá a vyčítavá, že i kdybych přišla v 
bikinách, chovala by se stejně.

Sedla jsem do auta a bylo mi do breku :(

Já jí štěstí přeju, tak proč ona mně ne?

Červenec 2014 - Mouchy zlodějky 1316



Opakovala jsem si doporučení psychologů, ať zatnu zuby a 
přenesu se přes to.
Nemohla jsem.
Než jsme se s Kačenkou rozloučily, stihla na mě ex na 
schodech k lékárně vyštěkat monolog, jak jsem zase Kačenku 
naočkovala, že zase určitě pojedou do Mekáče. Proč prý to 
pořád dělám? Proč pořád říkám Kačence tyhle věci?

Nemohla jsem se bránit. Musela bych se hádat, ale to před 
Kačenkou nikdy nedělám. Snažila jsem se jí říct, že jsem jí 
nic neříkala, že to Kačenka mi od první chvíle tiše šeptala do 
ouška, že se už těší, jak spapá 9 kuřecích nugetek, což je 
dospělácká porce, jak říkala. A opakovala mi to asi 10x za ten 
den, kdy byla nalepená na mně na klíně a tolik se těšila, že 
jsem netušila, že ex žádný Mekáč neplánuje a ještě v tom 
Kačenku podporovala.

Nemíním se tu přít o zdravé dětské stravě, ale jednou za půl 
roku se Mekáč s dítětem prostě zvládnout dá. Navíc pro 
Kačenku to byl tradičně vždy jediný světlý bod z celého dne, 
kdy jí několik hodin moří doktoři vyšetřeními, která jí jsou 
nepříjemná, že u nich i kolikrát pláče. Vždycky se těší do 
Mekáče. Je to taková její dětská motivace a myslím, že si i 
tentokrát Motol prostě jen automaticky zase spojila s 
Mekáčem, který po něm bude následovat jako vždycky.
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Kačenka je ještě moc malinká na to, aby se mě zastala. Aby 
mamince (pokud na to bude mít Kačenka odvahu, protože 
jsem se ex bála i já, ačkoli jsem se snažila nebát, ale ona 
opravdu působí jako rozzuřený pes bez vodítka puštěný na 
volno) řekla, že to tak nebylo. Že si prostě jen Kačenka 
myslela, že jako vždycky pojede na nugetky.

Poslední foto mé ex. 

Viděla jsem její smutný výraz.
Byl rázem smutný i můj (ne jen kvůli nugetkám).
Měla jsem sto chutí jednu ex vrazit (teď už vlastně téměř 
můžu).
Potřebovala by dostat výprask.

V autě jsem se domalovala, nalakovala nehty (které jsem si 
kvůli ní odlakovala), převlékla do ženštějších věcí, přezula do 
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balerínek a cítíla jsem se lépe. Ale ten smutek ve mě byl 
pořád. Proč je taková?

Dnešní den byl pro mě zkušeností, že takhle blbá už nikdy 
nebudu. Že nemá žádný význam odlakovávat si nehty a 
nemalovat se, když jedu jednou za pár měsíců s Kačenkou na 
kontrolu. Výsledek (chování mé ex) je stejný, takže to byl 
poslední den, kdy jsem něco takového udělala. Příště (v 
listopadu) to budu už celá já. Ano, dovolím si ignorovat 
ředitelku zeměkoule, kterou každý poslouchá, jen já ne.

A napsala jsem jí dlouhou sms, že se chová jako malý fracek, 
který po dvou letech není schopný se přenést přes problém, 
proč je problém vzít Kačenku do Mekáče a hlavně, že pokud 
mě bude dále oslovovat mužským rodem, budu jí to dělat 
taky!
Pokud mi řekne, že jsem chlap, řeknu jí to taky.
Pokud to řekne před lidmi, řeknu to taky.

Já už se víc zesměšnit nemůžu, jsem na to zvyklá.
Ona si neuvědomí, jak mi je. Nepřinese to žádný efekt, bude 
jen víc naštvaná a zlá, ale je to to jediné, co můžu dělat.

Nezlobila bych se, kdyby tiše tolerovala to, čím procházím a v
sobě byla naštvaná. Ale s takovou chutí před lidmi nesmyslně 
zdůrazňovat, že jsem chlap, je podle mě masochismus. Ona se
v tom vyžívá.
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Tak já se v tom budu vyžívat taky.
Skončilo příměří.
Tohle si vybrala dnes ona sama.

Šla jsem pěšky přes celý areál k autu, zatímco oni už odjeli. 
Myslela jsem celou dobu na Kačenku, jak jí vezmu na 
nugetky, až jí tu za týden budu mít na celých 7 dní, což jsem jí
i slíbila. A jak si spolu zase užijeme prázdniny.

Z ultrazvuku jsme měli donést papír na druhou stranu areálu, 
kde jsem parkovala. Oni tam tudy už nejeli, zatímco já šla 
kolem, protože jsem tam měla auto. Nabídla jsem se, že to 
tam odnesu, ale to jsem si zase dovolila moc. I kdyby měli 
objet stokrát zeměkouli, tak si to tam donesou sami!

Tak to ne.
Mám toho dost.
Jsem člověk jako ona!
Její krásné nohy teda nikdy mít nebudu, její postavu taky ne ...
a naštěstí ani její povahu ne.

Mrzelo mě, že jsem jí musela psát věci, které jsem jí nikdy 
psát nechtěla. Ale jí očividně nemrzí nic, co řekne a ublíží mi. 
Kouše kde může. Dává mi čočku každou chvíli a po 4 
hodinách se přejí čočka každému...

Dva roky.

Červenec 2014 - Mouchy zlodějky 1320



Má všechno, po čem toužila.
Nic špatného jí nedělám, neříkám, neubližuji jí.

Měla by si uvědomit, že i jí se může na konci léta narodit 
transsexuální dítě... když se pořád takhle stresuje tím, jak 
vypadám a jak mě má Kačenka ráda.

Před dvěma lety jsem tu psala o lidské vlastnosti, kterou je 
zabedněnost.
Ta vlastnost je věčná a poměrně dost rozšířená.
S klidem můžu říct, že má ex je už dva roky zabedněná.
Nevysvobodí jí nikdo, protože se to nepodařilo ani jejímu 
současnému příteli.
Jaký život jí asi čeká?
Život ve strachu? Ve vzteku? V nenávisti?

Udělala bych pro svojí dceru a její maminku cokoliv.
Ale v téhle větě dnešním dnem škrtám část "a její maminku".

Ano, jsem naivka. Vždycky do poslední chvíle věřím v dobro.
Teď přišla ta poslední chvíle. Dál už není nic. Dál je boj za 
mojí hrdost, za mojí ženskost a za mojí lidskost.
Nic víc nechci. Než to, co dávám jí a ostatním lidem - že jí 
respektuji jako ženu a jako člověka.

Nechápu, co je na tom tak těžkého.
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Ale je fajn, že jsem narazila zrovna na takového člověka.
Ono mě to zase někam posouvá a je aspoň o kom psát :). 
Kam to pousouvá jí ví jen hvězdy nebo mouchy nad stolem...

V 17 h. jsem měla druhou hlasovou terapii s Huťou, kterou se 
ale také vyznamenal (detaily tu psát nebudu, protože jsem mu 
slíbila, že to nikomu neřeknu). Nesnáším nespolehlivé lidi. 
Ale on jinak spolehlivý prý je. Tak abych tu nečernila jeho 
jméno.

Trénovali jsme rozsah hlasu a dýchání. Ukazoval mi (na mě), 
jak zní hlas jinak, když dýchám hrudníkem a když břichem. 
Zvuk, který šel z hrudníku "krásně" mužsky bručel. Z břicha 
ne. A když jsem pak měla zkoušet vyslovit dlouhé ááá na 
jeden nádech, měla jsem si představit, jak jde odněkud z místa
nad nosem u čela, nikoliv z krku.
Z krku to znělo tím mým původním hlasem :), z čela hezky 
skoro žensky :)
Celý život mluvím krkem, takže mozek musím přetrénovat na
jinou techniku a dostat hlas do jiných rezonančních míst v 
hlavě.
Vůbec mi to nešlo.
Slyšela jsem, jak hezky to zní, když se mi to jednou dvakrát 
povedlo, ale zbytek stál za nic.
Chce to trénovat a trénovat.
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Když jsem vycházela, pochopila jsem, jak může neutrální 
jméno přinášet i negativa. Viděla jsem v počítači, kdo jde po 
mně, ale jeho/její jméno bylo neutrální a na chodbě seděl (s 
maminkou) někdo, o kom vůbec nejsem schopná říct, jestli to 
byl FtM nebo MtF. :) (Ono to moc k smíchu vlastně nebylo.)
Potřebuji jasnou identifikaci!!! My všichni jí potřebujeme!

Milí rodiče,
jestli si myslíte, že vaše dítko ochráníte tím, že mu nedovolíte 
projevovat svoji osobnost naplno a zakazovat mu například 
podpatky, lakované nehty nebo líčení, přivádíte ho do 
mnohem většího nebezpečí, než kdyby to udělalo. Oblečete-li 
ho do unisex oblečení, učešete unisex a přejmenujete unisex, 
buďte si jistí, že okolí v tom bude mít takový zmatek, že víc 
centrem pozornosti už být nemůže.
Když mu dáte ale volný prostor, uvidíte jak rozkvete a tak to 
má být. Okolí dostane jasný impuls k jasné identifikaci.
Unisex je nesmysl. Nemám ho ráda. Ačkoli jsem tak v jednu 
dobu také chodila, ale teď už vím, že to období bylo hrozné a 
zbytečné.
Vystihla to moje kolegyně, která prohlásila: "Pokud chceš, 
Terezo, abych tě oslovovala jako Terezu a vnímala jako ženu, 
musíš se jako Tereza obléknout. Ne takhle. To, že máš unisex 
oblečení z tebe ženu nedělá."

Jdu se zachumlat do peřin, přitisknout k žirafě a snít o 
dokonalé muší loupeži... :)
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Žádný strach
16. července 2014 v 21:10 | Tereza 

Jsou prázdniny, což má jednu fajn výhodu - ti, co studují, 
nemusí do školy :)
Téhle výhody dnes využila i krásná blondýnka Lauren (dříve 
Sophie, o které jsem tu kdysi psala) a jela s námi poprvé na 
společné sezení k Hance.
Normálně bych už o takových sezeních nic extra nepsala 
(pokud by se tam neprobíralo něco vyloženě extrémně 
zajímavého). Jenže dnešek byl jiný.
Jely jsme do Prahy už čtyři! Čtyři slečny ze severu a Laurinka
úplně poprvé. Mě samozřejmě každé "poprvé" (mé i cizí) 
fascinuje, takže jsem byla ráda u toho a pořád Lauren 
přesvědčovala, ať nemá strach.

A vzpomínala jsem na sebe ještě před mou první návštěvou 
Hanky kdysi před lety, kdy jsem četla o skupinových sezeních
a představovala si je jako seance u psychiatrů v protialkoholní
léčebně, kdy terapeut mluví jako cvok, klienti odpovídají jako
cvoci a všichni jsou tak trošku švihlí :)
Mám zapotřebí někomu sdělovat své soukromé informace, 
pocity a sny? To nemůže být k ničemu. Tohle bude hotové 
utrpení.

A nebylo.
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Myslím, že neexistuje člověk, který by o takových sezeních 
prohlásil, že mu nic nedávají nebo že stály za nic. (Ten, kdo to
říká, na takovém sezení nikdy nebyl a jeho představy jsou 
zkreslené.)

Netušila jsem, že se mi to bude tak líbit :) Jsem vždycky 
neuvěřitelně šťastná, když vkročím na půdu země Tolerance, 
ve které můžete vypadat jakkoli mužně, mít na sobě sukni a 
nikdo se nám nesměje, neuráží nás, jsme identifikovány 
správně a veškerý strach je pryč.
Tato země má ale zatím příliš malé území (zhruba pár metrů 
čtverečních) a nachází se přímo u jedné Rajské zahrady.
Zní to jako pohádka.
A taky to vlastně taková pohádka je. Jenže tuhle pohádku 
prožíváme každá z nás, která k Hance chodí.
Laurinka jí dnes prožila poprvé, což jsem moc ráda, protože 
jsem věděla, že z toho bude mít zážitek a bude se jí líbit 
poznat ostatní holky ve velmi různých fázích od "před HRT" 
do "po operaci".
Do té doby máme totiž strach z toho, jak takoví lidé vypadají. 
A až když je poznáme zjistíme, že žádný strach neexistuje.

S holkama jezdím nesmírně ráda.
Lindu (4 měs. HRT) a Adélku (těsně před HRT) už hezkých 
pár měsíců znám a vždycky jsem se těšila i na tu cestu do 
Prahy s nimi. Dnes, když k nim přibyla i nová tvář Laurinky 
(která je před HRT už tak ženská, že je identifikována správně
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- někde tu bude i společné foto, až mi ho holky pošlou, což je 
pro mě rarita, protože trojselfie nebo vůbec nějaké společné 
foto s holkama od Hanky ještě žádné nemám :). Navíc tyhle 
holky jsou pro mě kamarádky, se kterými jsme si padly do 
oka.
Linda i Laurinka měly tílečka (která já se bojím nosit kvůli 
tomu, že si myslím, že mám širší ramena), moc hezké 
kraťásky a botky, které jim neuvěřitelně slušely a nebylo 
pochyb, že jde o slečny na prázdninovém letním výletě do 
Prahy :)
O tobě Adélko bohužel ještě nemůžu napsat, že jsi měla hezké
tílečko nebo dámské sandálky! Tak to koukej brzo napravit :)

A Anito - tady máš tu Lindu, co jsem na ní prý závislá, jak v 
nějakém komentáři píšeš :)

Mamka s dcerama :)
Linda (4 měs. HRT), Lauren (před HRT) a nevím kdo :) (šla

kolem, tak jí Adélka taky vyfotila :).
Holkám to prostě sluší :)

To focení bylo vtipné. :) Biologická slečna vezme foťák,
vyfotí se a dá fotku na facebook.

My vezmeme foťák, fotíme, fotíme, fotíme.... fotíme... po
dvacáté fotíme... a na každé fotce jsme některá z nás tak, že

fotka prostě neprojde naší cenzurou a pravděpodobnost, že se
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najde fotka, kde budeme spokojené všechny tři, je dost
nízká :)

Tato fotka je zde jen díky Laurince a není klikací, protože
takhle malinká stačí :D

Pár slov o Laurince ale musím říct, které stojí za to napsat a je
to vlastně důvod, proč píšu tenhle článek (jako hezký příklad 
toho, jak to v některých rodinách může fungovat).
Má nesmírně velkou podporu rodiny a lidí kolem sebe. Je jí 
sedmnáct a maminka už jí slíbila, že od září, kdy půjde do 
školy poprvé jako žena (protože koncem srpna jí začne HRT a
bude mít neutrální jméno), jí pořídí šaty a už teď jí spoří na 
výdaje související s přeměnou. Oni jsou rodiče, kterým záleží 
na jejich dítěti bez ohledu na to, jakého pohlaví je. Rodiče 
totiž milují své děti, které budou pořád jejich dětmi.
Když si před dvěma lety Laurinka uvědomila, že asi nebude 
gay, ale něco jiného a našla na internetu první videa o 
přeměnách (stejně jako já), navždy to změnilo její život, 
protože pochopila, kým skutečně je. Řekla to rodičům a 
maminka si dlouho psala s Hankou, ke které Laurinku 
maminka nakonec objednala, čímž jí definitivně zbavila 
nesvobody a věčné masky, kterou teď mohla odhodit.

Když slyším některé komentáře holek na společném sezení, 
jak jim rodiče vtloukali do hlavy, že to, co dělají, je špatné, že 
je to nemoc, že je to úchylka, že se mají chovat tak, jaké mají 
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tělo a podpora veškerá žádná a pak slyším, co vypráví 
Laurinka, hladí mě to po duši.

Potřebujeme spřízněné duše.
Jsou pro nás nesmírně důležité, protože nám pomáhají 
překonat 90 % všech překážek, které bychom jinak museli 
zdolávat sami a to bolí. (Je spousta z nás, které je takto samy 
překonávat musí.)

A pokud máte kromě rodičů ještě kamarádku, se kterou sedíte 
v jedné lavici a která je do věcí kolem přeměn zapálená snad 
ještě víc, než my, která se o všechno tak zajímá a chce jednou 
následovat kroky Hanky a stát se sexuoložkou, pak nám 
mohou být všichni nepřátelé ukradeni.
Laurinky spojenkyně se jmenuje Míša. (Tímto tě zdravím, 
Míšo, ať jsi kdekoliv a příště už s námi, jasné? :) Kromě 
spojenkyně je to také moc krásná skoromodelka :), která ve 
všem Laurinku podporuje. Jsou to lidé, kteří většinou nejsou 
vidět. Jejich podpora také není vidět. Ale my jí cítíme. 
Potřebujeme vás! A děkujeme vám za to, že jste.

I já vás mám :) A děkuji vám z celého srdce, že jste.

Moc se těším, až Míšu jednou poznám, protože každý, kdo 
jakýmkoliv způsobem pomůže někomu z nás, si zaslouží 
obdiv, přestože mu to může připadat jakkoli normální, že má 
být na naší straně. Obzvlášť, když jde o biologickou ženu.
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Je to o štěstí?
Ano. To jsou ty náhody v životě, kdy potkáváme různé lidi, 
kteří vstupují a odchází z našich životů a máme-li štěstí, 
můžeme počítat s tím, že náš strach nad námi nikdy 
nevyhraje.

Na společném sezení se probíralo téma strach.
Každá jsme měla říct jeden ze strachů, který jsme prožily. 
Některé se opakovaly (strach z prozrazení byl nejčastější) a 
bylo jich spousta. Když to tak vezmu, strach je jeden z našich 
hlavních společníků během přeměny, ale nejhorší je asi ten 
před tím, než uděláme první krok.
Obdivovala jsem Michelle, která na sezení vyprávěla, že se 
svým strachem začala bojovat a řekla si, že už nehodlá dál žít 
ve strachu, který jí negativně ovlivňuje naprosto ve všem.
Můžeme se bát.
Nebo se bát nemusíme.
Obojí je jen v našich rukách.
Strach je totiž něco, co lze překonat.

Všimla jsem si ale jedné věci.
Jakmile se něčeho bojím a ten okamžik nastane, ten strach 
potom zmizí.
Strach je překážka, kterou přeskočíme a jdeme dál.
Strach je tááááákhle obrovský, ale čím víc se k němu 
přibližujeme, tím je menší a menší až je najednou takhle 
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malinký a my zjistíme, že jsme se bály malinkého broučka 
místo řvoucí Godzilly.
S Godzillou bych si to nechtěla rozházet. A přesto nás "něco" 
nutí postavit se jí vrhat se do kroků, které nám přijdou 
neuskutečnitelné, složité a těžko zvládnutelné. Jenže ono to 
tak nakonec není. (Překvápko :).
Schválně si to zkuste. :)
Vy všechny, které jste ještě ten první krok neudělaly. Zkuste 
ho udělat. Jen tak na zkoušku. Zkuste udělat ten první krok, 
vrhnout se na svou prnví překážku a zjistit, jak je prťavá.
Vždycky je možnost se vrátit.
Ta radost, která vás okamžitě pohltí, je motorem, který vás 
pak žene dál.
Já přece musím vědět, o čem mluvím :)

Na společných sezeních miluju pozorovat úplně všechny 
holky ve všech možných fázích. Ale vážně úplně všechny! Od
těch šestnáctiletých po ty přes padesátku. Některé jsou vtipné,
nad věcí, některé v totální depresi nebo euforii.
Každá vypadá jinak a ty, které jsou těsně před komisí nebo po 
operaci mě fascinují svými ženskými tvářemi, ňadry i 
ženským vystupováním, které mě utvrzuje v tom, že TO JDE. 
Protože to vidím na vlastní oči a mám ráda, když se to podaří.

Ale miluju i holky, které tam přijdou v pánském oblečení se 
zarostlým obočím a bez jediné známky ženskosti (navenek). 
Uvnitř jsou to ženy.
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Otázkou je, jak se cítí, když se jich servírka zeptá: "Co byste 
si ještě dal?" místo otázky, kterou použila u nás: "Co byste si 
ještě dala?"

V nedaleké restauraci ("LGBT friendly") si pak sedíme u své 
kofoly nebo kapučína a povídáme si, jakoby tenhle svět byl 
"normální". Jakoby tenhle svět byl bez předsudků, bez 
homofobie a bez lidí, kteří se za hloučkem podivně 
vypadajích žen otáčejí. A myslím, že to je smysl těchto sezení.
Ne jen předat si vzájemně zkušenosti z toho, jak zvládnout 
přeměnu a podpořit se, ale také cítit se alespoň pár hodin 
dobře ve světě, ve kterém žádné nebezpečí nehrozí.

Takže společná sezení u Hanky určitě ráda doporučuji. 
Vyslechnete si sice i skuhrání a černé myšlenky, ale vždycky 
se najde někdo, kdo je zneguje a vytvoří protiklad :)
Tak jako to funguje tady na blogu :)
Nemyslím si, že některý z těch názorů je špatný. Je to jen 
odlišný pohled na věc. Každý se na svět díváme jinýma 
očima.

A konečně jsem dnes viděla Péťu, která je 4 měsíce po operaci
a o které kdysi mluvila Linda, že je tak krásná, že si tehdy 
myslela, že je biologická slečna. Přišla totiž na sezení a její 
dlouhé vlnité černé vlasy mě naprosto dostaly. Tohle chci! :)
Péťa má přítele. Doprovodil ji před ordinaci Hanky a pak tam 
na ní čekal. Mimochodem moc sympatický chlapec.
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Nerozumím tomu, když někdo říká, že je problém najít 
partnera. Já říkám, že to problém není. Nebo takhle - že je to 
stejně těžké (nebo lehké), jako bychom byly biologické ženy. 
Neposazovala bych naši minulost do role nevýhody. Jsme jen 
jiné, jako každá biologická žena je jiná.
Budu-li jednooká biologická žena, budu taky jiná. Ale i jako 
jednooká budu mít šanci najít si partnera.

Nevím proč, ale s Lindou a Lauren se cítím naprosto skvěle. S
Adélkou samozřejmě taky, přestože nás stále doprovází jako 
bodyguard v pánském, ale my všichni víme, že je to žena. 
Těším se, až se to rozjede i u ní a u Lauren si nedovedu 
představit, jak ještě po hormonech zkrásní, když už teď je 
krásná skoro jako moje milá kamarádka z východu (jo, takhle 
jí teď budu nazývat :), na kterou jsem dnes moc myslela, 
protože původně měla jet s námi :)
Ale začíná jí 2 měsíce po operaci nový život.
Normální život ženy.
Přítel, práce, každodenní starosti.
Transsexualita je minulost.
Už jí to začalo.

Vždy po příjezdu domů, kde holky vyložím a pokračují dál 
svým autem, ve kterém je rozvážela dnes Linda dál na 
severovýchod, se najednou ocitnu v prázdném bytě, ve kterém
neslyším žádný smích, žádné nadšené vyprávění, žádné sny 
mých kamarádek, které tak ráda poslouchám.
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A z toho je mi vždycky smutno.
Je ale normální, že je nám smutno, když nás opustí někdo, 
koho máme rádi.

Ráno jsem šla ještě do práce, protože toho mám moc a 
potřebovala jsem dořešit některé věci. Včera byla u ředitele 
návštěva z Osramu a protože se to týkalo LED diod, které 
objednávám, musela jsem být na chvíli u toho. Oba pánové 
byli moc sympatičtí (toho jednoho bych nejradši snědla, jak se
na mě hezky usmál :) a tak jsem se cítila moc příjemně a 
důležitě. Dnes ráno mi ředitel říká: "Tak Terezo, představte si,
asi vás potěším. Ti pánové z Osramu mi řekli, že by nikdy 
neřekli, čím procházíte. Mysleli si, že jste žena."

Tak.
A teď jsem měla dva absolutně neslučitelné pocity současně. 
Jeden euforický a nádherný, druhý vztek na říďu :)
Musím mu říct, aby mě neprozrazoval na potkání! Musím to 
říct i kamarádovi a lidem, kteří to ještě sami nepochopili, že 
není žádoucí, aby to věděli. (Babička u pokladny na svého 
vnuka, kterého jsem s úsměvem pozdravila, protože je to můj 
kamarád: "Kdo to je ta slečna?" "To je kamarádka, babi. A 
představ si, ona byla předtím muž!") Aaaach jooooo :) Bez 
toho dovětku prosím! Tohle už nejde NIKDY vzít zpátky, 
víte? NIKDY!
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Vím, jak je těžké tohle tajemství v sobě udržet. Jak moc se 
chcete pochlubit, že někoho takového znáte, že prochází nebo 
prošel něčím tak senzačním, pozoruhodným a jedinečným, že 
to prostě musíte někomu říct. Ale zkuste se vcítit do naší 
situace, kdy celým svým srdcem a celý život toužíme být 
ženou (nikoli člověkem, který ženou nebyl a stal se jí až v 
průběhu toho života). Cítíte ten rozdíl?

Nechci být atrakcí i přesto, že jejich reakce je pozitivní. Že mi
vlastně dodávají potřebné sebevědomí a tak důležité impulsy, 
že je vše vpořádku.

Poslední dobou mám ale hodně obchodních schůzek - s muži i
ženami - a (probírali jsme to i na sezení) nesmírně mě baví, 
jak mě muži pouští do dveří, jak mě nechávají jít první do 
schodů, jak mi poskytují "výhody" ženství, kterých já si tak 
cením, užívám a děkuji jim za ně (ačkoli jsou pro galantní 
muže samozřejmostí).
Jakýkoliv projev ženskosti od někoho cizího je nenabažitelný.

A tak jsem si dnes užívala malých střípků štěstí, které 
dohromady ale dávají pořádný ranec radosti a poselství, které 
si z dnešního dne odnáším (a o kterém už vím z vlastní 
zkušenosti dávno) je:

ŽÁDNÝ STRACH! ;)
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Které šaty si mám nechat?
17. července 2014 v 19:19 | Tereza 

Já vím, že jsem praštěná. (A pubertální chvílemi být ale 
můžu :)
Že mě kvůli tomu spousta lidí nenávidí, ale já si nemůžu 
pomoct. Prostě si dělám, co chci. (Teď, když už konečně 
můžu.) (Pak je tu ještě větší spousta lidí, kteří mě mají ale rádi
:) A pak ta největší, které jsem ukradená :)

Tenhle článek není ani o vás, ani o transsexualitě, ani o Hance
- je sobecky jen o mně! :)
Takže ho klidně přeskočte, jestli vás nezajímám :)
Právě teď mám radost.
Pravou nefalšovanou ženskou radost, protože jsem si přinesla 
z pošty balíček, ve kterém byly troje šaty.
Jsem nadšená a šťastná a tohle radování má jen jednu chybu: 
nemůžu si nechat všechny :/

Už když jsem je objednávala jsem věděla, že je to moc peněz 
a nechám si jen jedny.
Tušila jsem, že určitě jedny z nich mi nebudou sedět a taky že 
jo, takže se výběr zúžil na dvoje.

Vůbec schválně nepíšu o tom, které se mi líbí víc, ale napadlo
mě, že můžu vlastně nechat udělat takové hlasování :)
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O tom, které z nich si mám nechat, protože oboje se zásadně 
liší - jedny romantické na léto, druhé lehce formální do práce. 
Potřebuju oboje, ale nemůžu si nechat oboje :/

Je to úplně poprvé, co nechávám o něčem takovém hlasovat a 
jsem zvědavá na výsledek (ke kterému stejně jen lehce 
přihlédnu :) Ono je to vlastně něco jako hlasovat o jablku a 
banánu. Dvě odlišná ovoce, obě máme rádi a jednoduše 
volíme to, na které máme zrovna chuť. Kéž by to bylo i s 
ostatními věcmi v životě tak jednoduché.

V tomto případě nejsem nerozhodná. Jen mě zajímá váš názor.

Takže tady jsou :)
Které se vám líbí víc?

(118)

Anketa by měla být pod článkem - až po kliknutí na název 
článku nebo tady (pod článkem a reklamou).

Anebo jo. Ještě přeci jen něco připíšu.
Jsem sice ještě z toho zkoušení šatů nadšená, ale ono to 
vlastně nevadí.

Po práci jsem jela do obchodu, zaparkovala jsem a když jsem 
vystoupila z auta, už ty lidi nějak moc nesleduji, protože oni 
nesledují mě a jdu si to ke vchodu. Tam ale procházela mladá 
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rodinka a ta slečna/paní šťouchla svého manžela do boku, aby
se na mě podíval.
V tu chvíli mi problesklo hlavou: Jak to? Tohle se mi nestalo 
ani nepamatuju! Všude normálně procházím!?
Trošku jsem zpanikařila.
Měla jsem totiž na sobě sukni a vím, že přitahuje pozornost.
Ale tohle nebylo tou sukní.

V podstatě jsem měla dvě možnosti: buď z toho být zoufalá, 
nervózní a nesvá nebo jít jakoby nic dál svým ladným 
krokem, usmát se na ně a projít :)

Vždycky jsou tyto dvě možnosti.

Tu slečnu nebo paní ale znám.
A ona zná mě.
Dělá na lince v naší firmě.

V tu chvíli mi došlo, že já jsem vlastně pro ně atrakcí. "Hele, 
to je ta (nebo ten), co jsem ti o ní (něm) říkala, víš? Jak byl(a) 
předtím chlap."

Ty dvě možnosti, které jsou na výběr, jsou ale dost odlišné.

V každém případě je to na nic, že mě takhle někdo někomu 
ukazuje a chlubí se, že mě zná.
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Jenže tohle ovlivnit nejde. Je to součást naší přeměny. 
Nemůžeme chodit do práce, kde je 300 zaměstnanců (Míša mi
včera po sezení vyprávěla, že u nich je těch zaměstnanců 
3000! To je paráda :), aniž bychom se pořád někde skrývaly a 
nikdo nás neviděl.
Takoví lidé nás budou ukazovat ostatním vždycky. Nemůžeme
nikdy ovlivnit to, aby tuhle nepříjemnou skutečnost dál 
nešířili.
Nezbývá nám tedy než to prostě přijmout.
Ovlivňuje to negativně náš život?
Ne.
Mám se kvůli tomu rozbrečet?
Ne.
Kdybych tam šla zrovna s partnerem a on slyšel, o čem si 
povídají, bylo by mi to příjemné?
... pokud zvolíme tu možnost, že se nikam nestěhujeme a 
pohybujeme se i po přeměně v původním prostředí, musíme s 
něčím takovým počítat a nemůžeme to tedy před svým 
partnerem tajit. To je vyloučené. (Tím si konečně odpovídám 
na svojí otázku, kterou jsem tu nedávno (a pořád) řešila (Říct 
či neříct?)).
... pokud ale žijeme stovky kilometrů od svého původního 
prostředí v novém těle, je úplně jedno, co si ti lidé šuškají, 
protože si nejspíš šuškají o tom, jak ten pán má vyfouklé kolo 
u auta nebo jaká je fronta u bankomatu.

V obou případech je ale fajn, když to ten partner o nás ví.
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Chytne nás ještě víc za ruku a přitáhne. Dá nám jistotu a 
sebevědomí. My (a celý náš vztah) se pak cítíme 
neohrozitelní.
Kdyby naši minulost neznal, tak by naší ruku pravděpodobně 
už navěky pustil a mohly bysme skončit třeba skopané, jako 
slečna, která tedy ani neměla šanci tomu chlapci říct o své 
minulosti, protože se znali sotva pár desítek minut na 
diskotéce, kde jí políbil. (Až takhle rychle bych to partnerovi 
(a každému na potkání) tedy nesdělovala).
Když mi podává ruku gay, taky u toho neříká: "Dobrý den, já 
jsem Jarda a jsem gay."
"Dobrý den, já jsem Tereza a byla jsem chlap." :)

Ta situace slečny z diskotéky byla ale extrémní a 
nepravděpodobná. Zdravý člověk - potencionální partner - se 
takhle nechová. Psychopat ano. Gratuluji (biologické) slečně, 
která si ho nakonec vybere.

Tak abych to shrnula.

Nebudu z toho dělat žádnou vědu.
Mám jedinečnou možnost jim ukázat, že jsem sice možná 
byla chlap, ale teď jsem ŽENA.

Nemá smysl za každou cenu bezhlavě utíkat do neznáma jen 
proto, abychom už nemusely čelit těmto situacím.
Každá atrakce se jednou omrzí.
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A některá dřív, než se vůbec stihneme rozkoukat.

Odstěhovat se daleko je totéž jako to partnerovi neříct.

Dobře, můj partnere, chci, abys to věděl, protože to všechno 
usnadňuje.
Tak potom ale dobře, nové prostředí, chci, abys to vědělo, 
protože mi to pak všechno usnadňuje.
(Nevyzdvihuji žádnou variantu (odstěhovat se nebo 
neodstěhovat?). Je to velmi velmi individuální.)

Který strach je větší? Z toho, že budeme prozrazeny nebo z 
toho, že na nás zase někdo ukáže?
Aby řekl svému manželovi: "Koukni, jak je krásná! A to byla 
chlap. To je co?" (To nemyslím mě, ale obecně připouštím u 
nás i tuhle variantu).

Takoví lidé nám přeci nevadí.
Nikdy s nimi žít nebudeme, nebudeme je ani často potkávat 
ani s nimi trávit večery. Jsou to lidé, které musíme přijmout 
jako součást naší mezifáze a ne se jich bát, protože je 
nevygumujeme.

Zítra mě čeká v práci takové zajímavé setkání. Asi na hodinu 
přijde studentka ekonomie, kterou posadili ke mě (bezva). 
Mám ráda setkání s novými lidmi. Ale ona bude sedět v 
bezprostřední blízkosti - tak blízko, jak mi jednou budou mí 
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potencionální partneři. A tak jsem zvědavá na její chování. 
Přeci jen dokážeme vycítit od druhých spoustu zajímavých 
věcí. Je to takový náš šestý smysl, který nám potvrzuje "ano, 
prošla jsem" nebo "uf, neprošla jsem", aniž by dotyčný 
cokoliv řekl.

Zrovna teď mi přišel e-mail z aukra, že se mění obchodní 
podmínky a pro používání plateb PayU je nově nutná osobní 
identifikace uživatele na pobočkách aukra. Pokud se 
neidentifikuji, v září mí zákazníci nebudou moci platit 
kartami.
Nemohli počkat 9 měsíců? Já tuhle přechodnou fázi prostě v 
institucích, kterým může být ukradená moje idenita (myšleno 
pohlaví), řešit nechci. Beztak mi AirBank odmítla k 
neutrálnímu jménu (na které ale stejně přišli sami - já jim to 
nechtěla na ten rok říkat - kvůli nové občance nesouhlasící s 
číslem staré občanky v registru neplatných dokladů) přiřadit 
"Paní". Nesnáším to jejich oslovení "Pane", přestože jsem je 
(mile) žádala, aby tam operátorka překlikla na "Paní", že 
někde to jde. Ale ona si pořád opakovala byrokraticky tu 
svou: "Máte potvrzení o změně pohlaví?".
Pan Nikola, Pan Andrea, Pan Maria...
Ale co, ten rok to přežiju :)

Teď mi došla jedna věc v souvislosti s tou anketou o šatech.
Přišla jsem domů, rozbalila je, navlékla a vyfotila.
Naprosto normální průběh. Co je na něm divného?
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No právě ta přirozenost a normálnost :) Dříve, abych mohla 
takovou fotku udělat, jsem musela strávit 2-3 hodiny 
zkrášlováním a zženšťováním (a stejně to nestačilo, bojovala 
jsem s vousy, s parukou, než uschly nehty, které bylo nutné 
ještě ten den odlakovat...). A to všechno třeba jen kvůli 
půlhodině, kterou jsem pak pro sebe měla a rychle zase 
zpátky... tam, kam už se nechci nikdy vrátit...

Chtěla bych ještě pozdravit Vicky, která má dnes v Praze 
vystoupení v kapele, se kterou hrála několik let jako muž, ale 
teď poprvé po dlouhé době dostala příležitost zahrát si tam 
jako Vicky. Takže držím palce, ať z dnešního večera mají 
všichni příjemný zážitek. Včetně tebe! ;) Zítra už budeš mít za
sebou zase další poprvé a posune tě to dál.

Slečna na ulici se snaží navléknout motorkářskou helmu. 
Přijel si pro ní asi její chlapec. Ta motorka strašně řve. Nejspíš
probudila všechny už spící miminka na tomhle sídlišti. Slečna
zápolí se svými dlouhými vlasy. Nechce si je totiž 
rozcuchat :). Chlapec jí pobízí, aby nasedla. Ale ona tam 
postává a z toho postoje jde vyčíst nejistota. A pak frrrrnk. 
Drží se ho zuby nehty, protože tak šlápl na plyn, že oba brzy 
odletí, ale motorka pojede dál. Ne, drží se pevně.
To je kouzlo motorek. Slečny se drží tak pevně svých 
partnerů, protože oni v tu chvíli mají absolutní moc nad jejich 
životy.
Může být snad větší pocit bezpečí? :)
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Pro mě ano. Třeba v objetí v posteli.
Nepotřebuji lézt na motorku.
Mám z ní strach. (Ale vy si na ní klidně lezte :)

Jinak se tu nic neděje. Ospalé líné prázdninové čtvrteční 
odpoledne.

Zítřek už bude jiný. Budu tu mít uprostřed obýváku bunkr a 
na stole tisíc obrázků na vymalování. Hromadu pěny v 
koupelně každý večer, parník, delfína a pohádky před spaním,
které mě tak krásně uspávají vedle toho mého andílka. Smím 
ho každý večer pohladit a když otevřu oči, leží vedle mě. Je to
ta nejspanilejší princezna na světě. Její dlouhé vlásky jsou tak 
jemné, když je češu. A na její řasy nemá žádná z modelek 
Maybelline.
Přichází nejhezčí část roku.
Na kterou čekám vždy 51. týdnů.
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O nadšeném foniatrovi
18. července 2014 v 15:28 | Tereza 

Už zase jsem unešená!
Já prostě nejsem schopná neradovat se. (A proč bych to jako 
měla dělat? Celý život se snažíme vymyslet, jak to udělat, 
abychom byli šťastní a když jsme šťastní, máme se brzdit, 
abychom tolik šťastní nebyli? Snad jen proto, abychom si 
nenamleli, až poletíme zpátky na zem? Nesmyslný přístup 
tohleto. Tohle nikdy nepřijmu za svojí filozofii.)

Ředitel nás pustil dřív domů. Začíná nám totiž 14denní 
celozávodní dovolená, při které se bude malovat a dělat nové 
podlahy, takže jsme museli odstěhovat všechen nábytek na 
jednu stranu a u toho nemohou být puštěné počítače, tak 
bysme tam akorát seděli a koukali a mluvili o tom, jak bysme 
chtěli jít domů :).

Tedy - já nic nestěhovala :) Nosila jsem lehčí věci, protože ty 
těžší odtáhli kluci.
Líbilo se mi, když kolegyně volala na kolegy: "Potřebujeme 
nějakého chlapa!" :)Jelikož v kanceláři zrovna žádný nebyl :)

Já se nebráním tahání těžších věcí, ale dneska jsem zápolila i s
kancelářskou židlí, kterou jsem dávala nahoru na stůl. 
Kolegyňka na mě kouká a říká: "Ale já ti zrovna nemůžu 
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pomoct, Terez". Držela krabici. Z jejího výrazu jsem 
pochopila, že má strach, aby mi ta židle nevyklouzla.
"To zvládnu!"

Už některé svaly hezky ubývají. Ale nebudu toho zneužívat. 
(Jen po mně už konečně nikdo nechce, abych s mýma úzkýma
rukama nosila 50 kg skříně, jako jsem to musela dělat dva 
roky v obchodě, ve kterém jsem pracovala a tahat takové 
skříně z kamiónu 10 hodin vkuse (v ruce!) si tak akorát 
koleduje o průšvih).

Tím, že nás ředitel pustil domů dřív, mám možnost napsat tu 
ještě než pojedu pro Kačenku článek.
Musím se totiž s něčím pochlubit :)

Po první hodině hlasové terapie v Praze mi p. Huťa řekl, ať si 
dojdu na foniatrii, kde mi zjistí, zda mám hlasivky zdravé a 
vpořádku, aby s nimi mohl pracovat.
Objednala jsem se tedy u nás na foniatrii - jediné, kterou jsem 
na internetu našla - sestřičce jsem se představila jako Tereza 
Nováková, ale při objednávání jsem jí řekla, že mám jiné 
(podobné) dočasné jméno, pod kterým jsem u své pojišťovny. 
Jenže když jsem jí ho začala diktovat, tak v půlce řekla: "Tak 
končíme. Tohle je na mě moc složité. Nechávám si tu napsané
Tereza Nováková." :)
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Neprotestovala jsem. Byla jsem ráda. A líbilo se mi to potom i
v čekárně, protože jsem věděla, že mě bude volat rovnou jako 
paní Nováková (ne Nováků).
Měla jsem tam být dnes v 8:45. Přičemž v 9:30 mi v práci 
naplánovali tu studentku ekonomie, která se přišla podívat na 
elektronickou aukci, která zrovna od 10 h. probíhala a já byla 
její administrátor. Takže jsem to měla tak trošku na honem a 
raději přišla do čekárny o 20 minut dříve.

V čekárně byly dvě starší paní, pak přišla maminka s 
chlapečkem a pak ještě jeden starší pár.
Byla jsem úplně v klidu. Ale současně mi bušilo srdce 
RADOSTÍ, jak mě nikdo neřeší. Žádné civění, žádné 
podezřívavé pohledy.
Tak tohle jsem si fakt užívala.
Lidé se v ordinacích obvykle dost nudí, takže zkoumají okolí 
včetně ostatních lidí.
Jenže já necítila žádné negativní reakce. Žádné pohledy. Byla 
jsem pravděpodobně nezajímavá, jako všichni ostatní 
navzájem :) Ale zase nerada bych si moc fandila. To taky není
dobré.

Vyšla sestřička a vyjmenovala jména všech sedících kromě 
mě. Představila jsem se jako Nováková - hned věděla - vzala 
si kartičku pojišťovny, ale tam bylo "Nováků", tak jsem jí 
poprosila, jestli bych jí mohla vysvětlit situaci a zavřela za 
sebou dveře. Jenže skrz ty dveře šlo slyšet dost nahlas, co si 
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tam s ostatními povídají ("jéé pane doktoreeee helejtee, 
dostali jsme med!" :), což jsem zjistila při čekání v čekárně, 
takže jsem mluvila obecně a řekla jsem jí, že jméno na 
kartičce pojišťovny je jen dočasné, to ať použijí při 
vykazování úkonů mé pojišťovně, ale ať mě normálně 
oslovuje Nováková a víc jsem jí nevysvětlovala. Sedla jsem si
zpátky do čekárny.

Asi za tři minuty mě volá: "Paní Nováková, pojďte." (Mé 
jméno v ženském tvaru je jedno z nejhezčích slov, jaké mohu 
slyšet. A to i během dne třeba v práci, kdy jsem takhle 
oslovována kolegy nebo dodavateli do telefonů nebo v e-
mailech). Buď Terezo nebo paní Nováková.
Vzala jsem si kartičku a šla k doktorovi, kterému ještě 
sestřička vysvětlila, že v počítači jsem Nováků, zatímco mi 
má říkat Nováková :) (ta je hodná).

A teď to přišlo.
Pan doktor nebyl vůbec starý a mrzutý, jak jsem si ho 
představovala. Byl to krásný, sympatický, veselý, usměvavý a
hezky vonící chlap! Nemohla jsem z něho odtrhnout oči :)
Říkám mu, že jsem začala v Praze chodit na hlasovou terapii, 
kde po mě chtějí vyšetření, zda mám hlasivky vpořádku, aby 
se mohlo pokračovat.
On se na mě tak podíval, usmál a řekl: "Jaké hlasové terapie? 
Teď vám nerozumím."
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Vysvětlila jsem mu, že u mě probíhá přeměna (lékařům to fakt
říkat asi budu :) na ženu. (On mě rovnou identifikoval jako 
ženu :)
Podíval se znovu a říká: "Vážně? A vy tedy ještě nemáte po 
přeměně? (jakobych měla mít? - To mi lichotilo). Navíc mně 
přijde, že váš hlas je ženský. Co s ním chcete ještě dělat?"
To mě tak potěšilo, že jsem se na něj už začala culit a zeptala 
se svým: "Jooo? Myslíte?" :)
On se toho hned chytl: "No ano, třeba teď to vaše "joo?", to 
bylo vyloženě žensky i s tou intonací na konci. Takovou tou 
ženskou kličkou." :)
Sebevědomí mi začalo vzrůstat raketovou rychlostí.

Vzal malé zrcátko na dlouhé tyčce, vysterilizoval ho, na jazyk
mi položil hadřík a šup ke hlasivkám: "Řekněte éééééé".
No nebylo to moc příjemné mluvit s tyčí v krku, ale bylo to 
hned hotové.

Ale on pokračovat: "Já bych se na nějaké hlasové terapie 
vykašlal. Vy máte krásně sytý ženský hlas."
Oponovala jsem, že bych chtěla dokonalejší.
"Joo to bysme chtěli všichni mít všechno dokonalé. Váš hlas 
bych zařadil do kategorie, jako třeba Aneta Langerová. Vemte 
si, že ona má krásný hlas."
A kouká mi na ohryzek: "Plánujete operaci hlasivek nebo 
ohryzku?"
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"Ne, jen si chci nechat seříznout ohryzek. Dělají to v 
Hradci..." "Ano, znám, p. doktor Chrobok. Pozdravujte ho ode
mě!" :)
A zase ten úsměv.
Byla jsem z něj tak vedle.

Jedna z nejhezčích lékařských zpráv, jaké jsem kdy dostala.
Obvykle sem lékařské zprávy nedávám, ale tahle tím slovem

"ženský" a "ve správné poloze" přesahuje mé očekávání.
Myslela jsem, že to bude jen banální prohlídka mých hlasivek,
že tam strčí zrcátko nebo kameru, napíše "hlasivky ok" a jdu.
Tohle ale asi p. Huťa nechce slyšet. Nepotřebuje, abych měla

ženský hlas.
I přesto p. Huťu (který je pedagog) vnímám právě jako

pedagoga, který umí s hlasem pracovat. I když jsem teď na
vážkách, ke kterému z těch dvou specialistů se mám přiklonit.
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Navíc k Huťovi mě váže i zvědavost :) Jenže dneškem jsem
ztratila tu hlavní motivaci :)

Dneškem jsem se zbavila některých dalších zbytečných obav.

Můj pan primář foniatr mi ukázal přístroj na měření frekvence
hlasu, který tam má taky, kdybych jako chtěla někdy v 
budoucnu ještě přijít (což bych tedy chtěla, ale zapomněla 
jsem se s ním na tom domluvit). On se tím přístrojem 
vyloženě chlubil :) Padl mi hned do oka! :) (Ten foniatr :).
Nevím, jestli jsem ho nakazila tím nadšením já nebo on mě, 
ale když si to tak vezmu, mám vlastně neuvěřitelné štěstí i na 
lékaře. Všichni jsou tak milí! Tenhle mě ale navíc připravil 
příjemné překvapení.

Celou dobu se na mě tak hezky usmíval a popovídali jsme si 
krátce o lékařích v Praze, o přeměně, o operacích hlasivek, 
kdy se někdy k hlasivkám vkládá implantát, který je zvedne 
výš (což jsem nevěděla).

Probrali jsme i hlasové terapie u p. Huti.
Říkal, že u mě jsou to vyhozené peníze.

Nedávno jsem tu dávala video, na kterém jsem poprvé 
promluvila.
Ptal se mě, jestli se natáčím. Že bych měla, abych slyšela, jak 
krásně sytě žensky to zní :) Jak artikuluji :)

Červenec 2014 - O nadšeném foniatrovi 1350



"Ano, nahrávám se, ale chtěla bych ten hlas mít ještě 
dokonalejší." :)
Můj hlas mi nepřipadá tak ženský, jak o něm pan foniatr 
mluví.

Nejsem spokojená, ale když nad tím tak přemýšlím, říká mi to
kolegyňka (která se zapřísáhla, že mi vytloukne z hlavy, 
pokud se rozhodnu pro operaci hlasivek), říkali jste mi to i 
někteří z vás (zatímco někteří z vás mi říkali, že to tak 
jednoznačně ženské není), ale teď je mi to všechno jedno.

Lékař specialista mi řekl svůj názor a ten se mi líbí :)

Všimla jsem si, že Huťa se nikdy k barvě mého hlasu 
nevyjadřuje. Jen řekl, že nepatří mezi hluboké. Ale neřekl, že 
jde o hlas mužský nebo ženský. Chce s ním pracovat, ať je 
jakýkoliv. I kdybych byla biologická žena, jde s ním pracovat.
Však také většina jeho klientů nechodí za Huťou kvůli změně 
výšky hlasu, ale kvůli tomu, aby se naučili mluvit.
Mám stejně podezření, že potřebuje, abych tam chodila a 
nosila mu honoráře :)

Takže teď přemýšlím o tom, že hlasovou terapii nedokončím. 
(Ten foniatr mi to neměl říkat :).

Běžela jsem rychle do práce, kde za chvilku dorazila moc 
hezká mladá slečna s neuvěřitelně modrýma očima (to byly 
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čočky) v modrých šatech s krásně udělanými červenobílými 
nehty. Už jsem nezáviděla, jako dřív, tu její ženskost, kterou já
nemohu mít. Cítila jsem se tak šťastná a přirozená, že za pár 
minut jsem přestala řešit svůj vzhled a chovala se normálně 
bez jakýchkoliv obav.
Žádná negativní reakce po celou dobu. Normálně jsme si 
povídaly (i o mimopracovních věcech - kde studuje, že chodí 
na brigádu na čtyřsměnný provoz (netušila jsem, že existuje) 
atd.) Normálně se ptala, já odpovídala a po hodině jsme se 
rozloučily.

Zase tu píšu o normálních věcech, o kterých biologické holky 
nepíší, já vím :) Jenže já musím. Protože tyhle "normální" 
ženské zážitky mi dělají radost. Zvykám si na ně a jednou 
budou opravdu každodenní záležitostí, ale teď se jich nemůžu 
nabažit, protože jsem na začátku. Jsou plné splněného 
očekávání a splněných snů, které si sníme celý život.
Ano, ony holky opravdu do svých blogů nepíší: "Dnes jsem 
byla v šatech nakupovat a nikdo na mě necivěl." Protože žena 
v šatech je běžná záležitost, která nikoho nezajímá (když 
nepočítám chlapy z úplně jiného důvodu :).

Do toho euforie ze včerejších šatiček a jsem zase na vrcholu 
blaha :)
Sedím tu ve svých bílých kalhotách, které mi kolegyňky 
pořád tak chválí, v mentolovém tričku s kytičkama a 
náušničkama ve stejných barvách, venku je léto, sluníčko, za 
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půl hodinky jedu vyzvednout Kačenku, sjedeme pro lístky do 
cirkusu, který jsem jí slíbila, v pondělí na výlet do Prahy, 
pouštím si tu veselé písničky a mám neuvěřitelnou radost ze 
života.
Ze života, který jsem chtěla ukončit. Ze života, který ztrácel 
smysl a který byl prázdný, nezvladatelný a plný smutku.
Jak to, že se to tak změnilo?
To všechno už je minulostí, protože jsem svůj život vzala do 
svých rukou a rozhodla se s tím něco udělat.
A krok po kroku, které se stávají snažšími a snažšími, se 
dostávám tam, kde mohu s klidem říct, že už jsem 4 měsíce 
šťastná jako nikdy v životě.

Moc bych si přála ještě někdy vidět mého foniatra :).
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Dvě otázky
20. července 2014 v 10:50 | Tereza 

Měla bych dvě otázky:

1.
MtF potřebují odmužňovací (Androcur) a zženšťovací 
(Estrimax) pilulku.
FtM potřebují jen zmužňovací, ale odženšťovací ne.
Jak to?

2.
Říkali nám, že mužský hlas vzniká mutací v období puberty.
Poslouchali jste někdy některé děti v mateřské školce nebo na 
základní škole?
Už ve věku 6-10 let se hlas chlapců liší od hlasů dívek.
Jak to?

3.
Né, třetí otázku nemám.
Spíš jsem se chtěla podělit o včerejší zážitek.
Byly jsme s Kačenkou v cirkuse. V tom horku kolem 30 
stupňů jsem neváhala ani chvilku a vzala si své nové modré 
letní šaty. A ještě předtím jsme sjely do Deichmanna pro 
sandálky na klínku. (Prodavačky otázku: "Pokud budete něco 
potřebovat, mladá paní, neváhejte se zeptat," už ani nebudu 
komentovat :). Ačkoli mě to pořád dokola umí udělat radost.
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Po cirkuse jsme šly pro pažitku do nedalekého obchodu, 
protože Kačenka si na dnešek poručila řízky a bez pažitky to 
prostě není ono :)
Stála jsem ve frontě u pokladny a najednou jsem si všimla, jak
po mně všichni pokukují.
Dva kluci přede mnou se pořád usmívali, rodinka u vedlejší 
pokladny si pořád něco šuškala a usmívali se taky.
Začala jsem být pěkně nervózní, nejistá, smutná a chtělo se mi
utéct.
Sice mi to nesedělo, protože kdykoliv jsem se koukla na svůj 
odraz, prostě jsem tam toho muže neviděla. Byla jsem si tím 
tak jistá a nechápala, proč jsem neprošla. Ale ty pohledy 
tolika lidí mě přesvědčily, že si ještě nemůžu být tak jistá. 
Možná ty šaty tolik přitahují pozornost? Už mi ani nešlo se na
lidi kolem mě usmívat, jak to někdy dělám a přála jsem si co 
nejdřív vypadnout a zalézt někam hluboko do jeskyně. Na 
jednoho podezřívavého člověka sílu mám, ale když jich je 
kolem mě tolik (dá se říct všichni - (pomooc, všichni se proti 
mě spikli!)), mám problém. Kromě pokladní. Ta byla v 
pohodě. (Uf, aspoň někdo.)

Když jsem se blížila k pokladně, koukla jsem se na pána za 
mnou. A to byl ten "problém". :)
Byl to herec Igor Bareš se svojí rodinkou. Mají tu nedaleko 
chalupu a vzal holky do cirkusu. Všimla jsem si ho tam.
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:)

Ti dva kluci toho herce pozdravili a on jim úplně v pohodě 
odpověděl svým "ahoj kluci" :)
A najednou mi došlo, že ty pohledy nebyly směřované na mě, 
ale na něj! Že to šuškání bylo o něm, ne o mně. Že můj mozek
vytvořil pseudostrach, který začal úspěšně ničit mé 
sebevědomí.

Stála jsem půl metru vedle osobnosti, která byla centrem 
pozornosti a propadala zbytečné panice, která mě celou úplně 
ovládla a byla jsem z ní v koncích.

Kolikrát se mě i vám asi podobná situace může stát denně na 
ulici, v obchodě, v tramvaji?
Kolikrát denně dochází v našich hlavách k takovým omylům?
To máme z toho, že se pořád bojíme.
I když si myslíme, že už se bát nemusíme.
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Ještě není čas ani pro prince (ale 
bude :)
22. července 2014 v 11:32 | Tereza 

Včera jsem konečně pochopila, v jaké fázi jsem.
Ve fázi, kdy jsem sice identifikována správně, ale to až po 
důkladném prozkoumání mého dámského oděvu, které vyvrátí
nejistotu a rozpaky nad zbytkem mého těla. Přijít ve 
vytahaných teplákách, jsem identifikována nesprávně.

Moc tomu sice nerozumím, protože např. v ordinaci u foniatra
plné lidí to bylo ok, v obchodech je to ok, v práci je to ok, na 
obchodním jednání je to ok, na dětském hřišti v Rajské 
zahradě je to ok a pak vyjedeme na Žižkovskou věž a ... sice 
mě tam nikdo neidentifikoval nesprávně, ale cítila jsem, že to 
nebylo stoprocentní. (Má to být stoprocentní po 5 měsících 
HRT?) Cítila jsem to v těch pohledech. Nebo to tak nebylo? 
Igora Bareše jsem tam vedle sebe v tu chvíli neviděla, tak co 
to bylo za pohledy? Proč je tak zkoumám? Proč mi tak vadí? 
Proč z nich mám strach a je mi z nich smutno, když už ty lidi 
nikdy neuvidím? (Protože potvrzují (opravdu potvrzují?), že 
to není tak, jak bych si představovala.) Proč mě umí vykolejit 
pohled jediného člověka, zatímco ostatní jsou zase ok? Proč 
tam ten jeden je? Nic neřekl, byly to jen pohledy. Nechci 
takové lidi potkávat (to bohužel změnit nejde) a tak mi 
nezbývá, než změnit něco na sobě.
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Co mají tito lidé za problém?
Dívám se tu do malého zrcadla, u kterého se každé ráno 
maluju a nevidím (nebo tam nechci vidět) Toma. Už dávno 
tam není. Ale oni mi říkají, že je. Nebo mi to neříkají? Co mi 
vlastně říkají? Že jsem divná? Že jsem divná žena?
Pořád lepší, než být divný muž.
Konečně jsem dospěla do fáze, o které jsem kdysi psala - že 
raději budu divná žena, co vypadá jako muž, než se každé 
ráno budit jako muž, co chce být ženou. A přeci nejsem 
spokojená?

Ale ano. Vlastně jsem. Mohu toho tolik. Mohu jít v sukni na 
Žižkovskou věž nebo do cirkusu v letních šatech, vyřizovat 
pracovní poštu pod svým ženským jménem, používat ženský 
rod... Mám TÉMĚŘ všechny privilegia (i nedostatky) ženství.
To ovšem může mít kde kdo. Teoreticky i kterýkoliv muž... :/

Svým způsobem i tohle je pro mě ale úspěch, protože o to mi 
přeci jde a 5 měsíců na HRT si vlastně ani nemůžu víc přát, 
ale proč o tom píšu je to, že jsem si uvědomila, že tahle fáze 
rozhodně není tou správnou fází na hledání partnera.
To, že mi píší kluci na internetu, že se jim líbím na fotkách 
neznamená, že totéž mě čeká ve skutečnosti.
Je to sice divné, protože na těch fotkách jsem taky já, ale když
jsem dnes létala s Kačenkou po Žižkovském vysílači plném 
lidí, nebyla jsem si jistá, jestli ty některé pohledy nebyly 
právě zkoumavé a podezřívavé, něco jako "sakra a to je co? Jo
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aha, ono to má sukni. Tak to bude asi žena, ale stejně se mi to 
nějak nezdá." (Stejně tak si mohl říkat: "Ta má ale bílé 
neopálené nohy" nebo "Ach jak je krásná" :) (tak ta poslední 
možnost je samozřejmě s pravděpodobností 0,0001 %).
Silně pochybuji, že ty pohledy byly tytéž, které mají muži na 
mé fotky na internetu. Chtěla bych, aby je měli i ve 
skutečnosti.
Proč to tak není, to si ještě neumím vysvětlit, ale nejspíš to 
bude tím, že fotky vybírám výhradně ty nejženštější, kdežto 
ve skutečnosti se ty střípky z minulosti ještě občas projeví a 
tak jsem se aspoň uklidnila a nehoním kluky na každém rohu 
a nepodnikám všechny kroky ke svému prvnímu rande, které 
(jak cítím) by nemělo šanci na úspěch, ač si to hodně přeji (a 
o to by to bylo horší). (Stejně to dlouho (nic nepodnikat) 
nevydržím.) A pak budu narážet na dno a zase narážet a 
narážet, až to vzdám nebo zase chvilku počkám v naději, že 
už je to lepší a že už ti kluci budou reagovat stejně, jako na 
internetu.

Pořád lepší, než když jsem v minulosti na fotkách byla v 
paruce a když mělo dojít k opravdové schůzce, musela jsem 
říct "ne", i když jsem nechtěla, protože to jsem zkrátka nebyla
já a nebylo možné se sejít. (A pak tu hrála roli ještě jedna věc 
- já přece nejsem na muže! Jak by se mi proboha mohli líbit 
muži? :) Rychle jsem podobné myšlenky na rande s mužem 
zaháněla.)
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Teď už to já jsem. (A nemusím nic zahánět). Ale přesto 
nejsem? Tak jsem nebo nejsem? Ale jo, jsem. Tak v čem je 
problém? Nevím, proč v metru jsem žádné pohledy 
nepřitahovala, zatímco na věži ano. Co to bylo za pohledy? 
Analyzovala jsem je správně? Zase ten strach. Je tu pořád. 
Vůbec si nejsem jistá, ačkoli jsem si jistější, než dřív. Takhle 
moc jistá jsem si ještě v životě nikdy nebyla. A přesto to 
nestačí.

Ještě nepřišel čas pro princeznu (jak jsem pochopila už v 
jednom z předchozích článků). A tedy ani pro prince.

Výlet s Kačenkou to byl krásný.
Darovala Hance barevný obrázek, který možná brzo uvidíte 
vystavený v její ordinaci :)
Pokaždé, když tam přijdu, se na mě bude usmívat její 
kouzelná princezna a připomene mi tenhle prázdninový den, 
kdy jsme byly spolu v Praze na výletě a kdy jsem si ani v 
nejmenším nepřipouštěla, že jí budu muset vůbec někdy vrátit
zase mamince.

Rozhovor se mnou a s Hankou byl moc milý, dětský, nevinný 
a z Kačenky odpovědí vyplynulo, že to má v hlavě srovnané.

Hanka se mnou a s Kačenkou probírala, že tohle nebyla má 
volba. Že jsem zakletou princeznou. Ale to všechno už Káťa 
věděla.
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Pak mě Hanka potěšila tím, že dala kontakt na mě a na tento 
blog jedné slečně. O tom ale s kýmkoliv nerada mluvím, 
natož s Hankou.
Fajn. Můj blog jako součást terapie :) To abych se teď bála 
psát něco negativního :) (Myslím, že to nehrozí.)
Ačkoli tenhle článek začal tak negativně (protože bych chtěla 
víc, jako my všechny chceme víc a některé už jsme toho "víc"
dosáhly a tolik bychom si přály být na jejich místech), vlastně
z celkového pohledu to až tak strašné není.
Jde jen o to být trpělivá (už zase).
Kolikrát se ještě budu přesvědčovat, abych byla trpělivá? :)

Já si na svého prince tedy budu muset ještě hodně dlouho 
počkat a jen si o něm potají před spaním snít. Tolik jich dnes 
kolem mě projíždělo v kolonách, v jejichž autech jsem se 
viděla, měla prsty zezadu v jeho vlasech při řízení nebo si 
pochutnávala na hamburgru, který jsme si před chvílí do auta 
koupili a těšila se, až přijedeme domů a budeme si spolu 
užívat letního večera...

Dnes ráno z ničeho nic nakreslila Kačenka obrázek, na kterém
jsem byla já.
Udělal mi ohromnou radost, protože byl první, na kterém jsem
v sukni :)
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Život má svůj vlastní scénář
26. července 2014 v 23:51 | Tereza |  Přeměny 

TO JE TAK ÚŽASNÉ BÝT ŽENOU!!!

Musela jsem to napsat.
Jsou momenty, kdy nic jiného ani říct nemůžu, protože 
některé věci prožívám úplně poprvé - jako malá holka a 
zatímco bych měla být opravdu tou zkušenou zralou ženou, 
jsem puberťačka, co se to snaží regulovat, ale moc jí to nejde 
a tak se to učí a spolu s tím se učí být i trpělivá.

Že ještě není čas pro prince?
Vlastně nevím, jak to s tím pravým časem je. :/
Nic jsem neplánovala, ale život si jede tak nějak podle svého 
vlastního scénáře :) (To mě na něm baví). Ačkoli je spousta 
věcí jen v našich rukách, je tu další spousta věcí, které závisí 
na náhodě. (Protože v osud nevěřím). Prostě se probudíte, 
myslíte si, že ten den bude jako každý jiný a ono je všechno 
jinak.

Včera jsem se nemohla dostat z té pochmurné nálady po 
vrácení Kačenky mamince. Nemohla jsem dostat do hlavy 
jakoukoliv jinou myšlenku, než na Kačenku. A už jsem to po 
pár hodinách nakonec vzdala. Ten týden s ní utekl jako nic. 
Vůbec to nebyl týden, ale tak dva tři dny. Nestačily mi.
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Večer jsem přemýšlela, jak zaměstnat mozek. Věděla jsem, že 
když si pustím nějaký trapný horror, že to kolikrát pomůže. 
Ale ty horrory byly fakt zrovna až moc trapné, takže 
nepomáhaly. Pirani mě nevzrušovaly, příšera z Himalájí, co 
žrala horolezce, byla ještě trapnější a aspoň trošku blbě se mi 
udělalo z (pardon) blijících oživlých mrtvol v márnici.
Myšlenky v hlavě mi ale konečně trošku rozhýbal opravdu 
ošklivý brazilský film Andělé slunce o dětské prostituci na 
základě skutečných událostí. Něco tak odporného, špinavého, 
brutálního a smutného jsem dlouho neviděla. Asi tak po 
padesáti chlapech, kteří se na ní přes noc vystřídali, se 
dvanáctiletá slečna s pláčem ptá druhé slečny: "Co se jim na 
tom tak líbí? Vždyť to bolí? Cítím se tak špinavá."
Co se jim na tom tak líbí? Tu ženu to bolí. To dítě to bolí. Mě 
to bolí skrz obrazovku.
To je zase ten testosteron. Příroda si krutě zajistila reprodukci 
bez ohledu na city. Protože kdyby ti muži nějaké city měli, 
nedošlo by k něčemu takovému a nemusel by být natočen 
tento film.
Ale svůj účel - vyhnat stesk po Kačence z hlavy - to splnilo. 
Čím hnusnější film, tím lépe. Léčba šokem.

Byly dvě hodiny, ale spánek s mokrýma očima stejně pořád 
nikde.

A přitom stačilo tak málo...
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Jakoby to ti kluci věděli. Z ničeho nic zpráva. Ve dvě v noci. 
Tím to jen začlo.
Tohle se mi stává pořád. Jakoby mě někdo pozoroval a když 
zjistí, že něco potřebuji, tak mi to dá. (Nefunguje to ale 
vždycky nebo možná ano, ale ne v případech, kdy není 
žádoucí, abych to dostala - jako např. aby se ke mě kdysi 
vrátila manželka. Tehdy jsem si myslela, že je to správné, ale 
teď vím, že správné bylo, aby se ke mě nevrátila).

Jedna zpráva, druhá zpráva, už jsem začala být rozmazlována 
(je vidět, na co ti kluci v noci myslí, ale tentokrát to nebyly 
žádné nechutnosti). A pak z ničeho nic zpráva od kluka, který 
mi už párkrát napsal, ale až teď se rozepsal nějak víc... On 
snad opravdu vycítil, jak mi je.
Ani nevím, jak se to stalo, že jsme ráno pokračovali a během 
dne už jsem to nemohla vydržet, tak jsem se jen koukla, jestli 
něco nenapsal...

V jedno sobotní červencové odpoledne na posekaném 
trávníku leží na lehátku na zahradě své sestry na okraji Prahy 
jeden muž, který jinak bydlí 30 minut autem ode mě. 
(Nesnáším vztah na dálku, nemám sílu na ta loučení).

Nerada si s někým volám a už vůbec ne přes skype s kamerou.
Jsem spíš spisovatelka :) Naposledy to bylo nedávno s mojí 
milou kamarádkou z východu (joj má to hezké v tom svém 
pokojíčku a měsíc nevybaleným kufrem (né, dělám si 
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legraci :), ale to se nepočítá a pak před třemi lety při flirtech s 
klukama, po kterých jsem tolik prahla, ale nesměla jsem to 
dělat a při kterých jsem ale musela skrývat svou tvář, což bylo
nepříjemné mně i jim.

Když mi po pár hodinách psaní navrhl videohovor, zase se ve 
mě ozval ten rarášek, který mi říkal: "Po telefonu sis to už s 
hlasem vyzkoušela a prošla jsi. Taky ses tak bála - a vidíš! 
Vyšlo to. Teď máš jedinečnou možnost zkusit to poprvé i s 
obrazem! To už je skoro jako v reálu! Zkus to! Musíš to 
zkusit! Tak honem do toho!"

Byla jsem připravená, že neprojdu. Měla jsem v úmyslu ze 
vzteku a smutku upéct bábovku (zaměstnat mozek). Zítra jdu 
k mamce na oběd a vzala bych jí s sebou :) (Ale to jim 
neřeknu, že ta bábovka by byla vlastně smuteční :)

Mělo to být 5 minut hovoru, ale byla z toho nakonec hodina. 
Prošla jsem!!! To jsem nečekala. Tolik jsem si nevěřila!
Byla to tak krásná hodina, že bych jí nejradši vrátila zpátky a 
zase ho viděla, ale nemůžu být tak hrrr. (To jsem si ale hezky 
zaměstnala mozek :)
Nešlo mi ale jen o to vyzkoušet si, zda projdu. I když to pro 
mě mělo samozřejmě taky velký význam. Ta kombinace 
obrazu úplně poprvé a hlasu. A vyšlo to! Šlo mi o to, aby ten 
kluk neutekl, protože se mi líbí. Aby mi zítra ráno zase napsal 
něco hezkého. Nevyužívám téhle situace jen pro svůj 
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prospěch, abych si něco dokázala. Nemyslím to zle. A myslím
to vážně. Každý člověk má své city, které nechci ranit, i když 
teď přichází část, která je těžká. Jakobych si nepřipouštěla, že 
jsem v nějaké mezifázi. Rozhodně mi to většina lidí nedává 
najevo a tak často (a ráda) zapomínám, že ještě nejsem na 
konci své cesty. Mívám pocit, že už tam jsem. I kdybych se v 
tento den měla zastavit a lepší už to nebylo, dalo by se s tím 
žít, ale s tím dole ne.

Dívali jsme se na sebe a povídali celou hodinu, o které jsem si
myslela, že je to tak deset minut. Ještě teď mě bolí pusa od 
toho, jak jsem se smála. Byla jsem ze začátku ale tak 
nervózní! Čtvrt hodiny před tím jsem se upravovala a 
nakrucovala před kamerou, abych se mu líbila. A pak to stejně
bylo jedno, protože jsem s tou kamerou pohybovala, aby viděl
i můj byt, nedomalovaný hrad Kačenky, jaké to tu mám a 
neřešila jsem už žádné hezké nebo hrozné úhly záběru. Jak 
jsem pochopila během hovoru i po hovoru z jeho vzkazů, 
neřešil to ani on.

(117)

Úplné detaily tu samozřejmě popisovat nebudu. (O sexu tu 
nikdo nemluví).

"nechcem od teba si odpočinúť, ale pri tebe odpočívať"
"velmi sa tesim na teba"
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"som spokojný lebo si píšem aj hovorím s krasnou a
nadhernou zienkou"

Sedím tu a nemůžu se pohnout. Zaznamenávám si ten silný 
zážitek plný nepoznaných emocí, jakobych se zamilovala a k 
tomu poprvé v životě. Dívám se zasněná z okna, poslouchám 
jeho oblíbenou pomalou zamilovanou písničku od Chinaski, 
kterou jsem si teď měla poslechnout "chci líbat tě na tvoje 
ústa, chci koupat se ve tvým smíchu..." a chce se mi brečet i 
křičet radostí zároveň. Proč se tak cítím? Proč nejsem schopná
se na nic soustředit? Proč se nemůžu odlepit od jeho slov, 
která mi teď po hodině hovoru píše na monitor? Proč jim tak 
věřím? Proč mám výčitky, že něco tajím? :(

A je to tady.

Za prvé řeším Kačenku. (Ukázali jsme si fotky svých dětí). 
Řekl mi: "Krásná po mamince." :) Aaaach.
Není běžné, když jí maminka nemá každý den, ale jen o 
víkendu jednou za 14 dní.
Nevím, co na to říct. Budu muset s pravdou ven.
Ptá se na partnera.
Nechci lhát. Že ex není on, ale ona. A tak nelžu, ale současně 
ho neopravuji.
Nechci už nikdy lhát.
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Nedávno jsem (i díky vám) přišla na to, že v 99 % případech 
rozhodně svoji minulost prozradit. Ale KDY? Teď NE!
První pokus (před seznámením) už jsem prošvihla. A 
momentálně jsem v rozpoložení, ve kterém nejsem schopná 
něco takového říct.
Před první schůzkou, jak to plánuje Linda?
To je možná nejrozumnější.
I když to bude bolet (mě určitě a jeho ještě víc).
Ale nechodíme spolu rok. Je to pár dní, tak co?
A tohle bude pořád dokola, než to jednou vyjde, ach jo.

Desítky euforií, desítky šťastných čtyř očí a desítky 
neskousnutelných skutečností. Nebo ten scénář může být 
jiný? Může. Když to nezkusím, tak se to nedozvím.
Beztak k tomu jednou dojde, ačkoli jsem to neplánovala 
zrovna teď.

Jsem v sedmém nebi z dnešního zážitku, kdy jsem prošla přes 
skype poprvé s webkamerou bez jediné pochybnosti a navíc 
se mi povedlo ještě víc posílit tu vzájemnou touhu poznat se.
Teď mě čeká rande.
A na to tedy odvahu vážně nemám.
Ale jedno rande už jsem nedávno zrušila a podruhé už to s 
tímhle klukem po dnešním zážitku asi zrušit nedokážu.
Tak neprojdu no.
Co chci 5 měsíců na HRT?
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Mám stejně jen dvě možnosti:
Buď mu to ještě neříct a tím rande si dokázat, že projdu (v 
tom si ale tak nevěřím) nebo mu to o sobě říct a doufat, že se 
z toho stane vztah bez obav (pohádka a utopie?).

Ono je to stejně jedno.
Nadšení z dneška mi už nikdo nevezme a videohovor pro 
někoho běžnou záležitostí, pro mě jedinečným okamžikem, 
kdy mi byla tak neuvěřitelně krásným způsobem dokazována 
má ženskost, je v životě každého člověka první jen jednou. U 
některých vyvolených lidí je videohovor v životě první ale 
dvakrát ;). Jako spousta věcí. Je to jako znovu se narodit a 
zrychleně dospět do druhého života.
Je třeba si to užít!

A je pravda, že kolikrát za našimi neúspěchy nestojí žádná 
přeměna. Ale úplně jiné souvislosti, které nám brání v tom 
uskutečnit své sny o našich vysněných mužích stejně, jako 
brání ostatním ženám.

Ale stejně pořád myslím na Kačenku. Na mojí princeznu, 
která mi tu chybí.

Vidím jí, jak jdeme třeba z pekárny a z ničeho nic mi řekne: 
"Tobě to tak sluší! Tyhle kalhoty jsou moc hezké totiž a hodí 
se k tomu tričku," nebo "To jsou hezké šaty" (po sobotním 
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cirkuse na začátku naší dovolené, kdy mi ještě připadalo, že 
dovolená nikdy neskončí).

A ještě něco zvláštního :)
Dnes se mi na hlavní stránce na blog.cz podsunula nabídka s 
titulkem: "Kde to nejvíc žije? - Čtěte nejdiskutovanější 
články!"

Tak mě zajímalo, kde to nejvíc žije...
Nooo a kde to nejvíc žije ze všech blogů na blog.cz, kterých 
je už přes 1 milión? :)

No jasně.
Kde jinde že? :)
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Za posledních 7 dní - 1. místo:

Za posledních 30 dní - 5. a 13. místo:

Za to můžete vy! :)
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Jinak já o popularitu nestojím. Nepropaguji tenhle blog vůbec 
nikde a nechala jsem ho i vyřadit z katalogu blogů tady na 
blog.cz i z katalogu toplist.cz.

Když už jsme u těch statistik zase, tak na youtube, které 
nepropaguji už vůbec a chystám se ho zrušit, bylo právě 
dosaženo přes 200.000 shlédnutí a necelých 1000 odběratelů. 
Nedávno jsem si je prohlížela :) (ty odběratele). Někteří z nich
jsou moc zajímaví.
Zaujala mě ale i statistika shlédnutí v jednotlivých zemích:

USA
ČR

Velká Británie
Mexiko

Německo

Kde se tu dlouhodobě vzalo to Mexiko?

Tak fajn.
Je půl dvanácté, nemůžu spát, tak si tu tak píšu, koukám na 
statistiky a vlastně bych měla být v peřinách a psát svému 
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milému "dobrou noc", protože na to čeká. Tak já za ním 
letím :)

Ale ještě než tam doletím, chtěla jsem si sem dát jednu 
přeměnu z Velké Británie.

Christine

Co se to s ní stalo za dva roky?

Píše, že po 6 měsících jí začala růst prsa a pak přišla FFS 
(Facial Feminization Surgery) - tady tak často diskutovaná 
feminizační operace obličeje.

Christine své transition video nemá, ale má videa, na kterých 
promlouvá k divákům youtube.
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Na jednom z prvních videí mužským hlasem, na posledních 
už ženským.

Foto vlevo je focené v poslední den, kdy se Christine rozhodla
přijít do práce jako muž.

Co k tomu ještě říct?
To je tak neuvěřitelný posun.
Hormony z ní po roce a půl udělaly taky už moc hezkou 
slečnu, ale FFS jen přispěla k dokonalosti.

Vždycky existuje nějaké řešení. (Ano, vždycky.)
I když slečna třeba nemá vlasy.

Takže hurá do peřin a já se jdu těšit, co mi pan scénárista 
Život vymyslí zase zítra :)

Myslím to vážně, když říkám, že je tak úžasné být ženou!
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Ten první
27. července 2014 v 22:49 | Tereza 

Půl jedenácté večer.
Měla bych balit balíky.
Měla bych jít do sprchy.
Měla bych si přelakovat 
nehty.
Měla bych se konečně 
navečeřet a udělat si nový 

čaj, když v tom z rána plave s takovým nadšením moucha. To 
má z té své nenabažitelnosti!

Nemůžu z toho vůbec nic.
Jsem přikovaná.
K němu.

Venku jeden hrom za druhým, samé blesky a liják. Ještě před 
chvílí bylo tohle město nejteplejším městem v ČR.
Ale svět venku je jaksi mimo mé vnímání.
Jsem teď v pohádce, která mě každou minutu pokládá otázku: 
Co mám udělat, aby neskončila?

Je mi smutno a jsem šťastná zároveň.
Nechávám ho ještě jeden večer, noc i ráno žít v bláhové 
nevědomosti, nechávám ho cítit se šťastně, spokojeně 
oddychovat, když usne a mít sny o nás dvou.
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Pro něj jsem žena. Líbím se mu jako žena. Tolik si od toho 
slibuje! A tolik bych se chtěla bezstarostně těšit na pátek.

A mně je tu do breku.

Neřeším už totiž jen KDY mu to říct, ale taky JAK mu to říct?
"Víš, já jsem táta Kačenky!" nebo "Ještě mám pindíka, ale 
brzo ho mít nebudu" :(
Vůbec nejsem na tuhle situaci připravená (ono na ní ani 
připravit nejde) a tak mi nezbývá než se nadechnout a jít do 
toho. Někdy.
Měla bych asi brzy, protože celý dychtivý mi před chvílí 
oznámil, že v pátek dopoledne přijede.
Já jsem ale dychtivá taky, takže jsem ho celá šťastná 
zasypávala úsměvy a nadšením, a když jsme se na skypu 
rozloučili, začalo mi být tak smutno, že místo všech svých 
povinností sedím u počítače a píšeme si ještě, protože toužím 
po jeho objetí, po jeho dotecích, po jeho přítomnosti a chci 
slyšet: "Já tě nikdy neopustím. Pro mě jsi tou nejhezčí ženou 
na světě a chci tě takovou, jaká jsi."
Nic mu nenaznačuji. Nemám na to odvahu ani sílu teď to 
udělat.
Jen jsem se ho zeptala, co mám udělat, aby ta pohádka nikdy 
neskončila:

"to nieje rozprávka, ale skutočnosť a tak to aj ostane"
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"a nikdy to neskončí, vieš veľmi dobre, že každý vzťah má aj 
svoje chyby, nijaký vzťah nieje dokonalý, ale keď sa dvaja 
majú radi a sa milujú, tak sa všetko vyrieši a stále budem tu 
pre teba či budeš mať nejaký problém, budeš sa musieť 
vyrozprávať, som tu pre teba ako partner, tak isto aj kamarát"

Hmm. Chyby...
Chyba byla, že jsem se narodila do mužského těla.

Jeho zprávy jsem si zkopírovala do počítače, aby mi zůstaly, 
až mi je přestane psát.
Mám z něj tak zamotanou hlavu, že přemýšlím, zda to byl 
dobrý nápad pustit ho do svého života. Ale on do něj vešel 
úplně spontánně sám. Najednou tu byl a já se tomu nebránila, 
protože se tomu nedalo bránit a nebylo proč bránit.

On je ten první, kde ta chemie mezi mužem a ženou funguje 
téměř na 100 % i z očí do očí! Vidí mě několik hodin denně ze
vzdálenosti 50 cm. Teď už chybí jen ten pátek, jeho objetí, 
jeho vůně, jeho dech, co cítím na své tváři.

Začátkem příštího týdne mě čeká 6. laser.
Není ale téměř co spalovat. Mám z toho radost. Snad to tak už
zůstane a zase to nenaroste jako na 5. laser. A tak mám o 
starost méně.

Mám dvě možnosti:
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Buď ho v pátek nechám přijet nebo mu to řeknu dřív.
Pokud mu to řeknu, už ve mě ale neuvidí tu ženu!
Jenže já jsem žena a chci, aby mě bral jako ženu. Tak, jako mě
bere teď. Aby jeho odhodlání udělat mě šťastnou neskončilo a
já mohla být tou ženou, která ho šťastnou udělá.

Jak moc je taková skutečnost o naší minulosti pro muže 
přijatelná?

Vím, že je to individuální a těžko se to odhaduje u každého z 
nich.
Hanka mi říkala, že se setkala s muži (partnery MtF dívek, 
které k ní chodily), u kterých by tu pozitivní reakci nikdy 
nečekala. Pak jsou také muži, u kterých by pozitivní reakci 
čekala, ale ta nepřišla. Čím to asi je? Co má vliv na jejich 
konečné rozhodnutí? Výchova? Společnost? Parta? 
Charakter? Osobnost?

Na to tu teď nepřijdu a navíc nemám čas dělat si všelijaké 
analýzy.
Už jsem do toho skočila a nemůžu vyskočit.
Pokud bych to chtěla bezdůvodně udělat, ještě víc bych 
posílala jeho touhu zjistit, co za tím vězí a jen tak by se svého 
cíle nevzdal.

Tenhle článek je výjimečný tím, že ho píšu v době, kdy 
nemám věšteckou kouli a tak nevím, jak to všechno dopadne, 
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zatímco za pár dní bude stačit nalistovat o pár článků dopředu 
a tam to všechno bude.
Tohle prožívám úplně poprvé, bez zkušeností, nepřipravená a 
bez sebevědomí. Ale s takovou touhou a nadšením!

Trápí mě, že raním jeho city a trápí mě, že mu vůbec musím 
sdělovat něco tak neakceptovatelného, jako je fakt, že jsem se 
narodila v mužském těle.
Jak to slovo "v mužském" nesnáším! :(

Chtěla bych se teď k němu schoulit, poslouchat déšť a povídat
si o budoucnosti tak, jak chce vyprávět i on mně. Ale být už 
ženou od narození a nemít v hlavě tenhle strach, který je pro 
mě nový.

Místo toho se tu snažím uklidnit psaním a i když bych měla 
být šťastná (což jsem), krade mi má minulost to štěstí po 
velkých kouscích, aniž bych chtěla a aniž bych to dokázala 
ovlivnit.

Neměla bych nad tím asi tak přemýšlet.
Jenže to já neumím.
Záleží mi na tom.

On je ten první.

Tak proč nemůže být i poslední? :(
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Svým způsobem mohu tohle trápení ukončit (a zahájit jiné) 
teď hned.
Ale až tak silná nejsem.
Ještě chviličku prosíííím. Aspoň kraťoučkou. Nechte mi to 
štěstí...
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Please wait
28. července 2014 v 10:53 | Tereza 

To byla zase noc. :/
Nemohl to pochopit a já to zase nebyla schopná dlouho říct

narovinu, ale už jsem k ránu chtěla ukončit to trápení.
Ani po nějakém naznačování na to člověk není schopen přijít.
Byla to samozřejmě ta úplně nejposlednější možnost, kterou

je člověk vůbec schopen ve své hlavě si představit, natož
přijmout.

Šla jsem na to přes Hanku. Neznal jí. To je naprosto normální
u člověka, který o něčem takovém slyšel jen okrajově: "Už

jsem o tom kdysi někde četl, že existují lidé, kteří se cítí být v
jiném těle."

Teď přišel proces schvalování, u kterého mi nezbývá nic
jiného, než čekat.

Hodiny, dny, týdny.
Nemusím se taky dočkat nikdy.

Do poslední chvíle všechno vypadalo tak hezky.
Děkuju ti za těch pár dní štěstí,
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za to, jak jsi o mě do poslední (nebo spíš předposlední) chvíle
bojoval,

za ty nejhezčí chvilky za poslední dva roky,
za sny, které jsem si začala snít,

za tvůj úsměv, který si nechám v paměti uložený na vždycky.

Je zvláštní, jak samotný fakt, že žena byla (nebo je) ve
špatném těle dokáže ovlivnit skutečnost, která byla na první

pohled tak jasná.
On ve mě viděl ženu.

Já jsem já.
Neskrývala jsem se. Neměla jsem masku. Všechny mé pocity
byly skutečné, má slova byla skutečná, mé pohledy, úsměvy,

doteky přes obrazovku.
To, co viděl, jsem byla taky já.

Chtěl mě. Chtěl tu ženu, na kterou se díval a já toho muže, na
kterého jsem se dívala.

A teď najednou už to nemám být já?
Nic se na mě přeci nezměnilo...

Neopouštěj mě, prosím.
To říkám v bitvě, která je už vlastně několik hodin dávno

prohraná.
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Data byla (téměř) zpracována
29. července 2014 v 17:10 | Tereza 

Ráno jsem si krátila 
čekání na neočekávatelné 
(jak jsem si to nazvala) 
psaním článku o 
nepotřebnosti samců při 
rozmnožování u některých
živočišných druhů.
To se sem teď ale vůůůbec

nehodí :)

Ve 13 h. jsem odcházela k mamce na oběd. Připadala jsem si 
ošklivá, napuchlá po laseru, poslední malý černý ostrůvek 
vousů pod bradou po spálených vousech šlo jen ztěží 
zamaskovat i make-upem s nejvyšší kryvostí v galaxii, byla 
jsem otrávená, smutná, ale přesto jsem pořád věřila, že třeba 
ta zpráva přijde, že už se nebudu muset aspoň trápit. Ať 
napíše, že mě nechce, ale hlavně ať už konečně něco napíše! 
Já vím, že potřebuje čas, ale jak dlouho to může trvat? :(

Když jsem šla od auta k mamce, viděla mě z okna ségry 
dcerka s kamarádkou a jak jsem k nim vešla, tak mi ségra 
říká: "Ona tě Anička viděla a hned říkala: "co tady chce ta 
paní?"" :) Tohle mě umí potěšit vždycky :)
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A to jsem se neoblékla vůbec tak, jak bych chtěla do 
29stupňového vedra, ale jen rychle do riflí, tenisek a fialové 
košile. Ale nehty už mám zase namalované. Párkrát jsem jela 
na laser vousatá v metru s nalakovanými nehty, ale nedělá mi 
to dobře, takže včera na jeden den jen bezbarvým lakem. 
Beztak byly dlouhé... Navíc včera to v metru byla opravdu 
krize. Zalezla jsem si (jako vždy) do rohu ke dveřím a obrátila
se ke všem zády, ale tahle děsná linka nabírá lidi jednou na 
jedné straně, podruhé zase na druhé ("vystupujte vpravo po 
směru jízdy"), takže je jedno, kde se zašívám. Všude a 
odevšad na mě civěli. V odraze jsem pozorovala lidi kolem 
sebe i sebe samotnou a kochala se svojí postavou (která vůbec
nestojí za řeč, ale proti té Tomově je to tak krásný rozdíl :) 
Ani prsa zamaskovat jaksi nejdou a nehodlám si dělat nějakou
klučičí bandáž. Vytahaná trička už taky nemám. No takže 
vousatá jsem přitahovala dost pozornost (ne takovou, jako 
Conchita Wurst, i když k tomu nebylo daleko) a když jsem 
čekala na hlavním nádraží, až přestane ten liják venku, sedla 
jsem si tam na jedno vyvýšené místo, když se ke mně šoural 
nějaký bezdomovec. Takže jsem se zase zvedla a šla čekat ke 
dveřím. Nemíním tu nikoho přesvědčovat o smyslu sociálky. 
Všude bylo ale milión lidí, nešlo se někam uklidit a tak jsem 
čekala v tom davu, protože na to, až přestane ten liják, čekali 
všichni. Kdyby aspoň někteří tak necivěli! Vyloženě blbý 
pohled snesu, ale ten neodtrhnutelný, nekonečný pohled, který
já přetínám svým zuřivým pohledem, kterým říkám: "co je?" a
ono pořád nic, tak to jsem nevydržela a vlítla ven do toho 

Červenec 2014 - Data byla (téměř) zpracována 1385



lijáku. Je to jen minutu chůze od nádraží, tak jsem to s 
papírovou taštičkou s kotětem hrajícím si s klubíčkem, uvnitř 
které byly dárečky pro miminko, co se narodí na podzim mojí 
sestřičce z Laser klinik, prostě riskla a přišla trochu zmoklá, 
ale měla jsem klid.

Depilační sestřička je vlastně moc důležitý člověk v procesu 
přeměny, takže se dobře rozmyslete, kde se rozhodnete ty své 
černočerné vytrvalé potvory trvale zničit.
Depilační sestřička je jediný člověk, ke kterému chodím 
nenamalovaná, bez náušnic a ještě k tomu s narostlými vousy, 
což je nesmírně degradující. Obzvlášť v době, kdy už se všude
pohybujete jako žena. Ale jí to nevadí, ona s tím počítá, 
respektuje vaši identitu a ještě je na vás milá a něžně vám 
hladí tvář, když vám po ní (nechtěně) ukápne slzička.
Budete jí vídat 8-12 měsíců, někdy i déle a nejlepší na tom 
celém je, že ona jediná vás většinou uvidí jen jednou za 6 
týdnů a tak se vám (jako mě posledně) může stát, že k ní 
přijdete a ač se sobě nelíbíte ani trošku, uvítá vás slovy: "Jéé, 
to je vždycky za těch 6 týdnů taková změna!" :)

Musela jsem dnes ještě na poštu mezi lidi a to je druhý den po
laseru vždycky problém. Alespoň pro mě. Z dálky to jde, ale 
zblízka je vidět struktura spálených vousů i přes make-up 
místo toho, aby pleť byla krásně žensky hlaďoučká :/

Jenže...
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:)

Teď je mi to všechno úplně jedno :)

Data byla zpracována! :)

Dívám se už doma do zrcadla a buší mi srdce jako o závod. 
Najednou se už zase vidím krásná :) Nemůžu se zbavit 
úsměvu na tváři a nemůžu se dočkat večera. A možná i pátku.

Ve 13:25 mi totiž přišla ta nejočekávanější zpráva, o které 
jsem byla přesvědčená, že přijít musí! Nemusela být 
vyloženě pro mě pozitivní, ale hlavně ať už je prosím 
jakákoliv.
Nesedělo mi na něm, že by se nevyjádřil. Asi potřeboval 
opravdu čas... A teď se mi chce štěstím brečet.

Čekala jsem na ní dva dny - ve dne v noci. Budila jsem se, 
jestli náhodou nepíše. A pořád nic. Tolik jsem si přála, aby 
napsal. Ať už napíše - třeba cokoliv!
Ráno se mi zdál sen, že mi napsal sms: "Teri, děkuji ti za téma
k zamyšlení a uvidíme se v pátek!"
Jenže já tu sms v mobilu nenašla, takže to byl opravdu jen 
sen.
Ale tahle sen není!!!
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Vím, že si od toho ještě nesmím nic slibovat, ale napsal mi, ať
mu večer o přestávce do práce zavolám, a že se nemám čeho 
bát. Připojil smajlík :-) (pro mě v tu chvíli nejhezčí úsměv na 
světě, který mi tak chyběl).

Tak snad jsem to dekódovala správně :)

Vím, že si nesmím hned malovat svatbu. Ale s touhle radostí 
je to tak těžké :) Musím se uklidnit. Už teď jsem nervózní z 
toho, co bude, ale tak šťastná!
Kéž by to opravdu vstřebal a jen se o to třeba stále nepokoušel
(i když je to dlouhý proces a já mu v tom maximálně 
pomůžu). Jen musel udělat ten krok a on ho udělal!
Nemůžu se na nic soustředit :)
A jestli mi řekne, že v pátek chce opravdu přijet, tak budu asi 
bulet do rána a celou noc si budu zkoušet šaty, které si vezmu,
bez ohledu na to, jestli bude lejt nebo padat sníh :).
Já už se totiž vidím, jak ke mně jde, jak mi dává kytičku (mojí
první kytičku od muže! Jestli to udělá, tak se asi rozbrečím na 
místě, protože o tom tolik sním), jak mi dává pusu, jak mě 
bere za ruku...
Chci si užít tyhle chvilky, i kdyby neměly trvat dlouho a já 
měla o to štěstí zase přijít.

Tolik jsem se bála.

I když byl teprve první a po něm by přišli jiní.
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Ať už to dopadne jakkoli, nějak se začít musí. A tohle tak 
trošku jako začátek vypadá, i když bych to nerada zakřikla :)

Netuším, jak tohle dopadne, třeba budu zase za týden brečet, 
ale je to tak nesmírně napínavé, vzrušující, krásné a těším se 
na večer, až uslyším jeho hlas.
Tak já se tedy nebojím, jak mi píše, abych se nebála :)

Měla jsem ho po té sms samou radostí sto chutí obejmout a 
úplně umuchlat.
Tu záplavu endorfinů fakt nepobírám :)
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-----------------
19:20
Data byla zpracována, ale ještě ne kompletně.
Ještě stále jsou zpracovávána, protože na to opravdu pouhé 
dva dny nestačí (ačkoli bych chtěla výsledek teď hned).

Hezky jsme si před chvilkou popovídali. Bylo to tak příjemné 
konečně slyšet jeho hlas a vědět, že můžeme pokračovat v 
téměř všem, v čem jsme začali a už se tolik netrápit. Říkal mi,
že se trápil i on a prosil mě ještě o čas, který mu samozřejmě 
dám, takže musím být trpělivá, netlačit, ale nevzdát to. Ptal se 
na spoustu věcí kolem přeměny a kolem ženského těla po 
přeměně. I na to, v jaké jsem fázi (což mi zrovna do not 
nehraje). (Tak nemůžu za to, že vstoupil do mého života 
zrovna teď!) Ptal se na ostatní holky, na jejich vztahy, 
partnery. Zajímalo ho to. Přemýšlí o tom.
Vzala jsem mu tím celou přestávku na svačinu v práci, takže 
si u mě pak dal rohlík s paštikou :) To měla být jako večeře. 
Jak ráda bych ho tu měla a nakrmila ho něčím lepším...

Obdivuji i tak jeho odvahu. Spoléhám na ní a vážím si jí a tak 
tiše doufám, že v téhle obrovské konkurenci jiných 
biologických žen, které kolem sebe má a se kterými nemusí 
řešit to, co se mnou, se jen tak nevzdá.

Nakonec to vlastně rozdýchat nemusí, ale aspoň se snaží.

Červenec 2014 - Data byla (téměř) zpracována 1390



Na své první rande musím však ještě počkat. To páteční se 
nekoná, protože místo toho odjíždí na týden do jižních Čech 
popřemýšlet. Takhle se rozhodl schválně a já to musím 
respektovat.

Slíbil mi, že budeme v kontaktu, protože k té osobě, co viděl 
na obrazovce, co s ní mluvil a co jí poznal, cítí stále to samé a 
nedokáže to v sobě zabít. (Cítila jsem, že je to silné a 
spoléhala jsem na to, že to bude důvod, proč to nevzdá.)
Ale ta osoba na obrazovce, co jí tak rád viděl, jsem přeci 
pořád já a nikdo jiný!

Otázkou je, na co časem přijde, až zhodnotí všechna pro a 
proti.
Až se o svou starost podělí s nějakým jiným mužem a ten ho 
hezky vyvede z míry, co že je to za hrůzu, že vůbec uvažuje o 
vztahu se mnou?
Zatím mou minulost nechce moc řešit, protože ho bolí. To je 
ta fáze, kdy si to lidé kolem nás nechtějí připustit.

Těší mě na tom to, že všechny jeho city ke mě jsou tak silné, 
jako k jakékoliv jiné ženě. Že se mě nechce vzdát a tak to 
zkouší vstřebat. Snaží se o to.
Vrazila jsem mu nedobrovolně dýku do zad a moc mě mrzí, 
že už zase kvůli mé vlastní pitomé poruše identity trpí někdo 
jiný, než já :(
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Hned po něm mi volal operátor, ke kterému budu přecházet a 
ačkoli jsem u něj vyplnila žádost pod mým starým mužským 
jménem (protože na něj mám smlouvu u původního operátora 
a nehodlám jim nahlašovat to nové dočasné, protože to 
nepovažuji za důležité), hned mě do telefonu oslovoval v 
ženském rodě, aniž bych se představila svým ženským 
jménem :)
Hned mě ten ženský rod totiž zaujal a pohladil do ouška :)
Tak se ho ptám: "Pod jakým jménem jsem u vás vyplnila tu 
žádost?"
Mám tady: "Tomáš Novák"
Faaaajn :)
No takže jsem mu to musela vysvělit. Naštěstí ho to moc 
nezajímalo. Šel profesionálně jen po aktuálních údajích a 
neřešil ani mužské rodné číslo ve spojení s oslovením "paní" 
před jménem. S tím neměl problém. Prostě paní.
A jde to.

Nedávno jsem přišla k mamce do bytu a ségra říká: "Hele, 
jaký má vysoký hlas už!" :) Nějak jsem si to ani neuvědomila.
To bylo totiž těsně po hodině skypování s ním. (To byly ještě 
ty krásné bezstarostné chvilky, kdy nám nechybělo vůbec nic 
a všechno se zdálo být tak perfektní.)

V televizi je reportáž o českém fenoménu - tanečních. Už 
několik měsíců přemýšlím o tom, že se na jeden takový kurz 
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pro dospělé jednou přihlásím. Podruhé, ale tentokrát ne jako 
muž a už neuteču po třetí lekci, protože mi bylo v tom saku a 
na mužské straně neveselo. Cítila jsem podvědomě, že tohle 
není to, co mám dělat. Tolik jsem záviděla té druhé straně. 
Chci být taky krásná, jako ony!
Samozřejmě bych tam šla po nějaké delší době, až bude po 
všem a až si budu moct dovolit bez problémů vyjít bez obav 
na tak velkou společenskou akci v krátkých šatech, načesaná a
namalovaná tak, jak jsem si to celý život přála. Na svůj 
maturitní ples jako dívka už nikdy přijít nemůžu, ale do 
tanečních ano. A ještě kdyby k tomu byl po mém boku nějaký 
partner...? ;)

Letím do sprchy a těšit se na chvíli, až půjde můj milý z práce
(měla bych mu vymyslet nějaké jméno tady pro blog), abych 
mu před spaním ještě zavolala. (To byl jeho nápad, po kterém 
jsem já bleskurychle chňapla :)
Můj milý, který netuší, že tu o něm takhle veřejně básním :)
Potřebujeme se slyšet... Nejsem v tom sama.
Je tu se mnou člověk, který je muž, jenž neměl o lidech jako 
jsem já ještě před pár dny ani ponětí.
Neutekl, i když jste mi říkali, že uteče.
A i kdyby to jednou stejně vzdal, tohle bylo přeci od něj moc 
hezké. Za jeho odvahu a odhodlání nevzdát to má ode mě 
velký obdiv.
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Vlastně jsem si lepší scénář nemohla přát. Nemohla jsem 
přeci čekat, že řekne hned ano a já se vždycky snažím věřit, 
že to dopadne dobře.

Vím, že to zvládne.
Je to můj hrdina.
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Ve dvě v noci
30. července 2014 v 1:55 | Tereza 

Budou dvě hodiny v noci.
Ještě před dvěma lety to byla 
doba, kdy jsem dokončovala 
své složité nedokonalé 
dlouhotrvající zkrášlovací 
práce na sobě, snažila se 
zakrýt všudypřítomné černé 
vousy, které prosvítaly i po 
důkladném oholení a pod 
make-upem, který téměř 
nekryl a vyrážela ven v sukni,
podpatkách a paruce, abych si
aspoň na chvíli ukradla 

kousek té ženskosti ze života, ve kterém jsem jí měla tak 
málo, ale chtěla jí tak moc.
Takhle pozdě proto, aby mě vidělo co nejméně lidí, ale já 
měla radost, že se můžu procházet městem jako kterákoliv 
"normální" žena.
Bez ohledu na strach, že se mi může něco stát. Ta touha po 
svobodě byla silnější.
Kdykoliv kolem mě někdo prošel, otáčela jsem tvář nebo jí 
skrývala pod pramínky vlasů paruky, přestože byla tma a 
lidské postavy osvětlovaly jen pouliční lampy. Pokud pršelo, 
tím lépe, aspoň jsem mohla svou tvář skrýt pod deštník.

Červenec 2014 - Ve dvě v noci 1395



A jak se mi pak nechtělo zpátky! Klidně bych byla schopná 
prochodit městem celou noc, být co nejdéle (do svítání) 
konečně jistým způsobem "ženou" a pak v těch věcech klidně 
i usnout, jen abych je nemusela svlékat, odličovat se a vkročit 
zase do světa, který jsem nenáviděla.

Tahle beznadějná doba je už ale navždy pryč.

Dnes, ve dvě hodiny v noci, končí Tereza neplánovaný 
3,5hodinový rozhovor s jedním milým klukem, od kterého 
dostala tolik pozitivních signálů, že z toho asi neusne. A 
pokud ano, tak to bude jeden z nejspokojenějších spánků za 
poslední měsíce.
Tenhle pocit, kdy po mně touží muž, říká mi to do telefonu a 
přesvědčuje mě, abych uvěřila, že minulost je minulost, ale on
se dívá jen dopředu, a že chce zase vidět tu "krásnou 
černovlasou hnědoočku", co jí poznal před pár dny, mi chyběl.
Je nový, nepoznaný, sladký, nenabažitelný.
Stejně jako on.
Snad to nebyl jen sen!

Co pro nás může být větším štěstím, než když nás někdo bere 
a chce jako jakoukoliv jinou biologickou ženu i přesto, že 
jsem mu vrazila tu neskutečnou facku o mé minulosti?
Prosil mě, ať už hlavně žádné facky nedávám a také 
vyslovil přání, aby tohle bylo to poslední nemilé 
překvapení, které jsem mu připravila.
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A to jsem mu slíbit mohla.
Teď už zbývá jen poslední krůček a tím je opravdové fyzické 
setkání, na kterém to buď všechno ztroskotá nebo ... ne. :)

Dobrou noc, ty můj anděli strážný.
Dobrou noc, všechny spřízněné duše.
A dobrou noc, můj milý zachránče.
Ještě nemáme vyhráno, ale pořád v tebe věřím.
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FFS a prokleté Adamovo jablko
30. července 2014 v 19:17 | Tereza 

Thyreoplastika (angl. tracheal
shave) - snesení prominence 
chrupavky štítné, neboli 
odstranění Adamova jablka.

Trochu jsem začala plašit :)

Ačkoli mi v únoru MUDr. 
Weiss endokrinolog s tím jeho
milým úsměvem při 
promačkání ohryzku a krku 
sděloval, že je jen mírně 

dominující a nepovažuje za důležité její seříznutí, já to při 
pohledu z profilu prostě vidím jinak :) (Jak jinak taky - věčně 
nespokojená :)
Začala jsem se trochu víc prohlížet, protože chci být přeci pro 
svého Maja co nejhezčí a nejženštější dovedu. Ohryzek 
neschovám, nespolknu, nezamáčknu a šátek kolem krku v létě
nechci. Je mi jedno, že je jen mírně prominující.
Úkon hradí zdravotní pojišťovna a za dva dny jsem s malou 
náplastí na krku doma.

Na společném sezení jsem si všimla, že jedna slečna má na 
krku čerstvou jizvu. Už to mě přimělo o tom přemýšlet.
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Takže jsem dnes napsala MUDr. Chrobokovi do FN v Hradci 
Králové e-mail s dotazy, na které do tří minut odpověděl, ať 
se zítra objednám k ústní konzultaci do jeho poradny.

Kontakt navázán.

Až doteď všechno s thyreoplastikou probíhalo rychlostí 
světla. :)

Řekla jsem si: Paráda! Bude výlet do Hradce :)

Ptala jsem se ale hned celá natěšená Lindy (kterou vyhodil), 
jak dlouho jí trvalo, než se k němu dostala od objednání.
Napsala mi, že 1-2 měsíce :/
Vzhledem k tomu, že k seříznutí ohryzku se dostanu taky tak 
za 1-2 měsíce od konzultace, vypadá to tedy na takový malý 
vánoční dárek. Uf. Veselé vánoce!

Tak to do prvního rande zřejmě nestihnu :/
(Počkáš na mě, Majo, prosím?)
(Nemyslím s tím prvním rande. S tím nečekej ani minutu! :)

(Pozn. - nakonec mě sestřička objednala na konzultaci k 
MUDr. Chrobokovi do Hradce už za týden! Jupí! Takže žádný 
vánoční dárek. Mikulášská nadílka! :)
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Protože jsem si o tom ale hledala nějaké informace, narazila 
jsem na moc povedené FFS (feminizační operace obličeje - 
nejen transsexuálních osob), které byly provedeny na jedné 
klinice v USA. (Čili článek pro Šárku :)
Některé změny pro mě byly naprosto nepochopitelné. Takže 
se tu o ně prostě musím podělit :)
Taky si říkáte - to jsou tytéž osoby? :)

Levé foto je 1 den před FFS, pravé foto 1 rok po FFS.
(U TS osob kromě FFS měla na konečný vzhled také vliv

minimálně roční HRT.)

1.

2.
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Dobře, tohle je o penězích, ale já netvrdím, že ne. Důležité je 
vědět, že vždycky to nějak jde.
(Č. 10 - kdo tvrdí, že MtF nad 50 let nemají šanci? :)

Vždycky mě zajímalo, jak zní hlas u FtM po několika 
měsících na testosteronu. Ne vždy dojde k úplné mutaci, ale 
mladičký Benton Sorensen z Kanady natočil srovnávací video
z úryvků svých videí a posun z holčičího k 100% klučičímu 
hlasu je tam tedy opravdu značný:

Po kliknutí se spustí youtube video
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Takový hezký obrázek s jeho slečnou.

A já už tu zase hypnotizuju hodiny do chvíle, kdy Majo půjde 
z práce místo se mnou za ruku, s mým hlasem na uchu :)
Stejně na něj jednou taky takhle skočím! :D
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Ošklivá a krásná
31. července 2014 v 20:59 | Tereza 

Cestou od kouzelného Olbersdorfského jezera na německé 
straně Lužických hor, kam jsem si jela jen odpoledne 
odpočinout ke šplouchajícím vlnkám, k pískání labuťích 
mláďátek a štíhlým rybičkám v průzračné vodě, naskakovala 
mi potom v autě husí kůže na rukách, i když bylo horko. 
Představovala jsem si totiž samé příjemné věci, které by mě 
mohly s Majom čekat.
Mám ho plnou hlavu.

Ale v zápětí jsem si své sny zakázala, ačkoli to obvykle 
nedělám.

Nejprve jsem si ten klid, slunce a stříbrné odlesky od hladiny 
užívala, ale pak jsem začala cítit, že jsem jakožto osamocená 
žena toulající se po pláži divná. Kdybych měla aspoň psa. A já
jediná jsem tam byla opravdu sama. Jako vždy.

Popisovala jsem Majovi, jak je to tam hezké, že sem vezmu v 
sobotu Kačenku. Ta malá šedivá labuťátka ke mě pořád 
plavala, pískala a chtěla něco do zobáčku, ale maminka je 
chránila a vždycky udělala to své "ga ga ga" (nebo něco 
podobného, tohle dělá husa, já vím). Byly tak roztomilé, 
rozčepejřené a pak kolem nich proplula kachní rodinka. Táta 
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vpředu, šest minikachniček uprostřed a mamča vzadu. 
Dokonalá formace.
Bavila jsem se.

Ale jenom chvíli.

Po dvou hodinách jsem v autě ve zpětném zrcátku zjistila, že 
jsem v koncích a nevím, jak dál.
Majo - v tuto chvíli bezstarostný, šťastný a spokojený muž 
plánující naše první setkání netuší, že to první setkání (pokud 
k němu vůbec dojde) může být současně i posledním. Ne, že 
bych ho pustila k vodě já. Ale on mě. Ani bych se nedivila, 
protože jsem v autě ztratila veškeré iluze o tom, že se mu 
můžu líbit, sebevědomí mi spadlo do neskutečné hloubky a 
jako jediné řešení jsem vymyslela posunout čas o rok 
dopředu. Ale jen u mě. Pokud možno teď hned.

Jinak nepomůže nic a on takovou dobu jen těžko počká.

Teď ve mě vidí ženu, líbím se mu, myslí si, jak dokonalá už 
jsem (ačkoli ví, v jaké fázi se nacházím).
Ale až k tomu prvnímu fyzickému kontaktu dojde, nemůžu 
obstát. Možná pokud se od něj budu držet tak pět metrů.
Sednu si k jinému stolu a budu na něj mrkat.
Půjdu na protější straně ulice a budu na něj mávat.
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V kině si sednu na opačnou stranu řady, a když mě půjde 
vyprovodit domů (jak pořád sním o opření o vchodové dveře),
zůstane daleko ode mě.
Jo, to je taky dobrý plán. :/

Přestože jsou dny, kdy si připadám jako supermodelka, ten 
dnešní je přesným opakem a já stojím před volbou, zda mu 
připravit zklamání na prvním rande mou účastí nebo ještě 
dříve mým odmítnutím. Nechci ani jedno. Chci, aby to 
pokračovalo.

Nechápu, jak můžu přemýšlet o tom, že to vzdám :(

Takže to nevzdám!

Prostě se s ním normálně domluvím, ať se do ničeho nenutí. 
Holt mu vezmu jeho iluze, že ta slečna na fotkách jsem sice já
a ta slečna z webkamery jsem taky sice já, ale... ta slečna, co 
tu teď stojí před ním já nejsem... Cooo?

Dnes jsem mu chtěla poslat svojí fotku (selfie) s pozadím toho
romantického jezera.
Šíleně foukal vítr, takže jsem byla neustále rozcuchaná, pak 
začalo svítit slunce a já se křenila tak příšerně, že jediné 
krásné záběry zůstávaly vždycky v pozadí za mnou (jo, ty 
byly super).
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Udělala jsem těch fotek mraky, ale ani na jedné jsem se 
nelíbila, tak jsem z toho začala být smutná a řekla si, že to 
zkusím aspoň v autě, kde tolik nefouká a nemusím koukat 
proti sluníčku. Čert to vem, že v pozadí budou disky druhého 
auta a křoví místo stříbrných vlnek hladiny, kterou čeří vítr.

Neúspěch přicházel jeden za druhým a nebyla fotka, kterou 
bych mu mohla poslat. Žádná neprošla mojí cenzurou, až pak 
nakonec jedna ano. Tu jsem mu poslala na mobil s pozdravem
z Německa, aby věděl, že na něj myslím.
Přála bych si být jako jakákoliv jiná žena, která vezme mobil, 
vyfotí se a pošle fotku. Nemusí jich udělat sto.

To mě tak totálně rozhodilo, že už nejméně stopadesát let z 
tohohle bytu nevylezu a shniju radši tady.

(Mimochodem o žádné MMS ode mě se nezmiňoval (že by 
třeba řekl: "Děkuji ti za tu krásnou fotku!" (hmm, to jo), takže
buď mu nepřišla nebo jsem prostě prošla jako obvykle a nebo 
si na ní nevzpomněl. Každopádně kdyby mu přišla a já na ní 
byla ošklivá tak, jak si dnes připadám, tak mám stoprocentní 
jistotu, že by mi to řekl. Ale nejsem blbá, abych mu posílala 
ošklivou fotku. To snad nedělá nikdo.)

Teď si těch sto fotek od jezera prohlížím v počítači a nejsou 
tak hrozné, jak jsem je viděla před pár hodinami... (Ale jo, 
jsou hrozné. I když by mohly být horší.)
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Ty křenící se jsou nejstrašnější.

Když jsem ale dojela nakonec té hrůzy, čekalo tam na mě 
překvapení, o kterém jsem ani nevěděla - medvídek Kačenky, 
kterého před týdnem fotila v postýlce... Rozbrečelo mě to. 
Ještě že si pro ní zítra jedu.
Viděla jsem jí dnes šťastnou na balkóně s babičkou v domě, 
kolem kterého pravidelně při cestách do Žitavy projíždím. Ale
nesmím tam ani přibrzdit. Přitom bych jí tolik chtěla 
obejmout...
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Těžko ho připravím na situaci, kterou neočekává - tzn. to, že 
mám stále některé pitomé mužské znaky, které nějakým pro 
mě naprosto záhadným a nepochopitelným způsobem ani na 
fotkách ani na webkameře nevidí a stejně tak je ještě více 
nepochopitelnějším způsobem nevidím ani já, tak proč teď 
zrovna ano?

Ani ten ohryzek si uříznout nestihnu, i když mě dnes k MUDr.
Chrobokovi milá sestřička objednala na konzultaci místo za 1-
2 měsíce, jak je obvyklé, už na příští týden! To je prostě 
paráda! :) Ptala jsem se jí, čím to, že tak brzo a ona mi řekla, 
že mě tam prostě dá.
Kéž bych takové štěstí měla pořád.
Ale nejde jen o ohryzek (i když ten mi pije krev).
Dnes jsem se sama sobě po návratu od jezera přestala v autě 
líbit, vykašlala jsem se na nákup k večeři, protože jsem si 
neustále opakovala, jak takhle ošklivá a nedokonalá můžu jít 
vůbec mezi lidi a jak jsem tam mohla vůbec jít včera, před 
týdnem, před měsícem? Nejsem divná? Já, která říkala, že 
jako muž v dámském nikdy mezi lidi nepůjdu.

Majo je úžasný.
Nabídl mi skype s webkamerou a já to riskla.
Vyšlo to.
Ještě teď mi vypráví o tom, jak jsem se mu na té webce líbila 
a těší se, až mě zase uvidí. Protože tam viděl ženu. Nikoho 
jiného!
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Já tam taky viděla ženu! Jinak bych to neriskla.
Jenže dneska tam ženu nevidím.
Doprčic to je tak nelogické.
Znamená to, že ani on by ji ve mě dnes neviděl nebo jí 
nevidím jen já?

Tím, jak jsem se dnes špatně odpoledne viděla, jsem okamžitě
do okolí začala vysílat negativní signály a lidé mi to vraceli 
svými pohledy. Proto jsem už ani nešla nakoupit a stejně 
nemám ani chuť k jídlu a potřebuju ještě shodit 1 kg, aby mi 
zmizel ten minifaldík na břiše.

Moment. Je 18:15 - jdu volat Majovi, má přestávku. Aspoň 
budu mít lepší náladu, až budu dokončovat tenhle článek.
Už si určitě maže rohlík paštikou a já mu do toho skočím...
Nebudu mu kazit den svými náladami. Budu dělat, že mi nic 
není. Ještě by se vyptával a moc bych se do toho zamotala. 
Přesvědčovat někoho - koukni, jak hodně jsem ženská, 
zatímco to není pravda - je dnes nad mé síly, ačkoli jsou dny, 
kdy si myslím, že to tak je.

* * * * *
za půl hodiny

* * * * *
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Aach, Majo. Miluju, když vytáčím tvé číslo a ty se na mě 
usměješ z displeje telefonu. Nechtěla bych, aby to byl jediný 
úsměv, který na tobě za celý život uvidím :(

Někdy není na škodu nutit se nemít špatnou náladu, protože 
ten pokus o to mít dobrou vás okamžitě tou dobrou nakazí :)
Má nějaké starosti v práci, tak jsem si ho vyslechla a bylo mi 
hezky, že si má komu postěžovat. Jeho starosti byly najednou 
důležitější, než ty moje dnešní s tím, jak jsem ošklivá. Večer 
se ještě uslyšíme a začíná mu 14denní dovolená, takže bude v 
euforii, kterou jsem zažívala před necelými 14 dny já, zatímco
teď mě již opustila.

Hlavně, že jsem dnes už nechtěla jít mezi lidi. Po pondělním 
laseru to prostě ještě není úplně ok a to mě taky ničí :(
Hned po Majovi mi volala mamka, že přivezli jablka a bude 
dělat džem, takže musím pro želírovací cukr. Ještě teď, jinak 
se ta jablka do zítra zkazí, protože jsou padaná (a nádherně 
voňavá!). To zas bude dobrota :)
Jablkům samozřejmě nesmím udělat, aby do rána shnila, 
protože by mi jich přišlo líto a maminky taky.

Takže další přemáhání - jet mezi lidi a ještě k tomu ošklivá :/ 
No nějak to tam v rychlosti proběhnu a budu dál vrhat své 
vražedné pohledy. :)

A to jsem měla mít původně zítra první rande s Majom!
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Ještě, že jsem mu dala tu "facku" a on si místo toho 
naplánoval hned v pátek ráno odjezd za strejdou do jižních 
Čech, aby tam "vypnul", jak říká.

Já vypnout nechci. Jsem zapnutá a napnutá.
Ale v případě prvního rande si nevěřím a to mě teď trápí ze 
všeho nejvíc.

Co chci 5 měsíců na HRT a u prvního kluka?

Co asi.
To, co všechny ženy.
A spousta z nich to také nemá nebo stále hledá.

Akorát u mě to hledání vypadá v průměru tak na 100 let. :/

* * * * *
za hodinu
* * * * *

Nechápu se!!!

Z bytu jsem odcházela ošklivá a vrátila se krásná!
A to jsem jela jen koupit mamce želírovací cukr.

Co to je?
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Když jsem vyšla ven, měla jsem vztek a nechtělo se mi mezi 
lidi. Ani do té šišky na silnici jsem nemohla kopnout, protože 
holky v balerínkách prostě do věcí na silnici nekopou :).
Tak jsem nasedla do auta, vzala od mamky kratší seznam s 
nákupem a šla pátrat, kde je v Kauflandu želírovací cukr 
(jelikož mezi cukry ho nenajdete). (Našla jsem ho u alkoholu, 
ale to je teď vedlejší :).

Potřebovala jsem si koupit černý čaj. Bez něj nemůžu 
existovat.
Věděla jsem, kde ho najdu, ale našla jsem tam taky nějakou 
paní, kterou znám od vidění.
"Mladá paní, myslíte, že tenhle černý čaj bude moc černý?"
(Jůůů! Paní si chce povídat a říká mi paní. :)
Dívám se na obsah čaje v jednom sáčku 1,75 g a ujišťuji jí, že 
ano, že bude hodně černý, protože je to Pickwick Ranní a 
Ranní je proto, aby vás postavil na nohy, víte?
"No tak to já si vezmu ten černý s citrónem, ten tak černý 
nebude, ne?"
"Nebude, ten citrón se tam tak hezky rozplyne v hrníčku."
A pokračovala: "Víte který je ještě dobrý? Kdybyste tu někde 
viděla Pickwick Zelené jablko s vanilkou..."
Začala ho hledat.
Tak jsem hledala s ní.
Narazila na Pickwick Mango se zázvorem.
"Jééé zázvor, ten miluju!", říkám.
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"No a vidíte? Je skoro vyprodaný! Ten je totiž úžasný. Určitě 
si ho vemte, abyste ho aspoň ochutnala."

A následoval asi desetiminutový rozhovor o čajích, kdy jsem 
byla oslovována "mladá paní" a byla zřejmě považována za 
znalkyni, zatímco já za ní považovala tu paní.

Mango se zázvorem skončil v mém vozíku taky.
Paní byla moc milá a rozesmála mě.
Celou dobu jsem se pak culila a zjistila, že svět není vůbec tak
černý, jak vypadá a že ti lidé kolem na mě nezírají, neciví, 
neokřikují.

Začalo mi zase stoupat sebevědomí. Ale raketově :)
Začala jsem být zase šťastná, jako před pár hodinami a 
přemýšlela o tom, proč jsem měla tak divný úlet s tou mojí 
náladou.

A přišla jsem na to, že je to tím, že mi na Majovi záleží. Že je 
tak důležitý, že mám přirozeně strach, abych o něj nepřišla. 
Ten strach si nechávám pro sebe a navíc on mi přitom nedává 
sebemenší důvod se bát. Zatím je to přesně naopak - říká mi, 
ať mu volám - klidně o každé přestávce v práci, že mě chce 
slyšet, vylévá si u mě srdíčko se starostmi na lince a pak 
vtipkuje.
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Nastoupila jsem do výtahu, ve kterém máme obrovské zrcadlo
a už jsem nebyla ošklivá.
Najednou jsem byla zase krásná!

:)

Ale jedno ponaučení bych si z toho vzala (už jsem ho tu kdysi
zmiňovala): Choďte mezi lidi! Vždycky se objeví někdo, kdo 
vám to sebevědomí zvedne. Nezničí, jak předpokládáte.
Říkala jsem si: "Kéž bych v tom Kauflandu něco zažila, co mi
zvedne náladu. Někoho potkala!".

Ovšem je mi jasné, že paní, pro kterou je černý čaj moc černý 
mě vidí jinak, než muž, který touží po ženě.
I tak to nic nemění na tom, že je všechno při starém a prosím, 
ten začátek tohoto článku se snažte tak nějak ignorovat ano?

Děkuji.
Jdu si udělat čaj Pickwick Mango se zázvorem :)
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Srpen 2014

Krátká poznámka o komplimentu
1. srpna 2014 v 17:56 | Tereza 

Jen taková krátká poznámka (takhle začínám většinu článků a 
pak tuhle první větu musím smazat :).

Kačenka tu se mnou ještě není, ač jsem pro ní měla 
připravený takový hezký program na celý víkend. Není jí 
dobře a spinká, takže si pro ní pojedu ráno, pokud jí bude už 
lépe. Je tu bez ní tak prázdno.
Ještě odpoledne jsem byla veselá, šla jsem k mamce, kde se 
dodělával jablkový džem a těšila se, až si pojedu pro to moje 
sluníčko.

Velikou (ale opravdu obrovskou) radost mi udělal soused, co 
bydlí ve stejném vchodě jako mamka. Já jsem se před jeho 
rodinou poslední měsíce vždycky skrývala, nechtěla jsem s 
nimi být v kontaktu a myslela jsem si, jak mě vždycky 
pomlouvají za oknem, kde jsem slyšela hlasy, když jsem 
vcházela k mamce.

Přijela jsem však autem zrovna ve chvíli, kdy přijel i soused. 
Ale řekla jsem si: "No co, vylezu ven a půjdu. Přece se 
nebudu celý život skrývat. Tak se podívá, no! Stejně mě 
jednou uvidí."
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Příjemné mi to nebylo (což se ale brzo změnilo), protože jsme
se střetli přímo před vchodovými dveřmi oba dva. Já tam byla
o vteřinu dříve, tak jsem odemykala a držela dveře. Skoro 
jsem se na něj nedívala, byla jsem nervózní a snažila se co 
nejdřív zmizet.
Šla jsem i do schodů první a on na mě najednou: "Sluší ti to!"
Otočila jsem se na něj a ptám se ho nevěřícně: "Co?"
"No fakt. Sluší ti to!" A zašel do svého bytu, jen jsem stihla 
říct celá rozzářená "děkuju". :)

Okamžitě jsem na něj změnila názor, zvedlo se mi zase 
sebevědomí (jak málo stačí) a musela jsem se dívat u mamky 
do zrcadla, jak je možné, že mi tohle řekl?
Bylo mi totiž hezky ještě z jednoho důvodu. Pokud si 
skutečně tento soused myslí, že mi to sluší, pak je tu určitá 
šance, že by si to (při skutečném setkání) mohl myslet i Majo!
:)

To mě vážně nadchlo!

Ale dnes ho asi neuslyším.
Omlouval se mi, že toho nebude schopný, protože mi 
narovinu řekl, že ho v jižních Čechách chtějí všichni přivítat 
posezením, ze kterého se jen tak za mnou nedostane.
Proč nevymyslí první rande během jeho dovolené?

Srpen 2014 - Krátká poznámka o komplimentu 1421



Nechci být ta, která to navrhne první. Chci cítit jeho zájem. A 
tak se pokusím ho trošku provokovat (trošku! :), aby to už 
beze mě nemohl vydržet a čekat, jestli ho to napadne nebo ne.
Vždycky to jde přeci nějak udělat.

Je pravda, že dnes mělo být původně naše první rande (takové
hezké datum, to by se to slavilo každý rok 1.8. :) Tak nic no.), 
ale já mu musela hold všechno hned vyklopit. Bůhví, jak by 
dnešek dopadl, kdybych mu to o sobě neřekla :)
Asi bych tu teď bulela, jak jinak.
To, že dnes rande nemám ale tak trošku i vítám. Po pondělním
laseru to prostě ještě není úplně ok a vousy začnou vypadávat 
až 11. den (dříve 13., teď už 11. :). Tzn. příští týden.

Tak jsem tu osiřela.
Bez Kačenky, bez Maja. Jen s tou radostí z odpoledne, kterou 
mi udělal mamčin soused.
Kéž by tak měl pravdu. Že mi to sluší. Aspoň trošičku. Ale on 
není tak objektivní, protože to o mně ví. Zná mě z dřívějška a 
tohle byl můj úplně první přímý (navíc tak blízký) kontakt s 
ním od doby, co jsem Terezou.

Nemá smysl se lidem vyhýbat.
Bála jsem se ho a místo toho mi dal kompliment.

To jsou takové hezké maličkosti od vás - od všech, které tu 
denně nebo nárazově potkávám fyzicky na ulici, v obchodě 

Srpen 2014 - Krátká poznámka o komplimentu 1422



nebo v čekárně - a tak hezky nám dokážete změnit celý den k 
lepšímu!

Kdybych zůstala doma, nic takového by se mi nestalo.

Tak co, je to jen krátká poznámka? :) (Dnes tu první větu 
výjimečně nesmažu :)
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Hradecká procházka za hezčím 
krčkem
6. srpna 2014 v 20:24 | Tereza 

Téměř před třemi měsíci jsem popisovala Lindin (tehdy 3 
měs. HRT) pokus o domluvení operace hlasivek s MUDr. 
Chrobokem (článek "Návštěva v Hradci"), který jí ale 
nepřijal. Řekl, že je Linda na hormonech příliš krátce a má se 
zkusit objednat za 6 měsíců.

Dnes jsem šla v jejích šlépějích já, ačkoli jsem netoužila po 
operaci hlasivek, ale o redukci chrupavky štítné, která mi 
začala neuvěřitelně vadit, i když je jen "mírně prominující", 
ale v mých očích je "prominující extrémně". Potřebovala jsem
to řešit co nejdříve, pokud možno ještě před mým prvním 
rande (což byl ten nejdůležitější důvod).
Sestřička mě sice neplánovaně objednala už za týden do 
poradny k MUDr. Chrobokovi (právě na dnešek), ale u něj už 
se čas nepočítá na dny nebo týdny, ale na měsíce...

Vyjela jsem už den předem se ségrou, která tam jela ke 
kamarádce Lence do Pardubic, kde jsme přespaly. Bylo to tam
tak pěkné a ona i její manžel byli tak pohostinní a milí, že 
jsme povídali do dvou v noci a ráno se nám nechtělo vstávat. 
(Proč není svět jako u nich? Plný porozumění a nadšení?).
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Mám ráda tahle posezení s přáteli nebo s rodinou, i když 
nejsem extrovert ani bavič. Ale prostě si povídám (a 
poslouchám) ráda.

Ráno jsem jela vlakem z Pardubic do Hradce, kde jsem byla 
objednaná na 11:30. Z nádraží jsem šla pěšky, ačkoli jsem 
měla tak nesnesitelně těžkou tašku přes rameno! Vůbec 
nechápu, proč byla tak těžká. Vždyť jsem v ní nic neměla!

V Hradci před nádražní halou v terminálu HD foukal vítr a 
bylo asi 20 stupňů s černými mraky. Já se ovšem cítila, jakoby
bylo těch stupňů 15. Ale sedělo se tam na lavičce moc hezky.
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Terminál HD není terminál ve vysokém rozlišení, ale nový 
název pro "autobusové nádraží". V Hradci je název 
"autobusové nádraží" totiž přežitek. Teď se to jmenuje 
"Terminál Hromadné Dopravy". Tím pádem do toho vlastně 
může být zahrnuta i doprava vlaková.

Jen jsem vylezla v Hradci z nádražní haly ven, na lavičce 
seděla osoba v blond paruce a rukama se hrabala ve své 
halence, ve které si upravovala prsa.
Hned jsem si vzpomněla na úplně první radu, kterou jsem 
dostala předem (tehdy od Janičky): Nikdy si neupravuj 
podprsenku na veřejnosti! Tohle žádná žena nedělá! Nikdy 
nevíš, kdo se na tebe dívá.

A je to pravda.

Prošla jsem kolem ní, dívala jsem se na ní, ale ona mě jen 
sjela pohledem a nereagovala. (Což mě potěšilo, protože jsem 
nestála o jakýkoliv kontakt a také jsem jí nezajímala, což 
mohlo klidně znamenat, že jsem u ní prostě jen prošla, jako to
ráno u dalších pěti set lidí (kromě čtyř z nich + desítek, kteří 
mě neřešili a nezajímala jsem je)).

To ráno nebylo dobré.
Měla jsem připravené černé šaty, které jsem si chtěla na sebe 
vzít, abych na MUDr. Chroboka udělala dojem a přijal mě k 
redukci chrupavky štítné na ženské oddělení (kde jsme my i v 
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této mezifázi ubytovávány) a neposlal mě domů. Ale byla 
zima, takže jsem zvolila plán B, na který jsem byla připravená
a tím byly bílé kalhoty a tyrkysové tričko s kytičkou - tedy 
kombinace, se kterou jsem zabodovala u našeho foniatra. (A 
řekla jsem si, že tedy logicky musím zabodovat i tady.)
Nakonec jsem byla ráda, že jsem si ty šaty nevzala, protože se
mi to ráno tak neuvěřitelně sráželo sebevědomí, že bych ty 
pohledy lidí v šatech nevydržela a to mě čekala ještě 
3hodinová cesta autobusem z Hradce domů. (Narvaným 
autobusem. Ale to jsem ještě nevěděla).
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Došla jsem do fakultní nemocnice a hned za rohem našla 
pavilon 4/B - Kliniku ORL a chirurgie hlavy a krku.

Od Lindy jsem věděla, že nemá smysl sednout si ke dveřím 
poradny MUDr. Chroboka a čekat, až přijdu na řadu, přestože 
jsem objednaná.
Věděla jsem, že se musím nejprve hlásit v kartotéce, která je v
téže chodbě (ale taky by mě nenapadlo se tam jít hlásit 
předem).

Sestřička byla opravdu fajn a usměvavá. Sice jsem byla 
objednaná a oslovovaná ženským jménem, k MUDr. 
Chrobokovi už mě zaznamenala do PC pod jménem 
neutrálním (prý by jí v účtárně dali, kdyby tam dala ženské). 
Takže mě volali (asi po hodině) "paní Nováků".

(Vpravo na fotce je
okénko s

kartotékou).
Prof. MUDr. Viktor
Chrobok, CSc.
Ph.D. šel rovnou na
věc. Posadil si mě
do lékařského křesla
a ptal se mě, co si od
nich žádám. Řekla
jsem, že redukci chrupavky štítné, že tam je (otočila jsem se 
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tak, aby ji viděl), osahal si ji, vzal do ruky ten hnusný drát se 
světýlkem, který mi strčil do krku a chtěl, abych u toho ještě 
říkala éééé.
Pak se zeptal, jestli už jsem po konečné operaci. Vysvětlila 
jsem mu, že to teď bude 6 měsíců na HRT, že chodím k 
MUDr. Fifkové a spoustu dalších detailů, které už ho ale 
nezajímaly, včetně mého nejdůležitějšího důvodu k redukci 
chrupavky štítné.
Pronesl, že to nebude problém, že to seříznou a sestřička mi 
dá termín, kdy přijdu na příjem. Ale že už objednávají na 
příští rok!
Nakonec se mi s nimi podařilo domluvit na začátek prosince. 
Tj. za 4 měsíce!

Opět se potvrzuje, že nemá smysl na něco čekat. Stejně všude 
všechno tak dlouho trvá (mnohdy i běžně půl roku) a ten čas 
tak neuvěřitelně rychle letí.

Kromě redukce ohryzku se mě ještě zeptal, zda k tomu rovnou
nechci operaci hlasivek, že mi ji klidně udělá. Tu jsem 
odmítla, protože ji nechci.

MUDr. Chrobok je sympatický lékař, ale (jako všichni tito
mistři) stále ve spěchu.
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Byl velmi stručný, velmi strohý. Přesto se i usmíval. Působil 
na mě dojmem profesionála, ale ono stejně není na výběr, 
protože nikde jinde mi ohryzek v naší zemi před operací 
neseříznou (po operaci to umožňují udělat v Motole).

Tato operace je hrazena zdravotní pojišťovnou. Vím proč, 
protože to mám ve zprávě od MUDr. Chroboka, ale nebudu to
tu psát, protože si myslím, že je to běžný způsob, kteří lékaři 
používají v případě, že chtějí pacientovi zajistit proplacený 
úkon pojišťovnou a nerada bych dělala někomu problémy.

Sestřička u MUDr. Chroboka je taky v pohodě. (Pacienti 
taky :).
Už jsem nezáviděla jedné slečně v úzkých kalhotách, že je 
takto oblečená, protože já takto chodím už taky. Můžu si 
nosit, CO CHCI. Tohle si uvědomím pokaždé, když vidím 
hezky oblečenou ženu a už to ve mě nevře, jako kdysi, 
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protože VŠE je mi dostupné! To je tak nenabažitelný pocit 
svobody a štěstí. Mám radost. Pořád.

Ptala jsem se ho ještě, zda mě bude řezat v lokální anestezii 
přímo on. Říkal, že se uvidí podle toho, jestli v tu chvíli bude 
přítomen nebo ne, ale že to zvládnou i jeho kolegové.
V prosinci po Mikuláši mám přijet ráno lehce nasnídaná a 
šoupnou mě na ženské oddělení. (Jééé! Na to se těším :)
Buď mě stihnou "udělat" ještě ten den a druhý půjdu domů, 
nebo až ten další den a domů půjdu v třetí den. (To budou v 
práci "nadšení" :/)

V čekárně před poradnou MUDr. Chroboka byla spousta lidí, 
ale ti brzy zmizeli, protože mnozí z nich šli do vedlejších 
ambulancí a šlo to rychle.
Opět jsem byla součástí všech těch čekajících pacientů, žádné 
civění, žádné strachy, navzdory rannímu zážitku.

Kdo ví, jak to s tím mým prvním rande bude.
Svět mi dal dnes najevo, že o Maja přijdu v momentě, kdy se 
poprvé uvidíme. Ale přesto to (zrovna u něj) nevzdám a budu 
ho podporovat v myšlence osobního setkání, přičemž mu 
řeknu, že by bylo dobré být upřímní hned od první vteřiny a 
co může čekat. Nechci a nemohu ho do ničeho nutit. Jen chci, 
abychom se viděli, protože je moc fajn a už to, jak se ke mě 
zachoval bylo tak hezké, že si zaslouží splnit mu tohle přání, 
přestože bude znamenat konec.
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Přišel prostě moc brzo.

Dnes jsem dostala druhou nabídku na rande od kluka, kterého 
jsem asi před měsícem ze strachu odmítla.
Napsal mi zrovna v autobuse a já jak jsem se nudila, tak jsem 
se zase zapovídala :)
Ještě jsem ten rozhovor vlastně nedokončila, protože se mi 
vybila baterka.
Navíc pak z ničeho nic přistoupila Nikča (moje kamarádka - 
biologická žena), která tam byla za svým klukem a tak jsme 
zbylou hodinu propovídaly (a celou dobu o klukách! :).

Super na tomhle blogu je, že díky němu vás znám tolik, že 
jste všude. Kamkoliv jedu :)
Jen mě mrzí, že jsi, Janičko, neměla dnes v Hradci čas a tolik 
se podceňuješ. Víš, že pro mě jste ženy všechny.
Už teď se těším, kam zase vyrazím příště a potkám tam 
některou z nás :)
Bylo by na čase dorazit taky na Moravu! ;) Anetko, Leničko, 
Kačko, Marcelo, Lucko I. i Lucko II.
(V Havířově už mám dokonce (možná! :) připravený VIP 
hrníček! :)))
Je s vámi legrace, holky.

Cesta domů byla celá fajn, protože jsem si v Hradci sice 
zoufala, jak jsem zase sama, ale někdo mě asi vyslyšel a z 
ničeho nic mi napsala Adélka (MtF před HRT), že jede z Brna
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a je u Hradce, tak mě vezme směrem domů, kde nastoupím na
můj autobus, ale mezitím si aspoň popovídáme. Takže jsem 
hodinu jela autem a měla radost, že si mám s kým povídat.

Cestu veřejnými dopravními prostředky jsem zvolila záměrně.
Až dosud jsem všude jezdila autem (a nemusela tahat tu 
těžkou tašku), ale chtěla jsem si na lidech ověřit to, co tak 
ráda dělám i všude jinde. Když proti vám sedí půl hodiny 
někdo ve vlaku, už si vás tak trošku "přečte" a ta blízkost je 
dost důležitá ve správné identifikaci. A z té jsem nadšením 
nejásala.

Jak jsem řekla, ten den bylo 500 lidí v pohodě, ale 4 ne. (Dvě 
slečny ve vlaku a dva kluci v Hradci na chodníku).

Ale nemohu se na ně zlobit.
I oni jsou mým obrazem.
Ušetřili mě krutého zklamání z prvního rande, kterému bych 
přikládala tak obrovskou váhu, že bych si pak namlela a to 
zklamání by bylo (oboustranně) ještě větší.
Jo, jdu do všeho po hlavě a taky že půjdu pořád, ale zrovna 
první rande po 6 měsících HRT není úplně ideální akcí.
Majo vklouzl do mého života z ničeho nic a sám. Chňapla 
jsem po něm, protože si mě získal a úplně přirozeně jako muž 
a žena spolu komunikujeme. (To se mi na tom tak líbí!).
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To, že první rande nemůže dopadnout dobře je v této fázi 
normální, protože Majo je heterosexuální muž, který na 
ženách miluje ženskost.
Třeba můj ohryzek (který není tím důvodem) se ztratí až o 
vánocích. A ostatní věci až po roce, po dvou...
Kde je ta ženskost, po které touží?
Na webkameře, na které ji vidí?
Čím se liším na webkameře od skutečnosti???
Už neexistuje vyšší level, při kterém bych se mohla otestovat. 
Už je jen osobní setkání. Nic víc.
To je něco, nad čím přemýšlím pořád.
Řekla bych, že skutečnost se od webkamery neliší ničím.
Protože tak, jak ho na webkameře vidím já, takový on je. 
Jsem o tom přesvědčená a nepochybuji o tom.
Stejně tak tedy vidí i on mě a taková tedy jsem.

Pokud striktně heterosexuální muž tvrdí, že ve mně vidí ženu, 
pokud jí ve mně vidí foniatr, soused, dodavatelé, jiní kluci, 
pak se ptám, proč jí ve mně dnes 4 lidé neviděli?
Čím se liším od obrazu z webkamery?

Nebo jsem udělala nějakou chybu?

Já vím, že nejsem dokonalá a dokonale ženská, ale tak 
negativní reakci jsem dostala poprvé od chvíle, co žiju. 
Zrovna v momentě, kdy jsem si šla na důležitou schůzku s 
MUDr. Chrobokem, u kterého jsem chtěla jako žena uspět. 

Srpen 2014 - Hradecká procházka za hezčím krčkem 1434



Věděla jsem, že pokud mi seříznutí ohryzku schválí znamená 
to, že vypadám tak, že mohu být ubytována na ženském 
pokoji s ostatními ženami - tzn. že projdu.

Abych to zjednodušila. Já tu neřeším svůj vzhled, který je 
nedokonalý.
Já tu řeším mého Maja, pro kterého jsem žena a je mi smutno 
z pomyšlení, že stejně jako mě dnes viděli ti 4 lidé, mě může 
vidět i on.

Adélka mi v autě moc pomohla. Když jsme zaparkovaly v 
Jičíně a ještě chvíli si povídaly, prošla kolem slečna v 
minišortkách s velmi velmi velmi širokými stehny.
Hned jsme obě řekly: "Koukej..." a už jsme věděly, co 
myslíme.
Řekla mi, že tuhle slečnu dnes řešilo mnohem víc žen a mužů,
než mě za celý týden.

Bus jsem už neřešila vůbec. Byl narvaný, já se prodírala 
uličkou dozadu k jednomu z posledních volných míst vedle 
slečny se sluchátky a nepřipadala jsem si nijak divně. Žádné 
bodavé pohledy spolucestujících.

Je zvláštní, kolikrát za den dostávám dobrou zpětnou vazbu a 
kolikrát tu špatnou. Ten poměr je naštěstí nevyvážený a z 90 
% je to ta dobrá (nebo neutrální) reakce, zatímco zbývajících 
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10 % má nějaké zvláštní vnímání, protože se liší od toho 
zbytku a dodnes nevím, čím to je.

Dál budu chodit mezi lidi a jezdit veřejnou dopravou. Dál 
budu čelit náhodným kolemjdoucím idiotům (přestože tito 
byli první - tak konečně to přišlo - i když v momentě, ve 
kterém jsem to nečekala) a dál si budu povídat s Majom tak, 
jako doteď.

(Pozn. z 9.4.2019: Jak píšu výše "tito kolemjdoucí idioti byli 
první", ale byli také za celou dobu potom poslední. :) To jsem 
tehdy však ještě netušila a stále se bála a bála, ale ten strach 
byl postupně během měsíců stále menší a menší, až téměř 
vymizel.)

Protože mám ráda, když je spokojený a já jsem spokojená 
taky.
Protože když jsem doma zaparkovala (auto jsem si nechávala 
u mamky, která mi ještě dala výbornou večeři), šel proti mně 
pár za ruku a já si tolik přála být na jejím místě! Nemohla 
jsem od nich odtrhnout oči. Kdy se mě tohle začne týkat? :/
Mé nadšení sice přesahuje mé možnosti, ale jednou to vyjde.
Majo má tu smůlu, že přišel teď. A já vlastně taky. :/
Než vysloví slovo "rande", budu si své ženství ale užívat 
plnými doušky.

A zítřek v práci nechci vidět.
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To bude záplava adrenalinu po jednom chybějícím dnu. A což 
teprve ty dva nebo tři v prosinci?

--------------------
Před pár desítkami minut jsem odmítla rande s Robinem. 
Napsala jsem mu upřímně, že to nedělám proto, že bych to 
rande nechtěla, ale že nechci nikoho zklamat.
A navíc Majo by byl smutný - pokud by tedy byl smutný. (Co 
to tu řeším? Já v mé pozici si můžu ještě vybírat? To se někde 
asi stal nějaký error.)
Ale Robin mi na to odepsal: "Víš, už delší dobu mám takové 
tušení, bývám dost vnímavý. Tak si hezky odpočiň a dobrou 
noc, usínám."

No a usnul!
Takže z něj teď nic nedostanu :)

...nemůžou mi ti kluci dát chvíli pokoj?
Kdo jim má pořád odolávat? Na některé z nich jsem opravdu 
slabá ignorovat je.
Už takhle to mám komplikované, natož s jejich zájmem a 
touze po nich.
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Taková divná neexistující země: 
Neznámo
7. srpna 2014 v 20:06 | Tereza 

Dostala jsem od ségry Mixle pixle pro holky :)

Jsou růžové, fialové, romantické, ženské a PRO ŽENY. :)
A co je ještě lepší - mužské neexistují! Je to něco, co někdo 
vyrobil jen pro nás! Jupí :)
Když jsem dnes přišla z práce domů, snědla jsem kalhotky a 
pudlíka.

Už jsem tu v červnu dělala reklamu malinovce (alias 
mrkvovce) z Lidlu, ale teď musím udělat další (ovšem bez 
videa, které teď hodně dlouho nenatočím). Ty bonbóny mě 
nadchly! Je to tak jednoduché - a přitom tak vtipné a nápadité.
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Zase jsem se o kousek víc cítila žensky, když jsem si je 
rozbalovala a snědla první kabelku :) A přitom stačí na obal 
napsat "pro ženy". :)
Klidně bych si kupovala i rohlíky pro ženy, brambory pro 
ženy nebo minerálku pro ženy. Člověk se hned cítí lépe 
zařazen mezi své :D Chce někam patřit. A ty bonbóny mu k 
tomu dopomohou! :)

Dnes jsem neměla v úmyslu nic psát. Ale najednou se mi 
prostě chtělo napsat o bonbónech.
Abych nemusela skenovat obal, snažila jsem se najít nějaký 
hezký obrázek a při jeho hledání jsem narazila na blog jedné 
slečny (Týnka Třešničková :), která je moc krásná a ženská, 
píše o líčení, o módě a najednou na mě vyskočil její přítel s 
make-upem. Trochu jsem se lekla.
Ta slečna točí i videa na youtube, takže jsem se s chutí dívala 
18 minut na to, jak otrávený přítel sedí vedle ní a nechává se 
líčit. Zatímco přítel byl otrávený, jeho půvabná přítelkyně si 
to vyloženě užívala, několikrát mu řekla, jak je krásný, 
políbila ho a měla radost ze svého výsledku. Nechávala ho 
vybrat rtěnku, řasenku... ale jakmile dořekla: "Vyber si, 
miláčku", tak dodala, kterou mu doporučuje :)
Když video skončilo, nabídlo mi to další tisíce videí s názvem
"Dělám make-up svému příteli / I do my boyfriend's make-
up".
Namátkou jsem v rychlosti na některá koukla a polovina těch 
kluků má tak ženský obličej, že po nalíčení vypadali moc 
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hezky žensky. Zmiňovali to i diváci v komentářích. I já si 
kolikrát třeba na ulici řeknu: "Ach, z něj by byla tak krásná 
slečna!" Ale také si kolikrát řeknu: "Není ta žena chlap?" A 
říkám si to poměrně často.
Nechci si to říkat a nechci lidi vnímat tímto způsobem :/ Ale 
toho se asi nezbavím.

Vím, že líčení svého přítele na videu je druh zábavy. A taky 
vím, že hodně dívek minimálně jednou nalíčilo svému příteli 
aspoň rty nebo nalakovalo nehty. To bych si já od své tehdejší 
přítelkyně nikdy udělat nenechala, protože jsem se zarputile 
bránila všemu ženskému ze strachu, aby to na mně náhodou 
někdo nepoznal. Já a namalované nehty? Co blázníš! To já 
nikdy!
Ačkoli jednou (1996) se mi to stejně na jedné ostravské VŠ 
koleji poštěstilo a ten moment jsem nedokázala potom několik
let vymazat z hlavy. Až po letech jsem se bývalé přítelkyně 
zeptala, co to mělo tehdy znamenat a ona se přiznala, že to byl
takový experiment, který chtěla zkusit a navíc se jí líbily i 
ženy, tak chtěla při líbání cítit ženské rty s rtěnkou. (Ani tehdy
samozřejmě ze mě nic ohledně Terezy nevypadlo ven. Dál 
jsem říkala "fuj" a "to je děsný". A přitom jsem byla blahem 
bez sebe.)

Včerejší negativní nálada je pryč.
Nebaví mě být negativní.
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Jen co jsem přišla do práce, už se na mě vrhly kolegyně a 
ptaly se, jak bylo v Hradci a jestli mě p. Chrobok neposlal 
domů. To je od nich tak hezké, jak to se mnou prožívají. 
Občas mě to dojímá a zase bych objímala kde koho.
Představa, že ležím na ženském pokoji s ostatními ženami (ať 
už budou jakkoli otravné nebo milé) mě tak nadchla, že se na 
to těším skoro stejně, jako na to, až mi zmizí ta otravná boule 
na krku.
A pak už zbývá odstranění jen té poslední boule :D (A pár 
drobností, ohryzkem v prosinci počínaje).
Už se to taky blíží :)

V duchu jsem si během dne asi stokrát plánovala celý ten den,
kdy přijedu na příjem, co budu mít na sobě, jak se mi pojede, 
jestli už bude sníh, kde zaparkuju, kdo bude ležet vedle mě, 
atd. atd.
Jasně že to prožívám! Protože to nejde neprožívat! Mám z 
toho radost.
Jíťa mi dnes při odchodu domů řekla, jak to, že jsem každý 
den tak veselá.
Tak jsem jí to prozradila: že jsem pod vlivem (pilulek).
Je pravda, že i když mě něco nebo někdo rozladí, stejně mi 
ten den udělá radost pohled do zrcadla, když se ráno namaluju
nebo nové tričko, ve kterém mířím do práce. A zítra taky. A 
tak to jde pořád den pod ni už od 8.4., kdy jsem 
nejsvobodnější ve svém životě. Stačí, aby mi někdo řekl 
Terezo nebo v obchodě "prosím slečno" a tohle dokáže dobít 
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baterky na hodně dlouho. Nebo když mi dodavatel píše "sl. 
Nováková". Nebo když mě volá slečna z firmy, která nám 
dodává diody a komunikujeme spolu jako dvě ženy, protože 
my jsme ženy. Protože já patřím na tuhle stranu a dnes a 
denně mě to dokáže tak nadchnout, že už si na Toma nikdy 
nevzpomenu. On už opravdu neexistuje. (On neexistoval 
nikdy).
A ta svoboda - i přes překážky, hrubiány, neomalence, idioty a
homofoby (na které jsem zatím neměla až na malé výjimky 
štěstí) - je tak úžasná, že veškeré obavy, které jsem měla na 
začátku a strach z toho, jak to celé dopadne, zda to ustojím a 
zda to ustojí okolí... je pryč.
Ještě teď si živě pamatuji svůj strach a obavu při pravidelné 
čtvrteční poradě vedení obklopená převážně muži ve 
vysokých pozicích, kteří se místo na Toma budou najednou 
dívat na nějaký pokus o ztělesnění ženy. "To nemůžou 
rozdýchat. Ani mě nikdy přijmout. Budou se mi smát. Budou 
na mě oškliví..." Bála jsem se v době, kdy už jsem věděla, že 
do toho jdu, ale ještě v práci neproběhl coming-out.

Dnešní porada byla jako všechny předtím. Přišla jsem, sedla 
jsem si a řešili se pracovní věci. Na pár věcí jsem odpověděla,
byla jsem oslovována jako vždy všemi bez jediné chybičky už
čtyři měsíce ženským rodem a "Terezo" a nikdo z těch pánů 
nemá sebemenší problém s přijetím mé pravé identity. A i 
kdyby ji měl, nedává mi to najevo, nesráží mě na zem, ale 
akceptuje to, kým doopravdy jsem.
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Je to stejné, jako tu o tom psala v posledním článku komentář 
kiwi. Jak mladý muž ve vlaku studoval velmi důkladně její 
kolegyni a ta si kvůli tomu myslela bůhví co. A zatím šlo jen o
to, že zná jejího syna a jsou si neuvěřitelně podobní.
Taky měla strach, který v sobě dost řešila.

Ale to je ten strach z nepoznaného. Když nevíme, co tam je, 
jaké to tam je nebo co nás tam čeká, tak se přirozeně bojíme. 
Strach z neznáma. Ten se tu všem ale snažím vytlouct z hlavy,
protože "neznámo" přestává existovat tím, že ho tu popíšu. 
Mé další neznámo (jen představitelné) je ještě nějaké přede 
mnou, ale to taky zničím, protože jím projdu (ať už mám z něj
strach jakýkoliv - ačkoli teď už vlastně strach necítím) a 
zanechám tu po sobě tenhle odkaz, který neznámo mění v 
poznání :)

Ono to neznámo je opravdu zvláštní, že nám působí tolik obav
a kolikrát je to jediný důvod, proč neuděláme ten první krok. 
Ale my ho udělat musíme, jinak nad svým strachem nikdy 
nezvítězíme.

A teď už jen ve zkratce:
- taky čekám, až se Majo rozhoupe na první rande :)
- čekám už teď ale i na jiné rande, ke kterému se ale Robin 
(kvůli mým intervencím) asi nerozhoupe, ačkoli to včera 
večer vypadalo, že ano
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- třetího nápadníka odmítám, protože si mám vzít tepláky, 
baťoh a jít s ním do lesa s kytarou k táboráku. To bych se mu 
asi moc nelíbila :/ Nemám nic proti táboráku. Jen teď opravdu
nepotřebuji vypadat jako zálesák, když se snažím ze sebe 
udělat princeznu
- čtvrtý nápadník plánuje svázání izolepou, protože se stydí to 
své přítelkyni říct... Kde to jsme? Náš partner je přeci jediný 
člověk na světě, kterému můžeme věřit. Plánujeme s ním být 
celý život (a ze 48 % to tak dokonce i dopadne), proč se 
stydět? (Asi jako proč neříct své manželce: Já chci být žena, 
protože jsem žena...) :/
- zbylé vzkazy od 89 nápadníků zůstávají nezodpovězené, 
protože nejsem ústředna, abych si se všemi povídala 
najednou, i když bych samozřejmě chtěla. Těch ostatních 350 
chlípníků jsem zablokovala preventivně rovnou.

První rande - to je pro mě taky takové neznámo. Proto se ho 
tak bojím. Ale co se může stát? Nechci se bát věčně. Jdu do 
toho. Stačí říct :)
Já jako žena navrhovatelkou ale nebudu, ačkoli bych stokrát 
chtěla.
Vždyť tohle celé je neuvěřitelné dobrodružství! Je to druhá 
šance. Druhý život. Nový začátek, který většina lidí na téhle 
planetě nikdy neprožije.

Vy všichni, co mi píšete a máte své strachy: Taky jsem je 
měla. Úplně stejné. Jakobych slyšela sebe. Ale to se změní ;)
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Všechno se změní. A jen k lepšímu. Vypadám snad, že bych se
hroutila, žila v permanentní depresi a stěžovala si na každém 
rohu na všechny a na všechno?
Nic z toho, co mám za sebou, mně nepřišlo špatné. Dokonce 
ani ten rozvod ne, protože byl součástí téhle cesty. To, že 
nevidím svojí Kačenku denně sice bolí, ale nikdy o ní 
nepřijdu. Jsem součástí jejího života stejně jako ona toho 
mého.
Všechno má a mělo svůj význam. A všechno je tam, kde má 
být jen proto, že jsem ten první krok udělala a vkročila do 
neznáma.

Tak vás tu vítám :)

(Byl čas opět na nějaké to povzbuzení :)
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COGIATI test
9. srpna 2014 v 21:15 | Tereza 

Nechápu, jak se po dvou letech brouzdání o téhle tématice po 
netu a vstřebávání informací od vás všech mohu dozvědět 
ještě o něčem novém a přitom tak zásadním, jako je COGIATI
test. :) Děkuji tedy jedné dobré duši, která mi nedávno 
napsala, za tuto zajímavou informaci ;)

COGIATI test (COmbined Gender 
Identity And Transsexuality Inventory) 
vymyslela a naprogramovala Jennifer 
Diane Reitz (nar. 1959), americká 
spisovatelka a programátorka. Je 
vlastníkem domény transsexual.org 
(mimochodem s grafikou tak z r. 1900 - 

ale zde převažuje obsah nad formou :). V r. 1981 vymyslela 
spoustu videoher a animovaných komiksů. V jednu dobu byla 
její stránka Happy Puppy nejnavštěvovanější stránkou s hrami
na internetu (již neexistuje, ale je možné okouknout starý 
archivní otisk od r. 1996 do r. 2007, pokud to někoho zajímá).
Ostatně na stránkách WayBackMachine si můžete najít 
jakoukoliv stránku, která je do tohoto archivu průběžně 
ukládána již od r. 1996 včetně podstránek a u některých (i 
českých) stránek je to opravdu zábava sledovat, jak vypadaly 
před 18 lety :)
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Byla jsem zvědavá a tak jsem si do tohoto "stroje času" zadala
i adresu mého blogu a je tam otisk z 13.8.2007, kdy nějaká 
slečna psala na téhle adrese svůj blog, který byl ale nakonec 
zrušen.

Reitz je MtF, která podstoupila SRS v r. 1982. Než prošla 
přeměnou, žila v polyamorním* vztahu se třemi manžely.

*Polyamorie - osoba žije v několika milostných vztazích za 
vzájemného souhlasu všech zúčastněných a nejde tedy o 
nevěru.). (O polygamii jsem slyšela, ale o tomhle slyším prvně
:).

Nyní se popisuje jako agnostička*. (to je nových slov 
dneska :)

* Agnosticismus je názor, že pravdivost některých tvrzení, 
zejména těch, která se týkají existence či neexistence 
jakéhokoliv boha, se nedá prokázat ani vyvrátit a že totéž 
platí i pro další, zejména náboženská a metafyzická tvrzení.

A identifikuje se jako bisexuálka inklinující k lesbismu.

COGIATI test je test pro MtF (nebo pro ty, co si myslí, že jsou
MtF) a má pro nás Čechy jednu nevýhodu - je pouze v 
angličtině, polštině, španělštině a francouzštině. (Né, tak v 
polštině už test není, stránka byla zrušena. On je to test z 90. 
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let, takže odkazy na něj jsou opravdu velmi neaktuální, ale 
našla jsem polskou stránku z r. 2004, kde zůstal alespoň 
samotný překlad bez testu, který mi pomohl v překladu. 
Němčina a holandština už to taky vzdala.)

Oficiální stránka tohoto testu na stránkách Jennifer je: 
http://www.transsexual.org/TEST0.html
Nebo přímo na anglickou verzi (s chybami ve dvou otázkách 
- což je zanedbatelné) ZDE.

Na českém a slovenském internetu jsem se dočetla, že 
každého druhého napadlo test už přeložit do češtiny, ale ještě 
to bohužel nikdo neudělal, takže to zase zůstane na mně :)
Fakt co si člověk neudělá, to nemá.
Na problém zřejmě narazil každý nadšenec, který se o překlad
pokusil, se složitými překlady některých otázek, ale hlavně 
jen nepatrně od sebe se lišících odpovědí. Ale od čeho mám 
sestru učitelku angličtiny studující angličtinu na VŠ a mé 
znalosti z polské filologie z minulosti, že? ;)

Jelikož teď ale nemám čas ten test naprogramovat a hodit do 
online podoby na web, jak jsem si hezky naplánovala, zatím si
skóre z jednotlivých odpovědí budete muset zapisovat na 
papír a poté sečíst.
Nebo vytisknout, kroužkovat odpovědi a poté sečíst.
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Test ke stažení zde.

Pokud v něm najdete nějaký překlep nebo chybu, tak mi 
prosím napište. Nekontrolovala jsem těch 17 stránek po sobě, 
ačkoli to běžně dělám, ale mám tu večeři od maminky a tu 
bych si dnes ráda totiž ještě snědla, takže priority jsou jasné :) 
Ta večeře je totiž specialita, kterou mi udělal naposledy můj 
děda, když jsem byla malá. Takže taková trošku nostalgická 
večeře.

Ale protože se vždy najde nějaká dobrá duše, která 
dobrovolně udělá dobrý skutek, tady je ONLINE COGIATI 
TEST v ČEŠTINĚ:

http://eressea.cz/cogiati.php

A děkuji tímto opravdu moc Edovi a Emě ;)
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COGIATI test neměl žádné vědecké ambice, ale v Pákistánu 
je používán jako oficiální diagnostický nástroj. Občas je také 
zpochybňován, ale všech 65 otázek je přesně mířených na 
rozdíly mezi mužským a ženským myšlením

Proto je také důležité neodpovídat tak, jak byste chtěli, aby to 
bylo, ale tak, jak to skutečně teď aktuálně cítíte.
(Například je známé, že ženy mají menší prostorovou 
představivost, proto se jim hůře parkuje. Na otázku, jak 
snadno zaparkuji mezi dvě auta tedy neodpovím "nesnadno" 
jen proto, že vím, že ženy nesnadno parkují, ale tak, jak teď 
doopravdy parkuji. Některé odpovědi totiž přímo lákají k 
označení jen proto, abychom měly co nejlepší vytoužené 
výsledky, i když jde jen o přání, nikoli o skutečnost.)

Test jsem si samozřejmě dala i já.
Protože jde o test z 90. let, je v něm ještě kladen důraz na 
heterosexualitu (čili aby MtF sexuálně preferovala muže (na 
Slovensku i dnes bohužel stále poměrně aktuální podmínka)) 
a lesbám snižuje skóre. (Ale nepatrně a zanedbatelně a na 
výsledek to nemá téměř žádný vliv.)
Pár otázek bych klasifikovala úplně jinak, protože 
neprozrazují nic o naší identitě ani ženském nebo mužském 
myšlení.

Otázka č. 16 byla za trest! :) Pro mě nejtěžší a 
nepřekonatelnou otázkou :) Zabrala mi půl hodiny a snad jí 
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pochopíte, protože překlad je správný. Otázka něco v tom 
smyslu: Stojíte a před vámi je jedna krabička, co se vznáší 
před druhou, která je modrá, ale je vzdálenější, přičemž se 
roztočí, ale jen třikrát a obě krabičky jsou spojené tyčí, takže 
otázka zní, kde se teď nachází červená krabička. Uf.

Mnoho otázek je podobných a tím, že se opakují, jen násobí 
výsledek.

Nad otázkou č. 32 stále přemýšlím a je velmi nejednoznačná.
V této otázce byl naznačen svět, kde jsou všichni lidé stejní, 
bezpohlavní (nebo spíše oboupohlavní) a neexistují rozdíly 
mezi mužem a ženou.
To, že se cítím a vnímám být ženou je v mé hlavě. Ve světě 
androgynních oboupohlavních lidí nerozlišujících ženy a 
muže by mě můj mozek stále identifikoval jako ženu a "nutil 
mě" chovat se, oblékat a žít jako žena. Aspoň myslím. Nevím.
Pořád nad tím přemýšlím. Těžko se mi změní myšlení jen 
proto, že se změnil svět.

Téma otázky č. 35 (kdyby existoval lék, který z nás udělá 
spokojené muže netoužící po ženském těle) jsem řešila už 
kdysi a ztvárnila ho svým rádoby komiksem s názvem P.P.P.I. 
(Pilulka Proti Poruše Identity - anglicky P.A.I.D. (Pill Against 
Identity Disorder)). Proklínala jsem totiž tehdy to, co mám v 
hlavě a přála si, aby někdo takovou pilulku vymyslel, která by
srovnala tělo s duší a já už se nemusela trápit. A bylo by mi 

Srpen 2014 - COGIATI test 1451



tehdy jedno, jestli bych zůstala mužem nebo ženou, protože 
by duše byla v souladu s tělem a netrápilo by mě vůbec nic. O
transsexualitě bych nejspíš jen okrajově někde slyšela nebo 
četla. Snažím se zmírnit to utrpení dané nesouladem. Pokud 
by ten nesoulad zmizel, nebylo by co řešit. Jenže žádná 
taková pilulka neexistuje a to nutkání mám pořád.
Takže odpovědi u otázky č. 35 jsou tak trochu sporné, i když 
vím, kam míří.

Č. 41 - migrény. Nemám migrény. Nejsem tedy plnohodnotná 
žena? :) Ubralo mi to skóre, tyjo.

Č. 45 - upřednostňování osob se sebevražednými sklony. 
Nikdy bych tak sobecký čin neudělala. Moje dcera i rodina by
se do smrti trápila, jako bych se trápila já, kdyby někdo z nich
udělal totéž. Sebevražda je ten nejsobečtější čin, jaký znám, 
který osvobodí jen sebevraha, ale veškeré okolí vrhne do 
věčného smutku.

Výsledky jsou počítány ve velmi širokém rozpětí, takže je 
prostor na mírné odchylky a ty pak nemají vliv na konečný 
výsledek.

Test jsem si tedy udělala a výsledek (který mě vůbec 
nepřekvapil) zní: Mám neprodleně kontaktovat nějakého 
sexuologa. Situace je vážná :)
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V PDF souboru je pár otázek hnědým písmem. To proto, že 
jejich odpovědi jsou podle mě nejednoznačné a do poznámky 
jsem si dovolila uvést jejich alternativu, o které si myslím, že 
je správná.

Nechci tento test vyloženě propagovat jako jasný a jediný 
diagnostický nástroj, ale za zmínku stojí.

Neexistuje polotranssexualita ani něco mezi. Transsexualita je
jen jedna.
Vy všichni, co se bojíte, zda nejste transsexuální, můžete tento
test použít a snad vás uklidní :)
S největší pravděpodobností půjde třeba o transvestismus 
dvojí role, kdy člověku vyhovuje obojí. Ale tento test by měl 
odhalit alespoň z části vaší genderovou identitu.
Vám všem, co si naopak přejete, aby to transsexualita byla, 
vám test ukáže, že to transsexualita je. :)

Test je na mém vlastním serveru a bude tam navěky věků 
(dokud budu platit účty za webhosting) :)

Tak. A mám radost. Že ten test je v češtině a taky mám radost 
z fotek, které jsem si dneska neplánovaně z ničeho nic 
udělala. Šla jsem původně fotit jen mojí rozkvetlou orchidej. 
Ale o tom až jindy :)
Jo a venku jsem taky byla, když je tak krásně léto, srpen, 
sluníčko. Jen ráno už vstávám do pološera :(
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Ale mně to vůbec nevadí. Podzim a zima totiž jen signalizuje, 
že čas letí. A to já teď výjimečně potřebuji.

Doufám, že příští týden bude hezky. Ráda bych jela k Hance v
šatech. V těch černých. Protože je léto! A protože můžu!!! A z 
toho mám vlastně taky radost :)
Ještě barvu na hlavu, nové boty k těm šatům... (Kolikáté už? :)
a spoustu dalších velmi důležitých věcí.

Hezký večer.
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Rozkvetla mi orchidejka
10. srpna 2014 v 20:10 | Tereza 

9.8.2014
Ještě jsem nepřišla na to, čím to je, že i když se mi zdá třeba 
příšerný psychosen o ex, po kterém jsem se rozbrečela, stane 
se celá sobota tak kouzelnou a já se vidím tak hezky :). Jak to,
že se někdy líbím v zrcadle sama sobě a jindy se na sebe 
nemůžu podívat? Dost mě ty rozdíly ve vnímání sama sebe 
rozčilují, znepokojují... nemohu se podle nich orientovat a 
jsem potom tak akorát pořádně zmatená.
Neplánovala jsem dnes, že se budu v zrcadle po ránu líbit. 
Spíš jsem čekala opak. Byla jsem otrávená z toho snu. Už 
zase manželka stála ve dveřích, tentokrát zmoklá s Kačenkou 
a připravená se vrátit a já tu ani neměla nic k jídlu. Nechtěla 
mě pustit na nákup a já se bála odjet, abych se zase nevrátila 
do prázdného bytu. Klasika. Ale dnes už se tyhle sny dají 
přežít a mávnu nad nimi rukou.
Tenhle sen se mi zdál proto, že když jsem se včera vracela z 
Německa kolem domu, ve kterém je Kačenka na prázdninách 
u babičky a kolikrát jí tam i vidím, jen nesmím zastavit, 
myslela jsem na to, jaké by to bylo vracet se domů s někým 
(jako dřív s manželkou) a probírat úplně primitivní věci typu: 
"jaký si dáš čaj?", "co mám upéct v neděli? nebo "jaký film si 
dneska pustíme?". Sednout si na gauč (který nemám) a přitulit
se k někomu. Ale pak jsem si uvědomila, že to, co mám, je 
taky fajn. Je to prostě jiný typ štěstí.
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Seděla vedle mě v autě Nikča (to není MtF a nemůžu za to, že
má zrovna takové transsexuální jméno :) a povídaly jsme si o 
klukách, snědly v autě dobroty koupené v Německu a bylo 
nám hezky. Užily jsme si ten výlet. Proto mi v noci vlezla ex 
do hlavy, ale po probuzení jsem byla ráda, že to byl jen sen, i 
když moc smutný. Když jsem se zorientovala, měla jsem 
radost, že jsem, kdo jsem a kde jsem a nemusím zase nic 
skrývat, což jsem řešila v tom snu: "No jo, ale kdy budu moct 
zase být Terezou?".

Hned jsem se začala malovat a oblékat, protože jsem musela 
na poštu.
Malovala jsem se normálně jako vždy. Mamka mi vždycky 
říká, že se maluju hezky. Ach ty maminky...

Venku bylo už po ránu teplo a sluníčko, měla jsem 
připravenou sukni, ale byla jsem ještě pořád otrávená, tak 
jsem si natáhla v rychlosti rifle (chtěla jsem se odbýt a věděla 
jsem, že zas budu venku jediná žena v kalhotách :/ ) a nové 
zelené tričko a... koukám na sebe, jak jsem se hezky 
namalovala, učesala... jak jsou ty kalhoty super a k tomu 
balerínky a nemohla jsem se vynadívat :). Nějak jsem si 
připadala najednou hezčí, než jindy. Čím to bylo?
S tím jsem nepočítala a potěšilo mě to.
A na poště potom taky - v odrazech výloh - nějak se mi 
najednou chtělo mezi lidi. Jako kdybych byla pět let po 
přeměně :D
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Nechápala jsem ani samu sebe.
Popovídala jsem si se sousedkou a přemýšlela, kam ještě jít, 
protože domů se mi rozhodně nechtělo.
Ale nakonec jsem domů šla, protože mě zajímal ten COGIATI
test.

Jenže... :)

Jak jsem vešla do dveří bytu (ještě s kabelkou přes rameno), 
řekla jsem si, že když je tak úžasná sobota a já už dlouho 
neudělala žádnou fotku, že je k tomu dnes ideální příležitost. 
5,5 měsíce na HRT. Udělám si JEDNU fotku...

Rozkvetla mi orchidejka.
Má  12  květů  a  nádherně  voní.  Takhle  mi  ještě  nikdy
nerozkvetla. Chtěla jsem si jí vyfotit. (foto č. 120)
Chtěla jsem se vyfotit s ní. Chtěla jsem si dát jeden kvítek
jako za ucho a začala jsem si s ní hrát, různě jí aranžovat a
fotit  se  v  její  blízkosti.  Miluju  květiny,  které  kvetou.  Byla
jsem tak  ráda,  že  mi  tu  radost  svými  bílo-fialovými  květy
udělala.  Byla  tak  něžná  a  fotogenická!  (Ale  ještě  nemám
žlutou variantu, kterou bych taky moc ráda).

Z jedné fotky bylo nakonec fotek 200. :)
Když už jsem si myslela, že bylo focení dost a svlékla si rifle,
že  se  hodím  jen  do  domácí  bílé  sukně,  tak  když  jsem
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procházela  kolem  zrcadla,  musela  jsem  si  dojít  pro  foťák
znovu :)
Následovalo dalších 200 fotek, takže jich nakonec bylo něco
přes 400.
Schválně jsem to spočítala, protože mě zajímalo, kolik z nich
jich vyřadím.

V prvním kole  jsem smazala  opravdu  ty  nepovedené  nebo
rozmazané a tak mi jich zbylo použitelných 55 %.
Více  než  polovina!  Jůů!  Buď  jsem  začala  být  slepá,
neobjektivní nebo mi narostly vlasy? Nevím.
Ale  moje  cenzura  je  dost  přísná,  takže  jsem z  těch  55  %
vybrala opravdu jen ty, které se mi líbily nejvíce.
A zbylo mi jich 21 % (celých 85 fotek).
Nejspíš za to může ta orchidej.

Takové "skóre" jsem ještě nikdy nezaznamenala a vlastně 
doteď nevím, čím to bylo.
Vím jen, že je neděle a já se toho bezva pocitu ještě nezbavila.
:) Před chvílí jsem přijela od jezera z Německa (zase jsem si 
aspoň trošku opálila nožky, když už pomalu končí léto), kam 
jsem vytáhla i Nikču a jejího malého brášku a teď tu sedím 
celá šťastná vysprchovaná a mám ohromnou radost ze 
života...
A do toho mi píše Robin, jak by chtěl být zrovna u mě a je mu
smutno. Ale o něm až dál :)
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Do veřejného fotoalba tyto fotky přidávat nebudu, ale sem je 
dám :)

Jasně, teď už budou všechny fotky bez hlavy :)
Néé, tuhle jsem si udělala proto, abych nafotila, jak se po půl
roce na HRT začínají měnit tělesné proporce :) Jsem z toho

nadšená!!! Ještě prosím zvětšit zadek ano? Děkuji :)
Prsa jsou má vlastní :)
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Nejdřív v riflích, ve kterých jsem šla ven schválně na poštu,
přestože bylo vedro, až jsem se potom převlékla doma do

sukně a začalo další neplánované focení :). (119)

(Fota č. 121, 122, 123)

Mamka mi říkala, že jí sousedka vyprávěla, jak jí fascinuje
moje přeměna. Jak na mě ve středu koukala, když jsem šla do
auta a nemohla uvěřit vlastním očím, jak mi to sluší. Ach... to
tak potěší tyhle pochvaly. To místo je asi začarované, protože
mě  tam minule  pochválil  i  jiný  soused  a  mamka  mi  dnes
řekla, jak jsem hezká, jenže od maminky to nepovažuji vůbec
za objektivní, i když mi tvrdí, že to objektivní je :). Navíc to
tak dokonalé nemůže být, protože to sama vidím a středeční
procházka  Hradcem  Králové  mi  to  vše  jen  hezky  natvrdo
potvrdila, což je dobře, protože jinak by mi až příliš narostlo
sebevědomí.
Nad  tím  jsem  už  ale  taky  mávla  rukou,  protože  MUDr.
Chrobok mi udělal radost, kterou nemohl ten den zkazit vůbec
nic a nikdo.

Při odchodu od mamky se mě ptala, jak si vytrhávám chlupy z
nohou. Já je měla zrovna neoholené, tak jí říkám: "Vytrhávám
si je epilátorem, ale teď je mám zrovna neoholené. Koukni,
mami, pamatuješ, jak jsem měla vždycky tlusté husté chlupy?
To bylo příšerné! Tohle z toho udělaly hormony..." A ukázala
jsem jí nohy, na kterých nebyly chlupy skoro vidět, jak jsou
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slabounké a řídké. Pouze z blízkosti asi půl metru to na silném
světle bylo vidět. Mám ženské chlupy na nohách! :) Ale i tak
je budu škubat dál. Mám ráda nožky hlaďoučké a lesklé.
Totéž platí i o chlupech na rukách.
V tomhle po půl roce hormony opravdu zapracovaly hodně a
mám z  toho  neuvěřitelnou  radost.  Dokonce  bych  řekla,  že
moje černovlasá kolegyně má chlupy mnohem viditelnější.

Příští týden jedu k Hance a jako na potvoru mi z ničeho nic 
napsal Robin (pražák), jestli náhodou nejedu do Prahy.
Tak jsem mu napsala, že jedu.
:)
Jak tenhle rozhovor asi tak mohl dopadnout?

Jenže jediný muž, který to o mně ví, je Majo. Na toho teď 
čekám, až se mi po končící dovolené v jižních Čechách bez 
internetu dnes nebo zítra konečně ozve. Přála bych si to.

Robin neví nic. Snažila jsem se mu to nenápadně naznačit 
(vím, že mužům se musí říkat všechno narovinu, ale já 
nechtěla), jenže on mi na to jen řekl, že má nějaké tušení, 
protože je dost vnímavý. Jaké tušení to je mi ale říct nechce. 
To nic nemění na tom, že s ním mám rande, protože ho chce a 
já taky :). Ve skutečnosti to není rande, ale normální setkání. 
(To s Majom by to rande bylo).
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Mám být v půl třetí u Hanky a on zrovna v půl třetí končí v 
práci v Praze, což je úplně ideální.
Řekla jsem mu, ať si od toho nic neslibuje, ale že bych ho 
opravdu moc ráda viděla, protože jde o kluka, který patří mezi
ty, co ženu chrání, obdivují, hýčkají a není pro ně kus hadru.

Tak já se tu snažím o Maja, jsem k němu upřímná a místo 
prvního rande s ním, na které se během dovolené 
nerozhoupal, mě čeká rande s jiným. Já vím, vypadá to divně. 
Nehraju to na dvě strany. Ale k žádnému z nich nemám 
odpovědnost. Nechodíme spolu. A jsme přeci dospělí.
Nedokážu to odmítnout. Mám jen proto, že nezná moji 
minulost?
On je člověk, kterého mám ráda a chtěla bych ho poznat i ve 
skutečnosti, protože prostě chci. :)

Když jsem viděla, jakou měl radost, když jsem mu řekla, že 
bych se stavila nenápadně u něj v práci (on pracuje na 
veřejném místě v Praze), tak mi došlo, že pro něj asi něco 
znamenám.

Buď přijde a hned se otočí (aspoň na mě Linda, kterou beru s 
sebou pro pilulky, nebude muset tak dlouho čekat) nebo z 
toho budou 4 hodiny. Předpokládám první variantu, ale stejně 
ho chci vidět. Ne kvůli tomu, abych si něco dokázala (i když 
to je taky důležité), ale proto, že je fajn a nechci se omezovat 
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kvůli tomu, že jsem v nějaké pitomé mezifázi, kterou už 
stejně dávno jako mezifázi nevnímám.
A Robinovi zrovna nic říkat nebudu. Majo byl ten první 
průkopník, kterému jsem to řekla, Robin bude první 
průkopník, kterému to neřeknu. Beztak to určitě tuší a stejně 
je pro se sejít (pokud to tuší správně) a jelikož jsme se 
domluvili, že to bude úplně nezávazné setkání bez vnímání 
toho druhého jako potencionálního partnera, že se sejdeme 
jako dva obyčejní dospělí lidé, tak se tím snížilo riziko bolesti
z toho trpkého překvapení. Protože už si přeci jen pár měsíců 
píšeme.

Jen mě mrzí, že už se má od příštího týdne ochladit. Chtěla 
jsem si vzít ty černé šaty. I Robin říkal, že by mi to v nich v 
ten den moc slušelo. Tak kdyžtak holt budu mrznout :) Já jsem
taková divná osoba. Když je vedro, tak jsem jediná v 
kalhotách ve městě a když je zima, tak jsem zase jediná v 
šatech :) Ještě jsem se s těmi teplotami nějak nezkoordinovala
:)

Takže příští týden začíná být pro mě opět velmi napínavý.
Těším se.
Zapomínám, že nejsem ještě kompletní žena.
Vnímám už celý svět, sebe, okolí i ostatní muže, jakobych už 
tou kompletní ženou byla. Může za to real life test - tedy to, 
po čem jsem tak toužila. Žít už navěky v téhle roli (která 
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vlastně není rolí, protože tou rolí byl Tom). To je přesně to, co
mi vyhovuje a nechci už to nikdy změnit.

Když tu u mě byla Darinka a jely jsme po práci spolu pro 
šroubky do firmy, ve které jsem kdysi pracovala, byla jsem 
nesmírně nervózní, protože jsem tam takhle ještě nikdy 
nebyla. Snažila jsem se tu nervozitu potlačovat a myslela jsem
si, že mi to šlo, ale za pár dní se mě Darinka zeptala: "Co to 
bylo za tu firmu, jak jsme tam tehdy jely a ty jsi byla tak 
strašně nervózní?"
Z toho jsem se ponaučila, že nervozita dokáže příšerným 
způsobem ovlivnit pohled okolí na mě. Že to prostě poznají, i 
když si myslím, že ne. Zatímco kdybych vystupovala 
sebejistě, jak to někdy někde umím, pak bych žádnou 
pozornost nepřitahovala.

Můj vnitřní pocit odráží mé chování a také chování okolí ke 
mě.
A to tak, že velmi.

Dvě slečny ve vlaku do Hradce Králové ho ovšem neodrážely.
Byla jsem v to ráno naprosto sebejistá, nadšená, usměvavá a 
šťastná, že jedu za Chrobokem. Ony na mě taky neútočily. 
Vlastně bych řekla, že byly na mé straně, ale každopádně mě 
řešily.
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Proč se tuto sobotu cítím najednou úplně jinak a proč mi k 
fotkám na facebooku píší kluci (protože ten profil mám ryze 
ženský, nikoli transsexuální), že jsem princezna, nevím.
Já chci být princezna.
A každá princezna hledá svého prince.
I ta ošklivá :)

V květnu 2012 jsem napsala článek s názvem Den matek, můj
coming out a malá Markétka.
To byl takový dost zásadní článek, protože popisoval můj 
coming out u mamky, ale také setkání s malou okatou 
černovlasou Markétkou (8 let) - vnučkou sousedky - která tam
jednou za rok přijede a občas zajde i k mé mamce na 
návštěvu.
Markétka je podle mě ale jasně a nepřehlédnutelně 
transsexuální a chce být klukem.
To proto jsem letos na jaře na semináři tak hltala přednášku 
Hanky Fifkové o transsexualitě u dětí a nechala si pak od ní 
poslat metodický pokyn pro dětské obvodní lékaře. Markétky 
maminka totiž o nějaké transsexualitě nechce ani slyšet. Dítěti
v žádném případě v ničem nevyhoví a nepovoluje mu vůbec 
nic v souvislosti s touhou po chování v roli opačného pohlaví.
Na přednášce jsem se ale také dozvěděla, že u dětí nebývá 
transsexualita tak jednoznačná (až na výjimky, kterou si 
myslím, že Markétka je). Důležitým znakem je, aby u takto 
malého dítěte přetrvávala touha po životě v opačném pohlaví 
minimálně 6 měsíců. Já jí ale od května 2012 neviděla a tak 
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jsme s mamkou domluvené, že jakmile přijde na návštěvu, 
dorazím tam taky.
Nechci a nebudu si tu hrát na odborníka, který jí může 
pomoct. Nemůžu ani zasahovat do jejího života, nad kterým je
zodpovědná její matka. Chci pomoct jen jí a naznačit jí, že 
pokud touží po tom, abychom jí říkali klučičím jménem, tak jí
tím jménem říkat budeme. Že pokud si nechce hrát s 
panenkami, tak si budeme hrát s autíčky a s největší 
pravděpodobností si na mě vzpomene, protože tehdy (v mých 
začátcích pokusu o přeměnu v r. 2012, kterou jsem pak 
přerušila), jsem vypadala opravdu jako někdo totálně mezi 
(ještě bez hormonů) a pamatuji si, jak mě řešila a ptala se na 
mě, jak to, že můžu nosit holčičí věci.
Její babička jí chce vzít na nácvik mažoretek - jako diváka. 
Vyzoušet, jestli se u ní projeví nějaký zájem.
Je někdy tak zvláštní, jak rodiče i okolí záměrně přehlíží 
přání, která se nám naše děti snaží říct... A přitom jsou tak 
viditelná a jasná.

Teď uvidím Markétku po dvou letech.
A těším se, pokud její touha nepolevila, jak jí udělám něčím 
radost, protože vím přesně, jak se takové dítě musí cítit. 
Zaslouží si přinejmenším porozumění.
Po týdnu odjede zase do svého světa v Praze domů a bude se 
muset trápit další rok svými představami, o kterých je 
ujišťována, že nejsou správné. Bude mít v hlavě ale jednu 
malou naději, kterou bych jí ráda dala já. A klid v duši, že 

Srpen 2014 - Rozkvetla mi orchidejka 1466



některé myšlenky, které má, nejsou zlé a špatné, ale naprosto 
přirozené, a že za ně nemusí být kárána.
A budu při tom nesmírně opatrná.

-------------
po hodině
-------------
Já tu vždycky něco napíšu a ono je to za pár minut jinak.
Robin to ze mě vytáhl. Normálně jsme spolu flirtovali tak 
roztomile a hezky něžně a já zase nakousla to své "nebudu se 
zlobit, když na to naše setkání přijedeš a hned se otočíš 
zpátky".
Řekl, že bych mu to už měla konečně říct.
Nechtěla jsem.
Psala jsem mu, že jsem si chtěla užít pár minut nebo vteřin 
normálního setkání, jaké prožívají všechny holky.
Ale chtěl to slyšet, tak to má.

:)

Nevím, jestli to těm klukům vždycky nedochází... Říkal, že 
nikoho takového nezná osobně, že se mě pokouší pochopit a 
pak mi popřál dobrou noc, hezké sny a že se těší, jak si zítra 
napíšem a ať se nebojím.
Ptal se mě, jestli se může ptát na spoustu otázek, ale že se 
bojí, aby mi to nebylo nepříjemné.
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Hm, to je sice fajn, ale já bych potřebovala konečně taky 
nějaké osobní setkání a reakce. Tohle mi moc nepomůže. 
Kluci toho napovídají...

Tak jsem zvědavá, jak tohle dopadne...

Před chvílí mi kamarád, co bydlí o pár ulic dál a známe se asi 
dva roky napsal, že když mě před pár dny naposledy viděl u 
auta, že kdyby nevěděl to, co ví, že si myslí, že jsem normální
ženská, které to sluší. I jeho babička si to myslí, když jsem je 
potkala v obchodě.
Tak já už vážně nevím. Mám během týdne tolik extrémně 
rozporuplných reakcí. Jde mi ale o 100% správnou 
identifikaci a dokud nebude 100%, nebudu spokojená.
Ačkoli já už jsem vlastně spokojená teď.
Mám téměř všechno, po čem jsem kdy toužila. Už tohle je pro
mě tak velké štěstí a dar, že bych neměnila ani za nic. Stále se 
toho štěstí nedokážu nabažit. A vší té ženskosti, která je mi 
dopřávána a na mě akceptována, nikoliv zatracována a 
vyčítána.
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Mírně z rovnováhy
13. srpna 2014 v 21:45 | Tereza 

Jsem roztržitá, 
nesoustředěná, jiná, nemůžu 
se přestat usmívat a klikám 
na svou e-mailovou 
schránku s netrpělivostí 
puberťačky každé tři minuty.
(Co to proboha dělám? A co 

to proboha děláš? Tohle nemůžeš! Tak snadno si na to 
zvyknu...).
Mírně z rovnováhy. (Ve skutečnosti to "mírně" tam být vůbec 
nemá. :)
Ale to je normální :)
Jsem vykolejená. (Jasně, že mám nad tím nadhled... jen 
nevím, kde teď zrovna leží (ten nadhled). V kabelce ho 
nemám.)
Nevykolejila mě celodenní túra, celodenní úklid, práce, 
doktoři ani sousedi nebo sbírání borůvek v letním parnu.
Jsem v oblacích ze všech těch událostí, které se dějí a z toho, 
jak někteří lidé vstupují do života z ničeho nic nečekaně a 
překvapí nás něčím, co jsme nečekali.

Na člověku, který ví, co chce a od první chvíle ví všechno, 
aniž bych mu cokoliv říkala, protože tenhle blog si prostě 
může přečíst celý svět (naštěstí to ten svět nedělá, protože má 
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úplně jiné starosti) je spousta úžasných věcí: Nemusím nic 
skrývat. Nemusím se bát a nemusím nic vysvětlovat.
Karty jsou rozdány.

Jaké je jiskření mezi mužem a ženou z "téhle" strany?
Nepopsatelné, nenabažitelné, překvapující, krásné...
A jaké je ve skutečnosti, když je ten muž nablízku?
Neodhalené, nepředvídatelné, osudové...?
Jsem zmatená, protože nevím, co dělám. Protože ztrácím 
kontrolu a nejhorší na tom je, že mi to vůbec nevadí, protože 
si to užívám.

Ne, ještě mi nebyl žádný muž, kterému se líbím a který se líbí 
mně ve skutečnosti nablízku, ačkoli pár adeptů tu už bylo, ale 
šance jsem zahodila já svojí vlastní vinou a strachem nebo se 
mi podařilo vyděsit jeho.
Jen opět cítím, jak moc jsem tomu blízko. Jak moc jsem 
blízko té romantice, kterou mě dostává a úplně nejpitomější 
ze všeho je, že až dosud byl tento blog mou vrbou, jenže teď, 
když ho on čte, sem všechny své pocity napsat nemůžu.
Chci to říct, ale nemůžu to říct!

Nastává situace, která mě nikdy předtím nenapadla.

A tak budu mluvit v hádankách a tohle své tajemství si zatím 
schovám do chvíle, než mě to úplně celou pohltí nebo 
nepohltí.
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Mohu si vybrat JAKÉKOLIV místo v ČR na podvečerní 
romantickou procházku. Přijede kamkoliv. Je to jen na mně. 
Můžu cokoliv si jen budu přát! A to jsem si myslela, že 
svobodnější už být nemůžu.
Kdo jsem, že mám taková privilegia královen nebo princezen?

Přirozeně se potom musím cítit nadšená a šťastná.
Nechci přestat.
Chci v tom zůstat už navěky.

Mám před sebou cestu do Prahy s Lindou, kterou napadlo, že 
bychom si zašly na transgender event na Malé straně v rámci 
programu Prague pride (na kterém jsem ještě nikdy nebyla a 
nevyjde mi to ani letos, protože budu mít Kačenku, která má 
privilegia nejvyšší ze všech). (A samozřejmě bych měla v 
Praze řešit mé první rande, které v tuto chvíli není ale na 
pořadu dne, jelikož jsem z Robina nedostala kloudnou 
odpověď a vnucovat se nebudu, přestože je milý. Uvidíme 
zítra. Mám k tomu ale i ještě jeden důvod nevrhat se kolem 
krku zrovna jemu...)

Na Slovensku působí očanské hnutí TransFúzia, které pomáhá
transgenderovým osobám a jejich rodinám.
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Podobné hnutí ale funguje od 1.1.2014 i u nás s názvem 
TransFusion (http://www.trans-fusion.org/). Jeho cílem je 
pomáhat těm, kdo pomoc potřebuje a kdo si o ní řekne.

I bez účtu na facebooku je možné přečíst si zajímavé články a 
informace týkající se tohoto tématu.

TransFusion (CZ): https://www.facebook.com/zstransfusion
TransFúzia (SK): http://cs-cz.facebook.com/pages/TransF

%C3%BAzia/212507438783625

Trochu (víc) jsem se začetla :)
Ale už jsem zpátky a důvod, proč píšu tenhle článek je také 
ten, že mám jedno malé překvapení.

Týká se COGIATI testu, o kterém jsem psala v předchozím 
článku a dávala odkaz na PDF verzi přeloženou do češtiny, 
která ale vyžadovala zapisování výsledků na papír a poté si 
musel každý vypočítat výsledek sám.

Tímto bych chtěla poděkovat Edovi a Emě, kteří prostě sedli k
počítači a tento test z mého překladu naprogramovali tak 
rychle, že jsem ani nestihla dvakrát mrknout a zde je 
výsledek:
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(http://eressea.cz/cogiati.php)

Eda a Ema je dalším z moc zajímavých človíčků téhle planety,
který mi dal tu šanci, abych ho prostřednictvím tohoto blogu 
poznala. Mám ráda střety s úplně neznámými lidmi, ke 
kterým tady dochází, aniž bych to kdy plánovala. A kteří už 
po pár dnech přestávají být neznámými.

Byl jednou jeden blog, který psala jedna smutná duše, protože
to neměla komu říct. Ale začalo za ní chodit tolik lidí, že už 
přestávala být sama, to jí moc pomáhalo a rozhodla se, že na 
oplátku bude zase pomáhat ona. Její nadšení se totiž začalo 
stupňovat a když viděla, jak se někteří trápí, chtěla jim říct: 
"Pojď za mnou. Bude to lepší." A snažila se jim podat ruku, 
protože ona sama cítí, že tohle je ta nejúžasnější a nejlepší 
věc, kterou v životě udělala.

Aniž by to chtěla, spojilo se tak dohromady tolik lidí, že už 
nebyla jen jeden člověk na téhle planetě, ale byla to skupina. 
Vznikla síla, která má obrovskou moc. Ale té zatím ještě 
úplně nevyužila.

Tou silou jste vy.
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Já jsem jen takhle malinkatou kostičkou z téhle stavebnice, 
kterou stavíte se mnou a nenechám jí nikdy nikým zbořit.
Vše, co tvořím, má za cíl povzbudit ty, kteří potřebují pomoc. 
Demonstruji na sobě, na vás, na úplně cizích lidech, že z 
tohoto světa ještě štěstí, odhodlání, nadšení, lidskost a chuť žít
ještě nezmizela.

Každý něco přináší. Už dávno nejen do mého života.

A to je něco, co se mi na vás moc líbí.

Teď fakt úplně otočím téma, ale já to musím říct :)
Včera jsem s kolegyňkou řešila kostýmky do práce.
Tvrdila mi, že by je moc ráda nosila, ale připadala by si tu v 
nich divně, protože všichni jsou tak jako sportovně oblečení a 
ona by vyčnívala.
Tak jsem jí řekla, že když je začne nosit, začnu je nosit i já :)
A domluvily jsme se, že zhruba za rok to provedeme :) (Za 
rok proto, že bych měla být už bez problémů schopná takové 
krásné věci nosit, aniž bych cítila, že styl sekretářky se na mě 
ještě nehodí. Mám ráda i sportovní styl nebo rifle a tričko k 
balerínkám, ale proč se někdy neobléknout extra-elegantně? 
(Nikoliv nevkusně a přehnaně.)).
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Stejně to bude dřív, než za rok, protože já si vždycky něco 
naplánuji a nakonec do toho skočím po hlavě dřív.
Jako například můj full-time, který byl v práci naplánován na 
červenec!!! :) (Teď se tomu směju, protože červenec byl před 
pár dny a představa, že jsem to udělala až teď, je příšerná. 
Bylo to moc dobré rozhodnutí skočit do toho co nejdřív (už 
8.4.)). Přišla bych o tolik krásných dní ve vysněném světě.

Já si tyhle věci s kostýmkem ale pamatuji, takže to kolegyňce 
moc ráda připomenu.
Ona má teď přes léto každý den jiné šaty a moc jí to sluší. 
Snažila jsem se jí (v těch vedrech) dohnat sukněmi, ale teď, 
co jsou ty deštivé dny, jsem úplně neschopná jít ven s holýma 
nohama, celý den mám v práci ledové ruce a těším se do auta, 
protože v něm je vždycky teplo.

A už zase se blíží sychravý podzim. Co budu dělat?
Možná by to chtělo nějaký biologický zahřívač :)

Včera jsem měla ještě jeden milý krátký zážitek.
Tom míval pánskou kadeřnici. Byla to starší paní před 
důchodem, ke které chodil vždycky jeho táta a protože Tom 
kadeřnice vždycky nesnášel, byl rád, že ta paní je starší a že 
už bez ptaní ví, jak chce ostříhat. Nechával se tak stříhat roky 
pořád stejně.
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Tomova kadeřnice ho velmi dobře znala a často, když se 
potkali ve městě, se ho při pohledu na dorůstající vlasy ptala, 
kdy zase přijde.

Včera jsem potkala Tomovu kadeřnici :)
Šla proti mě celou nekonečně dlouhou chvíli a v momentě, 
kdy jsem čekala (protože jsem si myslela, že mě pozná), že na
mě kývne nebo pozdraví nebo se na mě zahledí, na mě jen 
mrkla jako na milión ostatních kolemjdoucích a šla dál.
Prostě nezájem.
Tohle není Tom :)

Ne, tohle opravdu není Tom.

A tak mě napadlo, jak moc hraje roli přeměna v souvislosti s 
prostředím, ve kterém žijeme a s lidmi uvnitř toho prostředí? 
Několikrát jsme tu řešili, že celé město ví, kým jsem byla a 
kdo jsem teď.

Ale teď jsem zjistila, že Tomova kadeřnice Terezu nezná.

Kolik takových lidí tu ještě žije, u kterých se Tereza nemusí 
bát, že "neprojde", přestože znali Toma?

Přeskočila jsem do vysněného světa tak rychle a nenápadně, 
že to mnozí nestačili ani zaregistrovat. :)
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Jasně, že je tu spousta lidí, kteří to vědět museli, protože jsem 
s nimi přišla nevyhnutelně do styku, když se "to stalo" (např. 
300 dělnic v práci).
Pokud se o mně každá doma zmínila, už je to zhruba 600 lidí, 
z nichž to každý druhý řekl dál a tak ten počet lidí narůstá.
Ale, víte, já už jsem je začala tak trošku nudit :)
Ano, v práci na mě koukají vězni s otevřenou pusou (tak, jako
koukají na všechny kolemjdoucí slečny a ženy) a holky z 
výrobní linky, které mě viděly za celou dobu tak 2x se 
vždycky podívají. Ale já se na ně usměju a jdu dál. S 
některými mluvím, řeším věci bez ohledu na to, co "se mi 
stalo" a tak jsem přinejmenším tiše tolerována.

Nikam neutíkám. Zůstávám ve svém městě, ve své práci a u 
své rodiny. Tady jsem doma. A Tomova kadeřnice se teď ptá, 
co se stalo, že Tom po tolika letech už u ní tak dlouho nebyl...

Neví, že už k ní nikdy nepřijde.
Nikdy.
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Privilegium prvního rande
14. srpna 2014 v 22:45 | Tereza 

První věta, kterou mi dnes řekli lidé, kteří mě minimálně 
měsíc neviděli, byla: "Ty máš už dlouhé vlasy!"
Taky jsem si toho všimla :)
Podezřívám právě vlasy, že mohou za to, že se cítím tak 
sebevědomě a hezky. A pořád rostou! Dělají mi takovou 
radost. Jen tak dál.
A asi opravdu povyrostly, protože zažívám poprvé noční děsy 
ze šimrání vlasů na mém obličeji, když se převracím ze strany
na stranu, ale nesmírně si to užívám :)
Když jsem dnes viděla dlouhý culík Lindy, hned jsem jí ho 
záviděla. Snad taky jednou budu mít takový...
Dopoledne jsem strávila v práci, ale pak jsem už běžela rychle
domů převléknout se do černobílých šatů, které jsem si dnes 
chtěla vzít, i kdyby sněžilo a šup do Prahy s Lindou.
Naštěstí je srpen a nesněžilo. Odpoledne vykouklo i sluníčko, 
takže bylo krásně teplo.
Tedy kromě momentu, kdy se zrovna nad Malou stranou 
nakumuloval nějaký strašný černý mrak a nehnul se hezkou 
chvíli z místa. Mrak nad Malou stranou by mi byl dnes za 
normálních okolností ukradený, ale pod tím mrakem jsme 
seděly v kulturním centru Containall pod širým nebem my.
Byly jsme ještě s Danym (FtM před HRT), kterého vždycky 
ráda vidím, na transgender eventu v rámci programu Prague 
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Pride právě na Malé straně. Linda mě tam vytáhla s tím, že 
tam bude nějaká zajímavá diskuse.
Diskuse nakonec probíhala tak komorně, že jsme si jí ani 
nevšimly a diskutovali všichni tři sami, k tomu popíjeli 
šípkový mošt, přičemž se spustil déšť, mé obavy, že mi bude v
šatech zima se lehce začaly vyplňovat a tak nezbývalo, než se 
přitulit ke skupince lidí ze současně probíhajícího workshopu 
s milým sympatickým usměvavým veselým vousatým 
dlouhovlasým účastníkem, který nás vyzval, ať se také 
připojíme k vytváření koláží.
Měla jsem strach, že se mi rozmažou oči, jak jsem se chvílemi
smála až k slzám :)
Hlavním tématem tohoto uměleckého počinu bylo totiž porno 
v kombinaci s cyklistickými potřebami, tzv. cyklofetiš.
Naše výsledky se všem moc líbily. Hlavně Lindy obrázek 
jízdního kola, které mělo místo sedla pánské přirození ve 
svislé poloze.
Já jsem zase cyklistovi na cestu naházela pod nohy "klacky" :)

Jako správné umělkyně jsme si svá díla podepsaly a 
přenechaly je ke zhlédnutí veřejnosti.
Tohle je umění. Ne úchylárna! :)
Takže to bylo opravdu podařené neplánované setkání :)
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Pane v podzimní bundě. Je srpen a já jsem se před vás
postavila v minišatičkách, tak tu nevyvolávejte paniku, že byla

zima, ano? I když po tom deštíku bych potřebovala trochu
zahřát...

Zrovna jsem na Malé straně chytla půvabnou pražskou
tramvajku s honosným Pražským hradem v pozadí. Nevšimla
bych si toho pohledu, ale cizinci tam pořád něco fotili, tak

jsem si to musela vyfotit taky :)
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Pro někoho normální pohled na každodenní Prahu, pro mě
nejromantičtější část dne s nejromantičtějším hromadným

dopravním prostředkem.
(Paní Jaroslava Brokešová měla službu asi zrovna na jiné

lince :)

Cesta tam narvaným metrem. Já poprvé v šatech v narvaném 
dopravním prostředku. A pocity? No jak mi asi mohlo být? :) 
Vznášela jsem se blahem. Miluju ty letmé pohledy 
cestujících, kteří mě sjedou od hlavy až k patě a zase se dál 
věnují nudnému pohledu do země nebo do okna. (Čili: "Hm, 
ženská. A co jako? Kdo přistoupil další?") :)

Cesta zpět narvanou tramvají. Všechny tramvaje mají dva 
vozy, jen ta naše č. 5 měla jen jeden! To je logické, protože 
kdyby měla dva, všichni lidé by seděli a to asi není žádoucí.
Stály jsme za poslední sedačkou skoro na konci vozu a za 
mnou se bavili dva pánové: "Hele, viděls ty její prsa? Ty byly 
co?" "Jo toho výstřihu jsem si fakt všiml. Paráda!" (To se 
nebavili o mě! :).
Ale v tom byla právě ta krása toho rozhovoru. Můj výstřih 
sice byl taky patřičně vidět, protože tyhle šaty jsou zatím s 
největším výstřihem, jaký jsem kdy nosila (už si to můžu 
pomalu dovolit, takže v nich jdu zítra i do práce :), ale ti 
pánové neřešili mě. Jsem si jistá, že kdybych zaujala něčím 
jejich pozornost, že by se nebavili o poprsí jiné slečny. Opět: 
"Hm. Ženská. A co jako?" :)

Srpen 2014 - Privilegium prvního rande 1481



Snad.
Měla jsem z toho tenhle pocit.
Naštěstí v přítomnosti Lindy a Danyho nemám čas řešit okolí 
a to tím pádem neřeší mě.

Všimla jsem si, kolik žen vypadá, jako kdyby kdysi byly 
mužem. Ale jsou to biologické ženy! Proč na tyto nikdo v 
parku nekřičí? Proč nesráží jejich lidskost tím, že je označují 
za buzny nebo transky? Čím se lišíme my od těchto typů žen?
A Linda mi na to odpověděla moc hezky: "Rozdíl je ten, že 
my k tomu máme navíc ten strach a obavy, který z nás 
vyzařuje." A oni to vycítí.

Odpoledne bylo báječné, i když se na mě Robin vykašlal, 
protože dostal strach. (Normální chlap prostě :). Teď je řada 
na něm, jestli se ozve. Ale mě to tak nějak přestalo vadit, 
protož jsem měla plnou hlavu toho příštího pátku. Jak to tak 
vypadá, tak privilegium prvního rande nakonec bude mít 
opravdu galantní pan fotograf a já jsem jenom ráda. Protože to
je muž, který o mě stojí a dává mi to najevo. Stále si vykáme. 
Já vím, že tykání je na mě, ale mně se to líbí :) Má to takový 
úplně jiný nádech.
To, zda to tak doopravdy je, že o mě stojí a zda jsou za tím jen
čisté úmysly, ukáže čas, ale zatím mám takové indicie, které 
mi to jen potvrzují.
(Jde vlastně vůbec o privilegium?)
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(Omlouvám se, Michale, ale jednou vaše dráha života protla 
tu mou a tím jste se stal součástí mě už navěky. Stejně jaké 
ostatní lidé, které potkáváme a ovlivňují náš život tak, jako my
ovlivňujeme ten jejich. Takže se tu o vás prostě alespoň zmínit
musím.)

Dnes jsem slyšela jednu z nejhezčích vět, jakou mi kdy nějaký
muž řekl.
Zeptala jsem se narovinu, zda na mě obdivuje tu ženskost 
nebo právě to "mezi". Protože jsem si myslela, že když mě 
muž poprvé uvidí tady na blogu a napíše mi, že k tomu má 
určitý důvod.
Odpověď byla: "Terezko vnímám vás jako ženu. Jako 
krásnou, milou, inteligentní ženu. Termín "mezi" prosím už 
nikdy nepoužívejte."
(Nezlobíte se na mě, že jsem vás tu citovala, viďte? Když ono 
to stojí zato. Ostatní věci si už nechám jen pro sebe, slibuji.)

A tahle věta se nesmírně líbila i Hance. Připomněla mi ji ještě,
když jsem odcházela. Že je to vážně dobré.
Ano. Tohle je vážně dobré.
Termín "mezi" tedy navěky věků zahazuji a vypouštím z 
hlavy a místo toho si užívám něčeho úplně nového, 
nepoznaného a moc krásného. Nehodlám se nazývat něčím 
nejasným, když jsem přeci žena!
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Tak kdyžtak udělám bác na zem no. A co. Nikdy nejdu do 
ničeho s tím, že to nevyjde. A první rande je jen jedno. Bez 
něj nebude to druhé nebo třetí. Musím ten krok tak jako tak 
jednou udělat. A s podporou od Hanky jsem si byla najednou 
zase jistější a nadšená.
Když mě už po druhé chválila, jak mi to sluší (což nesu těžce 
a s Lindou jsme se shodly, že neumíme přijímat lichotky), 
zmínila jsem se jí o minulé středě v Hradci Králové a 
negativní zkušenosti s dvěma chlapci, kteří na mě už z dálky 
pokřikovali ty své nesmysly.
Ptala se mě, jak jen na to mohli přijít? (Tu otázku jsem si taky
pokládala.)
No asi proto, že jsem teprve 6 měsíců na HRT, paní 
doktorko :) Ale těší mě, že se na to ptáte a máte pochybnosti o
jejich dobrém zraku :)
Ujistila jsem jí hned ale, že tato zkušenost mi po chvíli začala 
být ukradená, protože přicházely další zkušenosti, avšak 
pozitivní.

Toto odpoledne bylo báječné ještě z jednoho důvodu. Hned tři
lidé mi řekli, jak mi to v těch šatech sluší! :) (Přála jsem si, 
abych se líbila. Přeci na první rande nepřijdu v riflích!) Tohle 
se tak hezky poslouchá (i kdyby to nebyla pravda :). Moc 
tímto děkuji mé dlouholeté kamarádce a spojenkyni Anetce z 
Moravy, která stojí vždy věrně při mně a kterou považuji za 
velkou znalkyni světa, do kterého teď vstupuji a vždycky mi 
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dobře poradí. Kdybych mohla, tak jí obejmu... Tak aspoň 
takhle na dálku, ano? :)

A taky Hance, se kterou jsem si dnes moc hezky popovídala. 
Vždycky se na ta setkání s ní těším. Když se mě zeptá, co je 
nového, tak jí nadšeně převyprávím mé zážitky za poslední 
měsíc, nevím kdy přestat a často se i zasmějeme tak, že 
vycházím naprosto vysmátá (což jsem stejně pořád :). Nemám
žádný problém, nic mě netrápí, už jen čekám a tak probíráme 
věci, které mě zajímají nebo které zajímají Hanku.
Dnes jsme poprvé otevřeně probíraly i tento blog :) Zeptala se
mě na něj, tak jsem jí odpovídala. Nemyslím si, že je 
populární :) Ale jsem ráda, když vidím, jak někomu pomůže 
popostrčit ho o kousíček dál... třeba právě k Hance a tam už se
otevírá země zaslíbená.
Moc mě potěšilo, že má ve své ordinaci na takovém čestném 
místě zarámovaný barevný obrázek, který jí posledně 
namalovala a osobně předala Kačenka. To je ten nejbarevnější
ze všech (až tam někdo půjdete ;).

Říkala mi, že už se sestřičkou objednávají nové klienty až na 
prosinec! To je až za 4 měsíce. Hned jsem si vzpomněla, jak 
těžké a dlouhé je to čekání, během kterého to spousta z nás 
ještě stokrát vzdá a zase se objedná, než skutečně doopravdy 
ten krok udělá a přijde.
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To, že nemohu v práci do výrobní haly z bezpečnostních 
důvodů v sukni zítra ignoruji. (Stejně jako moje kolegyňka, 
která je mi inspirací a těším se, že zítra jí trumfnu já a budu 
mít šaty, zatímco ona výjimečně ne :).
Do těch černobílých šatů jsem se totiž zbláznila (už dřív, ale 
po dnešku totálně!) a pokud příští pátek dojde skutečně k 
prvnímu rande, vím už zcela jistě, co budu mít na sobě, včetně
krásných černých doplňků od mé sestřičky z Laser klinik, ze 
kterých jsem taky unešená a tak už jen zbývá být unešená 
nějakou milou společností na procházce vedle někoho, kdo 
neuteče, nezmění názor a bude pokračovat v rozfoukávání té 
jiskřičky naděje, což se mu neustále tak neskutečně daří.

Já nevím, proč jsem pořád tak nadšená.
Jsem prostě taková.
I Tom byl nadšený ze všeho, z každé maličkosti. Zajímalo ho 
všechno a radoval se ze všeho. To Tereze předal.

Vyskytly se názory, že bych měla upravit nadpis tohoto blogu 
z "O Tereze a o Tomovi" jen na "O Tereze".
Já bych nad tím nijak nepřemýšlela, protože si myslím, že 
ačkoli je teď tenhle blog už opravdu jen o Tereze, starší 
články jsou i o Tomovi. Ale nedávno se mě jeden zvídavý 
kluk (který několik týdnů nic netušil, dokud jsem mu to 
neřekla), jak jsem se jmenovala předtím.
A já mu na tuhle otázku odpovědět nechtěla.
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Nechci, aby to věděl, protože Tom neexistuje a ani nikdy 
neexistoval.
Nebudu mu do hlavy vkládat myšlenky na něco, co je 
nepodstatné a nedůležité.
Stejně jako mi kdysi Danielka řekla, že mi nikdy neukáže 
fotky z minulosti ani neprozradí své původní jméno.
Pochopila jsem, proč to nechce.
Ani já to nechci vědět a už mě to nezajímá.
Důležité je, co je teď a co bude zítra.

Pavel, Majo i Robin privilegium prvního rande propásli. (U 
Robina za to můžu tak trošku i já, protože jsem naše 
potencionální první rande před měsícem a půl zrušila z mé 
strany jen proto, že jsem dostala strach a teď zase Robina 
chápu, proč nepřišel. Možná nechápu, proč chce přijít pan 
fotograf :)

(Text níže kdyžtak, Michale, nečtěte ano? ;) Kvůli vám se teď 
na svět zase culím tím svým nekonečným úsměvem a nemůžu 
si pomoct, já to sem napsat musím :)
Kéž bych pro něj byla doopravdy tou, kterou mi tak hezky 
popisuje ve svých smskách a e-mailech. (Tím mě opravdu 
dostává!)
Pokud ano, pak mu toto privilegium zaslouženě náleží.
Pokud ne, pak je to stejně jedno, protože ho chci tak jako tak 
poznat. Ale to ještě stále neví, protože jsem ten pátek schválně
nepotvrdila. (A dělejte prosím, že to stále nevíte, ano? :)
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Já za nikým z těchto můžu nepřišla. Oni přišli za mnou.
A přesně takhle si to představuji.
Pokud chce muž nějakou ženu, vždycky podnikne ten první 
krok on a vymyslí, jak ji zaujmout.
Už vím, jaké to je, holky, když vám všem zamotá nějaký kluk 
hlavu :)

A ne a ne a ne. Nenechám si jí zatím rozmotat :)

Ať už je ráno!
Nemůžu se dočkat, až půjdu do práce. Namalovaná, načesaná,
voňavá, V ŠATECH!
Je pátek a já si takhle pojedu i pro Kačenku, pak s ní sjedu pro
pár dobrůtek k večeři a v sobotu budu myslet na holky, co 
jdou na Prague pride (zamávejte mi do kamery, až budete ve 
zprávách, ano? :). My v tu chvíli budeme v kině na krásné 
nové české hudební pohádce Tři bratři, na kterou se už moc 
těším a Kačenka taky.

A princeznám budu zase závidět jejich šaty, které si už ale 
narozdíl od dřívějška, můžu kdykoliv obléknout taky, když 
budu takové mít.
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Dívám se z okna a poslouchám
15. srpna 2014 v 17:40 | Tereza 

Leničko, že se na mě nebudeš zlobit, když si tvou poslední 
krásnou sms, která mi teď přišla, schovám tady? A rovnou ti 
na ní odpovím.
Taky tady :)
Je to trochu netradiční způsob, ale tak ať.
Stejně jsme obě už od narození dost "netradiční" :)

Tady mi totiž zůstane navěky schovaná i se všemi tvými a 
mými pocity, i se všemi nadějemi a sny, které do příštích dnů 
vkládám...

"Ahoj Terezko, Tak mě napadlo, že léto pomalu končí, po něm 
sychravý podzim a v zimě - zatímco většina tvorů živých i 
neživých bude spát zimním spánkem, ty budeš jedním z mála, 
kteří budou i pod sněhovou peřinou rozkvétat a vesele kvést. 
Kolik z nás má tu moc takto obelstít matku přírodu ... :-) ... 
Mám na tebe opět jednu prosbu. Mohla by jsi mi poslat, 
případně vzít s sebou, pokud přijedeš, dva velké šamponky? 
Měj se hezky a opatruj se. Myslím na tebe! Lenka"

Odpověď, kterou jsem pro tebe měla připravenou původně 
taky jen jako SMS:
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"Ahoj Leničko,
ty vždycky, když se ozveš, tak to stojí zato! Musím opravdu v 
jednu sobotu naplánovat cestu k vám. Teď bych z fleku řekla 
"co třeba tu příští"? Jenže je tu jedno jenže. V pátek navečer 
mám jedno velké rande. Velké a první a s mužem, který mě 
chce takovou, jaká jsem a přesto na mě obdivuje ženskost. 
Nebo to aspoň tak říká a já mu věřím, i když bych tolik 
neměla. A tak nevím, jak to celé dopadne (tolik si nevěřím, i 
když víc už mě utěšovat nemůže a tak jsem si řekla, že to nikdy
nevzdám). Když už mi potom nezavolá (jak se říká), pak bych 
moc ráda přijela, abych přišla na jiné myšlenky. Jaká je 
pravděpodobnost, že mi zavolá, to nevím. Opravdu to nevím, 
protože tohle rande je první a jak to tak vypadá, tak k němu 
opravdu dojde, protože tenhle muž není srab ani vyjukaný 
zajíček. Jak moc jsem ženská se dozvím v pátek. Protože to 
bude ten největší test, jaký mohu zažít. Naživo, zblízka, s 
mužem. Nechci ho zklamat, ale copak na to rande můžu jít s 
jistotou, s jakou na něj chodí jiné ženy, když je mé první? To 
nevadí. Jde o to užít si tu naději, ať už je výsledek jakýkoliv. A 
tu bezstarostnost těchto chvil. Chtěla bych také jednou vidět, 
jak rokvétáš... Velké šampónky teď nemám, můžu ti poslat tři 
malé nebo je v sobotu (možná) přivézt ;)"

A ještě jeden vzkaz, který napsat musím.
Michalovi:
Budu dělat, že to nečteš :) I když tu teď prozrazuji, co se mi 
odehrává v myšlenkách, což trošičku chci a nechci. Měla bych
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si nechat nějaké ty nevyřčené sny. Udělám to jen teď a tady, 
protože je pátek, já jsem doma sama a tvá slova mě dostávají 
někam, kde jsem neměla ani tušení, že se teď ocitnu. Přála 
bych si, abys nebyl jeden z mnoha. Ale ten jediný.
Abys nebyl pokus, ale zaručený výsledek.
A abych se v neděli mohla dívat z povzdálí na tu úžasnou 
práci, kterou tak rád děláš a byla nadšená z výsledku stejně, 
jako ty.

Lidé vstupují do našich životů každý den a neustále.
Někteří nám jen prodají rohlík, cestují vedle nás v autobuse, 
někteří se na nás usmějí jen tak na ulici a zase zmizí nebo 
pošlou jen tak z ničeho nic jednu hezkou písničku...

Srpen 2014 - Dívám se z okna a poslouchám 1491

https://www.youtube.com/watch?v=wdjnDiulduw


(Chtěla bych, aby se tahle písnička pouštěla sama na youtube
pořád dokola.)

Proč si jí pouštím už po sté?
A proč v ní slyším tebe?
Proč mám chuť nebýt teď tady, ale úplně někde jinde?
A proč mám chuť na další tvojí písničku?

Za borovicovou větví nevidím vám do tváří.
Ale poznám tě v té červené bundě z dálky z jakéhokoliv úhlu.
Stojí tam pán, co kouří cigaretu a mává rukama, jak ti něco 
vypráví.
Nemám ráda tyhle vytahané oranžovohnědé kalhoty.
Pak odchází a pořád mává rukama.
Vždyť on se k tobě vůbec nehodí!
Stojíš za autem, aby tě nikdo neviděl.
Prohrábneš si vlasy, ale svou tvář necháš už v dlaních.

Ty pláčeš...

Nepotřebuji vás slyšet, abych věděla, o čem si povídáte.

Jen jsem se koukla z okna, jestli ještě prší.
Dívám se z okna a poslouchám "Já nevěřím, že někdy najdu 
tě...".
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Dvě slečny v minikraťáskách kráčí zmrzlé v mikinách s 
kapucou přes hlavu a nataženými rukávy až ke konečkům 
prstů po mokrém chodníku. Sluší jim to, i když mrznou.
Co na tom, že je nám zima?
Ta zima je úplně stejná, ať mám rifle nebo šaty, tak co.
A zrovna dnes - celý den v práci poprvé v šatech - jsem si už 
ženštěji ani připadat nemohla. Děkuji mé milé kolegyňky i 
kolegové, kteří jste svým pohledem sjížděli neustále na můj 
výstřih (udělala jsem to dnes ostatně několikrát i já sama :) 
nebo při pohledu z dálky na moje nohy. Víte, já vaše oči 
vidím. Dívám se vám do nich. A do mých očí se nedívaly, 
ačkoli se o to pořád snažily :) To jste vy, muži :) A nám se to 
vlastně tak líbí. Kdybyste byl jen jeden, ale takhle jste mi 
udělali opravdu velkou radost :)
V kombinaci se slovy, kterými jsem byla dnes zasypávána 
jako růžovými kvítky, byl dnešní den pohádkou, ve kterém 
jsem byla já ta princezna a celý svět mi připadal dokonalý. I 
přes černé nebe a spoustu práce. Najednou se stalo všechno 
jednodušší a hezčí. A velký problém byl malý problém, velká 
starost malá starost.

Ještě se dívám z okna.

Proč jdou všichni tak zpomaleně? Proč je všechno tak ospalé, 
mokré a studené?

Už neprší.
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Zachumlám se do deky a nechci do tohoto okamžiku pouštět 
ani minulost ani budoucnost.

Chci usnout a probudit se vedle tebe... S písničkou o 
havranech a o tobě.

A když už jsme dneska u těch vzkazů.
Kačenko, máš tu ještě nedomalovaný hrad, zlatou hvězdičku, 
co sis chtěla odvézt a lesní jahody, které zrovna dozrály na 
balkóně a které mají být konkurentem obrovské zahrady plné 
letního ovoce, pejsků a kočiček.. :/ Ty tu nejsi a mně je tu bez 
tebe smutno. :/ Měla jsem dneska usínat vedle té nejspanilejší 
princezny na světě. A bez toho pohlazení jejích vlásků teď 
neusnu. Tak snad zítra.

Snad ten příští pátek bude veselejší, než ten dnešní.
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Možná ještě jeden vzkaz bych měla.
Není to osobní.
Ty IRELEVANTNÍ komentáře mažu. Nebaví mě totiž
R
O
L
O
V
A
T
a zjistit, že nevím, o čem to bylo!

Má trpělivost is IN THE FINISH, baby.
(Ty Šárko klidně piš dál.)

A jestli si někdo myslí, že je to nuda během měsíce psát o 
třetím chlapovi... - nejdřív Majo, potom Robin a teď už ZASE
někdo - tak ať to nečte.

Znáte tu Angličanku po přeměně, co se nemohla nabažit 
svého ženství a tisku uvedla, že měla sexuální styk s 500 muži
za rok? Jednoduše proto, že jí to prostě baví! Pro někoho nuda
:)

Tak já to mám v plánu taky!
(To jsem nemyslela vážně :).
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Mě zas baví psát stokrát o mých snech, klukách a přeměně, 
která mi vůbec není nepřijemná, celý systém mi nepřipadá 
postavený na hlavu, žije se mi krásně a nikdo nikomu někam 
neleze, aby si mohl koupit pilulku.
A o klukách budu psát víc a víc, protože existují, žijí tu s 
námi, jsou na zabití, ale jsou taky k pomazlení a potřebují nás 
stejně, jako my potřebujeme je.

Bohužel množství pokusů je závislé na výběru použitého 
vstupního vzorku a nemůžu za to, že všechny vzorky se 
vypařily, což je ovšem (z dnešního pohledu) ta nejlepší 
varianta, jaká se mohla stát.

V žádném případě tím nenaznačuji, že někdo je jen nějaký 
"vzorek". To byla metafora a přiznávám, dost blbá.

Chtěla bych se projít po Karlově mostě, i když tam jsou ty 
příšerné kočičí hlavy, a i když je to tak obyčejné neoriginální 
přání...
Možná vymyslím jiné. ;)
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Julie z Čečenska
17. srpna 2014 v 22:39 | Tereza 

Už vím proč jsou všechny společenské obleky mužů 
(převážně) černé a šaty žen barevné.
To je totiž záměr.

Dívala jsem se na ruský dokument o kostýmech z 18. století a 
nějaká odbornice přes kostýmy to tam vysvětlovala.

Muž měl černé sako proto, aby vedle něj vynikla jeho 
partnerka.
Ta měla šaty barevné, s velkou dlouhou skládanou sukní, 
která se při tanci roztočila.
Jde tu o ten kontrast.
Ženy mají být prostě ty krásné :)

Shodou okolností jsem druhý den koukala zase na ruský 
dokument - o Čečensku.
Nebylo to ani tak politicky myšlené, jako o běžném životě v 
dnešním hlavním městě Grozném.

Když jsem to na ten dokument přepnula, už jsem to nemohla 
přepnout zpátky, protože všude - ve městě, na ulicích, v 
mešitách, ve školách, které ukazovali - všude byli JEN muži!

No teda! Kde jsou ty ženy?
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V moderní části Grozného vyrůstají mrakodrapy a luxusní 
nákupní centra. Mají tam také dva zimní stadiony s kluzištěm.
A víte proč dva?
Jeden pro ženy a druhý pro muže!
(Sestra vtipně poznamenala: "No když na to maj!" :))

Tak jsem začala přemýšlet, kde tedy dojde k tomu, že se muž 
setká se ženou?

A hned tam byl záběr na čečenskou mateřskou školku, která 
byla docela podobná té naší (barevná, čistá, útulná), ale hned 
první komentář mě zmrazil úsměv na tváři. "Už dětem od 4 let
je vštěpováno, co má nosit muž a co žena. Jaká mají práva a 
povinnosti a jak jsou jejich životy odlišné."
Malé holčičky měly přes hlavy šátky (ale byl jim vidět celý 
obličej), kluci měli vysoké límce, které je musely tlačit do 
krku, ale to očidivně nevnímali, protože oddaně citovali 
pasáže z koránu.
Důležitá je disciplína.

Malí šestiletí kluci ve škole (pouze pro kluky) čtou povinně 3 
hodiny z koránu. Redaktor se jednoho chlapce ptal, jestli 
rozumí tomu, co čte a ten mu odpověděl, že většinou ne.

V dokumentu byly ale také ženy. Nacvičovaly spolu s muži 
společný tanec. V Čečensku se ale při tomto tanci nesmí muž 
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dotknout ženy, takže to vypadalo, jako když se 50 mužů snaží 
organizovaně dohonit 50 žen, ale nikdy je nedohoní. Pokud 
bych to přenesla do běžného života, jak se ti Čečenci 
rozmnožují?

Kdy a kde se tedy ti dva dotknou jeden druhého? Jak to, že se 
žení a vdávají?
Nešlo mi to do hlavy.
Ten dokument byl vyloženě zaměřený na muže, protože ženy 
jsem téměř neviděla.

Musí být "výborné" narodit se ve špatném těle právě v 
Čečensku. Obklopená kavkazskými zeměmi nebo Ruskem, 
kde situace není o moc lepší.

Tak jsem se pokusila nějakého čečenského transsexuála najít, 
protože mě to prostě zajímalo... a našla jsem článek z The 
Moscow Times z r. 1999.

Trochu se omlouvám za 
smutný článek, ale z téhle 
části planety asi nikdy 
žádný pozitivní nenajdu. 
Jen jsem tím chtěla 
poukázat na to, abychom
byly vděčné za to, co 
máme tady, v naší krásné

zemi České uprostřed Evropy...
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"Julie se bojí smrti, pokud bude přinucena k návratu do 
Grozného. A to nejen kvůli válce.
Julie, která se obléká jako žena, je nepochybně ženou i na 
první pohled. Podle její chůze, dlouhých pěstěných nehtů, ale 
teď je ještě oficiálně Dmitrij s diagnostikou transsexuál, 
čekající na operaci změny pohlaví.
Bombové útoky v Čečensku zvýšilo napětí a policejní násilí 
proti Čečencům v Rusku a tak se život v Moskvě stal pro ni 
nesnesitelným.

Ačkoli Julie, jejíž matka je Běloruska, nevypadá podle 
oblečení jako čečenská žena nebo muž, její pas ukazuje, kde 
se narodila a to se policii nelíbí.

"Rusové mě chtějí zabít, protože jsem Čečenka a Čečenci mě 
chtějí zabít, protože jsem transsexuál," řekla Julie, když 
žádala o azyl na německém velvyslanectví. Ale byla 
odmítnuta.

Pro Julii, která vypadá starší než na svých 29 roků, je to jen 
poslední v řadě tragických událostí. "Všechny transsexuálky 
jsou sestry v neštěstí," řekla Julie, která se pokouší najít 
někoho, kdo by za ni zaplatil 5000 USD (105.000 Kč) jako 
náklady na operaci, která se provádí v Rusku.
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(U nás je vyčíslená cena na jaře 2014 na cizineckém oddělení
v Motole na 126.000 Kč a předpokládám, že v Rusku se cena 
rozhodně od r. 1999 zvedla.)

"Nezbývá mi, než se vrhnout na divadelní prkna a bavit 
veřejnost jako transvestita, abych si na to vydělala."

Dmitrij věděl, že je jiný, už ve velmi mladém věku, když ve 
školce s dívkami vyměňoval svá autíčka a zbraně za panenky. 
Dmitrij si byl jistý, že není jen gay. Po pokusu o sebevraždu 
byl umístěn do psychiatrické léčebny v Moskvě, kde se setkal 
s pochopením lékaře, který mu diagnostikoval akutní 
transsexualitu. Po třech letech psychiatrického poradenství 
dostal povolení k zahájení hormonální léčby a možnost 
připravit se na operaci.
(Doba poradenství před zahájením HRT:
Česko: není stanoveno (2014)
Slovensko: 1 rok (2014)
Rusko: 3 roky (1999)
Chtěla bych slyšet mé oblíbené negativisty, co by mi psali do 
komentářů, kdyby proces přeměny prožili v Rusku. O tom, jak 
špatný je ten systém. Očividně zas tak špatný u nás nebude, i 
když není dokonalý, ale to není nikde. Proto si vážím toho, že 
jsem Češka a jsem ráda za to, co mám).

Mezitím se Julia zamilovala do Michaila, který byl ale 
lupičem.
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"Bylo to děsivé, ale současně romantické. Jednal se mnou 
jako se ženou, kupoval mi květiny, dával mi komplimenty. 
Bylo to poprvé, co se ke mě někdo choval jako k ženě."

Ale problém nastal, když se Julia účastnila jedné loupeže. 
Když se snažili z místa činu utéct, Julii se zlomil podpatek a 
spadla. Julie pak řekla policii, že byla jediná, kdo se podílel 
na loupeži a byla odsouzena na 8 let.
(Z toho vyplývá, že loupit v podpatcích je nesmysl. Ale nechci 
to zlehčovat.)

Butyrská věznice (Butyrka) z r. 1771 proslula jako nejtvrdší
kárné zařízení v Rusku. Dnes je jedním z nejvíce přeplněných
věznic v této zemi. Limit věznice je 2190 osob, je jich zde ale

přes 5000 (r. 2000).
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V Butyrské věznici úřady nevěděli, kam mají Julii/Dmitrije 
zařadit. Do ženské nebo mužské části? A tak zvolili jako 
kompromis samotku po dobu jednoho roku. Zpráva, že Julie 
je transsexuál, se rychle šířila vězením a vězni (muži) začali 
soupeřit o náklonnost Julie zasíláním dárků jako byla 
čokoláda, cigarety, dokonce i drogy nebo domácí alkohol.

Přežila pod ochranou jednoho člena gangu, který se stal jejím 
milencem, na oplátku odvracel zájem ostatních a na 
Mezinárodní den žen se domluvil se strážci na doručení velké 
kytice růží.

Tato "idylka" skončila, když byla Julia náhle převezena do 
zajateckého tábora v Penze v Rusku. Během této doby se 
Juliina matka vrátila do Čečenska pracovat jako dobrovolnice 
Červeného kříže, kde byla ale zabita. Julie nedostala povolení 
jít na její pohřeb.

"Byla jedním z mála lidí, kteří mě podporovali. Řekla mi: 
Nezáleží na tom, zda jsi můj syn nebo dcera. Ty jsi moje dítě."

Život venku byl pro Julii ale ještě horší, než ve vězení. Její 
milenec Michail jí nikdy nenapsal, začal brát drogy a prodal 
svůj byt.
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"Když čtu noviny nebo sleduji televizi, mám slzy v očích," 
řekla Julie. "Miluji Čečensko i Rusko, ale oni mě nemilují."

Kde je Julia teď v r. 2014 se mi už najít nepodařilo.
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Můj muž chce být ženou: Tiffany
17. srpna 2014 v 23:57 | Tereza |  Přeměny 

To jsem celá já.
Radovala jsem se, že ještě není 11 a tak se aspoň vyspím, 
když už půjdu do peřin.
Ale článek o Julii z Čečenska mi přišel moc smutný, tak jsem 
ho chtěla zakončit pozitivně nějakou jinou hezkou přeměnou.
Přeměna, kterou jsem našla, mě ale tak zaujala, že jí dám 
prostor v tomto samostatném článku.

Toto video (i celá přeměna) se totiž vymyká všem ostatním, 
které jsem kdy viděla.
Jennifer (partnerka Tiffany) vytvořila, okomentovala a nahrála
toto video na youtube teprve nedávno - 24.7.2014 s 
komentářem: "Můj muž se rozhodl provést přeměnu z muže 
na ženu. Toto je NAŠE cesta! Před HRT."

Jennifer je nepochybně snem každé z těch, kdo má doma 
úžasnou partnerku a nejsou schopny se rozhodnout mezi 
dvěma stranami: Ona nebo já?
Jakoby to nebylo slučitelné. Opravdu to nejde dohromady? 
(Několikrát denně si pokládají tuto otázku).
Ono to také je neslučitelné, protože praxe je taková, že naše 
partnerky nás opouští. (Co se týče mě, tak teď už vím, že by 
to stejně tak jako tak nemohlo pokračovat...)
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Zažila jsem jen partnerky tří MtF, které neutekly: Adélku 
(před HRT), Bětku (v průběhu HRT) a teď Tiffany z USA.

Protože je v tom videu pár hezkých myšlenek, tak je sem 
napíšu.
Řekla bych, že tohle je úplně první transition video vytvořené 
partnerkou transsexuální ženy, kdy navíc obě mají spolu už 
dvě děti. Navíc to video má naprosto odlišný úhel pohledu, 
než jaký je u ostatních podobných videí. Je z pohledu ženy-
matky. A některé fotky s dětmi jsou kouzelné.

Jennifer popisuje, že největší vliv na ní měla Sona Avedian, 
jejíž video jsem tu 6.2.2014 popisovala. To je podle mě jedno 
z nejzásadnějších videí tohoto typu na youtube s obrovským 
rozdílem před a po a také spoustou důležitých myšlenek.
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Když je štěstí někoho jiného našim štěstí, je to láska. - Lana
Del Rey.
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Ahoj lidi. Já jsem Jen a můj muž chce být ženou. To je velká
novina. Toto je náš příběh. Snad někomu pomůže!

(Po kliknutí na obrázek se spustí v novém okně video na
youtube).

Bylo mi 19 a jemu 24.
Hned v první chvíli, kdy jsme se potkali, to mezi námi 
zajiskřilo.
Stýkali jsme se potom každý den. Doprovázel mě každou noc 
domů, a když chtěl jet autem, trvala jsem na procházce.
Byl mým princem. Muž, který měl práci, ze které jsem měla 
respekt a byla důstojná. Byl úžasný, skvělý a vtipný. Co víc 
by si žena mohla přát?
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Při jedné z večerních procházek mi řekl, že se chystá jít k 
mariňákům. Snažila jsem se mu to rozmluvit, ale marně.

Psali jsme si každý den. Po třech měsících konečně přijel 
domů a ukázal se mi v uniformě.
Byla jsem tak rozrušená, když jsem ho viděla. Jeho rodina 
uspořádala na jeho počest oslavu a bylo mi velkou ctí smět se 
jí také zúčastnit. Ten den mě poprvé políbil. O týden později 
byl odvelen do Okinawy v Japonsku a neviděla jsem ho přes 2
roky!

Občas napsal, ale po chvíli mi začal moc chybět. Bez podpory
mé matky bych po roce a půl nikdy nezvedla telefon. Tušila, 
že si ho jednou vezmu. A tak jsem mu zavolala. Volali jsme si 
spolu denně v každé volné chvíli, dokud se nevrátil.
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O dva měsíce později jsme se vzali a během několika týdnů
jsem se přestěhovala na základnu Beaufort v Jižní Karolíně.
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Za dva měsíce byl odvelen do Iráku. Chyběl mi každý den.

Po návratu se nám narodila krásná zdravá holčička Natalia.

Po třech letech se nám narodil syn. Milujeme tě, Jasie!
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Roky jsme žili spokojený život. Užívali jsme si rodičovství, 
oba měli práci, koupili dům. Všechno bylo perfektní!
Překonávali jsme spolu s láskou v srdcích všechny překážky. 
Každý den jsme zakončovali tím, že jdeme do postele spolu a 
držíme se za ruce, ještě více zamilovaní, než den předtím. 
Bože, jak já miluji tohoto člověka!

Tak, jako jsem byla já uvězněna v běžných činnostech 
každodenního života, můj muž byl uvězněn v něčem totálně 
jiném. Stále ho něco tížilo na duši. Pokaždé, když jsem se ho 
na to zeptala, řekl mi něco jiného.

Jednou, když jsme si vyjeli za město, se mě můj muž zeptal 
na domněnky, jestli si myslím, že měl být ženou. Jeho srdce i 
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mozek se cítí být ženou. Seděla jsem tiše a poslouchala. 
Věděla jsem, že se můj muž v soukromí převléká už několik 
let a nevadilo mi to.

"Jsi transgender?", zeptala jsem se ho. Podíval se na mě, 
jakobych měla dvě hlavy. Nevěděl, co slovo transgender 
znamená. Tak jsem mu vysvětlila, že je to pocit, kdy se člověk
cítí být opačným pohlavím, než je jeho biologické, s jakým se 
narodil. Ten den, co jsme se vrátili domů, jsem nás objednala 
k terapeutovi, abychom tomu oba porozuměli a věděli, co dál.

Cítila jsem, že o svého muže přicházím. Už se mnou nebude 
chtít být? Pořád mě miluje? Proč neřekl nic už dříve? 
Budeme se muset rozvést? Co mám udělat, abychom to 
překonali? Přitahuji ho vůbec? Tolik otázek!

Na youtube jsem narazila na jedno video, které mi doslova 
rozsvítilo v hlavě. "Male to Female transition - Sona 
Avedian". Sledovala jsem to video se slzami v očích. 
Připadalo mi, že v tom videu vidím život svého muže 
prostřednictvím jiných očí.

Oba byli u mariňáků, manžely, otci, živiteli rodiny. Sledujíc 
Sonu, co cítí, jak se snaží pochopit, kým DOOPRAVDY je, se
mi otevřely oči a já pochopila, co se snažil můj muž celý život
v sobě skrývat. Jak jsem mohla být tak slepá a nevšimnout 
si, jak nešťastná je osoba, kterou miluji?
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Ukázala jsem to video svému muži. Jeho oči se zalily slzami a
potvrdil mi, že se cítí úplně stejně. Sona změnila náš život k 
lepšímu. Dala nám víc, než kdokoliv jiný mohl. Nejen že 
potvrdila mému muži, kým dopravdy celý život touží být, ale 
přivedla také k porozumění mě.

Za týden jsme se dostavili k první terapii. Drželi jsme se za 
ruce s navzájem propletenými prsty a cítila jsem, jak nám 
oběma buší srdce. Byli jsme tak nervózní a báli se, co 
uslyšíme. Náš terapeut potvrdil, že můj muž je transgender.

Co ale teď máme dělat? Kam odtud máme jít? Přijmout to a 
překonat!

Někteří lidé se diví, proč jsem s ním zůstala. Znamená to, 
že jsem lesba? Líbí se mu teď muži? Jak se teď postaráme
o naše děti?

Jsem silná, nezávislá a směr svého života si určuji sama. 
Zůstávám, protože JÍ stále miluji. Nikdy jsem se 
neidentifikovala jako lesba, heterosexuálka nebo bi-
sexuálka. Zamilovala jsem se do duše toho člověka. A duše
nemá pohlaví. Říká se tomu "pansexuál". A ona se 
identifikovala jako lesba v mužském těle. (Celou dobu jsem
doufala, že je to jen vtip. (smajlík :))
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Naše překrásné děti vyrůstají s námi v našem domě, ve kterém
je jejich rodiče milují a podporují se navzájem. Když se naše 
dcera zeptá, proč její táta vypadá jako žena, jednoduše jí 
odpovíme a vše vysvětlíme. Že táta se cítí v srdci být ženou. 
A všichna srdce si zaslouží být šťastná.

Nemyslím si, že je to pro naše děti neštěstí. Je to práce 
každého z nás rodičů naučit je, jak se zachovat v této těžké 
situaci.

Když jsem JÍ poprvé udělala make-up, otevřela jsem nový
svět možností. Když jsem skončila, už nikdy jsem neviděla 
svého manžela. Viděla jsem překrásnou ženu.

Ženu, která se usmívala plná života a úsměvem, který jsem 
nikdy před tím neviděla. A pro ten úsměv to stálo zato.
Už nikdy jsem jí nenechala jít zpátky.
Všechno začalo být jiné. Začala konečně žít! Začala se 
usmívat! Začala být šťastná! Proč bychom se vraceli zpět?
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On je Ona. A Ona je úžasná.
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To, co tady čtete, se stalo TEĎ. Není to historie. Tohle je 
přítomnost. To se teď odehrává někde mezi námi a nemusí to 
být jen příběh Jennifer a Tiffany, ale třeba Václava a 
Markétky v nějaké úplně nenápadné české domácnosti...
Tam, kde je láska tak silná, že ji nezboří ani něco takového, o 
čem je tento blog, je velká šance na šťastný život se šťastným 
koncem. Nazvala bych to "dokonalou přeměnou", protože 
během ní neztratíme ani jednoho člověka. Jennifer má 
každopádně můj obdiv.

Tiffany je ještě před HRT.
Jennifer začala na youtube přidávat další videa, která točí 
spolu s Tiffany (kde ještě vystupuje na veřejnosti jako muž). 
Třeba jak spolu jedou nakupovat make-up :)
A tak jsem zvědavá, jak tohle bude pokračovat :)

A na závěr jedna moc hezká fotka z transition videa Audrey, 
které jsem sem nakonec nedala.
Tohle nafotila pro Audry její přítelkyně s tímto vzkazem. A 
mně se to MOC líbí :)
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"Má přítelkyně si přeje, abych se mohla na věci dívat z jejího
úhlu pohledu.
Já souhlasím."

Já taky! ;)
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Můj úhel pohledu
18. srpna 2014 v 17:50 | Tereza 

Do včerejšího článku jsem vložila fotku (níže vlevo), kterou 
dostala Audrey (MtF) od své přítelkyně během přeměny a 
kterou okomentovala: "Má přítelkyně si přeje, abych se na 
věci mohla dívat z jejího úhlu pohledu. Já souhlasím".
Na základě této krásné fotky udělala Audrey také "svůj úhel 
pohledu" a má ještě co dohánět, tak tu fotku sem dávat 
nebudu, ale během dne mě napadlo, že bych tento úhel 
pohledu mohla udělat já :) Fotku jsem neretušovala a prsa 
nejsou uměle "zmáčknutá", i když je fakt, že ta podprsenka je 
moc hezky podpírá a jakoby zvětšuje a je to moje 
nejoblíbenější i díky těm drobným černým kraječkám :)
Hodí se to, protože zítra je to přesně půl roku na HRT! Jupí! 
První půl rok za mnou. Teď už zbývá jen ten druhý + pár 
měsíců navíc, kdy tahle kniha bude téměř dopsána a chyby 
budou napraveny.
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Ještě mám taky co dohánět, ale minulý pátek v šatech v práci 
s tímto výstřihem (no trošku zahalenějším :) jsem se prostě 
tohoto "úhlu pohledu" nemohla nabažit. Zbláznila jsem se do 
výstřihů! :)
A mám z toho radost! :)

Dnes jsem musela na finančák.
Přišla mi nějaká výzva nebo co :) (Dobře, tak jsem zapomněla
zaplatit v květnu daň. Ale obvykle to nezapomínám. To bylo 
tím, že jsem od ex koupila polovinu dnes už mého bytu a do 
té doby nám chodily automaticky složenky). Měla jsem 15 
dnů na doložení přiznání a protože jsem svědomitá, tak jsem 
tam dnes utíkala. (Včera jsem strávila moc "příjemný" večer 
vyplňováním přiznání a abych si spravila náladu, musela jsem
sem pak dát hned dva články :).
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Poslední setkání s úřednicemi na finančáku na konci zimy 
nebylo zrovna moc milé. Myslela jsem si, bůhví jak 
nevypadám žensky, ale šla jsem tam v bílých teniskách, 
dámských riflích a růžové kostkované košili. Rozhodně jsem 
nevypadala jako žena, jak jsem si tehdy myslela, že by mě 
mohli identifikovat a tak mě neustále "krásně" oslovovali ve 
špatném rodě a já už potřebovala být pryč, jak mi tam nebylo 
dobře.

Teď bylo ale všechno jiné.
Jen co jsem vešla a usmála se na dvě úřednice, jsem byla 
tázána moc krásnou větou: "Co byste potřebovala?"
Tenhle podmiňovací způsob mám ráda, protože se v něm musí
použít rod místo věty typu : "Co potřebujete?"
Vysvětlila jsem jim to, ujmula se mě jedna z nich, ta druhá mi 
nevěnovala téměř žádnou pozornost a jen se mezi sebou 
bavily ve stylu: "No ona paní nese přiznání, nevíš kde má 
kolegyně ten formulář?" :)
Paní nesla přiznání, seděla tam na židličce a měla velikou 
radost.
Byly moc milé a celé jsem to pokazila vlastně nechtěně já, 
protože jsem nahlásila, že daň budu platit převodem (už už mi
dávala univerzální složenku) a tak vzala papírek s 
předtištěným číslem účtu a začala opisovat nahlas rodné číslo 
bez ženské pětky na třetí pozici...
Ach jo.
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Takové detaily mi vždycky zkazí radost. Ale ne úplně. Ona to 
přešla, jakoby nic, poděkovala jsem a šla.

Nevím, čím to je, že i návštěva finančáku je teď pro mě 
příjemná? :)
Malá holčička mi venku podržela dveře a tak mile se na mě 
usmála. Tak jsem jí to oplatila, poděkovala a běžela na poštu.

Já chci na další úřad! :) A mezi lidi! A chci být oslovována 
"paní"!

No a co, že se toho nemůžu nabažit. Tak nemůžu! :)

Už dávno jsem tu chtěla napsat o Peťulce, která bydlí kousek 
ode mě.
To je slečna, která je za prvé krásná, za druhé chytrá, za třetí 
šikovná a vlastně bych tu mohla vyjmenovat všechny dobré 
ženské vlastnosti :)
Od té doby, co znám Péťu, pořád nad ní přemýšlím.
Ona se totiž vymyká všem slečnám, které jsem měla až dosud 
možnost poznat.

Protože ale musím chránit její soukromí, zmíním se tu o ní jen
krátce.

Ještě před dvěma lety jsem si myslela, že přeměna má svůj 
standardní postup (sexuolog - hormony - operace). Že je 
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dokonce standardní přicházet o partnery a nemít své milované
děti každý den u sebe.
Ale není tomu tak!
Jsou i případy, kdy přeměna probíhá naprosto nestandardně a 
rozhodně je to zajímavá alternativa (do které bych tedy 
neměla sílu jít, ale možná že kdyby mi nic jiného 
nezbývalo...).

Jen jeden den v měsíci si můžete dovolit být tou skutečnou 
krásnou ženou. A pak zase šup zpátky. Ke své ženě a ke 
dvěma krásným dětem, protože otec rodiny bude pořád otec 
rodiny.

Už jste 12 let na HRT! 12 let!!! (Pro mě něco tak 
fascinujícího!) Takže vypadáte krásně žensky, prsa narostla, 
ale většinu dní musíte chodit alespoň oblečená v unisex. V 
prvních letech HRT neužíváte androcur, protože "to by doma 
neprošlo". A nikdy nemůžete splnit podmínku jednoho roku 
života v dané roli, která je podmínkou k operaci v ČR. A tak 
šetříte na Thajsko, kam se vydáte na vlastní pěst, protože vás 
konečně manželka ujistila, že spolu (opět kvůli dětem) 
zůstanete i po kompletní přeměně v ženu, i když už si dávno 
našla jiného partnera. Po návratu z Thajska bude táta i tělesně 
kompletně ženou, ale pořád to bude táta, který nikdy nebude 
moct žít 24 hodin v ženské roli.
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Ta situace mi přijde tak zvláštní. Chvílemi jsem měla pocit, že
je smutná, ale ono to tak úplně není. Ten člověk dosáhl svého.
Je ženou. I když není přijímán jako žena úplně zcela.
A také mi přijde nelogické, aby člověk, který je 12 let na 
HRT, vypadá jako žena (mimochodem moc jí to sluší! :) 
nemohl u nás na operaci jen proto, že nemůže žít plně v 
ženské roli. Pochybuji, že žije (nebo bude žít) v té mužské! To
už je přeci dávno minulost. 0na už dávno není muž...

Nikdy jsem se předtím s něčím takovým nesetkala.
Péťo, tímto tě zdravím, mám tě moc ráda a těším se, až mi to 
všechno povíš u toho vyhlášeného zákusku ;)
Máš můj obdiv.

Jdu zpracovat patyzón na řízečky, co jsem dostala od 
kolegyně (bože kdo vymyslel tenhle název? :) a dívat se na 
svět svým úhlem pohledu :)
A u toho všeho mít zamotanou hlavu z těch všech zpráv, které 
teď dostávám a díky kterým se má euforie ještě více 
prohlubuje. To mířím zase na vás, Michale. ;)

Jsem vděčná za moment, který mě tehdy posunul dopředu a já
konečně skončila u Hanky!
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Když jsem slyšela poprvé jeho hlas
19. srpna 2014 v 18:21 | Tereza 

Majo.
On byl z těch prvních mužů, na kterých jsem otestovala svůj 
hlas tříhodinovými rozhovory v telefonu, svůj vzhled 
tříhodinovými rozhovory po skypu se zapnutou webkamerou, 
aniž by cokoliv věděl a když jsme si naplánovali první rande, 
nevydržela jsem ten tlak v sobě a řekla jsem mu to o sobě, 
takže z rande sešlo.
Po dvou dnech to přijal, úplně mě jeho reakce nadchla a psali 
jsme si dál.

Jenže zatímco já mu během jeho dovolené, kdy neměl přístup 
na internet, pořád psala, on mě ne. Neměl ani kredit, jak říkal. 
A mě přestalo bavit být tou aktivní jenom já, i když jsem se 
vážně snažila. Ale potřebuji muže, u kterého budu cítit, že mě 
chce, že o mě má zájem, že mě miluje a že na mě myslí. 
Nemusí mi psát stokrát za den, stačí mi málo.
Měl potom týden možnost mi psát z domu své sestry v Praze, 
kde byl ještě týden, než mu dovolená skončí.

I tehdy jsem mu psala, ale on mi ani jednou neodpověděl.

Nesnáším výmluvy.
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Mezitím přišel pokus s Robinem z Prahy, který to vzdal a 
nepřišel na první schůzku (což mi ale vůbec nevadí), i když 
svým způsobem vše přijal (nebo se s tím stále snaží srovnat, 
ale komunikuje) a pak přišel Michal. (Ten je kapitolou samou 
o sobě a je to to nejhezčí, co mě zatím potkalo, ale o něm až 
přijde ten správný čas, abych to nezakřikla... Michal o mě ví 
všechno.).

Dnes ráno vzkaz: "Dobré ranko do ...(města, kde bydlím)"
To byl Majo. Jakoby nic.
A chtěl si povídat.

Prostě chlapi.
"Pohodička."
Ozvou se po 10 dnech a tváří se, jakože se nic nestalo a vše 
bude dál pokračovat.

Majo, už nejsi na první koleji a můžeš si za to sám.
Tohle nebyla zpráva, na kterou jsem čekala. Teď jsem jí 
čekala od někoho jiného. A od něj mi přišla taky, takže jsem 
se rozzářila a to mi zůstalo opět celý den.

Chvíli (pár hodin) jsem dělala uraženou a pak jsem Majovi 
stručně odepsala. Nejásám jako dřív, div se mu nevrhám 
kolem ramen a ani po tom netoužím.

Silvio, Pavel, Jarda, Majo a Robin.
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To byli první muži, kteří měli přijít, protože mi dali 
sebevědomí, které mi chybělo. Já je nehledala. Oni našli mě.
Tolik jsem potřebovala vědět, že projdu po telefonu u muže, 
který nic netuší.
A pak najednou pokus s tou webkamerou.
Zase to vyšlo!
Pomaličku krůček po krůčku jsem postupovala dál a hořela 
zvědavostí, jak to asi dopadne? Každý z těch mužů mě 
posunul někam dál.
Jaké asi budou ty další kroky? (Ono se dá očekávat, jaké :)

Tehdy jsem byla tak nervózní a měla strach. (I teď mám úplně
stejný strach, protože je přede mnou krůček další).
Ale vždycky zbytečně.
Protože vždycky to dopadlo dobře.
Veškeré mé obavy byly neopodstatněné a já nechápala, jak je 
to možné. Necítila jsem se tak dokonalá, jakou mě oni viděli 
nebo slyšeli. Ale fungovalo to! Byl to jeden z nejkrásnějších 
pocitů, které žena může zažít - když ji muž bere zcela jako 
ženu, jako krásnou ženu a dává jí to najevo.

Tito muži přišli proto, aby mohl jednou přijít Michal.
A ten už mohl slyšet v telefonu nestresovaný přirozený hlas 
Terezy. Kdyby mě chtěl vidět na webkameře, s radostí na to 
kývnu, protože tohle už mám vyřešené a nemusím se sebou 
dělat nic. Jen zapnu skype.
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Je šest večer, dny se zkracují, ráno už bylo jen 7 stupňů, ale na
mé obloze září slunce a já se vznáším.
Všechna poprvé jsou tak krásná!
Před chvílí jsem slyšela poprvé Michalův hlas.
Nechtělo se mi od něj.
A to, co mi říkal, mi zcela zamotalo hlavu (to už ostatně dělá 
pár dní ve svých e-mailech a smskách :). Těžko říct, kdo jí má
zamotanou víc, ale já musím samozřejmě předstírat, že jsem 
vyrovnaná žena nad věcí. (Očekává se to ode mě vůbec? 
Abych byla nad věcí?).

Než na mě v pátek bude čekat v práci před vrátnicí, nemůžu s 
jistotou říct vůbec nic.
Ale sobotní článek tady bude asi hodně zajímavý :) (Nebo 
taky ne a bude nejkratší ze všech.)

Když někoho potkám (kohokoliv, nemusí jít o někoho, kdo je 
mi sympatický), vždycky nějakou chvíli trvá, než se spolu 
naladíme na společnou frekvenci.
Někdy to trvá vteřiny, minuty... roky... nebo nikdy :)

S Michalem jsem žádnou frekvenci ladit nemusela. Hned jak 
jsem zvedla telefon, už byla naladěná...

Pátek 22.8.2014 - to bude den, kdy si Tereza bude moct do 
svého deníčku napsat poznámku "první rande". A s Michalem.
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Neexistuje nic, co by naší schůzku dokázalo odvolat nebo 
přesunout. Síla něčeho velkého, která je násobena dvakrát 
(protože jsme dva), nás nevratně a přirozeně směřuje do 
tohoto jediného bodu.

Kdybych měla věšteckou kouli, nepoužila bych jí, abych 
zjistila, jak ten pátek dopadne.
Chci si totiž do té doby, než přijde, užít okamžiky štěstí s 
nadějí, že může dopadnout dobře. A že pro něj budu pořád tou
ženou, jakou mě vidí teď, než se se mnou osobně setká.

V pátek bere foťák. A taky notebook. Prý abych si mohla 
fotky hned prohlédnout a kdyžtak je smazat :) To je tak 
hezké :)
Je tak krásně s nejčistšími úmysly přesvědčený, že ty fotky 
budou stát za to! Přestože si tím já nejsem jistá vůbec. Ale líbí
se mi jeho nadšení. Pro všechno. I pro mě.

Snažím se krotit, ale jsem v pubertě, tak mi to dává hodně 
práce :)

Když jsem slyšela poprvé jeho hlas, chtělo se mi ocitnout se 
hned teď v jeho pevné náruči...
O kom mluvím?
Ty víš...
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Páteční rande
21. srpna 2014 v 7:42 | Tereza 

Chtěla jsem vám všem, kdo mi píšete a bojíte se o mě, 
poděkovat.
Opravdu o mě nemusíte mít strach. Jsem dospělá, i když 
naivní.
A naivita se nedá vyléčit. Jde z ní jen dospět díky 
zkušenostem, kterých mám teď asi jako 13tiletá holka.

Žádné první rande tento pátek nebude.

Bude to normální pátek jako každý jiný.
Akorát ty buchty stejně upeču a donesu je kolegovi, který si je
zaslouží víc.

Chybí mi ten pocit, který jsem měla ještě včera...
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Páteční nerande
22. srpna 2014 v 17:26 | Tereza 

Je pátek půl páté a já se 
tu cpu u počítače 
posledními povidlovými
buchtami, které ze dvou 
plechů od včerejšího 
večera všechny zmizely 
a udělaly aspoň někomu

radost. Dělalo mi dobře, jak všem chutnaly. Ale místo toho, 
abych se balila na výlet na sever Moravy, na který už se moc 
těším a potřebuji ho, musím tu ze sebe dostat všechny ty 
pocity z posledních dnů a nocí, které mít nechci. Vadí mi, že 
je mám a nejsem schopná zajistit to, abych je neměla.

Rande, které se mělo právě teď odehrávat, jsem měla už 
dávno pustit z hlavy. Ale ono to nejde. Bylo to tak hezké 
(třebaže naivní a nepravdivé - i ta lež byla hezká (jo, to lež 
někdy umí být)). Když jsem vyšla z práce, stejně jsem hledala
červené auto, do kterého jsem měla nastoupit a pak byla na 
pumpě naštvaná, že musím sedět ve svém autě v riflích, 
zatímco jsem se touhle dobou měla procházet po městě, měla 
mít zamotanou hlavu a měla mít na sobě přiléhavé šaty, 
protože tenhle den, nejteplejší za posledních 20 dní, je 
posledním letošním teplým dnem, kdy jsem mohla mít rande a
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přijít tak v šatech. Tolik jsem si přála, aby bylo hezky a ono 
je. Jenže smůla.
Teď už bude jenom pořád zima a já jsem tvrdohlavá a trucuju,
takže jsem se zařekla, že na první rande prostě v těch šatech 
přijdu, což znamená, že ho dřív než v červnu 2015 (tedy až 
bude další teplo) nemůžu uskutečnit.
Ono to má i svůj smysl, protože nebudu muset nikomu 
vysvětlovat, že musí ještě půl roku počkat, než budu v cíli. To 
už bych v něm v červnu teoreticky měla být a pokud ne, tak to
bude otázka dvou tří měsíců, což už je snesitelnější než šest 
nebo devět.
A na truc si zítra vezmu šaty, protože jsem je měla mít dneska 
a protože je krásně, i když má přijít studená fronta. Copak 
jsem si toho léta užila? V těchto zeměpisných šířkách je léto, 
jaké si představuji, jen utopie. Ale stěhovat se nebudu, takže 
mi nezbývá, než si těch pět dní léta v roce nějakým způsobem 
užít a rozplánovat si program tak, abych to za těch pět dní 
všechno stihla (což je samozřejmě nemožné). Nebo utéct 
aspoň na týden tam, kde je léto létem a ne jakýmsi chabým 
pokusem o teplo a slunce.

Už třetí noc se probouzím vyděšená ze snů, které se mi zdají. 
Ve všech normálních snech jsem já sama sebou a nic v nich 
neřeším, ale tyhle psychosny o mé bývalé ženě jsou vážně už 
nesnesitelné. Přehodí mě zpátky, kde Tereza vůbec neexistuje 
a Tom hltá krásu své ženy, mluví na ní tak, aby se snad při 
jediném ošklivém pohledu nerozplynula a bojí se jí dotknout, 
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aby mu neutekla. Touží po tom, aby se vzali za ruce a ona tam
stojí, povídá si s ním, voní, směje se a když se ho náhodou 
omylem dotkne, je mu celým štěstím do breku, protože to je 
to jediné, po čem touží. Jeho žena se v jeho snech neustále 
vrací, buď s tím, že je zpátky nebo s tím, že má o ní Tom 
bojovat a taky bojuje, snaží se, opravdu se hodně snaží a pak 
se probouzí do reality, kterou není schopen chvíli vůbec 
přijmout, ale nakonec si uvědomí, kdo je a kde je.
Ten večer, co jsem se dozvěděla, že žádné rande nebude, mi z 
toho bylo smutno a tak to na mě padlo, že jsem nebyla 
schopná čelit vzpomínkám, které nemám ráda, za normálních 
okolností se jim úspěšně bráním a obvykle se ani vůbec 
neobjevují, protože není proč.
Zřejmě to bylo tím, že jsem někoho potřebovala a ta blízkost 
kohokoliv mi prostě chyběla.

A tak mě rozbulela bílá polička v koupelně, kterou dostala k 
svátku a pro kterou jsem běžela hned z práce, abych jí stihla 
tajně namontovat; vana, po jejímž okraji běhala naše kočička, 
když se v ní moje žena koupala a já byla u toho, smáli jsme se
a byli jsme tak bezstarostní a šťastní; samolepky zvířátek na 
dveřích pokojíčku, které tam Kačenka nalepila, když byla 
malinká; postel, na které vedle mě ležel člověk, se kterým 
jsem chtěla zůstat celý život a vedle které byla postýlka s 
Kačenkou, pro kterou si jednou v jedné deštivé srpnové noci 
přijela záchranka; postel, ve které jsem svou ženu utěšovala, 
když jí bylo zle a měla radost, když mi říkala, jak je jí hned 
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lépe, když jí hladím... Sítko na čaj, do kterého si sypala 
voňavý černý čaj; hnědé skleničky z varného skla, do kterého 
si dělala kapučíno; závěs v koupelně, který jsem kupovala, 
abysme to tam měli hezké; orchideje, které mi tu nechala a 
které tak krásně kvetou; židličky na balkóně, na kterých jsme 
sedávali v horkých večerech, mlsali zmrzlinu a povídali... 
Nemůžu potom už usnout. Vidím jí v černém kabátku, jak 
přijíždí ze své první práce autobusem a já jí letím naproti a 
beru za ruku; jak za pár let běžím z práce a jde mi naproti i s 
Kačenkou - byla jsem tak pyšná a šťastná, že je mám. A 
najednou tu nejsou. Mám téměř všechno, co jsem si přála, ale 
za cenu toho, že jsem část svého štěstí ztratila.
Nelituji toho. Jen mi to prostě chybí a poslední tři dny stovky 
jejích stop a vzpomínek jsou tu se mnou všude, jsou i v práci, 
venku, v obchodě... Jakmile hrají její oblíbené písničky, už jí 
vidím, jak je poslouchá, jak jedeme spolu v autě. Ne ta žena, 
kterou teď potkávám, když mi předává Kačenku, ale ta, kterou
jsem poznala v r. 2000.
Za měsíc se jim narodí miminko.
Vše je tak absolutně nevratné - z mé i její strany a přesto 
přichází sny, kde je vše jako dřív a děsí mě k smrti.

Jsou to dva roky a stává se, že pořád otvírám dveře bytu 
pomalu, abych nepraštila hlavičku naší zvědavé kočičky, která
už tu dávno není. Nebo se probudím a hmatám vedle sebe, 
jestli tam moje žena spí. Ale to je jen shrnutý přehoz přes 
druhou postel. Ne, vedle mě opravdu nikdo nespí.
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Ale aby nedošlo k mýlce. Já se nechci vrátit ani to tak 
necítím. Jsem šťastná tam, kde jsem a to je to, co mi ráno 
vždycky udělá radost, protože jsem to já, kdo vyjde z bytu a 
jde namalovaná a třeba v šatech do práce, kde už jsem pro 
všechny Terezou a stejně tak téměř pro celý tento svět.
Nikdy bych se nevrátila. Tohle je ta nejlepší věc v životě, 
jakou (spolu s narozením Kačenky) prožívám.

Ale to, že mi má žena chybí, se s tím přeci nevylučuje.

Přeměnou se toho změní hodně, ale lidé, které jsme měli rádi, 
zůstávají stále lidmi, které jsme měli (nebo máme) rádi. 
Navzdory tomu, jak se k nám chovali nebo chovají.

Nelze uměle nebo tréninkem zařídit, aby nám ze srdcí zmizeli.
Můžeme jen žít tak, abychom na to nemysleli.

Dost se to podobá transsexualitě.

Taky s tím můžeme žít a děláme vše, abychom na to 
nemysleli.

Ale jsou dny, kdy to zadržet nejde.

U transsexuality je výhoda, že do přeměny jít můžeme.
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Do vztahu s osobou, která od nás odešla už jít nemůžeme 
nikdy.

Nechci mít tyhle sny, nechci mít tyhle stavy, nechci brečet, 
nechci myslet na svojí bývalou ženu, nechci myslet na 
minulost a nechci řešit transkomily.

Ok. Pouštím to z hlavy :)

Dnes bylo v práci velké hasičské cvičení. Vyhnali nás do té 
zimy jen v tričkách na parkoviště před budovu, kde nás bylo 
asi 200, úplně jsem se klepala (nesnáším zimu! Nechci, aby 
byla zima! (Bože, to je dneska protestů!) :). Z hasičských aut 
vyběhli urostlí chlapci, jedni běželi s nosítkami, kolegyňka se 
ke mě přitulila a pošeptala: "Že by sis taky dala říct a nechala 
se těma klukama někam odnést?" :)

To bych se tedy nechala :)

"Potřebuji nějakou dobrovolnici!", se najednou ozvalo.
A kolegyňka šťouchla do mě! Vyjekla jsem, co dělá, že se asi 
zbláznila a všichni se začali smát. Říkala jsem jim, že vedoucí
zásahu je můj sympatický kamarád. Ale nemůžu ho pozdravit,
protože mě teď už nezná :)
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Jíťa mi poradila, abych si pořídila pejska. Že jedna její 
kamarádka venčila psa v parku tak dlouho, dokud tam nenašla
svého současného partnera - taky pejskaře.
Chtěla bych pejska, ale brečel by tu. Odcházím brzo ráno a 
přicházím večer vyspat se sem.

Tak aspoň kočičky. Ale vydrží tu? Když budou dvě, tak by 
mohly. Ale užiju si jich, když tu věčně nejsem?

Tak potom partnera.
Ale v téhle fázi asi těžko.

Takže zase nic. :/

Nevím, co plaším, když jsem tu dva roky sama a do teď jsem 
to neřešila. Jenže teď to najednou řeším a já vím proč. 
Aktivně ty kluky nevyhledávám, jenže oni se nabízejí sami a 
já vždycky některému z nich nedokážu odolat. Zapomenu, že 
tu část těla, kterou mám navíc, vůbec mám a když mi celý 
nadšený navrhne rande, zajásám, přijmu to a až pak dodatečně
řeším, co že jsem to vlastně slíbila, vždyť já ještě nejsem 
"hotová".

A tenhle mezistav je opravdu občas na facku. Je fakt, že 
nejtěžší to bylo na začátku, kdy jsem se teprve rozkoukávala, 
ze všeho byla vyděšená, ale teď už mě okolí bere tak, jak jsem
si představovala.
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Tedy ne úplně. To je i důvod, proč nejedu na Moravu vlakem, 
ačkoli je to o hodinu rychlejší než autem (stejná vzdálenost) a 
levnější o dvě stovky. Moc dobře si pamatuji jízdu vlakem z 
Pardubic do Hradce. Ačkoli potom autobus z Jičína byl 
naprosto v pohodě. Nemíním řešit hovory spolucestujících o 
tom, jestli jsem nebo nejsem to, co si myslí (ačkoli to třeba 
zrovna nemysleli zle) a za těchto okolností si ani nemyslím, 
že je vhodné se s kýmkoliv scházet, třeba si myslí a tvrdí mi, 
bůhví jak jsem krásná a ženská.
Kdybych byla tak krásná a ženská, jak říká, tak mě ty dvě 
slečny ve vlaku neřeší a potom v hradeckém parku ti dva kluci
neponižují hloupými průpovídkami.

To, že jsem pět měsíců (ode dne, kdy jsem Terezou full-time) 
takovou reakci nezažila ještě neznamená, že to tak není.
Dokud budu takové lidi potkávat a oni mě budou řešit, na 
žádné rande nejdu.

Tak mám trošku trucovací den no.

Zítra ale přijdu na jiné myšlenky, protože mě čeká Lenička s 
její rodinou, které mám moc ráda a nesmírně se tam těším. 
Jsem si jistá, že se mi od vás nebude chtít, Leni!

Chtěla bych být jako ta slečna s dlouhým culíkem na jednu 
stranu, co se teď naklání ke svému chlapci a ukazuje jí něco 
na mobilu. Chtěla bych cítit jeho dech a jeho vůni a pak bych 
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chtěla, aby mě vzal za ruku, jako ti dva venku, na které teď 
koukám, protože počítač mám přímo u okna a poslední dobou 
jakoby všichni chodili jen v párech a za ruku a líbali se na 
každém rohu.
Chtěla bych přijít domů a být tam s ním. Mít si s kým povídat 
a neřešit transsexualitu, tenhle blog, svoji minulost, svoji ex, 
svůj vzhled...

Je fajn občas vyslovit nahlas nějaké přání.

Ou, to se mi ulevilo.

A jde se balit :)
(Kluky teď ale chvíli ne.)

Jinak holky (Lucka 1, Lucka 2, Vlasti...) ze severní Moravy! 
Moc ráda bych vás viděla, ale stíhám jen Leničku. Určitě se 
ale uvidíme jindy, až tam zase vyrazím :)
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Havířovské protiklady
24. srpna 2014 v 21:03 | Tereza 

Je konec srpna. Na mé 
přední okno stříbrného 
autíčka dopadají první 
spadané listy stromů 
lemujících silnici. V 
Ostravě, ve Frýdku i v 
Místku, v Litomyšli i v 

Hradci Králové. Některé stromy začínají svou nazlátlou 
barvou připomínat v tom ospalém slunečním svitu, že se blíží 
podzim. Nevadí mi to. Pro mě je to jen posun o krůček dál. 
Potřebuji, aby čas utíkal rychle. Chci už být totiž v cíli. A pak 
zas čas poprosím, aby plynul pomalu, protože si budu chtít 
všeho užívat plnými doušky. (Což dělám i teď, ale ty doušky 
nemohou být ještě tak plné...)

Od chvíle, kdy jsem se na silnici do Ostravy odpojila od mého
doprovodného vozidla, ve kterém seděla jedna moc povedená 
rodinka, se kterou jsem strávila uplynulých 24 hodin, jsem 
nemyslela na nikoho jiného, než na ně.

Tomuto blogu nebo snad náhodě či štěstí vděčím tomu, že 
jsem poznala velkou spoustu milých a zajímavých človíčků s 
nejrůznějšími osudy a tito lidé ke mě přivedli zase další milé a
zajímavé osoby.
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Cítila jsem se o víkendu jako nějaká královna. Já nejsem 
žádná VIP! :) Ale měla jsem VIP hrneček, VIP taxi (krásnou 
vyleštěnou starou žlutou škodovku "erko", která sama o sobě 
poutala jízdou po Ostravě pozornost), VIP postel s VIP 
polštářem s vílou Amálkou, VIP kávu se speciální houbou a 
vlastně VIP společníky, o kterých teď nevím, kterého z nich 
bych tu měla raději :) Nejlépe všechny, i když samozřejmě 
Leničku znám nejdéle.

Lenička (MtF) je v poměrně komplikované situaci. Před 10 
lety byla u Hanky ve fázi "po Weissovi", ale měla přijít na 
svět dcerka, takže přišlo jasné rozhodnutí a klasický průšvih 
byl na světě. Teď má během dne v hlavě každou vteřinu 
myšlenky na dva protiklady, které se ne a ne spojit. Přeměna 
nebo rodina?

Její žena Káťa je ve fázi "tak to udělej, stejně se trápíš, ale se 
mnou nepočítej" a jejich děti jsou ve fázi "potřebujeme vás 
oba".

A tak Lenička přešlapuje na místě, neboť není schopná udělat 
ten krok a zatímco ona má tu rodinu, kterou jsem já ztratila (i 
když ne tak úplně, jak by se mohlo zdát, protože Kačenku 
mám pořád, i když tak málo a chybí mi), já mám zase 
ženskost, po které jsem tolik toužila. Ona je můj protiklad. 
Dívám se, jak by to dopadlo, kdybych tehdy přešlapovala.
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Přijela jsem proto, abych je viděla, abych je poznala a byla 
jsem nadšená. Jen co jsem se objevila na schodech, už mi 
jejich 10letá dcera Míša podávala barevný vlastnoručně 
upletený náramek se slovy: "To je pro tebe, teto."
Mám ho ještě pořád na ruce! :)

Nechci tu rozvádět stavy a atmosféru, která v té rodině 
vládne. Není to jednoduché pro nikoho. Ale ty děti, to jsou 
vlastně dvě nejdůležitější osoby v téhle rodině, protože ty tu 
rodinu drží.

Celou dobu se zabývám otázkou, kdo z nás dvou je šťastnější.
Já, která přišla o rodinu, ale už jsem půl roku na HRT nebo 
Lenička, která o rodinu nepřišla, ale každý den se trápí, že 
nemá pilulky, že je ani mít nemůže, protože to její žena 
nechce (což jí není proč vyčítat) a tak kromě dětí, pocitu 
sounáležitosti ke své ženě a moc hezké práci (Lenička je 
hudebnice, takže jí práce baví a naplňuje) nemá už žádný jiný 
"motor", který by její trápení dokázal udolat.

Když jsem se podívala na Leničku, viděla jsem utrápenou 
smutnou tvář. Šťastnou, když k ní přiběhl její malý synek 
přitulit se. Ale pak už to byla zase jen ta maska...

Když jsem se podívala na sebe, usmívala jsem se na sebe do 
zrcadla a byla nadšená ze všeho, čím mě ti milí lidé v 
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Havířově zahrnovali. (Moc vám za tu pohostinnost a vaši 
společnost děkuji. Zrovna po mém pátečním "nerande" jsem 
přesně něco takového potřebovala).
Leničky žena zvolila jistý druh mírně krutější "pomyslně 
fackovací terapie".

Jen jsem se zmínila, že jsem viděla v televizi, že jsou už 
několik let přístupné (dnes již nevyužívané) Vítkovické pece 
pro veřejnost a jsou tam nejrůznější zajímavé expozice a 
prohlídky. To ocelové monstrum mě fascinovalo už před 18 
lety, kdy jsem byla v Ostravě naposledy. Celé to jedinečné 
panorama!

A tak Lenička osedlala své žluté erko a jelo se. Já, paní 
řidička Lenička, Míša (10) a Adámek (5). Žena Káťa měla 
jiný program. Což mě sice nejprve moc mrzelo, ale jak jsem 
později pochopila, dala mi vlastně nevědomky úžasný dárek...

Měla jsem v ten den na sobě černobílé šaty a byla šťastná, že 
jsem s Leničkou, že jsem v Ostravě a že mě vzala do tohoto 
"ocelového města".

Škoda, že sem nemůžu dát fotku celé rodinky. I Leničce to 
totiž slušelo! Ale zrovna její soukromí bych chránila ráda.

Ještě, než jsme vyšli z parkoviště od auta dál, vytáhla pod 
těmi tunami ocele trombón a začala mi hrát. Ještě nikdo mi 
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nikdy nehrál na trombón! Cítila jsem se tak hezky a líbilo se 
mi, když kolem projížděla jiná auta s novými návštěvníky a já
jim svým pohledem sdělovala, že to hraje pro mě, víte?

No není to krása? :) 
Vím, že tohle někdo
odsuzuje a tvrdí, že 
je to jen hromada 
šrotu. Ale je v tom 
určité kouzlo. Stojí 
to tu už tolik 
desetiletí a nikde 
jinde se to v naší 

zemi vidět nedá. Vytváří to obraz tohoto koutu naší země, 
tohoto města a dává mu svůj jedinečný ráz a duši, která je 
odlišná od duší jiných měst.
Byla jsem nadšená, když jsem to viděla a bylo mi jedno, na 
kterou expozici se půjdeme podívat, protože všechny byly 
úžasné.

Má euforie se ale teprve započala rozvíjet během několika 
minut vstupem do recepce, kde jsem pochopila, že v očích 
všech ostatních stovek návštěvníků jsem maminka, Lenička 
můj manžel a její dvě děti NAŠE dvě nejhezčí, nekouzelnější 
a nejhodnější dětičky na světě.
Slečna na recepci nám doporučila, ať s dětmi nechodíme na 
věže, kde jde o prohlídku ryze technickou, což děti obvykle 
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moc nebaví, ale navštívíme výrobní halu U6 - obrovskou 
ocelovou halu, ze které se stala interaktivní expozice s více 
než stovkou exponátů plná chytrých her, zábavy a poznání ze 
světa vědy a technických vynálezů!

Při přechodu z recepce do této haly mě pod těmi obrovskými 
rezavými trubkami a konstrukcemi Míša úplně spontánně 
chytla za ruku a já byla štěstím bez sebe, když Lenička před 
dlouhou frontou za námi koupila rodinné vstupné, které vyšlo 
levněji a Míša i Adámek se rozeběhli k prvním (funkčním) 
vynálezům a křičeli na mě "teto, teto, pojď sem!" :).
Byli tak sladcí! Tak rychle jsem si na ně zvykla. I na to, že 
jsem jejich teta. Oblíbila jsem si je oba, včetně jejich rodičů ;)

Miška mi tam na jednom vynálezu vlastnoručně vyřezala z 
polystyrenu kytičku, kterou tu teď mám na stole.

A tak jsme se procházeli pro mě naprosto fantastickou 
expozicí a najednou jsem byla v jiném světě.
V tomhle světě jsem byla maminkou já.
V tomhle světě jsem byla právě na výletě, kam nás tatínek s 
dětmi odvezl hrdě svojí starou škodovkou a já byla pyšná na 
to, že tam mohu s nimi být.

Měla jsem v tu chvíli to, co mi chybí - rodinu. A měla jsem jí 
jako žena!!!
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Uvědomovala jsem si, jak moc mi rodina chybí, ale užívala 
jsem si téhle mé "nové", ačkoli jsem byla jen "teta". Ale to 
jsme věděli jen my čtyři.

V hale U6 mě nikdo neřešil. Cítila jsem se naprosto dokonale,
sebevědomě, šťastně, nadšeně a navíc k tomu přibyl pocit, 
který jsem až dosud neměla: potřebně a jako ženská část 
rodiny.

Leničko, děkuji ti za tenhle výlet. A Káťo promiň, že jsem si 
na chvilku takhle "ukradla" tvojí rodinu, ale nebylo to 
plánované. Ani mé pocity z toho všeho.

Miška mě pak venku zase chytla za ruku, odvedla jsem jí na 
toalety, zatímco tatínek šel s Adámkem (jen mi tatínek stihl 
pošeptat, jak moc závidí a já tam celá šťastná čekala na Mišku
u zrcadla v čisté a voňavé černobílé místnosti, která mi v tu 
chvíli ale vůbec nepřipadala černobílá. Stejně tak ani mé 
černobílé šaty. Všechno bylo v tu chvíli barevné a krásné).

Miluji, když projdu kolem hloučku lidí, všichni se na mě 
podívají a pak pokračují svými pohledy dál. Žádná pozornost. 
Ona vlastně celá má návštěva na Ostravsku proběhla podle 
mých představ. Ne jako v Hradci Králové :)

Moc se mi líbilo, když jsme potom všichni šli vyměnit auto 
do garáže (i s Káťou). Jediná já jsem stála venku a viděla 
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jsem, jak přichází nějaký muž. Občas jsem se na něj podívala 
a on pořád mířil blíž a blíž. V tu chvíli vylezla Lenička se 
svojí ženou a všichni se pozdravili.
Byl to totiž soused, co měl garáž hned vedle a spustil: "Já už 
jsem si myslel, že máš nějakou novou babu! Tady už z dálky 
koukám, koho to tu máš. Že by tě vyměnil, Káťo?" :)
To mě rozesmálo a zároveň VELMI polichotilo.

Věděla jsem, že nejsem dokonalá a že je pořád co zlepšovat, 
ale přesně tyhle situace opravdu opravdu opravdu zbožňuju! :)

Nejen že jsem identifikována správně, ještě jsem přiřazena 
jako nová partnerka k muži! :) (Tedy k masce muže, kterou 
Lenička nosí a ne a ne svléknout).

V autě mi Adámek věnoval květinku. Takový malý zelený 
zvadlý stonek, ale pro mě v tu chvíli nejkrásnější květina na 
světě (promiň Leni - ta tvá orchidejka je rozkošná a něžná a 
děkuji ti za ní, ale Adámkova květinka má také své určité 
kouzlo ;). Byla to totiž opravdová první květina od muže, 
kterou jsem kdy dostala :) A ještě k tomu s úsměvem, 
nadšením a láskou. Co víc jsem si v tom Havířově vlastně 
mohla přát? :)

Ty fantastické moravské koláčky a medovník, které jsem od 
Káti dostala, začaly nebezpečně mizet už u mamky, kde jsem 
se po příjezdu z Moravy zastavila :)
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Vidět Ostravu po 18 letech, která byla pro mě městem mé 
první lásky a mé první pusy u silnice na Bazalech s výhledem 
na celou Ostravu, bylo nesmírně dojemné. Pořád mám některá
místa a města v srdci stejně, jako před 20 lety. A tak to 
funguje i s lidmi, které máme v našich srdcích... Už nikdy z 
nich nevyjdou. Přičemž potkáváme další nové lidi a místa, 
která se nám v srdci zabydlí úplně stejným způsobem 
natrvalo.

Tehdy mi má první partnerka na Bazalech při pokusech o 
první polibek naštvaně řekla: "Mám pocit, že nejsi sžitý se 
svým tělem!"
Vyslovovala jsem totiž neustálé obavy neurčitého typu 
(nemířila jsem na transsexualitu, o které jsem tehdy v r. 1996 
vůbec nic nevěděla, i když o sobě jsem věděla, že jsem nějaká
"divná", převlékala jsem se, když jsem mohla a neuvěřitelně 
se za to styděla), ale měla jsem prostě nějaké obavy ze všeho. 
Ze všeho nového. A byla jsem nesmírně zamilovaná.
Ve skutečnosti jsem nebyla sžitá se svým tělem, jak ta slečna 
tehdy poznamenala, ale já se přesto vydala na cestu, která 
byla ode mě očekávána a lezla tajně oknem do pokoje 
hladnovských VŠ kolejí, ve kterých jsme potom zmizeli v 
místnosti s klavírem a brnkala jsem tam zamilovanou 
písničku, kterou jsem té slečně složila.
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Vlastně jsem o té větě, že nejsem sžitá se svým tělem, 
přemýšlela celý život a nemohla přijít na to, jak to myslí. Až 
za spoustu let mi došlo, že někteří lidé jsou schopni vycítit 
určité nesrovnalosti. Obzvlášť ti někteří, co nám jsou hodně 
blízcí. I když to stůj co stůj tajíme a nedáváme tak šanci ani 
našim nejmilovanějším, aby měli možnost odhalit naše 
největší trápení, protože se bojíme, abychom o ně nepřišli.

Když jsme všichni přišli domů, Miška si mi sedla v kuchyni 
na klín a já měla opět pocit, který mi tolik chybí.

Lenička má to, co já nemám a já mám zase to, co nemá ona.
Jsme dva doplňující se protiklady. Ačkoli její protiklad jsem si
mohla užít dosytosti, já jsem jí žádnou ženskost dát nemohla :
(

Celou noc lilo a ráno bylo chladno, takže jsem si už vzala rifle
a mé oblíbené zelené tričko. Děti se mě pak v kuchyni ptaly, 
kde mám ty šaty. Řekla jsem, že už složené v tašce a už zase 
mi udělaly takovou radost, protože řekly: "Teto, vem si ty 
šaty!" :)
Asi jsem se jim v nich líbila :)
Ony (ty děti) se mi líbily taky! :) (A šaty samozřejmě taky :) 
Měla jsem radost, že jsem si jich užila, když se mé páteční 
rande nekonalo. A dětiček taky, protože děti mám moc ráda.
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Vlastně jsem vůbec neplánovala, že tam budu spát. Jela jsem 
tam na "otočku" (vzdálenosti ignoruju :). Ale prozíravě si 
vždycky beru věci na přespání, protože co kdyby...? A tušila 
jsem, že se mi od nich nebude chtít. Navíc jak lilo a jak ty děti
měly radost, že tam ještě ráno budu, Kačenky a Leničky 
povídání, Leničky něžné "ženské" hraní na kytaru, které se mi
tak líbilo a samé dobroty mě během chvilky přesvědčilo, že 
mám zůstat do rána.

V to ráno jsem si hned vzala nové růžové náušnice (s takovým
mramorovaným hladkým originálním kamínkem), které mi 
Káťa věnovala a celou cestu domů v autě jsem se musela 
dívat do zpětného zrcátka (na ty náušnice :).

Nejsem si jistá, jestli jsem jim svojí návštěvou vůbec nějak 
pomohla, ale jsem si jistá, že je chci vidět zas a to úplně 
všechny, takže už se těším, až na oplátku dorazí ze severu 
Moravy ke mě na sever Čech.

Teď tu sedím v chladném temném bytě ještě v riflích, 
poběžím za chvilku do sprchy a do peřin, protože jsme šli spát
"bůhví kdy" a nejradši bych se zase zachumlala do peřinky v 
Havířově a krásně se za bimbání hodin vyspala.

Mám radost, že jsem vás viděla, Leničko, a jsem ráda, že jsi 
mi tenkrát napsala.
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Pořád věřím tomu, že jednou budeš šťastná a snažím se ukázat
ti to na sobě, jak moc.

Ještě přidám jeden takový milý zážitek z cesty tam.
Zastavila jsem na chvilku kdesi na odpočívadle před 
Mohelnicí v kopcích, pod kterými se převalovaly chomáčky 
mlhy, nad kterou tak filtrovaně prosvítalo sluníčko a najednou
přijel Michael Jackson. :)
Vystoupil z auta a zapálil si cigaretu! :)
Jooo, je to Jackson! Tak on žije!
Musí žít, protože to měl napsané i na autě velkým písmem 
"Michael Jackson" a poznám snad Jacksona ne? :)
Asi jel zase na nějaké vystoupení :)

Já jsem nasedla do vyhřátého autíčka a jela dál.
Mé auto je poslední dny jediným místem, kde je mi teplo :)
Takže jsem si tenhle víkend opravdu užila a když nepočítám 
víkendy s mojí Kačenkou, byl to jeden z nejhezčích víkendů v
tomto roce. Navzdory miliónům objížděk, které mě nakonec 
místo na Olomouc svedly na Opavu, ale mě to vůbec 
nevadilo, protože v nadmořské výšce 700 m.n.m. zas tak často
nejezdím :) (A aspoň někdo mě svedl! :)

Ačkoli - já se v oblacích stejně vznáším pořád :)
A zatím žádné velké bác na zem! ;)
To je tím, že se nebojím výšek...
Vy se taky nebojte...
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Sexuální orientace transžen
27. srpna 2014 v 20:06 | Tereza 

Sice termín "transžena" 
nemám ráda (pro mě je to
žena, i když je spousta 
lidí (i transsexuálů), kteří 
tvrdí, že transžena není 
žena, pohádala bych se s 
nimi do krve, jelikož je to
žena :), ale tady to 
potřebuji nějak rozlišit.
Tento článek mám už 
rozepsaný dlouho.
Sama nad sebou nějakou 
dobu už v této souvislosti 
koumám a tak tu snad 
najdu odpovědi na 

některé své otázky i já.

Jde vlastně o původní starší článek z 
http://www.secondtype.info/sexuality.htm
Musela jsem spoustu informací přeložit z angličtiny a to se mi
nechtělo. Teď už se mi ale chce :)

Článek, ze kterého čerpám uvádí, že na téma sexualita u 
transžen bylo v historii provedeno velmi málo studií. Autorovi
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článku se podařilo získat jen tyto níže uvedené, jejichž 
výsledky porovnal do zajímavé tabulky.
Škoda, že většina studií je starších více než 20 let (od té doby 
nic?). Otázkou tedy je, jak moc jsou objektivní a tak si 
obrázek musíme udělat stejně sami, případně to vyzkoušet na 
sobě :). Jako já. A být pak překvapené z výsledků. Jako já :).

Název studie
Velikost 
vzorku

Hetero-
sexuální

Lesbické
Bisexuální

nebo
Asexuální

Wiesbeck & 
Täschner, 
1989 [Note 1]

10 7 1? 2?

Eicher, 
Schmitt & 
Bergner, 1991

40
26

(65%)
5

(12.5%)
8 (20%) + 1

Ross & Need, 
1989

14 12 0 2

Lindemalm, 
Körlin & 
Uddenberg, 
1986

13 9 1 3

Sörensen, 
1981a

23 17 0 6

Pfäfflin & 
Junge, 1990

42 (13 tají
operaci

před
partnerem

28
(76%)

9 (24%) 5 (12%)
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)
Wålinder & 
Thuwe, 1975

11 11 0 0

Schroder 17 9 3 5

SUB-TOTAL 170
119

(70%)
19 (11%) 32 (19%)

Lawrence, 
2005 [Note 2]

232
79

(34%)
58 (25%) 95 (41%)

TOTAL 402
198

(49%)
77 (19%) 127 (32%)

Největší vzorek (232) je ze studie Dr. Lawrence z r. 2005.
Poněkud se však liší od součtu ostatních studií, kde je 70 % 
heterosexuálních žen, zatímco ve studii Lawrence jen 34 %. 
Přikláním se k číslu 70 %.

Homosexuální orientace je u FtM stejně častá jako u běžné 
populace, u MtF je ovšem výrazně častější. Příčiny ještě 
nejsou úplně známy, ale je prokázáno, že až 60 % (český údaj 
z r. 2014) MtF klientů během přeměny pohlaví mění i 
orientaci, že homosexualita je u nich jen jakousi vývojovou 
fází v rámci identifikace se svou vlastní heterosexualitou.

Velká část MtF transsexuálů, kteří jsou po operaci a zároveň 
jsou mladší 30 let, sami sebe označují jako heterosexuální 
ženy.
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U mladších žen po SRS (operace změny pohlaví) je vyšší 
pravděpodobnost heterosexuality, neboť čím vyšší je věk ženy
po SRS, tím větší je pravděpodobnost lesbické nebo 
bisexuální orientace.
Velká studie Dr. Lawrence zjistila, že jen 9 % z 232 MtF před
SRS bylo orientováno na muže, zatímco po SRS to již bylo 
34 %. Tato procenta jsou ale stále velmi nízká ve srovnání s 
jinými (menšími) studiemi. Velkou roli však zde hraje věk 
nebo povaha účastníků.

Zajímavé je, že sexuální preference se během HRT mění 
především u MtF.

Ženy po SRS se tedy dělí do dvou kategorií:
Ty, které byly homosexuálními (či bisexuálními) 
biologickými muži před SRS a po SRS pokračovala jejich 
sexuální preference k mužům a ty, které po SRS svoji sexuální
preferenci změnily od žen k mužům.

Jedním z těchto faktorů mohou být i hormony. Radikální 
hormonální změny v těle transžen a dále i vliv na tělesné 
procesy po orchiektomii nebo SRS, mohou dát impuls k 
heterosexuální orientaci. Ta se občas objeví k jejich vlastnímu
překvapení a je možné (snad částečně) správně obviňovat 
právě hormony, které užívají.
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27letý MtF transsexuál po SRS připustil, že "bych zařadil sám
sebe jako bisexuální, protože od začátku užívání hormonů mě 
začali přitahovat také muži".

Netranssexuální pozorovatelé však mohou zjistit, že 
transsexuální ženy mohou být mnohem více ženské, než 
genetické ženy. Některé transženy cítí silnou potřebu, že jako 
žena by měly mít pohlavní styk jen s mužem a v tomto 
případě se zbytková sexuální preference k ženám stává 
nedůležitá. Mají tendenci ji potlačit. Chtějí pokračovat v 
životě jako ostatní ženy, vdát se, mít děti (které se mnohdy 
stávají jejich hlavním cílem) jako konečným symbolem a 
důkazem jejich ženství.

Zatímco většina heterosexuálních transžen je heterosexuální z 
důvodů volby a preference, je pravděpodobné, že v některých 
případech přijetí heterosexuální orientace úzce souvisí s 
představou transsexuální ženy o osvojení si sama sebe jako 
ženu ve společnosti - tzn. vstup do "normálního" sexuálního 
vztahu s muži, zatímco mít intimní vztah se ženou je rizikem 
z hlediska nežádoucí pozornosti a pomluv.

Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, mnoho heterosexuálních 
transžen skrývá před partnerem svou mužskou minulost ze 
strachu (bohužel často oprávněného), že vztah by nemohl při 
prozrazení jejich minulosti přežít. I když partner ví a přijímá 
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ženinu transsexualitu, jeho přátelé a rodina nemusí být tak 
otevření a tlak veřejnosti by nakonec mohl zničit tento vztah.

Transžena Jacqui Gavin a její manžel Stephen Gavin

Druhou stranou mince je, že transženy po SRS, které nejsou 
schopné se díky svému vzhledu dobře adaptovat do 
společnosti se často potýkají s velkými obtížemi při získávání 
nových vztahů s muži. Jedna noc s "normálním" mužem pak 
často končí v slzách. Proto dochází u transžen ve věku 30 - 40
let k případné sexuální abstinenci a o transženy ve věku nad 
50 let neprojevují muži téměř žádný zájem.

Je ale potřeba také říci, že některé heterosexuální ženy mají o 
opačné pohlaví také velmi malý zájem. Například Samantha 
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Kane (SRS ve věku 37 let) dospěla po pohlavním styku s pěti 
muži k závěru, že sex jako žena byl poněkud nudný - ve 
skutečnosti mnohem méně zajímavější, než je například 
nakupování. Není pochyb o tom, že nějaké procento 
biologických žen s ní budou souhlasit!

Emma Packer (formálně Martin) s manželkou Lindou
(vpravo)

Lesbické transženy
Pokud transžena po SRS vstupuje do lesbického vztahu, má k 
tomu jeden z těchto důvodů:

1) Pokračující sexuální přitažlivost k ženám. Je-li silná, může 
vést k posunu do lesbických vztahů, je-li slabá, může vést k 
vyloučení jakékoliv sexuální aktivity vůbec;

Srpen 2014 - Sexuální orientace transžen 1559



2) Pokračování vztahu s bývalou manželkou či partnerkou na 
sexuálním a nesexuálním základě;

3) Sexuální vztahy s ostatními transsexuálními ženami.

Transžena Lisa-Anne 
(vpravo) se svou bývalou 
partnerkou biologickou 
ženou Lisou-Marií. Lisa-
Marie chtěla přijmout Lisu-
Annu i s jejím 
feminizovaným tělem po 
hormonální terapii, ale 
zjistila, že už jí po SRS 

nepřitahuje. Jejich lesbický vztah selhal a rozešly se. Lisa-
Anne nyní prochází změnou zpět v muže.

Dr. Lawrence ve svém průzkumu zjistil, že 54 % účastníků 
sexuálně preferovalo ženy, přičemž tato preference zůstala po 
SRS u 25 %.
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Kimberley Langleyová si legálně vzala její lesbickou
partnerku poté, co prošla změnou pohlaví.

(Musíte tipovat, která z nich je Kimberley, protože to u toho
nebylo napsané, což jí vlastně ale lichotí :)

Asexuální transženy
Asexualita může být také způsobena jedním nebo více z 
těchto důvodů:

1) Skutečný nedostatek sexuální touhy;

2) Špatné chirurgické výsledky - například nedostatečná 
vaginální hloubka, špatný vzhled pochvy nebo pohlavní styk 
je příliš bolestivý;

3) Neschopnost přitáhnout žádoucí partnery, například v 
důsledku neschopnosti vypadat přesvědčivě;

4) Vědomé potlačení nepohodlné nebo nežádoucí sexuální 
touhy, například kvůli strachu z AIDS nebo z možného 
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odhalení během pohlavního styku;

5) Účast ve vztahu, ve kterém druhý partner nechce, aby se 
zapojovali do sexuálních vztahů.

Neoficiální statistiky uvádí, že kolem 15 % všech transžen po 
SRS nikdy nemělo intimní pohlavní styk.

Bisexuální transženy
Relativně vysoké procento transžen preferuje sexuální vztah 
mezi muži i ženami. Důvody jsou různé. Například sex na 
jednu noc, zvědavost, sociální shody (například veřejný vztah 
s mužem, ale tajný lesbický vztah).

Transpáry
Pro transsexuální ženu není obvyklé, aby vstupovala do 
vztahu s jiným transsexuálem, obvykle další MtF ženou, ale 
občas i FtM mužem. Pokud MtF žena vstoupí do vztahu s 
FtM mužem, většinou oba partneři označují striktně svůj 
vztah za heterosexuální.

Významným přínosem takového vztahu s jiným 
transsexuálem je fakt, že partneři se mohou podělit o své 
zkušenosti a poskytnout si vzájemnou podporu a porozumění 
- něco, co vztah s netranssexuální osobou nemůže nikdy v 
takovém rozsahu poskytnout. Transpáry také nemusí čelit 
nebezpečí a obav z odhalení jejich minulosti.
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Transpár Revana (vlevo) a Nataša

Významný podíl transsexuálních žen připouští, že je přitahují 
jiné transsexuální ženy. Jeden malý průzkum zjistil, že to byla 
dokonce polovina respondentek. Tato přitažlivost však vede 
často pouze ke vztahům "na jednu noc", než ke vztahům 
trvalejší povahy. Sexuálně se jedná o technicky lesbické 
vztahy, ale je zajímavé, že některé tyto partnerky nepřitahují 
netranssexuální genetické ženy.
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Transžena Clair Farleyová a její FtM snoubenec (nyní
manžel) Jim Howley

Mladí transsexuálové
Na rozdíl od starších transsexuálů, sexuální orientace mladých
transsexuálních žen (to znamená těch, které zahájily přeměnu 
před dosažením 20 let) v drtivé většině případů směřuje k 
mužům stejně, jaké u každé jiné dospívající dívky.

Svou zkušenost popisuje Maxine 
(MtF) (obrázek vlevo): "Ve věku 
14 let jsem zažila své "poprvé". 
Bylo to na dovolené. Byl šest stop 
vysoký, měl pevné břicho a byl 
neuvěřitelně sexy. Povídali jsme si
na pláži a šli jsme do jeho 
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hotelového pokoje. Pomalu mě svlékal. Bylo to krásné. 
Nebylo nic, co jsem v tu noc chtěl být víc, než být celý 
ženou."

Aby potěšila svého přítele, začala Maxine brát ženské 
hormony a ve věku 17 let si nechala voperovat prsní 
implantáty.

O několik let později měla Maxine vztah s výrazně 
heterosexuálním mužem: "Omar byl krásný muž, ale všechno 
mělo zůstat tajemstvím, poprvé byl velmi citlivý - ale v té 
době jsem neměla žádná prsa a z toho jsem měla komplex 
méněcennosti. Chtěla jsem být pro Omara dokonalou 
partnerkou, snila jsem o společné rodině, toužila jsem být 
ženou. Když jsem se do něj zamilovala řekla jsem si, buď 
Maxine nebo nic." Omar se k ní brzy přestěhoval a Maxine 
učinila nakonec své rozhodnutí. SRS měla o tři roky později.

Jako Maxine, mnozí mladí transsexuálové vstupují do 
důvěrného vztahu jako dívka s heterosexuálním mužem 
dlouho předtím, než podstoupí jakoukoli operaci.

Dívky chtějí "normalizovat" své tělo a chtějí mít vaginální 
styk. To se často stává klíčovým faktorem při jejich motivaci 
dosáhnout operace co nejdříve. Čekání na dosažení 18 let, než
může být provedena operace změny pohlaví, může být hořká 
a sexuálně velmi frustrující zkouška odolnosti.
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Mohou za to hormony
Výzkum zjistil, že genetické ženy, které jsou v nejplodnější 
části svého menstruačního cyklu (tedy mají vysoké hladiny 
estrogenů), přitahují obzvláště muži se silnými mužskými 
rysy (velké svaly, silné čelisti, vystouplé čelo ...), které 
indikují vysoké hladiny mužského pohlavního hormonu 
testosteronu. Ty ženy, které jsou v dolní části plodnosti svého 
cyklu, raději upřednostňují méně maskulinní, ale často citlivé 
a starostlivé muže - tedy ty, kteří mají tendenci více investovat
do vztahu a je více pravděpodobné, že budou rozumnými 
dlouhodobými přáteli.

Užívání antikoncepce nebo hormonů, které vede ke zvýšení 
hladin estrogenů, vede k upřednostňování maskulinních 
znaků. Což může u transžen užívajících ženské hormony 
ovlivnit právě jejich sexuální preferenci, která vede k 
mužskému partnerovi.

Bohužel moc studií a článků se k tématice sexuální orientace 
u transžen najít nedá, protože prostě neexistují.

Ale jednu novou studii z r. 2011 jsem nakonec našla. Má 
velkou vypovídací hodnotu, protože oslovila 6456 amerických
transsexuálů nebo transgenderů (z toho 11 % cross-dresserů) 
dotazníkem o 70 otázkách.
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Jde o "Injustice at Every Turn: A Report of the National 
Transgender Discrimination Survey. Report Type: Report. 
Date: February 03, 2011 (24.7 MB)" ("Nespravedlnost na 
každém kroku: Zpráva z průzkumu diskriminace transgenderů
z r. 2011").
Je v angličtině a má 228 stran.
To je něco pro mě! :)

Následující informace a grafy jsou použité z této studie:
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U obou (FtM i MtF) máme vlastní identifikaci transsexuálů 
jako čistě heterosexuální pouze u zhruba 25 % respondentů.

36 % respondentů žilo bez partnera
27 % s partnerem
23 % v registrovaném partnerství nebo v manželství
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3 % odděleně od partnera
11 % bylo rozvedených
1 % byli vdovci/vdovy
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Z uvedeného grafu vyplývá, že celkem 74 % transsexuálů má 
nějakou práci. Jen 3 % jsou nezaměstnaní, kteří přestali práci 
hledat a 20 % jsou studenti.

41 % respondentů uvedlo, že se alespoň jednou pokusilo o 
sebevraždu ve srovnání s 1,6 % v běžné populaci.

39 % respondentů uvedlo, že jsou rodiči.
52 % z nich jsou MtF a 17 % FtM.

29 % respondentů uvedlo, že jim jejich expartner zakázal styk
s vlastním dítětem.
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71 % expartnerů nebrání žádným způsobem ve styku s 
vlastním dítětem.

45 % respondentů přišlo o partnera, když mu sdělili informaci
o své odlišnosti.

43 % našlo nepochopení u své rodiny.
Z toho 45 % MtF a 40 % FtM.

Po vstřebání těchto informací jsem došla k závěru, že za 
změnu sexuální orientace může několik faktorů a myslím si, 
že nelze jednoznačně říct, zda ke změně dojde či ne. Je to 
velmi individuální (jako všechno během přeměny). Ale není 
právě ta individualita na tom to hezké? ;)

A jak je to se sexuální preferencí u mě? :)

Kdysi se mi líbily hezké ženy. Moje ex je stále velmi krásná 
žena a jsem si jistá, že ještě dlouho bude. Myslím, že tím, že 
jsem se snažila obklopit se ženskou krásou, jsem chtěla docílit
toho, co jsem sama neměla - tedy mít co nejblíže co nejvyšší 
stupeň ženskosti. Mít na dosah něco, po čem celý život 
toužím, ale nemohu to mít. A tak si to vezmu aspoň na své 
partnerce.
20 let před přeměnou, kdy začaly existovat mé první ryze 
ženské internetové profily, jsem se potají bavila tím, jak mě 
chtějí muži. Neověřovala jsem si na těchto profilech svoji 
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ženskost, protože ta byla pracně vytvořená tříhodinovou 
přípravou před vyfocením a zatímco jsem si často psala s 
muži i týdny, jakmile mě požádali o rande, musela jsem se 
slzami v očích říct ne. Tak ráda bych přišla! Ale v té době 
bych svoji mužnost maskovala naživo opravdu jen těžko :/
Vždy jsem se potom vracela zpátky do náruče své partnerky, 
která mi dávala téměř tolik ženskosti, kolik jsem potřebovala.
Teď najednou žádná rande odmítat nemusím. Nastal stav, o 
kterém jsem si v minulosti jen snila. Najednou nepotřebuji 
ženskost v podobě partnerky, protože začínám mít tu vlastní. 
A začali se mi z ničeho nic líbit muži, přitahovat mě, zdát se 
mi o nich a mít o nich erotické představy, kde já vystupuji 
výhradně jako žena.
Občas se mi ale stane (například když jdu do našeho DMka), 
že se zadívám na blonďatou prodavačku se třpytivými 
náušnicemi a sledují její hladké rty. To mě vždycky pořádně 
zmate.
Nemám ještě žádnou intimní zkušenost s mužem, přestože 
jsem si jí ještě nedávno velmi živě představovala s 
konkrétním mužem a bylo to moc krásné. Vlastně si ji 
představuji dál, i když tohle opravdu vysněné rande nakonec 
proběhnout nemohlo kvůli ztracené důvěře, kterou se snažím 
najít, ale stále nenacházím, což mě nutí dál si o tom všem jen 
snít s přesvědčením, že dříve než v létě příštího roku (2015) 
žádné rande mít nechci, neboť nejsem "kompletní" a těžko 
bude někdo, kdo vyžaduje a obdivuje striktně jen moji 
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ženskost, čekat půl roku na moment, kdy mu budu moct dát 
vše, jako jakákoliv jiná biologická žena.
Pokud bych si měla představit, jak jdu po ulici plné lidí za 
ruku s tou krásnou blonďatou prodavačku z DMka nebo s 
mužem, o kterém si sním, vyhrál by téměř jednoznačně ten 
muž.
Připouštím ale, že za určitých okolností, které by velmi 
záležely na té slečně, bych se prošla klidně i s ní. Takový 
vztah by ale nebyl tak "živočišný", jako s mužem. Lesbický 
vztah je ale vždycky jiný, než heterosexuální. A nejsem si 
vůbec jistá, jestli by fungoval, zatímco u heterosexuálního 
vztahu o tom přesvědčená jsem. To všechno jsou ale jen mé 
domněnky.
Proto vše nechávám tak, jak je a věci, které mají přijít, 
nechávám přijít, neodmítám je a ráda je ve svém životě vítám 
jako nové zkušenosti se všemi novými pocity, které znám jen 
z představ a snů a dokud se nestanou, nebudu mít v hlavě 
nikdy jasno.
S mojí hroznou tvrdohlavostí a trucovací povahou ale příští 
půlrok můžu na takové zkušenosti zapomenout :/

Při čtení článku o sexualitě a hlavně prohlížení některých 
fotek jsem měla zase slzy v očích z některých krásných žen. 
Všechny bychom chtěly být takhle krásné...

Vím, že samotný článek už je poměrně dlouhý, ale ještě bych 
sem ráda přidala úryvek jedné moc hezké práce pojaté 
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pozitivně, kterou sepsala studentka VŠ na téma transsexualita.
Zaujal mě model procesu přeměny, který prý kdysi u nás 
fungoval (ale já o něm slyším poprvé):

Diagnostika transsexuality v minulosti
Proces přeměny pohlaví je dlouhodobou a ucelenou 
záležitostí, která probíhá podle určitých pravidel. Základní 
model, jenž byl užívaný v naší republice v minulosti, byl 
vytvořen v Sexuologickém ústavu 1. LF a VFN v Praze a byl 
ve své době liberálním a revolučním činem. Tento 
terapeutický plán dělil proces přeměny pohlaví do období pěti
let a stanovil přísná poznávací kritéria.

V prvním roce probíhala opakovaná tělesná a psychologická 
vyšetření s cílem zjistit psychickou identifikaci a motivaci k 
léčbě. V druhém roce se aplikovaly hormony opačného 
pohlaví, ve třetím roce se podával návrh na změnu jména na 
neutrální. Čtvrtý rok byl ve znamení podání návrhů na 
chirurgické zákroky a v pátém roce se dokončovala přeměna 
matriční změnou pohlaví. V této době se již používají méně 
striktně vymezené postupy s maximálním ohledem na 
individuální situaci klienta.

Nedílnou součástí diagnostického procesu je i RLT (real life 
test), což je zkouška opravdového, skutečného života, kdy 
klient v tomto období žije v opačné roli ve všech oblastech 
svého života a jeho schopnost adaptace v této roli poskytuje 
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informace nejenom z hlediska terapeutického, ale je i 
významným kritériem potvrzujícím diagnózu.

Diagnostická fáze má různou dobu trvání, záleží na klientovi. 
Někteří již na prvním sezení demonstrují svou psychickou 
identitu tak, že nikdo nepochybuje o tom, že znají svou 
pohlavní příslušnost. Ale naopak je zase mnoho takových, 
kteří se celé roky hledají a nejsou si úplně jisti.

Výjimečně se stává, že někteří vyjadřují nespokojenost s 
provedením přeměny pohlaví. Většinou se ale jedná o 
částečnou nespokojenost odrážející nadměrné očekávání, což 
není něco až tak zvláštního neboť všeobecně platí, že když je 
něco přehnaně radostně očekáváno, tak pak je člověk 
zklamaný, neboť nikdy se nevyplní vysněné představy. 
Většinou si pak člověk zvykne, stejně jako i u nespokojeného 
transsexuála míra spokojenosti s provedením přeměny pohlaví
s narůstajícím časem stoupá. Ve světě byly vzácně 
dokumentovány žádosti o návrat zpět k původnímu pohlaví. 
Častěji se jednalo o jedince s chybějící podporou původní 
rodiny a s atypickým transsexuálním vývojem.

Mnou zpovídaní lidé žádné problémy s okolím neměli a 
nemají, ať už je to způsobené tím, že svoji minulost tají nebo 
tím, že prostě jenom mají štěstí na lidi kolem sebe.
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Líbí se mi závěr té studie, kde autorka zhodnotila stav téměř 
20 oslovených transsexuálů (FtM i MtF), se kterými se 
osobně setkala a zhodnotila jej jako bezproblémový a šťastný.
(Sdílím její názor i na mém vzorku několika desítek 
oslovených transsexuálů FtM i MtF :).

Pětileté období přeměny je ale vážně zlý sen. Za nepřijatelný 
považuji i pozůstatek tohoto modelu, který dosud funguje na 
Slovensku, i když "jen" ve zkráceném dvouletém období.
Ve studii byl ještě zmíněn fakt, že v minulosti se Slovensko 
stavělo velmi negativně k problematice transsexuality, a tak 
slovenští transsexuálové byli nuceni stěhovat se do Česka.
Naštěstí tato doba už je za námi a myslím, že tak, jak běží čas,
se nám otevírají stále větší a větší možnosti. A to je dobře.

Jedinou chybnou informací v celé práci bylo, že podmínkou 
pro zahájení HRT je potřeba zahájení RLT. To samozřejmě 
neplatí a kolikrát RLT nastupuje až tehdy, kdy dotyčná osoba 
vypadá "přijatelně". I z důvodu svého vlastního sebevědomí. 
A mnohdy (např. příběh Péti - 12 let na HRT, která nikdy 
nebude v RLT, protože má stále roli otce v rodině) HRT 
probíhá i zcela bez RLT.
Ona existence samotné HRT způsobuje člověku částečné 
(mnohdy velké) uspokojení a klid v duši. Já ale RLT považuji 
za něco, o čem jsem si celý život snila a jako začátek svého 
nového života.
Je to příležitost skočit do toho!
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Konečně!
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Co dělá ženu ženou
28. srpna 2014 v 19:43 | Tereza 

Žena je takové hezké 
stvoření. (To říkám já).
Musí být hezké, 
protože kvůli ženské 
kráse muži zabíjejí, 
píší ty nejkrásnější 
básně, malují 
nejbarevnější obrazy a 
zoufale vyčkávají pod 

jejími okny ve větru a v dešti.

Zamyslet se nad tím, co dělá ženu ženou, mě donutil stav, 
který teď občas prožívám.

Poslední dny mám problém s lidmi.
Ráno je to super. Při odchodu do práce si přijdu krásná a 
neohrozitelná. Už když si jen namaluju oči (zvládám to teď za
pár minut - ne jako dřív :), nemůžu se vynadívat. Ale 
odpoledne jdu nakoupit a jsem celá strachy vyplašená. 
Zkoumám pohledy a přenáším na sebe pozornost. Bojím se 
odhalení a všechny (jakékoliv) pohledy identifikuji jako zlé. 
Sama pak na ostatní házím vražedné pohledy, přehnaně se 
rozhlížím (ne, opravdu mě nikdo neřeší) a ve frontě nervózně 
přešlapuju, kdy už konečně budu na řadě a můžu jít domů. 
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Schovat se. Pokud náhodou nikdo neciví, uklidním se a 
naopak si užívám ten úžasný pocit, kdy jsem jako žena 
součást fronty mužů a žen.
Schovaná doma jsem potom ale nešťastná, protože nejvíc mě 
to baví mezi lidmi. To oni ze mě dělají ženu, když mě oslovují
v ženském rodě. To je ale také jediná identifikace, kterou jsem
schopná rozlišit správně (protože je jasná). Veškeré ostatní 
pohledy automaticky hodnotím jako podezřívavé, přestože být
takové nemusí. Ale ten strach je z nich takové udělá.

Proč se ta slečna na mě tak dívá? Nedívej se na mě! Tak strhni
už ten pohled! Budu se na ní taky dívat. Nemůže ze mě 
strhnout oči. Radši rychle pryč. :/
Pokud se takový člověk usměje, jsem klidná. I kdyby mě 
identifikoval špatně, dává mi najevo své sympatie (i když to 
není přesně to, o co mi jde, je to snesitelné).
A pak mi holčička řekne "paní", ve frontě plné lidí jsem 
oslovena správně a pokladní mě neřeší už vůbec.
Jsou (úžasné) dny, kdy nezažívám žádné podezřívavé pohledy,
jako třeba dnes. Kdy jsem naprosto jasná (myšleno ženská :).

Já vlastně nepotřebuji zrcadlo. V něm jsem neobjektivní 
(většinou se líbím sama sobě). Mým zrcadlem jsou cizí lidé. 
(Ti, kteří mě znají, jsou milí a nikdy mé sebevědomí neshodí, 
ale jejich názor prostě neodráží skutečnost, protože přichází 
jiní cizí lidé, kteří jejich pohled vyvrací.)
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Pokud se objeví cizí lidé, kteří na mě obdivují ženskost, pak 
tomu nerozumím. :)

Taky civívám na lidi. Taky se nedívám jen do země a 
prohlížím si jiné. Včera jsem vyloženě civěla na prodavačku z
DMka s krásným blonďatým culíčkem nebo na tatínka, který 
právě vystoupil u pošty, na obličeji měl strniště a tak krásný 
úsměv. Jak mám rozlišit civění od kouknutí? A jak mám 
rozlišit to, co se jim odehrává v hlavě? Chtěla bych přístroj na
čtení myšlenek. Bylo by to tak to největší zrcadlo, jaké jsem 
kdy měla.

A když by si všichni ti civějící říkali, co je to za obludu, pak 
bych se aspoň uklidnila a nehonila se z jednoho rande do 
druhého, nedávala bych šanci mužům a zůstávala bych doma, 
abych se těmto situacím co nejvíce vyhnula, čekala a něco se 
sebou dělala (dokud by mi mé konto stačilo).
Nechci být někdo mezi. Nechci poslouchat lichotky a nechci 
potkávat souseda, který mi tvrdí, jak mi to sluší, když pak 
poprvé za půl roku v Hradci dostanu "facku". První.
Jenže teď "něco mezi" oficiálně jsem, tak nevím, čemu se 
divím a nechápu, jak jsem vůbec mohla uvažovat třeba o 
něčem takovém, jako je rande. (To je ta moje netrpělivost. 
Chtěla bych do všeho skočit hned.)

Hlavu vzhůru.
I tímhle obdobím si musím projít.
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Nemůžeme mít všechno hned a ani to nechci. Chci si projít 
úplně vším od začátku až do konce a vážit si toho, co mám.
Vždycky je nějaké řešení, jak to udělat, abychom už neměly 
strach z druhých lidí, kteří mi pomáhají třeba jen tím, že se na 
mě podívají a jdou dál. Žádný zájem ani to pitomé 
"přecvaknutí" v jejich hlavě, že je se mnou něco v nepořádku.

Jsem alergická na to civění. A vždycky na všechno používám 
teorii pravděpodobnosti. Ta mi totiž vyřeší každý problém.
Řeknu si, co je pravděpodobnější:
1) že se jim líbím jako žena? nebo
2) že ve mě vidí muže?

Teorie pravděpodobnosti mi vždycky odpoví tím, co je 
pravděpodobnější. A co je pravděpodobnější je 
pravděpodobné, že to tak je. Většinou. (Jaká je tedy správná 
odpověď? :) Myslím, že půl roku na HRT je pravděpodobnější
č. 2.

Metodu teorie pravděpodobnosti si můžete vyzkoušet i vy, 
když něco nevíte :)
Třeba: Bude zítra svítit slunce?
Pravděpodobnější je, že ne, protože v posledních týdnech svítí
slunce málokdy. Takže bude zamračeno.

Nedělám tím pádem ze sebe pesimistku. Jen realistku :)
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Otázka: Povede se má přeměna?
Pravděpodobnější je, že ano. To je statistika a fakt na jiných. 
Takže věřím, že ano :)

Povedou se mi ty buchty?
Pravděpodobně ano, protože nejsem žádná začátečnice, takže 
pravděpodobnější je, že budou všem chutnat (ne že bych si 
chtěla nějak fandit :).

Budu zítra zkoušená z matiky?
Ve třídě je 30 studentů. Pravděpodobnost je tedy malá, takže 
ne :)

Baví mě to.
Je to tak jednoduché! :)

Některé odpovědi jsou ale záludné.
Např. Rozvede se sousedka se svým manželem?
Statistika hovoří, že 52 % všech sezdaných párů se rozvádí. 
Pravděpodobnější tedy je, že se rozvedou, takže odpověď zní 
"ano".

To ale neznamená, že se to ještě stane. Některé odpovědi 
dostáváme proto, abychom s nimi něco udělali. A ne se jim
podvolili. Protože život je opravdu v našich rukách.

Jinak je v mém životě ale klid. Většinu dne jsem šťastná a 
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nepřemýšlím o tom, že bych mohla být někým jiným, než 
ženou. Nedovedu si představit jiný život. Proto ať už má 
přeměna dopadne jakkoli a měla-li by se například zaseknout 
na tomto stavu, bude to pro mě už přijatelné. Není to tak 
hrozné :) Ale mohlo by to být lepší.
A pozitivní na tom je to, že pořád je co zlepšovat a tak horší 
už to být nemůže.

A jak je to tedy s tím ženstvím?

Napadlo mě toto:

Ženou jste, pokud:

1) jste indentifikovány jako žena už z dálky
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2) jste oslovovány v ženském rodě

3) vypadáte jako žena, když vyjdete z koupelny
po umytí vlasů
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4) vypadáte jako žena i nenalíčená

5) vás chtějí heterosexuální muži

U bodu č. 4 (žena bez make-upu) byl trošku problém najít 
nenalíčenou slečnu, která by vypadala opravdu přijatelně 
hezky. Google mi nabízel fotky žen-celebrit bez make-upu a 
po shlédnutí těchto fotek jsem došla k závěru, že bez make-
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upu vypadám jako ony - taky tak blbě :))) Některých jsem se 
dokonce lekla (stejně jako sebe po odlíčení :) Takže jsem v 
klidu.

Vytvořila jsem si takovou "tabulku ženskosti":

Své skóre ženskosti si může takhle jednoduše spočítat každý.
Jsem ráda aspoň za těch 30 %.
Bod č. 1 byl OK půl roku do chvíle, než jsem jednou přijela 
do Hradce Králové :/ Takže nemůžu dát OK.
Jediný bod č. 2 je jasný. Správně mě oslovují prodavačky, 
malé děti, dodavatelé, kteří o mé minulosti nic neví. Snad ze 
slušnosti nebo ze soucitu, ale hlavně, že to tak je :) (Důležitý 
je výsledek, jak říkám.)
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Bod č. 3 - nejsem si jistá, jestli vypadám s mokrými vlasy 
jako žena, proto dávám "ne", i když si tak někdy (vzácně) 
připadám :)
Bod č. 4 - tak tenhle bod bude asi ještě hoooodně dlouho 
"ne" :)
U bodu č. 5 jsem nemohla dát "ok", protože mě muži na ulici 
v reálu neoslovují. Vždy jen na internetu a tam mám fotky 
samozřejmě ty nejhezčí, takže nemohu na 100 % říci, že mě 
heterosexuální muži chtějí. (Muži, kteří mě chtějí, jsou 
heterosexuální, což mi lichotí, ale zatím mě žádný z nich 
neviděl ve skutečnosti).

Dovedu si představit, jaké skóre mají ostatní biologické ženy.
Menší než 80 - 100 % ani být nemůže.

Proto jakmile dosáhnu alespoň 80 % ženskosti, řeknu si: 
Terezo, teď už jsi opravdu žena!

Znám několik MtF po SRS, které dosahují 100 %.
Některé dokonce před SRS.
Ale všechny z nich jsou minimálně rok (až dva nebo více) na 
HRT.

Já vím, že to není ideální měřítko. Ale to je mi fuk. Jsou to 
běžné věci každodenního života a dokud je budu označovat 
křížkem (třebaže kvůli jedné jediné nevydařené situaci za rok,
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která to celé zkazí), pak nebudu mít tu jistotu, kterou bych 
měla ráda.
Neříkám "potřebovala". Protože nějakou jistotu už mám. Jen 
není stoprocentní.

A jak se vlastně vyjadřuje ženskost?
Je to dost subjektivní. Každý jí vidí jinak, ale v celkovém 
pojetí jde vlastně o totéž.

Některé názory, co ženu dělá ženou?
- Čeho si nejvíce vážím u žen: všeho, co ženu dělá ženou - 
jemnosti, laskavosti, něžnosti…
- Asi to bude znít divně, ale na ženské má být od prvního 
okamžiku vidět, že je to ženská, se vším, co k tomu patří. Ano, 
intelekt je důležitý, ano, osobnost je neméně důležitá, ano, 
duševní krása je taky důležitá. To je všechno pravda. Ale 
první, co mě zaujme, je to, co ženu dělá ženou. Hrudník, oči, 
zadeček, a v letním období (když nosí sandálky a žabky) i 
prsty na nohou. Na druhou stranu je pravda, že normálně, 
přirozeně krásných žen je na světě tolik, že tento výběr 
nezabere moc času a v klidu je pak možno zkoumat ty další, 
"důležité" vlastnosti.
- Dlouhé vlasy, smyslný pohled, něžné rysy ve tváři i postava 
přesýpacích hodin...
- Ženu dělá ženou její chování, měla by být milá, laskavá, 
přítulná, pečující...
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- Reakce ženy na článek o kalhotách: Nechápu redakci proč 
se máme jako ženy oblékat do kalhot. Je to sice praktické, ale 
sukně alespoň ženu dělá ženou.
- Ženu dělá ženou její charisma
- Šaty dělají člověka. Ženu dělá ženou její ženskost. Ženskost 
je vnitřní stav. To je její skutečná krása. Žena je nejkrásnější, 
když se svými šaty oblékne i svou ženskost.
- Ženu dělá ženou umět z některých situací taktně vyklouznout
(zasmát se a pokecat s cizím mužem, ale ženským stylem 
odstrčit). Jak se říká, když fena nechce, tak si pes nevrzne :)
- Jeden básník řekl, že žena je bytost napůl cesty mezi 
člověkem a andělem. A v tom je její ženskost. Jak si 
představujete anděla? Přemýšlejte...přidejte lidské 
vlastnosti...a to je ženská žena, v každém věku, před tisíci lety 
i za tisíc let bude taková žena moudrými lidmi vnímána jako 
skutečná žena.
- Ženskost, to je šarm, něha, noblesa, jemnost, ať máš na sobě
krásné šaty a makeup, nebo tričko a džíny s nenalíčenou tváří 
a vlasy staženými do culíku. Nezáleží na tom, jestli jsi 
manažerka v kostýmku nebo maminka na mateřské. - Ženskost
je to těžko popsatelné kouzlo, to "cosi", co ze ženy vyzařuje. 
To, co muže přiměje chovat se k ženě jako k ženě.
ženu dělá ženou její osobnost, způsob pohybu a držení těla, 
spokojenost sama se sebou, sebevědomí, přirozenost = ne 
ztuhlost.

A nejhezčí názor jedné slečny z diskuse o ženskosti na závěr:
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- Být samostatná - pro některé muže je to dost silný impulz 
pro to si tu ženu dobývat, chtít jí, rozmazlovat si jí, a mít 
radost z toho, že ona mu dopřeje, to, že jí v bytě může 
přišroubovat šroubek, pověsit obraz a dokonce i to, že ho 
třeba čas od času pozve na domácí vlastnoručně uvařenou 
večeři, nebo třeba jen to, že jí může někam pozvat, odsunout 
židli v restauraci, pomoci do kabátu.
Ženskost není daná tím, jestli chodím namalovaná nebo 
nenamalovaná, jestli mám vlasy stažené nebo rozpuštěné - 
normálmě používám jen stíny a řasenku, vlasy nosím dlouhé 
stažené každý den do drdolu, culíku - jak pak muži slintají, 
když je rozpustím.
Líbí se mi styl žen z černobílých filmů - to jsou ženy a byly to i
ženy, když měly scénu třeba v teplácích, byly to ženy, i když 
neměly dokonalou postavu - prostě se chovaly jako ženy - 
nebyly to žádné naivky, svým chováním jednoduché nebo 
levné holky.
Ženu nedělá ženu to, že se tak narodila, ženu dělá ženou muž, 
který jí chce dávat pocit ženskosti a je tam úplně jedno, jestli 
te to ředitelka zeměkoule, matka u plotny nebo dělnice v 
monterkách.
Ženu dělá ženou to, že chce být ženská a ze své ženskosti má 
radost a těší jí to.
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Podle kanadské studie si muži, který konverzují s hezkou
ženou, zapamatují více sdělovaných informací. Krásná tvář,
příjemný hlas a pohyb rtů způsobuje v mužském mozku větší

aktivitu, díky které jsou poté schopni zapamatovat si více
detailů z konverzace.

Ale abych nezůstávala jen u ženství, hodí se tu napsat pár slov
i o mužství. :)
Moc se mi líbil článek s názvem "Co milujeme na mužích?", 
ve kterém studentka práv Markéta Vlková moc krásně (řekla 
bych, že je to zatím nejkrásnější popis mužství, jaký jsem kdy 
četla) a přesně popisuje mé pocity, o kterých jsem věděla dřív,
než jsem si tenhle článek přečetla. S každou myšlenkou v 
tomto článku se ztotožňuji a vyvolávají ve mě hezké pocity. 
To je přesně to, o čem vztah mezi mužem a ženou je.

Srpen 2014 - Co dělá ženu ženou 1591



A přesto, že ten článek popisuje mužnost, je v něm TOLIK 
ženskosti!

Co milujeme na mužích?

Prostě miluji to, že je muž.
Na muži nás imponuje jeho mužnost. Ženu dělá ženou její 
ženskost a muže mužem jeho mužnost. Milujeme jejich 
dominanci, testosteron a vše, čím se mužnost vyznačuje. 
Zkrátka řečeno, milujeme muže proto, že se vedle něj cítíme 
být ženou - nežnou, křehkou a chráněnou. Muž nám poskytuje
bezpečí, dokáže nás pobavit, odlehčit nepříjemné situace, 
utěšit nás, obejmout a skrýt do svého mužného náručí.

Miluji jeho široká ramena a mužné paže.
Mužské tělo je plné tajů a charismatu, který nás dostává na 
kolena. Každá píď mužského těla nás fascinuje. Milujeme 
jejich široká ramena, která jsou pro nás jako křídla, která nás 
pohlcují do bezpečí. Mužné paže nám se vším pomůžou, snad 
by nás i mohli nosit na rukou, ale hlavně nás před vším 
ubrání.

Oči plné rošťáckých jiskřiček.
Stačí jediný zahloubaný pohled do mužných očí a kolena se 
nám podlomí. Milujeme mužské oči, které nás obdivují, které 
na nás ulpívají, prohlížejí si nás a laskají se s námi pouhým 
pohledem. Milujeme mužské oči, protože dokážou být tak 
proměnlivé. Dokážou nás pohltit do jejich světa. Dokážou být 
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plné pevné a svébytné jistoty. Dokážou být očima dospělého 
muže, ale i očima malého chlapce. Dokážou být racionální, 
ale i milující a chápavé.

Vášnivé rty, které nás líbají.
Milujeme mužské rty, neboť z nich vycházejí krásná slova 
lásky, útěchy a pohody. Milujeme mužské rty, protože nás 
líbají, laskají a mazlí se s celým naším tělem.

Smysl pro humor
Milujeme mužský smysl pro humor. Muži dokážou často 
lehce vybruslit ze situace, dokážou situaci odlehčit, dokážou 
svým humorem spojovat lidi, dokážou si svými 
bezprostředními vtípky získat každého na svoji stranu. Díky 
mužům se můžeme usmívat i smát se z plných plic. A jak se 
říká "smích prodlužuje život" a "kdo se neusmívá, nemiluje".

Neoholené strniště.
Miluji mužské strniště, protože lehce zanedbaní muži jsou tak 
přitažliví. Kdo by jim dokázal odolat? Miluji, když mě chce 
políbit, skloní se ke mně a jeho strniště mě lehce poškrábe na 
tváři.

Sexy úsměv.
Miluji, když se na mě usmívá, protože tehdy vím, že mě 
miluje, že je se mnou spokojený. Jeho úsměv je sladký, plný 
dětské radosti, rošťáren, energie, plný života a mužnosti.
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Vlasy a klukovský účes.
Miluji jeho vlasy a jeho ležérní účes vrabčáka. Miluji, když si 
můžu s jeho vlasy hrát, laskat je svými prsty, škrabat ho na 
zátylku a líbat ho do vlasů. Miluji, když si můžu lehnout tak 
blízko k němu, že cítím vůni jeho vlasů.

Socializace a komunikativnost.
Milujeme, že jste komunikativní a společenští, že se lehce 
seznamujete, a to hlavně s našimi blízkými. Milujeme, že si 
rozumíte s našimi přáteli a rodinou.

Miluji to, že mě miluje.
Na mužích milujeme to, že nás milujete. A když nás milujete, 
udělali byste pro nás všechno, nosili byste nás na rukou, 
laskali nás, hýčkali nás a chránili nás před každým 
nebezpečím.

Autor: Markéta Vlková
Studentka práv s kreativní duší a láskou k životu. "Život se 
snažím vnímat a prožívat všemi svými smysly. A posledním 
smyslem člověka je jeho fantazie."

Já jen dodávám:
Muži jsou poslední dobou pro mě tím největším a nejhezčím 
objevem :)
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Vícenásobná těsnící vložka
29. srpna 2014 v 15:32 | Tereza 

Přijel za mnou obchodní zástupce firmy, u které nakupuji jen 
vícenásobnou těsnící vložku :) Jinak nic.
Ten název mi přijde legrační. Nevím proč. A snad proto jsem 
se na něj těšila. Abych zjistila, kdo za tou vícenásobnou 
nádherou stojí :)
Pán přijel za paní Novákovou (jako za mnou - pracovně), byl 
moc milý a když jsem ho pozvala do jednací místnosti, kde 
jsme byli sami, moc hezky se usmíval. Ne podezřívavě, ale 
normálně mile.
Začali jsme si pracovně a polopracovně povídat, byli naladěni
na stejné vlně a pak z něj vypadlo, že kdysi u něj někdo odsud
objednával kabel.
Ptám se ho: "Co? Kabel? To není možné, vždyť já ani nevím, 
že nějaké kabely prodáváte."
"Myslím, že pan Novák to byl!"
Ehm, tak o tom bych musela něco vědět :) Ale to jsem mu 
neřekla. Tak mu říkám mojí oblíbenou větu: "Pan Novák už 
zde nepracuje." :)
"No tak to on určitě objednal a zdrhnul." :)))

Ti dodavatelé si TAK vymýšlí! :)
Ale mě to baví.
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Lichotilo mi, že mě neztotožnil s p. Novákem, ačkoli věděl, 
že jsem Nováková. Měla jsem jistotu, že nemá sebemenší 
tušení, že pan Novák by mohl být paní Nováková :)

Celá konverzace probíhala 40 minut (což jsem ani 
neplánovala) a vážně jsem se bavila :) Řekla bych, že ještě 
chvíli a jsem pozvaná na kafe :) (No dobře, tak si nebudu tak 
věřit, ale chci říct, že to nebyl rozhovor mezi mužem a mužem
nebo mezi mužem a kdysimužem, ale mezi mužem a ženou.) 
Vážně jsem si vychutnávala použití všech svých dosud 
existujících ženských zbraní a měla jsem z toho moc dobrý 
pocit.
Byla jsem svá, sebevědomá, ženská a neohrožená. Čím delší 
dobu jsme si povídali, tím víc mi vzrůstalo sebevědomí. 
Přestala jsem se úplně pozorovat a všechno bylo tak 
jednoznačné, normální a příjemné.

Když odcházel, tolik moc jsem chtěla vědět, co se mu teď asi 
honí hlavou :)
Kéž by mi dal do své mysli aspoň na chvilku nahlédnout.

Ale budu věřit svému instinktu. Přestože je pro mě těžké mu 
věřit.

Každopádně jsem teď jeho návštěvou potěšená.
Vícenásobně! :)
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(A nejen díky němu, ale o tom až jindy a jinde.)
Jo jo, zase ti chlapi ;) Jsem neponaučitelná.
Skuhrám tu, jak si nejsem jistá svojí ženskostí a na druhou 
stranu se teď díky některým mužům cítím tak žensky, že už to
snad ani víc nejde.

Kde je ale pravda?
To se brzy dozvím...

A běžím pro Kačenku, mojí velkou školačku, se kterou jdu v 
pondělí poprvé do školy a nemůžu se dočkat!
V úterý mám přijít na rodičák a po něm budu mít příležitost si
promluvit s její paní učitelkou (o mě a o Kačenky tátovi, což 
mi kladly na srdce psycholožky v Motole i Hanka). Přála bych
si, aby to byla chápavá mladá příjemná a veselá profesionálka.
To se taky brzy dozvím...
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Transsexualita a rodičovství
31. srpna 2014 v 20:21 | Tereza 

Copak je to za divný reflex, mít 
stažené hrdlo? Jakou to má 
souvislost s mým pocitem? A 
proč je mi u toho tak divně? Jaký 
to má smysl?

"Večer dej žirí (žirafku) do 
postele, přikrej jí, nezapomeň 
vyvenčit Pluta (dřevěný pejsek). 

Až se půjdeš sprchovat, vezmi je s sebou, ať jim v ložnici není
smutno. Žirí dej k jídlu tu kytičku. Ráno i večer. A dej jí pusu 
na dobrou noc. Každý večer! Ano? Dobře?"

Každých 14 dní dostávám tytéž instrukce. Už dva roky chodí 
se mnou spát gumová žirafa a dřevěný pejsek, protože 
Kačenka je miluje a když tu není, musím se o ně přeci starat 
já.

Není ideálnější den, než předvečer 1. září, kdy jdou děti 
poprvé do školy, k napsání článku na téma rodičovství (i když
se týká jen 12 % všech transsexuálů v ČR, které mají podle 
statistik děti). Nesmírně se těším na zítra, až uvidím svou 
dceru s taškou na zádech a potom, jak sedí v lavici. 
Vypouštím z hlavy všechny obavy, které se týkají mého 
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vzhledu, protože jediný důvod, kvůli kterému jdu do 
přeplněné školy do třídy plné rodičů a dětí je Kačenka.

Občas mi chodí dotazy, jak to má dcera zvládá. Myšleno mě, 
mojí přeměnu. Kdysi jsem tu psala o britské studii, která se 
jako jedna z mála věnovala pohledu dětí transsexuálních 
rodičů. Ta studie byla velmi pozitivní, protože zjistila, že 
pokud se dítěti věnujeme, nelžeme a vše vysvětlíme tak, jak to
je, děti přijímají veškeré změny přirozeně a bez předsudků. 
Platí, že čím mladší dítě, tím lepší reakce.

Když jsem kdysi před rokem Kačence na radu dětské 
psycholožky sdělovala svůj osud, setkala jsem se s nadšením, 
se kterým jsem nepočítala. Tehdy jsem měla ještě paruku s 
blond dlouhými vlasy a Kačenka pořád vyžadovala, abych jí 
nosila. Hrály jsme si na princezny. Vzpomněla si na tu paruku
i včera a ptala se, jestli jí ještě mám. Řekla jsem jí tehdy 
stručně narovinu, kdo jsem a co se se mnou děje. A bylo to. 
Pochopila to a vzala to (možná až příliš) přirozeně. Až příliš 
proto, že teď vstupuje do nové etapy svého života - na 
základní školu - kde si sama svým bezproblémovým 
přístupem může nechat ublížit, protože zatímco ona s tím 
žádný problém nemá a bere přeměnu člověka v opačné 
pohlaví jako věc, která se prostě stává, jiné děti to nemusí 
pochopit a může se tak stát terčem posměchu. Největším 
nepřítelem jsou teď zlé děti, před kterými jí nikdo ochránit 
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nedokáže. Ale takových nástrah na děti čeká spousta. 
Transsexualita jen jednou z nich.

Proto můj připravovaný úterní rozhovor s její paní učitelkou, 
která jako jediná může v nejhorším případě zasáhnout a dětem
to vysvětlit. Protože až si jednou pro Kačenku přijdu do školy,
může se na mě vrhnout se slovy: "Ahoj tatínkuuuu můj!"

Snažila jsem se jí já i Hanka naznačit, že když vypadám 
takhle, že už nevypadám jako tatínek, ačkoli tatínek jsem a 
budu navždy. Že vypadám spíš jako druhá maminka.
To, jak má dítě říkat svému rodiči je volbou dítěte.
Kdysi se mě Kačenka ptala, jestli mi má tedy říkat maminko 
nebo tatínku. Nechala jsem to na ní.
Teď když se jí zeptám, jestli už mi nechce říkat maminko 
(protože jsem její rodič, nechci být oslovována jménem, jako 
nějaká teta a okolí - celý svět - nás stejně vnímá jako dceru a 
maminku) mi odpoví, že už si na oslovování "tatínku" zvykla 
a ačkoli sama o sobě mluvím v ženském rodě, ona u mě střídá
ženský i mužský.
Vím, že ještě nedospěla k tomu, aby si to ve své hlavičce 
přehodila. Aby zhodnotila, co to znamená pro mě, ale také pro
ní. Že zatímco kdyby mě při vyzvednutí ve škole objala se 
slovy "maminkooo" a nikdo si ničeho podivného nevšiml, 
oslovením "tatínku" komplikuje situaci mě i sobě.
Přináší to určitá omezení a nepříjemnosti i v běžném životě. 
Chtěla jsem pozvat kamarádku s dětmi na víkend, zrovna 
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když tu Kačenka bude. Aby si děti pohrály. Jsem si jistá, že by
si to užily. Jenže ty děti neví o mé minulosti nic. Pro ně jsem 
teta Terezka a jakmile by mi před nimi začala Kačenka říkat 
"táto, ty jsi uvařil dobrotu...", dostala bych sebe i ty děti 
(potažmo i jejich rodiče) do komplikované situace.

A tak počkám, až se jí bude chtít přehodit oslovení i rod na 
ženský, i kdyby to mělo trvat roky a nepříjemným situacím 
budu předcházet. Kačenku totiž nikdy nutit do oslovování 
"maminko" nutit nebudu.

Toto řešila i psycholožka, ke které nás před pár měsíci 
starostlivě objednala moje ex, aby potvrdila, zda nemám na 
její vývoj negativní vliv. Potvrdila, že nemám (i když si ex 
potom stejně myslela své), ale řešila se mnou o samotě právě 
oslovování, přičemž mluvila o příkladu, kdy lesbický pár 
vychovává dítě. To obě ženy také často oslovuje "maminko". 
Má tedy dvě maminky. Kačenka má dvě maminky, protože 
Kačenka je dítě dvou žen. Ale to je pohled můj a celého světa,
kromě pohledu Kačenky. Tam zůstávám otcem celý život, ať 
se mi to líbí nebo ne. Proto Kačenky pohled i rozhodnutí v 
tomto směru respektuji a čekám, jak se to celé vyvine. To 
nejdůležitější, aby pochopila, co se se mnou děje, už má 
dávno za sebou a neřeší to. Bere to jako fakt. Jako normální 
věc, která se děje s tatínkem, který se omylem narodil do 
špatného těla, jako zakletá princezna.
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Reakcí dětí při sdělování toho, co se děje s jejich rodiči při 
přeměně, se mnohdy zbytečně bojíme.
Neublíží jím to? Nebude to mít negativní vliv na jejich 
výchovu, vývoj, chování?
Ne.
Nic z toho se nekoná.
Nejtěžší úlohu tak mají pubertální kluci, kteří mnohdy těžce 
nesou v tomto věku přeměnu svého mužského vzoru. I tam ale
nakonec dochází k pochopení situace a porozumění.

Britské studie a odborné články na téma transsexualita a 
rodičovství však (stejně jako spousta jiných informací o nás) 
se často nedostanou ale příliš daleko, natož tam, kde by byla 
taková osvěta potřeba.
Mám teď na mysli například české soudy.

Už nějaký měsíc mi píše Péťa. Ta má malou dceru Káťu, jejíž 
maminka (bývalá Péti partnerka) zablokovala veškerý styk s 
dítětem, neboť si myslí, že to má negativní vliv na její vývoj. 
Dohnala to tak daleko, že se to dostalo k soudu.
Mě samozřejmě zajímalo, jak takový příběh dopadne, protože 
mi přijde naprosto nepřípustné, aby rodič neměl možnost se 
vídat se svým vlastním dítětem právě z důvodu toho, že 
prochází přeměnou pohlaví.
Péťa mi dala svolení, abych tu její příběh popsala, takže v 
jednom z posledních e-mailů jsem se dočetla, že už tři měsíce 
neviděla svou dceru. Soud totiž vydal předběžné opatření, ve 
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kterém zakázal Pétě styk s dítětem do doby, než doloží 
příslušná psychologická vyšetření. Péťa je teď ve fázi těsně 
před (zářijovou) komisí.
Její psycholog jí ujistil, že veškerá psychologická vyšetření 
zcela zaručeně budou na její straně. Že se nemůže stát, aby 
soud nakonec rozhodl v její neprospěch.
Teď čeká na jednání, ve kterém soud k tomuto závěru dospěje 
a Péťa po třech čtyřech měsících uvidí zase svou dceru.
Čtyři měsíce života bez vlastní dcery, kterou miluje, o kterou 
se chce starat a na kterou má úplně stejný nárok, jako její 
biologická maminka.
Tohle má na svědomí Péťi bývalá partnerka. Tak obrovská 
averze k přeměně jako takové a strach z neznáma jí donutil 
bránit se nesmyslně proti něčemu, co dítěti ani nemůže nijak 
uškodit. Navíc to dítě má už mužský vzor - nového partnera 
jeho maminky.

Jsem sama zvědavá, jak to jednání dopadne, ale nevěřím, že 
by české soudy udělaly takovou hloupost a styk s dítětem 
kvůli transsexualitě zakázaly. Jsem si jistá, že soud rozhodne 
správně. Věřím tomu. I když mě mrzí už samotné předběžné 
opatření, který styk zakázalo, co jsem nečekala. Ale co mohla 
Péťa v takové situaci jiného dělat, než čekat, dokládat 
psychologická vyšetření a zase čekat, než soudy milostivě 
zasednou a rozhodnou?
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Nikoho nezajímají desítky probrečených nocí, zoufalství ze 
ztracené dcery a prázdno, které člověku zůstane v srdci po 
vlastní dcerce, když jí tři měsíce nevidí.

Jak je mě, když jí nevidím "jen" 12 dní?

Na Péťu moc myslím a držím jí palce. Už takhle má život 
komplikovaný a aby toho nebylo málo, její bývalá partnerka 
si vymyslí tohle.

Na téma transsexualita a rodičovství jsem našla pár 
zajímavých odborných textů, které snad pomohou 
transsexuálním rodičům překonat tohle nejtěžší životní 
období, kdy nám často chce někdo naše děti brát z naprosto 
nepochopitelných a ubohých důvodů...

Transsexuální člověk se může stát po přeměně pohlaví 
rodičem několika standardními způsoby, jako je adopce, 
získání dítěte do pěstounské péče nebo umělým oplodněním. 
Své dítě pak vychovávají úplně stejně jako ostatní rodiny, 
akorát pro ně je jediným problémem, který musí během 
výchovy vyřešit, zda budou se svými dětmi o své minulosti 
hovořit. Existují ale i klienti, kteří se stali rodiči dětí ještě 
předtím, než si svoji transsexualitu uvědomili. O to je potom 
horší přistoupit na změnu pohlaví, neboť dítě může být 
traumatizováno a frustrováno. Ale to mohou být i jiné děti, 
pokud se v jejich blízkosti děje něco, čemu oni nerozumí a co 
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je od rodiče oddělí. Tím jsou desítky dalších důvodů než je 
jen transsexualita.

Pro dítě je největší jistota, když vidí, že rodiče drží 
pospolu a navzájem si vyjadřují podporu a pochopení. 
Dítě, které dostane otevřené informace od obou rodičů a 
které uvidí, že spolupráce rodičů dále funguje, má větší 
předpoklady ke klidnému vývoji než dítě, jehož rodiče se 
dramaticky rozejdou a jeden z nich se ztratí. Dospělí 
většinou podceňují schopnost dětí pochopit situaci, ale 
porozumět transsexualitě bývá leckdy pro dítě snazší než 
pro mnohého dospělého. Podle průzkumu se dětem daří 
celkově lépe tehdy, nastane-li změna pohlaví rodiče v 
mladším věku dítěte. Terapeuté zastávají názor, že odkládání 
přeměny na starší věk a zatajování skutečnosti staví děti do 
složitější situace. Výjimkou je období pozdní puberty, kdy 
většina terapeutů doporučuje počkat až do dospělosti dětí. 
Transsexuální rodiče mohou být plnohodnotnými rodiči i 
po přeměně pohlaví a děti jsou schopny své rodiče chápat 
a poskytnout jim adekvátní oporu.

Britská studie
V Londýně proběhl v roce 1998 výzkum 18dětí, které mají 
pohlavně atypického rodiče. V rozhovorech těchto dětí a 
rodičů byly dvě typicky citované oblasti soustředění jako 
potenciálně problematické pro děti, jejich pohlavní identita a 
útoky vrstevníků.
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Ani jedno z dětí netrpělo poruchou pohlavní identity. Jeden 
chlapec a jedno děvče přemýšleli o změně pohlaví krátce po 
tom, co se dozvěděli o transsexualitě rodiče, ale byla to jen 
zvědavost. Jejich touha změnit pohlaví se dále nevyvíjela. 
Nevyskytl se žádný významný případ neočekávatelného 
chování.

Děti informovaly o svém rodinném problému vrstevníky, o 
kterých si myslely, že jim mohou věřit a nebudou se jim 
vysmívat. Tři děti byly zpočátku vysmívány, ale jen 
přechodně. Zbytek neuvedl žádné problémy.

Tři z dětí si nepamatují svého rodiče v minulé roli. Děti 
naprosto chápaly rodičův nesouhlas s pohlavím a průběh 
léčby. Následně uvádím citace reakcí dvou dětí. Desetiletý 
chlapec s otcem, jenž se nechal přeoperovat na ženu:

Co na to říkáš?
"Je to v pořádku."
Proč to tvůj táta dělá?
"Nelíbí se mu být mužem."

Čtrnáctiletá dcera s matkou, která se stala mužem:
"Má matka je nešťastná ve svém těle. Má maminka je od té 
doby, co žije, jak se cítí, o hodně šťastnější. Když mi bylo 13 
let, má matka řekla "Já chci být muž, vadí ti to?". Já jsem jí 
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řekla, že ne, pokud zůstane uvnitř stejná a bude mě ještě mít 
ráda. Nestarám se o to, jak vypadáte. Je to jako čokoláda, má 
nový obal ale uvnitř je to stejná čokoláda."

Dostupné zkušenosti dokazují, že transsexualita rodiče 
nemá nepříznivý dopad na děti. Dětem se daří celkově lépe,
kdyžpřeměna rodiče nastane v ranějším vývojovém stupni 
dítěte. Období puberty se moc nedoporučuje pro tak zásadní 
přiznání dítěti, neboť je to již tak dost obtížné období jak pro 
dospívajícího člověka, tak pro jeho rodiče.

Rodiče si ale musí uvědomit, že oni sami, ne děti, nesou 
odpovědnost za zabezpečení, že tyto situace projednají 
vhodným způsobem. Měli by navštívit se svými dětmi 
psychologické poradny, zkusit si promluvit s učiteli o 
pochopení jejich situace a v případě potřeby o podporu.

Pro děti je nejdůležitější citový vliv rodičů, domácí klid a 
pohoda, pocit bezpečí a pocity toho, že se na svého rodiče 
mohou spolehnout. A není důležité, čím jejich rodič dříve 
byl. Pohlavní přeměna určitě není neutrální událostí v životě 
dítěte, ale při správném a citlivém přístupu nezanechá žádné 
dlouhodobé následky. Mnohem horší dopad na dítě mají 
rodičovské rozpory, neshody a hádky. A je klinicky dokázáno, 
že daleko větší újmu na děti způsobuje rozvod a přerušení 
kontaktu rodiče s dítětem.
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Naštěstí většina lidí vidí "světlo na konci tunelu přeměny". 
Společenské potíže obvykle utichnou, když dokončí svou 
pohlavní transformaci a postupně se pro společnost stávají 
opačným pohlavím. Mnozí z nich, v touze po klidném životě, 
nechávají svou minulost zcela privátní. Přátelé a 
spolupracovníci, kteří o minulosti vědí, by měli ctít jeho přání
soukromí.

Heterosexuální transsexuální rodič má do budoucna trochu 
lepší výchozí situaci z pohledu společnosti jako rodič, než 
jakou mají homosexuální rodiče.

Proces přeměny pohlaví je dokončen definitivní změnou 
úřední identity. Klient mění jméno a příjmení na tvary 
definitivně mužské či ženské, dostává nový rodný list a nové 
rodné číslo, včetně nového rodného příjmení, mění si všechny
potřebné doklady a dokumenty, a to i se zpětnou platností 
(maturitní vysvědčení, výuční listy či vysokoškolské diplomy 
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- (neplatí na Slovensku)). Muži se mohou ženit, ženy se 
mohou vdávat. Tento soubor úředních kroků se děje na 
základě písemného doporučení terapeuta, které musí 
obsahovat jako nezbytnou podmínku a nutné právní minimum
vyjádření o definitivním ukončení plodnosti klienta či 
klientky, přičemž u FtM je právně postačujícím zákrokem 
hysterektomie. U MtF jde pak o odstranění varlat s nadvarlaty.
Přeměna pohlaví nezpochybňuje správnost deklaratorního 
prohlášení pohlavní příslušnosti při porodu. Proto také osoba 
daného pohlaví před změnou pohlaví zcela oprávněně může 
uzavírat sňatek, stávat se rodičem dítěte a tyto právní úkony, 
které uzavřela ve svém původním pohlaví, nejsou 
zpochybněny. Pokud se transsexuální osoba rozhodne požádat
o přeměnu pohlaví a podstoupí příslušnou léčbu, může po 
provedené operaci požádat o změnu zápisu jména, příjmení a 
pohlaví v matrice. K žádosti musí připojit potvrzení 
odborného lékaře z oboru sexuologie o provedení úplné 
změny pohlaví. Provedená právní změna však nemůže mít 
zpětné účinky. V případě, že by o takovou změnu žádal ženatý
muž nebo vdaná žena, je třeba, aby nejpozději před 
rozhodováním o schválení chirurgických zákroků bylo toto 
manželství rozvedeno. Rodičovský zápis při narození 
případného potomka transsexuálního rodiče se rovněž nemění.
Matkou zůstává vždy žena, která dítě porodila (přestože se 
stala následně mužem), a rovněž otcovská role je trvalá. 
Znamená to, že transsexuální lidé zůstávají rodiči se všemi 
právy a povinnostmi.
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Česká republika má možnost registrovaného partnerství a být 
homosexuál už nějakou dobu není trestný čin. Na druhou 
stranu, v některých zemích mohou LGBT páry adoptovat 
dítě… a v některých ještě funguje i trest smrti.
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Některé tresty za homosexuální pohlavní styk:
EVROPA:
všechny evropské státy podepsaly Deklaraci spojených 
národů nebo uzákonily homosexuální styk jako legální

AFRIKA:
Alžírsko, Maroko - 1 - 3 roky vězení
Angola - pracovní tábory pro nenapravitelné zločince
Džibutsko, Etiopie, Gambie, Kamerun, Keňa Libye - 5 - 14 let
vězení
Ghana - mužský styk nelegální, ženský nejistý
Komory - zakázáno "chování proti přírodě"
Mauretánie, Somálsko - trest smrti
Nigérie, Seychely, Zambie, Zimbabwe - mužský nelegání (14 
let vězení), ženský legální
Tanzanie - doživotní vězení

SEVERNÍ A JIŽNÍ AMERIKA:
Antigua a Barbuda - trest 15 let vězení
Barbados - trest smrti
Belize, Grenada, Jamajka - mužský ilegální (10 let vězení, 
ženský legální
Guyana - mužský ilegální (doživotí), ženský legální

ASIE:
Afghánistán - ilegální
Brunej - 10 let vězení
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Írán, Jemen, Saúdská Arábie - trest smrti
Malajsie - 2 - 20 let
Barma - doživotí
Palestina - mužský ilegální (10 let vězení), ženský legální
Uzbekistán - ilegální pouze anální sex (3 roky vězení), ženský
legální

Ještě bych tu chtěla napsat jednu informaci.
Teď se mi nesmějte, protože se opravdu často setkávám s 
dotazem (z řad lidí z mého okolí, kteří se s transsexualitou 
ještě nikdy v životě nesetkali - a tak tu posmívání není na 
místě), zda FtM a MtF mohou mít po ukončení přeměny své 
vlastní biologické děti.

Jediná možnost, jak mít u FtM biologické děti, je nechat si 
před začátkem přeměny odebrat vajíčka a pak je nechat 
dárcem oplodnit in vitro a oplodněné nechat odnosit 
partnerkou (v případě lesbického páru), což však znamená, že 
to bude vlastní biologické dítě, ale ne její. Rozhodně není 
možné mít biologické dítě po operaci jako muž - spermie 
prostě netvoříte, jelikož nemáte funkční varlata (můžete mít 
max. testilní implantáty (umělá varlata)).
U MtF je jediná možnost nechat zmrazit sperma, kterým bude 
poté partnerka oplodněna (opět pouze v případě lesbického 
páru).
Několikrát jsem se setkala s názorem MtF dívek, že něco tak 
hnusného a mužského, jako jsou spermie, nedokáží před 
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zahájením přeměny ze svého těla vůbec vyloudit. I za cenu, že
nikdy své vlastní dítě mít tedy nebudou.

Našla jsem ještě jednu zajímavou statistiku o počtech 
transsexuálů v ČR od r. 1942 až 2006.

Mezi rokem 1942 a 2006 bylo registrováno celkem 761 
jedinců s diagnózou porucha pohlavní identity, z toho 269 
MtF a 492 FtM. K přeměně pohlaví dospělo ve sledovaném 
období celkem 331 z nich (77 MtF a 254 FtM), tedy 44 %.

Po roce 1989 se zvýšil počet MtF ve vztahu k FtM - zatímco 
před rokem 1989 byl tento poměr 21 % ku 79 %, po roce 
1989 to bylo 42 % ku 58 %.
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Zatímco před r. 1989 byla průměrná délka léčby 55,03 
měsíců, po r. 1989 je to již jen 33,78 měsíců.
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Stanovisko Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) k 
rodičovství transsexuálů a homosexuálů

ESLP neměl mnoho příležitostí zabývat se výslovně 
problematikou rodičovství transsexuálů, většinou totiž řešil 
situace, kde nové, operativně změněné pohlaví takového 
jedince, odmítaly smluvní státy uznat.

Není pochyb o tom, že právo by mělo reflektovat změny ve 
společnosti, a to i s ohledem na lékařský a vědecký pokrok. V 
judikatuře ESLP se sice dosud neobjevil případ, z něhož by 
transsexuálnímu jedinci vyplývalo právo stát se rodičem v 
pohlaví odpovídajícímu jeho nové identitě, můžeme to však 
vnímat spíše jako dobrý signál, s tím, že evropské právní 
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úpravy akceptovaly transsexuály bez ohledu na to, že 
nenaplňují všechny biologické znaky nového pohlaví. Jiná 
situace nastává u homosexuálních dvojic, pokud nezplodí 
potomka přirozenou cestou, otevírá se pro ženské a pro 
mužské homosexuální páry různá cesta. Lesbický pár může 
podstoupit proceduru umělého oplodnění, zažádat o adopci či 
obrátit se na náhradní matku, přičemž vždy záleží na tom, 
jaké podmínky pro jejich rodičovství nastavil domácí 
zákonodárce. Zatímco mužský homosexuální pár má možnosti
více limitovány. Stranou pozornosti by zajisté neměl zůstat 
zájem dítěte, narodivšího se do tohoto "nového" typu rodiny. 
Je proto na zákonodárci a jiných vnitrostátních orgánech, aby 
reflektovali společenské postoje domácího obyvatelstva. Tuto 
jejich činnost nemůže ESLP svými rozhodnutími
nahradit, jak již mnohokrát judikoval.

Česká judikatura (PhDr. Olga Pechová)

Pokud se týče manželství uzavřených po provedení úřední 
změny pohlaví, tak se právní postupy nijak neodlišují od 
běžné praxe, neboť nejsou upraveny žádnými speciálními 
normami. Transsexuální lidé tedy po změně pohlaví mohou 
vstupovat do manželství a vychovávat či adoptovat děti 
společně se svým novým manželem či manželkou. Tento 
právní postup je obvyklý ve velké většině zemí EU a opírá se 
o článek devět Evropské charty lidských práv. V této oblasti 
existuje navíc relevantní rozhodnutí ESD, který v případě KB 
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v National Health Service Pension Agency and the Secretary 
of State for Health (2004) rozhodl, že omezování tohoto práva
je porušením Direktivy 75/117/EEC.
Někteří transsexuální lidé však vstoupí již v období před 
změnou pohlaví do manželství, k čemuž je vede snaha 
adaptovat se na své tělo a vyhnout se tak nutnosti řešit složité 
problémy spojené s transsexuální identitou. Tento jev je 
častější zejména u transsexuálních lidí ze starší generace a 
mnohem častěji se vyskytuje u translidí MtF než u translidí 
FtM. Nakolik je mi známo, tak tuto situaci v ČR oficiálně 
neupravuje žádná právní norma. České právo ovšem nezná 
možnost stejnopohlavního manželství, a proto komise 
posuzující žádosti o změnu pohlaví vyžadují jako podmínku 
schválení operativního zákroku rozvedení eventuálního 
stávajícího manželství. Tento krok však rovněž nemá 
jednoznačnou oporu v zákoně, takže by teoreticky mohl být 
soudně napaden. K podobné úspěšné žalobě došlo v 
sousedním Rakousku, avšak v České republice mi není žádný 
podobný případ znám. V některých zemích EU je pak tato 
situace upravena právní normou, která počítá s rozvodem jako
s regulérní podmínkou pro schválení změny pohlaví.
Mnohem důležitější než samotná úprava rodinného stavu je 
ovšem otázka rodičovských práv ve vztahu k dětem z těchto 
manželství. Toto téma vyvolává značné polemiky mezi 
psychology i právníky. Pozoruhodné ovšem je, že tuto oblast 
české právo nijak výslovně neošetřuje. V minulosti trvaly 
komise schvalující změnu pohlaví na tom, aby se 
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transsexuální klienti písemně vzdali svých rodičovských práv, 
přičemž podle Reichlové a Procházky (2002) však tento 
postup nemá žádnou oporu v českém právním řádu. Otázkou 
se zabývala řada soudních instancí v Evropě i v jiných částech
světa. Soudní znalec a specialista na problematiku translidí 
Richard Green (1992, 1998) studoval z psychologického 
hlediska život dětí transsexuálních rodičů, kteří v průběhu 
života svých biologických dětí podstoupili změnu pohlaví. 
Podle jeho výzkumu nemá tento fakt žádný významnější 
dopad na dlouhodobý psychický stav a duševní vývoj 
těchto dětí. V evropském právu však zatím neexistuje shoda 
při postupu v této oblasti.
V České republice se některé postupy v oblasti rodičovských 
práv translidí pohybují na hraně zákona. Modelovým je 
případ, kdy transsexuální člověk (MtF) byl v průběhu rozvodu
nucen pracovnicí Odboru sociálně-právní ochrany dětí, k 
sepsání návrhu, ve kterém se vzdává práva na styk s dítětem. 
Jednalo se přitom o člověka s pozitivním vztahem k dětem a 
pečující o své děti v rámci rodičovské dovolené. Rovněž 
manželka (biologická matka dětí) neměla proti pokračování 
ve výchově dětí námitky. Při nátlaku ze strany sociální 
pracovnice byl tento postup popisován jako jediný právně 
možný a bylo vyhrožováno eventuální žalobou ze strany 
odboru sociálně-právní ochrany dětí a z toho vyplývající 
komplikace nejen při rozvodovém řízení, ale i při žádosti o 
zahájení procesu změny pohlaví. Takový postup je podle 
mého názoru nejen diskriminační, ale pravděpodobně by se 
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dal i úspěšně soudně napadnout. Přesto se však nejedná o 
ojedinělý případ, ačkoliv tento postup nemá ani právní základ 
ani se neopírá o relevantní psychologická zjištění.

Translidé se velmi často dostávají do kolizí s pracovníky 
veřejné správy a ještě častěji se stávají oběťmi diskriminace. 
Tato skutečnost vyplývá velmi často spíše z neznalosti než ze 
zlé vůle. Je proto vhodné, aby pracovníci veřejné správy byli 
informováni, že tato oblast je v mnoha směrech upravena 
nejen českým právním řádem, ale i právem EU. Stále ovšem 
existují oblasti, ve kterých se translidé nacházejí v právním 
vakuu. Jedná se především o některé otázky rodičovských 
práv a ochrany osobních údajů respektive práva na soukromí. 
Tyto oblasti nejsou v současnosti dostatečně upraveny ani na 
úrovni českého ani evropského práva, přesto by si měli 
pracovníci veřejné správy uvědomovat, že se jedná o velmi 
problematická témata, která mohou mít soudní dohru i na 
evropské úrovni.

Snímky homoparentálních rodin
(Ačkoli se zrovna homoparentální rodina mě samotné zřejmě
netýká, tyhle obrázky mě dojaly až k slzám. Je v nich tolik

lásky. Mnohdy více, než v jiných tradičních rodinách.
Takovéhle rodiny (pardon, že si musím zase rýpnout) na
Slovensku po schválení letošního zákona o rodině nikdy
nikdo neuvidí... Podle mě nelidské, necitlivé, nerozumné

rozhodnutí hodno (v tomto ohledu) zaostalého státu.)
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Ach podívejte se, jak ty děti trpí...!

Srpen 2014 - Transsexualita a rodičovství 1621



Srpen 2014 - Transsexualita a rodičovství 1622



Srpen 2014 - Transsexualita a rodičovství 1623



Pane Klausi.
Tohle tedy vážně ne...

Václav Klaus je odpůrce registrovaného partnerství i adopcí 
homosexuály, kterou ale zákon registrovaným zakazuje. Podle
Platformy pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu (PROUD) 
exprezident jen posiluje stereotypy. Podle členky vládních 
výborů pro práva dítěte a pro sexuální menšiny Džamily 
Stehlíkové Klaus karikaturou útočí na děti, které se dvěma 
matkami či otci vyrůstají, a přispívá k netoleranci.

Také podle Stehlíkové dětem se dvěma matkami či dvěma otci
nic nechybí a problém z kresby neřeší. Uvedla, že zná mnoho 
takových fungujících rodin a děti jsou v nich šťastné. 
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Stehlíková míní, že bývalý prezident tak jen zhoršuje 
postavení těchto dětí a ve společnosti posiluje atmosféru 
netolerance.

"Na prvním místě by měl být zájem dítěte. Když bývalý 
prezident zesměšňuje děti i jejich rodiče, je to bezcitný a 
hrubý útok. Útočit na nejslabší je nízké," míní Stehlíková. 
Výbory, v nichž zasedá, jsou součástí rady vlády pro lidská 
práva.

Tak abych to všechno shrnula do jedné věty.

S transsexualitou mají mnohem větší problém dospělí, než 
děti, které potřebují především lásku rodičů a to je taky to 
nejdůležitější, co ve svých chytrých hlavičkách řeší.
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Září 2014

Ženské tělo
1. září 2014 v 21:52 | Tereza 

Tenhle článek tu původně neměl být.
Jenže já jsem to už nemohla vydržet 
ho nenapsat :) Musela jsem prostě 
reagovat na některé komentáře, které
tvrdí, že ženské tělo transsexuálů 
neexistuje. Je třeba vidět obě 
poloviny.

Je to jen taková malá vsuvka mezi 
mou sérii článků o rodičovství, 
protože bych ráda vyvážila názor 

některých MtF, že (jak píší) nikdy nikdy nikdy nemůžeme 
dosáhnout tohoto ženského ideálu (viz foto vlevo). To je 
fotka, na kterou jsem dostala odkaz jako nikdy 
nedosažitelného cíle.

Nebudu komentovat samotný fakt, že honba za tímto ideálem 
krásy není výsadou pouze transsexuálních žen, ale téměř 
všech žen jako takových. Transsexualita s touto touhou po 
dokonalosti nesouvisí (ačkoli po tom také toužíme - ale ne o 
nic víc nebo míň, než biologické ženy).
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Nevím, kde začít.
Internet je totiž plný transsexuálních těl, které vypadají jako 
biologická žena na obrázku.
A tak jich sem pár vložím, aby bylo jasno, že to "nikdy nikdy 
nikdy" nemusí taky vždycky znamenat to, co znamená ;) Že 
termín "transsexuální tělo" nemusí vždy znamenat široká 
ramena a velký hrudník. Nepopírám, že někdy ano. Ale 
netvrdím, že ženská těla transsexuálů neexistují.

Schválně jsem vyřadila transsexuální modelky a celebrity 
(ačkoli nevím, proč jsem je vyřadila, protože transsexuál je 
transsexuál - není žádný nadtranssexuál, nerozdělujeme se na 
více druhů), jako je Kim Petras, Jackie Green nebo Andrea 
Pejić (která už se po letech konečně odhodlala k přeměně). 
Takových dokonale ženských příkladů je hodně. Vyřadila 
jsem i některé mé MtF kamarádky, které považuji za podobně 
dokonalé. Pak sice nevím, kde jsem sebrala ten zbytek, ale 
tady je :) I takové tu jsou.

Melissa Carmen - po kliknutí na obrázek se spustí video, ve
kterém (anglicky) popisuje tělesné změny po 7 letech HRT
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Fakt to nejsou falešné fotky MtF žen. :) Už mě to hledání pak 
ani nebavilo... :)
Já tady vidím ženy... Ať už se podle někoho jakkoli vzdalují 
od uvedeného ideálu biologické ženy v plavkách na začátku 
tohoto článku.

Stejně tak ale mohu na internetu najít spoustu MtF žen, které 
takhle nevypadají.
Vždy bude existovat černá a bílá, zima a léto, muž a žena, 
život a smrt nebo krása a ošklivost.
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To je realistický pohled. To činí náš život jedinečným. Protože
bez zla by nebylo dobro.

Ani já si nemyslím, že jednou budu takto dokonalá. Přesto se 
cítím a vnímám už teď jako žena. I při pohledu na své tělo do 
zrcadla - 6 měsíců na HRT. A to vím, jak dokonalá nejsem. 
Jak asi bude vypadat po 7 letech?
Co považuji za jeden z vrcholných důkazů dokonalé ženskosti
MtF? :) Když náhodou najdu jednu svou starší fotku (tedy 
před HRT) v úplně cizí youtube kompilaci složené z těch "The
best MtF transformations" :)

Září 2014 - Ženské tělo 1629



Někdo si dal tu práci a z nějakých mně nepochopitelných 
důvodů tam vložil i mě.
Tak fajn.
A teď je čas vložit ještě jeden článek. O prvním školním dni 
očima transsexuálního rodiče, který jsem chtěla napsat 
původně a chci ho mít tady právě s datem 1. září.

Mimochodem při hledání obrázků krásných ženských těl jsem
narazila i na rozpočet feminizačních plastik v Americe. Ten tu
rozvádět nebudu, ale zaujala mě redukce chrupavky štítné 
žlázy (ohryzku), za kterou v Americe zaplatí v přepočtu 
26.000 Kč, zatímco my, Češky, jí máme... zadarmo. ;)
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První školní den očima 
transsexuálního rodiče
1. září 2014 v 23:31 | Tereza 

Toto je můj subjektivní 
pohled na české školství, 
konkrétní školu, reakce 
rodičů, dětí a učitelů mýma 
očima na moji přítomnost v 
průběhu přeměny (6 měsíců 
HRT) během vstupu mé 
dcerky do 1. třídy základní 

školy první školní den roku 2014.

Jednoduše řečeno, chtěla jsem být u toho, až Kačenka půjde 
poprvé do školy. (Který rodič by to nechtěl?) Ačkoli jsem se 
během dne cítila jako lehce vyloučená, jsem stejný rodič, jako
Kačenky maminka.

Ráno jsem přijela před školu o trochu dřív, abych Kačenku 
nepropásla. Jasně, že jsem řešila to, jak vypadám, ale ráno 
jsem se před zrcadlem zhodnotila jako "ucházející" a s 
úsměvem vyšla ven. Vlastně neexistuje ráno, které bych si 
neužívala :)

Před školou mě neřešil nikdo. Jen jsem si celá natěšená čekala
na Kačenku a když přišla, krásně se usmívala, zatímco ex se 
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tvářila jako kdybych byla vrah. (Až jsem si v některých 
chvílích říkala, že tohle je ten člověk, který kvůli mě kdysi 
jásal? Běžel za mnou v únorovém dešti? Se kterým jsme 
budovali náš domov, do kterého jsme celí šťastní přivezli 
Kačenku?)

O jejím partnerovi se nebudu zmiňovat, protože jeho 
přítomnost nehraje v celé mé přeměně žádnou roli. (Kromě 
toho, že jsem si myslela, že ex bude díky němu šťastná, že 
přijde na jiné myšlenky a trochu se uklidní. Jenže ono to 
žádaný efekt nepřineslo, jak jsem posléze zjistila. Tak snad ho
přinese očekávané miminko).
On partner ex vlastně pro mě neexistuje, protože se do hovorů
se mnou od mého full-time 8.4. nezapojuje, neřeší konflikty 
vyvolávané jeho novou partnerkou mezi mnou a jí a zásadně 
nemá na věc týkající se mě žádný názor. To je jistota. Někdy 
bych určitý druh opory potřebovala, protože cítím, že 
spravedlnost je na mé straně, ale tu od něj (jakožto od 
partnera ex) nemohu čekat, i kdyby v jeho hlavě stokrát věděl,
že mám pravdu. A tak si musím vždycky s ex poradit sama.

Vlastně jsem šla do školy jen kvůli Kačence. To ona byl 
jediný důvod, proč tam jsem. Čekala jsem kyselé pohledy ex a
taky mě nezklamaly.
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Kačenka mě ještě před školou spontánně chytla za ruku a šly 
jsme dovnitř. Ex s partnerem za námi. Na schodech ve školní 
budově slyším: "Kačenko, snad jdeš s námi, ne?"
Klasická otázka, kterou slýchávám pokaždé, když jsme někde 
společně (např. na kontrole s Kačenkou v Motole) a Kačenka 
mě chytne za ruku a táhne dopředu.
Protože nechci hrotit situaci, řeknu Kačence, ať jde taky s 
maminkou, aby si jí užila a pustím jí.
Ex je pak spokojená.

Byla jsem trochu nervózní. Za Kačenku i za sebe. Věděla 
jsem, že třída prvňáčků bude plná rodičů a jejich příbuzných, 
což dohromady jen dospělých čítalo zhruba 50 osob. 
Znamenalo to, že tak jako tak budu muset stát vedle některých
z nich velmi blízko a pokud budou chtít, mohou si mě i 
prohlížet (i z profilu, což je pohled, který nemám ráda a který 
si jednou ráda nechám změnit).
Kačenka byla tak roztomilá! Byla jsem z ní nadšená. Tolik jí 
to slušelo a byla to už najednou moje velká holčička, co jde 
do školy. Žádná školka.
Když jsem Kačenku fotila, do jedné fotky mi vklouzla i ex. 
Okamžitě mi stropila ve třídě scénu, že tu fotku musím 
vymazat a tak jsem vzala foťák, postavila jí ho před oči a tu 
fotku prostě smazala. Hned jsem si udělala novou bez ní :)
Nehlásila jsem se k nim. Cítila jsem, že o to nestojí. Jen jsem 
se ex zeptala na pár věcí a šla na druhou stranu třídy. Mezi 
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vtipné tatínky, kteří mě bavili svými průpovídkami a 
usměvavé maminky, kterým občas (včetně mě) ukápla slza.

Děti neměly šanci mě řešit. Byly vystresované a nervózní, ale 
naštěstí paní učitelka byla tak profesionální, milá, usměvavá a
hodná, že se jí rychle podařilo děti uklidnit a přivodit dobrou 
náladu. Tu přivodila i nám rodičům svými komentáři ke 
každému z dětí, které si k ní šlo pro medaili od krtečka.

Cítila jsem, že mě paní vedle mě svými pohledy možná řeší. 
Člověk totiž cítí opakované neodtrhnutelné pohledy. Zřejmě 
jsem se ale dostala do splečnosti rodičů, kteří spíše než 
předsudky prociťují jiné pocity k osobám, jako jsme my. A 
pokud budou takové i jejich děti, budu jen ráda.
Většina z rodičů mě absolutně neřešila. Jen ta paní, která tam 
byla se svojí dcerou (tedy babička s maminkou některé slečny
z řad nových školáčků) určitým nenápadným způsobem ano. 
Vycítila jsem to. Nemluvila o mně, jen jsem to cítila z jejích 
pohledů a pohledů její dcery.
Když jsme totiž byli po 20 minutách vykázáni na chodbu, aby
naše dětičky byly poprvé ve třídě samy (protože už jsou velké 
a šikovné), stála jsem na konci chodby a vnímala pohledy 
každého z rodičů.
Pro většinu z nich jsem byla maminka.
Pro tuto paní s dcerou jsem byla asi něco jiného (přemýšlela 
jsem, jak je možné, že se tak liší vnímání lidí), ale necítila 
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jsem, že by to byl problém. Pro mě i pro ně. Cítila jsem spíše 
jejich zvědavost a také očekávání, které dítě ke mě patří.

Jakmile zazvonilo na přestávku, děti přiběhly a Kačenka 
míjejíc maminku skočila kolem krku mě :) Dá mi vždycky 
TOLIK lásky!
Byla jsem štěstím bez sebe. Usmívala jsem se, hladila jí, ptala
se jí, jak se jí ve třídě líbilo a jak se jí líbila paní učitelka a 
Kačenka mi nadšeně odpovídala. Prý už se tak těší, až zítra 
zase půjde do školy. :)
Ex s partnerem si zatím povídali s jinými rodiči a čekali, až se
rozloučím.
Všimla jsem si, jak ta paní s dcerou stojí opodál a obě se na 
mě s rozzářeným úsměvem culí. Takový velký srdečný 
upřímný úsměv. Dojalo je stejně jako mě, jak mi Kačenka 
skočila kolem krku. A myslím, že jejich pohled nebyl vůbec 
plný předsudků, ale spíš pochopení a povzbuzení.
Takové pohledy jsem do své "kolekce pohledů" ještě zařazené
neměla.
Nenapadlo mě, že všechny podezřívavé pohledy mohou být 
špatné. Automaticky jsem předpokládala, že každý, kdo mě 
odhalí, se na mě dívá skrz prsty a je mu ze mě špatně. Ale 
tady to očividně bylo jinak.
V tu chvíli ze mě všechno spadlo a zůstala jsem na pár vteřin 
ve světě, ve kterém jsem jen já a Kačenka.
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Když jsem stála na chodbě a čekala s ostatními rodiči na 
dětičky, ex s partnerem se vítali s některými rodiči a ti se zase 
vítali s jinými rodiči.
I já si je pamatuji. Znala jsem je ze školky.
Ale nemohla jsem říct "dobrý den", protože mě nepoznávali.
Pochopila jsem to z jejich pohledů. Pozdravili bychom se už 
dávno předtím.

To mě přivedlo na myšlenku, že člověk procházející 
přeměnou se dostává do určitého stupně vyloučení.
Ani ne tak ze společnosti jako takové, ale ze společnosti lidí, 
kteří ho znali. Jakobychom se opravdu znovu narodily a tím 
se dostávaly do situací, kdy si musíme všechny své známé 
znovu poznat, seznámit se s nimi a začít s nimi komunikovat. 
Svým způsobem je to ale z naší strany žádoucí, neboť do 
dokazuje, jak moc úspěšně naše přeměna probíhá, když nás 
nepoznávají lidé, kteří nás jinak v minulosti zdravili.
Cítila jsem tento pocit poprvé v červnu na městských 
slavnostech, kde kolem mě prošla starostka, ale vůbec 
neregistrovala, že jsem to já. Vždycky Toma pozdravila a 
prohodili spolu pár slov. (To, že paní starostka zdravila Toma 
první bych neřešila :).
Dnešek byl ale i z mého pohledu na přeměnu dost zajímavý.
Potkala jsem mojí bývalou kolegyni. Věděla jsem, že se 
zdravíme, že mě velmi dobře zná, ale minimálně tři roky jsme
se neviděly.
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Už už jsem si myslela, že mě zaregistruje, že se na mě zadívá,
že bude přemýšlet, odkud mě zná, možná i pozdraví nebo se 
usměje... Ale ono nic. Pro ní jsem byla najednou nikdo. 
Skoukla, prošla a pokračovala. Žádné otáčení a přemýšlení, 
kdo to byl? (Jo, to je potěšující. Není to žádná katastrofa, 
ačkoli je mi líto, že nemohu říct: "Ahoj, jak se máš? Co je 
nového? Jak se tam všichni máte?" atd. atd.) Chybí mi lidé, 
kteří znali Toma... To je oběť, kterou ale přijímám.

V neděli jsme šly s Kačenkou do cukrárny a z domu vyšla 
slečna se psem, která bývala kdysi (před ex) moje velmi dobrá
kamarádka. Byla mi opravdu hodně blízká, trávily jsme spolu 
hodně času, řešily její problémy s klukama, blbly na diskotéce
a dokonce jsme spolu měly jet na dovolenou (ale v tu dobu se 
objevila ex).
Vandu Tom potkával často, ptával se jí, jak jde život a měl 
radost, že jí vidí. I ona tu radost měla. Dokonce zhruba před 
dvěma lety proběhl pokus její sestry dát nás dohromady, ale 
(díky bohu) k tomu nedošlo.
Teď jsem jí ale minimálně rok neviděla. Až v neděli... Opět 
ten pocit: "Pozná mě? Pozdraví mě? Zadívá se na mě?"
Nic.
Absolutně žádná reakce.
Koukla na mě, potom na Kačenku a už byl její pohled zpátky 
na pejskovi, který měl radost, že je s paničkou venku. Prošla 
kolem nás tak blízko, že jsem musela být jednoznačně 
rozpoznatelná (pokud by mě dotyčný znal), ale jen prošla...
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Schválně na takové lidi necivím. Dělám, že je taky neznám.
Žádné "jééé ahoj, jak se máš?"
Napadlo mě, že bych to řekla já :)
Ale to by bylo vysvětlování...
A tak to raději nechávám tak, jak to je.
Tereza chodí po ulicích města, potkává spoustu známých 
tváří, ale ona už pro ně známou tváří není.
Jsem jako nový přistěhovalec.
Cítím se stejně, jako kdybych tohle mé milované město 
opustila. Ačkoli lidé z Tomova života zmizeli, místa zůstala. A
nejen lidé poutají nás k místům.

Nikdy jsem nepřemýšlela nad tím, jak moc se člověk změní, 
že ho známé tváře už nikdy nepozdraví.

Nedělám z toho žádnou tragédii. Jen se nad tím zamýšlím. A 
vlastně z toho mám radost, ačkoli je mi současně paradoxně 
trochu smutno z toho, že si nemohu popovídat s lidmi, které 
jsem měla ráda.

Tohle je ale to, po čem toužíme.
Začít od znova.

Z dětí i rodičů jsem tedy měla dobrý pocit. Všichni vypadali 
jako rozumní lidé a jsem moc zvědavá, jací budou noví 
Kačenky spolužáci, až o nich bude vyprávět.
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Když všichni rodiče s dětičkami odešli, ještě jsem vklouzla do
chodby, kde se paní učitelka domlouvala s učitelkami z 
vedlejších tříd na dalším programu a čekala jsem, až se 
domluví, že to bude ideální příležitost si s ní promluvit o mně,
což byl dnes druhý nejdůležitější úkol (po tom prvním, 
kterým bylo doprovodit Kačenku) a o kterém musím 
informovat příští týden Hanku (že tento krok proběhl).

Jak jsem si mohla všimnout, Kačenka dostala zrovna tu 
nejhezčí, nejusměvavější, nejpříjemnější a nejveselejší paní 
učitelku ze všech učitelek prvních tříd. Měla jsem radost, 
protože zrovna takovou jsem sobě i Kačence přála.

Samou trémou jsem se zapomněla představit. Vzala mě do 
prázdné třídy, zeptala se "která vy jste" a poslouchala. :)
Měla jsem připravené, že řeknu, že Kačenka má teď vlastně 
dvě maminky. A tak jsem také začla. Že jsem druhá maminka 
Kačenky, která seděla tamhle.
Stále poslouchala.
Vysvětlila jsem jí, že Kačenky biologická maminka má teď 
partnera, se kterým žijí. Že já, teď její druhá maminka, jsem 
vlastně její biologický otec (což mi z úst moc nešlo, ale 
musela jsem to pro pochopení situace takhle podat). Popsala 
jsem Kačenky chápání celé věci, jak je bezstarostné a 
přirozené a nastínila situaci, že si pro ní takto přijdu do třídy, 
kde mě obejme se slovy: "Tatínku!". Narážela jsem na reakce 
dětí.
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Paní učitelka se velmi mile usmála a přišla poměrně nečekaná
reakce:
"No to je úžasné! Ještě nikdy jsem neměla školáčka, který má 
dvě maminky!" :)
Začaly otázky. Zda Kačenka byla u mé přeměny už od 
začátku, jak to přijala atd.
Myslela si, že už mám po přeměně :)
Ujistila mě, že takto malé děti většinou tyto věci přijímají 
dobře. Že to mohou jedině potom řešit jejich rodiče, až se o 
tom doma zmíní. Slíbila mi, že dá na Kačenku v této 
souvislosti pozor a bude-li třeba (dojde-li k nějakému 
konfliktu), vysvětlí jim to.
Její nadšení mě uchvátilo. Nečekala jsem ho :)

Uf.
Tohle přesně jsem potřebovala slyšet. Nechci, aby mému 
děťátku někdo ubližoval.
I když vím, že není v silách paní učitelky být vždycky všude. 
Rozhodně je to ale teď na několik let pro Kačenku ten 
nejdůležitější člověk na škole. A jsem moc ráda, že tím 
člověkem je zrovna ona.

Podaly jsme si ruce a s úsměvem jsme se rozloučily.
Měla jsem ze všeho dobrý pocit.
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Tím pádem se můj pohled na tuto školu a školství jako takové
zase o velký kus vylepšil.
Věděla jsem od Hanky, že spolupráce se školami se v 
posledních letech dost zlepšuje.
Věděla jsem to i od MtF holek a FtM kluků, kteří školy ještě 
navštěvují a od kterých mi dnes chodily úžasné zprávy o tom, 
že ve třídnici budou poprvé zapsáni podle nového jména (ne 
neutrálního, ale budoucího!).
Tohle jsou fantastické reakce učitelů, studentů a zástupců 
škol, kteří takto maximálně vychází vstříc lidem, pro které 
takové věci znamenají neuvěřitelně moc. Je konec trápení.

Takže milé školy. Ode mě máte zatím pochvalu :) Nesetkala 
jsem se zatím s jedinou negativní reakcí nebo nepřijetím.

Když jsem se vracela domů, čekalo na mě malé překvapení. 
Zadní i přední vchodové dveře v mém vchodě byly vyměněny
a na dveřích byl nápis: "Všichni, kdo přišli pozdě a nemají 
klíč od nových dveří si jeji mohou vyzvednout u předsedy 
SVJ."

Hm tak fajn, ale jak se mám dostat dovnitř pro ten klíč?

Zazvonila jsem na předsedu.
Ozvala se jeho manželka - starší, ale milá paní.
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"Dobrý den, tady Nováková. Koukám, že máme nové dveře, 
mohla byste mě prosím pustit dovnitř a já bych se u vás 
zastavila pro nový klíč?"
Asi jsem paní trošku vykolejila tím, že jsem se představila 
jako Nováková, přestože jsem s ní už o tom jednou mluvila. 
Tehdy se docela vyptávala :)
"Ano, jistě, dám vám klíče, zastavte se."
A nic. Ticho. Žádný bzučák, který by mi otevřel dveře.
Už jsem se chystala zazvonit znovu, když se za mnou objevil 
chlapec v montérkách, který na mě hned s úsměvem spustil: 
"Vy jste si ještě nevyzvedla klíč, žejo?", a snažil se najít svůj 
náhradní, ale nenašel ho, tak mě poslal do vedlejšího vchodu, 
kde jsem proklouzla do toho našeho a vyjela výtahem k bytu 
pana předsedy.
Tam už byly otevřené dveře dokořán a paní manželka mě 
netrpělivě očekávala...
"Teda Terezko, vám to slušíííííí!" :)
(Ježiši, mě asi omejou :).
"Jak víte, že se takhle jmenuju? Teď mám teprve neutrální 
jméno..."
"To je přeci jasné, že jste Terezka. Teri - Tereza," a usmála se.
Těch lichotek prohodila tolik, že jsem nevěděla, co dřív.
V jedné ruce jsem držela hromadu letáků, klíče, deštník a 
druhou jsem si měla podržet listinu s podpisem o převzetí 
nových klíčů a podepsat se. To jsem nakonec nějak zvládla, 
ale za neustálého vyptávání, jak se mi daří, jak na to reaguje 
Kačenka a zase, že mi to moc sluší...
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Tohle mě vždycky tak potěší.

Lidé nám dokáží vrazit dýku do zad. Ale lidé nás také dokáží 
povznést vysoko, což někdy opravdu potřebujeme.
Vím, že tohle jsou lidé, kteří ví, jaká je má minulost. I tak je 
jejich reakce ale milá a rozhodně si troufám říci, že to, co si 
myslí manželka předsedy, je nepsaný diktát pro všechny 
ostatní sousedky v důchodovém věku :) Zatím to ale tak 
vypadá i v praxi, když je potkám. Většina z nich se se mnou 
baví naprosto přirozeně.

A tak jsem dnes byla moc šťastná, protože moje zlatíčko bylo 
poprvé ve škole, já byla u toho, zasypala mě láskyplnými 
doteky a objetími, domluvila jsem se s paní učitelkou a 
setkala se s tolika milými lidmi, že samou radostí (a nejen 
tím) dnes neusnu.
Život je fascinující sled událostí, které nečekaně prožíváme 
každý den a díky nimž do našich životů vstupují lidé, kteří 
nám mohou přinést radost, štěstí nebo jen pouhý úsměv. Třeba
z toho, že se na nás někdo usměje v metru. Usměje, ne 
posmívá.

Mohl být dnešní den vůbec ideálnější?
I zamračené pohledy mé ex jsem čekala a jsou tak přirozené, 
jak jen mohou být.
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Snad jen na příští slavnostní událost ve třídě Kačenky přijdu 
už v sukni nebo šatech, jako polovina všech maminek :)
Myslím na mou Kačenku a na radost, kterou mi dnes někteří 
lidé udělali.
Děkuji vám.
Chtěla bych vás potkat i zítra...
A budovat si tak svět svých nových přátel a známých, které 
mohu bez starostí na ulici pozdravit a zeptat se: "Jak se máš?".
A na vás, staré Tomovy známé tiše míjejíc v ulicích města, 
nikdy nezapomenu.
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Slečna Culíčková
6. září 2014 v 11:32 | Tereza 

Myslela jsem si, že už nemohu být ve větší euforii a že už se 
nemohu cítit ženštěji.
Mýlila jsem se.
Neexistuje nic, co by překonalo objetí, přitisknutí, zahřátí 
nebo polibky muže. Muže, který (přirozeně) bere svou 
partnerku jako ženu.

To, proč už jsem pět dní nenapsala žádný článek má svůj 
důvod. Vlastně důvody dva. Přišly situace a pocity, které žena
nevypráví úplně každému. Nechává si je pro sebe nebo pro 
svou nejdůvěrnější kamarádku a přestože to souvisí s tématem
tohoto blogu, necítím, že zrovna on (blog) by byl tou 
nejdůvěrnější kamarádkou :) A druhý důvod je ten, že jsem 
jednoduše neměla možnost sednout sem a psát, ačkoli bylo o 
čem, ale psala jsem jinam a někomu jinému jen pro jeho oči.

Vůbec si neuvědomuji, jak rychle se ten můj vlak rozjel a na 
každé zastávce mě čeká něco ještě hezčího a úžasnějšího, než 
dříve. A všechny ty zastávky jsou opravdu jako ve vlaku, 
protože když jedete po cestě, kterou jste ještě nikdy nejeli, 
překvapují vás všechny ty malebné zastávky, barevná nádraží,
květiny v oknech a lidé, kteří na nich nastupují k vám do 
vlaku nebo dokonce vedle vás. Sednou si a stanou se součástí 
vašich životů.
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Během přeměny existují tzv. "dny, po kterých už nikdy 
nebude nic, jako předtím". Jednoslovný název se mi ještě 
vymyslet nepodařilo. :) Už jsem takových dní pár měla: 23. 
listopadu 2013 - první návštěva ženy, která měla už vše za 
sebou, což byla poslední kapička k tomu udělat ten první krok
(který už byl ve skutečnosti dávno udělán); 5. prosince 2013 - 
první laser; 8. duben 2014 - den, kdy do práce poprvé přišla 
Tereza a teď 5. září 2014, kdy se stalo něco, co mě vyšvihlo 
vysoko do výšin, ve kterých jsem ještě nikdy nebyla a chci 
ještě... pořád... znovu...

Vím, že jsem ovlivněná i hormony (taky to tak včera podle 
toho vypadalo :), ale nemohu si pomoct.
Cítím se šťastná, jako nikdy předtím. A vlastně to tak 
doopravdy je, protože je to poprvé, co je vše na těch 
správných stranách a tak, jak má být. Žádné skrývání, žádná 
hra, ve které hraji v kostýmu, který jsem dostala omylem...

Sedím tu zasněná, (krásně) nevyspalá, nevědomky mám na 
tváři nekonečný úsměv a nemůžu se soustředit na nic jiného, 
než na NĚJ.

Cítím se úplně stejně, jako holka, která přišla ze svého 
prvního rande...
Sebevědomá, neohrožená, šťastná ...a poněkud MIMO :)
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Proč jsem tak dlouho čekala na objetí, vůni a polibky muže?
Po včerejšku jsem omládla o dalších 5 let.

Když jsem tu na blogu hledala datum, kdy jsem se poprvé 
sešla se ženou, která je kompletně po přeměně, byla v tom 
článku moje fotka tak, jak jsem za ní tehdy jela. Myslela jsem 
si, že vypadám dobře, že je tam kus ženskosti (bylo to 3 
měsíce před HRT), že mi to sluší... :)
Mám sto chutí tyhle fotky smazat :) Ale nechám je tam. To už 
totiž nejsem já - ještě větší bříško, paruka a celkově ta tvář 
nesouhlasí s tou, kterou mám dnes.
Vlastně mě to potěšilo. Přestože jsem si myslela, že se toho za
půl roku až tolik nezměnilo.

Ale změnilo.
My to nevidíme, protože se vidíme v zrcadle (několikrát) 
denně. Nevidí to ani naši kolegové, kteří nás také vidí denně, 
ale můžeme to vidět, když se podíváme na starší fotky a 
musíme se nad nimi usmát, protože zatímco tehdy to bylo 
maximum a dá se říct vysněný dosažitelný ideál, teď jsme už 
někde jinde.

A stejně, jako si dnes myslím, bůhví jak mi to před odchodem 
na rande nesluší, budu za rok říkat, jak jsem na něj mohla 
vůbec takhle jít??? :) Ale to je maximum, které ze sebe 
dokážeme vydat.
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Když jsem přišla v lednu konečně k Hance, řekla jsem jí, že to
co vidí už víc vylepšit nedokážu a proto potřebuji její pomoc.
Ta přišla. :)
Včera večer (a v noci) jsem byla celou dobu přesvědčována, 
že nechápe, čeho se před ostatními lidmi bojím, že takovouhle
krásnou ženu přece nemůže nikdo poznat (myšleno odhalit 
její minulost). Dával mi to najevo tak hezky a tak intenzivně, 
že jsem tomu začala zase o něco víc věřit.

Tuším, že ještě takových zásadních přelomových dní pár 
přijde a těším se ně :) Vždycky mě posunou o takový kus 
dopředu! Za svým cílem. A kolikrát ani nečekám, že to bude 
taková síla. Síla, která mě nesrazí na zem, ale popostrčí o tolik
dopředu, že mi vždycky chvíli trvá, než se tam rozkoukám :) 
A na téhle zastávce já se tedy rozkoukávám mooooc ráda, 
protože je to tady opravdu příjemné.

Ještě nikdy jsem se necítila tak žensky, jako včera večer. 
Neměla jsem pochyb, že já jsem žena a on je muž. A myslím, 
že o tom nepochyboval nikdo, koho jsme včera míjeli v 
ulicích města, kde mě pevně držel za ruku... Ten pocit NELZE
popsat. Ten pocit znají jen ženy, které někdy nějakého muže 
měly.

Včerejšek byl ale výjimečný ještě něčím :)
Netušila jsem, že mé vlasy dorostly do takové délky, že by z 
nich šel udělat culíček. Nebo dokonce dva - tedy vyloženě 

Září 2014 - Slečna Culíčková 1648



ženská záležitost (protože jeden muži nosí běžně, ale dva ne). 
Nenapadlo mě to už vyzkoušet, přestože jsem si to moc přála. 
A nebyl to nápad můj, ale jeho, když mi vyprávěl sen, který se
mu o mně zdál. (Jaké to je, když žena vstupuje do snů 
mužů??? Nedokážu to slovy popsat!)

Tak jsem si vzala dvě gumičky a udělala dva culíčky :) Bylo 
mi jedno, jestli to je nebo není dětinské. Nebudu je nosit 
denně, ale měla jsem radost, že to jde a v práci jsem pro něj 
udělala tuhle fotku (foto č. 137):

Teď je krásné slunečné sobotní ráno na začátku září, já se tak 
nějak probouzím do jednoho z nejhezčích dní vůbec a už jsem
si udělala culíček :) Protože můžu! A můžu si ho dělat kdy 
chci. Skončila doba, kdy jsem mohla mít na hlavě pořád 
tentýž účes! A čekám, až nastane doba drdůlků, copánků a 
dloooouhých culíčků posazených na stranu dopředu.

Ještě v týdnu jsem přemýšlela nad tím, že jsou dny, kdy jsem 
nadšená, šťastná a bezstarostná, kdy neřeším svoji 
(ne)dostatečnou ženskost, protože ji beru jako samozřejmost a
jsou dny, kdy se tak necítím, kdy jsem nejistá a pozoruji 
všechny ostatní cizí lidi, které potkám, jestli mě nepozorují, 
jestli mě neodhalují a bojím se předem něčeho, co tak vůbec 
nemusí být (ale může).
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V týdnu jsem přišla do práce a vrátná (mladá paní) mě 
zastavila a říká: "Vy máte ale krásnou bundičku!" No mohl ten
den začít lépe? Ten den přišla i kolegyňka a prozpěvovala si, 
ten den bylo všechno takové, jak má být - pozitivní, veselé a 
všechny starosti se stávaly menšími.

Žádný z těch dnů se ale nevyrovnal tomu včerejšímu...

Slečna Culíčková, jak jsem byla včera večer z legrace
oslovována, se vyfotila před a po schůzce. Anetka mi totiž

říkala, ať tyhle dvě fotky udělám.
Nechápala jsem.

Pochopila jsem, až když jsem udělala tu druhou po návratu
domů v noci.

Domů se totiž vrátil jiný člověk...

Tahle je před odchodem: (foto č. 136)
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Můj muž chce být ženou II.
6. září 2014 v 20:03 | Tereza |  Přeměny 

Představte si svět, ve 
kterém je být 
homosexuálem normální
a heterosexuál je 
minoritou.

Bůh nestvořil Adama a 
Evu, ale Adama a Steva,
v bibli se píše, jak je 
svazek muže a ženy 
hřích a Shakespeare píše
hru Romeo a Julio.

V tomto světě mají děti 
za rodiče dva muže 
nebo dvě ženy a ten, 

kdo chce tuto tradici porušit, je divný.

Samotnou by mě tahle myšlenka nenapadla, ale náhodou jsem
narazila na youtube na krátký film, který byl natočen na toto 
téma na základě skutečných událostí (ovšem v opačném 
případě, kdy ti "divní" jsou homosexuálové).
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Ten film je drastický a jeho konec mě rozbrečel. Je o asi 
12tileté dívce, která v takovém normálním homosexuálním 
světě vyrůstá, ale zjistí, že se zamiluje do chlapce. Což je 
něco naprosto nepřijatelného pro společnost, pro školu, kde 
vládne nulová tolerance, pro církev i pro dívčiny kamarády, o 
které přijde.

Nerozumím tomu, proč je to takový problém pro společnost!

Je tak snadné díky tomuto filmu pro každého homofobního 
heterosexuála pochopit, jak je asi ostatním neheterosexuálům. 
(Takovový homofob se však na tenhle film nikdy nepodívá.) 
Člověk si uvědomí, "jaké to je".

Sama už teď vím, že nejsem lesba, ale nesnáším netoleranci, 
nespravedlnost, nenávist vůči minoritám a nesmyslné 
předsudky.
Navíc i já patřím do minority, ačkoli jednu výhodu moje 
"odlišnost" má: jednou totiž minoritou být nejspíš přestanu, 
což se v ostatních případech říct nedá.

Stalo se něco moc hezkého.
17.8.2014 jsem tu popisovala video s názvem Můj muž chce 
být ženou: Tiffany, které mě nadchlo, protože to bylo první 
video, které vytvořila manželka (Jennifer) o svém manželovi,
který se chce stát ženou. Vyjádřila tam své vlastní pocity, 
pohledy na věc a popsala, jak těžká to byla cesta. Pro ní i pro 
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její teď už partnerku (i když je úplně na začátku cesty) a jak 
dlouho trvalo (několik let), než přišla na to, čím se trápí.
Ve svém videu popisovala, jak jí inspirovalo video Sony 
Avedian, které jsem tu zase popisovala 6.2.2014.

Sona Avedian dnes

Teď přichází třetí video! S názvem "Příběh z pohledu 
manželky". Vytvořila ho Lynn a popisuje, že jí inspirovala 
videa obou žen: úžasné sexy ženské Sony Avedian a Jennifer 
pro její neuvěřitelnou podporu své partnerce Tiffany. Tohle je 
řetězová reakce, ze které mám radost.
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Ne, není to ohraná písnička. Je to zase jiný příběh. Ale má 
šťastný konec a ty máme přece všichni rádi :)

Sonu, Jennifer i Lynn obdivuji a rozhodně si pozornost 
zaslouží.

Je to příběh o tom, jak jedno video vyvolalo jednu reakci a ta 
vyvolala druhou. Kdo bude tím dalším? Co takhle nějakou 
českou inspiraci? :)
Tohle je přeci fantastické. O to tu jde. Uvědomit si, že 
transsexalita není téma z horroru, ale že jsme lidské bytosti 
jako všechny ostatní.

"Poznala jsem svého manžela v r. 2007. Líbily se mi jeho
myšlenky, jak mluvil a jak formuloval své věty. Cítila jsem se

vedle něj dobře. Mohla jsem mu říct cokoliv."
(Po kliknutí na obrázek se spustí v novém okně video na

youtube).
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Líbilo se mu, jaké nosím účesy, jak se oblékám, způsob mé 
chůze. Kupoval by mi všechno oblečení, boty i doplňky, které 
jsem chtěla a ve kterém mě vždycky viděl.
Ale když jsem si neoblékla outfit, který mi vybral, nevšímal si
mě a celá noc byla v troskách. A potom i dny.
Jsem ale tvrdohlavá.
Jeho kladné vlastnosti se začaly měnit v záporné.

V roce 2009 jsme se vzali.
Začal pít.
Nechtěl se fotit.
Chtěl zůstávat ve svém pyžamu s pivem v ruce.
Nechápala jsem... Kam se poděl můj manžel? Někdo, komu 
jsem mohla kdysi říkat úplně všechno, na koho jsem se mohla
spolehnout? Všechno bylo pryč.
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Zkoušela jsem s ním mluvit. To byl boj. A začínal být i 
fyzický.

Držela jsem se stále myšlenky a naděje, že se můj muž může 
vrátit zase zpátky.

Ale...

Koupili jsme si malý třípokojový dům a dvouletého psa - 
křížence pitbula a buldoga.
Začal se mnou zase bojovat. Už jsem toho měla dost a byla 
rozhodnutá se bránit. Ale jednou mě pes kousl do ruky a můj 
muž mě nechal samotnou. Odešel umývat nádobí. Zlomila 
jsem si ruku a ten pes mě za ní tahal po podlaze. Prosila jsem 
o pomoc, ale nezajímalo ho to.

Opustila jsem ho...

Měla jsem ale problém. Stále jsem ho milovala.

Několik měsíců jsem čekala, jestli se mu povede odpoutat od 
alkoholu, vrátit se zpátky do života a ukáže se mi takový, jaký
býval předtím.
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Získala jsem svého muže zpět.

O Halloweenu se rozhodl obléknout tak, jako vloni.

Nikdy předtím jsem ho neviděla tak šťastně a tolik se usmívat.
A dokonce se nechal i fotit!

Ale když Halloween skončil... všechno se vrátilo zpátky do 
normálu.
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Vždycky rád nosil vysoké podpatky, ať už to bylo doma nebo
v posteli. Obvykle to znamenalo úžasný sex a tak jsem mu

jeden pár bot koupila:

A potom začal nosit balerínky:
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Začal nosit dámské úzké džíny, legíny, boty na vysokém 
podpatku i bez něj.
Byla jsem ale znepokojená.
Bylo mi 21 a ničemu jsem nerozuměla. Myslela jsem si, že 
vysoké podpatky jsou jeho soukromou záležitostí, kterou si 
vezme například do postele... ale on je zatím nosil i ven. Byla 
jsem v rozpacích.
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Když jsme o tom začali mluvit, řekl mi, že nesnáší své tělo. 
Že ví, kým je, ale jeho tělo nesedí s jeho duší.

Ale nikam jsem se poradit nešla. Styděla jsem se za svou 
reakci a za to, jak jsem JÍ ublížila.
Snažila jsem se sama zjistit informace a teď JÍ miluji ještě víc,
než předtím.
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Nyní dávalo všechno smysl.
Žila nepřímo skrze mě a byla nešťastná v jejím světě. Vím, 
že to není omluvou pro špatné zacházení se mnou, ale teď už 
obě víme, že to vysvětluje hněv a nenávist, který v ní byla.

Bydlíme v jednom malém městě v Novém Skotsku v Kanadě.
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Operace pohlaví je hrazena ze zdravotního pojištění.
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Seznámili jsme se se zdravotníky, kteří jsou úžasní. 
Povzbuzující a podporující.

Nezáleží na tom, co se stalo.
MILUJI TUHLE ŽENU!

"Děkuji ostatním trans-osobám a jejich partnerům, za to, že 
jste sami sebou, JSTE ÚŽASNÍ. Přála bych si mít vaší sílu."

Září 2014 - Můj muž chce být ženou II. 1663



Lynn myšlenka "žila nepřímo skrze mě" je totéž, co jsem 
cítila u své bývalé ženy. Protože ona měla všechno, co mi 
chybělo. Ale uvědomila jsem si to až zpětně.

Teď už partnerku nepotřebuji. To, co by mi dávala, 
nepotřebuji. Teď už potřebuji něco a někoho úplně jiného...
A je to teď přesně na minutu 24 hodin, co se mi na jednom 
parkovišti ve městě v jeho objetí zamotala štěstím hlava.
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My transsexual summer - dokument
7. září 2014 v 0:51 | Tereza 

Na slovenské televizi 
WAU (pro ženy) jsem 
včera náhodou narazila 
na 1. díl (1/4) britského 
dokumentu z r. 2011 
Změna pohlaví (My 
transsexual summer). (V 

českých televizích nebyl nikdy vysílán).
Je to spíš reality show, než dokument. Sedm transsexuálů 
(MtF a FtM) se ubytovalo na pět letních víkendů na 
venkovské usedlosti a podporují jeden druhého... To je hlavní 
myšlenka dokumentu.

Měla jsem zpočátku radost, že se v našich českých nebo 
slovenských televizích vysílá konečně něco na toto téma.
Ale žádný dokument vysílaný o transsexualitě za posledních 
20 let mě nenadchl. Přitom jsem na youtube viděla tolik 
profesionálních dokumentů, které lidem řeknou mnohem víc, 
než nějaká reality show!

Nejsem si jistá, co tím chtěli filmaři říci.
Opět další (pro nás) demotivující dokument, ve kterém jsou 
lidské bytosti zobrazovány jako opičky v ZOO. Jako ta 
největší atrakce.
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Jéé podívejte se, ona si holí ruce! A tamhleté je 52, ale obléká 
se jako puberťačka. Přirozeně se chovají akorát kluci.
Taky se nechovám dokonale. Ale proč má ta jinak hezká 
slečna milión piercingů na tváři? A ta blondýna sto centimetrů
dlouhé umělé řasy? Vítejte na travesti show...

Seriál se dá také shlédnout na youtube. Komentáře nemá jako 
obvykle smysl číst, i když se najde pár soucitných. (Nestojíme
o soucit.)

A korunu tomu dodal slovenský dabing. (Vím, je to země, 
která právně netoleruje svazek stejného pohlaví).
Holky MtF jsou nadabovány mužským hlasem a (světe div se)
kluci FtM taky mužským!
Když vešel FtM, přeložili jeho první větu: "Asi jsem se 
MĚLA zout."
Co to znamená? Jak MĚLA? V angličtině se v 1. osobě rod 
nepoužívá. (Zato v češtině si ho užívám :).

Já vím, že originální hlasy všech dívek zní mužsky. Vždycky 
se dabují mužským hlasem. Není to problém jen tohoto 
dokumentu.
Ach ten hlas...

Co vede tyto lidi, aby se nechali natáčet? Touha po slávě? 
Peníze?
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Nešla bych do takového pořadu ani za milión. To radši budu 
splácet celý život tu svojí hypotéku a bát se, že přijdu o práci.

Jedna MtF v paruce právě začala permanentně žít jako žena... 
Říká ale, že rodiče to ještě nevědí. Jak to udělala? Nechodí k 
rodičům na návštěvu?

Více to raději nebudu komentovat. Kdybych každého z nich 
potkala osobně, asi bych mu vyjádřila velkou podporu a ráda 
bych si s ním popovídala, ale v tom pořadu bych být nechtěla.

Ve Velké Británii se provedou 4 operace týdně (zhruba 200 
ročně) a jedna stojí 340.000 Kč.
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Touha mít děti u transsexuálních žen
9. září 2014 v 21:08 | Tereza 

Studie: Touha mít děti u 
transsexuálních žen
P. De Sutter, MD, Ph.D., 
K. Kira, M.Sc., A. 
Verschoor a A. Hotimsky
Univerzitní hemocnice, 
Gent, Belgie

Transsexuální ženy a transgender osoby, které absolvovaly 
feminizující hormonální léčbu, jsou konfrontovány se ztrátou 
plodnosti, což bylo vždy obecně považováno za "nezbytnou 
oběť" přeměny. Tato "oběť" byla ale z psychologického 
hlediska prospěšná, protože taková osoba se vlastně 
rozcházela s minulostí muže, ztrácela možnost být otcem dětí.
Nicméně doba se změnila a myšlenky o tom, jaké jsou 
základní předpoklady pro úspěšnou přeměnu transsexuálů, se 
posunuly dál. Nyní se většina terapeutů shoduje, že ztráta 
plodnosti není nezbytným předpokladem pro úspěšnou 
přeměnu.

Moderní reprodukční techniky umožňují snadné zmrazování 
spermií a oplodnění in vitro, aby mohla mít transsexuální žena
po přeměně s partnerkou dítě. Své vlastní genetické dítě v 
budoucím lesbickém vztahu.
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Zmrazení spermií by mělo být projednáváno a nabídnuto 
každé transsexuální ženě před hormonální léčbou, podobně 
jako je nabízeno mužům před léčbou zhoubného nádoru 
prostaty.

I když zmrazení spermií je poměrně snadno dostupné, mnoho 
transsexuálních žen stále není informováno o této možnosti. 
(Pozn. Pokud vím, tak u Hanky Fifkové je informována o této 
možnosti před HRT každá MtF).

Průzkum byl proveden v Holandsku, Belgii, Francii a Velké 
Británii na 120 osobách.
70 % všech respondentů bylo mezi 30 a 50 lety.

22 % respondentů bylo před HRT, 47 % již bylo na HRT 
(méně než dva roky) a 31 % bylo již po operaci změny 
pohlaví.

Ze 120 žen se považovalo 18 % za asexuální, 26 % za 
heterosexuální (přitahují je muži), 28 % lesbické a 28 % 
bisexuální.
56 % nemělo partnera, 33 % žilo se ženou (z nichž 10 byly 
transsexuální ženy) a pouze 11 % žilo s mužem (z nichž 1 je 
transsexuální muž).
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Asexuální respondenti byli obecně starší, zatímco 
bisexuálové, lesbičky a heterosexuálové byli v průměru o 
něco mladší.

Ze všech respondentů mělo 40 % své biologické děti z 
tohoto, nebo častěji, z předchozího vztahu.
60 % žen nemělo žádné děti.

Z těch, kteří měli děti, by 40 % ještě chtělo mít jedno dítě, 40 
% nechtělo a 20 % neodpovědělo.

Odpovědi na otázku, zda by byla budoucí partnerka těhotná 
raději z vlastního dříve zmrazeného spermatu nebo od dárce 
spermatu, se značně lišily.

Polovina dotázaných si přála mít vlastní biologické dítě a 
druhé polovině na tom nezáleží.

Samotný fakt, zda respondenti měli nebo neměli již děti, věk a
také sexuální orientace zásadně neovlivňovalo výsledek.
Pouze u heterosexuálních žen je více pravděpodobné, že by 
upřednostnily dárce spermatu, zatímco lesbické své vlastní 
sperma.

Více než 90 % respondentů uvedlo, že ztráta plodnosti nemá 
žádný vliv na odklad jejich přeměny. 10 % stále zápasí s 
problémem ztráty plodnosti.
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Pokud jde o otázku, zda zmrazení spermií bylo nabídnuto 
všem transsexuálním ženám před HRT, 77 % odpovědělo 
kladně, 9 % záporně a 14 % se nevyjádřilo.

Ptali jsme se rovněž, zda by se respondent raději cítil jako 
"otec" nebo "matka", pokud by získal dítě ze svých 
zmražených spermií.
50 % z nich odpovědělo, že by se cítilo jako "matka", 25 % 
jako "otec"a 25 % neodpovědělo.

Tato otázka významně souvisí s jinou: s dotazem, zda by 
skladování zmrazených spermií znamenalo, že člověk nemůže
sknocovat se svou "mužskou minulostí".
66 % žen by neměla velké psychické problémy s vědomím, 
že jejich sperma je uloženo pro pozdější použití.
34 % respondentů uvedlo, že by nikdy nebyli schopni 
masturbovat v nemocnici za účelem odběru vzorků spermií 
pro zmrazení.

Více než polovina respondentů prohlašovala, že je lesbičkou 
nebo bisexuálem, což znamená, že by teoreticky mohli mít 
prospěch ze zmrazeného spermatu v případě, že by plánovali 
budoucí těhotenství s potencionální partnerkou. Z mnoha 
studií se zdá, že velká část transsexuálních žen je opravdu 
lesbických nebo bisexuálních, ale určitě ne v tak velkém 
zastoupení, jako v tomto průzkumu.
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Z žen, které žijí s partnerem, tři čtvrtiny žijí v lesbickém 
vztahu a pouze jedna čtvrtina žije s mužem.

Skutečnost, že drtivá většina respondentů odpověděla, že 
problém ztráty plodnosti nebyla důvodem k odložení 
přeměny, rovněž odráží fakt, že většina odpovídajících žen v 
dotazníku byla v průběhu nebo krátce po přeměně (téměř 80 
%), takže se již rozhodli podstoupit tuto "oběť" jejich 
plodnosti.

Přestože drtivá většina respondentů se domnívala, že 
zmrazení spermatu by jim mělo být nabídnuto, pouze 
polovina z nich by se pro zmrazení ve skutečnosti rozhodla. 
Respondenti, kteří by využili možnost uchovávat spermie, 
byli mladšího věku.

Malá skupina žen nesouhlasí s možností zmražení spermií a 
větší skupina by si splodila raději dítě před přeměnou.
Tyto dvě skupiny žen, jak se zdá, mají větší psychické 
problémy s "mužskými" aspekty týkající se zmražování 
spermatu. Uvádí, že by nemohli masturbovat a mít poté své 
sperma zmražené. Tato myšlenka je pro ně nepřijatelná, neboť
je vnímána jako zabránění v opuštění mužské minulosti.
Obecně platí, že tyto ženy jsou spíše starší, heterosexuální a 
mnohé z nich jsou již po operaci.
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Další skupina žen, zejména lesbických či bisexuálních, si 
uvědomuje, že možnost uložení jejich spermatu, které jim 
jednou umožní mít své vlastní genetické dítě v možném 
budoucím lesbickém vztahu, může být přínosné. Tato skupina 
nemá velké citové problémy s masturbací a s myšlenkou 
"bránení v opouštění mužské minulosti", která má být takto 
zmrazena. Tyto ženy jsou mladší a nejsou po přeměně. To je 
přesně skupina žen, kterým jsme přesvědčeni, že by mělo být 
zmrazení spermií nabídnuto.

Jedna respondentka měla možnost zmrazit své spermie, ale 
záměrně se rozhodla to neudělat, neboť se bála, že její 
transsexualismus může mít genetickou souvislost. V její 
rodině byli totiž další dva členové (na straně její matky), kteří 
byli také transsexuálové a nechtěla riskovat předávání 
genetického onemocnění na dítě. Transsexualita není 
genetické onemocnění.
Navíc, tento hlášený případ familiárního transsexualismu 
přináší diskusi na téma hypotézy, že transsexualismus by 
mohl být genetickou poruchou, jak navrhuje Green a Keverne 
(2000). Také nedávný výzkum Landen et al. (2000) ukazuje, 
že genetické komponenty by mohly hrát roli v rozvoji 
transsexualismu.

Někteří respondenti si myslí, že by nebyli dobrými rodiči a 
rozhodli se nemít žádné děti. Věří, že jejich psychické 
trauma, kterým museli projít a jejich pohlavní porucha by 
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narušily normální vztah. Bylo také zmíněno, že výchova dětí 
transsexuály by znamenala boj s předsudky společnosti, ve 
které by jejich děti vyrůstaly. K těmto poznámkám se dá 
namítnout, že studie ukázaly, že většina transsexuálních 
jedinců se velmi dobře přizpůsobuje své situaci po ukončení 
přeměny (Cohen-Kettenis a Gooren, 1999) a jsou schopni 
navázat normální vztah s dětmi, a to jak z jejich předchozích 
vztahů, tak nových.

Nakonec menší množství žen odpovědělo, že mít své vlastní 
dítě je jedna věc, ale být těhotná a rodit by bylo to 
nejpřirozenější, co by mohly prožít. Mnoho transsexuálních 
žen má pocit, že nemožnost biologického mateřství je jedním 
z hlavních rysů chybějících jejich ženskosti. Zajímá je více 
otázka transplantace dělohy (zatím se neprovádí) než možnost
zmrazení spermatu. Někteří pacienti by udělali cokoliv, aby 
mohli mít své vlastní genetické děti, zatímco jiní jednotlivci 
věří, že sociální a psychologické rodičovství (adopce) je 
stejně důležité jako genetické nebo biologické.

Další zajímavou otázkou je otázka právního otcovství nebo 
mateřství po případném použití zmrazeného spermatu.
--------

Všimla jsem si, jak jsou některé výsledky rozmanité. Jeden 
chce to, druhý zas tohle. Nejde nadiktovat, co je a co není 
správné. Každý člověk vnímá přeměnu jinak, vše je 
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individuální a všechna důležitá rozhodnutí závisí jen na nas 
samotných.

To byla neplodnost z pohledu transsexuálních žen.

Ale je tu ještě jedna skupina, které se neplodnost týká.
Jsou to biologické heterosexuální páry žen a mužů, kteří se 
snaží o dítě, ale z nějakého důvodu se jim to nedaří.

Neschopností počít dítě je na celém světě postiženo 
minimálně 10 % párů, přičemž dalších 10-25 % je postiženo 
sekundární neplodností, tj. neschopností počít druhé nebo 
další dítě.

Ještě před patnácti lety nebylo žádnou zvláštností, když se 
našlo v jednom mililitru ejakulátu 120 milionů spermií. Dnes 
by to byl skoro zázrak. Zdraví muži mají přibližně 20 - 30 
milionů spermií. Vzorky se 60 miliony už jsou raritou.
Průměr ve vyspělých zemích: 20 milionů spermií v jednom 
mililitru ejakulátu. Kdo této hodnoty nedosáhne, těžko se mu 
podaří zplodit potomka bez pomoci lékařů. Stále více mužů 
má problémy s pohyblivostí spermií a jejich nepravidelným 
tvarem (viz obrázek na začátku článku).

V Česku se s neplodností léčí zhruba 15 % párů a zhruba 90 
% z nich dokáží lékaři pomoci. I když úspěšnost léčby 
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každým rokem stoupá, je stále ještě velká část snažení v rukou
přírody.

Já se ale teď na neplodnost nedívám samozřejmě z pohledu 
budoucího biologického rodiče, ale z pohledu transsexuála, 
který ví, že dítě (ačkoli bude ženou) mít nemůže.
Ve studii se objevila informace, že 90 % transsexuálních žen 
nemůže budoucí neplodnost odradit od zahájení přeměny. Ta 
touha po svém vlastním já je totiž tak silná, že právě proto my,
které jsme měly rodiny, o ně přicházíme a (což působí 
sobecky, ačkoli to tak není) činíme opatření, která nám 
konečně umožní odhodit tu celoživotní masku.
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Já už jedno dítě mám. Jsem neuvěřitelně šťastná, že ho mám a
je pro mě tím nejdůležitějším člověkem na světě. Přesto jsem 
se musela dokázat vzdát každodenních radostí, které jsem s 
ním prožívala, vzdala jsem se čtení pohádek před spaním, 
vyprovázení ze školky, koupání, hraní, procházek s ní a všech 
těch krásných chvilek, kterých mám teď tak málo. To bylo 
nejtěžší období. A přesto jsem o ní nepřišla. Miluje mě stále a 
já jí taky.

Chápu všechny ostatní bezdětné transsexuální ženy, které do 
přeměny jdou s vědomím, že zřejmě nikdy své vlastní dítě mít
nebudou, že do toho jdou i přes tuto skutečnost.
Nemůžete zničit svou vlastní identitu.
Já jsem já.
Nehledě na budoucí neplodnost nebo jiná rizika.

Už kdysi jsem tu psala o tom, že existuje více druhů štěstí. 
Konkrétně jsem měla na mysli dva druhy štěstí - rodina a 
vlastní identita. Tyto dva druhy štěstí se staly (pro mě) 
neslučitelnými. Pro někoho můžou být provázané (tím se to 
štěstí násobí). Ale když se mě někdo zeptá, zda jsem šťastná, 
přestože jsem ztratila rodinu, tak mu můžu s klidným 
svědomím říci, že jsem. Jsem nesmírně šťastná! Dosáhla jsem
něčeho, co mi ještě před pár lety přišlo nemyslitelné, 
nerealizovatelné a za co jsem se styděla tak, že jsem to 
nechtěla nikdy nikomu říct.
Řekla jsem to a kde jsem? :)
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Něco jako je neplodnost je pro mě ten nejmenší problém. A 
nejsem sama. Naše touha být sama sebou je tak obrovská, že 
samotný fakt neplodnosti neznamená újmu na naší ženskosti. 
Ačkoli existují názory, které tvrdí, že to je právě důvod, kvůli 
kterému nikdy ženami nebudeme.
Není to tak.
Vypořádat se s jednou z nejtěžších životních situací, jakou pro
člověka právě neplodnost může být, je pro leckterou mladou 
transsexuální slečnu jednodušší, než pro hetero-páry, které 
zoufale touží po dítěti.

Kam tím narážím?
Nesrážejte naši ženskost argumentem, že jsme nebo budeme 
neplodné a proto tedy nikdy nebudeme ženami.
Je to irelevantní.
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O dodavatelích
10. září 2014 v 11:07 | Tereza 

Dodavatel (nebyl první) v práci: "Paní Nováková, s vámi je 
taková spolupráce! Ne jako s p. Novákem." :)
Poslouchám, usmívám se, rýpnu si: "A pana Nováka jste znal 
osobně?"
"No jéje, viděli jsme se nejméně čtyřikrát!"
"Tak to jsem ráda, že jste spokojený." :)

Zapomněla jsem, že měl přijet a tak jsem ho přivítala se 
slovy: "Jé, já na vaši návštěvu úplně zapomněla!" :)
"No to je u mě úplně normální, že na mě ženy zapomínají. 
Obzvlášť na schůzky se mnou." :)

Miluji tyhle bezstarostné nepodezřívavé návštěvy, které se 
ptají na chudáka pana Nováka, co musel dobrovolně 7.4. 
odejít ze zaměstnání a teď jsem ho plně nahradila já.
"Víte, on měl takový laxní přístup..."
Já vám dám laxní! Prostě jsme ty vaše produkty nechtěli! :)
Ale to mu neříkám.
Pokorně mu nesu kávu, nad kterou se rozplývá, sedám si proti
němu s nožkou přes nožku a nenápadně se neplánovaně 
prohrabávám ve vlasech.
Jsem totiž šťastná.
Už to přišlo.
JÁ UŽ JSEM KONEČNĚ JÁ.
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Pan Novák nikomu nechybí.
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S tebou jsem dokonalá
14. září 2014 v 20:46 | Tereza 

Snažím se před zrcadlem 
udělat ten nejošklivější 
mužský škleb. Udělat ze sebe
muže.
Kdysi to šlo snadno (o nic 

jsem se ani pokoušet nemusela). Teď sama na sobě testuji, jak 
moc se dokážu ještě nelíbit sama sobě.

Nejde to.
Ať udělám jakýkoliv škleb, i když se hodně snažím, není to 
škleb mužský.
Ani když nasimuluji znechucení, zděšení, zlost... Dokonce už 
i ani to mé "pff" při odmítnutí něčeho nevypadá chlapsky.

Včera jsem se na sebe po odlíčení schválně mračila. Ale ani 
po odlíčení už nevidím muže (krásnou upravenou ženu ale 
taky ne :). Nevidím ho ani s rozmazanýma očima ani 
rozcuchaná, nahá ani oblečená...

Kdysi jsem v jednom transition videu na youtube viděla, jak si
jedna MtF dělá ze sebe legraci a převlékla se do mužských 
věcí :) Pod to napsala "crossdressing" :) To mi přišlo vážně 
vtipné (ale nelíbila se mi v nich, jelikož vypadala až příliš 
žensky v těch mužkých věcech).
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Dřív jsem si myslela, že když se budu usmívat, budu vypadat 
ženštěji (nenápadný úsměv je totiž základním standardním 
mimickým výrazem ženy a také se při něm zjemní celý výraz 
tváře. Všimla jsem si toho už mnohokrát.
Venku leje, jedu pro naftu. V okénku u pokladny sedí žena, na
které je únava už hodně vidět. Ale stejně, když mi podává 
účtenku, usměje se na mě. A já na ní. Přijdu ráno do práce a 
jsem přivítána s úsměvem. Bez ohledu na to, jak mým 
kolegyním zrovna je...)
Ale teď už se ani usmívat nemusím. (I když úsměv já ráda.)

Kam se poděly ty nenáviděné výrazy mé tváře?

Mračím se, pláču, vztekám, zlobím...
(Je neděle večer a já před chvílí odvezla Kačenku. Kéž by šly 
tyhle momenty jednou za 14 dní vždycky nějak přeskočit... 
Zase jsme toho tolik nestihly.)

Je úplně jedno, co dělám.

Něco se muselo stát.

Může to tak být a nemusí. Všechno, celý svět, vnímáme 
všichni (nejen TS) dvěma způsoby. Skrze sebe a skrze své 
okolí.
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Tu pravdu, kterou já nevidím, vidíte jen vy, co vás potkávám a
říkáte mi svými pohledy, úsměvy, zděšenými výrazy tváře 
nebo příjemnými šeptanými slovy do ouška, jak to všechno 
vlastně doopravdy je.

"Když mi pořád nevěříš, půjdem spolu do kavárny, ale 
nebudem sedět spolu jako minule. Posadím tě někam ke 
vchodu a budu počítat chlapy, co se na tebe podívají. A budu 
počítat i ty, co se na tebe budou dívat i jakmile se posadí. 
Uvidí krásnou osamocenou ženu a uvidíš, kolik jich bude a 
jak se na tebe budou usmívat!"
"Ale... já s tebou chci sedět jako minule. Dívat se ti do očí a 
cítit tvojí dlaň, jak mě zase hladí... Věřím tomu, co říkáš, když
mluvíš o mně a o nás..."

S tebou jsem totiž dokonalá.

Raego feat. Viktorie Krásná - DOKONALÁ (Official Music
Video)
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Ona: Dokonalá - nalá - nalá,
dokonalá - nalá - nalá,

s tebou jsem dokonalá - nalá - nalá.

On: Chci tě svléknout z masek, vidět tě citem nahou,
milovat tě nazdobenou, obdivovat i slabou,

dřív bych za sebou ty dveře k tobě radši zabouch,
teď nechápu, že tě chci víc, každou další vadou.

Nelam si hlavu, že to jednou tu mojí přejde,
zůstávám, protože tvůj krok tím mojím pořád hejbe,

nelam si hlavu do čeho se tvoje krása vejde,
to, co máš uvnitř, se v mém nitru stejně jednou sejde.

Neřeš mý oči, vyhlížely dřív jen nohy z novin,
chtěl jsem to po mým tak jsem lovil vitrínový klony.
Zrcadlům nevěř, jenom strach je třeba dolů shodit,

ne to tělo, jde o pocit, ten mi pomoh tohle složit.

Snad se mi zdáš, tak sama sebe se ptám,
zda je to zázrak nebo zase jen sním,

tak jsem začala snít, dýchat a pro tebe žít,
tohle je láska, a to nic nezlomí.

Dokonalá - nalá - nalá,
dokonalá - nalá - nalá,

s tebou jsem dokonalá - nalá - nalá.
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Minulý týden se mi náhodou povedlo po roce potkat mého 
bývalého kolegu, se kterým jsme toho hodně za ty roky na 
úřadě podnikali, vždycky jsme měli hlavu plnou snů, jak 
zbohatnout a vymýšleli různé vylomeniny.
Chtěla jsem ho už konečně potkat, protože mě nebavilo psát 
mu pořád sms nebo maily v neutrálním rodě, aniž by cokoliv 
věděl.
Bylo to velice milé setkání :) Říkal mi, že už něco slyšel, ale 
že teprve teď to vidí a "dobrý" :)

Po dvou dnech mi přišla tahle sms, která mě (příjemně) 
překvapila (tím, že vůbec narazil na můj blog a taky 
samotným sdělením): "Ahoj Terko, ctu tvuj blog a rikam ti, 
nejsi na okraji spolecnosti. Jsi normalni clovek, ktery proste 
chce byt zenou. Mas moji plnou podporu. M."

Na začátku jsem si myslela, že ztratím velkou spoustu přátel. 
Myslela jsem si, že přeměna z muže na ženu je pro společnost
něco tak nechutného, děsivého a neznámého, že z toho musí 
být zákonitě vystrašený každý.
Ve skutečnosti jsem jich ztratila minimum (byli to vůbec 
přátelé?).
Věděla jsem, že najdu i nové přátele. A že jich je :)
Mám z toho radost.

Nejvíc ze všeho bolí to, že nevidím denně svojí Kačenku, ale 
potom se objeví lidé, jako M. a už jen vyjádření podpory je 
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pro mě důkazem, že tahle společnost není tak vystrašená, jak 
jsem jí původně viděla.

O tom ale svědčí i ten, v jehož blízkosti jsem dokonalá ;-)
To ty jsi jí ze mě udělal a já si tak nevěřila...
Říkala jsem si: "Copak už jsem na takovém ženském levelu, 
aby mě mohl milovat muž, kterému se líbí krásné ženy?"

Svým pohledem, svými doteky a svými slovy jsi mě o tom 
přesvědčil...

Ne, já nejsem výjimečná.
Výjimečný jsi ty! :-*
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Vzteklá před laserem a přeměna 
půvabné Katherine
15. září 2014 v 19:20 | Tereza |  Přeměny 

(První poloviny tohoto článku si prosím nevšímejte a rovnou 
jí přeskočte na tu druhou zhruba tam, kde začínají fotky 
Katherin.)

Ještě včera jsem tu vykřikovala, jak se před zrcadlem snažím 
udělat mužský škleb a nejde mi to, ale jsou dny, kdy ze sebe 
nedobrovolně ženu udělat nemohu.

Pokud bych se totiž oblékla a namalovala tak, jak to už od 8.4.
dělám, vypadala bych jako Tom Conchita Wurst. (Když to s 
tím přirovnáním trochu přeženu).

Moc by mě zajímalo, jak jste to dělaly vy všechny ostatní 
holky, co jezdíte na laser nebo jste jezdily.
Vím, že záleží na druhu a množství vousů, ale já začala 
schválně už v prosinci, tedy dva měsíce před HRT, teď je září,
čeká mě sedmý laser a to znamená nechat si narůst vousy do 1
mm, což se tak příšerně maskuje, ale do práce jít musím. No 
budiž, tak to zamaskuju tunou make-upu, pořád lepší, než aby 
to bylo vidět, ale hned po práci musím sednout do auta a odjet
do Prahy, takže to znamená v autě se odlíčit... Jenže to není 
odlíčit se jen tak hala bala, ale pořádně. Kvůli laseru tam 
nesmí zůstat ani pidipigment!

Září 2014 - Vzteklá před laserem a přeměna půvabné Katherine 1687

http://otereze.blog.cz/rubrika/premeny


Minule jsem to fakt drhla, použila jsem ty (údajně) nejlepší 
odstraňovače make-upu, ale sestřička mi stejně potom řekla, 
že to, co při každém záblesku tak smrdí, nejsou moje vousy, 
ale make-up. :/

Nenávidím tyhle dny, ačkoli paradoxně miluju, že po nich 
jsem zničila zase velkou spoustu těch příšer na mé tváři.

Před sedmým laserem vypadá má neoholená tvář asi tak, že na
tvářích, na spáncích a téměř celý krk je bez vousů. Dolní část 
horního rtu je také zcela bez vousů. Ale v horní části ještě 
prosvítá černý "podklad" a pod bradou je malý ostrůvek, který
se při každé proceduře víc a víc zmenšuje, ale tam laser zabírá
nejméně.

Takže to vidím tak do ledna? Klidně i déle, ráda bych byla už 
v Motole bez starostí, i když vím, že spousta holek se holí 
ještě po operaci.

Však já je zničím do posledního!

Všimla jsem si na některých holkách při společných sezeních 
(hlavně těch, co už jsou hodně přede mnou), že mají hladké 
tváře. Vnímám, že mi pomáhají i hormony, takže je to řidší, 
jemnější... ale jsou to potvory hnusné černé odporné! Všechno
dokáží zničit. Tak já raději zničím je!
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Ale ty dny, kdy má dojít k likvidaci, jsou pro mě v tuto chvíli 
tak nesnesitelné a smutné. Nemůžu se na sebe ani podívat a to
mám jet metrem a potom v té nejrušnější části Prahy u 
Václaváku z hlavního nádraží mezi stovkami lidí.

Vždycky se klidím do ústraní. V metru, na nádraží, ve 
městě...než vklouznu do bezpečné zóny Laser klinik.
Co vlastně jsem?
Conchita Wurst.
Tak tahle bych nikdy ven nešla! Ale musím!
Co na sebe? Klučičí věci odmítám, do toho mě už NIKDO 
NIKDY nedostane!
Takže ne slimky, raději bílé tenisky místo balerínek - to už je 
snesitelné? A co s vlasama? No nechám je volně, i když to 
vyloženě mužský účes není a ani nechci, aby byl. Já nechci 
vypadat jako chlap! Ale co tedy jsem, když mám na tváři 
černé plochy vousů? :(

Vím, že některé z vás jezdí na laser prostě tak, jak už všude 
chodí mezi lidmi - v dámském. Vyprávěla mi to i sestřička. 
Prostě přijdete v růžových kalhotách v halence zarostlé jako 
Rumcajs.
Na to nemám a nikdy mít nebudu.

A tak si říkám, že tenhle den vždycky prostě nějak přežiju.
Co mi zbývá.
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Stydím se za to, jak vypadám a nemůžu s tím udělat vůbec 
nic.

Je mi asi jako všem ženám, kterým přes noc narostly 
vousy a musí s tím přes půl Prahy metrem.

Nechci to, ale současně to chci a potřebuji.
Neexistuje jiný způsob, jak docílit krásné tváře.

Naštěstí většina těch lidí mě vidí jen jednou v životě. 
Nevyhledávám je. Nesnáším, když na mě někdo civí.

To jsem jediná, co ty lasery během RLT v souvislosti s okolím
tak prožívá?

A vypadají ty mrchy až 13. den :(

V pátek mám pro mě důležité rande (ne další s někým jiným, 
ale druhé s tím samým :). V sobotu velká milá návštěva.

To jsem si to zase naplánovala :(

Jsem vzteklá, nepříčetná, otrávená a SMUTNÁ.
Protože zítra ráno se nesmím oholit. (Tedy to torzo, co tam 
ještě roste).
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Jasně, že mám radost z toho, že je tam toho už tak málo. Jíťa 
se mě dnes ptala, jestli mají v Laser klinik vůbec na mě co 
spalovat :) Jsem ráda, že to není vidět. Nejhezčí je to právě 
tak těch 14 dní po momentu, kdy všechno vypadá ven. Tohle 
je můj cíl. Takhle chci, aby to jednou zůstalo a už tam 
konečně nic nevyrostlo!

Omlouvám se, že tu tak brečím nad takovou prkotinou, která 
nikoho nezajímá, ale jsem z toho vždycky už týden před tím 
celá nesvá.

Nechci ze sebe dělat chlapa ani Conchitu Wurst :(
Pomooooooooc!

No, tak už jsem se patřičně vyvztekala a raději si pustíme 
nějaké hezké video...

Nevím, proč mě pokaždé tahle videa rozbrečí. Jsem 
fascinována tou proměnou z člověka, ve kterém byla kdesi 
ukryta ta krása a zatímco se na levé straně tváří zděšeně, 
jakoby šel na popravu, na pravé straně mohu výraz té 
princezny popsat jen jedním slovem: PŮVAB.

Je to video rekapitulující 1 rok přeměny, která dala na youtube
teprve před 6 dny Katherin (24) z USA:
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(Kam dala ty zpropadené vousy??? Však já ten boj taky 
jednou vyhraju!)

Jak to, že se z takových kluků stanou tak krásné holky?
Nechápu to.
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Jelikož má volně přístupné fotky i mimo youtube, tak si 
myslím, že stojí za to je sem dát a prohlédnout si tak její 
soukromé fotoalbum:

18.3.2014 - první den full-time (5 měsíců po začátku HRT)
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Vlevo: Ještě s dlouhými vlasy. Vpravo: Se sestřičkou - jakoby
si z oka vypadly.
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Geniální fotka před a po :)
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Katherin s krátkými vlasy.

A tady je někdo šťastný...
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Nepřejeme si všechny totéž?
(A teď nemyslím jen tu poslední fotku).

Ano, je to boj.
Ale stojí za to postavit se svému strachu.

(Ten je totiž tím jediným, čemu se je třeba postavit).
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V Kauflandu
18. září 2014 v 17:45 | Tereza 

Sedím v autě na parkovišti před 
Kauflandem.

Nechce se mi, ale musím mezi lidi nakoupit.
Přemlouvám se vylézt z auta.
Za normálních okolností bych to neřešila, ale dva dny po 
laseru je má tvář u horního rtu a pod bradou hrubá, pod make-
upem jsou drsné spálené "kopečky" vousů a to se mi vůbec 
nelíbí. Vím ale, že je to jen na pár dní a bude zase chvíli klid. 
A už to bude zase o trochu lepší než předtím. (I když teď mě 
to trochu znepokojuje, protože zítra mám zase důležitou 
schůzku.)

Vyjdu tedy z auta. Nikdo neciví. (Proč by civěl? Vždyť už 
dlouho nikdo necivěl :).
Všude tolik lidí!
Paní z matriky, bývalá kolegyně, manžel mé bývalé kolegyně, 
sousedka...
A nic.
Nikoho nezajímám.

Super, tak to pouštím z hlavy a jdu nakupovat.

"Můžete mi prosím vás pomoct, paní? Hledám takové ty 
nakrájené chleby do hrachovky."
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"Tak to vám asi zrovna já moc nepomůžu, pane. Vy myslíte 
takové ty krutony? Ale ty jsem tady někde viděla... - tady 
jsou!"
"No vidíte! Děkuju vám moc!"
Usmívám se na staršího sympatického pána, který se najednou
zničeho nic lehce dotkne mého ramena a řekne: "Vy jste 
velice krásná žena!" :)

(Nejspíš si zapomněl brýle :)

A odešel.

Asi za pět minut vlétnu celá sebevědomá do uličky, kde byl 
zase on :)

"To jste zase vy? Počkejte... Teď mi nemůžete utéct."
Rychle se snažím změnit téma: "Nevíte, kde bych našla 
brusinky?"
"Na co brusinky?"
"No na svíčkovou." :)
"Jo tyhle, ty nám vozí jedna paní a manželka je pak zavařuje, 
já bych vám klidně jedny přinesl."
:)
Jen se culím, nejsem schopná hovořit (což bývá jen opravdu 
výjimečně) :) Nemůžu mu přeci říct, ať mi žádné nenosí ani 
to, že je přinést chci :)
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"Jestli se ještě někdy potkáme, vy mi budete muset dát 
telefonní číslo. Nevadilo by vám to? Jestli byste s tím tedy 
neměla vy nebo někdo problém."
"No asi neměla..."
"A kdybych vás pozval na hory... odmítla byste to? Lyžujete?"
"Hory mám moc ráda, ale nelyžuji."
"A co tenis, hrajete?"
:)
"Ne, ten taky ne, já tak maximálně na kolo nebo procházky."
"Já teď musím na schůzi. Víte my zasedáme kvůli volbám, já 
jsem totiž v komisi - okrsek 37..."
"To vím kde je..."
"Nejste náhodou taky v komisi se mnou?"
:)
"Néé, já jsem z jiné čtvrti."
"No to je ale vážně škoda. Tak utíkejte a budu se těšit, až vás 
tu zase někdy potkám.
A ještě něco: Máte moc krásná očička!"

Asi budu do Kauflandu chodit častěji.
Možná je to tady normální, že jsou tu ženy oslovovány a 
zvány na hory.

Minule jsem tam šla taky bez nálady a paní se tam se mnou 
zapovídala na téma čaje.

Miluju tyhle situace.
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Nečekám je.
Netušila jsem, že mohou potkat i mě, i když mi to teď někdo 
moc milý a pozorný neustále říká.
To se tak hezky poslouchá...

Člověk to tak nečeká a je tak překvapen, že neví, jak má v 
první chvíli reagovat.
Ach ti muži :)
Netušila jsem, jak snadné je někoho okouzlit. O nic jsem se 
nesnažila, nevysílala žádné signály, že se chci s někým 
seznámit ani jsem se na svět neusmívala a nezářila zrovna 
jako sluníčko. To přišlo až potom :)

Vlastně k tomu, abychom někoho okouzlily, stačí málo - 
být žena :)

Ten pán nebyl vlezlý, nenaléhal, neobtěžoval.
Příjemně jsem se bavila.

A měla jsem velikou radost, že jsem se pak celou dobu uvnitř 
a ještě venku neustále musela culit.

Jednou budou třeba tyhle situace standardní a nebudu je tolik 
řešit. Ale teď mě každopádně nesmírně těší.

Některé články vzniknou, aniž bych je plánovala.
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Stejně jako někteří lidé vejdou do našich životů, aniž bychom 
to plánovali nebo čekali a minimálně do večera z toho máme 
dobrou náladu, kterou můžeme klidně zase honem rychle 
přenést na někoho dalšího ;)

Já se teď ale zase moc těším na zítřejší a sobotní návštěvu. 
Obě jsou trochu odlišné, ale z obou budu mít radost.
Být šťastná vlastním přičiněním je jedna věc, ale když mě do 
toho udělá šťastnou ještě někdo jiný... dá se vůbec takový 
nápor zvládat?
Rozhodně lépe, než nápor neštěstí.
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Zbavme se svých balvanů
21. září 2014 v 19:44 | Tereza 

Jak už jsem tu nedávno 
psala, vždycky si 
myslím, že už nemohu 
být ve větší euforii, ale 
přijde něco nového a to 
mě posune zase dál. A 
tam je to tak krásné, že 
to nikdy nečekám (ani 

nemohu, protože nevím, jaké to je, dokud se tam nedostanu. 
Jen si to nějak ve své hlavě představuju a toužím po tom, 
protože podvědomě cítím, že se mi to bude líbit. Že se mi to 
musí líbit, protože jsem žena. A také to tak pokaždé je.)

Každý další den je vlastně všechno zase o krůček hezčí a 
někdy se stane, že ten krůček není krůček, ale obrovský skok 
a potom je to rovnou záplava štěstí, ze které se mi nechce 
doplavat na břeh. Doteď jsem byla na tom správném břehu, 
ale teď jsem v tom až po uši :)
Klidně si do mě zase šťouchněte, že jsem zase mimo. A vy 
jste nebyli, když jste udělali maturitu, když jste získali VŠ 
titul, když jste vyhráli světový pohár nebo vám paní učitelka 
ve třídě přede všemi řekla, že to byla ta nejhezčí básnička, co 
kdy slyšela?
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Jelikož jsem v euforii, nedovedu nepsat pod jejím vlivem. 
Navzdory všem komentářům, které se tu objevují. Navzdory 
všemu negativismu, který zaplavuje občas svět a tak mé štěstí 
působí na někoho jako pěst na oko. Ale s tím přeci musím 
počítat a taky s tím počítám. Jedu si po cestě, která má svůj 
vlastní jízdní řád a spousta věcí je jen v mých vlastních 
rukách. Já sama mám vlastně tu největší zásluhu na tom, kde 
teď jsem, protože o svém osudu rozhodujeme ve většině 
případů jen my sami. Proč Angličané (narozdíl od Čechů) 
nikdy neodpoví na otázku "Jak se máš?" jakkoli negativně? 
Vždy bez výjimky odpoví "fajn" (nebo podobně). Zato my 
okamžitě sdělujeme své neduhy, problémy a stěžujeme si, jak 
je svět zlý, lékaři zlí, systém zlý, politika zlá a vlastně celý 
náš život stojí za nic. O tom bychom dovedli hovořit hodiny.

Fajn, není ti fajn? Tak proč něco neuděláš, aby ti fajn
bylo?

V pátek večer jsem prožila nejkrásnější momenty za celou 
dobu mé přeměny. Bože, to je tak úžasné být ženou!!! Říkám, 
že se to stupňuje. Ta radost, která už je teď tak vysoko, že si 
myslím, že už být výš nemůže.
Ale může...
Nedokážu svou radost skrývat, nedokážu obelstít své emoce 
ani pocity a nepřemýšlím o tom, proč to tak je, ale beru to 
jako věc, která k tomu patří a užívám si úplně všeho, co 
prožívám. Věc, která patří k většině žen - být v sedmém nebi 
v objetí muže. Něco, co nelze popsat slovy stejně, jako 
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nemohu tisíckrát barvitě slovy popisovat západ slunce nad 
mořem a nikdy nemohu tak dokonale vykreslit vše, co tu 
nezapomenutelnou atmosféru vytváří. Je to totiž souhrn 
událostí, barev, vůní, doteků, něžností, slov, myšlenek, 
vyřčených přání, splněných přání a těch nejsilnějších lidských
emocí, které "hory přenáší".
Přirozeně z toho musím být mimo. Pokud bych nebyla, byla 
bych nejspíš asexuální, lesba nebo ledová královna.

Nejhorší na tom je, že čím víc ukusuji krajíc ženskosti, tím s 
větší chutí ho jím. A nejhezčí na tom je, že ten krajíc je 
nekonečný.

V pátek večer jsem té ženskosti ale neukusovala sama a o to 
to bylo hezčí. V pátek večer jsem byla nejšťastnější za 
poslední roky a tou šťastnou mě udělal člověk, který mi tu teď
právě moc chybí a jehož podezřívám z pohádkového 
čarodějnictví (v dobrém slova smyslu), protože jsem naprosto 
celá podlehla jeho kouzlům a čárám.

Přešla jsem hranici, které jsem kdysi ani neviděla, natož 
abych se k ní dostala.
A teď tu najednou stojím a chci tu zůstat.
S ním.
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Ještě mi volal v noci za deště z auta, tak ráda bych ho 
přičarovala zpátky a nikam nepustila. Ještě mě hladil jeho 
hlas. Ještě mě hřála v koupelně jeho žlutá osuška, ještě pořád 
v tomhle bytě neexistuje čas. A já ještě celá rozechvělá v 
modrých šatech upřeně ve vzpomínkách vtahuji ho z chodby 
přes práh a pořád dokola a dokola se mi před očima přehrává 
ta "Legenda o vášni".

V sobotu po poledni měla dorazit jedna moc fajn návštěva z 
Havířova :)
(Mluvím o vás, vy milá veselá sympatická a roztomilá 
rodinko s roztomilými dětičkami! :)
(Pětiletý Adámek: "Teto, já tě miluji!", "Teto, ty jsi krásná.", 
"Teto, ty máš krásné vlasy." :)
To se tak hezky poslouchá, Adámku! Teta tě má taky ráda.

Trošku pubertální houpy hou, ale když ty děti měly takovou
radost! A já taky :) (foto č. 135)

Jak jsem brzo zjistila, byl to s tou návštěvou výborný nápad, 
protože mi zrovna celou sobotu nic netušíc pomáhali zvládat 
ty myšlenky na páteční večer a noc a touhu po jeho slovech, 
které nemohly dorazit, protože měl pracovní sobotu i neděli a 
já si s ním zrovna tak moc chtěla povídat - o všem, co jsem v 
pátek cítila, jakou mi dělal radost a jak jsem šťastná.
I tahle návštěva mi ale udělala velkou radost.
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Tak ráda si s nimi povídám (já si vůbec ráda povídám, jak 
jsem poslední dobou zjistila :) a dostala jsem úplně kouzelný 
růžovo-bílý šátek, který jsem pak nemohla a nechtěla 
svléknout a zítra si ho taky beru hned do práce :) A ten 
dokonalý medovník! Děkuju!
Kromě jiného jsme probírali jejich aktuální nelehkou situaci, 
protože na Leničce (tatínek) byl vidět ten typický smutný 
výraz ve tváři, který známe všechny a máme ho každá před 
začátkem přeměny. Ten výraz bych Leničce tak ráda změnila 
v rozkvetlý úsměv... Ale nemá to jednoduché ani její 
partnerka.

Ještě v sobotu jsme byli
prozkoumat město, tak 
jsme si dali na sluníčku 
takovou okružní 
procházku. Ve městě v 
ten den zrovna jezdily 
historické autobusy a 
když jsme procházeli 
kolem jejich stanoviště, 

přijde ke mě naprosto spontánně jedna starší paní a říká: 
"Mladá paní, kdybyste se chtěli svést, tak můžete i 
otamtud." :)
Je normální být pořád oslovována cizími lidmi? To vypadám 
tak důvěryhodně? :)

Září 2014 - Zbavme se svých balvanů 1707



Následoval ještě jeden výlet autem na nedalekou jedinečnou 
skálu. Tam bylo až nezvykle moc lidí, tak jsme se vyškrábali 
nahoru, dětičky to bavilo, návštěvu taky a mě spolu s nimi. 
Měla jsem radost, že tu jsou a že mám zase zážitek s někým, 
kdo je mi tak blízký.
Když jsme odcházeli, před námi stál hlouček, na jehož okraji 
stál pán, co všem velmi barvitě něco vyprávěl a zrovna když 
jsem kolem něj procházela se rozmáchl rukou tak, že do mě 
tou rukou normálně silou majznul.
"Jéé promiňte mladá paní. To jsem vážně neudělal schválně!",
začal se omlouvat.
Usmála jsem se na něj a řekla jsem mu, že se nezlobím, ale on
pokračoval: "Počkejte, já vám tady vyjádřím svou omluvu a 
dám vám napít šampaňského..." a nesl mi kelímek se 
šampaňským :) Přede mnou šla Lenička a její manželka a děti 
a já říkám: "Ale já nemůžu pít, děkuju. Řídím víte?"
"Ale prosímvás, pojďte, dejte si. To odřídí tamhle váš 
manžel!"
:)
"Néé, vážně si nedám, já bych mu to nepůjčila víte?" :)

To už jsem se nemohla smíchy udržet a všichni ostatní taky 
ne, protože podle všeho já jsem byla manželka Leničky a její 
manželka byla zase naše dospělé děcko :)

Za pánem šla nějaká žena a křičela na mě: "Paní, 
neposlouchejte ho. On pořád takhle kecá!".
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"Jasně, já už ho dávno neposlouchám."

A tu chvíli jsem si tak neuvěřitelně užívala, jako všechny 
ostatní podobné situace, kdy jsem "paní", ale "manželka" jsem
ještě nebyla :)
Pak jsem "manžela" posadila zase vedle sebe do auta a naše 
"tři děti" hodila na zadní sedačky a jelo se domů :)

Miluju lidi, co se mnou komunikují :)

A usmívám se ještě teď.

Baví mě to. Má mě to bavit. Mám si to užívat a mám z toho 
být nadšená. Potřebuji to. Potřebuji vědět, že už jsem na té 
správné straně nejen v mé hlavě, ale hlavně pro celý zbytek 
tohoto světa.

Nefandím si tolik, ale jsem jednoduše šťastná.

To byly tak krásné tři dny, že když mi má milá návštěva 
odjela zase těch 400 km zpátky domů, došla mi jedna věc:

Dříve jsem se bála udělat jakýkoliv krok, abych nepřišla o 
svojí Kačenku - o své štěstí, které jsem měla a potřebovala 
denně. Ale nebyla jsem úplně šťastná...
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Vím přesně, proč Lenička už dávno není na mé straně. Jsem 
ráda, že jsem tehdy to rozhodnutí udělala a vím, že bylo 
správné. Protože i přesto, že nemám Kačenku denně a 
denně mi chybí, jsem šťastnější, než kdybych ji měla 
denně, ale denně se trápila, že nemůžu být sama sebou 
(jako teď Lenička). Takhle má Kačenka šťastnou "druhou
maminku" a to je to nejlepší řešení, jaké mohlo nastat.

Porucha identity je 
obrovský těžký balvan, 
který leží v naší hlavě a 
tíží nás ráno po 
probuzení, během dne, 
každou vteřinu, kdy před 

sebou vidíme (jakoukoliv) ženu, jakýkoliv projev ženskosti a 
nechce ven. Budí nás v noci a neustále nás tlačí k zemi, na 
kterou stále dokola a dokola padáme, ačkoli se snažíme 
zvednout tím, že se ženíme a máme krásné děti v domění, že 
"to přejde", že ten balvan třeba jednou sám vypadne.

Ne, ten balvan sám nevypadne nikdy. Vy na to vážně 
čekáte?
Ten balvan musíme z naší hlavy vytlačit samy a nikdo jiný to 
za nás neudělá.
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Už několik měsíců se probouzím s lehkou hlavu, bez balvanu,
který jsem v Leničky hlavě viděla pořád a uvědomila jsem si, 
jaké to je nemít ho tam... Být tady, kde jsem - ačkoli ještě 
nejsem úplně v cíli, už jsem vlastně dosáhla téměř všeho, po 
čem jsem toužila a ten zbytek je už jen třešnička na dortu.

A co vy ostatní? Nechcete se taky už konečně zbavit svých 
balvanů?

Co? Že to nejde? Že nejsou peníze? Že nemáte kde bydlet? Že
máte hypotéku? Že vás okolí odsoudí? Že nevěříte, že to 
dopadne dobře? Že se bojíte, ale vlastně nevíte čeho? Že to už
doklepete v mužském těle? Že z vás nikdy nebude hezká 
ženská? Že nevíte? Že máte strach, že ztratíte práci?

A co takhle se na všechny ty výmluvy (kterých už jsem 
slyšela milión a já jsem je měla také) úplně dočista nadobro 
VYKAŠLAT?

Není žádné:
"Terezo Novakova, brigada?
Bez penez,
no nezmuzes nic,
nedas do kapsy,
nemas nic.
.kdo nemuze
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a s podporou zuraduprace
at neotravuje u doktoru
I left the blog.
© 2014"

Stop!

O tom to není.
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Podzimní krásky
23. září 2014 v 17:13 | Tereza 

Tohle bude dnes jen 
takové moje bezstarostné 
nevýznamné psaní, 
protože si prostě chci psát 
a protože mám radost i z 
toho, že už je podzim, i 
když na tu zimu se 
netěším.

Přepadl mě čokoládový záchvat. A tak jen co jsem zase celá 
veselá přišla z práce, hned jsem si musela jednu čokoládu 
rozbalit. To bude asi tím, že je dnes první podzimní den a 
potřebujeme si něčím udělat radost.

Jak jsem zjistila, s prvním podzimním dnem snad úplně každá
holka začala řešit, co na sebe :) Pochopila jsem to z rozhovorů
kolegyň v práci i náhodných kolemjdoucích a při pohledu na 
polovinu dívek mi došlo, že je třeba připravit se na zimu. Že 
co nevidět budu muset uklidit i moje milované balerínky, 
které jsem přes celé léto nesundala.
Jupí! Podzim! Nový šatník! Nové botky! Těším se, až si je 
půjdu vybrat :)
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Jen vyberu schránku, vykoukl na mě leták Deichmann se 
slevovým kódem. Tak jsem místo výtahem šla pěšky po 
schodech, abych si celý leták hned hezky prohlédla a už mám 
vybráno :)
Musím říct, že mám tak úžasné kolegyně. Někdy mám pocit, 
že jsou to moje kamarádky. Dnes jsme (ale nikomu to 
neříkejte, protože obvykle opravdu pilně pracujeme! A tohle 
bylo o polední pauze vlastně ;) debatovaly o botách na 
podzim, s kolegyňkou jsme skoukly katalog CCC a 
Deichmanna a probraly, co se nám oběma líbí, co nelíbí a jak 
bysme nejradši nakoupily ne jedny, ale hned dvoje nebo troje 
boty. Jedny vysoké, druhé nižší...
Byla jsem ve svém živlu.
Kolega jen kroutil hlavou, jak můžeme takovou dobu řešit 
boty. "Vždyť jsou to jen boty, proboha!" :)
Ona je moje kolegyně taky blázen do bot :)
Ne, to nejsou JEN boty. To je jedna z nejdůležitějších částí 
dámského šatníku a k tomu ještě vybrat nějaký hezký 
podzimní kabátek s páskem a budu spokojená.

Kolegyňka mi ukazovala fotky nových bot z výprodeje na 
10cm podpatku (vhodné tak na ples nebo na léto, ale tak 
krásné!), které si teď koupila a u kterých jsem si hned 
představila, jak bych se v nich asi líbila svému míšánkovi. :)

No a pak jsme ještě probraly gynekoložky. Pomalu abych si 
nějakou hledala (údajně můžeme začít klidně už půl roku před
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operací), ale kolegyňka říkala, že v našem městě bude jen 
těžko mít nějaká volné místo. Kdysi jsem pracovala externě 
pro jednu firmu, která prováděla průzkumy mezi lékaři a dost 
často býval právě mezi gynekology, takže jsem si tu pěkně 
obhlédla už dávno všechny ordinace i chování každého z nich 
a měla bych vybráno :) Tehdy jsem byla nesmírně šťastná, že 
jsem chodila "na gyndu" a pamatuji si ty návštěvy "krajin pro 
muže zapovězených" dodnes :)

V kanceláři se pak strhla debata, jak to gynekolog pozná, když
tam přijdu a nic mu neřeknu. Protože znám z vyprávění holek 
po SRS ze společných sezení, které nás vždycky baví tím, jak 
gynekoložka nic nepoznala, dokud se nepodívala dovnitř. 
Udělám to stejně :)

A v práci jsem v pondělí zažila ještě jednu moc milou reakci 
kolegyně z vedlejší kanceláře. Dozvěděla jsem se, kdo v práci
čte tento blog (což je někdy dobré vědět a což jsem 
nevěděla :) a uvědomila jsem si, že máme (my všichni) 
možná více spojenců, než si myslíme.

Co na sebe teď na podzim ale neřeším jen já.
Kamarádka Vlasta (MtF před prvním krokem) z Moravy, jejíž 
nadšení z otevření se sama sobě i světu mně něco připomíná a
líbí se mi, mě přivedla na vzpomínky, kdy jsem taky vloni 
řešila podzimní oblečení, ale nechtěla jsem si už kupovat nic 
pánského. Tohle neřeší určitě jen ona, ale spousta z vás, 
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protože jednoduše nemůžete ještě sáhnout po vyloženě 
ženských věcech.

Je pravda, že už vůbec nic unisex z této doby v šatníku 
nemám. :) Přestala jsem to nosit. Chci se oblékat jako žena, 
chci si tu ženskost užívat i v oblečení a co víc - je to ode mě 
očekáváno. Což je naprosto super! Můžu si vzít, co chci! To je
totální bezbalvanovitý stav v hlavě.
Takže nakonec unisex věci, které jsem si v tom divném 
meziobdobí před přeměnou nashromáždila, byly vlastně jen 
na chvíli. Ale jsou také součástí toho všeho. Je to nezbytný 
krok (pokud tedy někdo neskočí rovnou do dámského, což u 
mě nehrozilo).
Mám radost, když vidím, jakou má Vlasti radost z každého 
svého krůčku a chtěla bych jí tímto podpořit a moc 
pozdravovat! Rozjela jsi to hezky, naplno a jsem si jistá, že s 
takovou energií, kterou do toho dáváš, budeš už brzy šťastná. 
Ty jsi žena, o tom nepochybuji. Vím to z toho, jak přemýšlíš, 
jak píšeš, jak mi popisuješ situace, které prožíváš. A vidíš 
sama, že máš více spojenců, než bys čekala. Není to tak 
těžké...

Cestou z práce jsem vezla zase jinou kolegyni a povídaly jsme
si o barvě vlasů. Jela zrovna ke kadeřnici a chtěla tak černou, 
jako mám já. Vysvětlovala jsem jí, že já mám ale 
"černohnědou", že to není úplně nejtmavší odstín, ale všichni 
mi stejně říkají, že je černá, takže jsem už po druhé sáhla 
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(když už jsme u té čokolády) po "čokoládově hnědé" a 
postupně na ní přejdu :)

Chtěla bych být taky taková podzimní kráska, jako jste vy, 
všechny slečny a ženy, které vás potkávám v ulicích ve 
slušivých kabátcích, nízkých kozačkách s podpatkem, co tak 
krásně zní při každém vašem kroku a zachumlané do šátku 
kolem krku. Do toho sluníčko a začínající zlatá barva stromů, 
jehož lístek sem tam upadne a cvrkne mě do nosu i svou 
nenapodobitelnou vůní - vůní podzimu.

Troufám si říci, že všechny jste krásné a v podzimním 
sluníčku obzvlášť.
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Tohle je první podzim mého života, kdy mám šanci se vaší 
kráse konečně přiblížit...

Taky bych chtěla takovou fotku...
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Pod deštníkem
25. září 2014 v 19:06 | Tereza 

Prší. Kapky deště jako malé 
krystalky zkrášlují tvé řasy. To říkáš 
ty. Ale já si myslím totéž o tvých 
očích. Vytahuješ deštník a 
schováváš mě pod něj. Není moc 
velký, tak mě chytneš kolem pasu a 
tiskneš pevně k sobě. Líbí se mi to. 
Snažím se sladit s tvým krokem. 
Smějeme se tomu, jak nám to nejde.
Ulicí zní klapot mých kozaček. 

Vůbec nevnímám zimu ani mokro. Jen tebe, tvé teplo, tvou 
vůni, tvůj hlas, který svou rezonancí a melodií prorůstá celým 
mým tělem a úplně automaticky mě jako ladička ladí na tu 
nejhezčí frekvenci - na tu naší.

Deštník je velezvláštní věc. Pro jednoho střecha, pro dva 
objetí.

Uklízím tác po chlebíčcích, přivoním k pugetu růží na stole, 
dívám se večer v koupelně do zrcadla a říkám si, tak na tuhle 
tvář ses celý večer díval a přesto jsi mě tolik chtěl... Odlíčím 
se, ještě přečešu vlasy a v bavlněném pyžámku vklouznu pod 
peřinu, kterou jsem ještě před chvílí přikrývala tebe...
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Je večer.
Odjel jsi.
A já usínám sama.
S tvými doteky vtisknutými do mého těla, s tvými polibky, co 
nechci si nikdy ze rtů slíznout, s tvými slůvky šeptanými do 
ouška, které si navždy tyto zdi zapsaly do svých záznamů.

Divíš se mi, že mi chybíš?

(Jen) ten deštník jsem si vymyslela.
Chtěla jsem si to právě teď představovat a chtěla jsem si 
myslet na tebe, protože když na tebe myslím, je mi hezky.

Dnes za mnou do práce přijel zástupce jedné z největších 
firem vyrábějících obaly. Jak mi později řekl, naplánoval si 
tuto návštěvu schválně až tak po půl roce od chvíle, kdy jsem 
všem kolegům a dodavatelům začátkem dubna rozeslala e-
mail s informací, že od teď už nejsem Tomáš, ale Tereza.
"Mně se líbilo, jak jste nás všechny dodavatele prostě 
postavila před hotovou věc. Říkejte mi Terezo a žádná jiná 
volba. Prostě hotovo. Jasné, výstižné."
Pepa Siřínek je dobrosrdečný člověk, který mi výslovně řekl, 
že se nikdy za své jméno ani činy nestyděl a mohu ho tedy 
jmenovat kde chci celým jménem. (To mě nadchlo, tenhle 
přístup). Říkala jsem mu, že tu chráním soukromí každé z nás,
což je pochopitelné. Všechny se tak bojíme, abychom nebyly 
(nebo jednou nebyly) spojovány s transsexualitou. Nebudu 
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rozebírat proč. Je jasné, že žádná z nás by dobrovolně nešla 
točit dokument ČT nebo se nafotit do časopisu.

Pepa je obchodní zástupce, se kterým si snad každý člověk 
musí rád povídat. Není to jen o práci. Je to uvolněný veselý 
rozhovor, při kterém se toho mnohdy vyřeší více, než při 
strnulém obchodním jednání.

Když jsem si pro něj šla ze schodů k vrátnici, zůstal stát a 
díval se na mě. Zůstalo tedy na mě probrat ho z mrákot a 
odlehčit situaci, tak říkám: "Vy tady na mě čekáte a já zase 
čekala na vás. A teď už jsme se dočkali, tak prosím pojďte se 
mnou nahoru."
První věta, kterou mi řekl bylo: "Nezlobte se, ale já vám to 
musím říct. Já jsem úplně v šoku. Víte, já jsem si říkal, jak asi 
budete vypadat, měl jsem strach, že budete mít spoustu 
mužských rysů, že budete vypadat jako chlap, ale tohle jsem 
tedy vážně nečekal. Upřímně - opravdu vám to sluší."
Aaaaach.
To se tak hezky poslouchalo. :)
Začala jsem se zase stydlivě culit, poděkovala a chtěla přejít 
na jiné téma, ale ono to nešlo.
Zajímala ho spousta věcí.
Co na to kolegové, co dodavatelé (nasmáli jsme se při mém 
vyprávění o nedávném setkání s dodavatelem, který 
pomlouval pana Nováka a říkal, že s "ním byla hrozná 
spolupráce, ale s vámi - to je jiná!" :). Neustále se na mě 
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díval, usmíval se a já měla radost, že mi řekl tolik 
povzbuzujících věcí. Ačkoli - přiznám se - už jsem si na to 
zvykla :) Že procházím. Ujistil mě, že si je jistý, že cizí lidé 
už mě musí oslovovat jako ženu a většina těch, co mě znali z 
dřívějška také. Snažil se mě vizuálně porovnávat s 
Tomášem. :)
A já sebejistě seděla, povídala a měla radost, že potkávám 
člověka, který je na naší straně - na straně nás všech, kteří 
takové lidi potřebujeme a i když jsme pak probrali i pracovní 
věci a jeho, tak to stejně zase skončilo u mě :).

Věděla jsem, že má dnes dorazit a tak jsem se oblékla do 
vínového trička v hodně ženském střihu s velkým výstřihem a
vzala si ještě krásný růžovobílý šátek od Káti (z Havířova). A 
protože jsem byla včera pozvána na večeři (mým bývalým 
kolegou), měla jsem čerstvě nalakované nehty krásně zářivou 
červenou barvičkou, kterou mi pochválila i kolegyňka :)

Před panem Siřínkem jsem měla ještě jednoho obchoďáka. A 
dobrý :) Prostě normálka :) Dobrý den. Dobrý den paní 
Nováková. Ruka, úsměvy, voda, představení firmy, 
komunikace, rozloučení.
Žádné podezřívavé pohledy, žádné dotěrné otázky, žádné 
civění.
Naprosto normální schůzka referentky nákupu s obchodním 
zástupcem :) Ženy s mužem (protože takové jednání je jiné, 
než muže s mužem. Já o tom musím přeci něco vědět :) 
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Veškerá komunikace ženy s mužem je jiná. Na úplně jiném 
levelu mnohdy s podtexty a nevědomky vysílanými signály, 
které si muž s mužem nevyšlou (téměř :) nikdy.

Včerejší večeře s bývalým kolegou byla parádní. Využila jsem
možnosti obléknout se do šatů a kozaček a ... prostě jsem se 
chtěla líbit :) Proto, že jdu do společnosti i sama sobě.

Popovídali jsme si o starých časech na úřadě a taky o tomhle 
blogu. Řekl mi, že byl tak naštvaný, když ten blog našel a 
začetl se do začátku v r. 2012 - proč prý jsem mu to už dávno 
neřekla? Tak rád by mi pomohl...

Neřekla bych to nikomu na světě. Nikdy ani za nic! Do hrobu 
jsem si to tajemství chtěla odnést.

Škoda, že bylo tak málo času.
Poslední dobou si vážně ráda povídám, ráda chodím mezi lidi,
ráda se bavím a ráda poznávám i lidi nové. Tereza je jiná, než 
byl zamlklý a věčně utrápený Tom.
Cítím se jako orchidej, která právě rozkvetla nejméně patnácti
květy! A to jsem teprve 7 měsíců na HRT.

Zjistila jsem, že se mi začínají ozývat lidé, které znám z 
minulosti a čtou tento blog :)

Jiřko, zdravím ;)
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A nebudu jmenovat všechny.
Trochu se stydím, protože tohle nebylo určené pro vás - mé 
blízké a z mého okruhu. :) Tohle bylo určené pro mě, abych se
nezbláznila a potom pro ostatní holky, abych jim ukázala, že 
přeměna je úžasná příležitost, jak se definitivně zbavit svého 
balvanu v hlavě a není to ani složité ani smutné, jak si někdo 
může myslet.

Snad to ale pomohlo i lidem, kteří o tomhle neměli dříve ani 
ponětí a teď jsem jim snad ukázala, že nejsme žádné zrůdy.

Opravdu si každý den od 8.4.2014 užívám své povolené 
"zlegalizované" ženskosti plnými doušky, každý den si celá 
šťastná vybírám něco na sebe, maluji se (stačí jen linka na 
očích a mám takovou radost :), řeším, jaké boty na zimu, jaký 
lak na nehty, jakou vůni do bytu, jaký kabátek, jakou barvu na
vlasy, jaké šaty, abych se někomu líbila...
Je toho tolik, čeho se dá užít!!! Normálně se z toho asi 
zblázním. :) Nevím, co dřív. :)

Neexistuje pro mě svobodnější, dokonalejší a hezčí stav, než 
být ženou.
Pomalu se vzpamatovávám z toho 36letého vězení a začínám 
chápat a věřit, že já jsem se nikdy jako Tom nenarodila.
Vždycky to byla, je a bude jen Tereza...
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Jako vy všechny, co jste Leničkou, Luckou, Šárkou nebo 
Markétkou.
I vy si zasloužíte žít svobodně a šťastně, holky.
Ale nikdo to za vás neudělá ;) Myslím ty kroky.

Nemůžu si pomoct.
Jsem přesvědčená (a teď zcela logicky), že je opravdu jen 
jediná cesta.

Jak by mohla být ještě nějaká jiná, která by nás naplňovala 
více?
Všechny ostatní jsou jen slepé odbočky, které nám částečně 
mohou vyplnit tu touhu po štěstí něčím jiným... Sladkými 
malinami při cestě (co se každou chvíli dojí a nejsou), 
prosluněnou pláží (co se občas zatáhne černými mraky), 
roztomilým kukučem malého liščátka, které sice vidíme 
denně rozzářené, ale když s námi zrovna není, jsme 
myšlenkami úplně někde jinde a ten balvan nejen že tam je. 
On ještě narůstá.
Tyhle cestičky nikdy nenahradí a ani nemohou nahradit tu 
jedinou správnou.
Říkám to proto, že tu teď sedím se sponkou ve vlasech, 
prstýnkem s perličkou, stříbrným náramkem, vínovým 
tričkem s volánky a tváří tak krásně hlaďoučkou, že si ji 
někdy musím sama pohladit, jak ráda se kochám tou 
ženskostí, která tu najednou je. Není jen v mých představách, 
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v mých snech a v mých nesplněných přáních. Nemusím jí už 
dokonce ani vyhledávat na překrásných ženách po mém boku.
Je to něco, co bych jako žena od narození NIKDY neřešila :) 
Nezažila bych tuhle radost z přeměny, tohle rozkvétání ani to 
štěstí z toho, že si můžu říct: Já jsem tak ráda, že jsem 
ženou!

Myslím, že si to klidně, holky a ženy, můžete občas říct i vy 
ostatní, co jste to štěstí měly už od narození...

Ano, skutečně - není mi blbě. Nejsem otrávená. Nemám 
deprese. Nemám vztek na celý svět. Jo, jsem pozitivní. Jsem 
nadšená. Ano, mám radost. Jo, jsem šťastná.
A nemůžu s tím prostě udělat vůbec nic!

Vlastně ani nechápu, co bych s tím měla dělat? Nutit se do 
toho, abych nebyla tak nadšená a šťastná?
Co je to za blbost?

Veškeré narážky na mojí radost jsou jen závist.
Nic víc.

A přitom je tak jednoduché se radovat.

Kdy ses Anito naposledy z něčeho radovala?
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Strašně pesimistický článek
27. září 2014 v 15:58 | Tereza 

Máte pravdu. Dost bylo 
optimismu, radosti a nadšení.
Je na čase stát se pesimisty!
Vždyť už vám všem musí být 
špatně z toho kritického 
nedostatku pesimismu tady.

Všechno je tak dobré, dokonalé a 
krásné. A pořád! To už přeci není možné. Nesnesitelný 
optimismus! Říkáte si, jak to? Vždyť takový život nemá nikdo
na světě. Ona určitě píše jen o tom dobrém a to zlé cenzuruje. 
Ona nám vlastně lže! Taková ta přeměna přece nikdy být 
nemůže. Nevěříme jí to.

Tak tady je konečně to zlé...

Ach mé pánské kožené bundy, mé milované hnědé a modré 
vytahané tepláky, mé černé slipy a plísňové rifle - i vás se 
musím zbavit. Takových peněz jsem za vás dala! Ta bunda 
stála 4000! No to ne, tu si nechám. Přece jí nevyhodím? Ale 
nosit jí už stejně nebudu, tak co s ní? To už nikdo nekoupí. A 
tak zabírá místo ve skříni jen proto, že byla drahá a denně mě 
štve, že jí tu mám. Doprčic co s tím?
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Je přímo nesnesitelné, když jedu autem z Prahy a nemůžu 
zastavit na kterékoliv mezi, abych se vyčůrala jako dřív jen 
vystrčením pindíka z kalhot. Musím svléknout kalhoty, 
kalhotky, do podřepu a hlavně najít místo, na kterém nebudu 
vidět. Nejlépe zajet hluboko do lesa a nechat se pozorovat 
zvědavými srnkami a... ups! Šlápla jsem do zaječích 
hovínek.To jsou boty za 2000! No nevykašlali byste se na to?

Zase se namalovat. Musím vstávat o 20 minut dřív, abych na 
svou tvář napatlala tu příšernou béžovou hmotu a natřela řasy 
tím černým blivajzem. Lesk na rtech se lepí a půl hodiny si na
hlavu stříkám lak, aby mi ty prameny držely tam, kde mají. 
Jen co vylezu, zafouká vítr a všechny vlasy jsou hozeny do 
naprosto jiného směru. Šátek kolem krku mi vítr odhodí 
dozadu a je poskládán chaoticky. Vzteklá nasedám do auta a 
jedu do práce, kde mile ráda přenesu svoji příšernou náladu na
ostatní.

Ježiši nemám boty na podzim - a na zimu - na jaro - na léto. 
Na předjaří a na předpodzimí, na noc a na den a taky na doma 
a k doktorovi! To zas bude pryč celá výplata během dvou dnů.
Dřív mi stačily jedny špinavé tenisky. No nebyl ten život 
jednodušší?

To jsem si mohla myslet - už zase mě balí chlapi! Fakt 
vopruz. Nuda. Snaží se být milí, ale já je odhalila - ve 
skutečnosti jsou to všechno otrapové, co mě chtějí jen zostudit
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a dokázat, že oni jsou tu páni tvorstva a všechny ženy je musí 
poslouchat. Tak to teda ne. Přece nebudu ztrácet čas nějakými 
přiblblými sladkými řečmi o mé kráse? Jsou to jen lži a nic 
víc. A už vůbec se na ně nebudu usmívat. Pokud možno se co 
nejvíce mračit. To bude nejjistější. Tím zajisté každého pro 
příště odradím.

Už mě nebaví psát své dlouhé příjmení s tím -ová na konci. 
Nikam se nevejde. A ty dlouhé sms, co musím psát! Není to 
náhodou diskriminace? Víte o kolik znaků musí žena v životě 
napsat víc, než muž, kvůli té příšerné češtině, která rozlišuje 
rody a všude přidává písmenko "a"? Normálně před soud 
bych to hnala. Před evropský rovnou. A zakázala bych 
genderovou rozdílnost češtiny. Asi začnu psát zase v 
mužském rodě. Jestli se někomu ten ženský líbí, tak je zřejmě 
padlý na hlavu.

Venku je zase vedro, ale ty mé špeky! Kdo má pořád nosit ty 
přiléhavé letní šaty? Nesnáším šaty! Mám v nich vypadat jako
modelka a zatím? Si to zkuste. 14 dní je vybíráte na netu, pak 
jich 10 vrátíte, než vám jedny budou, tak si je jdete radši 
koupit do obchodu, ale v tomhle městě bohužel žádné hezké 
neexistují. Jste z toho pěkně nervózní. Nechcete v tom vedru 
chodit nabalení v riflích. Ale co, dřív to šlo, tak to půjde i teď.
Vykašlete se na nějaké hezké roztomilé sexy šatičky! Ty jsou 
jen pro barbíny.
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Už zase kvůli mě musí předělávat personalistka milión 
dokumentů, když si člověk pořád mění jméno. Zase na 
matriku. To je otrava poslouchat tam pořád ty děsně chytré 
úřednice. Tohle snad někoho baví nebo je z toho dokonce 
nadšený? Neexistuje. Na to zapomeňte. Je to otrava už po 
druhé vymýšlet nové jméno. K čemu je to neutrální? Měla 
jsem si nechat to mužské. Jo. A to by byla legrace trvat na 
něm i po operaci! Jenže já jsem pesimista a docela pěkný 
vopruz, takže bych to mohla zkusit a otrávit tím nejméně 20 
lidí, kteří se tím musí zabývat.

Všichni lidé, kteří vám v okolí říkají, jak vám to sluší, vám 
jen lžou! Nevěřte jim! Chtějí se vám zalíbit nebo projevit 
soucit nad vaším zpackaným životem. Nikdy vám neřeknou, 
že z vás nebude žena a že vás nikdy jako ženu neuvidí. Budete
pro ně pořád jen chlap, chlap a chlap. Fuj. A ještě k tomu s 
pipinou. Nechutné. Obzvlášť, když si každý den před nimi na 
něco hrajete - asi na ženu nebo co. Oblékáte se jako žena, 
malujete si nehty, oči a děláte, že jste žena. Pořád to o sobě 
tvrdíte a nutíte ostatní, aby to tvrdili taky. Aby hráli vaši hru. 
Děsíte je, víte to?! Tohle jim fakt nedělejte.
Ještě máte chuť do toho jít? Byla bych moc ráda, kdybych 
vám to rozmluvila. Tenhle blog se totiž stává pesimistický a 
jeho cílem je nikoho zásadně nepodporovat, být sobecká a 
všude tvrdit, jak je všechno špatné. Úplně nejlepší by bylo 
změnit pozadí na černé a nechat černý text... ;)
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Já bych se na to vykašlala, hele. Nemá to smysl. Nikdy z vás 
žena nebude, natož krásná žena. Z pipiny vám bude smrdět, 
protože všichni špičkoví chirurgové v této zemi (a vlastně ani 
nikde v Evropě) svoji práci neumí a co potom? Nevěřte ani 
doktorům! Je to jen sebranka. A nepočítejte s tím, že najdete 
partnera nebo partnerku. Navždy zůstanete sami! Že jste už 
někdy viděli transsexuálku s partnerkou nebo partnerem? To 
se vám jenom zdálo. Oční klam. To si zase někdo na něco 
hraje.

Každý den vám bude blbě. Deprese střídá depresi. Žádné 
nadšení se nekoná - z čeho jako? Z toho, že si musíte sedat na 
prkýnko? Dřív to bylo tak jednoduché. Ach. Co všechno teď 
musíte řešit. To vás přestane bavit. A ten strach z toho, jestli 
budete vypadat dostatečně žensky, je také oprávněný. 
Nebudete. Všechna videa z youtube, co jste kdy viděli, jsou 
jen fotomontáže. Nikdo z těch lidí není skutečný. Prostě se tu 
na vás hraje jedna velká lež. Důvod? Nenasytnost lékařů, kteří
jen inkasují body od pojišťoven.

Body, body .... ňáký body?

Pořád mě bolí prsa. Nemůžu kvůli tomu ani spát. Už zase 
rostou. To abych za chvíli zase kupovala novou podprsenku! 
Že na to nemáte? Tak vidíte! Já jsem vám to říkala! Nemáš 
prachy - nemáš ženské tělo. Bez peněz neexistuje přeměna. A 
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nezapomeňte dávat do kapes doktorských plášťů tlusté obálky,
jinak jste bez šance.

Ještě že mám vás - všechny - co mi tu píší ty pesimistické 
komentáře a jsou při mě. Máte pravdu. Pesimismus je skvělý 
(není to řečeno moc optimisticky?). Ten, kdo je optimista, je 
divný. Je super, být celý život natvrdlá, znechucená a smutná. 
Tady není z čeho se radovat. Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Tak 
co.

Všechny mé fotky tady jsou stejně fotky někoho úplně jiného.
Hraju tu na vás pěkné divadlo.

Pojďte ke mě všichni pesimisté. Nebojte, neobejmeme se. Jen 
si spolu všichni zakřičme: "Tohle je tak zkur***enej život a já
jsem tak blbá, že s tím nic nedělám!"

Napsat tenhle článek bylo tak jednoduché! Konečně jsem 
mohla mluvit sama za sebe a nehrát si tu na hodnou holčičku 
v růžových šatičkách. Tak to já tedy opravdu nejsem. Všichni 
doktoři jsou zlí a neschopní, tenhle systém je taky zlý a 
neschopný, nebe je příšerně modré a kytky děsně barevný.

Budu ráda, když se tu objeví další pesimisté a všichni 
společně potom ty přitroublé naivní optimisty vytlačíme ze 
světa. Ať žije pesimismus a blbá nálada! Stop optimistickým 
povzbuzujícím myšlenkám a naivním blogům!
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Jako vás tu neštve, když tu někdo pořád blábolí o tom, jak je 
krásné být ženou? Taková blbost. Ženský jsou odpad tohoto 
světa. Chlapi mají přeci hlavní slovo - a vy se chcete stát 
ženou? Přeskočilo vám? Koukejte využít toho, že jste dostaly 
to urostlé, chlupaté, smradlavé, vousaté, obrovské a vykrmené
mužské tělo! Co by za to jiní lidé dali a vy chcete být ženou. 
Taková ubohost. Co si asi myslíte, že jako žena dokážete? Že 
budete prezidentkou zeměkoule? Že osídlíte Mars? Nebo 
budete žít šťastný život s manželem a dětmi? Všechny ty kecy
o feminismu jsou bláboly. Nechtějte být ženou, nemá to 
smysl. Vidíte snad, že to nestojí za nic, ne?

Je dobře, že se píší i takovéto články. Pesimismu není nikdy 
dost. Čím víc, tím líp.

A teď už jsme konečně všichni spokojení.
Konečně ta Tereza taky nepíše optimisticky.
Možná by mohla ještě napsat, jak každý den bulí, jak je 
znechucená, otrávená, negativně naladěná, zlá, jak jí štve, že 
si musí povídat s Fifkovou, jezdit do té pitomé Prahy a tam 
poslouchat ty optimistické řeči. Jooo, když se tam nějaká 
rozbrečí nebo rozpovídá o tom, jak je jí zle. To je jiná! To se 
dá teprve poslouchat. Věřte mi, já jsem opravdu realistka. 
Všechno, co tu povídám je tak, jak je. Vím přesně, jak (blbě) 
skončím a jak (blbě) skončíte vy. Fakt.

Tak to by stačilo, ne?
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Takhle to nepůjde.
Sorry. Budu muset zůstat tou blbou naivní optimistkou...

NENECHEJTE NIKDY NIKOHO ŘÍKAT VÁM, ŽE NĚCO 
NEDOKÁŽETE. MÁTE SEN, TAK SI TEN SEN 
CHRAŇTE. KDYŽ SAMI LIDÉ NĚCO NEDOKÁŽOU, 
BUDOU VÁM TVRDIT, ŽE TO NEDOKÁŽETE TAKÉ. 
POKUD NĚCO CHCETE, JDĚTE SI ZA TÍM. TEČKA.
Will Smith

Pesimismus (z lat. pessimum, to nejhorší), česky 
škarohlídství, znamená obecný postoj a přesvědčení, že věci 
jsou špatné nebo zlé a budou patrně ještě horší. Lze jej popsat
také jako názor, že zlo stejně nakonec převládne nad dobrem. 
Jeho protikladem je optimismus, přesvědčení, že věci i svět 
jsou dobré a budou stále lepší.
Pesimista je člověk, který zastává pesimistické názory, vidí 
všechno černě. Nevidí žádné perspektivy, nevěří v dobrou 
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budoucnost, a na všem vidí to horší, všechno si představuje a 
domýšlí v té horší možné variantě. Podle Eysenckovy teorie 
jsou pesimisté nejčastěji lidé, které označil jako melancholiky.
Optimisty pesimisté často označují za snílky nebo lehkovážné 
a sami sebe za realisty.

"Pro člověka, který se nevzdává, neexistují hranice."

"Lidé, kteří se ve světě neztratí, jsou lidé, kteří zvednou hlavu
a rozhlédnou se po tom, co chtějí.
A když to nenajdou, vytvoří to."

Pesimismus dědíme, nebo se ho učíme?
Odpověď není jednoznačná. Dědičné jsou temperamentové 
osobnostní rysy. "Učení" působí též. Začíná v raném věku. 
"Nejvíce dítě vychováváme, když ho zrovna 
nevychováváme," pravil významný český psycholog Zdeněk 
Matějček. Optimismus podporuje život dítěte v pro ně 
přehledném, jeho potřeby uspokojujícím a důvěru v lidi i svět 
podporujícím prostředí. Opak směruje k pesimismu.

A takový pesimista může být dvou typů: internalista či 
globalista. Internalista je přesvědčený, že má smůlu, těžký 
osud a marné je jeho snažení, je ohrožen úzkostí a depresemi. 
Nepovšimne si, a tudíž nevyužije různé šance nabízející se ke 
změně.
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Globalista je přesvědčen, že problémy na jeho život dopadají 
globálně. Tj. zhoršují kvalitu žití ve všech oblastech. Podobně
z toho vyvozuje, že nemá smysl nikde se snažit. Vše je podle 
něj ovlivněné výchozí zchátralostí.

Pesimisté ve srovnání s optimisty:

• Typické uvažování pesimistů se zaměřuje na snahu 
vyhnout se nezdaru. To ve smyslu "kdo nic nedělá, nic 
nepokazí".

• Poněkud náročnější úkol vnímá pesimista jako "kus 
života těžkého". Optimista jej vnímá jako pozitivní 
výzvu.

• Pesimista eventuální úspěch popírá nebo před sebou i 
před druhými snižuje a přičítá ojedinělé náhodě. 
Optimista jej připisuje sám sobě a má tendenci 
úspěšné chování opakovat.

• Pesimisté očekávají katastrofu. Naopak optimisté spíše
předpokládají, že obtížnou situaci úspěšně zvládnou.

• Pro pesimistu jsou typické pochybnosti, váhání a 
obavy. Optimista si naopak tyto varianty nepřipouští.

• Pesimista hledá důvody "proč to nejde". Optimista 
hledá cesty, jak to udělat, aby to šlo.

• Pesimisté mají zvýšenou tendenci prožívat negativní 
pocity, jako jsou úzkost, pocit viny, zlost, smutek nebo
zoufalství.
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PhDr. Tomáš Novák - psycholog

Představte si sami sebe za 50 let, kdy vám bude přes 70, 80 
nebo 90 let a budete na konci své kariéry i života. Sedíte na 
pohovce a uvažujete nad svým životem. A začnete přemýšlet 
o věcech, které byste si přáli, abyste je udělali trochu jinak, 
nad tím, čeho litujete.
V roce 2064 si zjevně budete přát, abyste více času trávili se 
svými dětmi, mohli říct svým rodičům, jak si jich vážíte, než 
nadobro odešli a v hlavě budete mít ještě stále svůj těžký 
balvan, který si už nejspíš odtáhnete s sebou do hrobu. 
Nebudete litovat, že jste mohli něco udělat jinak?
Jste tady, v roce 2014, jste mladí, zdraví a perspektivní a máte
šanci se do všeho pustit znovu. Mít úspěšnou kariéru a 
kvalitní, hluboké mezilidké vztahy. Ale teď je to stále ve 
vašich rukách! Můžete změnit svoji budoucnost. Můžete se 
víc smát, tancovat a milovat. Vaši rodiče jsou tady a vy máte 
šanci s nimi být a říct jim vše, co jste si přáli. Můžete být tím 
zdrojem pozitivity, dobré nálady a pohody, kterým jste chtěli 
být.
Nebo můžete zůstat pesimisty a nedělat nic.

Pár osobností, které se nezastavili na první překážce a něco 
dokázali. Třeba i pro vás budou inspirací:

• Michael Jordon byl vyloučen z basketbalového týmu 
na střední škole
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• JK Rowling byla 12x odmítnutí, než našla vydavatele 
pro sérii Harry Potter

• Col Sanders byl 100x odmítnut při hledání podpory 
pro jeho Kentucky Fried Chicken (KFC).

• Thomas Edison provedl přes 10 tisíc pokusů v procesu
vynalézání žárovky a testoval 6000 materiálů

• Zakladatel Starbucks Howard Schultz oslovil 242 
potenciálních investorů - všichni, kromě 17, ho odmítli

• Walt Disney byl 302x odmítnut, než mu banka půjčila 
peníze na stavbu Disneylandu

• Steven Spielberg nebyl přijat do USC Film School 
(Akademie filmových umění)
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(Tohle byl ten nejtěžší článek, jaký jsem kdy napsala. Už po 
mně prosím nikdy nechtějte, abych se (třebaže na pár minut) 
stala pesimistkou, protože taková prostě nejsem a - ano - 
může za to přeměna! Jednoznačně to mohu potvrdit. Je to 
totiž něco tak úžasného, fantastického a nepředstavitelného, 
že to působí jako kouzlo. Na vás, na vaše myšlenky, na váš 
život, na vaše srdce, tělo a potažmo celé vaše okolí. A to okolí 
je pak nadšené s vámi. Fandí vám, myslí na vás, ptá se na to, 
co je nového a je fascinováno, když vás půl roku nevidí a 
najednou tu stojíte před ním v šatech, lodičkách, načesaná a 
namalovaná tak, že jste se na sebe ráno musely usmát v 
zrcadle, protože ten pohled je narozdíl od pohledu před 
několika lety pohlazením. Nejhezčí na tom je, že to působí 
trvale. Bez přestávky. A promítá se to do každé činnosti, 
kterou během dne vykonáte. I když mi někdo v práci 
vysvětluje, že jsem něco udělala špatně, jdu a předělám to a 
nerozhodí mě to. Je to to největší štěstí a nejlepší rozhodnutí, 
jaké jsem v životě udělala a není ani vteřina během dne, kdy 
bych něčeho litovala. Vím, že se to nedá pochopit a že je to 
občas až otravné. Těžko se tomu věří a těžko se to popisuje. 
Možná, že je to tak nepochopitelné a nepředstavitelné, že to 
vypadá, jakobych se snažila být za každou cenu pozitivní. 
Abych se přiznala, tahle myšlenka mě ani nenapadla. Vše, o 
čem píšu, píšu bezprostředně a napřímo ze své hlavy a svého 
srdce. Nekrotím své emoce a nenechávám se ovlivňovat lidmi,
kteří tvrdí, že to nejde, že to nepůjde, že jsem divná, že jsem 
naivní... V momentě, kdy se z ničeho nic nevědomky 
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přehoupnete na druhou stranu je najednou všechno jinak. 
VŠECHNO. Nenechá vás to chladnými, pokud máte srdce, 
duši a pokud jste někdy měli své sny... Tohle je můj vlastní 
pohled, mé vlastní pocity a můj život, o který se tu s vámi 
dělím. Tohle je můj sen, který se mi splnil a stále plní. Jeho 
jedinečnost ale spočívá v tom, že tenhle sen nikdy neskončí, 
protože ženou už budu do konce svého života. Navíc tohle 
netvrdím jen já. Stačí se podívat na jakékoliv youtube video s 
přeměnou, jak nadšené jsou všechny aktérky a ještě o tom 
píší. Je-li na tom něco nepochopitelného, na mém optimismu 
nebo nadšení, pak je možná na čase se zamyslet sám nad 
sebou...)

7 měsíců HRT (foto č. 134)

Můžete si stěžovat, že růže mají trny,
nebo se můžete radovat, že trny mají růže.
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Hrdinky mého života
27. září 2014 v 20:13 | Tereza 

Dobře, koukám, že některé z vás můj optimismus vyloženě 
vytáčí, tak na chvilku trošku zneutrálním a popíšu optimismus
ne můj, ale někoho úplně jiného (aby to pořád nebylo jen na 
mně :).

Objevila jsem totiž jeden moc zajímavý blog.
Ti z vás, kdo umí anglicky, si mohou opravdu počíst na blogu 
s názvem "Hrdinky mého života (The Heroines of My Life).

Tento blog píše Monika z polské Varšavy, 
která je téměř u konce své přeměny a její 
blog je složen mimo jiné také z rozhovorů s
MtF ženami z celého světa.

Jejím životním mottem je citát Kurat Cobaina:

"Raději budu nenáviděn za to, kým jsem, než 
milován pro to, kým nejsem."

V tuto chvíli je už na blogu 230 rozhovorů (!) (češku jsem 
nenašla - jen (krásnou) Turkyni pracující jako IT specialistka 
v ČR :) a rozhodně není ani jeden demotivující.
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Pokud jsem tu v předchozím článku mluvila o pesimismu, 
hodí se tu teď říct, že tento blog obsahuje 230 optimistických 
rozhovorů. Všechny ty slečny a ženy, u kterých probíhá nebo 
proběhla přeměna, motivují ostatní, aby se také vydaly na tuto
cestu beze strachu a s nadšením.

Pokud je mi vyčítán optimismus, pak by měl být výčítán i 
dalším slečnám a potažmo i Monice, která svým blogem dává 
světu najevo, že my jsme ženy jako všechny ostatní a není 
třeba se pozastavovat nad tím, že nás tento fakt naplňuje a 
přináší nám radost.

Často jsou zde používána slova jako "extremly happy" 
(extrémně šťastná) nebo "the best decision in my life" 
(nejlepší rozhodnutí mého života).

Tohle prostě není o umělém optimismu. Ani o neumělém. 
Tohle je jednoduše nezpochybnitelná realita. Ať tomu věříte 
nebo ne. Může být snad něco jasnější, než výpovědi těch z 
nás, které jsou na stejné lodi? To je jako zavírat oči před tím, 
že svítí slunce a tvrdit, že nesvítí...

Tyto rozhovory najdete zde:
http://theheroines.blogspot.cz/
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Monika: "Tento blog je o ženách, které jsou mou každodenní 
inspirací. Povídala jsem si s 230 ženami, ze kterých vyzařuje 
moudrost, krása, inteligence a láska. Tento blog je o ženách, 
které mi ukázaly, že existuje naděje i pro mě a že je lepší být 
nenáviděn pro to, kým jste, než být milován pro to, kým 
nejste."
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We are everywhere ;)

Moc ráda bych sem přeložila alespoň jeden rozhovor, ale já 
nevím který!!! :)
Všechny jsou úžasné a něčím zajímavé. A velké spoustě z 
nich to také moc sluší.
Monika se neptá stále na tytéž otázky, ale přizpůsobuje je 
situaci každé z nich.
Navíc každý rozhovor je doslova protkán soukromými 
fotografiemi, na které se dívám s otevřenou pusou.
Jde o 230 osudů, které mají všechny něco společného a přesto
je každý jiný.
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Musím přiznat, že mám z některých zase oči plné slz. Z toho, 
jak se to povedlo, co ty ženy dokázaly, jak jsou šťastné, mají 
partnery, rodiny a šťastný život normální ženy (nebo normální
život šťastné ženy? :) Vyberte si.

A nejde jen o mladé 20leté slečny. Jsou tu 40-50leté ženy a 
jak jim to sluší!

Jak bych mohla pochybovat???

Aspoň jedno (náhodné) interview sem ale vložím. Je sice 
náhodné, ale je v něm spouta velkých myšlenek. Ty se ostatně
dají najít ve všech rozhovorech.
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Rozhovor s Mieke B (Jižní Afrika)

Monika: Dnešní rozhovor bude s Mieke B, mladou video 
bloggerkou, která dokumentuje svou přeměnu na 
YouTube. Dobrý den Mieke!
Mieke: Howzit Moniko. Děkuji za rozhovor, je to pro mě 
čest! (Pozn. Howzit je jihoafrický pozdrav).
Monika: Mohla bys říct pár slov o sobě?
Mieke: Je mi 25 let, jsem transžena žijící v Jižní Africe. Jako 
žena žiji od listopadu 2013. Jsem šťastná a spontánní osoba, 
která udělá všechno, aby mohla pomoci člověku v nouzi a 
dohlédla na to, aby byl šťastný a spokojený. Mám také ráda 
všechno, co mi poskytuje vzrušení, jako adrenalinový 
motosport a off-road jízda na kole. Možná vypadám jako 
městské děvče, ale v srdci jsem spíš farmářka.
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Monika: Proč ses rozhodla sdílet své detaily o přeměně na 
YouTube?
Mieke: No, v Jižní Africe jsem sotva někdy slyšela o jiných 
translidech. Výjimečně ve zprávách a statistikách o trestné 
činnosti. Když jsem začala přeměnu, myslela jsem si, že jsem 
jediná trans osoba v zemi, ale postupem času mě kontaktovalo
stále více a více lidí a já si uvědomila, že nás tu přeci jen pár 
bude.

Také jsem si myslela, že nebude možné projít přeměnu v ženu
s ohledem na to, jakým mužem jsem byla, ale když jsem 
viděla na YouTube jiné ženy, pochopila jsem, že je to skutečně
možné. Vím, že na YouTube existuje ještě spousta trans-
vloggerů, ale myslela jsem si, že ten můj bude dobrý pro 
jihoafrickou transgender komunitu, když se mi podívají přímo
do tváře, jak hovořím o věcech, na kterých jim záleží nejvíce. 
Vždycky mě potěší, když mi někdo cizí řekne, jak moc jsem 
se změnila od svého prvního videa. YouTube mi hodně 
pomáhalo při budování mého sebevědomí. Dokumentace mé 
přeměny ve videích se ukázalo být přínosem nejen pro mě, ale
také pro mnoho dalších v mé zemi.
Monika: V jaké fázi přeměny jsi právě teď?
Mieke: V současné době jsem na HRT po dobu 10 měsíců. 
Zatím jsem měla skvělé výsledky s rozložením tuku v těle 
(postava), epilací, změkčením pleti a růstem prsů díky HRT a 
vypadám snad už jako žena i při mé výšce. Ještě za sebou 
nemám žádnou operaci, ale samozřejmě to mám v plánu.
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Monika: Jak jsi 
spokojená s 
výsledky 
hormonální 
terapie a GRS?
Mieke: Ano, jsem s 
výsledky velmi 
spokojená. Je to 
"připrav se... 
pozor... aaaaa 
ČEKEJ!!" Stejně 
jako u většiny věcí 
v životě chceme 
všichni okamžité 

výsledky, ale na všechny dobré věci se vyplatí čekat. 
Nejvýraznější účinky HRT se projevily po 6 měsících. To byla
chvíle, kdy jsem se rozhodla žít jako žena na plný úvazek, 
protože jsem už začínala mít problémy s vystupováním jako 
muž. Lidé měli poznámky typu: začínáš vypadat stále víc a 
víc jako žena, co se to s tebou děje?"
Monika: Mohla bys popsat své dětství? Kdy jsi poprvé 
pocítila, že bys neměla být chlapec nebo muž?
Mieke: Moje dětství bylo docela obyčejné v jedné milující 
rodině. Měla jsem deprese, ale nevěděla jsem, že je to kvůli 
poruše pohlavní identity. Snažila jsem se jen žít a dýchat. Celé
dětství jsem ale tušila, že něco bylo jinak, že nejsem v těle, ve
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kterém mám být. Kvůli konzervativní africké společnosti se o 
transsexualitě nebo změně pohlaví vůbec nikdy nemluvilo a 
tak jsem byla jen tím "zvláštním" dítětem, které potřebuje být 
utvrzováno a vychováváno k tomu, že je chlapec. Až jsem si 
tedy nakonec začala opravdu myslet, že nechci být dívkou. Od
svých 4 let jsem věděla, že chci nosit šaty, hrát si s panenkami
(což jsem také dělala, když rodiče nebyli kolem), ale až ve 
věku 22 let jsem si uvědomila, že je to vážné, že potřebuji 
přeměnu nebo raději zemřu.
Monika: Pro většinu transžen byl nejvíce traumatizující 
čas strávený ve škole nebo na vysoké škole, kde musely 
čelit diskriminaci. Jaké to bylo ve tvém případě?
Mieke: V mých školních letech jsem opravdu nevěděla o mé 
poruše pohlavní identity, protože se mi to dařilo celkem dobře
potlačovat. Když jsem se rozhodla ve 22 letech říct svým 
blízkým, že chci jít do přeměny, nebyli vůbec překvapeni. Prý
jsem se jim to snažila naznačit už na střední škole, což si ale 
já nepamatuji. Mám naštěstí několik dobrých přátel, kteří mě 
podporují dodnes. Na střední a vysoké škole jsem byla trochu 
zlobivý chlapec, takže nikdo neměl podezření, že jsem trans. 
Tím pádem jsem nebyla obětí šikany nebo diskriminace.
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Monika: Existují nějaké transtgender modelky, které jsou 
pro tebe vzorem?
Mieke: Ano určitě!
Candis Cayne, Lana
Wachowski, Laura
Jane Grace, Jenna
Talackova, Paris
Lees, Lisa du Preez
a mnoho dalších.
Samozřejmě
následuji také své
kolegy z YouTube!
Monika: Co bylo
nejtěžší na tvém coming-outu?
Mieke: Říct to své rodině bylo docela drsné. Byla to ta 
nejtěžší věc a i když jsem si nepřipouštěla, že to dopadne 
špatně, celý můj svět se zhroutil, když mi řekli, že už nejsem 
jejich součástí a pro ně jsem mrtvá. Je už to dávno, co jsem je 
viděla naposledy, ale myslím, že časem se to snad zlepší. Své 
přeměně jsem tak trochu dávala za vinu, že jsem přišla o 
rodinu a měla jsem kvůli tomu výčitky. Ale stále věřím, že 
přijde den, kdy za mnou přijdou. Do té doby se budu snažit 
být silná a pomáhat rodinám jiných transosob, které prochází 
podobnou situací.
Monika: Jaký je tvůj obecný názor na současnou situaci 
transgender žen ve tvé zemi?
Mieke: V posledním desetiletí se začala objevovat práva 
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transgenderů i v Jižní Africe. Většina transžen ale žije v 
tichosti ve svém původním pohlaví a tak je těžké odhadnout 
jejich počet a bojovat tak za skutečnou rovnoprávnost. I když 
máme uzákoněných pár dobrých lidských práv, těžko říci, 
jestli se podle nich také doopravdy postupuje. Podle zákonů 
na papíře by transgender lidé neměli mít žádný problém žít 
svůj normální život, ale díky neznalosti veřejnosti je s námi 
stále zacházeno nespravedlivě, jsme odmítáni používat 
preferované toalety, nemůžeme si hned nechat změnit naše 
osobní doklady, máme díky tomu problémy se získáváním 
zaměstnání. Čím více se bude v Jižní Africe o nás mluvit, tím 
větší šance je na zvýšení informovanosti veřejnosti a bude tak 
možné zvýšit tlak na dodržování lidských práv.

Monika: Jsme 
svědky stále 
více a více 
coming-outů 
transžen. 
Narozdíl od 
předchozích let,
některé z nich 

mají statut celebrit, nebo jsou velmi dobře známé, jen 
zmíním Lanu Wachowski (režisérka), Jenna Talackova v 
modelingu, Kate Bornsteinovou v akademickém životě, 
Lauru Jane Grace v hudbě nebo Candis Cayne v herectví. 
Máš také ten pocit?
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Mieke: Ano. V Jižní Africe se to však neděje. Zato o 
zahraničních celebritách slýcháme často. Viděla jsem na 
internetu mnoho transgender osob od řidičů nákladních 
automobilů až po ženy procházející se na červeném koberci. 
Je důležité prolomit stereotypy nastavené v minulosti. U 
každé transosoby vidíme něco jiného, ale společnost si může 
uvědomit, že jsme stejně tak obyčejní lidé jako oni.
Monika: Jsi aktivní v politice? Podílíš se na nějaké 
lobbistické kampani? Myslíš si, že transženy v politice 
mohou přinést nějaké změny?
Mieke: Nejsem zapojena do politiky, ale podporuji ty, kteří 
jsou. Jistě, transžena může přinést nějaké změny - ale ne větší,
než jakákoliv jiná žena v politice. My jako transženy žily na 
obou stranách života, takže jsme o to víc čelily nástrahám 
tohoto světa. Kdo by byl tedy lepší kandidát pro tuto práci?
Monika: Máš ráda módu? Jaký druh oblečení obvykle 
nosíš? Nějaké speciální módní vzory, barvy a trendy?
Mieke: Miluji módu! Před přeměnou jsem nosila jen trička, 
tříčtvrteční džíny a žabky, ale teď už je to všechno včetně 
doplňků! Pro každodenní nošení v práci nadále nosím módní 
džíny nebo dlouhou sukni v tmavších barvách. Nejsem si 
příliš jistá, co znamená být "chic", ale to zřejmě odráží můj 
šatník. O víkendech a při zvláštních příležitostech ráda nosím 
šaty a podpatky, i když díky mé výšce vyčnívám nad všemi 
mými kamarády. Moje oblíbená barva je modrá, ale vypadám 
lépe v zelené a hnědé, takže většina mých šatů mají tyto 
barvy. Samozřejmě, že mám i nějaké černé, když cítím 

Září 2014 - Hrdinky mého života 1752



potřebu skrývat typické části těla "transženy". Vždycky jsem 
nosila honosné náušnice a náramky. Když jsem doma, nosím 
přiléhavé tepláky a tílka.
Monika: Co si myslíš o transgender soutěžích krásy? 
Mieke: Myslím, že je to úžasné!
Je krásně vidět, že některé
transženy vypadají lépe, než
biologické ženy. Dokazujeme
tak zbytku světa, že i my
transženy můžeme být stejně
krásné a "normálně vypadající"
jako každá jiná žena.
Monika: Jsi zapojena do
života místní LGBT
komunity?
Mieke: Jeden můj přítel a já se
snažíme založit LGBT
organizaci v naší místní
komunitě (Mpumalanga
provincie), která bude pomáhat lépe chápat naší komunitu a 
vyhledávat specializované lékaře, léky a terapeuty, kteří se 
specializují na práci s lidmi s těmito specifickými potřebami. 
Zatím je to boj, protože většina lidí s tím nechce mít nic 
společného, bojí se ukázat na veřejnosti a chybí nám finanční 
prostředky. Ještě stále se v Jižní Africe odehrává velká spousta
zločinů z nenávisti vůči LGBT a tak se většina transgender 
osob snaží raději vyrovnat se svým osudem po svém. Ve svém
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YouTube kanálu se snažím těmto lidem pomoct.
Monika: Co bys doporučila transgender ženám, které se 
obávají přeměny, diskriminace a nenávisti?
Mieke: Moje rada zní: Jděte do přeměny co nejdříve! Čím 
mladší začnete, tím lepších výsledků dosáhnete a také lidé 
kolem vás se snadněji přizpůsobí vaší nové roli. Pokud 
začnete později, může to způsobit komplikace v zaměstnání, v
manželství, atd. Takže čím dříve, tím lépe. Pro teenagery a 
mladší generace je snažší přijmout své transgender vrstevníky
mezi sebe, než pro starší generace. Vidím ale, že veřejnost 
stále více přijímá takové osoby a je jim stále více otevřená, 
než tomu bylo dříve. Mají na to vliv i média a technologie. 
Pokud jde o diskriminaci, je těžké něco radit, protože je to 
něco, co se děje kdekoliv a kdykoliv v daném okamžiku. 
Někdy je možná lepší vyhledat právníka před coming-outem 
na pracovišti, abychom se vyhnuli okamžitému propuštění a 
soudních bitev pro záchranu našeho zaměstnání.
Je politováníhodné, že mnoho transgender lidí kvůli tomu 
přijde o práci. Že jsou trans a nejsou považováni za 
"normální" zaměstnance. Je dobré si také dát do pořádku 
finance. Je to po nějakou dobu nákladný nikdy nekončící 
příběh. Pokud jde o nenávist, jsem šťastná, že jsem ji dosud 
nezažila. A ráda se vždy pokusím zabránit situacím, kdy by k 
tomu u některého z transgenderů mohlo dojít. Nikdy jsem 
nešla ven v noci, aniž bych nebyla obklopená skupinkou 
mých přátel a nikdy jsem nechodila na riziková místa. Buďte 
si vědomi této situace a ujistěte se, že jste vždy v bezpečí. Ve 
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většině případů lidé nenávidí trans osoby jen protí, že 
nechápou, o čem to je.

Monika: Jaké 
plánuješ další kroky v 
současné době a kde 
se vidíš v příštích 5-7 
let?
Mieke: Nedávno jsem 
začala žít jako žena na 
plný úvazek a už tak 

žiji několik měsíců. Najednou jsem přestala cítit ten strašný 
pocit, že všechno musím mít hned, někam spěchat a dokončit 
přeměnu v mžiku. Mám klid, cítím se pohodlně a spokojeně 
sama se sebou mnohem víc, než předtím. V příštích dvou 
letech mě čeká feminizační operace obličeje a odstranění 
ohryzku. Možná i zvětšení poprsí. Až potom budu úplně 
připravená na operaci pohlaví. Považuji se za ženu už teď, 
takže není kam spěchat. Kromě přeměny bych ráda dokončila 
svá studia a získala titul v Pozemním stavitelství. Jakmile 
školu dodělám, chtěla bych se usadit, vdát a mít dvojčata 
jménem Nathan a Graham. Dívky přeci mohou snít ne? 
Završením mého úspěchu bude má vlastní rodina.
Monika: Mohla bys říci, že jsi teď šťastná žena?
Mieke: Určitě! Nikdy jsem nebyla šťastnější než předtím. I 
když se některé věci zhoršily (rodina, peníze, atd.) jsem stále 
šťastná a každý den se probouzím s úsměvem! Pokud si 
vzpomínám, tak před pár lety se mě něco takového vůbec 
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netýkalo. Nemám ponětí, jak jsem mohla tak nešťastná a v 
depresích vůbec žít. Je úžasné, jakou změnou můj život 
prošel, jakmile jsem se začala chovat tak, jaká doopravdy 
jsem. Mohu se vší upřímností řícti, že jsem moc ráda, že jsem 
naživu!
Monika: Mieke, bylo mi potěšením s tebou udělat 
rozhovor. Díky moc!
7.3.2014

Původně jsem chtěla tady skončit, ale musím vyzdvihnout pár
myšlenek, protože se mi tak líbí!
Snažím se tu o totéž, o čem Mieke mluví v posledním 
odstavci. "Nemám ponětí, jak jsem mohla tak nešťastná a v 
depresích vůbec žít."
Kdykoliv potkám kohokoliv, kdo ještě neudělal ten první krok
(z jakéhokoliv důvodu), vidím smutnou zoufalou tvář bez 
jiskry v očích a bez úsměvu. A nemůžu se na takovou tvář 
dívat. Mám v sobě zakódované alespoň se pokusit dostat 
takového člověka na správnou cestu.
Není jiné cesty.
A budu to opakovat pořád.

Potom se mi moc líbilo, jak popisuje změnu svého postoje, 
jakmile začala žít jako žena na plný úvazek. Že najednou 
přestala cítit tu nezkrotnou touhu mít všechno teď hned v 
mžiku. To je jednoduché - najednou to všechno totiž máme a 
můžeme si to užívat každý den. Proto vstáváme s úsměvem. 
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KAŽDÉ RÁNO. Tohle vážně není ani tak o optimismu, jako o
realitě.

Líbí se mi její sny o rodině. Taky bych se chtěla vdát... 
Nejhorší je, že mám teď v mé současné situaci úplně 
konkrétní představy, jak by měl takový můj ženich vypadat a 
pokud se jím nestane, budu mít nasazenou laťku hodně 
vysoko :/

Její rada: "Jděte do přeměny co nejdříve!" je radou úplně 
všech. A přesto lidé sedí, leží, stojí, otálejí, přemýšlí, dny 
plynou, roky plynou...desetiletí plynou...

Mieke vzala přeměna rodinu úplně tím nejhorším způsobem. 
A přesto je šťastná.
Já svoji rodinu neztratila, ale přišla jsem o každodenní radosti 
se svojí dcerkou, za kterou jsem ale šťastná, že jí mám a 
vděčná i za to málo dní, kdy můžeme být spolu. A stejně jsem 
šťastná!

Neexistuje vyšší level štěstí než ten, kdy můžeme být sami 
sebou.

I o tom je tenhle blog.
Ne jen o mně, o mé radosti, euforii a optimismu, který má 
jasný zdroj (jak je vidět i na ostatních).
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Je potřeba nás občas nakopnout (vím to sama z vlastní 
zkušenosti), tak se teď snažím nakopnout zase já vás! :)
A je jen na vás, zda se příští ráno probudíte s úsměvem nebo 
ne.
Věřte mi.

Cesta ke štěstí je tak krátká, jako cesta k vašemu mobilu...
222 317 185 (pondělí - středa do 12 h.)
Ne, nepište maily.
Přijde vám odpověď, že máte volat na tohle číslo, kde se 
můžete u sestřičky objednat. ;)
Nestyďte se už konečně za to, kým jste a začněte se mít rádi!

V ČR se počet transsexuálů (na základě celosvětové četnosti) 
vypočítává zhruba na 30.000.
Od první operace v r. 1942 bylo ale provedeno jen něco přes 
1000 operací.
To znamená, že někde mezi námi žije ještě 29.000 
transsexuálů (MtF i FtM).

Hlavně tam prosím nevolejte všichni najednou! ;)

--------
A měla bych tu ještě jednu výzvu:
Protože jsem holka zvědavá, využila jsem kontaktu na 
Moniku, abych zjistila detaily o přeměně u našich sousedů v 
Polsku. O tom připravuji článek.
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Ale Monika mě poprosila, jestli bych jí nepomohla najít 
některou z vás, u které už několik měsíců probíhá přeměna 
nebo jste po ní (klidně i několik let), umíte anglicky, nevadilo 
by vám zveřejnit pár fotek a chtělo by se vám být součástí její 
úžasné sbírky rozhovorů jako první Češka!
Napadla jsi mě ty, Michelle ;) Určitě bys měla světu, co říct. 
Ale nutit nikoho nebudu. Pokud se nikdo nenajde, tak Česko 
pro ostatní holky z naší planety zůstane stále zemí neznámou.
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Na svatého Václava (mé druhé video)
28. září 2014 v 18:58 | Tereza 

Ani nevím proč, ale chtěla jsem si zkusit, jak zní můj hlas ne 
po 4 měsících HRT (jako v článku Malinovka), ale po 7 
měsících. Všechny čtvery baterky do foťáku byly vybité (já je
nabíjela, ale ony se zatím vybily), takže jsem musela zapojit 
starší webkameru a natočit to video přes ní.

Nedělám si žádné ambice o tom, jak úžasně ženský je můj 
hlas. Spíš jsem chtěla jen říct, že se svým hlasem téměř 
nepracuji, nejezdím teď na hlasové terapie (protože foniatr 
identifikoval můj hlas jako ženský a usoudil stejně jako já, že 
platit 300 Kč za jedno sezení je zbytečné :) a jak jsem si dnes 
po 3 měsících měřila frekvenci svého hlasu, tak se zvýšila z 
původních 190 Hz na 210 Hz.

Nevím proč. Už před 3 měsíci mi to procházelo. Jak v 
telefonu tak v reálném životě. Ale teď mám z toho ještě větší 
radost.

Tak trochu malou inspirací mi bylo, že žádná MtF z ČR nemá 
na youtube podobné video, kde by říkala cokoliv o svém 
údělu, o své situaci, prostě o sobě a nebála se ukázat světu, 
což já se bojím nesmírně a už teď přemýšlím, jak dlouho tu to 
video nechám, ale chvilku (ještě pár měsíců) určitě ano.
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Natočila jsem dvě verze - českou a anglickou. Anglickou jako 
první a původně jsem českou vůbec točit nechtěla, jenže mě to
začlo bavit a dostala jsem pocit, že musím něco říct i česky :)

Nesnáším natáčení na kameru a byla bych ráda, kdybych to už
neopakovala, přestože mě to bavilo.

28.9.2014 - 7 měsíců HRT (video jsem 31.12.2014 odstranila)

Navíc se mi dnes podařilo zkontaktovat slečnu (Míšu), která 
ovlivňovala nevědomky mé myšlenkové pochody poslední tři 
roky, protože jde o jednu ze tří (když počítám i mě) slečen v 
podobné situaci z mého města, která už si ale vším prošla. Za 
celou dobu mé přeměny a dva roky předtím jsem o ní 
slýchávala z doslechu od lidí, kteří jí buď znali osobně nebo 
jen jako klienti (jezdila chvíli s taxíkem). Asi dvakrát jsem tu 
o ní dokonce někde psala - ale ty zkušenosti nebyly zrovna 
moc milé. Spíš jsem díky nim začínala být opatrnější. Mí 
bývalí kolegové z dispečinku sanitek si o ní kdysi povídali, 
jak z dálky vypadá jako žena, ale jakmile se k ní a k jejímu 
taxíku přiblíží... je to prý hrůza (tehdy možná byla, ale teď ani
náhodou!). A měla jsem s ní i další zážitky - když jsem 
pracovala ještě v obchodě - přišla (nebo spíš přiběhla) tam v 
rychlosti pro nějakou drobnost a když odběhla (byla totiž 
oblečená unisex, ale měla už krásné dlouhé blond vlasy), tak 
se na mě kolega obrátil a říká: "Ty vole, viděls to co já? 
Ježiši..."
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Ano, viděla jsem to, co ty. (Ale vůl jsi možná taky jenom ty, i 
když jsem ho měla jinak docela ráda).
Bylo mi v takových chvílích hrozně a cítila jsem se nesmírně 
demotivovaná. A taky mě to odrazovalo do toho jít, ale... jak 
vidíte, stejně jsem to nakonec nevzdala :)

Míša mi vyprávěla, že chodila k MUDr. Zoubkovi v Ústí n.L.,
kde ale všechno nešlo tak rychle jako u Hanky.
Dva roky musela chodit na pohovory a až potom dosáhla na 
hormony. K operaci se dostala až po 2 letech na HRT. Takže 
celkem 4 roky čekání!

Teď je z ní krásná blondýnka (co se ve středu nechá přebarvit 
zase na brunetku, jak mi říkala :) (To je normálka, tyhle 
změny, že holky? :) a kdybyste viděli ty její štíhlé nohy! 
Hotová modelka! ;)

Snažila jsem se jí naznačit, že to já mám co dohánět, když 
jsem viděla její fotky, ale ona tvrdila totéž a tak jsme se na FB
málem (v dobrém) pohádaly :)

Opravdu ráda poznávám nové holky i kluky, kteří jako jediní 
na světě vědí, jaké to je a se kterými se dá všechno probrat 
naprosto otevřeně.
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Přeji vám hezký nedělní sváteční večer a to video neberte 
prosím moc vážně. Sice takhle obvykle mluvím, ale třeba v 
práci se snažím vystupovat jako dáma :)
(Jde to těžko během té rychlopuberty :)
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Hrdinky radí
29. září 2014 v 20:48 | Tereza 

Ještě bych se chtěla vrátit k "Hrdinkám mého života".
Na konci každého rozhovoru s TS ženou se jich Monika ptá 
na otázku:

"Co bys vzkázala nebo doporučila ostatním dívkám s
poruchou identity?"

Jak jsem zjistila, ty vzkazy jsou tak motivační, emotivní, silné
a mají tak velkou moc, že jich sem pár napíšu. Snad budou 
inspirací i pro někoho z vás. I kdyby jen pro jednoho... Nejsou
to tedy po dlouhé době jen slova z mé hlavy, ale slova žen, 
které ví, o čem mluví a mluví za ně zkušenosti. Všechny mají 
jedno společné - získaná svoboda a odhozená maska je tím 
nejúžasnějším momentem jejich života.

Tak třeba:

Fernanda, Dánsko, původně z Guatemaly - první 
transsexuální osoba, která získala v Dánsku azyl:
Chtěla bych říci všem z nás, že si musíme najít místo, kde se 
cítíme dobře a jsme sami sebou. Prolomit všechny stereotypy. 
Pokusme se bojovat o naše místo v tomto světě. Nevěřím ve 
slovo "porucha", protože si myslím, že dovedeme být 
překrásné a dokonalé. Takové jsme. Buďte opatrní. Naše 
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životy mají větší hodnotu, než si někdy myslíme. Pojďme 
společně přežít.

Jennifer, USA, transgender aktivistka a automobilový 
technik:
Neděláte nic špatného tím, když vyjádříte, kým jste! Musíte 
vyhledat odborníky, kteří znají lidi jako vy a požádejte je o 
pomoc. Oni jsou schopni vás pochopit po všech stránkách. 
Tohle z vás nikdy jen tak natrvalo nezmizí. Pokud ano 
(natrvalo), pak nejste transsexuál. Vyhledejte osoby v 
podobné situaci, které máte nablízku a mluvte s nimi. Uvidíte,
že nejste sami! Přeji vám to nejlepší, ať už se rozhodnete 
projevit svou vlastní identitu nebo ne. Může to být těžká 
cesta, ale může to být také velmi obohacující a úžasná cesta, 
po které jste kdy v životě vůbec šli!

Rebecca, Velká Británie, herečka, hlasová terapeutka, 
zaměstnankyně BBC2:
Za prvé bych ráda citovala Douglase Adamse: Nepropadejte 
panice. Nejste sami! Nejste první a nebudete poslední. 
Podívejte se zpátky 20 let, kolika lidem se pomohlo. Buďte 
sami sebou. Pokuste se přijmout vlastní identitu nejprve ve 
své mysli (ačkoli to může trvat dlouho - stejně jako u mě - 
chce to nějaký čas, tohle není závod), potom zjistíte, že není 
důležité, co si lidé myslí nebo co říkají a opravdu na tom 
nezáleží. Potom můžete začít řešit tělesnou stránku věci, 
pokud máte pocit, že je to nutné. Někteří se do toho pustí 
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rychle, jiní vyčkávají nebo se drží zpátky z jakéhokoliv 
důvodu, ale to hlavní, co tím chci říct je, že jakmile je 
zmírněn vnitřní zmatek ve vaší hlavě, mohou následovat další 
změny zcela přirozeným způsobem. Usmívejte se. Alespoň 
jednou denně na svůj obraz v zrcadle. Úsměv je také skvělý 
způsob, jak prolomit bariéry.

Denise, USA, transgender aktivistka, podnikatelka, U.S. 
Navy veteránka, bývalá boxerka:
Mohu jen doporučit najít si dobrého terapeuta. Když u mě 
proběhl první coming out, začala jsem si zvykat na radost. 
Místo genderové dysforie jsem měla genderovou euforii. 
Opravdu jsem to tak cítila - euforii! Chcete-li se konečně 
osvobodit a mít radost ze života, aby váš život získal smysl, 
přestaňte se trápit v mužském těle. Ale i já jsem potřebovala 
radu. I když mě během přeměny několikrát vyhrkly slzy a 
měla jsem obavy (což k tomu nevyhnutelně patří), můj 
terapeut mi vždy pomohl vyhnout se sebedestruktivním 
myšlenkám.

Allison, USA, transgender aktivistka, ředitelka Institutu 
pro lidská práva:
Za prvé a především věřte sami sobě. Nesnažte se nasazovat si
masku, kterou po vás chtějí média, přátelé, rodina nebo 
veřejnost. Strávili jsme už tolik let s falešnou maskou, za 
kterou jsme schovávali své krásné pravé já stvořené přírodou. 
Postavte se tváří v tvář nepřízni osudu. Jsme jedinečně krásná 

Září 2014 - Hrdinky radí 1766



a talentovaná skupina jednotlivců a i když se může zdát, že 
nebudeme mít dostatek sil na tento boj, jsme jedni z 
nejsilnějších lidí, jaké jsem kdy potkala. Porucha pohlavní 
identity je vážná věc, která se ale se správnou podporou, 
léčbou a péčí sama o sebe může překonat a můžete se stát 
jedním z nejúžasnějších lidí, kteří kdy žili. Nikdy o tom 
nepochybujte! Hledejte podporu kdekoliv. Pomůže vám v 
přijetí vlastní identity, zvýšení sebevědomí a získání svobody. 
Budete tím, kým skutečně jste.

Gerri, USA, transgender aktivistka, řidička kamiónu:
Porucha pohlavní identity je skutečná věc. Není to něco, co 
samo zmizí. A už vůbec ne s přibývajícím věkem. Může to být
stále silnější a silnější. Přijměte svou identitu a užívejte si jí! 
Transgender lidé mají možnost vyzkoušet si život obou 
pohlaví. A začněte teď hned, abyste byli co nejdříve těmi, 
kým doopravdy jste.

Melissa, USA, transgender aktivistka, profesorka, 
právnička:
Nejste sami a nikdy nebudete! Ano, můžete ztratit všechno, 
ale stojí to za to. Stojí za to žít svůj život takové, jaké 
doopravdy jste, aniž byste musely něco předstírat! V naší 
komunitě získáte mnoho přátel. Žádné dvě přeměny nejsou 
stejné. Každý jsme vyjímečný i v rámci naší malé komunity. 
Kdybych k tomu dostala šanci, udělala bych to znovu, protože
teď mohu každý den prožít jako Melissa.
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Renee, USA, podnikatelka:
Řekla bych každé z vás totéž:
Nikdy si nepodmiňujte štěstí. Jak jsem zjistila - štěstí je naše 
volba. Byla jsem tehdy v nejhorší fázi mého života - bez 
domova a bez prostředků - ale byla jsem šťastná.
Trpělivost - být úspěšný vyžaduje doktorát z trpělivosti. 
Všechno trvá déle, než si přejete. Ti, kteří vás milují, potřebují
více času, aby vás přijali, práci trvá déle si najít, lásku je těžší 
potkat. Buďte trpěliví a odhodlaní!
Je to maraton - ne sprint. Přeměna trvá opravdu dlouho. 
Úspěch je definován kvalitou vašeho života po přeměně: váš 
pocit pohody, vašich přátel, vaší rodiny. Bude to dlouhá cesta, 
ale vychutnejte si ji - nebojujte proti ní. Staňte se řekou - ne 
lososem!
A neopouštějte svá zaměstnání.

Madi, Dánsko, transgender aktivistka:
Vím, jak je to těžké. Pečlivě vše promyslete a vytvořte si 
dobrý plán. Není snadné změnit své pohlaví - budete muset 
předvídat a překonávat potíže. A pokud tak nakonec učiníte - 
neuvízněte v transgender komunitě - to není dobré. Cílem 
vašeho přechodu je přejít na normální život.

Kristin, USA, herečka a nositelka několika vojenských 
vyznamenání:
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Všechny jsme krásné a všechny si zasloužíme důstojnost a 
respekt. Držte hlavu nahoru a vydržte těžké časy, protože ty 
dobré se objeví už brzy.

Joanne, USA, (její výčet funkcí zabral půl stránky, takže 
vybírám např. konsultantka, výchovná poradkyně, 
soudkyně):
Joanne: Za prvé - chci vám všem říct, že vaše porucha identity
nikdy nezmizí. Trvalo mi 65 let to přijmout! Pokuste se s tím 
něco udělat a nečekejte, až budete staré, jako já. Užívejte si 
svého ženství a nikdy NIKDY se nevzdávejte.
Vyžaduje to hodně odhodlání a plánování, abyste dosáhly 
úspěchu. Každý jsme jiný. To, co jsem udělala já, bylo 
správné pro mě. Chápu, že někteří z vás nemohou realizovat 
svou přeměnu z různých důvodů, ale já osobně jsem neměla 
jinou možnost. Zaplatila jsem obrovskou cenu za svůj přechod
- finanční, fyzickou, emociální a sociální. Ale výsledek, kdy 
jsem rozkvetla, předčil i mé nejdivočejší představy.
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U téhle přeměny jsem musela přidat obrázek pro všechny
nevěřící, kdo si myslí, že ve věku 65 let se sebou není možné

už nic udělat...

Midori, Turecko, počítačová inženýrka a zpěvačka z 
turecké televize:
Nebojte se. Vyhledejte profesionální pomoc a kontaktujte 
ihned lidi, jako jste vy. I když není pravda, že když je člověk 
členem komunity LGBT pak je automaticky dobrý člověk. 
Jako v jakémkoliv jiném společenství, i zde jsou dobří a 
špatní lidé. Pokuste se ptát těchto lidí a získávejte odpovědi na
vaše otázky. Pochopíte, že nejste jediná dívka s touto 
poruchou identity. Největším vaším bohatstvím je vaše 
vzdělání a vaše znalosti. A také chci říct, že není nikdy pozdě. 
Je to vaše právo žít svůj život. Jinak se budete stále cítit sami, 
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smutní a v depresi. Ačkoli to všechno je součástí tohoto 
procesu, ale na konci tunelu vás čeká světlo.

Atd. atd. :)

Já vím.
Můžeme vám to říkat věky, mohou vám to říkat tisíce 
zkušených žen, ale vždycky bude existovat nějaké to vaše 
"ale"...
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Říjen 2014

Pošta a neutrální jméno
1. října 2014 v 20:24 | Tereza 

To mi přijde legrační :)
Když něco objednám na votocvohoz, píšu holkám: "Prosím 
odeslat na tuto adresu a toto jméno!" (Zdůrazňuji "toto 
jméno", protože celý profil mám samozřejmě plně holčičí jako
Tereza Nováková).
"Terry Nováků"
Tj. mé jinak nikdy nikde jinde nepoužívané neutrální jméno v 
občance, protože na jiné mi doporučené zásilky pošta nechce 
vydat. (Ach jo.)
Počítám každý den, kdy tohle jméno bude už minulost - ačkoli
mi takové trápení jako to předchozí mužské už nezpůsobuje. 
Přesto není ideální, protože někteří lidé moc dobře vědí, koho 
neutrální jméno označuje. V téhle souvislosti mě napadá, jak 
úžasný je můj zaměstnavatel, který mi od první chvíle vyšel 
vstříc a přesto, že jsem předložila nové doklady s neutrálním 
jménem, dal mi jmenovku s holčičím jménem, zavedl mě do 
systému objednávek s holčičím jménem a hlavně i do mé 
pracovní pošty, takže když komunikuji s dodavateli a desítky 
osob po celý den, jsem Tereza, nejsem Terry. Teď už pro 
většinu dodavatelů úplně normální ženská!
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Na poště je to ale jiné - tam musím tu občanku vytáhnout a 
ještě jsem si to "M" nenechala přelepit strhnutou samolepkou 
(zkoušela jsem to, ale ty samolepky bohužel lepily hrozně, 
takže šly samy zase sloupnout a já potřebuji takovou, co po ní 
zůstane ten škraloup), takže tam (alespoň pro mě) září to M 
jako pěst na oko. (To je jako kdyby některé biologické ženě 
spletli občanku a omylem jí tam napsali "M" - umíte si to 
představit? Nemůžu si pomoct. Připadá mi to ponižující, že v 
některých zemích lze tohle písmenko změnit ještě před SRS. 
Ve většině ale pořád ještě ne a na druhou stranu chápu 
důvod... byl by v tom zmatek).

Ale abych se vrátila k votocvohoz :)
Přijde mi balíček a tam "Tereza Nováková" :)
(Tak mě se to moc líbí! To ano. Ale poště ne :)

Stává se mi to pořád!

Pak mi na poště pořád říkají: "Nechávejte si to posílat na 
Terry - takhle vám to nebudu moct vydat!"
"Ano prosím. Když já jim vždycky napíšu Terry a oni stejně 
napíší Tereza... víte?" :) A usmívám se, protože se mi to 
"Tereza" opravdu opravdu opravdu moooc líbí :)
Naštěstí když na poště sedí ten milý úředník, co nic neřeší, tak
mi to vydá i na Terezu. Jinak bych si to musela nechat 
přeposlat k mamce, která je taky Nováková a ta by mi to 
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vyzvedla, protože při roznosu to dají komukoliv, ale na poště 
u okénka už ne.

Ale tohle budu řešit už jen pár měsíců... :) To už nějak 
doklepu :)

Když jsem dnes jela na poštu poslat balíčky, u té co bydlím 
nešel bankomat a pošta je pořád jediným místem, kde pořád 
musím platit hotově. Bylo půl hodiny do zavíračky, takže 
honem s lehce nadprůměrným stresem do auta a jet k jinému 
bankomatu na druhém konci města a na jinou poštu.

Na téhle jsem nebyla už půl roku. Jako Tereza jsem tam ještě 
nebyla nikdy a s tou blonďatou veselou pošťačkou si tam 
vždycky Tom mile rád popovídal. Vždycky probrali děti, 
víkend, práci...

Ale mě se poslední dobou líbí zkoušet na lidech, kteří mě půl 
roku (a více) neviděli, jak dopadnu. :)

Už ve frontě jsem viděla, jak na mě jen mrkla a věnovala se 
dál své práci. Když na mě přišla řada zrovna u vedlejšího 
okénka a já chtěla do zásoby samolepky na Balík do ruky, 
křičí na mě právě tahle úřednice: "Nemáme a nebudou! Ať si 
paní vždycky vypíše celou adresu na balík!" :)

Jasně.
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Paní si adresu vypíše. Nevadí jí to.
Měla totiž zase radost :)

Dnes jsem v obchodě málem spontánně pozdravila bývalého 
spolužáka, co mě taky půl roku neviděl. Šel proti mně a já už 
chtěla říct "ahoj", ale uvědomila jsem si, že on Terezu přeci 
nezná! Pro ní je úplně cizí člověk.

O kolik lidí jsem takhle asi přišla?

I když ... to je oběť, kterou poskytnu ráda.
Mnohem větší hodnotu, než pozdravit fajn kamaráda, kterého 
vidím 2x ročně a už se s ním vlastně nikdy nemohu dát do 
řeči, má pro mě fakt, že ve mně žádného Toma nevidí a nikdy 
mě sám nepozdraví.
To je přeci to, po čem toužíme.
Bez ohledu na to, zda jsou to cizí lidé nebo známí.

Potom by se s trochou nadsázky dalo přeci jen říci: "Minulosti
se zbavíš!"

A co že bylo vlastně nakonec v tom balíčku? :)
Něco, co jsem si už hodně dlouho přála, vždycky se mi to na 
jiných holkách líbilo, ale teprve tenhle podzim je můj první, 
takže jsem si to konečně mohla koupit - krásný béžový 
podzimní kabátek s páskem!
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Když jsem si ho běžela doma honem rychle vyzkoušet, 
nechtěla jsem ho svléknout :) Chtěla jsem v něm chodit celý 
večer po bytě :)
Ale pak mi došlo: "Terezo neblbni. Teď už se nemusíš 
skrývat. Už nemusíš utíkat domů, aby ses rychle převlékla do 
holčičího a byla sama sebou aspoň na chvíli. Teď už žádná 
maska neexistuje a je od tebe očekáváno, abys chodila žensky 
oblékaná. Takže si ho hned zítra vezmi ráno do práce." :)

Ten pocit je tak blažený a krásný, že pokaždé vyvolá úsměv 
na mé tváři...

Já můžu, já smím, já dokonce musím!

Jak jsem mohla tolik let vydržet nosit všechny ty věci, které 
mi byly protivné?
Nechápu to.
Co to bylo za život?
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Rylandův příběh
2. října 2014 v 23:51 | Tereza 

Už zase jsem dojatá.
Při hledání úplně něčeho jiného jsem narazila na příběh 
Rylanda Whittingtona - chlapečka, který se narodil jako 
dívka, ale jeho rodiče včas pochopili, že říkat jí neustále 
dokola: "Ty jsi dívka!" nemá smysl a vyhledali odbornou 
pomoc.
Celý příběh zdokumentovali v tomto videu (v angličtině). To 
nejdůležitější se odehrálo teď v r. 2014:

https://www.youtube.com/watch?v=yAHCqnux2fk
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Jednotlivé fotky z tohoto příběhu i text vložím ale i do tohoto 
článku, protože si myslím, že je to něco, co stojí za zmínku. 
Kdo by nechtěl mít takové rodiče?

Na začátku roku 2007 jsme dostali překvapující zprávu, že
Hillary je těhotná a budeme mít naše první dítě.

Řekli nám, že budeme mít HOLČIČKU.

Rozhodli jsme se dát jí jméno Ryland.
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A podle toho jsme také vše naplánovali...

Byla zdravá,
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překrásná,

a šťastná!
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Kolem jejích prvních narozenin jsme ale zjistili, že Ryland
neslyší.

Byli jsme zničení...

...ale brzy jsme byli na cestě ke kochleárnímu implantátu.
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Se spoustou tvrdé práce...

Ryland se učila poslouchat a mluvit!
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Mysleli jsme si, že čelíme tváří v tvář té nejtěžší výzvě.

...ale Ryland se s námi musela podělit o něco víc.
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Jakmile Ryland začala mluvit, zakřičela: "JÁ JSEM KLUK!"

Začala projevovat averzi vůči všemu ženskému...
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Bylo snadnější nazývat Rylanda "tomboy"

Někteří nám říkali, že je to jen určitá fáze.
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Ale problém byl...

...s koncem těchto fází.
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Začalo to být pouze silnější a silnější

"To jsem já!" (obrázek, který nakreslila Ryland ve 4 letech)
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Ryland se za sebe začala stále více stydět.

Říkala: "Až rodina umře, ustříhnu si vlasy a budu moct být
konečně klukem!"

Říjen 2014 - Rylandův příběh 1789



S pláčem se ptala: "Proč mě Bůh stvořil zrovna takhle?"

Bylo jí teprve pět, ale potřebovali jsme jí začít pozorně
poslouchat...

Uvnitř Ryland se něco odehrávalo...

(úryvek videa z vany, kde Ryland říká: To je moje sestřička a
já jsem její bratr.)

Vyhledali jsme pomoc profesionálů a odborníků, aby provedli
veškerá možná vyšetření.

A všichni dospěli k jedinému závěru...
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Ryland je transgender.

Ačkoli se Ryland narodila s ženskou anatomií, její mozek jí
identifikuje jako chlapce.

Během vyšetření jsme narazili na znepokojující statistiku.

41 % všech transgenderů se v USA někdy pokusilo o
sebevraždu z důvodu nepřijetí společností.
(Výzkum The Williams Institute, Leden 2014)

Podíl na celkových sebevraždách u transsexuálů v USA je 4,6
%.

Nechtěli jsme nic riskovat.

Aby se Ryland cítil co nejlépe, poradili nám, aby u něj mohla
začít přeměna co nejdříve, jakmile to bude možné.

Ostříhali jsme mu vlasy.
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Změnili jsme oslovování na ON / JEHO.
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Předělali jsme mu pokoj.

Rozeslali jsme dopisy přátelům a rodině, kde jsme
vysvětlovali Rylandovu změnu.

Několik přátel jsme ztratili...
...ale ti opravdoví přátelé zůstali s námi.

Zjistili jsme, že spousta dětí si začíná svoji identitu
uvědomovat kolem 3 - 5 roku.

Rylandova identita nebyla "postižena" ani zastaralým
myšlením rodičů, tradičním pojetím rodiny nebo ostatními

faktory okolního prostředí.
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V porovnání s hrůzami, které musí jiní rodiče snášet se svými
dětmi na celém světě...

...je tohle nic.

Je pořád zdravý.

hezký,
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...a EXTRÉMNĚ ŠŤASTNÝ!

My jsme rodiči bez podmínek.
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Toto je naše rodina.

...a toto je náš ÚŽASNÝ SYN!
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"Svého dosáhne jen ten, jehož hlas je slyšet." - Harvey
Milk (první americký homosexuální politik)

Naší nadějí je, že náš hlas byl vyslyšen a tento svět se stane
více milujícím a akceptujícím místem pro Rylanda a celou

LGBTQ komunitu...
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Za tento počin získali rodiče cenu Harveyho Milka.

Z pohledu rodičů to možná může chvíli vypadat jako hrůza a 
může se leckterých z nich zmocnit panika. Jen aby tu 
transsexualitu nemělo to moje dítě.
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K tomu bych chtěla říct myšlenku, kterou mi napsala nedávno
Sára, když to o sobě řekla své mamince a ta se jí ptala, jestli 
jde transsexualita dostat z hlavy:
"Neberu to jako něco vyloženě negativního, co bych 
potřebovala odstranit z hlavy, prorože pak už bych to 
nebyla prostě já, byla by to jiná osobnost a já nechci být 
někdo jiný, v podstatě by to znamenalo umřít."

Tohle není žádná katastrofa, milí rodiče.
Vaše dítě je jinak zdravé.
Co na to řeknou ve škole? Okolí? Sousedé?
A není snad důležitější, jestli je vaše dítě šťastné??? Nebo 
dokonce to, zda vůbec žije, protože se nikdy nemusí pokusit o
sebevraždu? Vždyť je to tak jednoduché.Tohle je jedinečná 
možnost, jak své dítě zachránit.
A rodiče Ryland to udělali moc hezky.
Protože své dítě milují.

Nechť jsou Whittingtonovi inspirací i pro ostatní rodiče.

Dnes ponocuji, protože zítra budu uspávat v postýlce vedle 
mě Kačenku a nejspíš usnu hodně brzo i s ní, jako vždycky :)
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Babí léto
4. října 2014 v 18:35 | Tereza 

Cestou z kolotočů mi Kačenka vzala foťák a že mě jde fotit. 
"Příště si musíš vzít kozačky!", říkala. Zlatíčko moje. Ale 
dnes bylo vyloženě krásné babí léto. Kromě těchto fotek 
nafotila ještě sto detailů schodů, zábradlí, kůry stromu, 
potrubí... a mně se všechny ty fotky moc líbí. Protože se můžu
dívat na svět jejíma očima...

Tohle je práce mé sedmileté fotografky... (foto č. 131, 132,
133)

A taky jsem konečně provětrala svůj nový kabátek.

Na autodromu, který Kačenka miluje nejvíc a tolik moc se 
tam vždycky od srdce směje, jsem se smála taky. Řehtaly jsme
se tam na celé kolo. Nechávám jí totiž řídit, takže je to 
pořádný adrenalin.
Shodou okolností byla všechna zbylá tři autíčka obsazena 
lidmi, kteří znali velmi dobře Toma. Nejprve jsem znejistěla, 
jestli mě nepoznají.
Ale už párkrát jsem si vyzkoušela, že můžu být v klidu. A také
to tak bylo :)
Dokonce se mnou jeden tatínek flirtoval. Schválně do nás 
najížděl, házel po mně úsměvy, následně omluvy a neměl ani 
ponětí, jak dobře ho znám :)
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Tohle mě vážně baví!

A zítra, pokud se ten vítr neutiší, půjdeme s Kačenkou pouštět
draka.
Trošku jsem dnes zuřila, jak moc foukalo, ale když jsem si 
pak po dopoledním výletě sedla celá vyfoukaná do auta a 
podívala se do zrcátka, nebylo to zas tak špatné :)
Ranní výlet do jednoho zvláštního lomu byl taky moc hezký. 
Na zastíněné straně lesa byla tráva stříbrně ojíněná a přitom 
sluníčko tak hezky hřálo. I když bylo jen 13 stupňů. Prostě 
kouzelné babí léto. Na hlavy nám padalo barevné listí, které si
Kačenka začala sbírat, přinesla si toho zase tolik... a já ještě 
teď vidím dva sympatické pány, kteří šli proti nám na jedné 
luční cestě, usmáli se na mě a ten jeden povídá: "Děvčata se 
vydala na houby?" :)

Ach ti chlapi. Musí se pořád seznamovat :) A já je nedokážu 
jen tak minout beze slova :)
Asi mám na hlavě napsáno: "Svobodná a toužící po muži." :)
To je sice pravda, ale teď je tím mužem jen jeden...

Běžím zase ke Kačence, která si maluje krabici :) Bude z ní 
výtah. A já jsem zvědavá, kam spolu tím výtahem pojedeme...
Když jí tu mám, jsou tyhle dny těmi nejšťastnějšími...
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Červená lentilka a přeměna: Aria 
Blystone
7. října 2014 v 20:20 | Tereza |  Přeměny 

Před 7 měsíci jsem v práci 
rozeslala hromadný mail 
kolegům a důležitým 
dodavatelům, ve kterém jsem 
oznámila tu nejdůležitější 
změnu a také uvedla, že zhruba 

za 9 měsíců už bych "měla vypadat přijatelně".
Tehdy jsem to samozřejmě ani náhodou nevěděla. Musela 
jsem jim dát ale nějakou představu. Jen jsem to tak 
odhadovala podle zkušeností ostatních holek, toho co jsem 
měla načtené a prostě to riskla. Nic jiného jsem ani nemohla. 
Věřila jsem tomu. Kdybych tomu nevěřila, pravděpodobně 
bych ve své hlavě ještě teď tahala ten těžký balvan a to by 
byly teprve depresivní články! Kdo by to četl? Ačkoli teď už 
taky o nic vlastně nejde. Všechno se dostalo do správných 
kolejí, už žádný stres z procházek na ulici, z nesprávné 
identifikace, s bojem s hlasem, s vlastním tělem... Zbývá jen 
poslední část (a pár drobných dílčích do té doby), které už 
jsou ale jen posledními krůčky k mé "mnou požadované 
ženskosti".
Ještě pořád kroutím pusou, když po mně chtějí na poště 
občanku a posledně jsem paní u přepážky (která je na mě moc
milá) ochotně odpověděla, že "už snad v létě příštího roku 
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bude ta občanka tak, jak má být - s tím F a se správným 
jménem". Beztak nikde to neutrální neuvádím. Je to jen 
vyloženě formalita.
Teď, na 7 měsících HRT je mi už moc hezky. A je jedno, zda-
li je to můj subjektivní pocit (a vypadám pořád strašně) nebo 
následek chování okolí ke mně (i cizího - které má pro mě tu 
nejvyšší cenu spolu s někým, kdo je mi úplně ze všech 
nejbližší). Už nikdy bych se nevrátila ani o vteřinu. Stále jen 
kupředu! A obrovský vliv na mé sebevědomí měl člověk, 
kterému bych teď nejradši zase skočila kolem krku. 
Nepochybuji, že všechno, co mi řekl (a říká), myslel upřímně.

Tak to jsem si tak chtěla krátce zrekapitulovat předešlých 7 
měsíců a můj pohled sama na sebe před těmi 7 měsíci, kdy 
jsem celá nesvá (ale vlastně ano - svá) a nejistá vstupovala na 
tuto stranu, na které se mi tak zalíbilo, že mě odsud už nikdo 
nikdy nedostane :)

Před chvílí jsem se vrátila z obchodu. Šla jsem tam jen pro 
chleba a ananas (to nejím dohromady).
Jen co jsem vešla, všimla jsem si, že tam nakupuje Péťa - můj 
bývalý spolužák ze základky, se kterým se Tom vídal 
nejčastěji ze všech spolužáků, protože bydlí kousek odsud. On
se k Tomovi vždy vřele hlásil a ten rozhovor byl minimálně 
na 15 minut, ať už probíhal venku nebo mezi lahvemi 
minerálek v obchodě.
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Jsem tak trošku provokatérka a pokušitelka :) A tohle mě 
vážně baví, takže místo toho, abych nakupovala a šla si hezky 
stoupnout do fronty k pokladně, jsem mu vyloženě 
nadbíhala :) Chtěla jsem, aby si mě všiml, aby mě svým 
pohledem zaregistroval a já z jeho reakce vyčetla, jestli mě 
poznává nebo jestli mu třeba někoho připomínám.

Bylo to vzrušující! :)

Občas jsem se na něj i usmála, ale on se jen podíval a zase dál
vybíral svou cibuli.
Nezájem :)

No... trošku mě to mrzelo, protože jako žena bych uvítala 
aspoň nějaký ten zájem od muže, ale o to mi v tuto chvíli 
nešlo.
Vychytala jsem okamžik, kdy šel k pokladně a letěla jsem tam
taky. Jenže jedna paní mě předběhla a byla ke všemu velmi 
neomalená, takže jsem tam tak stála, dívala se přes paní na 
Péťu, jak flirtuje s pokladní (to on takhle dělá s každou 
pokladní totiž - ale je na ně milý, to zas musím taky dodat). 
Zase na mě hodil pár pohledů a já se svým podbízivým 
vtíráním jaksi neuspěla! :)

Výborně.
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Šla jsem si hezky pěšky procházkou s taškou domů a užívala 
si zase ty své sladké okamžiky štěstí, které jsou každodenní, 
nenabažitelné a nekonečné.

Dostala jsem chuť zkouknout nějakou přeměnu.
A ZASE jsem se tu trochu zapovídala... tak pardon, tady je ta 
přeměna:

Je to 10 dní, co své video Aria (nar. 1984) nahrála na youtube 
ke svému výročí 1 roku na HRT.

Tuhle přeměnu jsem vybrala schválně ne proto, že je něčím 
jiná, ale proto, že je právě stejná jako přes kopírák u většiny z 
nás :)

Klasika - chlapec, který bojuje se svou identitou. Ve 21 letech 
si uvědomí, že má v podstatě jen dvě možnosti:
1) jít do přeměny a stát se tím, kým je
2) skrývat svoji pravou identitu a hrát si na chlapečka

A co myslíte, že vyhrálo????? :)

No jo.

Jako vždy.
Typický příklad.
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Správná odpověď: č. 2)

Nastoupil do armády, nechal si udělat tetování, přibral, začal 
pít alkohol, hrál si na vojáky, v r. 2007 odjel do Iráku a moc 
dobře si uvědomoval, že ho tam mohou zabít, což by bylo 
určitým vysvobozením, ale... nestalo se tak (smůla nebo 
štěstí? (No jasně, že ne smůla!)) a tak přijel domů a ... Co teď 
s tou svojí identitou?

Néééé... přeměna nebude. Tohle ještě není happy end :)

Hezky se oženíme! Vezmeme si takovou hezkou milou slečnu 
a myslíme si, že to zabijeme.

A ono to nějak nejde, žejo?

Proč si všichni myslíme, že to jde, když to nejde? Máme snad 
pocit, že nad svou vlastní identitou jde vyhrát? Sama to 
nechápu, jak může být v té hlavě něco tak silného, že mě to 
nutilo oblékat se jinak, myslet jinak, proč jsem měla pořád 
touhu lakovat si nehty a už jako malá malovat pusu červenou 
lentilkou? To bylo vždycky pokušení, když se mi dostala do 
ruky... Dodnes, když zrovna výjimečně mlsám ještě lentilky a 
narazím na červenou, odolávám pokušení si ty rty obarvit. :) 
Ten pocit ve mně zůstal, i když už tohle vůbec řešit nemusím, 
protože mé rty jsou červené a lesklé od lesku na rty... a hlavně
smí a mohou být červené, protože ženy mívají červené rty, 
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jelikož si je malují... a už to tak asi bude, že jsem taky žena :) 
(Což o to, to já jsem už od narození, ale ten strach (ten 
balvan) z prozrazení, ze ztrapnění, z označení za úchyla je 
najednou někde nevím kde a prosila bych, aby si tam klidně 
zůstal, protože ke mně se už nikdy nedostane).

Nejsem jediná, kdo si červenou lentilkou maloval pusu...

Tohle píše jedna maminka na serveru moje-rodina.cz:
"Koukni, co jsem si přinesla," chlubila se svým úlovkem. No 
jasně, lentilky. Ty snad miluje každý. "Chceš, maminko?" 
nabídla mi dcera. "Hm, tak jo. Jednu si vezmu, ale musí být 
červená. Máš tam nějakou červenou?" vymýšlela jsem si. 
"Proč chceš zrovna červenou?" divila se mi dcera. Vysypala 
kvůli mně celou krabičku lentilek na roh mého psacího stolu. 
Sama si vstrčila do pusy jednu žlutou a hned za ní jednu 
růžovou. Prstem jsem prohrábla hromádku barevných 
bonbonů a vybrala jsem si jednu červenou. "Proč červenou? 
Protože koukej, s červenou si namaluješ pusu a ještě si 
zamlsáš." Názorně jsem předvedla, jak to myslím: zašmejdila 
jsem si lentilkou po olíznutých rtech a pak jsem ji snědla. 
Dceruška obdivně vzdychla: "Kde ses to naučila?" "Ve školce,
asi ve školce," odpověděla jsem. Poděkovala jsem za to malé 
potěšení a dala najevo, že bych už zase chtěla pracovat. Moje 
holubička mě dál nezdržovala a zmizela v holčičím pokoji i s 
lentilkami, které pečlivě shrnula zpátky do krabičky.
Dopsala jsem, co bylo potřeba, vypnula jsem počítač a šla 
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dělat jiné věci. Večer jsem si na psacím stole rovnala složku 
papírů a v zásuvce jsem hledala nějaké doklady a můj zrak 
padl na malinkou skleněnou mističku ze servisu pro panenky. 
Stála u hrnečku s tužkami a byla plná červených lentilek. To 
už bylo fakt velké potěšení.

:)
Ten článeček se mi líbil a moc mně pohladil, protože jsem 
hned viděla svojí Kačenku, jak mi vybírá červené lentilky.
Ale to už jsem fakt odbočila. (Já jen chtěla říct, že červená 
lentilka je symbolem ženství. Je to vyloženě holčičí záležitost,
kterou využívají holky nebo jejich maminky k tomu, aby si s 
ní trošku pohrály... aby si pohrály se svým ženstvím, se svými
rty.. smyslnými, rudými, sladkými... jako ta lentilka. A pokud 
nějaký kluk chytne do ruky červenou lentilku a přemýšlí o 
tom, co se s ní dá udělat v souvislosti se svými rty......... ;)
Tohle by žádného opravdového kluka napadnout nemělo.

Tak tedy abych se vrátila k Arie (tahle cizí jména končící na 
"a" fakt moooc ráda skloňuju! :).

Milá Aria se nakonec ale rozhodla! Jak už to tak bývá a 
potvrzuje to, co potvrzujeme všechny - že se tomu nedá utéct 
- jen s tím denně bojovat - pokud má někdo zájem, může si to 
zkusit - klidně do konce života - je to fakt paráda ten stísněný 
pocit u srdce, neklidné sny, nesplněné sny. Ideální život řekla 
bych. A vzhledem k tomu, že žijeme jen jednou a žádnou 
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jinou šanci mít nebudeme, tak se budu opakovat, ale 
nerozumím tomu. TEĎ už to můžu říct, že tomu nerozumím, 
protože před pár lety jsem se tomu snažila také utéct, zabít to 
a myslela si, že jsem king, protože jsem to dokázala a za pár 
dní jsem v tom byla znovu... vlastně jsem v tom byla denně, 
jen jsem si hezky nasadila tu masku a šup do světa "hele já 
jsem chlapeček, protože mám pindíka".

A protože se z toho příšerného tlustého zarostlého ochlasty 
(což je vcelku pochopitelné, protože proč takové hnusné tělo 
zvelebovat, že? Když ho nenávidím...) stala tak krásná 
květinka, že jsem to sem prostě musela dát.

Aria nakonec ženu opustila (i když tam s ní má jednu moc 
hezkou fotku) a mně jde z toho videa normálně mráz po 
zádech.
Hudební doprovod je parádní, Aria nad tím videem 
přemýšlela, což mám ráda.
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https://www.youtube.com/watch?v=C-GqDqoNpaQ

A pár obrázků z videa, jak šel čas...

Tak začneme třeba tou svatbou, protože fotky předtím jsou 
samé v maskáčích, se samopalem... však se můžete kouknout 
na video.

Svatební foto.
Jasně, žeňme se. To pomůže...

(O kousek dál bude také společné foto, ale už na něm budou
dvě ženy).
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Hmm, fešák.
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Já tě, ty ženská ve mě, zabiju! (Taky jsem si to myslela :).

Ježiši já jsem drsňák!
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Ne, tak tohle rozhodně není žádná křehká květinka. Určitě je
mu dobře...

28.1.2013 - Poslední fotka "jeho". Úsměv! :)
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12.4.2013 - první fotka "jí"

Foto s mojí ženou. 5.7.2013 - 2,5 měsíce před HRT, od
prosince 2013 jsem shodila 36 kg.

(Mám ráda tyhle společné fotky s partnerkami).
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Aria si dokumentovala každý měsíc - já tu vyberu jen něco.
25.10.2013 - 1 měsíc HRT

26.1.2014 - 4 měsíce HRT - začínám vidět samu sebe (no
konečně! to ti to trvalo)
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Březen 2014 - 6 měsíců HRT

27.5.2014 - 8 měsíců HRT (Kdo to je? :) A kde je ten pán? :)
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Srpen 2014 - 11 měsíců HRT

Tohle není konec :) Tohle je začátek. Její začátek nového 
života. To, co bude následovat už je asi všem jasné, přestože 
tu ještě přirozeně žádné fotky z budoucnosti být teď v říjnu 
2014 nemohou.

Jak se vždycky ten člověk změní. Jak je zvenku úplně jiný, ale
změní i chování, pohyby a doslova se rozzáří!
Mně se tohle jedinečné kouzlo, které lidi mění, tedy opravdu 
moc líbí. Ve skutečnosti jsou kouzelníci všechny holky a 
kluci, kteří do toho šli. To oni se vlastní silnou vůlí a svým 
vlastním kouzlem proměnili.
Zatímco ti ostatní pořád na něco čekají...
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Holčičí štěstí
9. října 2014 v 21:41 | Tereza 

Jenom v rychlosti. Čeká na 
mě totiž půllitr horkého 
čaje ve skle (abych viděla 
tu krásnou barvu) s 
citrónem a domácím 
medem od mé milé 
sousedky a ten opravdu 
nemůžu nechat 
vychladnout. Tak šup šup a 

zalézt s ním pod deku. Takže uvidíme, jestli vychladne ;) 
Někde jsem četla, že se dá kromě zázvoru, který používám, do
něj hodit ještě špetka skořice. Ach ta vůně!

Dnes jsem měla v práci zase milý zážitek, který mi opravdu 
zvedl náladu.
Ona totiž přeměna s sebou přináší i jisté úsměvné až komické 
situace. Opravdu to není jen o depresích, smutku a 
nesplněných snech. A nejhezčí jsou samozřejmě ty nečekané 
situace.
Před obědem jsem měla schůzku s obchodním zástupcem, 
který u mě ještě nebyl. Byl to takový milý, velmi příjemný, 
usměvavý a urostlý muž a má původní poznámka, že mám na 
něj 15 minut nakonec nebyla vůbec vyslyšena a povídali jsme 
si skoro hodinu :) Když ono to nešlo ukončit. Bavila jsem se, 
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pořád na něco ptala a vychutnávala si rozhovor mezi mužem a
ženou, ačkoli byl na pracovní úrovni, stejně jsem v něm cítila 
ty typické slovní i mimoslovní "vsuvky" mezi řádky. :)
Pak jsem dostala zajímavou otázku: "Víte, že jezdím tady 
kousek od vás do firmy XY a tam také pracuje vaše 
jmenovkyně paní Nováková? To je vaše příbuzná?"
Pán měl na mysli mojí ex, která pracuje asi minutu jízdy od 
mé práce :) Jsem si jistá, že ta se už dávno snaží svého 
příjmení co nejdříve zbavit a taky to určitě už brzo udělá.
"Paní Novákovou znám od vidění." :) To bylo první, co mě 
napadlo říct. Rozhodně jsem to nechtěla rozpitvávat.
Řekl mi její křestní jméno.
"Ahááá..." (dělala jsem překvapenou) "Tak to jsem nevěděla!"
:)
"No ona tam teď vlastně není, protože nastoupila na 
mateřskou..."
Toto jsem už jen okomentovala slovy "to je jen shoda jmen" a 
dál se usmívala, protože se mi ta návštěva prostě líbila.
To jsou otázky! :)
Jasně, měla jsem mu říct: "Joo paní Nováková od vedle? No 
to je moje ex!" :)))) Chtěla bych vidět tu reakci. Ale tohle 
nikdy neřeknu, protože já chci být ta normální nenápadná 
šedá myška (ne však doslova), která není ničím zajímavá a už 
vůbec ne touhle aktuální situací :)
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Když jsme se loučili, šla jsem ho doprovodit k vrátnici, ke 
které musím od nás asi po dvaceti schodech, abych se trochu 
protáhla a neseděla pořád, což jsem mu taky řekla.
Pod schody mi říká: "Já bych se měl taky hýbat. Z toho sezení
v autě už mě pěkně bolí záda. Teď jsem byl na injekci a ještě 
je cítím."
Trochu jsem si rýpla: "To musíte třeba trochu cvičit!"
A na to povídá: "No to máte pravdu, to bych měl, ale jak tak 
koukám na vás, vy určitě cvičíte. Vy jste totiž taková 
mrštná!" :)
(Pán se nezdá! :) Jaaaak jako mrštná? :) To poznal z mé chůze
po schodech? Možná z té, když jsme šli nahoru, protože já jdu
vždycky první a muži za mnou, protože je vedu, takže se 
celou dobu dívají na mě zezadu :) (O čemž samozřejmě vím, 
takže se patřičně nesu, což mi nedělá problém :) Nebo z mého
přehazování nohy přes nohu, když seděl proti mně a já si při 
jeho hovoru upravovala pramínky vlasů? :)
Navíc necvičím. Spíš lítám po Sasku za zbožím do e-shopu a 
pak jsem ráda, že se večer vůbec zastavím.
Když jsem to vyprávěla kolegyni, prohlásila: "Mělas mu říct: 
"ty úchyle!"" :) Myslela to samozřejmě z legrace. Bylo jí 
jasné, na co v tu chvíli myslel.
Že jsem mrštná mi ještě nikdo neřekl a vlastně mě to potěšilo. 
Muži mě (mile) překvapují dnes a denně! :) A abych pravdu
řekla, neumím si představit, že by mě mohla překvapovat v 
tomto smyslu nějaká žena.
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Po obědě ale přišla další dávka dobré nálady.
Tentokrát se na mě domluvili muži dva! Komunikoval s nimi 
už kdysi Tom, ale nikdy se neviděli.
Už v první chvíli, kdy jsem si pro ně na vrátnici šla mi bylo 
jasné, že "to zas bude rozhovor"! :)
Jen co jsem se posadila, dostala jsem dvě tašky 
upomínkových předmětů.
Dvě proto, že jedna byla pro pana Nováka a jedna pro paní 
Novákovou (pro mě). :)
"Pan Novák už tu ale nepracuje!"
"Aha. A od kdy? Vy jste nějaká jeho příbuzná?"
Zase obvyklá smršť otázek, na které už odpovídám, že je to 
jen shoda jmen a že o panu Novákovi nic nevím a nechci se o 
něm bavit.
"On odešel sám nebo byl vyhozen?"
"Odešel sám."
A stejně, jako se mi to stalo už u jednoho dodavatele, který 
kritizoval pana Nováka, začali tihle dva vyprávět úplné 
nesmysly o tom, že pan Novák jim prozrazoval ceny 
konkurence, podle kterých oni se pak při elektronických 
aukcích řídili... A očekávali, že paní Nováková bude také 
takhle nápomocna :)

Mám vždycky sto chutí jim říct pravdu a vytřít jim zrak, ale ta
má radost, že jsem v jejich očích Tereza ničím nespojená s 
Tomem vždycky vyhraje. Vždyť to je to, po čem jsem toužila. 
Tom už je minulost a zdá se, že opravdu nikomu nechybí :)
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Byla jsem pozvána na večeři a celý rozhovor zase trval téměř 
hodinu. Nějak mě ti chlapi baví :)

Čaj už mám skoro vypitý - vzala jsem si ho sem k PC. Je tak 
krásně medově přeslazený a citrónově překyselený! :)

Čeká mě teď zase víkend s Kačenkou, která bude vyprávět o 
své krásné nové čerstvě narozené okaté sestřičce, kterou já 
vidět nesmím (to jen tuším) a příští týden Praha s holkama! 
Prostě v jednom kuse samé vzrušující dny. A to jsem si 
myslela, že přeměna v téhle fázi 8 měsíců HRT je už trošku 
nuda (z pohledu druhých na mě), protože kromě ohryzku a 
SRS se už nic velkého nestane. Není to tak. Každý den je pro 
mě překvapením a lidé, které denně potkávám, mě dokáží 
potěšit, aniž by to sami plánovali třeba jen takovými 
maličkostmi, jako je puštění do dveří, pozvání na večeři nebo 
odvážná poznámka o tom, jak jsem mrštná! :)

Líbí se mi odvážní muži!

A také jsem na toho 
jednoho svého 
myslela, když jsem 
včera (během 
původně pracovní 
návštěvy) neodolala 
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zatoulat se večer do upravených dlážděných čistých a 
voňavých ulic jednoho z nejkrásnějších německých měst (tak 
to píší v průvodci) - Zhořelce - mezi chrámy z r. 1100, ze 
kterých jsem byla ohromená, palmami a obrovským 
množstvím stavebních slohů a obchůdků, do kterých můžu 
klidně přijít a vyzkoušet si kabát nebo boty, aniž bych měla 
strach, jako dřív, aniž bych sledovala, co na to prodavačky 
nebo jiní zákazníci. Prostě jen přijít a úplně normálně, jako to 
dělají všechny ženy celý život, si všechny ty hezké věci 
vyzkoušet. Tohle je svoboda! O tomhle jsem si snila. A ten 
okamžik je najednou tady.
Když jsem seděla dojatá na lavičce pod lampami na hlavní 
třídě, na které cinkaly moc hezké barevné tramvaje, byla jsem
jako v jiném světě. Ale ten svět nebyl jiný. Byl konečně 
takový, jaký má být...
A k dokonalosti chybělo jen málo - cítila jsem touhu 
přitisknout se k někomu úplně konkrétnímu, jehož objetí, 
doteky a polibky už znám; chtěla jsem, aby mě vzal za ruku, 
abychom si zašli na jídlo a potom skončili v jednom ze 
zdejších malebných hotýlků. Zamilovaná, toužící a zasněná.
Během adventu se sem moc ráda podívám. I když mi určitě 
budou mrznout ruce, což je na adventu jedna z největších 
chyb, která se každý rok opakuje :). Nejlepší by bylo, kdyby 
mi je někdo zahřál :)
A na tomhle obrázku Dolního tržiště v centru starého města s 
gotickými arkádami jsem se ve svých představách našla taky...
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Je mi úplně jedno, jestli tu Anita bude psát zase pořád dokola 
o tom, jak jí nezajímá Amerika, jak jí zase něco naštvalo, jak 
jí štvu já nebo brouci v zahradě, zelení mužíčci nebo mrzuté 
kachničky (nehledejte v tom logiku) a zaplní mi svými 
úzkorozchodnými komentáři tento článek. Klidně plň. Tohle 
je prostor po vás. Pro všechny. Je mi úplně jedno, co si zítra 
zase vymyslí ředitel za úkol nebo že mi ráno zavolají ze 
skladu, že mají tááákhle velké manko ve šroubech a já pro 
nějaké budu muset okamžitě dojet. S radostí to udělám. 
Protože ten pocit, který se tu snažím ze sebe dnes dostat je 
úplně obyčejné běžné normální standardní a ničím zvláštní 
HOLČIČÍ ŠTĚSTÍ.

A zatímco dříve jsem tenhle blog psala proto, abych ze sebe 
dostala tu hrůzu, zoufalství a smutek, teď je všechno úplně 
jinak. Jsem tak šťastná (není to jen štěstí z přeměny, je to 
dlouhý seznam několika vzájemně se doplňujících a 
prolínajících situací, zážitků a pocitů), že to ze sebe potřebuji 
občas dostat :) Je mi jasné, že cizí štěstí někteří lidé jen těžko 
dokáží strávit. (Ale něco takového mě přeci nemůže 
zastavit :).
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Stav komentářů v administraci tohoto blogu večer 9.10.2014.
Jsem ráda, že si tu popovídáme :)

V životě jsou věci, které si (naštěstí) vybíráme.
Přátele, oblečení, večeři, sobotní výlet... To je podstata bytí - 
tato svoboda v rozhodování. To činí život zajímavým, 
barevným a veselým. Budu-li se na svět dívat jen černě, je to 
také mé rozhodnutí. Je na každém z nás, jakou barvu si 
vybereme a pro co se rozhodneme. Nabídka je pro všechny 
stejná... Záleží jen na nás.
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"Legrační" transsexualita
12. října 2014 v 21:50 | Tereza 

Byl to boj, ale jde to :)

Potěšilo mě, že se mi po šesti měsících putování a neustálého 
vracení odesílateli této nevyzvednuté zásilky (když mi jí 
pořád pošta nechtěla dát! :) s touhle vyžádanou kartou 
povedlo nakonec zásilku převzít, přestože byla "výhradně do 
VR jen adresátovi" :)
Vždycky mě taková maličkost potěší :)

Zůstalo tu ticho po Kačence, tak mě napadlo udělat si něčím 
radost a odvést myšlenky jinam.

Sedím u počítače pod dekou ve svém pyžámku, ještě mě čeká 
přelakování nehtů, ale to teď počká, a popíjím k tomu mléko. 
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Miluju ho. A taky jak zhruba před 2 lety prohlásila krásná 
Line Marie z Norska (MtF) ve svém videu, proč jí tak hezky 
rostou prsa, že je to údajně tím, že každý den pije mléko :) 
Myslela to samozřejmě z legrace, ale mně mléko chutná, tak 
si budu myslet, že to má vliv i na prsa :) Protože - co když 
jo!? :)
(Po pivu prý taky rostou prsa, ale tuhle hořkou tekutinu s 
divným aromatem se mi do mě nikdy dostat nepodařilo.)

Včera jsme byly s Kačenkou na výletě, na kterém jsem našla 
nového přítele :)
Zde je pár fotek:

Konečně jsem našla toho pravého! (foto č. 130)
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Já ho prostě miluju!

Taky už má jednoho potomka :)
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Ta Karkulka - to je teda kost!

Foto: Kačenka, 11.10.14. Irrgarten Kleinwelka (D)
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Né, to nebyl hlavní cíl našeho výletu. Jely jsme do největšího 
německého bludiště, ale takhle se Němci už připravují na 
Halloween.
Že je to ale fešák, ten můj frajer? :)

Teď měla přijít taková menší ukázka vtipů. Jakože "legrace" z
transsexuality.
Tak, jako snad z úplně všeho na světě, si lidé dělají legraci i z 
nás. Vtipy prostě existují o všem. (Našla jsem i vtipy o 
kolonoskopii!!!) I já jsem se jich pokusila pár najít. Jenže - 
jak už to tak bývá, některé vtipy bývají trapné, ubohé a 
některé dokonce urážející. O vtipech o transsexuálech to platí 
obzvlášť.
Původně jsem si myslela, že najdu publikovatelný slušný 
obsah, ale...

...toto je jediný dostupný vtip o transsexuálech na českém 
internetu (jiný jsem prostě nenašla):
Transsexuál byl pozván do rádia na interview. Moderátor se 
ho ptal, jestli bylo něco v průběhu operace bolestivé. On 
odpovídá: "No, vlastně mě až překvapilo, jak málo bolelo, 
když mi odřízli penis. A dokonce i když mi implantovali na 
hrudník prsa, tak to vlastně taky nebolelo." "Takže celá ta 
operace byla bezbolestná?" "Ani omylem. Bolelo to jako 
svině, když mi vrazili do hlavy tu zasranou jehlu, vycucli 
mozek a srazili plat na polovinu!"
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To vlastně není vtip o transsexuálech, ale o ženách. Vtipy, 
které urážejí ženy nemám ráda a nechápu je. Je mi jasné, že 
vznikly v podivných zakouřených budovách plných těch 
nejchytřejších popíjejících individuí, která se nějakým mně 
záhadným způsobem právě tady v pravidelných intervalech 
srocují a řeší podobné "problémy lidstva", kterými jistě (pro 
ně) ženy jsou.

Čím to bude, že Češi ještě nevymysleli žádný transsexuální 
vtip? Jsme snad takovou menšinou, že ani nestojíme za řeč? 
To by bylo poměrně povzbuzující :)

Našla jsem ještě jiné trapné - přeložené z angličtiny:
Můj syn se mě zeptal: "Tati, kdo je to transsexuál?"
Řekl jsem: "Synu, zeptej se své mámy, ten bude vědět."

Jak se říká dobré řidičce?
Transsexuál!

Aspoň jeden vtipný a ještě k tomu kreslený:
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Měli bychom si promluvit, synu!

A tím s těmi vtipnými vtipy končím.
Původně jsem si myslela, že toho publikovatelného bude víc, 
ale odmítám dávát prostor ubohosti.
Navíc při hledání vtipů o transsexuálech jsem narazila na 
opravdu zoufalé věci, které mi přišly spíš smutné, než 
legrační.

Na transsexualitě z pohledu veřejnosti prostě není nic až tak 
moc vtipného.
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Přesto bych to ale neviděla tak černě :)

Mám kamarádku Vlastu z Moravy 
(vlevo na fotce), která vše pojala s 
humorem a velkým nadšením. Což je 
půlka úspěchu. Nemá problém ani s 
fotkou ani s jménem, takže tu o ní můžu 
napsat skoro cokoliv :)
Držím jí palce, protože je ještě před 
HRT, SRS, RLT a všemi těmi ostatními 

všelijakými zkratkami a dokonce i před první návštěvou 
sexuoložky, ke které se ale blíží mílovým krokem. Pracuje na 
svém těle, hubne, obléká se jinak, chová se jinak... A zatímco 
ona má jasný cíl, okolí je zmateno. Což způsobuje jisté 
humorné situace. Tady se můžete seznámit s tím, jak to vnímá
v této fázi "před vším, ale v očekávání" ona:

"Když za mnou došli ten kamarád s tím známým, kámoš - ten 
co neustále řeší, co se mnou je a jak měl narážky "než ses stal
holkou", nebo jak se napatlal celý mým balzamem na vlasy s 
olivovým olejem a pak to nemohl smýt, ten mi teď volá skoro 
každý den a pořád vymýšlí nějaké chlapácké zábavy, no asi se
mě snaží vtáhnout zpátky do děje, ale je ze mě takový smutný, 
jak si přestáváme rozumět. Pořád mi to vyčítá. Tak ti dva si 
včera sedli proti mě a celý večer na mě civěli jak tele na nová 
vrata. Hihihi no já je provokovala ženským chováním, postoji 
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a gesty, ať to panáčkům v hlavinkách šrotuje. Ale 
nešrotuje....... těm to nedojde ani za milión let...... chlapi, co 
nechápou (to mozek nepobere) raději zalejou pivem."

"Úplná šílenost! Zrovna jsem potkala po svém hraní v našem 
domovském klubu kámoše, exmoderátora z rádia. A strašně 
řešil tu moji poslední fotku na FB. A říkal tohle: jsem na tu 
tvoji fotku hleděl jak mlsný pes. Normálně jsi mě vzrušoval!!!!
A víš, že jsem hetero. Musel jsem zavolat manželku a nemohli 
jsme přijít, proč mě na té fotce vzrušuješ!!!!! Hihihi"

"Supr hláška na mě přišla právě teď. Na mou akci přišel 
známý, co mě neviděl přesně 3 měsíce. Nechápavě na mě 
hleděl a řekl: ty ses nechal přeoperovat jooooo? Tak jsem 
řekla: ještě ne, až příští rok :)"

"A nechci si hrát na Sybilu, ale u rodičů to asi brzo praskne. 
Otec měl prý hodinový rozhovor se strýcem. A nikdo nechce 
říct o čem. A matinka mi během 14 dnů udělala doma 4 
přepadovky. Zjistila jsem, že mě nenápadně pozorovala, když 
se převlíkám. Předevčírem mě zavlekla do debaty, jak to mám 
s těma holkama. Jestli se s nima jen kamarádím nebo i něco 
víc."

"Dneska euforie, celý den jsme se couraly po buticích a 
sekáčích s kámoškou bývalou operní zpěvačkou. No já s ní 
byla dneska doluvená, že mi poradí s oblékáním - se mě 
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zeptala, já to vyklopila, tak mi udělala zatím takový unisex 
šatník, ale napůl stejně z holčičích věcí. Takže další blok mám
pryč, vůbec nic neřešila, ty jsi holka jo aha a jsi na holky 
nebo jsi bi? To je vše na co se zeptala."

"Konec akce a já vypínám televizi. Místní zaměstnanec mi 
říká: "počkejte, my vám to posuneme Slečno. No jo vím, to 
"o" už spolkl, protože se podíval podruhé, ale bylo to ve dne, 
nebyl opilý ani důchodce s popelníky na očích. Jen vzal, co 
viděl na první pohled, ale z jednoho metru!!!!!!!! Kazí to ty 
vousy, svině!!!"

"Posílám zajímavou písničku, už dlouho mám cukání, že ji 
dám na FB ale raději ne."
Ta písnička je naprosto neznámá s názvem "She was a boy" 
(Ona byla kluk). Ale rozesmál mě poslední komentář pod ní 
na youtube. Napsal ho muž: "Taková hezká písnička! Ale stále
jsem nepochopil, co pořád myslí tím "ona byla kluk"?
Víš co? Běž na pivo :)

"Hurá, právě mi přišly bílé jeany, zkušebně velikost 28 a jsou 
mi joooooooooooooooo. Děkuji bože! Loni velikost 34!!!! A 
hlavně pánská velikost začíná na 30 haha takže je vše jasné! 
Už se mnou nepočítají!"

atd...
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Myslím, že to přesně vystihuje pohled zdravého 
optimistického člověka, který ví, co chce a nevnímá svůj život
ani svůj úděl jako tragédii, ale užívá si to :)
A tak vám tedy já a Vlasti vzkazujeme: Užívejte si to taky, 
holky a kluci! :) Tu jedinečnost toho, co vás potkalo. Váš 
optimismus a nadšení snadno přenesete na ostatní. Chce to jen
trochu sebevědomí a nadhled. Nic víc nepotřebujete. Ani ta 
odvaha není tolik potřeba, jak si všechny myslíte.

To už je deset?
Tak to se musím rychle vrhnout na nehty.
Růžový, červený, vínový nebo levandulový? :)
Miluju tohle rozhodování!!! :)
Čím víc je ta barva vidět, tím lépe! Žádný slaboučký 
narůžovělý nebo bezravý, jako kdysi dááááávno :) Vždyť 
proto si také ženy nehty lakují - aby byly vidět, ne? :)

Říjen 2014 - "Legrační" transsexualita 1839



Různé druhy žen
13. října 2014 v 22:12 | Tereza 

Kdo je na obrázku?
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A kdo je na tomto obrázku?
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A na tomhle?
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Vlasta mě přivedla na zajímavou myšlenku. Když mi jednou 
popisovala, jak při jedné její akci pozorovala kolem sebe 
všechny ty krásné hostesky, záviděla jim jejich krásu, 
namalované řasy, sexy šaty... a ona tam musela být v hnusné 
pánské košili. Ale pak se zadívala více a ne všechny ty dívky 
(ty dívky, co měly to štěstí, že se jako dívky narodily) 
vypadaly tak dokonale žensky, jak by od žen většina z nás 
očekávala. A obrázky takových žen, které jsou také kolem 
nás, jsem se pokusila najít.
Máme nějaké představy o ženskosti, chceme být dokonalé, 
krásné, ženské... a zatím některé z nich měly velké nosy, 
dlouhé brady, hrubé rysy, široká ramena, tlustá lýtka... Nechci 
jmenovat všechny nedostatky, protože se to nesluší. Na každé 
ženě je něco krásného.

Tak co vlastně chceme?
Má snad někdo problém se správnou identifikací takových 
žen (dle prvního obrázku)? Všechno jsou to čistě biologické 
ženy od narození.

Já to nevím, protože žádnou takovou ženu neznám, abych se jí
zeptala, jestli nemá problém s tím, jak vypadá, přestože je 
ženou od narození a neměla by tedy řešit to, co řešíme 
neustále dokola my - tj. zda jsme už konečně tak ženské, aby 
nás okolí jako ženu vidělo i identifikovalo.
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Nabízí se otázka, jak moc tedy chceme být ženské? A 
považujeme za neúspěch, pokud nevypadáme tak dokonale, 
jak bychom si představovaly? Snad jako modelky nebo 
princezny? Jak k tomu tedy přijdou ženy z prvního obrázku? 
Biologické ženy, které jako modelky nevypadají?

Omlouvám se všem ženám z prvního obrázku, že jsem vás 
použila jako příklad ženské nedokonalosti. Rozhodně vám 
nechci ublížit a už vůbec ne říct, že jste ošklivé. Jde mi jen o 
srovnání toho, čeho chceme my, právě teď rozené ženy, 
dosáhnout.
Záměrně jsem použila fotky z jednoho serveru z Pobaltí, 
odkud je absolutně nepravděpodobné, že by některá ta žena 
zavítala na tento český blog. Naše jazykové rodiny jsou si 
naprosto cizí.

Vyhledat takové ženy mi nedalo moc práce a zabralo mi asi 5 
minut. Vlastně to byla každá přibližně 20. fotka. Zatímco 15 z
nich bylo půvabných a zbývající 4 byly nezajímavé.
Každý člověk dává přeci na internet své nejlepší fotky... Tyto 
ženy zveřejnily právě tyto fotky. Nezabývají se myšlenkou, že
by je někdo mohl špatně identifikovat, jelikož se cítí a hlavně 
JSOU ženami. A jsou své.

Tak proč to my pořád řešíme?
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Nedávno jsem hledala nějaké hezké obrázky na internetu a to, 
co jsem viděla mě přivedlo na jednu nečekaně zdrcující 
myšlenku. Co když si něco nalhávám? Co když vypadám, 
jako ty ženy z obrázku č. 2 (které novináři tak často nazývají 
"ženy s transsexuálním vzhledem") a jen si naivně myslím, že 
je to dobré? Nemáme (a ani nemůžeme mít) soudnost a tak 
jsme závislé na okolí. Co když vypadám hrozně? Že mi celé 
to okolí lže, že se mi všichni posmívají za rohem, řeší mě, 
ukazují si na mě a nikdy se nepřiblížím dívkám ze třetího 
obrázku? Byla jsem z toho smutná, vyplašená a odhodlaná to 
tak nenechat! S tím se prostě nehodlám smířit! (I můj 
optimismus občas převálcují pitomé myšlenky. To je naprosto 
normální :).
Všechny bychom chtěly skončit ve třetím obrázku...

Chtěla bych ale říct, že štěstí nespočívá v dosažení 
dokonalé ženskosti. Je to v přijetí nás samotných jako 
ženy - takové, jaké jsme. Protože většina rozených žen 
dělá vlastně totéž!

Ale určitý stupeň ženskosti stejně potřebujeme. To je záměr 
toho všeho, proč jdeme do přeměn. Abychom naše tělo 
konečně co nejvíce přizpůsobily své duši, radovaly se z toho, 
jak teď konečně vypadá a začaly se mít rády. Včetně toho, jak 
se cítíme, protože to s tím souvisí. Bez toho to nejde. 
Budeme-li se dál nenávidět, nebudeme šťastné, i kdybychom 
vypadaly jako Miss universe. (To nebyl vhodný příklad, 
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jelikož vypadat jako Miss universe rovná se automaticky být 
spokojené se svým ženským tělem :) Ale myslím, že je 
pochopitelné, jak jsem to myslela.

Nejen my toužíme vypadat jako ženy ze třetího obrázku. 
Stejně jako biologické ženy chceme být krásné.

Že to jde dokládá ještě tento moc hezký časosběrný obrázek 
Emmy, která začala, když jí bylo 33 let.
Nezdá se mi, že by na posledním obrázku v 17 měsících HRT 
patřila do jiného obrázku, než do toho třetího. Ta změna je tak
obrovská!
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Emma vám vzkazuje:
Ahoj! Mé jméno je Emma. Začala jsem svou přeměnu, když mi
bylo 33 a myslela jsem si, že to nikdy nedokážu.
První měsíce byly hrozné. Ale sebrala jsem všechnu víru a 
dělala jsem vše, co bylo v mých silách: dieta, sport, 
meditace...
V té době jsem poznala sílu make-upu. Ale také jsem 
pracovala na své ženskosti a na mém já.
Bylo to těžké, ale až doteď jsem to nevzdala. To štěstí si totiž 
vytváříme my a záleží jen na nás!

Tohle není článek o zoufalství z nejistoty o mé ženskosti, 
které jsem na chvilku v panické hrůze propadla a snažila jsem 
se všemožnými způsoby zjistit, zda jsou mé obavy oprávněné 
nebo ne.
Nejsou různé druhy žen.
Ženy jsou jen jedny a těmy jsme MY VŠECHNY.

Proto vždycky říkám, že pro mě transsexuálové neexistují.
Oni jsou buď muži nebo ženy.

Říjen 2014 - Různé druhy žen 1849



Cesty domů
15. října 2014 v 22:19 | Tereza 

Když mi dnes navečer cestou z Prahy vyskočily Lauren a 
Linda z auta a já v něm zůstala sama, pustila jsem si nahlas 
své oblíbené písničky, podívala se z okna na oranžový obzor 
po západu slunce, na převalující se podzimní mlhy na lukách 
a vlétl do mě takový zvláštní hezký pocit. Cítila jsem se fajn 
celý den, ale uvědomila jsem si, že zatímco dříve jsem se s 
těžkým srdcem vracela domů ze světa, kde je všechno 
vpořádku a kde já jsem já, do světa, ve kterém ze sebe zase 
musím udělat Toma, aby mohl jít ráno do práce a to ho ničilo. 
Dát mu hezky zpátky tu masku. Takové cesty domů byly 
smutné a nikdy se mi z Prahy nechtělo. Jsem si jistá, že žádné 
z nás, která v té době řešila přeskakování z ženské do mužské 
role a naopak, protože ještě neprobíhal žádný real life test.
Teď se mi z Prahy taky nechce, protože mám ráda ta společná 
setkání s ostatníma holkama, ale cesty domů už jsou jiné.

Nevracím se do "jiného" světa a 
nenasazuji si masku. Je jedno, kam 
jedu nebo jestli jdu ráno do práce. 
Už není důvod být smutná, protože 
tak, jako je bezpečná půda u Hanky, 
je už teď na celé této planetě. Tedy 
něco, co bylo dříve nemyslitelné.

Dnešní den byl zajímavý už od rána.
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Chtěla bych vám všem poděkovat za přání k svátku. K mému 
oficiálnímu prvnímu svátku a zatímco Tomovi přálo vždycky 
tak pět šest lidí, Tereza už to ani nepočítá :)
Nevím, čím to je. :)
Dojatá jsem byla ale už ráno.
Jen co jsem přišla do práce, postavila se ke mě fronta a hned 
od prvního kolegy jsem dostala krásný růžovobílý puget 
(fotka vlevo).
Není to obyčejný puget. Je první! A chci říct, že mám tak 
úžasné kolegy! Já to vlastně nečekala... Stále ještě (už jich ale 
moc není :) prožívám některé situace úplně poprvé a 
samotnou mě překvapuje, jak reaguji.
Dnes mám za sebou svůj první oficiální svátek s opravdickou 
květinou a pány kolegy řešící, zda mě políbit nebo ne :)
(Klidně si mě polibte, já s tím problém nemám, ale chápu, že 
vy s tím problém mít můžete, což respektuji :). I bez pusy vás 
mám ráda :) Jsem (z mého pohledu) normální žena jako každá
jiná a zatímco Tom nesnášel líbání při oslavách, Tereza... je 
jiná :)
Navíc se už s mužem líbala, což jí pěkně namlsalo :)
Ale o tom tu psát nechci.

Dostala jsem ještě lentilky... Protože jsem tu nedávno psala o 
červené lentilce. :) Asi si zase z nostalgie zkusím namalovat 
červeně rty... :)
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Dostala jsem také od Katky, Leničky a jejich dětiček jedno 
moc krásné přání, jehož text bych sem chtěla napsat:

"Ať všechny Tvé sny se stanou skutečností a skutečnost,
ať předčí Tvé sny."

To se mi opravdu moc líbilo, protože je to přání, které se už 
vlastně splnilo a mohu potvrdit, že skutečnost opravdu 
předčila mé sny... I ty největší, jaké jsem kdy měla. 
Skutečnost je totiž několikanásobně krásnější!

Nedokážu nebýt v euforii. Nedokážu být pesimistická. 
Nedokážu v sobě brzdit tu radost a nerozumím lidem, kteří mi
tvrdí,
že to přeháním. Co jako přeháním? Pak je můj život 
přehnaný, protože já to neovlivním. Přeháním, že jedu autem 
a mám radost, že je na louce mlha? Že mám radost, protože 
jsem viděla holky a bavila jsem se s nimi? Že jsem šla v 
restauraci s Lauren na toalety a zjistila jsem, jak krásně jsou 
ve výstřihu vidět ňadra, když se nahnu a v tom zrcadle jsem 
viděla to, co vidět potřebuji a chci. Stačilo mi to k mé radosti 
a tou ranní květinou od kolegů jsem se chlubila, kde jsem 
mohla,
protože to na mě zapůsobilo, udělalo zase radost. Jak se 
člověk může ubránit radosti? Já to nevím a ani to zkoušet 
nebudu, protože tenhle sladký dosud nedostupný nektar hltám 
plnými doušky a dokud můžu, tak si ho vychutnávám. Je mi 
jedno, jestli ta euforie jednou skončí nebo ne. Ale tady nejde o
to, zda skončí. Za tou euforií je dostupnost té dříve 
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nedostupné ženskosti. Tak si zvyknu na to, že jsem žena, že 
můžu dělat všechno jako žena, že jsem identifikována správně
a za pár let mi to nebude připadat zvláštní, protože to bude 
konečně normální, ale přesně to chci. Je jasné, že jsem z toho 
teď paf a už pěkně dlouho. Protože zkrátka v téhle fázi z toho 
paf být máme a taky že jsme. Taky jsem před tím neprožívala 
radost každý den, neradovala se z nového laku, co mi vybrala 
Kačenka k vínovým kalhotám a byla otrávená, takže chápu tu 
zoufalost a otrávenost všech, kteří jsou někde, odkud se snaží 
nějakým způsobem dostat nebo na to aspoň myslí, což jim 
rozhodně na optimismu nepřidá.

Je mi fuk, co si kdo myslí o mých náladách a nadšení. Když 
mám radost, tak mám radost. Jo, to naštve, já vím. Když já 
mám takovou radost :)

8 měsíců HRT (foto č. 128, výše č. 129)

Pořád, aby se člověk fotil sám :/
O víkendu si vyrazím s foťákem ven mezi oranžové stromy 
prozářené podzimním sluníčkem. (Mimochodem - 20. října je 
Den stromů).

10.8.2014 jsem tu psala článek o tom, jak mi rozkvetla 
orchidejka.
Je normální, že ta orchidejka pořád kvete? Už dva měsíce (a 
to kvetla už 14 dní před tím článkem) je pořád osypaná těmi 
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samými květy, jako kdyby byla umělá a nehodlala je nikdy 
shodit. Fascinuje mě to :) Zatímco jiné vykvetou, za pár dní 
opadají, tahle ne.
To je jako s lidmi... Někteří rozkvetou, jiní ze strachu 
zůstávají dole a jen se na ty květy u druhých dívají z povzdálí.

Největší chyba, kterou můžete v životě udělat, je stále mít
strach, že nějakou uděláte.

V pondělí mi kolegyňka u oběda říká: "Terez, víš že jsem si 
myslela, jak bude pro mě těžké přehodit si oslovovat tě v 
ženském rodě a jako Terezu? Ale vůbec to nebylo těžké. Šlo 
to snadno a teď už si neumím představit, že ti říkám jinak."
Byla jsem ráda. Na to jsem nemohla ani nic říct. Ona byla 
první, která se to v práci dozvěděla, protože si tehdy všimla 
mých linek na očích, protože už jsem to prostě nezvládala 
krotit. Tereza se drala ven... Věděla jsem, že zrovna ona to 
svým přístupem zvládla naprosto na jedničku. A nebyla 
jediná. Všichni by si zasloužili pochvalu, protože zrovna moje
firma je příklad, který bych přála úplně všem.

Často se mě teď lidé ptají, jak se cítím a jestli jsem šťastná. To
je zajímá nejvíc.
Odpovídám všem stejně, že šťastnější jsem nikdy nebyla. A už
nad tím ani nepřemýšlím, protože život je v těch správných 
kolejích. Jen zařídit ještě pár drobností a já - normální ženská 
- už nebudu nikoho zajímat. Stanu se nezajímavou osobou, 
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jako většina ostatních žen a bude mi díky tomu náramně 
dobře...
A nezajímavé osoby nepíší blogy. (Tedy - některé ano, ale 
nikdo je nečte, protože jsou nezajímavé :). Naštěstí zatímco 
jedny ženy se už narodily, druhé se teprve rodí a ty zajímavé 
jsou. I jejich jiný pohled. Ten může být i vtipný! Nemusí to 
být jen o depresích, přestože Vlasta ještě nebyla ani u 
sexuoložky.

Takhle teď vzniká třeba její nový blog:

http://ocestezasnem.blog.cz

To je moc dobře, holky! :)

Někdo dnes na skupince poznamenal, že se mu stýská po 
snadném způsobu klučičího čůrání. Podotkla jsem, že já jsem 
ráda, že takhle "po staru" čůrat už nemusím, i když je všechno
složitější. Chci to mít složitější. Nechci jen výhody! Líbí se 
mi mít to stejně komplikované, jako to mají ostatní ženy. 
Protože já jsem žena a připouštím, že je ten život jiný, že 
přináší i určité nevýhody, ale já to přeci vím. To je to, co chci.
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Protože jsem dnes měla svátek, udělala jsem si ráno do práce 
a do Prahy culíčky. Cítila jsem se totiž tak nějak rozverně :) 
Ty vlasy rostou tak rychle, že už udělám i jeden culíček, ale 
pořád mi tak hezky při chůzi nehopsá, jako třeba Lindě :) Ale 
ono to přijde. Všechno jednou přijde a na všechno si musíme 
počkat. Já si počkám ráda, protože vím, že všechno, na co 
jsem čekala a mělo přijít, už přišlo. Ale nepřišlo to jen tak z 
ničeho nic. Člověk pro to musí něco udělat a leckdy i 
obětovat.

Včera jsem jela s kolegyňkou do Německa. Hned za 
hranicemi mě poprvé zastavili němečtí policisté.
"Guten tag!", usmíval se na mě urostlý muž v uniformě. 
"Sprechen Sie Deutch?"
"Can we speak English?", odpovídám mu.
"Nein! Nur Deutch!".
Tak dobře, ty jeden policisto! To se nemůžeš naučit anglicky? 
Kdo má pořád lovit slova v těch vašich slovních 
sloučeninách? :)
Byl tak milý, že by mi snad za chvíli přinesl kávu a buchty. 
Ale občanku s fotkou ještě s krátkými vlasy a údajem "M" 
jsem mu (vůbec poprvé) podat musela... :/ Opravdu nerada. 
Na řidičáku mám fotku ještě horší, tam už to nejsem já, i když
na obou dokladech je aktuální neutrální jméno. Přeci si na půl 
roku nebudu dělat nové doklady jen proto, že už vypadám 
jinak? Podle zákona bych měla. Protože jakoukoliv změnou 
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neprovedenou v dokladu se doklad stává neplatný. Tedy i 
foto.
Pan policista se mému jménu smál :) Byl vůbec celý nějaký 
vysmátý a já se musela culit i na něj.
Nevím, jestli si všiml nějakého "M" v občance (které už bych 
tak ráda nechala přepsat na "F"), ale za chvilku jsme dostaly 
pokyn, že můžeme odjet.
Slyšela jsem, že se občas při policejní kontrole stává, že 
nějaký horlivý policista usoudí, že chceme pravděpodobně 
skrýt nějakou trestnou činnost a proto jsme v dámském, 
zatímco v občance máme "M". Tihle to neřešili. Co potom v 
takové chvíli dělat? Říct, že jedu na travesti show? (Ouuu.) 
Proč musíme pořád lhát??? :/

Dnes jedna slečna vyprávěla o zážitku se seříznutím ohryzku 
před lety v Pardubicích (dnes už se to dělá v Hradci Králové a
není problém s umístěním na ženské oddělení, což ostatně 
začátkem prosince otestuji osobně a už se na tu lokální 
anestezii moc těším :). Když přišla na příjem, hned jí řekli, že 
jí musí dát na oddělení spolu s ostatními muži, protože v 
občance má "muž". Tyhle absurdity vždycky vzniknou v 
nějakém úplně primitivním minimozečku, který ale napáchá 
tolik škod!!! Ta slečna se s nimi chvíli dohadovala, ale když 
viděla, že ničeho nedosáhne, tak rezignovala: "tak faaaajn, 
dejte si mě k chlapům! Mě je to jedno!" A ležela s chlapama!
Naštěstí ohryzek je rychle pryč a za dva tři dny se jde domů.
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Připomíná mi to byrokracii. Tady je prostě M, tak jsi M a 
žádné F. Na to zapomeň! Sice vypadáš, jako žena, chováš se 
jako žena, mluvíš jako žena, máš prsa, ale tady píšou M...
Věčný boj s blbostí.

Ta slečna přinesla ale ještě jeden důležitý poznatek.
Když jsem tu řešila hlas a operaci hlasivek, napsala mi 
Markétka (tedy teď už Nikča - mně to měnění jmen dělá 
prostě problémy a jak bylo vidět, nebyla jsem dnes sama :). 
Prosím vás, neměňte si moc často ta jména, holky, ano? :) 
Kdo si to má potom zapamatovat? :) Ta má v občance Vlasta, 
ale říká si Žaneta, po operaci ale bude Kateřina... Faaajn! :)
Nikča psala svoji pozitivní zkušenost s operací hlasivek ve FN
v Hradci Králové (MUDr. Chrobok).
I pan Chrobok prohlásil, že Nikča je povedený pacient, co se 
výsledku týče :)

On ten hlas ani po operaci nebude ženský tak, jak si ho 
představujeme... Jen se zvýší o pár tónů. Což je určitým 
řešením pro ty, které mají hlas extra hluboký, protože se tím 
pádem nestane extra hluboký, ale normální, což je pořád lepší,
než bručení.

Ze slečny dnes vypadlo, že je také po operaci hlasivek... Když
řekla: "hlasivky mám za sebou", nejdřív jsme to všechny 
nepochopily, ale pak se někdo zeptal přímo, zda má po 
operaci hlasivek a ona odpověděla, že ano.
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Ono to totiž nebylo bohužel poznat... :/
Ne, že bych to potřebovala řešit tímto způsobem, ale trochu 
mi to vzalo ty iluze o konečném efektu takové operace. Navíc 
se prý po dvou letech může stát, že hlas opět sklouzne do 
původní roviny. A když k tomu přičtu rizika spolu s 
odmítavým postojem většiny odborníků, pak mě opravdu 
mrzí, že tato tak nadějná metoda (pro někoho mnohdy i 
jediná) nemusí být tak účinná.

Ale jak již bylo řečeno mnohokrát. Každá jsme jiná a každá 
reagujeme jinak. Nelze říct: "mně fortrans (projímadlo před 
operací) nechutnal, tobě nebude chutnat taky". Vím, že 
Dannie ho nakonec dala s ovocným sirupem. Vím, že se to dá 
i s grepovým džusem. A vím, že někdo s ním neměl problém 
vůbec žádný, zatímco jiní z toho dělali kovbojku.
A tak je to se vším.
Chce to vyzkoušet! ;)
Tím nejlépe každá zjistíme, jaké to je.
A také to závisí na tom, jaká každá jsme a jaký k tomu máme 
přístup :)

Je fajn, že nejsme všechny stejné :)
A já jsem hold taková.

Jé a ještě něco. Dnes Hanka přede mnou poprvé řekla: "My už
spolu, Terezo, budeme brzy řešit komisi!" :)
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(No, únor nebo duben, ale to je za chvíli :)
Ano, veřejně tu přiznávám, že operace je pro mě důležitá, 
zatímco pro někoho být nemusí.
V jedné moc hezké chvíli bych totiž dala cokoliv na světě za 
to, abych byla už po ní a ta představa, že tomu tak je mě 
pronásleduje doteď...

Je to pro mě logické zakončení toho všeho a pak... sbohem 
cesty do Prahy, sbohem holky, sbohem můj blogu.
Je možné se na takovou chvíli netěšit? :)
"Teda, to se vám chce nechat se dobrovolně takhle kuchat? Ty
se toho nebojíš?", ptá se mě nedávno kolegyňka.
"Bojím se jen, že mi bude zima! :) Na sále totiž není teplo (asi
kvůli bakteriím). Protože zima je mi všude."
Jak dnes trefně poznamenala Vicky: "Tohle počasí (+15 
stupňů) vnímám, jakože je venku mráz!" :)))
A jak jsme skoro všechny souhlasily. :)
Zima mě pronásleduje všude. Ještě neskončila... Je 
celoroční :) Ale já jí miluju, protože to není klučičí zima, ale 
může za ní estrimax. A to je teprve delikatesa!
Proč si jí kupovat složitě přes Austrálii a Polsko za 25 Kč za 
pilulku a ještě s riziky, když jí tu má Hanka plné regály téměř 
zadarmo? ;)
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Četnost křestních jmen podle pohlaví 
z CENTRÁLNÍ EVIDENCE 
OYVATEL
17. října 2014 v 19:36 | Tereza 

Ne, nepřeklepla jsem se v tom názvu článku.
To je schválně, protože takto se tato statistika četnosti jmen na
stránkách Ministerstva vnitra ČR prezentuje. Ten překlep ve 
slově OYVATEL tam je pořád :) A mně se náhodou líbí. :)

Nesnáším překlepy. Já vím, jsem ujetá na pravopis :)
Překlep (narozdíl od pravopisné chyby) informuje čtenáře, že 
pisatel je buď trubka, že si to po sobě nepřečte nebo 
workaholik, co to po sobě zkontrolovat nestíhá. Oba jsou ale 
pěkní lemplové! :)
Pravopisná chyba informuje čtenáře, že pisateli prostě nejde 
tolik čeština. Nic víc. Respektuji to. Zase mu jde matika, na 
kterou já jsem úplně blbá. (Ale úplně). Ještě že se neživím 
matikou a blog se nepíše v matematických vzorcích. To by 
bylo pro mě utrpení.
Vím ale o pravopisné chybě, kterou ignoruji záměrně. I když 
se jí poslední dobou snažím nedělat, protože jsem to prostě 
vzdala a nechci, aby to vypadalo, jakože neumím česky, když 
mám češtinu tak ráda a s tátou jsme si o ní povídali prakticky 
pořád. Taky jsme měli spoustu knih o češtině.
Je to zájmeno mě / mně.
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Čeština je plná absurdit a nekonečného množství výjimek. 
Když jsem kdysi koukala na jeden pořad o přistěhovalcích, 
mluvila tam jedna Litevka a říkala: "Litevština nemá žádné 
výjimky, ale čeština - to je věčný boj s těmi vašimi 
výjimkami!"
K čemu ty výjimky jsou? Nesnáším, když nejsou jasně 
stanovená pravidla.
Zájmeno mě / mně je prostě přežitek. Mělo by být jen jedno 
"mě" a hotovo. Ostatní výjimky jsem ochotná tak nějak 
pochopit, ale tuhle ne!
Je úplně k ničemu, že díky přidanému písmenku "n" 
doprostřed víme, v jakém pádu je toto zájmeno. My to ani 
vědět nepotřebujeme! A poučku, která praví, že místo mě / 
mně si lze dosadit ti / tobě a podle toho určit správný tvar 
nemám taky ráda, protože autoři pouček zapomněli, že pro mě
je tebe a tobě totéž a tak to ve 2. pádě nefunguje (u mě).
Proto ve starších článcích používám zásadně jen jedno mě a v 
nových se to snažím hlídat. Jednou je čeština můj mateřský 
jazyk, tak ho musím brát takový, jaký je a respektovat 
pravidla, abych nevypadala jako jazykový vagabund.

Ježiši o čem to tu zase píšu? :)

A to původně tady začínal úplně jiný text, ale já jsem se tak 
rozpovídala (aniž bych chtěla), že jsem ho přesunula na 
konec, protože ten, kdo hledá statistiku četnosti jmen podle 
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centrální evidence oyvatel by musel přelouskat spoustu 
nepodstatných témat.

Teď tedy konečně k hlavnímu tématu.

Statistiky četnosti jmen a příjmení na stránkách 
Ministerstva vnitra určitě většina z vás zná. Jsou tam úplně 
všechna křestní jména, která se v ČR vyskytují. Zkuste si 
tipnout, kolik je v současné době v ČR různých křestních 
jmen???
Přes 120.000 !!!
Chápete to někdo?
V kalendáři je jich jen kolem 400.
To jen tak pro zajímavost.

Kniha od Dr. Knappové "Jak se bude vaše dítě jmenovat", 
která je hlavní a nejdůležitější knihou v tomhle státě na 
matrikách, když rodič volí pro své dítě méně obvyklé jméno, 
je fajn, ale tolik těch jmen tam není. Ve starších vydáních je 
15.000 jmen, v novějších až 30.000.
Proto jsem zajásala, když mi jednou Dany poslal před 
návštěvou matriky tento kousek z tabulky četnosti ženských 
jmen.
Šlo mu totiž o to, aby mu povolili jako neutrální jméno 
"Daniel", které našel v tabulce četnosti ženských jmen. To, že 
je mužské, víme všichni.
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A opravdu v ČR žijí tři ženy, které se jmenují "Daniel".

Nakonec to bylo ale tak, že (zřejmě zmatená matrikářka, 
stejně jako ta u nás) jméno DANIEL jako neutrální zvolit 
odmítla, dokonce ani DAN, tak paní matrikářka řekla 
Danymu, že jedině DANNY, ale pak mu volala, že i DANNY 
je zakázané a jedině DANY.

DANY a DANNY je strašný rozdíl! Jsou to dvě úplně 
naprosto odlišná jména :) Jedno z nich (DANNY) zřejmě není
neutrální, jak usoudila důležitá paní matrikářka, rozhodující 
(naštěstí jen na přechodnou dobu) o našich jménech...

(Abych nehaněla všechny matriky, existují i ty, které jsou 
přátelské :).
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Jsou tedy dvě tabulky. Mužská jména a ženská jména.
Bohužel tyto statistiky nejsou úplně běžně dostupné a jsou z 
roku 2009. Od té doby se již neaktualizují. Na stránkách 
Ministerstva vnitra se dají najít jiné (i aktualizované) 
statistiky, které ale bohužel nelze rozlišit podle pohlaví. Což 
je sice hezké, ale nám k ničemu.

Čestnost mužských a ženských jmen podle pohlaví:

(Ano, jsou tam opravdu VŠECHNA existující křestní jména
lidí žijících v ČR v r. 2009).

Ty tabulky jsou perfektní, protože když nevíte, jaké neutrální 
jméno zvolit, tak si jej stačí najít v obou tabulkách a už je to 
aspoň nějaký důkaz, že může jít o jméno neutrální.
Myslím, že tyhle tabulky mohou někomu dobře pomoct.

Pokud vám v Excelu při hledání pomocí CTRL+F vyjíždí 
hledaný výraz pouze jako součást jiného jména, stačí v 
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dialogovém okně po stisknutí CTRL+F kliknout na volbu 
"Možnosti", otevřou se možnosti a tam zaškrtnout políčko 
"Pouze celé buňky". Tím bude vyhledán pouze text, který 
hledáte. Ne jako součást jiného textu. (Vysvětlila jsem to 
srozumitelně?) Radši sem dám obrázek (který se mi vůbec 
nelíbí, ale pro jistotu) :)

Kdybych šla na matriku já a chtěla se jmenovat Daniel, tak 
bych žádala vysvětlení, proč se tři ženy v ČR mohou 
jmenovat Daniel a já ne :)
Protože moje kamarádka (MtF) se jmenuje teď v neutrální 
podobě Lauren, přitom muž Lauren žil v r. 2009 v ČR jen 
jeden! (Žen pět! Tomu říkám originalita :). A taky to na 
matrice šlo.
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Samozřejmě jsem si hezky prostudovala obě tabulky a v ČR 
žádný muž jménem Tereza nežije :) Což mě nepřekvapuje a je
to dobře, protože já nechci mít v budoucnu neutrální jméno. 
Chci ho jasně ženské a to mé se mi líbí, i když je nás hodně.

Tolik ke jménům.

A teď ten text, kterým tenhle článek původně začínal a 
původně to měl být jen jeden odstavec o telefonátu. Nechám 
to tu ale celé. Ti z vás, kdo už mají hlad, mohou odejít na jídlo
nebo k telce.

Poslední dobou se mi množí telefonáty tohoto typu:

"Nováková, prosím."
"Dobrý den, Home Credit. Paní Nováková, mohl bych mluvit 
s panem Novákem?"
"Ne nemohl."
"Mohu se zeptat proč?"
"Pan Novák tu není."
"Ale já mám tohle číslo uvedené u jeho jména."
"Tohle číslo je teď moje. On mi ho dal, víte?"
"A mohu se zeptat, kdy bude možné pana Nováka 
zastihnout?"
"Obávám se, že už nikdy... Nevím, kde je! My už se 
nestýkáme..." :)
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"V tom případě musím tento hovor vyhodnotit jako omyl."
"Ano, můžete. V tom vám opravdu nepomůžu."
"Nashledanou."

:)

"Dobrý den, Nováková."
"Dobrý den, tady Wüstenrot. Mohl bych mluvit s panem 
Novákem?"
"Ne nemohl, protože tu není".
"Aha. Vy u nás máte pojištění domácnosti a vznikají vám díky
tomu nějaké benefity. Říkal vám o tom už pan manžel?"
"Nee, o tom nevím, ale vím, že máme u vás pojištění 
domácnosti."
"Tak já nějaké ty benefity vyjmenuji... ... ... nebo sleva na 
povinném ručení..."
"Víte, my už povinné ručení máme jinde a tam tolik 
neplatíme. Ale detaily by vám musel říct pan Novák, protože 
to uzavíral on a já o tom moc nevím." (nechtělo se mi to řešit.
To ať si vyřeší pan Novák, já nemám zájem :).
"Tak lepší cenu vám nabídnout nemohu. A co pojištění vašich 
dětí?"
"To máme taky a pochybuji, že to bude chtít pan Novák 
změnit." :)
"Dobře, tak vám děkuji za váš čas a prosím o předání 
informací, které jsem vám řekl, vašemu manželovi."
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Kdo další mi zavolá a bude si chtít povídat s panem 
Novákem? ;)

To mě baví :)
Když se s někým nechci bavit, tak řeknu, že to musí probrat 
jedině s panem Novákem, protože já o tom nic nevím. :)
Ty smlouvy za půl roku budu muset nechat změnit na mé 
jméno, tak teď si aspoň vychutnávám ten pocit, že jsem něčí 
manželka :) (ta, co manželovým záležitostem ale vůůůbec 
nerozumí. Hrozná ženská, co nic neví :). Správně bych to 
nové jméno měla nahlásit hned, ale ... proč vlastně? Když se 
něco stane, tak to doložím a tam, kde to nařizuje zákon, jsem 
změny nahlásila.

To bude zas obíhání. Ale nestěžuji si. Vlastně se těším. A moc 
se těším i na návštěvu mé střední školy pro nové maturitní 
vysvědčení (hodinu jízdy odsud), kam se moc ráda podívám. 
Tam si to dojdu zařídit osobně! Včetně mé plánované 
návštěvy setkání spolužáků, jelikož Tom na něm celých 20 let 
nebyl a příští rok bude 21. Na to bych moc moc chtěla přijít, 
když se mi to povede. Ví to o mně jen jeden spolužák (Tom :) 
(a ten třetí kluk ve třídě na ekonomce byl taky Tom - jinak 
samé holky, což mi nesmírně vyhovovalo). Tomu prvnímu 
Tomovi jsem to napsala před pár měsíci, protože s tím 
jediným jsem v kontaktu kvůli jeho www stránkám (má 
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docela hodně zajímavých živností a byl několik let i starostou)
a už mě nebavilo psát pořád za nějakého Toma. :)
Slíbil mi, že to nikomu neřekne, ptal se na spoustu věcí, ale že
bude stejně vykulený, až tam dorazím. :)
"Která ty seš?"
"Já? Já jsem Tereza!"
"Počkej, Tereza... my jsme tam žádnou neměli ne? Kde jsi 
seděla?"
"Tady vedle Toma."
"Vedle Toma? Vedle Toma, pokud víme, seděl Tom."
"No, tak tam já jsem seděla." :)

To si faaaaaaakt vychutnám a napadlo mě točit ty reakce 
kamerou, protože tohle se asi moc často v životě nezažívá. K 
natočení něčeho takového už nikdy nemusí být nikdy 
příležitost!

"Bacha, paní!" :)
Křičela na mě včera jedna ze dvou žen, které stály na 
chodníku a zabíraly ho po celé šířce s kolem dokola jezdící 
holčičkou na odrážedle.

Tahle slova jsou mi stále a pořád pohlazením. Něco, co se mi 
přes 30 let nedostávalo.
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Když jsem dnes přišla z nákupů domů a vešla jsem do 
předsíně se zrcadlem, musela jsem se na sebe usmát a říct: 
"Copak to jde nebýt v euforii?!"
Ještě mi v hlavě zněl zvuk mých podpatků kozaček, které se 
vždycky tak krásně rozléhají po celé ulici nebo v obchodě, 
jako se rozléhají ostatním ženám v podpatkách, což přitahuje 
(převážně tu mužskou, i když jsem si všimla, že i ženy sledují,
jaké mám boty, což ostatně dělám taky :) pozornost. Jak Tom 
pozornost nesnášel, Tereza jí začíná milovat :)

Bojím se, že jsem dnešek prožila zase až příliš euforicky :) 
Ale nijak mi to nevadí. Za to mohou ti lidé, co 
potkávám!!! :D Jelikož i obyčejný rozhovor s pokladní nebo 
prodavačem elektra je už sám o sobě úžasný, neboť všichni 
používají ženský rod a tento fakt sám o sobě zákonitě musí 
způsobovat určitý druh euforie a pokud by ji nezpůsoboval, 
byla bych divná! :) Nebo s pošťačkou za přepážkou, která už 
je teď díky té mé nové zákaznické kartě na mé ženské jméno 
Tereza vydané "jen do vlastních rukou Terezy s ověřením OP, 
ve kterém Tereza ale není" tak zmatená, že mi vesele vydává 
zásilky na tohle jméno :)

A zítra do Německa - jasně že v sukni! A jak uvidím nějaký 
hezký barevný strom, zajedu k němu a už budu fotit, protože 
má být krásně, sluníčko a takový podzim je pak jako 
malovaný.
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Úplně neuvěřitelně moc se mi líbí hudba (Fabrizio 
Campanelli feat. Dorotea Mele - Lovely On My Hand) a celá 
ta reklama s Julií Roberts na značku Calzedonia.

https://www.youtube.com/watch?v=yx9G3Eio-9U

Je v ní tolik ženskosti!
A jak je ta Julia pořád krásná, co?

Navíc má podobný béžový kabátek, jako já :)

Je k tomu text:

ŽIVOT JE CESTA.

UŽÍVEJTE SI KAŽDÝ KROK.
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Hluboká
18. října 2014 v 18:48 | Tereza 

Hluboká nad Vltavou. 
Patří k turisticky 
nejatraktivnějším 
památkám v Česku. Na 
místě raně gotické tvrze 
z druhé poloviny 13. 
století dnes stojí gotický
zámek, který vybudoval 

koncem 15. století Vilém z Pernštejna. Majitelem hradu se 
později stal král Ferdinand I. Habsburský, který jej prodal 
roku 1562...
Néé, tohle není cestopisný ani dějepisný článek, kterým vás tu
chci nudit :) Ten krásný zámek známe všichni.
Nechci psát o architektonických skvostech naší země, ale o 
úplně jiné hluboké... :)

4.11. je beseda s MUDr. Jarolímem, který v létě nestihl 
dorazit ze Slovenska na seminář a tak už si sepisuji otázky. 
Spoustu témat bych ani nevymyslela, ale pamatuji si je ještě z 
doby, kdy u mě přebývala má milá kamarádka z východního 
Slovenska a HLUBOKOU tedy opravdu řešila hodně.

Hloubka je záležitost vyloženě heterosexuálních žen, protože 
těm lesbickým stačí, aby výsledek vypadal dobře. Hloubka 
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nehraje až tak roli. Já nad tímhle tématem v poslední době 
přemýšlím často, jak se to tak nějak pomalu blíží :) A i když je
to choulostivé téma, prostě jsem si to musela srovnat v hlavě.

Má kamarádka šla za MUDr. Jarolímem s tím, že měla přesně 
změřený "nástroj" svého kluka a prosila ho, zda by nešla 
udělat hloubka přesně na míru (16 cm) :) Měla na mysli 
metodu vytvoření neovagíny z části tlustého střeva 
(tračníková sekce, nebo-li rektosigmoidální vaginoplastika), 
nikoli klasickou a běžnější penilní inverzi. Skutečnost byla 
nakonec taková (a říct to tu můžu, protože nikdo neví, o kom 
mluvím :), že 14 dní po operaci byla hloubka 7 cm, po 
dilatacích tak 8 a po prvním pohlavním styku velmi 
natěšeného partnera 10,5 :) Jak je to teď nevím, ale určitě je 
spokojenost na obou stranách, co jsem mohla slyšet :)
Kupodivu jsem tu o způsobech operací psala docela detailně 
už v červenci 2012 v článku "Chirurgické možnosti pohlaví a 
statistika", kde obě metody porovnávám, aniž bych tušila, že 
tu tračníkovou bude jednou řešit někdo v mé blízkosti.

Teď se objevila ještě metoda třetí a to údajně u MUDr. 
Vřeského v Ostravě, který prodlužuje neovagínu ze štěpu 
kůže stehna a zachovává zvlhčovací žlázy. Protože se o tomto 
lékaři a této metodě nedají nikde sehnat žádné informace, 
oslovila jsem přímo jeho a budu čekat, zda mi odepíše či ne. 
Pokud ano, ráda se podělím o bližší informace.
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Původně jsem hledala informace o tom, která žláza je 
odpovědná za zvlhčení při sexuálním vzrušení. Nebylo mi to 
totiž moc jasné. Prostata? Cowperova žláza? Bartholiniho 
žláza? Měla jsem v tom hokej.
A zjistila jsem věci, které mužské a ženské pohlavní ústrojí 
staví do docela stejné roviny, jakoby to u některých částí 
nebyla ani dvě odlišná pohlaví...

Tento článek tedy věnuji mé kamarádce z východního 
Slovenska, pro níž se hloubka stala tak důležitým tématem, že
se stala i titulkem 4stránkového článku o transsexuálních 
ženách redaktora MF DNES, který tehdy navštívil jedno naše 
společné sezení, na kterém má kamarádka byla také.

Protože je zakázáno volně zobrazovat odhalené části lidských 
genitálií (třebaže jen nakreslené), vyřešila jsem to tak, že ten 
jeden rizikový obrázek bude vyretušovaný, ale po kliknutí se 
zobrazí nevyretušovaný (protože pak by ta názornost byla k 
ničemu že?). S tím, že upozorňuji všechny malé děti, že 
následující řádky jsou pouze pro osoby ve věku 18 let a starší.
Bez obrázků by se mi to totiž popisovalo těžko...

Následující článek o hloubce neovagíny je převzatý z 
http://www.annelawrence.com/genitaldimensions.html

Muži obvykle přehání, když popisují rozměry svých genitálií. 
Některé MtF ženy se po provedené SRS chovají podobně: 
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"Můj lékař mi udělal vaginální hloubku patnáct centimetrů." 
"Jo? No ten můj mi udělal osmnáct!". Občas člověk slyší, jak 
MtF ženy řeší otázky jako: "Můj přítel ho má tak velkého, že 
jsem potřebovala aspoň dvacet centimetrů, abych se mu 
mohla přizpůsobit!" apod.
Poslechem těchto komentářů mohou některé transsexuální 
ženy získat nerealistické názory a očekávání týkající se jejich 
budoucí vaginální hloubky.

Je na čase uvést věci na pravou míru.
Vaginální hloubka rodilých žen se obvykle pohybuje v 
rozmezí 7 - 14 centimetrů.

Jeden z nejlepších údajů o vaginální hloubce rodilé ženy 
pochází z knihy Human Sexual Response (Masters a Johnson,
1966).
Níže uvedený obrázek je převzatý ze stran č. 73 a 74. Typická 
vaginální hloubka se pohybuje mezi 7 - 8 centimetry v 
běžném stavu a 11 - 12 cm při zavedeném zrcátku. Uvedené 
rozměry patří ženám, které ještě nikdy nerodily.
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O třicet let později, Pendergrass, Reeves, Belovicz, Molter a 
White (1996) zjistili lehce vyšší čísla. Měřili vaginální 
hloubku 39 žen, jen jedna třetina z nich byla již rodící. Zjistili 
průměrnou vaginální hloubku 11,5 cm s rozsahem od 6,8 cm 
do 14,8 cm.

Délka penisu mužů při erekci je 13 - 15 centimetrů.
Wessels, Lue a McAninch (1996) uvádí průměrnou 
délku penisu při erekci 12,9 cm ve skupině 80 
normálních mužů. Harding a Golombok (2002) uvádí 
průměrnou délku penisu při erekci 15,3 cm ve skupině 
312 homosexuálů. Ve druhé studii bylo provedeno 
měření s pomocí jejich mužských partnerů, kterým 
mohou připadat některé rozměry větší.

Délka penisu je pravděpodobně větší než vaginální 
hloubka u mnoha, možná u většiny heterosexuálních párů.
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Transsexuální ženy, které zjistí, že jejich vagíny jsou 
mělčí než penisy svých mužských partnerů, by si měly 
uvědomit, že mnoho rodilých žen sdílejí stejnou 
zkušenost. Většina z těchto žen neběží hned za svým 
plastickým chirurgem, aby jim jejich vagínu prohloubil.

Hloubka neovagíny je obvykle omezena délkou 
rectovesicle septa, zpravidla mezi 10 - 12 cm, což odpovídá
normálnímu rozměru u rodilé ženy.

Neovagína je vytvořena v prostoru mezi konečníkem a 
močovým měchýřem. Tento prostor se nazývá 
rectovesicle septum nebo Denonvillier fascie. Níže 
uvedený obrázek ukazuje příslušnou pánevní anatomii v
průřezu včetně tohoto prostoru budoucí neovagíny.

Příprava vaginální dutiny může pokračovat tak hluboko,
dokud lékař dosáhne peritoneálního odrazu (Peritoneal 
reflection), někdy zvaný Douglasův prostor (v ženské 
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anatomii). Obvykle je peritonerální odraz dosažen v 
hloubce 10 - 12 cm.
U mužů je obdobný prostor mezi zadní stěnou 
močového měchýře a konečníkem - excavatio 
rectovesicalis, je položen o něco výše.
Dr. Giraldo o tomto problému odpovídá takto:

"Při pitvách dvou mužských mrtvých těl byl 
naměřen prostor v rectovesicle septum 12,5 
a 10,5 cm. Navíc jsem pečlivě změřil délku 
dutiny u mých MtF SRS případů (celkem 38
v posledních 3,5 letech). Průměrná hloubka 
této dutiny z perineální kůže k Douglasově 
prostoru bez vaginálního tlaku byla 10 - 12 
cm. Pokud by se podařilo prolomit tento 
anatomický limit, bylo by možné získat 
větší hloubku rectovesicalní dutiny a tím i 
neovagín, např. pomocí střevních štěpů. 
Upřímně s vámi souhlasím, že neovagínu 
hlubší než 12 cm je velmi obtížné vytvořit. 
Podobné výsledky potvrzuje i 
amsterodamský tým chiururgů Hage a 
Karim, kteří uvádí průměrnou hloubku 10 - 
12 cm."
(F. Giraldo, osobní korespondence 30. ledna 
2003).

Měření vaginální hloubky v bezprostředním pooperačním 
období.

Ve vaginálním otvoru dochází bezprostředně po operaci 
k otoku tkáně. Ten je největší v první, druhý a třetí 
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pooperační den a obvykle trvá i několik týdnů. V 
důsledku toho je měření vaginální hloubky 
bezprostředně po operaci zkresleno.
Jak doktor Giraldo poznamenává, vaginální hloubka 15 
cm a více je vzácná, s výjimkou metod s použitím štěpů 
tlustého střeva. Blanchard, Legault, a Lindsay (1987) 
zjistili ve své skupině 22 pacientů maximální vaginální 
hloubku 13 cm, zatímco McEwan, Ceber, a Daws 
(1986) uvádí, že pouze 3 (9 %) ze svých 33 pacientů 
mají vaginální hloubku 15 cm nebo větší.

Limitovaná vaginální hloubka po SRS se může časem 
upravit během pohlavního styku nebo úpravou pozice 
partnerů.

McEwan, Ceber a Daws (1986) uvádí, že 8 ze svých 9 
pacientů s vagínou menší než 10 cm mělo pohlavní styk.
Blanchard, Legault a Lindsay (1987) zjistili, že 11 z 19 
pacientů uvádí vaginální hloubku, která je dostačující 
pro všechny nebo téměř všechny partnery, 3 z 19 uvádí 
hloubku, která je nedostatečná pro některé partnery, a 
pouze 5 z 19 uvádí hloubku, která byla nedostatečná pro
většinu nebo všechny partnery. Průměrná hloubka jejich
vagín byla pouze 8,5 cm. Tito pacienti uváděli, že "je 
možné, aby transsexuální ženy měly pohlavní styk a to 
navzdory mělké vagíně za předpokladu dobře zvolené 
pozice, která omezí, aby došlo k "naražení" od 
partnera".
Některé trans ženy jsou znepokojeny svou vaginální 
hloubkou. Většina biologických žen má hloubku vagíny 
mezi 7 - 14 centimetry, což je dostatečné při většině 
pohlavních styků. Největší z dilatátorů, který doporučují
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chirurgové, je větší, než průměrný penis. Pokud se vám 
podaří umístit tento dilatátor do své vagíny, neměly 
byste mít problémy s rozměry penisu většiny mužů. 
Pokud se ocitnete s mužem, která má penis větší, než je 
průměr, je docela pravděpodobné, že budete mít úplně 
stejný problém, jako ostatní biologické ženy.

Většina žen, které znám a byla u nich provedena penilní
inverze, má hloubku 13 - 15 centimetrů, jedna dokonce 
18.

PŘÍDATNÉ POHLAVNÍ ŽLÁZY U MUŽŮ
Předstojná žláza (latinsky: prostata) je přídatná pohlavní 
žláza, jejíž sekret je součástí ejakulátu a zvyšuje 
životaschopnost spermií. Prostata zdravého muže je velká asi 
jako vlašský ořech, váží zhruba 20 gramů, a je umístěna pod 
močovým měchýřem a jako prstenec obkružuje močovou 
trubici.
Je vklíněná do prostoru mezi stydkou kostí a konečníkem - 
faktu, že se dotýká stěny konečníku a je tak poměrně snadno 
dostupná, se využívá jak při rektálním vyšetření prostaty, tak 
při sexu.
Prostatické žlázky vylučují sekret, který se při ejakulaci mísí 
se spermiemi a tvoří 15-30 % ejakulátu.
Zinek ovlivňuje metabolismus testosteronu v předstojné žláze.
Jako všechny přídatné pohlavní žlázy, i prostata potřebuje ke 
svému růstu a správné funkci vliv androgenů, tedy mužských 
pohlavních hormonů, z nich hlavně testosteronu. Bez nich 
produkce sekretu ustává a žláza časem involvuje (splaskne).
Homologní strukturou u žen jsou parauretrální žlázy, které 
jsou vytvořené u některých žen a jsou příčinou tzv. ženské 
ejakulace.
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Cowperova žláza (gl. bulbourethralis, gl. Cowperi) je jedna z
přídatných pohlavních žláz savčích samců. Vyskytuje se u 
člověka a všech druhů domácích savců kromě psa. Přídatné 
pohlavní žlázy jsou žlázy připojené na vývodní cesty 
pohlavní, při ejakulaci se jejich sekret mísí se spermiemi a 
zvyšuje životaschopnost spermií. Cowperova žláza je 
homologní struktura k Bartholiniho žlázám samic.
Výměšek Cowperových žláz tvoří 15-30% ejakulátu a tvoří 
tzv. poslední vlnu ejakulace. V samici pak vytváří hlenovitou 
zátku, která zabraňuje výtoku ejakulátu a zároveň pokrytí 
dalším samcem.
Sekret je čirý, hlenovitý a zásaditý. Obsahuje aminocukry a 
sialoproteiny. Zásadité prostředí vytvářené Cowperovou 
žlázou neutralizuje kyselé prostředí pochvy samice a má 
příznivý vliv na pohyblivost spermií. Zvyšuje také viskozitu 
ejakulátu.
PŘÍDATNÉ POHLAVNÍ ŽLÁZY U ŽEN
Bartholiniho či Bartholinská žláza, známá též jako velká 
předsíňová žláza (latinsky glandula vestibularis major) je 
párová žláza velikosti hrášku nacházející se v oblasti 
ženských zevních pohlavních orgánů. Je umístěna po levé a 
po pravé straně pod poševním vchodem.
Bartholiniho žláza odpovídá vývojově Cowperově žláze 
(latinsky glandula bulbourethralis) u muže.
Původně se předpokládalo, že se Bartholiniho žlázy podílejí 
na zvlhčování pochvy během pohlavního styku. Žlázy ale 
produkují jen malé množství sekretu (jednu nebo dvě kapky) 
během vrcholného vzrušení. Výzkum amerického vědeckého 
týmu gynekologa Williama Masterse a psycholožky Virginie 
Johnsonové ukázal, že vaginální zvlhčování je zajišťováno 
hlouběji v pochvě. Bartholiniho žlázy mohou jen mírně 
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zvlhčit vulvu a zpříjemnit tak ženě kontakt nebo dotyky v této
citlivé oblasti.
Skeneho žlázy (latinsky glandulae vestibulares minores) či 
periuretrální žlázy jsou součást zevních ženských pohlavních 
orgánů. Jsou umístěny v horní stěně vaginy poblíž spodního 
konce močové trubice; ústí buď do močové trubice, nebo do 
vulvy poblíž otvoru močové trubice.
Tyto žlázy byly pojmenovány po skotském gynekologovi 
Alexandru Skenemu, který je roku 1880 jako první popsal pro
západní medicínu.
Oblast Skeneho žláz (ve vagině) je také známa jako 
Gräfenbergův bod nebo bod G.
Nově je jako bod U označováno místo okolo močové trubice a
částečně Skeneho žláz. Některé ženy popisují, že dráždění 
tohoto místa (podobně jako bodu G) přináší příjemné pocity 
až orgasmus.
Skeneho žlázy jsou pokládány za příčinu ženské ejakulace. 
Emanuele Jannini z italské univerzity L'Aquila nabídl v roce 
2002 pro tento jev vysvětlení. Skeneho žlázy mají vysoce 
variabilní anatomii a u každé ženy jsou jinak velké. Právě tato
rozdílná velikost by mohla být vysvětlením, proč se u 
některých žen ženská ejakulace vyskytuje a u jiných nikoliv.
Skeneho žlázy jsou homologické s předstojnou žlázou 
(prostatou) u mužů (tj. mají strukturu vyvinutou ze stejné 
zárodečné tkáně). Mléčná tekutina, která se objevuje během 
ženské ejakulace, má údajně obdobné složení jako tekutina, 
která se u mužů tvoří v předstojné žláze. Někteří vědci proto 
opouštějí název Skeneho žlázy a hovoří o nich jako o ženské 
prostatě.
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Takže neodámy! Za vaši hloubku může vlastně Douglas a
jeho prostor :)

Proč tu o těchto žlázách píšu?
Při SRS se běžně prostata ponechává. Některé MtF ženy 
protestují, protože mají pocit, že v nich zůstává něco z 
mužské minulosti, ale není tomu tak. Pokud by byla prostata 
odstraněna, byly by ve skutečnosti MtF ženy méně ženami, 
než s ní. Prostata totiž stejně jako ekvivalentní Skeneho žlázy 
u žen způsobují podobné pocity jako při stimulaci bodu G a 
má na svědomí přirozené zvlhčování neovagíny.
Sekret z prostaty a Cowperovy žlázy (u biologických mužů) 
však po SRS obvykle nestačí zvlhčovat neovagínu a tak je 
často nutné stejně používat lubrikační gely.
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Jelikož jsem se od jedné MtF slečny ze severní Moravy 
doslechla právě o tom, že MUDr. Vřeský ponechává tyto 
žlázy aktivní, ta myšlenka se mi zalíbila. Myslela jsem si, že 
MUDr. Jarolím to tak nedělá - ale ve skutečnosti asi ano.
A protože se s MUDr. Jarolímem začátkem listopadu uvidím 
(spolu s ostatníma holkama), tohle bude jedna z otázek, na 
které se ho chci zeptat.
Pokud tento text čte některá slečna, která je již po SRS a ví 
přesně, jak to s těmi žlázami je, tak budu ráda, když tu nechá 
nějaký komentář k věci. Vím, že každá to máme (stejně jaké 
každá biologická žena) jinak, ale každý názor se hodí. Každá 
biologická žena reaguje jinak na sexuální podněty a chová se 
jinak při vzrušení, stejně tak i její žlázy. Nelze tedy říci: "Po 
SRS jsou všechny ženy úplně suché a je nutné vždy použít 
lubrikant."
Až budu mít všechny informace o všech třech metodách 
operace pohlaví pohromadě, které provádí tři čeští chirurgové 
(MUDr. Jarolím - Motol, MUDr. Veselý - Brno a MUDr. 
Vřeský - Ostrava), dodám je sem na blog.
MUDr. Jarolím má ale jednu nezpochybnitelnou výhodu a tou
je množství zkušeností, neboť operuje o desítky více žen a 
mužů, než ostatní dva chirurgové (což ale zase nemusí 
snižovat jejich kvality).
Operace pohlaví ale (v drtivé většině případů) probíhá jen 
jednou za život a tak nejsem schopná osobně vyzkoušet 
všechny tři :)
Ještě, než skončím, tak bych se chtěla podělit o zážitek, který 
jsem měla v týdnu s jednou kolegyní. Sedly jsme si k 
jednomu stolu, když jsme byly na obědě a protože tam nikdo 
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jiný nebyl, byla zvědavá, jak bylo ve středu v Praze na sezení 
a tak jsem jí tak trošičku něco vyprávěla.
Věděla jsem, že je blondýna, ale zůstala jsem z ní trochu 
mimo, když přišla řeč na téma sexuální orientace u transžen. 
Ptala se, co dělají partnerky takových žen, když se to dozví. 
Řekla jsem jí, že některé utečou, ale některé (ve výjimečných 
případech) zůstavají.
Nemohla to pochopit. "Proč zůstávají? No to přeci postrádá 
smysl toho, proč to děláte ne? Protože vy to děláte proto, 
abyste mohly žít s muži ne?"
Pomooooooc! :)
Tohle možná funguje v Íránu, kde je homosexualita trestná, 
ale transsexualita ne, takže homosexuálové volí operace 
pohlaví, aby mohli žít s muži.
Ale abych si měnila pohlaví jen proto, že chci žít s mužem?
Vysvětlila jsem jí, že stejně jako u biologických žen jsou 
heterosexuální a lesbické ženy a že to, abychom žily s muži 
není ten důvod, proč volíme přeměnu pohlaví. O to tu vůbec 
nejde.
Ale to se těžko vysvětluje.
Některé názory lidí kolem nás jsou stále zabedněné a je 
potřeba každému z nich postupně otevírat oči i myšlení zcela 
jiným směrem.
Naštěstí se ale ve větší míře setkávám s lidmi, kteří o tom 
alespoň maličko už něco vědí.
Nepotřebuji, aby všichni hned znali všechny detaily. Potřebuji
jen, abychom v jejich očích nebyli úchylové, transvestité a 
herečky, které si na ženy jen hrají. Tohle nás opravdu 
nepřejde, víte?
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Pohled na opačnou stranu (FtM)
19. října 2014 v 9:18 | Tereza |  Přeměny 

Čas od času prostě dostanu chuť podívat se na nějaké kluky :) 
(Myslím teď FtM kluky, na ty biologické koukám pořád. :).
Ne, že bych ty FtM vyhledávala (to ne), ale zajímá mě, jak se 
jim daří.

A všimla jsem si zajímavého jevu.
Najít obrázek nějaké MtF před přeměnou, kdy vypadala ještě 
extrémně mužně spolu s dalším obrázkem během nebo po 
přeměně, kde rozkvetla v nádhernou ženu není problém.
Ale najít obrázek nějakého FtM před, kdy by vypadal 
vyloženě žensky je docela těžké a výjimečné.
Většina FtM videí mapujících celý život fotkami od dětství už
často zobrazuje tyto slečny v krátkých účesech, bez make-
upu, v pánských kalhotách nebo jak hrají fotbal a troufala 
bych si říct, že polovina z nich už jako kluk vypadala předtím,
zatímco u MtF to v drtivé většině případů říct nejde (že 
vypadaly žensky už předtím).

Jsou totiž také dvě skupiny: 1) ta, která protestuje už od 
dětství a odmítá nosit sukýnky nebo dlouhé vlasy a 2) ta, která
sice nenávidí všechny ty holčičí záležitosti, ale tiše to snáší, 
protože se za to stydí.
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Líbí se mi dívat se na přeměny kluků, kteří jsou na opačné 
straně. A líbí se mi, když ten kluk, co je teď fakt pořádným 
chlapem býval předtím křehkou roztomilou dívenkou. Dalo 
mi trochu práce takové extrémy najít, ale dá se to :)

Dokonce i Google tentokrát zklamal, protože když nechám 
vyhledat vyloženě termín "female to male", po pár výsledcích 
už mi nabízí jen "male to female", protože těch je všude 
spousta.

mladičký Dylan, Nizozemí:

(Tohle raději nekomentuji... jen si povzdechnu.)
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Derrick, USA:

Derrick má dokonce vlastní dceru, což u FtM nebývá běžné
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(vlastní potomek). A nemohla jsem si odpustit dát sem těch
fotek víc...

Emery, USA:

Ve dvacetiminutovém videu je slyšet i posun od dívčího hlasu
k vyloženě mužskému na konci, kde je 1 rok na testosteronu.
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Austin, USA:

Minutové video, v jehož polovině dojde k překvapení :)
Tenhle klip mě navíc i pobavil.

Skyler, USA:

Další tatínek, který má své vlastní děti...
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Skylar, USA:

...foto ještě před testosteronem.

François, Nizozemí:

atd.
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Nejen za "slečnami" v kšiltofce s krátkými vlasy se skrývá 
někdo jiný. Může jít i o docela křehkou roztomilou 
dlouhovlasou dívenku, která má trápení, které se bojí 
komukoliv říct...

Zatímco u MtF videí brečím, jaké jsou z nich krásné slečny, u 
videí FtM brečím, jaké to byly krásné slečny a už nejsou. 
Samozřejmě, že jim to přeji, protože chápu, proč to dělají. A 
držím palce i všem klukům!
Ač tedy fotky z dětství nemusím, bývají taky dojemné, když 
si člověk uvědomí, jak to dítě muselo být vyplašené, protože 
nevědělo, co se to s ním děje.

Ale stejně mě baví, jak je u nich všechno naruby :)
Hlavně zničit co nejvíc té ženskosti!

V listopadu je po půl roce společné sezení kluků a holek, tak 
už se moc těším. Na to předchozí přišli kluci jen tři, což byla 
velká škoda, ale všichni tři jste mě bavili tím, jak jste se 
chlubili svými vousy, svaly, mužným hlasem a radostí! ;)

A teď pohled zase na tu mojí správnou stranu :)
Na víkend jsem se těšila nejen proto, že jedu zase do 
Německa, ale vzala jsem si s sebou foťák a jakmile jsem 
uviděla hezké barevné místo, zastavila jsem... Všechny 
kámošky, které jsem oslovila, mi daly košem, takže jsem jako 
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vždy jela jakožto osamocená cestovatelka. Aspoň jsem si 
mohla pustit v autě písničky, jaké chci.
Nevím, jestli je to úplně dobrý nápad sem tu fotku dávat - 
poslední dobou je jich nějak moc a měla už bych se krotit a 
tak minimálně do Vánoc určitě žádnou další nepřidám.

Podzim v Žitavském pohoří (nejmenším pohoří v Německu)
(foto č. 127)

Focení bylo jednoduché a trvalo krátce. Jelikož mi baterky ve 
foťáku vypověděly službu po první fotce, mohu říci, že při 
dnešním focení mám úspěšnost mnou schválených fotek 100 
%, což se mi ještě nestalo :)
Ale jinak by to chtělo fotografa. Ty selfie, samospouště a 
stativy už mě nebaví.
A pak taky odvahu se nechat fotit, když si myslím, že nejsem 
fotogenická.

Podzim ale rozhodně fotogenický je:

Tak zase za rok třeba v našem parku... :/
(To si říkám každý rok).
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Věčné pochybnosti
20. října 2014 v 17:28 | Tereza 

Taky máte tak rády slova "girl", "woman", "female", 
"femine", "dívka", "slečna", "paní", "žena"...? :)
Jen co jsem dnes odpoledne usedla k počítači, spustila se mi v
internetovém rádiu hezká písnička, která má v názvu slovo 
GIRL. Já to slovo úplně miluju!!! :) A jak ho ta zpěvačka 
hezky vyslovuje :)
Někdy si jen tak povídám sama pro sebe a vyslovuji si tohle 
slovo nahlas :) (Když jsem sama, samozřejmě :)) A přidám 
před to slovo ještě "I am". :) Myslím tou radostí, že to tak je, 
protože to zní dobře. Nepotřebuji se o tom ujišťovat, jen se mi
to líbí :)

Teď jsem se vrátila z pošty.
Normálně bych o tom nepsala, ale něco mě donutilo zase 
přemýšlet. Chtěla jsem se projít, tak jsem šla pěšky a zase si 
užívala tu svobodu. Přesto jsem ostražitá a pozoruji 
nenápadně (už ne tak s panickou hrůzou jako dřív) ostatní 
kolemjdoucí. A vlastně je to vždycky v pohodě...
Jenže před poštou stáli dva kluci (nebo něco mezi klukem a 
mužem). Ten jeden byl opravdu krásnej! Jenže on na mě 
koukal už z dálky a nepustil ze mě ten jeho kouzelný pohled, 
ani když jsem procházela kolem něj. Snažila jsem se ten jeho 
pohled svým pohledem odtrhnout, ale on se nedal, tak jsem 
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svůj zrak musela pokorně sklonit a nemohla se tedy soustředit
na výraz jeho tváře.

Co si v takovou chvíli pomyslí každá biologická žena?
"Jéé, ten je hezký. Asi se mu líbím, když na mě tak kouká!"
Co si v takovou chvíli pomyslíme my?
"Doprčic, něco se mnou je. Ach jo, zase na mě kouká, protože
mu připadám divná."

Neumím to rozlišit :(

A protože se řídím metodou pravděpodobnosti, vždycky si 
řeknu, co je pravděpodobnější (protože je pravděpodobnější, 
že to tak doopravdy je):
a) Kouká na mě, protože se mu líbím (jako žena) nebo b) civí 
na mě, protože mu připadám divná?

No a vyjde mi, že pravděpodobnější je prostě b).

Proč mě 100 lidí mine jakoby nic a ten 101. na mě takhle 
kouká? Čím je on jiný, že jsem ho zrovna já zaujala? Má snad
nějakou zvláštní schopnost, o které nevím?

Takže jsem zašla na poštu, poslala si své balíky a přála si, aby 
tam stál ještě, když půjdu ven.
A on tam stál! Celá jsem zahořela nadšením :)
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Jenže jen co jsem vyšla, okamžitě na mě přilepil zase ten svůj 
pohled! Viděla jsem na něm, jak najednou strhl svůj pohled z 
něčeho neurčitého na mě a sledoval mě.
Tohle přeci nemůže být normální pohled.
Ale usmála jsem se na něj. I předtím. Ono to bylo stejně 
spontánní, přestože jsem se bála.
Nic víc nemůžu udělat, protože já jsem žena a pokud muž 
chce, tak udělá něco první, aby té ženě dal najevo, že se mu 
líbí. Přeci to nebudu já, kdo se o něco pokusí? Jenže pokud on
nic neudělá, tak to ještě neznamená, že se mu ta žena nelíbí. 
Čímž mi to nesmírně komplikuje.
Předběhla jsem je, upravovala si v tom větru pramínky vlasů 
za ucho, usmívala se a strašně stydlivě se vzdalovala, aniž 
bych se ohlédla.

Cestou domů mi pak došlo, že tímhle způsobem nikdy 
nezjistím, jak mě ten muž vnímá, protože si budu navždy 
myslet, že ve mě ženu nevidí, ale právě mě podezřívá.

Před pár týdny jsem poznala někoho, kdo mi přesně tohle 
vytloukl z hlavy, abych takhle nepřemýšlela, protože je to 
nesmysl. Vím, že takhle uvažujeme úplně všechny. Dokonce i 
kupodivu ty, o kterých si myslíme, že jsou dokonale ženské. 
Nemívám už stavy, že bych si připadala divná nebo jako 
někdo mezi. Protože mám zpětnou vazbu od cizích lidí, kteří 
mi to (aniž by to tušili) dávají jasně najevo. Věřím si, i když 
nejsem pořád dokonalá, jak bych chtěla. Ale spíš mě štve, že 
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nedokážu toho kluka brát tak, jak bych chtěla - jako každá 
jiná biologická žena.
UŽÍT SI TEN POCIT, ŽE JSEM ŽENOU A ŽE JSEM 
OBDIVOVANOU ŽENOU, KTERÁ SE TOMU MUŽI LÍBÍ.

To bude asi tím, že my si nikdy nebudeme připadat dostatečně
ženské a vždycky v nás bude taková ta malinká pochybnost, 
kterou nenávidím! :(

I já bych si chtěla užívat flirtování, mrkání, usmívání. Přála 
bych si, aby mě takový muž oslovil, protože se mu líbím.
A i když mi to někdo tvrdí, že to tak je, stejně přijde moment, 
kdy přijde takováhle situace a já jsem v koncích.

Nemohla jsem se mu líbit.

I když přijdu domů a vidím se v zrcadle tak, jak viděl před 
chvílí on mě. A tam je to ok.
Ale co když mě viděl jinak? Z jiného úhlu? Co když jsem se 
zrovna divně zatvářila?
Proč si myslím, že se mu nemůžu líbit?
Která žena si o sobě myslí, že je krásná?

Nemyslím si, že chodím divně nebo dokonce mužsky. Užívám
si tu chůzi na podpatcích, nechodím shrbená a nepřipadám si 
ani trošku mužně. Jsem v sedmém nebi, když jsem mezi lidmi
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a vidím se v odrazech výloh nebo když mě úplně cizí lidé 
oslovují "paní".

Tolik bych chtěla vědět, proč se na mě tak díval...
A tolik bych chtěla, aby existoval jen jediný důvod, proč se na
mě muž dívá. Aby ten druhý - nežádoucí - vůbec nikdy 
neexistoval... No, ale smůla.

I kdyby se na mě díval právě proto, že jsem mu připadala 
divná, chtěla bych to vědět.

Takhle mu ani nikdy nedám šanci, protože budu automaticky 
předpokládat, že se mu právěže nelíbím, ale že řeší něco 
jiného. A s takovým člověkem já se přece bavit nebudu!

Škoda, že nepřišla situace, kdy mě mohl oslovit. Nebo 
kdybych měla tolik odvahy a nestyděla se, abych se mu mohla
celou dobu (jako on mě) dívat do tváře. Protože podle toho 
výrazu poznám, jak se ten člověk dívá.
NEBO NEPOZNÁM?

Můžu se cítit sebejistěji, ale nikdy si nebudu myslet, že mě 
takový člověk vidí jako ženu, která se mu může líbit.
Proč?
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Protože si myslím, že nevypadám jako žena, která se může 
nějakému muži líbit. Protože máme v té své "postižené" hlavě
minulostí zafixováno až příliš pochybností.
Dokonce i přesto, že mám teď blízkého muže, kterému se jako
žena líbím. On mě svými slovy, chováním a činy přesvědčil, 
že to tak je, ačkoli jsem tomu dlouho nevěřila.

Ale co když to tak není, že mě muži vidí jako ženu?
Může se do mě vůbec muž zamilovat?
Přála bych si to.
Jeden se do mě zamiloval. Nezná mě jen z fotek a e-mailů, ale
viděli jsme se, povídali jsme si, líbali jsme se a objímali...

Chybí mi to...

Kolik potřebujeme důkazů? A jak velké ty důkazy mají 
proboha být, abychom uvěřily?
Kolik potřebujeme času?
Kolik potřebujeme ženskosti, abychom byly spokojené a 
zbavily se těch našich VĚČNÝCH POCHYBNOSTÍ? :(
Nepřeháníme to tak trochu?

Přijde někdy vůbec moment, kdy budu schopná říct: "Jé, on se
na mě dívá, asi se mu líbím?" a ani v nejmenším mě 
nenapadne, že by to mohlo být z jiného důvodu?

Automaticky mám strach.
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Bojím se, že mě zkoumá.
Bojím se, že nejsem dostatečně ženská.
Bojím se, že neprojdu :(

Co to je za blbost, Terezo?
Když procházíš u jiných, proč bys nemohla projít u jednoho 
kluka stojícího před poštou s kamarádem?
Jak to, že jsem absolutně nevnímala toho kluka vedle něj? 
Byla jsem jak přikovaná jen k jednomu člověku v okolí, i 
když kolem mě procházelo v tu chvíli asi 20 lidí.

To je takové to střetnutí pohledů, kdy nic kolem neexistuje a v
tu chvíli se vnímají jen ti dva.

Tohle to podle mě ale nebylo.
Tedy z mé strany ano, jenže jak to mám poznat? :(
A jak to bylo podle něj?
Nejspíš teď řeší cestou domů městem se svým kamarádem tu 
transku, co prošla kolem a nemůžou se z toho šoku dostat, tak 
se tím nesmírně baví. :/ To se jen tak nevidí. Před poštou v 
tomhle městě...

Neumím to rozpoznat, ačkoli si myslím, že ano.
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Řešily už jsme to tu mnohokrát - že zatímco nás někteří lidé 
mohou pozorovat právě proto, že se jim líbíme, my to 
automaticky vyhodnotíme, jakože "civí na transku".

Já ale nechci, aby to tak bylo!

Tak pro to něco dělej, Terezo jedna.

Dobře, jdu si dojíst milku, co jsem dostala k svátku od 
kamarádky Anetky a přesměrovat myšlenky úplně jinam... na 
další článek, na který se těším už od včerejška :)

Jakoby se nechumelilo :)
Protože ono se naštěstí nechumelí :)

Mimochodem - to sem ještě vsunu.
Odepsal mi MUDr. Vřeský z Ostravy!
To považuji za úspěch :)
Ale místo odpovědí na mé zvědavé otázky mi napsal, ve které
dny a hodiny se mohu objednat na konzultaci a že už se těší, 
jak všechno spolu detailně probereme.
Objednat se na konzultaci k MUDr. Vřeskému lze na tel. 603 
500 634 každé úterý ve 13 - 15 h. nebo středu mezi 8 - 14 h.
(Takže Dannie - to je informace pro tebe! ;)

To znamená, že si nejspíš budu muset během příštího půlroku 
udělat přes celou republiku zase výlet do Ostravy :)
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A to jsem ho prosila o informace mailem, protože začátkem 
listopadu jdu k MUDr. Jarolímovi na besedu, tak abych to 
měla hezky porovnatelné.
No jo. Nemusí jít všechno po mém :) Ale rozhodně pro to 
udělám maximum a předem to nevzdávám :)
Předem nevzdávám vůbec nic!

A ještě bych tu chtěla uvést na pravou míru to slůvko "věčné" 
v názvu článku.
Neuvědomila jsem si, že tím zase nahraji všem 
pochybovačům, kteří potom tvrdí, že třeba to nás odlišuje od 
biologických žen.
To slovo "věčné" je tu s nadsázkou a s povzdechem. Ale 
rozhodně neznamená, že pochybnosti budou věčné.
Podle toho, co vypráví ženy několik let po SRS, dochází k 
vymizení těchto pochybností zhruba mezi 6 - 10 rokem od 
ukončení přeměny.
A 6 - 10 let není na věky :) Ačkoli nám to teď tak může 
připadat.

------------------
Tenhle článek je divný :)
Už po třetí ho doplňuji.

Jenže dnes ráno přišel takový moc hezký kontrast k včerejším 
pochybnostem.

Říjen 2014 - Věčné pochybnosti 1903



Po příchodu do práce tu opravoval pan opravář tiskárnu. Moc 
často pískala. A hodně vysokým tónem. Už pár týdnů nemůže 
přijít na to proč. Odpojil repráček, zkontroloval lasery, 
zdroje... A pořád píská! Byl z toho nešťastný. Tak mu říkám: 
A nemůže to být tím záložním zdrojem, na kterou je ta 
tiskárna napojená? Přijde mi, že to má souvislost a že píská 
kvůli němu. Všimla jsem si, že záložní zdroj tak divně bliká, 
když ta tiskárna píská.

Tak nechtěla jsem mu to říkat hned, ale když už byl v takové 
zoufalé situaci :)
Zajásal, odpojil jí od záložního zdroje, napojil rovnou do 
elektrické sítě a problém vyřešen.
A pak tu před všemi mými kolegy prohlásil tu nejkrásnější 
větu, jakou jsem dnes mohla slyšet a která mě tak potěšila: 
"No jo, to se hned pozná ženská! Děkuju." :)

Culím se tu ještě teď po jeho odchodu. A očividně to nemyslel
ironicky.

Seděla jsem tu vedle něj přes půl hodiny, ani jsem se nijak 
extrémně nehlídala, prostě jsem byla svá a taková, jako 
vždycky, i když jsem si vychutnávala, když musel k tiskárně z
mé strany, jak poodjíždím s nožkou přes nožku na kancelářské
židli a seděla trochu rozverně. On mě za celou tu půlhodinu 
identifikoval správně!
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Říkám si, jak to?
Jak to, že mi to tak prochází i u dodavatelů, kteří Toma znali a
bezostyšně mi věří, že já jsem nová zaměstnankyně za pana 
Nováka, dokonce tak, že ho před ní pomlouvají?
Nechápu to. Nepřipadám si tak dokonalá, jak bych chtěla, ale 
oni mě asi vidí jinak :)

Dobře, tak to beru, když mě někdo vidí jako ženu. (To jsem 
ochotná tedy už připustit).
Ale abych se ještě k tomu někomu jako žena líbila? :)
Ano, to bych si opravdu přála.
Ale jak to mám na všech těch mužských pohledech poznat?
Už dávno jsem zjistila, že muži koukají.
Všude a kamkoli :)
Jsou to pohledy, které Tom neznal. A Tereza je schopná 
některé z nich dekódovat jako pohledy muže na ženu. 
Nejlepší je, že koukají úplně všichni (muži)! :)
Ale pořád tou svou děsnou teorií pravděpodobnosti budu ten 
roztomilý pohled toho kluka před poštou dekódovat jako 
podezřívání.
Nebo ne? ;)

Co takhle to vyzkoušet a reagovat úplně jinak, než strachem a 
"stáhnutím" se do své ulity? :)
Co takhle chovat se jako žena, když už ženou jsem? :)
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Víkendové malování
20. října 2014 v 22:26 | Tereza 

Néé, nestává se ze mě 
malířka. (Zůstávám 
spisovatelkou :)
I když svým způsobem 
každá žena je malířkou a 
to ne jen tak ledajakou - 
většinou svůj výtvor 

potom ukazuje celý den lidem kolem sebe a ti o ní s klidem 
mohou prohlásit, že jí to sluší. Ve skutečnosti je tedy každá 
žena umělkyní v kreslení a nepochybuji o šikovnosti většiny z
nich.
Mluvím o líčení.
:)
Sice nesnáším matematiku a logiku, ale miluju statistiku. 
Podle mě je to totiž samostatná disciplína :)

Včera byla neděle. Ráno poněkud mlhavé, nechtělo se mi z 
postele, tak jsem si lehla ještě k telce, udělala čaj a jen tak se 
válela v pyžamu skoro do 11, což obvykle nedělám a koukala 
na pohádky. Lenošit je totiž pro mě velmi vzácné a tak jsem si
to opravdu užívala.
Najednou bylo poledne a já zjistila, že jsem ještě 
nenamalovaná! Rychle, co teď? :)
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Nejprve mě zachvátila panika, ale pak jsem si řekla, že stejně 
dnes ven nepůjdu a na to odpoledne už jsem se doma sama 
pro sebe malovat prostě nechtěla a hlavně nepotřebovala, 
protože bych to dělala jen kvůli sobě.
To je něco dříve naprosto nemyslitelného. Užívala jsem si 
každou možnou vteřinu věnovanou ženskosti a i když jsem 
byla doma sama, prostě jsem se (sama pro svůj dobrý pocit) 
ráda i namalovala. To samozřejmě platí i teď, neboť líčení mi 
dělá velkou radost, ale začala jsem uvažovat logicky, trochu 
lenošivě, a přemýšlela, jestli takhle uvažují i jiné biologické 
ženy - že se nemalují, pokud vědí, že zůstávají doma samy.

Nebylo nic jednoduššího, než se ostatních takových 
biologických žen zeptat. Napadlo vás někdy, kolik žen se 
třeba vůbec nikdy nelíčí? A ty, které se nelíčí jen občas, jaké k
tomu mají důvody? :) Jo, jsem prostě zvědavá holka.
Ale jak to udělat, aby těch respondentek bylo hodně? Ne 
nějakých deset dvacet, ale třeba sto? To už by mělo určitou 
vypovídací hodnotu.

Vytvořila jsem tedy krátký dotazník s deseti otázkami, který 
jsem zveřejnila na mém oblíbeném votocvohoz.cz, kde si 
holky vždycky rády vypomohou a poprosila je, aby mi ho 
vyplnily, že potřebuji alespoň 100 respondentek.

No jo. Jenže to jsem ještě nevěděla, co to způsobí :) Doslova 
lavinu!!!
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Za minutu (!) jsem měla 34 vyplněných dotazníků, za pět 
minut byla dosažená stovka, za půl hodiny 300 a teď už je to 
neuvěřitelných 781!
Sice jsem před chvílí na votocvohoz holkám napsala, že už 
vyplňovat dotazník není potřeba, protože ve free verzi, ve 
které jsem on-line dotazník na www.netquest.cz vytvořila, je 
umožněno vyplnění maximálně 900 respondentům, což bude 
dosaženo za chvíli, ale ony ho stále a stále vyplňují :) Takže 
počkám do zítřka, než dojde k dosažení tohoto čísla, abych 
opravdu dala prostor úplně všem a pak tento článek 
zveřejním. (Pokud tento článek teď čtete, tak už je "zítra" :).

Jsem nadšená! :)
Nečekala jsem takový zájem. Stačilo mi sto odpovědí :)
Spousta holek mi napsala, že je zajímají výsledky, protože 
taky chtějí vědět, kolik holek se nemaluje :) Takže teď to 
musím hodit i na nějakou "neutrální" stránku pro ně :) Bylo 
by nefér jim ty výsledky nepředat.

To mě vážně baví. Dotazníky i to, jak holky drží při sobě a 
rády se podělí o své zkušenosti, co se třeba líčení týče. Vy mě 
v tom nikdy nenecháte, holky! :) Děkuju! ♥

Ta má panika, že jsem se dnes nenamalovala souvisela s 
vlastním pocitem viny, že se snad zanedbávám, což rozhodně 
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nechci (což nikdy nechci a ani taková nebudu) a navíc se 
nenamalovaná sama sobě nelíbím.

Ovšem výsledky na tom obrovském vzorku slečen a dam mě 
uklidnily.
Jsem úúúúplně normální holka! :D
Jupí. :) (Jak jsem mohla pochybovat??? :)

Díky některým otázkám položeným záměrně tak, aby byla 
možná odpověď vlastními slovy jsem se dozvěděla i spoustu 
pro mě nových informací.

A přestože jde o opravdu neskutečně velký vzorek, 
analyzovala jsem poctivě úplně všechny odpovědi v tento 
výsledek.
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Výsledky dotazníku na téma líčení 
(nebo spíše nelíčení)

Nejmladší účastnici bylo 12 (1), nejstarší 51 (1).
Nejvíce účastnic bylo ve věku 18 let (87).
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Chtěla jsem vyfiltrovat slečny, které se nikdy nemalují. Tedy
ty, které volí přírodní vzhled nebo mají permanentní make-up.

Téměř 99 % žen se aspoň občas někdy namaluje!

Kolik žen se občas vůbec nenamaluje? A naopak: kolik žen se
maluje zásadně vždy?

Skoro 14 % žen se maluje vždy a nikdy své líčení nevynechá.
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Tohle je moc hezká tabulka :)
Ukazuje, na co se ženy nejvíce při líčení soustředí. To

znamená, že 92 % žen si maluje horní řasy!
A jen 13 % používá lesk na rty. Odpovědi bylo možné

kombinovat.
Položka "jiné" tam byla proto, kdybych na něco zapomněla a

taky že jo - na pudr!
Kromě nejzastoupenějšího pudru pak holky uváděly ještě:
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korektor
stíny na obočí
tužka na obočí

bronzer
podkladová báze

umělé řasy
matující krém
rozjasňovač

sérum pod oční stíny
sérum na póry

hydratační krém
gel na obočí

konturka na rty
(seřazeno od nejuváděnější k nejméně uváděné)
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Zajímalo mě, zda ženy preferují nějakou kosmetickou řadu.
S malým náskokem vyhrála značka Dermacol, ale oblíbené

jsou také Essence, Maybelline a Rimmel.
Mimochodem - věčný souboj mezi Avonem a Oriflamem

vyhrál Avon :)
Položka "jiná" tam byla opět proto, kdybych na něco

zapomněla a holky uváděly ještě tyto značky:
(některé z nich jsem ani netušila, že existují, takže to bylo pro

mě rozhodně poučné.
Holky já smekám, jaké jste odbornice :)

Yves Rocher, Miss Sporty (a jóóó! :), Catrice, Mary Kay,
Bourjois, MAC, alverde, Gabriella Salvete, NYC, UMA,

Garnier, Sleek, Sephora, Missha, MUFE, Artistry, Revlon,
"nezáleží mi na tom", Lily Lolo, Lush, W7, Clinique, Skin79,
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Bioderma, Estée Lauder, ELF, Benefit, Urban Decay, Too
Faced, nars, Juice Beauty, LR, e.l.f., Chanel, Golden Rose,
Clarins, Inglot, YSL, NEVO, "netestované na zvířatech",

Carmex, Milani, Zoeva, Bobbi Brown
(seřazeno od nejuváděnější k nejméně uváděné)

Jestli někdy někdo budete potřebovat kompletní seznam
kosmetických značek na světě, tak tady je ;)

Tohle mě zajímalo opravdu hodně.

Navíc to dnes zcela neplánovaně začal řešit i můj kolega,
když s kolegyní začal probírat jeho manželku, že by nešla

nenamalovaná ani vynést koš. :)
9 % žen se namaluje za každou cenu i kdyby šlo jen k

popelnici :)
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A o tohle mi šlo - to je ta nejdůležitější otázka (spolu s
volnými odpověďmi z následující otázky).

73 % žen se NIKDY nenamaluje, pokud jsou doma samy!
Potvrdily mi to i kolegyně. Pokud jsou nemocné nebo o

víkendu doma samy a nikam nejdou, prostě se nenamalují :)
Má to tak 566 žen z celkových 781. :)

Jen 2 % (15) z nich se namaluje vždy bez ohledu na to, jestli
doma samy jsou nebo ne.

Tento výsledek mě potěšil :)
Nejsem tedy divná, když se někdy sama doma v neděli

nenamaluji :)

A teď následují konkrétní důvody, proč se ženy nemalují.
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Absolutním vítězem (uvedlo ho 56 % žen) je důvod:
"Když jsem doma sama, nikdy se nemaluji. Většinou o

víkendech. Nevadí mi, že jsem nenamalovaná." :)

Nejlepší nebo zajímavé odpovědi:

Nemaluji se, když na to prostě nemám náladu :) myslím si, že
každá dívka vypadá i nenamalovaná pěkně, protože je to její

"já" a lidé stejně posuzují podle zvyku. Dříve jsem se dost
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malovala a nedokázala jsem si představit, že bych vyšla ven
nenamalovaná a mí přátelé také ne, ale jak jsem s malováním

přestala, po nějaké době to lidé, co mé často vídají přestali
vnímat stejně jako já:) Nemám to spojené s žádným dnem,
prostě se někdy nalíčím abych překvapila ostatní i samu
sebe:D nebo prostě abych zakryla nějakou fakt ošklivou

nedokonalost :)

Nemám na to náladu, připadám si někdy prostě pěkná i
nenamalovaná:)

Sobota, neděle - když se nikam nechystám a dělám si ležící
víkend v pohodlí domova

Maluji se výjimečně a když už, tak minimálně (řasenka +
zafixování obočí bezbarvým gelem, sem tam pudr). Nevidím

důvod, proč to dělat, když jsem se sebou spokojená i bez toho
a jakožto pro sportovkyni je to pro mě nepraktické. Navíc mě

líčení a věci týkající se ho ani nebaví.

Někdy se mi prostě nechce :) Jdu jen do obchodu, na
procházku do přírody nebo ke kamarádce a to se malovat

nemusím.

Víkend - jsem s přítelem, malovat se mi nechce a je to pro mě
pohodlnější. Dále dny kdy vím, že nedojdu do kontaktu se

svými vrstevníky na delší dobu (př. jsou prázdniny, nechodím
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do školy a tak se nemaluju..nenamalované mi nedělá problém
jít třeba do obchodu, kde klidně potkám spoustu známých, ale
nemusím s nimi celý den sedět právě ve škole, tak mi nevadí

že mě na tu chvilku vidí nenamalovanou).

Nemaluju se o víkendu, jednak se mi nechce, jednak v tyto dny
nechodím tolik mezi lidi, takže mi to přijde zbytečný :)

Nemaluji se skoro nikdy. Jen párkrát jsem použila řasenku,
ale jsem moc líná se večer odličovat. Hlavní důvod je však

ten, že se nechci zařazovat do dnešní generace slečen s
pořádnou vrstvou make-upu a proto mi svědomí většinou

nedovolí ani tu řasenku. Začnu, až budu starší.

Nechce se mi kvůli tomu vstávat dříve. Mám poměrně dlouhé
řasy, bezproblémovou pleť, takže mi to nepřijde ani důležité

se malovat každý den.

Nemam na to proste naladu, a chci nechat plet trosku
vydechnout. Jsou to vetsinou dny o vikendu, kdy jsem doma a

relaxuju.

Pravidelně opakující se den je pondělí. Mimo pondělí i
většina dalších. Důvod? Prostě se mi nechce :D

Nemaluji se, protože mě to nebaví a mám radši přirozenost.
Nejčastěji je to o víkendu, ale i do školy, nedělám v tom

rozdíly.
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Protože se radši nasnídám a vyspím než o hodinu dřív vstávat
kvůli dokonalé druhé tváři. Pokaždé jiný den.

Jsem líná nebo to ten den nepotřebuji. Když se třeba nevidím
s přítelem nebo když nemám umyté vlasy.

Víkend - není důvod.

Protože jsem přirozená a nerada se hodně maluji.

Víkendy, dny kdy jsem líná a nechce se mi malovat. Dříve
jsem se malovala vždy, ale styděla jsem se za akné. Teď mám

konečně hezkou plet, tak mi to je jedno.

Nechce se mi ráno vstávat dřív, popřípadě netíhám. Nemyslím
si, že bych nenamalovaná vypadala jako strašidlo.

Většinou to je buď sobota, nebo neděle. Využívám toho, že
nemusím vylézt z bytu, nebo že mě neuvidí tolik lidí.

Je mi teprve 14 let a podle mě mám ještě nízký věk na to se
každý den malovat, a ani to nemám moc potřeba. :)

V práci se to nevyžaduje, nechci na sebe patlat chemii, nechci
aby mi stárla kůže, ráda si protírám oči.
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Nemaluju se, protože ráno nestíhám autobus, popřípadně se
mi prostě nechce malovat :(

Většinou je to nějaký den o víkendu, kdy nemám žádné plány
a jsem celý den doma, nebo když si odskočím jen na 10 minut

ven do večerky.

Jsem na mateřské, takže nemám tolik času a příležitostí proč
se malovat. Pokud jsem chodila do školy nebo do práce, tak

jsem se malovala každý všední den, o víkendu když jsem
někam šla mezi lidi taky.

V pondělí mám školu od 7 a nechce se mi vstávat v 5.
O víkendu, jelikož jsem celý den doma, takže není důvod se

malovat.

Nemaluji se vůbec do školy ani když jdu ven,pouze třeba když
je ples nebo nějaká speciální akce. Nemyslím si, že make-up

dělá ženu krásnou :)
Sobota, nebo neděle, podle toho, co mám za program, pokud

nevylezu z baráku, tak se nemaluju, nemám totiž na koho
dělat dojem :D

Občas prostě nemám chuť se namalovat a přirozená se cítím
lépe.

Maluji se minimálně, do školy vůbec, někdy použiji
maximálně řasenku, když chci vypadat pěkně kvůli nějaké
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příležitosti (pohovor, prezentace, setkání s lidmi, na které chci
zapůsobit,..). Když jdu večer třeba na koncert, což bývá spíš o

víkendu, používám i tužku na oči.
Když jsem doma, s přítelem nebo má pleť vypadá dost zdravě,

abych mohla jít mezi lidi bez makeupu.

Většinou se nemaluji o víkendu (především neděle). Doma se
nelíčím. Pokud si potřebuji odběhnout na nákup, poštu apod.

nanesu si vždy alespoň make-up.
Protože se mi většinou nechce :)

Protože se mi nechce a nemusím vypadat reprezentativně.

Protože make up zase tolik nepotřebuju, připadam si pěkná i
bez něj :) s dnem v týdnu to spojené není.

Stava se to nekdy o vikendu, kdyz je manzel pryc a ja
neopustim byt. Ted jsem na nemocenske a nekdy se nemaluji

ani ve vsedni dny, pokud nikam nejdu.

Nemám na to náladu, připadám si někdy prostě pěkná i
nenamalovaná:)

V neděli. Protože neděle trávím většinou doma a když ne tak
mi přijde zbytečné se o víkendu malovat.
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Nechce se mi malovat, když jdu třeba jen na procházku s
přítelem. Ví, jak vypadám nenamalovaná, líbí se mu to a

nepotřebuju nikoho cizího okouzlovat a navíc nemaluju se
moc výrazně, takže nevypadám až tak odlišně. Potom taky

když musím brzo vstávat a nečeká mě žádná zvláštní událost.

Dny, kdy nikam nejdu nebo jsem s přítelem doma.

Jsem na materske a nekdy nemam cas umyt ani nadobi :-D

Nechce se mi. Jakýkoliv den.
O víkendu, když jsem nemocná, mám moc práce a pracuju z

domu a jdu si jen do večerky nakoupit apod.

Nemaluji se ve dny, kdy nejedu do školy/práce/města/do
společnosti a zůstávám doma. Pleť nechávám odpočinout,

navíc nenamalovaná nevypadám tak hrozně, abych tak
nemohla jít vynést koš nebo do místního obchodu :)

Nelíčím se, když vím, že budu celý den doma. Opravdu mi
přijde zbytečné líčit se pro prázdný byt.

Když jdu do práce, do školy, tak se maluji. Když jsem doma,
jdu venčit psa nebo na rychlý nákup do obchodu, tak se

nemaluji. Obvykle je to tak, že se nemaluji o víkendu, v so a
ne se maluji pouze, když jdu na nějakou akci.
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Zbytečné a otravné v laboratoři ve škole, akorát mám
namalovaná vždycky strach že spíš vzplanu, nebo s kdoví čím
kdo ví jak zreaguju..:D Nemaluju se, když jsem celý den doma

a nebo když je venku takové horko, že se roztékám jen
pohledem z okna:) no a taky když se mi prostě nechce...

Nechávám odpočinout pleť.

O víkendech se nemaluju nebo do školy. Maluji se podle toho,
jakou mám náladu a jestli se mi potom bude chtít odličovat.

Ztráta času dělat ze sebe tuctovku a k tomu si ničit pleť...
Maluju se svátečně když mám náladu a jdu na nějakou lepší

událost, ples apod, většinou tedy pá/so večer, ráno nikdy.
Maluji se když du do školy, na akci, nebo někam, kde se ode

mě očekává nějaká míra upravenosti. Mé malování spočívá v
korektoru a řasence. Doma, nebo do práce (práce na farmě)

se nemaluji, nepotřebuji být namalovaná, abych zvládla
pracovat.

Je to většinou v neděli protože v neděli jezdím k nám domů s
přítelem, a jelikož jezdíme autem a rodina mě odmalovanou

zná, tak se prostě nemaluju :)
Nemaluju se o víkendech, když jsem doma a nehozí, že by mě

viděl nikdo jiný než rodiče :D
Kdysi jsem se malovala kazdy den. prestala jsem pac sem

nechtela po ranu ztracet cas. ted se maluju jen kdyz nekam
razim mezi lidi. myslim vecer...
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Buď jsem příliš líná, nestíhám a nebo mám tak dobrý den, že
nad tím mávnu rukou. A jestli bych to měla rozřadit na dny,
tak by to byl čtvrtek, to chodím plavat se synovcem. I když to

se občas maluju pak v šatně, když pak teda nejdu ještě do
fitka. A klasicky sobota a neděle. To většinou uklízím, válím se

doma a to nemám potřebu se malovat.

Nemaluji se pouze, když jsem doma.
O víkendu (jsem celý den doma s rodinnými příslušníky,

případně jdu pouze nakoupit či za přítelem)

Obvykle se nemaluji přes víkend, kdy jsem doma a nebo s
přítelem. Ale občas se nenamaluji ani, když jdu do

společnosti, za svůj obličej se nestydím.

Spíš si hledám důvody proč se malovat. Bez make-upu jdu
běžně.

Sobota nebo neděle.Proč? Protože jsem doma, kde mi tak moc
nevadí že vypadám jak strašidlo :)

Není čas, musela bych vstávat dřív... (o 30-45 min)

Většinou se nemaluji vůbec, když už se namaluji, tak jen kvůli
focení, do divadla, nebo protože se nudím, než odcházím z

bytu.
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Pokud nejdu do školy, nebo jsem u přítele.

Jsem na mateřské se, nelíčím se, pokud jsem doma a nejdu
nikam "mezi lidi" ven nebo jen s dcerou na vycházku.

V sobotu, ráda lenoším a proto se nebudu přece malovat, když
celý den ležím v posteli:-)

Nemaluji se většinou o víkendu, když jsem doma prostě, jinak
bych bez makeupu nevyšla..

Nemaluji se, protože jsem se svým vzhledem spokojená, a to i
přes to, že mám velmi problematickou pleť. Nejsem ochotná
na sebe plácat chemikálie jen abych uspokojila okolí. Ovšem
hrát si s make upem mě baví a proto se vyjímečně vyblbnu.

Nemyslím si, že je to potřeba, mám ráda přirozenost.
O víkendu, když jsem celý den doma a učím se. K čemu to?

Bez řasenky se učit můžu.
Když vím, že budu zase "za chvíli" doma a jsem pak líná se

odličovat.

Když ráno nestíhám do školy, stejně mě tam už každý zná.

Nechce se mi; cítím se být krásná i bez make-upu, takže se na
malování někdy prostě vykašlu. Se dnem v týdnu to spojené

není.
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Sobota a neděle - není pro to důvod. Pro mě je nalíčení jen
zpestření, ne životní nutnost. Takže když nemám čas některý

den i v pracovním týdnu, tak prostě nic. Neukazuji se na
veřejnosti každý den, ale samozřejmě, že na představení nebo

na tiskovku si alespoň dám řasenku. Myslím, že moje pleť
vypadá dobře a make-up potřebuje jen na výjimečné

příležitosti, ale mám ráda řasenky a jemné stříbrné stíny...
Nepoužívám rtěnku, jen lesk.

Kdyz mam dobrej den, libim se sama sobe i bez toho.

Neděle. Tchyně - zbytečné

Z uvedeného vyplývá, že holky se také nelíčí, když jsou doma
samy, a to i tehdy, když jsou doma s partnerem! :)
Jasně, partner už nás zná, tak na co se před ním líčit? ;)
K tomu musím poznamenat, že moje ex se líčila vždycky a 
mně se to líbilo. I když jsme byli jen sami doma, vždycky se 
nalíčila a moc jí to slušelo. I já to tak chci dělat. Moje ex mě 
vlastně hodně naučila a hodně jsem od ní odkoukala. (Děkuji 
ti, moje ex. :).

Výborný je velmi častý důvod: "Nechce se mi." :) (15 %).
"Nemám na koho dělat dojem."
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A na závěr bych chtěla říct, že důvod "cítím se krásná, 
nepotřebuji se malovat" je právě důkazem, že žena by měla 
být zdravě sebevědomá.
To platí i pro vás, holky!
Myslím MtF...

Pardon za delší článek, ale tohle jsem nemohla zkrátit.
Stačí zarolovat :)
(To nás naučila Anita! ;)

Chce se mi zakřičet: "Je tak úžasné být ženou!"
Nemůžu to ani vnímat jinak.
Tohle je svět, který je pro mě dokonalý i s jeho chybami, 
překážkami, ženskými problémy i starostmi.
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Žádostí o změnu pohlaví je v Česku 
rekordní počet?
21. října 2014 v 21:28 | Tereza 

Já bych řekla, že rekordní není, ale popořádku. :)

Asi měsíc jsem nečetla žádné internetové noviny a než jsem 
chtěla jít spát, říkám si: kouknu na novinky.cz, jestli se něco 
nestalo :)
Před hodinkou vydaný článek na serveru novinky.cz:

Žádostí o změnu pohlaví je v Česku rekordní počet
V České republice v poslední době přibývá žádostí o změnu 
pohlaví. Odborná komise pro provádění změny pohlaví 
transsexuálních pacientů jich letos zaznamenala rekordní 
počet. Ten se poprvé začal blížit stovce.

"Zatím bylo v roce 2014 vyřízeno 87 žádostí, z toho jedna 
zatím negativně," uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví 
Štěpánka Čechová. Za neúspěšné vyřízení žádosti může podle
Čechové nesplnění podmínek, které jsou uvedeny ve Věstníku
ministerstva zdravotnictví.
Zajímavé je rozdělení letošních žádostí. Touhu stát se ženou 
mělo celkem 37 mužů, naopak o to stát se mužem zažádalo 50
žen.
Počet žádostí je v letošním roce rekordní. Podle mluvčí 
ministerstva zdravotnictví za celou dobu své existence komise
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projednala 148 žádostí, z čehož, jak už bylo zmíněno, 87 
letos.

Zasedají čtyřikrát ročně
Komise vznikla v roce 2012 na základě zákona o specifických
zdravotních službách. Do té doby žádosti posuzovaly komise 
přímo v jednotlivých nemocnicích. Podle Štěpánky Čechové 
zasedala komise v roce 2014 zatím čtyřikrát.
Pro změnu pohlaví je nutné, aby žadatel splnil několik 
podmínek. Lékaři se například musí přesvědčit, že transsexuál
je schopen žít v opačné pohlavní roli. Zákrok nemůže být 
proveden, pokud pacient trpí akutní fází psychotického 
onemocnění, mezi něž patří například schizofrenie.
Touhu po změně pohlaví také mohou zhatit právní překážky, 
mezi něž patří trvající manželství nebo registrované 
partnerství a nedosažení plnoletosti.
Celkový počet transsexuálů v České republice není přesně 
známý. Odhaduje se, že jich je mezi tisícem až patnácti sty. 
Například na Slovensku je situace odlišná. Na internetových 
stránkách pravo-medicina.sk odhad uvádí, že v roce 2011 tam 
žilo přibližně 300 transsexuálů.

Tak a teď si ten článek hezky okomentujeme :)
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Chci říct, že to je dobrá zpráva - že do toho jde stále víc a víc 
lidí.

Ta jedna zamítnutá žádost byla zamítnutá proto, že jedna 
sexuoložka z Moravy poslala ke komisi slečnu, která byla 
pouze půl roku v RLT s tím, že ten půlrok předtím už jako 
žena vystupovala - ale kromě v zaměstnání. Což samozřejmě 
nejde obejít a RLT znamená žít v téhle roli minimálně 1 rok. 
Bez výjimky. Zaměstnání, kde trávíme nejvíce času během 
dne je (podle mě) právě tím nejdůležitějším bodem.
Takže se opravdu není čeho bát, pokud každý splní podmínky,
které jsou dané a které všichni známe. Není to žádný rozmar 
komise. Ta nemá prakticky šanci operaci neschválit.

Zajímavý údaj je o rozložení FtM a MtF, kdy letos opět 
převažuje FtM (57 %). Kluků je prostě víc :)

Když autor článku uvádí, že za celou dobu této komise bylo 
projednáno 148 žádostí, zatímco jen v letošním roce už 87, 
pak tím myslí komisi v této nové podobě, která funguje asi 
dva tři roky (teď nevím přesně).
Ještě nedávno zasedaly komise v jednotlivých nemocnicích a 
nebylo třeba vše centralizovat do Prahy na Ministerstvo 
zdravotnictví. Jednou ale někdo vymyslel komisi a teď k té 
jedné jediné musí zkrátka všichni.
Takže údaj o dosud projednaných 148 žádostí v historii 
komise je opravdu neskutečně zavádějící.
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Navíc podle statistik (i toho, co říká Hanka) je počet 
transsexuálů už dvacet let zhruba pořád stejný. Množství se 
nemění. Počet žádostí se letos mírně zvedl, ale komise 
(nezvyklá na takové množství) v tom hned vidí rekord :)
Navíc operací je ročně něco přes 100 (jsou do toho započítané
i operace cizinců z okolních zemí, kde se tyto operace 
neprovádí, takže jezdí k nám (zrovna při mé návštěvě Dannie 
po operaci v Motole tam kromě Slovenky ležela i Běloruska).

Je tu snaha, aby komise zasedaly každé dva měsíce. Tedy 6x 
ročně a ne jen 4x.

A rozesmál mě závěr, který uvádí, že na Slovensku je 
oficiálně asi 300 transsexuálů. :) Samozřejmě je jich víc. Ale 
tohle bude zřejmě myšleno "registrovaní transsexuálové" 
(nebo jak to nazvat). Navíc počítá se do kolonky "transsexuál"
také člověk po přeměně? Podle mě by neměl. Ale přesto se s 
námi tahle diagnóza táhne pořád. Jakobychom stále trpěli, ale 
není to tak.

Diskusi pod článkem nekomentuji a obvykle nesleduji.
Teď jsem ze zvědavosti jen nakoukla a můžu říct, že: ženy = 
pozitivní přístup, muži = otřesnost, homofobie, netolerance!
Do této diskuse pod jejich článkem se já rozhodně zapojovat 
nebudu. Je to smutné.
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Josef Goldman, Plzeň: "Hlavně, ať na nějakýho nenarazím. 
To bych nevydejchal a už vidím tu černou kroniku."

Jsem si jistá, že takových Pepíků potkávám denně desítky ;)

A tuhle polovinu lidstva ta druhá (včetně mě) miluje...
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Co takhle do Olomouce, pane 
Klinefeltere?
26. října 2014 v 20:19 | Tereza 

Vůbec nejsem silná.
Žádnou neděli večer, kdy vracím Kačenku prostě nedokážu 
nad tím pocitem smutku vyhrát. Je to přes dva roky, ale je to 
pořád stejné. Nefunguje na to nic.
Jen co po návratu otevřu dveře a slyším to ticho, které ještě 
před chvílí tichem nebylo, ale krásným dětským smíchem a 
vidím tam bílý nafouknutý balónek, se kterým jsme si před 
odchodem házely, abych trochu rozveselila tu ponurou nedělní
podvečerní náladu, kterou míváme obvykle obě, což vždycky 
pomůže nebo když vejdu do obýváku a na stole leží víla, na 
kterou kladla Kačenka zvláštní důraz, abychom jí tu 
nezapomněly... a přesto zůstala na stole, protože jsme hledaly 
její křídla... Ty víly jsou pro ní tak důležité. Nemůžu jí nechat 
14 dní bez ní. A tak se ještě vracím...
Z pootevřeného okna v paneláku je slyšet vzdálený pláč 
miminka. V jejich obýváku je útulné přítmí. Nikdo neotvírá. 
Volám ex, že držím v ruce Kačenky vílu, ať přijde dolů, ale 
slyším cachtání, jak se miminko koupe, což Kačenka nechtěla 
propásnout.
Bezva, stihla to.
"Já vím, že tu mám tři zprávy, ale nestíhám je číst," říká mi ex
do telefonu.
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Tak jí navrhuji, že vílu nechám u dveří jejich bytu, protože je 
zrovna otevřen hlavní vchod.
Nevěděla jsem, které to jsou dveře, ale jsem si jistá, že to byly
ty s přilepeným barevným dráčkem.
Tak tam za těmi dveřmi teď moje šťastná Kačenka kouká na 
svojí sestřičku, které se nelíbí koupání a křičí, ať to všichni 
pěkně vědí. Tam je ten svět, kde je rodina. Tedy něco, co bylo 
u mě vždy na prvním místě a to byl také důvod, proč se 
Tereza "narodila" až tak pozdě...

Chybí mi to bezstarostné povídání při jízdě domů autem. 
"Koukni, jak mu pěkně svítí ten zadní blinkr." "Oni tady staví 
dům? Tady bych si ho nepostavila." "Má Kačenka na zítra 
nakoupenou svačinu?" "Až přijedeme, ohřejeme si večeři."
A pak už jen šup všichni do koupelny a do peřin.
Kdybych nevěděla, jaké to je, asi by mi to tak nechybělo.

A kdybych teď během posledních týdnů nevěděla, jaké to je 
ležet po tak dlouhé době zase vedle někoho, kdo hřeje, mluví, 
dýchá, voní, šimrá, líbá, mazlí, laská, hladí... taktéž by mi to 
tak nechybělo.

Ale já to vím a chci to. A co chci, to dostanu :) (Samozřejmě, 
že ne vždy to platí, ale chci si to říct.)

Chtěla jsem ještě do obchodu pro pití a snídani na zítra do 
práce, ale na to už jsem neměla. Rozbrečel by mě i rozsypaný 
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pytlík těstovin nebo pohled na pár, co se drží za ruku a kolem 
běhá jejich princezna.
Já chci taky rodinu. A já chci být tou maminkou...

Nezbývá, než to (jako vždy) prostě rozdýchat.
Vždycky to totiž jde.

Vadí mi být sama. Chci taky někoho držet za ruku a vracet se 
k někomu. To, že je někdo sto kilometrů ode mě mi nestačí a 
ani nikdy stačit bohužel nebude, i když chvíle, kdy jsem s 
ním, byly ty nejkrásnější, co jsem za poslední roky prožila.

Potřebuji plyšáka.
Nebo kočičku.
Nebo někoho, kdo na mě bude čekat, když se budu vracet...

Může za to tma.
Včera se měnil čas, takže už je všude šero a navíc zima.
Vždycky za všechno může tma, díky tomu jejímu melatoninu,
co má být jako výhoda, abychom dobře spali, ale někdo tady 
zapomněl, že v téhle zeměpisné šířce je půl roku tma i 
odpoledne přes den a to se obvykle nespí. Ale tohle budu 
muset nejspíš taky přijmout jak to je, protože díky melatoninu
nám prostě je smutno. To je chemie. A chemie je všemocná. 
My jsme jen vzorečky, které si myslí, že tenhle svět patří jim, 
ale ve skutečnosti nás ovládá chemický koktejl v našich 
mozcích a chováme se přesně tak, jak jsme naprogramováni. 
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(Což přináší i své výhody, například když si chcete nechat 
změnit pohlaví a předepíší vám kouzelné pilulky ;)

Potřebovala jsem ten dnešní nedělní škraloup vylít, abych teď 
zvládla úklid hraček a nedokreslených obrázků, zalezla do 
sprchy, pořádně se prohřála a posléze hned do peřin, protože v
takové večery nejsem schopná dělat nic. Tedy kromě psaní, 
jak je vidět.

Měla jsem připravená tři témata, o kterých jsem chtěla psát a 
to jedno sem prostě dám, protože vím, že jakmile svůj mozek 
zaměstnám něčím úplně jiným, funguje ta chemie tak, že mi 
přestane svírat srdce a hrdlo, přestane to nutkání k pláči a 
člověku se uleví.

V červnu 2014 jsem dostala jeden z hezkých e-mailů Moniky, 
která pracuje v Anglii, aby mohla přivézt peníze své rodině, 
ale (jak to mnohé z nás známe) najednou to nejde. Nejde žít 
takhle dál v tomhle těle. A tak se rozhodla při jednom z 
návratů na pár dní domů na Moravu, že zajde za MUDr. 
Entnerovou. K Hance se zkoušela objednat taky, ale vzhledem
k jejímu pobytu v Anglii by byly komplikované návštěvy 
každý měsíc do Prahy, takže by to nemělo smysl. Jenže my se 
jen tak nevzdáváme!

Moniky stručný popis první návštěvy u MUDr. Entnerové, ke 
které se dostavila v pánském oblečení a v mužském těle:
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Den D středa
Jela jsem do Olomouce za paní doktorkou Pavlou 
Entnerovou.
Seděla jsem v čekárně opět nervózní. Dvě ženy byly přede 
mnou, pak vyšla doktorka za sestřičkou, podívala se na mne a
zase odešla.
Netrvalo dlouho a šla jsem já.
Představily jsme se. Ptala se, jestli potřebuji radu psychologa
nebo sexuologa. Já na to: Asi obojí.
Ptá se tedy znovu, jaký mám problém: Myslím si, že jsem 
transsexuál.
Ptá se, jestli mě má oslovovat v ženském rodě a jménem. Já 
na to, že až se potvrdí diagnóza, tak se budeme bavit v 
ženském rodě se jménem Monika.
Dělala si spoustu poznámek.
A začala mě zpovídat - to tu nebudu rozebírat.
Takže mi potvrdila mou teorii a i možnou diagnózu. Povídala, 
že jak se vrátím z Anglie a budu to chtít řešit, tak budu muset 
do Prostějova za nějakým psychiatrem k druhému potvrzení. 
Ale na to mám dva roky čas.
Povídám jí, že mě to dost žere zevnitř a potom co jsem ji dala 
jméno, to je ještě horší. Na to mi povídá: S tím jménem to tak 
bývá, mám si najít ventil. Doteď jsem ho nenašla. Zkusit psát 
básně o ženě co je ve mně a o muži jako rytíři, co ji chrání. A 
na závěr mi povídá, že jak mně zahlédla v čekárně, tak viděla 
jemné rysy tváře, tak si to hned myslela.
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Potom jsme se rozloučily, ale kdybych měla problém, tak 
mohu za ní přijít si popovídat.

MUDr. Pavla Entnerová ordinuje ve Vile 
zdraví v Olomouci, Domovina 774 (obrázek 
níže).
Sexuologická/psychiatrická ambulance 
(MUDr. Pavla Entnerová, zdravotní sestra 
PhDr. Jana Kreitzerová), Tel. 588 500 610, 
email: entnerova@vilazdravi.cz

www.vilazdravi.cz
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Hledání jakékoliv fotografie MUDr. Entnerové můj mozek 
zaměstnalo dokonale na několik desítek minut, ale povedlo 
se :)

Díky Monice jsem se dozvěděla o syndromu XXY.
Jde o Klinefelterův syndrom, kdy postižený mužský jedinec 
má místo jednoho chromozómu X tyto chromozomy dva a 
jeden Y. Normální muž má XY, normální žena XX.
Hlavním dopadem je narušení vývoje varlat a poruchy 
plodnosti, spolu s dalšími rysy psychických a fyzických změn.
Ovšem i takto chromozomálně vybavení jedinci mohou být 
zcela bez příznaků (vč. plodnosti, je-li příčinou genetická 
mozaika). 75 % mužů s XXY neví o své "nemoci," často je 
syndrom diagnostikován až v souvislosti s touhou založit 
rodinu, případně naopak při prenatálním vyšetření. Jedná se o 
druhou nejčastější extrachromozomální poruchu, postiženi 
jsou jeden narozený chlapec na 1000. Zároveň jen 90 % všech
nemocných s příznaky Klinefelterova syndromu má opravdu 
chromozomy XXY. Výskyt: 0,21 % mužů.
Pacienti mají často nízké hodnoty testosteronu, ale vysoké 
hodnoty folikuly-stimulujícího hormonu (FSH) a 
luteinizačního hormonu (LH). Často tito muži mají 
mikroorchidismus (varlata menší než je norma).
Léčba začíná kolem 11-12 roku věku, změří se hladina 
testosteronu v krvi - u XXY chlapců je často snížená. Pokud 
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je opravdu nízká, dostane chlapec pravidelnou dávku 
testosteronu - buď injekčně nebo přes kůži či formou gelu.

Efekt testosteronu:
• Zvýší se ochlupení těla, hl. tváře, podpaží a pubické 

ochlupení.
• Zvýší se vývoj svalů.
• Zvýší se "sex-drive" (sexuální aktivita).
• Prevence osteoporózy.
• Nedojde ke zvětšení prsou.
• Velký význam má sociální efekt u chlapců - "zmužní" 

a lépe zapadají mezi vrstevníky, zvýší se jim 
sebevědomí a lépe fungují v interpersonálních 
vztazích, což je stejně důležité jako případný fyzický 
dopad léčby.

Možné méně časté vedlejší efekty: zhoršení akné, poněkud 
rapidní sexuální vývoj, zhoršená agresivita - je nutné pečlivé 
monitorování těchto efektů.

Náhrada testosteronu je obvykle celoživotní, obvykle 
nepomáhá s neplodností.
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Muž s Klinefelterovým syndromem XXY
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Chromozomální tabulka
Naopak syndrom XYY (speciální název nemá), jehož nositel je

někdy označován jako "supermuž", obvykle nemá žádné
viditelné projevy, a proto bývá často diagnostikován náhodně.
Může se vyskytovat mírně snížená inteligence, vyšší postava,
hyperaktivita a problémy s chováním a učením. Muži s XYY
mohou mít v pubertě těžší formy akné než jejich vrstevníci.

Dlouhou dobu se tradovalo, že nositelé XYY mají o něco vyšší
tendenci k agresivnímu chování a k páchání trestné činnosti,

dnes je tato teorie považována za vyvrácenou.
Prevence této vrozené poruchy neexistuje a ani vyléčit ji
nelze. Vzhledem k minimu příznaků to ostatně nebývá ani

nutné. Poruchy učení a chování lze řešit pomocí prostředků
speciální pedagogiky.

Proč o syndromu XXY vlastně píšu?
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Ono to vypadá, jak je to ideální. Mít tak ženské chromozomy 
už od narození... ale to bychom přece byly ženami v té 
podobě, po které toužíme! Rozhodně není v případě XXY o 
co stát. I když to s sebou přináší jisté ženské znaky, které 
některá naše těla zhuntovaná testosteronem jen těžko získávají
zpět.

Nevím, proč vždycky na tyhle důležité věci přijdou nějací 
Němci s příšerně komplikovaným jménem! I když 
endokrinolog Klinefelter byl tedy zrovna Rakušák žijící v 
Bostonu a přišel na to v r. 1942.

No paráda. To jsem se hezky vypsala.

Na závěr bych chtěla vložit něco skutečně nevkusného, ale 
ono mě to vlastně pobavilo. Nemyslím si, že to sem nepatří, i 
když tomu nechci dávat žádný velký prostor:
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Tenhle typ stojí konkrétně 3595 Kč, ale na Heuréce jdou
sehnat i za 661 Kč.

Jak vypadá tato panna za 3595 Kč? Moc hezky:
:)

Mezi její hlavní výhody podle výrobce patří:
- hezký obličej s nosem a rty

- penis je stále ztopořený!

Nevýhody:
- penis nelze oddělit

Zajímavé je, že nafukovací transsexuál je vždy a zásadně jen 
MtF. Nikdy FtM!
Čím to asi bude? :)
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Pokud někoho zajímá, jak jsem na tohle přišla, tak úplnou 
náhodou tím, že jsem si do vyhledávače zadala přezdívku 
jednoho transkomila, co mi tu nedávno tak velmi odvážně a 
otevřeně někde nechal komentář.
Více to komentovat nebudu a jdu spát.
Hezké sny, děti.
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I transsexualita má své dějiny aneb Co
se stalo v Praze v r. 1912?
27. října 2014 v 22:06 | Tereza 

I transsexualita má své dějiny. A rozhodně jsou zajímavé! 
Chvílemi i strašidelné, když si uvědomím, co se s tehdejšími 
možnostmi dalo vůbec s lidským tělem vlastně udělat. A tajil 
se mi u toho dech... protože dějiny transsexuality mají s naší 
zemí (i když nepřímo) společného více, než jsem 
předpokládala.

Když vynechám různé kmeny v Americe, Africe a Asii, kde se
na transsexualitu pohlíželo jako na něco nadpozemského, co 
je nutné uctívat už před stovkami let a budu se soustředit jen 
na Evropu, nejsou tyto dějiny tak rozsáhlé, jako dějiny celého 
lidstva (ač transsexualita sama o sobě existuje tak dlouho, 
jako lidstvo samo a sahá hluboko do dějin (i těch relativně 
nedávných, kdy žila např. Johanka z Arku, u které je teorie o 
tom, že byla FtM, poměrně reálná)).

Hledala jsem informace o historii přeměn pohlaví v našich 
zemích. Vím, že první operace (šlo o FtM) u nás byla 
provedena v r. 1942, ve Velké Británii (FtM Michael/Laura 
Dillon, 1946 - 1949, celkem 13 operací a u MtF 15.5.1951 
Roberta Cowell, 1918 - 2011), v Polsku (MtF) 19.1.1963.
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Chtěla jsem tuto informaci porovnat s okolními zeměmi, ale 
na polských stránkách jsem se chtěně zasekla:

Úplně první operace pohlaví na světě byla uskutečněna v r.
1930.

Lili Elbe
(obrázek z r.
1926 vlevo)
se narodila
28.12.1882
v Dánsku
jako Einar 
Wegener
(pův. uměleckým jménem Andreas 
Sparre) (foto vpravo) a stala se 
prvním člověkem na světě, který v 

roce 1930 prodělal operaci změny pohlaví. Zemřela 
13.9.1931. Tedy rok po operaci ve svých 48 letech.
Pojem transsexualita byl definován až v r. 1948 jako "porucha
pohlavní identity zahrnující touhu po změně pohlaví.", ale 
poprvé byl použit už v r. 1941.
Einar byl pravděpodobně hermafrodit se ženským i mužským 
pohlavním orgánem. Ale rodiče se rozhodli, že to bude kluk. 
Stal se malířem, čehož později zanechal, neboť se domníval, 
že je tím až příliš poután k minulosti. Ještě jako Einar se v r. 
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1904 oženil s půvabnou dánskou ilustrátorkou a malířkou 
Gerdou Gottlieb (Wegener) (foto níže vlevo pod fotografií 
Lili), známou pro svou erotičnost obrazů (některé sem ani 
nemohu volně vložit, jak jsou silně erotické! :), která ve druhé
dekádě 20. století namalovala sérii portrétů "štíhlé postavy s 
malým poprsím a fascinujícíma očima mandlovitého tvaru" 
(barevný obrázek vpravo níže - Lily Elba od Gerdy Wegener 
(moc se mi líbí!)).
V den sňatku bylo Lili 22 a Gerdě 19 let.

Einar ze sebe údajně svou pravou 
identitu ženy vypustil ve chvíli, kdy se 
ho Greta zeptala, zda by nemohl 
nahradit modelku, která nepřišla na 
schůzku. Oblékl si hedvábné šaty, 
punčochy a tehdy se rozhodl zůstat Lili.
Lili Elbe byla
tehdy
považována
za velice

talentovanou malířku. Gerda patřila
k partnerkám, které zůstaly svému
partnerovi po boku i během
přeměny. (Tedy - ona byla první.
Neměla žádný vzor a přesto to
udělala.)
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Velmi intenzivně Lili podporovala a tak se nakonec Lili stala 
Gerdiným oblíbeným ženským modelem. Jejich manželství 
bylo po operaci v říjnu 1930 prohlášeno dánským králem 
Christianem X. za neplatné.
Kariéra Gerdy se rozvíjela díky jejímu fenomenálnímu 
talentu, ale také z její notoricky známé pečlivosti a čerpala z 
výhod, které jí přineslo její neobvyklé manželství.
Po smrti Lili se v r. 1931 provdala za důstojníka, letce a 
diplomata Fernanda Porty, se kterým se později odstěhovala 
do Maroka. V r. 1936 se rozvedla, vrátila se do Dánska, kde v 
r. 1940 zemřela.

Několik Gerdiných obrazů:
  
Další její krásné obrazy plné ženskosti si můžete prohlédnout 
zde nebo zde.

Obraz, který ještě jako Einar namaloval kolem r. 1920.
Na obraze vpravo dole Gerdino oblíbené opakující se téma

jejích obrazů - společnosti dvou žen.
(Mně se ty Gerdiny i Einarovy obrázky líbí.)
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View of Capri, Itálie

Další Einarova díla najdete zde.
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Einerova přeměna

V roce 1930 odjel Einar do 
Drážďan. V místní klinice Dr. 
Magnus Hirschfeld (foto vlevo) 
měl během pěti operací odstranit 
jeho mužské genitálie a vytvořit 
ženské. Poté měl transplantovat 
vaječníky a dělohu z 26leté ženy. 
Šlo tehdy vyloženě o experiment. Z
okna kliniky Einar pozoroval řeku 

Labe, což ho inspirovalo změnit jméno na Lili Elbe. Jméno 
Lili měl už vybrané dříve. Dr. Magnus Hirschfeld byl v té 
době velký aktivista za práva homosexuálů, zavedl termín 
jako "transvestismus" a napsal mnoho děl na toto téma, za 
která byl (samozřejmě že jak jinak než "jak se patří") 
kritizován.

Tehdy si mysleli, že transplantovat vaječníky a dělohu nebude
problém... Lili si chtěla splnit svůj sen stát se matkou, ale tři 
měsíce od páté části operace její tělo nepřijalo cizí dělohu, na 
čež v r. 1931 zemřela. Pohřbena je na hřbitově v Drážďanech.

(A jak je to s transplantacemi děloh a vaječníků v 
současnosti? O tom bude jeden z příštích článků, protože i 
doba se změnila a pokrok v medicíně je obrovský.)
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O Lili Elbe byl natočen (nebo je natáčen) film '' The Danish 
Girl" (2014) podle knihy Davida Ebershoffa z r. 2000. (Ve 
filmu hraje Einera/Lili "Nicol Kidman" a Gwynet Paltrow její 
partnerku).
Jediné, co se mi o tomto filmu podařilo zjistit je, že se měl 
začít natáčet v červnu tohoto roku v Německu. Ale uvidíme, 
co to způsobí, až se film dostane do běžné produkce.

Na další operace pohlaví se muselo
počkat až do roku 1951, kdy byla
provedena operace u Christine
Jorgensenové z Dánska (obrázek
vpravo).

Našla jsem, že v r. 1932 
provedl Dr. Hirschfeld v 
Německu ale ještě jednu 
operaci. Jeho pacient byl 
Němec Rudolph/Dörchen
Richter (obrázek vlevo), 
který se narodil v 
Krušných horách u hranic

s Československem. Dörchen pracovala jako servírka v 
berlínských hotelech. Byla často zatýkána policií za nošení 
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ženských šatů a vězněna v mužských věznicích. Podstoupila v
r. 1922 kastraci (orchiektomii) a v r. 1932 vaginoplastiku. 
Dörchen poté pracovala jako zdravotní sestra v Hirschfieldově
Sexuologickém institutu, na který však v květnu 1933 
provedli nacisté nálet a ten byl zcela srovnán se zemí. Zda 
Dörchen přežila se neví a tak není jisté, jak její tělo přijalo 
transplantovanou vagínu.

Některé prameny uvádí Doru R. jako první osobu s 
vaginoplastikou, kterou začátkem roku 1931 (zatímco někde 
se právě uvádí rok 1932) provedl dr. Ervin Gohrbandt včetně 
amputace penisu a Lili Elbe jí v roce 1931 následovala. 
Vaginoplastika byla tehdy vysoce experimentálním pokusem.

Zatímco na západě se poměrně rychle staly tyto operace 
rutinní záležitostí, a to zejména na švýcarských klinikách, na 
které se ale běžní transsexuální pacienti neměli šanci dostat 
(finanční nákladnost byla nad jejich možnosti), v polsku začal
operovat Dr. Waligóra.

První operace byla provedena 19. ledna 1963. Operoval Dr. 
Joseph Waligóra, primář urologie v Železniční nemocnici v 
Mezilesí ve Varšavě:
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Jaký byl celý průběh léčby se neví, protože doktor Waligóra
se výsledky nechlubil. Pro dr. Waligóru přišlo záhy

vyčerpávající období, neboť tehdy v Polsku neexistovaly
žádné zákony týkající se změny pohlaví a tak se na něj

pohlíželo z hlediska trestního zákona jako za člověka hodného
"trestu za zbavení schopnosti plodnosti". Chirurg prostě

amputoval varlata a penis pacienta.

O prvním polském pacientovi, který podstoupil operací 
pohlaví, toho příliš nevíme. Bylo mu asi 30 let, byl to 
poměrně známý umělec v hlavním městě, zřejmě hudebník. 
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Po chirurgické změně pohlaví požádal o změnu také v jeho 
dokumentech. První Okresní soud ve Varšavě rozhodl, že je... 
individuálně asexuální. V důvodové zprávě dodal, že polské 
právo nezná třetí pohlaví. Precedenční rozsudek dále vydal 
Krajský soud ve Varšavě v listopadu 1964, který uvedl, že 
změna pohlaví musí být sankcionována. Pacient později odjel 
do Austrálie, kde zemřel v 80. letech.

Ačkoli polští lékaři byli ochotni provádět operace pohlaví, po 
této operaci dr. Waligóra se několik let nikdo k žádné další 
neodvážil. V puritánské PLR (Polské lidové republice) se o 
transsexuály nikdo nestaral, byli považováni za zvrhlíky, v 
nejhorším případě jako šílenci a blázni, kteří byli umisťováni 
do psychiatrických léčeben. V 70. letech probíhaly 
psychoterapie tak, že měly za cíl návrat pacienta k mužskému 
chování.

Ještě v 60. a 70. letech byl polskou medicínou 
transsexualismus oficiálně nesprávně nazýván 
transvestismem.

Jak říká nejznámnější polský sexuolog Dr. Stanislaw Dulko: 
od roku 1964 do konce 70. let se vyskytlo pouze pět případů 
právní změny pohlaví. Na počátku 80. let se spustila lavina - 
všichni pacienti z celého Polska byli posíláni na oddělení 
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sexuologie a patologie mezilidských vztahů, které na počátku 
80. let vzniklo ve varšavském Zdravotnickém centru.

Prof. Marek Sosnowski, který se od 80. let podílel na 
operacích pohlaví říká: "Všichni nenáviděli své genitálie, 
říkali tomu odpornost, se kterou nemohli žít. Vzpomínám na 
transsexuála, který měl kolem pasu provaz, kterým si zezadu 
přivazoval svůj penis, aby jeho genitálie připomínaly ženské. 
Takto chodil dva roky."

Pokud se pacient dostal k prof. Dulkovi a potvrdila se 
diagnóza, začal brát hormony. Vyžadoval se život v 
požadované roli minimálně po dobu dvou let. Poté mohl 
Ústav sexuologie a patologie vystavit potvrzení, na jehož 
základě mohl zažádat o úřední (soudní) změnu pohlaví.

Prof. Kazimierz Imieliński (zemřel v r. 
2010) považovaný za otce polské 
sexuologie jako první lékař v Polsku v 
r. 1963 získal doktorát ze sexuologie a 
v Krakově založil první akademickou 

instituci Krakovský sexuologický institut. Bylo nutné 
reagovat na změny ve světě. Se svým charismatem a 
jedinečným postavením ve vědeckých kruzích (měl 56 
čestných doktorátů) nakonec přesvědčil polskou odbornou 
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veřejnost, aby mohly být operace běžně prováděny. Psal se 
rok 1980.

Operace pohlaví byla rozdělena do dvou části. Nejprve byla 
"demaskulinizující", tj. odstranění všech mužských orgánů. 
Dalším krokem byla "výroba" ženských orgánů. Profesor 
Krzeski to řešil použitím kůže penisu, která byla zavedena do 
prostoru vytvořeného mezi močovu trubicí a konečníkem. 
Několik měsíců po operaci musela pacientka dodržovat 
stanovená pravidla, aby pochva nezarostla. Dnes už posíláme 
pacientky do sex-shopu pro dilatátory, ale v 80. letech sex-
shopy ještě neexistovaly, takže se používaly velké stříkačky.

Po úspěšných operacích prof. Krzeskiho jeho stopy 
následovali urologové z nemocnice v Lodži.

O výsledcích se ale v 80. letech příliš neinformovalo. Hrozilo,
že by mohl přijít zase zákaz jejich provádění.

Profesorka Julia Kruk-Jeromin provedla v r. 1983 první 
operaci přeměny pohlaví u ženy v muže (FtM) a do konce 
80. let takových operací provedla přes 150. (U nás v Motole 
operuje Dr. Jarolím, v Polsku zase Dr. Jeromin :).

Musela jsem sestavit tým, protože někteří lékaři odmítli 
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zúčastnit se operace těchto pacientů, včetně několika sester na
sále.

Imitaci penisu jsme vytvořili z kůže břicha nebo stehna a na 
žádost pacienta mohla být vyztužena. Ve spolupráci s 
Institutem textilií v Lodži jsme nechávali vyrábět různé 
materiály protéz z polyesteru nebo vinylu. Později ze silikonu,
které mohly být přišívány tlustou silonovou nití.

Začátky rekonstrukce penisu se ve světě datují k roku 1936, 
kdy dr. Bogoraz prvně provedl peniplastiku.

Tolik pro zajímavost k historii transsexuality v Polsku.

Na polských stránkách jsem se ale také dozvěděla, že historie 
prvních pokusů s operativní změnou pohlaví sahají už do roku
1912 při prvních pokusech v Praze a v Berlíně! To mě 
samozřejmě zaujalo, tak jsem trošku pátrala. Co to ti Češi 
zase prováděli za experimenty? :) Tahle informace ale v 
češtině nikde neexistuje (prostě o ní český internet mlčí, což 
vnáší do celé věci ještě větší tajemno :), takže jsem se pustila 
do angličtiny.

Našla jsem naskenovaný časopis Univerzity práv v Saint 
Louis, kde je popisován článek s takovým divným názvem 
"Protiústavní transsexuální právo: Německý spolkový ústavní 
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soud reformuje právo kvůli konfliktu se základními lidskými 
právy".

Zákon o transsexualitě vstoupil v Německu v platnost v r. 
1980 (tedy v době, kdy se Polsko silně potýkalo vůbec s tím 
transsexualitu pochopit, natož strávit). Mluvíme tu o 
tehdejším Západním Německu. Ve "východní" Německé 
demokratické republice byla pravděpodobně situace podobná, 
jako v Polsku.

Podmínkou pro operativní změnu pohlaví bylo tehdy 
minimálně 3leté období života v pořadované roli.

Němci už tehdy ale vymysleli tzv. "malé" a "velké" řešení.
Malé řešení - změna jména a hormonální terapie bez 
operačních zásahů
Velké řešení - kompletní přeměna pohlaví včetně právní 
změny

A jsou tu mimo jiné zmíněny i první experimenty prováděné v
Praze již v r. 1912, o kterých hovoří německý sexuolog 
Sigush. (Kde to ten Sigush jenom vzal? :)

Co se stalo v Praze v roce 1912?
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Třeba to vezme někdo jako výzvu, kterou nechávám v tuto 
chvíli otevřenou a přijde na to, co se v Praze provádělo v r. 
1912 s transsexuály. Tedy 18 let předtím, než byla provedena 
vůbec první operace pohlaví. Já budu pátrat dál, ale jelikož 
tenhle článek píšu doslova on-line a chci ještě popsat 
zajímavé informace z historie vnímání transsexuality a 
homosexuality v Československu, musím své pátrání na chvíli
přerušit :)

Ano, žijeme v zemi, ve které byla homosexualita trestná až do
roku 1962, kdy byla teprve "odtrestněna"! Přesto jsme byli 
jednou z prvních zemí Evropy, kde se tato trestnost zrušila.

Léčba homosexuality v 50. letech

Ve studii "Život homosexuálních mužů za socialismu" se píše:
V padesátých letech se sexuolog Kurt Freund (československý
a kanadský psychiatr a sexuolog narozen v Chrudimi) začal 
věnovat experimentálnímu léčení homosexuality. Účast na 
pokusu byla částečně dobrovolná, částečně ale i vynucená. 
Freund uvádí, že mezi 222 "pacienty" bylo 91, kteří se po 
soudním stíhání pro homosexuální aktivitu museli podrobit 
Freundově averzivní terapii. Tato terapie se zakládá na 
behavioristickém přesvědčení, že se určité nežádoucí chování 
(v našem případě homosexualita) může odnaučit tím, že se při
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něm navodí nepříjemný pocit. Pro ilustraci uvádím úryvek z 
Freundovy studie, kde vykládá svůj pokusný plán:

(...) pacient vypije kávu nebo čaj s emetinem a za deset minut 
se mu vstříkne podkožně směs ementinu, apomorfinu, 
pilokarpinu a ephedrinu. Pak shlédne promítané obrazy 
oblečených mužů, sportovců v plavkách a mužů nahých v 
životní až nadživotní velikosti. Přibližně 5-10 minut po 
aplikaci farmak pociťuje nevolnost a začíná zvracet. V 
promítání se přitom pokračuje. Procedura trvá půl až třičtvrtě 
hodiny - pacientovi se předtím uložilo představovat si osoby 
na plátně jako partnery při homosexuálním sbližování a styku.
Druhá fáze postupu promítání filmů, kde vystupují ženy, které
u normálních mužů provokují pohlavní apetenci - promítá se 
večer před spánkem potom, co se pacientovi (ráno) vstříkl 
mužský pohlavní hormon (25 mg testosteron propionatu - 
Agovirin). Opakuje se to celkem až 10krát. (...)

Když Freund soudí, že "nepovažujeme samozřejmě 
homosexuální chování za projev zdravý a pro společnost 
žádoucí", stále chápe homosexualitu jako méněcenný jev, 
který má zůstat stranou, aby neobtěžoval většinovou 
společnost.
Píše: "Něco však musí společnost požadovat daleko více než 
od heterosexuálních lidí: diskrétnost v sexuálních 
záležitostech - vzbuzují totiž svými erotickými projevy 
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snadněji pohoršení, než osoby heterosexuální, a podle toho se 
musí zařídit."
Na základě Freundova výzkumu došlo roku 1962 k 
odtrestnění homosexuálních činů mezi dospělými. V 
porovnání s paragrafy týkajícími se sexuálních trestných činů 
mezi osobami různého pohlaví byl ale nadále stanoven o 3 
roky vyšší ochranný věk, což dokazuje nepřekonaný strach ze 
svádění k homosexualitě. Nejproblematičtější ale bylo, že 
nový zákon stanovil trestnost vzbuzování veřejného 
pohoršení, aniž by upřesnil, co to vlastně znamená. Stačí 
např., když dva muži očividně žijí spolu? Nabízel se proto 
případně k velmi svévolnému užití podle zájmů režimu a 
způsobil, že se homosexuálové i po dekriminalizaci až do 
konce osmdesátých let veřejně neprojevovali. Je zřejmé, že 
skutečná rovnoprávnost vypadá jinak.

Averzivní terapie byla nejprve určena pro homosexuály, ale 
během 2. světové války byla použita i na transsexuály.

A jelikož se o homosexualitě před listopadem 1989 téměř 
vůbec nemluvilo, předpokládám že totéž probíhalo i o 
transsexualitě. 85stránková studie o homosexualitě (narozdíl 
od transvestismu) mlčí.

Až v r. 1992 byla homosexualita vyškrtnuta Světovou 
zdravotnickou organizací (WHO) ze seznamu nemocí.
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60. léta v Československu
O pohledu na transsexualitu v 60. letech je možné se dočíst 
ve věstníku Katedry soudního lékařství FF UP z r. 1969:
Například Rozmarič, profesor soudní medicíny na LF UP v 
Olomouci se na konferenci o transsexualitě konané roku 1969 
nechal slyšet, že "společnost nemůže mít zájem na operativní 
výrobě artificielních hermafroditů. Z morálně etického 
hlediska je tzv. operativní přeměna pohlaví nemožná, neboť 
výsledkem operace se pohlaví nemění, dopomáhá se jen k 
realizaci homosexuálních (tribadických) praktik podle 
halucinací transsexuálů." (Katedra soudního lékařství FF UP 
1969). Podobný druh odporu proti provádění SRS 
charakterizoval Green, když napsal, že v šedesátých letech 
byla řada lékařů, včetně psychiatrů, kteří dávali najevo, že by 
své transsexuální pacienty viděli raději mrtvé než po SRS 
(Green 2000).

Málokdo ví, že Československo mělo v sexuologii vždycky 
poněkud mimořádnou pozici. Dekretem T.G. Masaryka vznikl
v květnu 1921 v Praze první univerzitní sexuologický ústav na
světě (po meteorologickém a radiologickém třetí vědecký 
ústav v republice). Od roku 1934 byl jeho přednostou pan 
profesor Hynie, vzácný lékař, jenž se zasloužil mimo jiné o to,
že v roce 1962 byla v Československu (po zemích Beneluxu 
jsme byli první) zrušena trestnost homosexuality.
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Nejdříve došlo k rozlišení homosexuality a transvestismu, 
které provedl sexuolog Magnus Hirschfeld v roce 1910.
Pojem "transsexualismus" se v medicínském diskurzu 
objevuje až začátkem padesátých let 20. století, a to v 
souvislosti s potřebou odlišit lidi označované za transvestity 
od těch, kteří touží po operativní změně pohlaví. O 
popularizaci pojmu "transsexualismus" se zasloužil David O. 
Cauldwell a zejména pak Harry Benjamin, který jej definoval 
jakožto "silnou a často obsedantní touhu po změně celého 
pohlavního statutu včetně anatomické struktury".

V Československu se fenoménu transsexuality začal 
věnovat v 60. letech 20. století sexuolog Josef Hynie, na 
jeho práci pak v 70. letech navázala psycholožka Iva Šípová a
další, jako například sexuoložka Růžena Hajnová, Petr Weiss 
a Hana Fifková.

Hynie kladl velký důraz na odlišování "pravého 
transsexualismu", jak jej sám nazýval, od jiných, opět jeho 
slovy, "poruch duševní rovnováhy", například transvestitismu 
či psychického hermafroditismu. Posláním lékaře či lékařky 
bylo podle něho důkladně prověřit, zda se opravdu jedná o 
transsexualitu, a v případě že ano, udělat vše potřebné, aby se 
daný člověk mohl začlenit do společnosti. K začlenění do 
společnosti měla transčlověku pomoci hormonální léčba a 
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změna jména na neutrální tvar. Hynie však nedoporučoval 
chirurgickou operaci genitálií s argumentem, že plastická 
chirurgie není na takové úrovni, aby mohla vytvořit citlivé a 
funkceschopné genitálie. Kritérium funkčnosti orgánů bylo v 
tomto období v rámci medicínského diskurzu ústřední při 
řešení transsexuality a pocit souznění s vlastní identitou byl 
považován za podružný. Dalším ne méně podstatným 
důvodem byla obava, že by lidé se změněným pohlavím
a rodným listem mohli uzavírat sňatek, co ž Hynie považoval 
za nežádoucí. Podle něho takové manželství nemohlo "vést k 
uspokojivému tělesnému soužití s nedokonalými orgány".
Základem plnohodnotného sexuálního života byl totiž v jeho 
pojetí koitus s funkčními orgány. Hynie přímo píše: 
"Transsexuálové nemají dobré vyhlídky na opravdu hodnotný 
sexuální život s pohlavím, po němž touží."

Transsexualita jako deviace
V 80. letech byla již v rámci medicínského diskurzu 
operativní změna genitálií vnímána jako součást "léčby" 
transsexuality. Avšak jak vyplývá ze skript Lékařské 
sexuologie od Jana Rabocha, operativní změnu mohli 
podstoupit pouze ti translidé, kteří byli "psychicky stabilní" a 
"sociálně dobře adaptovaní", tedy jinými slovy na operaci 
mohli jít pouze ti translidé, kteří byli lékaři shledáni jako 
dostatečně psychicky stabilní a adaptovaní na život v 
majoritní společnosti. Ústřední zde již nebyla 
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funkceschopnost pohlavních orgánů, nýbrž psychická stabilita
a sociální adaptabilita translidí. V tomto období a pak 
následně začátkem 90. letech se v medicínských textech či v 
rozhovorech s lékaři můžeme setkat s pojímáním 
transsexuality jako sexuální deviace. Raboch přímo 
transsexualitu definuje jako "sexuální deviaci, při které 
jedinec vyvinutý jednoznačně mužsky nebo žensky má 
naléhavé vědomí příslušnosti k opačnému pohlaví".
Taktéž například Petr Weiss ve svém rozhovoru pro 
Zdravotnické noviny charakterizoval transsexualitu jako 
"sexuální deviaci v identifikaci".
Transsexualita jakožto "sexuální deviace" je konstruovaná v 
opozici vůči sexuální normě, za niž je považovaná 
heterosexualita a identifikace s mužskou či ženskou rolí v 
souladu s anatomickým uspořádáním těla. V tomto ohledu se 
navzdory rétorice liberalizace ve vztahu k sexualitě 
diskurzivní logika v 90. letech příliš nezměnila.

Co se však změnilo, byl počet lidí, kteří žádali o transsexuální
přeměnu. K této skutečnosti přispěla postupná detabuizace 
témat spojených se sexualitou a příklon k ideálům autonomie 
a autenticity související s rozpadem tehdejšího "oficiálního 
ideologického jazyka", k němuž došlo v roce 1989. Zároveň 
se na zvýšeném počtu žádostí významnou měrou podílela 
změna diagnostických praktik některých lékařů a lékařek a 
výrazné zkrácení délky procesu přeměny z původních pěti 
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na necelé tři roky. Mezi žádajícími o změnu byla řada těch, 
kteří přeměnu před rokem 1989 vzdali, ať už kvůli rodině a 
okolí nebo kvůli značně negativním zkušenostem s tehdejšími
lékařskými postupy a chováním některých lékařů a lékařek.
Tato skutečnost se zpětně odrazila v tehdejších medicínských 
textech. Eva Dungelová například ve svém článku uvádí: "S 
přibýváním dalších adeptů chirurgické korekce je patrná i 
změna vnějšího postoje personálu, pozoruji více respektu a 
věcnosti v přístupu, i když s opravdovější akceptací těchto 
jedinců se setkávám už vzácněji."
Z tohoto úryvku je patrné, že spíše než o uznání translidí a 
jejich identity se mnohdy u lékařského personálu jednalo o 
profesionalizaci jejich přístupu. O jistých pochybnostech se 
zmiňuje i sama Dungelová, která si v textu klade otázku: 
"Nepomáháme něčemu, o čem jsme ve skrytu duše 
přesvědčeni, že je proti přírodě?"
Vzápětí si sama odpovídá: "Předpokládám však, že se vesměs 
všichni shodujeme v názoru, že tito lidé ve svém ,nepravém' 
těle trpí."
Za touto pochybností můžeme číst určitou nejistotu v 
zasahování do z biologického hlediska zdravě fungujícího 
těla, s níž se v medicínských textech z počátku 21. století již 
příliš nesetkáme.

V medicínských textech z počátku 90. let se již nesetkáme s 
tím, že by se lékaři vymezovali vůči sňatkům translidí po 
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operativní přeměně. Translidé v té době již mohli požádat o 
zanesení změny pohlaví do nového rodného listu. Přesto se 
však ti, kteří chtěli podstoupit operativní změnu, museli nejen 
rozvést, ale též pokud měli děti, byli nuceni vzdát se svých 
rodičovských práv, což bylo pro mnohé z nich velmi 
traumatizující. Jak uvádí Kateřina Beňová a kol., tato situace 
byla do značné míry způsobena tím, že lékařské komise 
nebyly kromě zákona o péči o zdraví lidu vázány žádnými 
etickými a právními normami, a "mohly tak stanovovat de 
facto libovolné podmínky pro poskytnutí příslušné léčby".

V 90. letech minulého století došlo k významným posunům v 
diagnostice transsexuality (například translidé již nemusí 
podstupovat potupná a traumatizující vyšetření 
phaloplethysmografem měřícím jejich sexuální vzrušivost) a k
výraznému zkrácení procesu přeměny, což ovlivnilo též počet 
žádajících o přeměnu.

(Tady bych si dovolila vsunout poznámku: K vyšetření 
phaloplethysmografem bych chtěla říct, že ho někteří naši 
čeští sexuologové ještě stále provádí! Vím to z vyprávění 
některých MtF. Jde ale vždy jen o lokální sexuology, pro které 
je transsexuál vzácnost a potkají třeba jen jednoho za život. 
Tak proč si na něm nevyzkoušet všechny ty metody?)

(Zdroj: Konceptualizace transsexuality po roce 1989, [2011])
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První operace pohlaví v Československu
Tato první operace proběhla v r. 1942 a podle záznamů 
Sexuologického ústavu šlo o přeměnu ženy v muže. Až v r. 
1953 poprvé umožnili čeští lékaři muži stát se ženou. 
Chorobopisy těchto dvou pacientů jsou považovány za tajné.

MUDr. Ladislav Jarolím z Motola (narozen v roce 1949 v 
Novém Boru) provedl svou první operaci 30.11.1992. Během 
15 let změnil pohlaví celkem 128 pacientům na ženské a 106 
na mužské. U většiny pacientů bylo potřeba provést operace 
dvě.

Je tu ale ještě kdysi známá atletka ze 30. let Zdeňka 
Koubková, která ve svých 22 letech prodělala operaci pohlaví 
a zemřela v r. 1986 jako Zdeněk Koubek. Psala jsem o něm v 
článku Může být člověku změněno pohlaví?

Lékařská dokumentace není bohužel k mání. V podolském 
Ústavu péče o matku a dítě, kdysi proslulém sanatoriu, kde k 
operaci došlo, by ji mohli mít, ale Němci v roce 1945 veškeré 
listiny spálili. Je tu pouze svědectví samotného Zdeňka 
Koubka v Pražském Ilustrovaném Zpravodaji z roku 1936.

První úřední změnu pohlaví také v občanském průkaze se 
podařilo docílit až v r. 1974.
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Na závěr bych tu měla dvě perličky.

Když už jsme u toho "retra" dneska, tak jedna perlička je 
článek z novin z r. 1998 o Nikole, které prodělala v Brně 
operaci pohlaví. (Děkuji bluemoon za poskytnutý článek):

A druhou perličku, která mi přistála pro pobavení na 
facebooku, mám hlavně pro věčně si stěžující Šárku (MtF po 
SRS). Ta velmi ostře kritizuje práci českých chirurgů a 
nesouhlasí s operacemi, jelikož se domnívá, že výsledek 
nikdy nemůže odpovídat ženskému genitálu (zatímco já jsem 
přesvědčená díky mým osobním zkušenostem s "hotovými" 
slečnami o opaku. :) (Tyto "zkušenosti" proběhly čistě ze 
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zvědavosti a z vědeckých důvodů, nikoli s nějakými 
postranními úmysly :)
Já tvrdím (a vím), že rozdíl mezi genitáliemi biologické ženy 
a přeoperované ženyy normální smrtelník (mnohdy ani 
gynekolog) na první pohled nepozná.
Jak je ale vidět, někdo může mít problém i s těmi 
biologickými (tedy těmi, které stvořila "dokonalá" příroda):

Tak nevím, co víc si ještě přát, aby se to těm chlapům líbilo! :)
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Transplantace dělohy
28. října 2014 v 11:15 | Tereza 

Je státní svátek, takže můžu spát,
jak dlouho chci. Taky jsem se na
to těšila.
Ale straším tu už od pěti.
Po včerejším článku o pátrání po
minulosti transsexuality se mi 

totiž zdálo o tom, že mám vaječníky, že mám menstruaci, že 
mohu rodit děti a v tu chvíli mi ani nepřišlo, že by to kdy 
mělo být vůbec jinak. S takovými myšlenkami se opravdu po 
procitnutí znovu usnout nedá. A pak mi taky chyběla moje 
dcera vedle mě.
Udělala jsem si snídani, své dlaně si (zrovna když nepíšu) 
zahřívám horkým čajem a rozhodla jsem se, že si někdy, až 
bude hezky, udělám zase výlet do Drážďan - po stopách Lili 
Elbe.

Nedá mi spát fakt, že při prvních operacích přeměny pohlaví 
se prostě rovnou předpokládalo, že se transplantuje děloha i s 
vaječníky a taková žena pak bude schopna i rodit děti.

Je neuvěřitelné, že kdybych psala tento článek před pouhým 
měsícem (!), byla by to sci-fi a s klidem bych mohla napsat 
tuto větu: "Ještě žádná žena na světě s transplantovanou 
dělohou neporodila své vlastní dítě."
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Je to pár dní, co je tato věta minulostí a my všichni máme 
možnost být u toho, kdy "žena s transplantovanou dělohou 
poprvé v historii porodila své dítě"! (Rozvedu níže a děkuji 
Lauren za informaci).
Pokud vím, tak se ještě nikdy v historii nepodařilo, aby 
transsexuální žena (MtF) porodila dítě tímto způsobem. A 
přesto si dříve lékaři mysleli, že to možné je.
Ta myšlenka stát se matkou provází většinu z nás a přestože 
se prostě musíme smířit s tím, že vlastní dítě nikdy 
neporodíme, věda zase o krok pokročila... Co když je už 
všechno ale jinak?

Možná si také pokládáte otázku, co je tu za problém, že 
transplantovat dělohu (nebo i vaječníky) nelze? Proč ty 
průkopnické pokusy z 30. let minulého století skončily tak 
katastroficky nepřijetím orgánů a posléze smrtí?

Vezměme si příklad transplantace srdce. Ta byla poprvé na 
světě provedena až v r. 1967, u nás v r. 1984.
Když to tak vezmu, žijeme v transplantačním pravěku! Tohle 
je začátek týkající se posledních tří čtyř generací. Tahle vědní 
disciplína je teprve v plenkách (stejně jako léčba 
transsexuality), i když za posledních 30 let udělala tak 
obrovský pokrok! Něco kdysi nemyslitelného a složitého, 
jako je transplantace srdce, se dnes považuje za rutinní 
klinickou metodu.
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Ale jednou přijde den, kdy i transplantace dělohy a vaječníků 
bude považována za rutinní :) Na to se můžete spolehnout. Já 
jsem o tom totiž přesvědčená.

Největší problém s transplantacemi (ale řešitelný) je právě s 
přijetím cizích orgánů vlastním tělem. Když se transplantují 
orgány cizích jedinců, jde o allotransplantaci.

Teoreticky je možné z hlediska umístění a původu štěpu 
rozdělit transplantace takto:

• heterotopická allotransplantace - dnes se již nepoužívá,
využití našla zejména v 60. letech; (původní orgán je 
ponechán, ale "posunut" na jiné místo, kde může dojít 
k jeho obnově)

• ortotopická allotransplantace - dnes nejčastěji 
využívána; (cizí orgán na původním místě v těle)

• xenotransplantace - nepoužívá se, dříve byly pokusy s 
šimpanzími srdci; (transplantovaná tkáň pochází z 
jiného organismu nebo druhu, např. od zvířat)

• autologní transplantace - tkáň nebo štěp pochází ze 
stejného jedince

• celulární transplantace - transplantace buněk, které 
obnoví kardiomyocyty, je zatím pouze teoretická.

Po transplantaci je nutné doživotní užívání imunosupresiv, 
tzn. látek, které zabraňují nebo omezují činnost imunitního 
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systému, který odmítá cizí orgán. To je normální funkce 
imunitního systému každého člověka a má naše tělo chránit 
před útoky nežádoucích "vetřelců".
Imunosupresiva mají však také vedlejší účinky. Kromě toho, 
že takový člověk je snadněji náchylný k infekcím, může 
způsobovat hyperglykémii, žaludeční vředy, poškození jater a 
ledvin, zvyšovat tlak.

Imunosupresiva se používají od 40. let 20. století. První 
"pokusy" o léčbu měly hodně vedlejších účinků. V 90. letech 
se začaly používat potenciálně bezpečná "nová" 
imunosupresiva - Avara, Cell Cept.

Znamená to tedy, že ve 30. letech, kdy dr. Hirschfeld provedl 
svůj experiment s Lili, žádná imunosupresiva nebyla a nejsem
si jistá, zda s něčím takovým, jako je obranná funkce 
imunitního systému, vůbec počítal. Zřejmě ne, protože by 
věděl, že to je také důvod, proč se do něčeho takového, jako je
transplantace dělohy, lékaři nebudou příštích neuvěřitelných 
100 let vůbec pouštět.

Historie transplantací
Historický vývoj transplantací započal již v období starověku.
Záznamy z 2. století před naším letopočtem uvádějí, že čínští 
chirurgové Hua T´o a Pien Ch´iso transplantovali tkáně a 
orgány. Dalším zdrojem informací o transplantacích ve 
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starověku je Sushruta Shamhita, indický text v sanskrtu, kde 
je zmíněna transplantace autologního kožního štěpu.

Ze 3. století našeho letopočtu 
pochází malba, na které je 
znázorněna transplantace nohy. 
Transplantaci údajně provedli svatý
Kosmos a Damián (285 - 305), 
bratři, kteří studovali medicínu v 
Sýrii a kterým jsou přisuzovány 
mnohé zázraky a léčivé schopnosti.
Na obrázku vlevo svatý Kosmos a 
Damián transplantují nohu 
etiopského černocha bělochovi.

První zmínky o transplantacích v západní medicíně pocházejí 
ze 16.století, kdy Gaspar Tagliacozzi (1547 - 1599) publikoval
práci "O chirurgii zmrzačených částí pomocí transplantace".

V roce 1668 popsal holandský lékař Job van Meereken první 
úspěšnou transplantaci kosti. Defekt lebeční kosti ruského 
vojáka, který utrpěl ránu šavlí, vyplnil tkáňovým štěpem 
získaným z lebky psa. Kvůli tomuto "nekřesťanskému" 
způsobu léčby byl pacient exkomunikován z církve, proto 
později požádal chirurga o vyjmutí štěpu, v té době však byl 
štěp již zhojen.
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Významnou osobností pro transplantologii byl Alexis Carrel 
(1873 - 1951), otec vaskulární a transplantační chirurgie. 
Spolu s Claude Guthriem vyvinul metodu jemného 
pokračovacího stehu spojujícího cévy a výrazně tak obohatil 
techniku transplantací. Jeho dílo " Výsledky transplantací 
krevních cév, orgánů a tkání" publikované v roce 1908 
znamenalo zrození cévní chirurgie. Propagoval myšlenku o 
zásobách tkání, které by byly okamžitě k dispozici chirurgům 
podle jejich potřeb, položil vědecký základ metodám 
konzervací tkání.

Jeho práce umožnili vznik tkáňových bank, které se zpočátku 
diferencovaly a specializovaly podle druhu odebíraných tkání 
- oční banky, kostní banky apod.

V 50. letech 20. století vznikají první "vícetkáňové" banky. V 
roce 1950 byla v USA založena Tkáňová banka Amerického 
vojenského námořnictva (US Navy Tissue Bank), která se 
jako jedna z prvních orientovala na odběry kadaverózních 
tkání, propagovala koncept regionálních tkáňových bank, 
zabývala se výzkumem konzervace a sterilizace tkání a také 
etickými otázkami oboru. V roce 1952 jako první v Evropě 
vznikla tkáňová ústředna v Hradci Králové a v témže roce 
také tkáňová banka v Brně.
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Narodilo se první dítě u ženy po 
transplantaci dělohy na světě

Zpráva o tomto pozoruhodném 
výkonu byla začátkem měsíce 
publikována v online periodiku The
Lancet a Mats Brännström, lékař a 
profesor v obou gynekologie a 

porodnictví ve švédském Göteborgu se svými kolegy popsal, 
jak péče o tuto pacientku vypadala.

Transplantace dělohy je využívána u žen, které buďto dělohu 
nemají vůbec nebo je jejich děloha nefunkční. Dosud byla 
provedena pouze u 11 pacientek na celém světě, avšak až do 
dnešních dní žádná z těchto žen neporodila živé dítě.

Zmíněná pacientka se narodila s vrozenou absencí dělohy 
rovněž známou jako Rokitanského syndrom (celým názvem 
Mayer-Rokitansky-Küster-Hauserův syndrom, též MKRH 
syndrom).

MKRH syndrom, je vrozená vývojová vada charakterizovaná 
zakrněním nebo úplnou absencí dělohy a částečně i pochvy a 
vejcovodů. Vaječníky jsou normálně vyvinuté a funkční a u 
postižených žen se s příchodem puberty vyvinou sekundární 
pohlavní znaky, ale k menstruaci nikdy nedojde. Právě 
primární amenorhea, tedy nezahájení menstruačního cyklu do

Říjen 2014 - Transplantace dělohy 1979



16 let věku, je často prvním příznakem MKRH. Případná 
ageneze pochvy je řešitelná plastickou operací a ženy s 
MKRH mohou vést normální sexuální život, neplodnost je 
však nevratná a trvalá. Funkční vaječníky však umožňují 
početí dítěte s využitím oplození in vitro a jeho donošení v 
děloze náhradní matky. (Ta poslední věta platila až do 
letošního října).

V dospělosti pak žena podstoupila transplantaci dělohy, 
přičemž dárcem byla zdravá žena v menopauze, která dříve 
porodila dvě děti. Pacientka a její partner pak ještě před 
samotnou transplantací podstoupili in vitro fertilizaci, při níž 
bylo metodou kryokonzervace uchováno celkem 11 embryí. 
Operace jako taková proběhla dobře, stejně tak pooperační 
období, a pacientka měla první menstruaci po 43 dnech od 
výkonu. Její menstruační cyklus byl dále pravidelný mezi 26-
36 dny.

Po roce od transplantace otěhotněla, a to hned na první 
pokus, přičemž po celou dobu těhotenství musela užívat 
trojkombinaci imunosupresiv (tacrolimus, azathioprin a 
kortikosteroidy). V průběhu těhotenství měla jednu epizodu 
mírné rejekce (před otěhotněním ještě další dvě, rovněž 
mírné), ale díky kortikoterapii se je povedlo odvrátit.

Ve 31. týdnu gravidity byla pacientka přijata do nemocnice 
pro preeklampsii, kdy byla abnormální monitorace srdečních 
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ozev plodu a proto byl o 16 hodin později proveden císařský 
řez. Novorozený chlapeček vážil 1775g a jeho Apgar skóre 
bylo 9-9-10 a z nemocnice byl propuštěn desátý den po 
narození v dobrém celkovém stavu.

"Je to nová chirurgie, neexistují učebnice, kterými bychom se 
mohli řídit," komentoval Mats Brännström z univerzity v 
Göteborgu, který lékařský tým vede.

Žádná z devíti žen nemá propůjčenou dělohu napojenou na 
vejcovody, takže nemohou otěhotnět přirozenou cestou. 
Vaječníky schopné produkovat vajíčka jim však nechybí, a tak
jim mohli lékaři před transplantací několik vajíček odejmout, 
a pak oplodnit v laboratoři. Vzniklá embrya byla zmrazena a 
zavedena ženám do propůjčených děloh.
Brännströmův tým připouští, že by každá pacientka mohla 
otěhotnět až dvakrát. Pak jim dělohu odeberou, aby už 
nemusely brát léky, které jim sice pomáhají s přijetím cizího 
orgánu, ale také se k nim vážou jiná zdravotní rizika včetně 
cukrovky a rakoviny.

Zdroj: Lancet. Published online October 6, 2014.

Zatímco transplantace srdce, jater nebo ledvin se provádějí už 
několik desetiletí, dělohu před Švédy transplantovali pouze 
experti v Turecku a Saúdské Arábii. Otěhotnět se však 
pacientkám nepodařilo.
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Uvádí se, že historicky první transplantaci ženské dělohy 
uskutečnili v roce 2000 lékaři v Saudské Arábii. Jejich pokus 
však nebyl úspěšný. Ačkoli se děloha po transplantaci zapojila
do činnosti v cizím organismu, imunitní reakce těla byla silná.
Po třech měsících přístroje odhalily, že jedna z cév 
zásobujících orgán krví je ucpána krevní sraženinou, a 
nezbylo než dělohu zase odoperovat.
(My už ale víme, že historicky první transplantace ženské 
dělohy proběhla už v r. 1931 u Lili v Drážďanech. :)

Iniciativa Švédů dává naději na početí tisícům žen s MRKH 
syndromem, kterým trpí jedna z 4500 žen. Procedura však 
také vyvolává debaty a kontroverze. Například je vhodné, aby
pacientka dostala dělohu od své matky?
Brännströmův tým nicméně upozornil, že i děloha od ženy po 
menopauze může nést dítě, pokud se pacientce dostane 
odborné péče.
Podobné operace jako ve Švédsku podle AP plánují také 
odborníci ve Velké Británii, Maďarsku a dalších zemích. V 
Británii ale nechtějí využívat dělohy od žijících dárkyň, ale 
jen od umírajících či zesnulých.

To znamená, že my všichni, kteří čteme tento článek, se 
velmi pravděpodobně dožijeme dne, kdy porodí své první 
dítě i transsexuální žena. A proč byste to neměly být zrovna 
vy? ;)
Určitě tu o tom potom bude článek! :)
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Bude rok 2022, prosinec a já ho nebudu mít čas napsat, 
protože budu připravovat štědrovečerní večeři a balit dárky 
pro mé (vyvdané) děti a manžela :)

Když jsem dnes ráno zadala do vyhledávače "Lili Elbe", jestli 
mi nevyskočí nějaké dobové záznamy, něco mi vyskočilo, ale 
asi tak na osmdesátém místě vyskočila taky moje fotka z 
blogu z článku, který s Lili vůbec nesouvisí. To se mi nelíbí 
(ač jsem s tím musela počítat) a tak s tím začínám něco dělat, 
protože prostě nechci být v budoucnu spojovaná se svou 
minulostí. Už nikdy. Logicky přichází doba "útlumová", kdy 
se zase hezky schoulím do svého klubíčka (tentokrát už 
holčičího a veselého) a nebude o mně nikdo vědět. Protože 
všechno důležité (až na pár detailů) se už stalo a protože já už 
jakožto osoba měnící pohlaví začínám být (konečně! :) 
nezajímavá. Nepotřebuji ventilovat své nezvladatelně zoufalé 
pocity, abych přežila. Jsem plná štěstí, nadšení a euforie. Na 
vrcholu blaha.
Zbývá jen pár osobních témat, na která se těším a která moc 
ráda na blogu popíšu, ale musím psaní začít postupně trochu 
odosobňovat. Je na čase začít žít normální život, po kterém 
jsem tolik toužila. Bez toho přívlastku "mezi". Nechci být už 
mezi, ačkoli úředně jsem, ale to je jen písmenko v dokladech, 
které už co nevidět zmizí.
Takže tady na blogu končím s osobními fotkami. Ty, co tu 
jsou, tu ještě nějaký měsíc ponechám a pak se rozhodnu podle
situace, co s nimi. Má představa je taková, že až bude "po 
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všem", budu na blogu už jen občas zveřejňovat, co nového 
zajímavého se někde přihodilo, ale část spojená s mým 
životem už definitivně skončí. (Těším se na to! Ten konec 
psaní bude totiž znamenat začátek... Začátek něčeho, o čem 
jsem při zakládání tohoto blogu jen snila a neměla ani tušení, 
kdy se stane. A najednou už jsem tak blízko, že to vidím na 
dosah!)
Je jasné, proč stejně tak přirozeně skončily blogy i jiných 
slečen přede mnou a některé už bohužel ani neexistují.
Věřím, že i když jsem už spokojená, že se bude ještě má 
spokojenost s výsledky zvyšovat (hodlám pro to dělat 
maximum a pracovat na sobě všemi možnými dostupnými 
prostředky), ale není potřeba to říkat světu. Protože svět už 
ví, že přeměna stojí zato i beze mě :)
Jsem ráda, když vidím, jak jsou jiné holky a kluci také šťastní.
Jak je toto nejdůležitější životní rozhodnutí posunulo tam, kde
mají být a změnilo život. O to mi také v poslední době šlo. 
Abych předala dál svou radost, kterou tohle rozhodnutí 
způsobilo mně. Abych tím nakazila co nejvíc lidí :) Protože je 
z čeho se radovat. A je na každém z nás, jak k tomu 
přistoupíme.
I to, jak naložíme se svou minulostí...
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Malá (nebo spíš velká!) inspirace z Polska :)

A teď musím utíkat. Už mi zase píšou nějací kluci :)

Mimochodem - včera jsem měla takové malé výročí. Je to 
přesně rok, co Tereza vyšla poprvé v životě ven mezi lidi za 
bílého dne. Tehdy ještě v paruce, nervózní, plná strachu, ale 
šťastná jako nikdy předtím.
Koukla jsem se totiž na článek, který jsem psala přesně před 
rokem :) A taky na tu fotku :D Je zajímavé, jak si vždycky 
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myslím, bůhví jak nejsem krásná a ženská a když se podívám 
zpětně, tak je to hrůza. Jak se asi budu dívat na současné fotky
třeba za rok? :)
Přesně před rokem Tereza nesmírně řešila vousy (první laser 
byl až za měsíc 5.12.2013) a jeho překrývání make-upem s 
nejvyšší kryvostí v ČR. Teď mě čeká 8. procedura a před 
redukcí ohryzku ještě další. Nafotila bych to, ale tyhle strašné 
maskulinní věci už teď prostě fotit nebudu.
Tak aspoň popíšu, jak vypadá tvář po roce laserování:

• Zcela bez vousů: spánky, tváře, krk po stranách.
• Nepatrné (téměř neviditelné) množství vousů: pod 

nosem (na tom měl záslohu poslední 7. laser s vyšším 
výkonem a hrotem s menším průměrem)

• Poslední zbytky vousů se nacházejí: po pravé straně 
koutku úst, na bradě a nejvíce (ale už taktéž v pohodě) 
pod bradou.

Před rokem ještě Tereza nesmírně řešila, že nemůže do práce 
chodit tak, jak by chtěla. (To se stane až v dubnu 2014).
Byla z toho tak zoufalá! Ale teď je už všechno jinak!
A já mám co jsem chtěla. :)
Nikdy bych se nevrátila ani o krůček zpátky... Teď už jenom 
DOPŘEDU!
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Za další rok touto dobou toho nejspíš už psát moc nebudu. 
Jaké to bude? Měla bych už mít všechno hotové, vyřešené a 
takové, jaké jsem si to vysnila.
Je na čase snít o dalších částech života, které už se Toma ale 
vůbec netýkají :)
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Kryštof Kolumbus
29. října 2014 v 21:34 | Tereza 

Nějak jsem se asi 
zamilovala do obrazu od
Einara Wegenera "View 
of Capri", který jsem 
vložila do předminulého
článku o historii 
transsexuality.
A popadl mě zase jeden 
z mých praštěných 

pubertálních holčičích nápadů, že se tam jednou musím vydat 
a nechám se s někým (kdo tam pojede se mnou - nejlépe můj 
partner (jak jinak taky?)) vyfotit přesně v té póze, šatech a 
klobouku, jako na té olejomalbě a přesně z tohoto úhlu 
pohledu a pak si ty dva obrázky dám někam na stěnu vedle 
sebe. Ta myšlenka mě fakt nadchla!
Tak jsem sedla ke googlu, zadala ve vyhledávání obrázků 
"Capri" + "Italy" a čekala, že takový obrázek se mi naskytne 
taky, protože ho určitě někdo někdy musel na tak hezkém 
místě vyfotit...
Mýlila jsem se.
Ten kopec, ty ruiny na něm a celá ta terasa s kopulí v pozadí 
nikde! Dokonce třeba ani z jiných pohledů nebo v dáli.
S tím jsem se ale nehodlala smířit a tak jsem si řekla, že 
nejjednodušší bude zeptat se někoho, kdo přímo na Capri žije.
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Capri je ostrov přezdívaný "Perla Středomoří" u západního 
pobřeží Itálie poblíž Neapole. Všechny fotografie, které mi 
google nabídl, byly úchvatné. Ale ani jedna z nich 
nezobrazovala cokoliv z této malby.
Existuje takový zvláštní server (interpals.net), kde se registrují
lidé z celého světa a podstatou té registrace je kontakt s lidmi 
z různých zemí za účelem zvyšování jazykových znalostí a 
získávání informací o té dané zemi. Všichni tam mají fotku a 
popis, jakými řečmi hovoří spolu s dalšími různými 
zajímavými informacemi o sobě.
Kdykoliv jsem v minulosti potřebovala něco vědět z nějaké 
konkrétní země (např. paní ředitelka úřadu, kde jsem 
pracovala, potřebovala vědět aktuální cenu benzínu ve 
Švédsku, protože tam jela na služební cestu), tak jsem si 
jednoduše vyhledala všechny Švédy, které je posléze ještě 
možné filtrovat podle města a několika z nich jsem napsala. 
Nakonec jsem dostala to, co chci.
Když jsem zpracovávala téma na přednášku o Švédsku, 
zjistila jsem si tímto způsobem věci a detaily o životě ve 
Švédsku, které se jinde, než přímo u přímých obyvatel nedají 
zjistit.

Nehodlám a nechci žít virtuální život, takže nevyhledávám 
virtuální kamarády, netoužím trávit hodiny na chatu, i když 
občas mě to včera lákalo a bylo to i v tu chvíli zajímavé.
Takže jsem oslovila tři Italy - mimochodem velmi sympatické
(jasně, že jsem si vybírala i podle fotky :), ale žádný nebyl 
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přímo z ostrova Capri, pouze z Neapole, která je na italské 
pevnině nejblíž. Předpokládala jsem, že oni budou znát svůj 
kraj víc, než já.
Nejmilejší byl jeden Turek - čerstvý student archeologie z 
Neaopolské univerzity, který se mi snažil pomoc s odhalením 
místa z mé malby, ukazoval ten obraz svým spolužákům a 
když jsem se s ním (fakt nechtěně) zapovídala zrovna při 
nějaké jeho přednášce, skončilo to tím, že se na Capri vydá a 
to místo mi vyfotí! Řekla jsem mu, že bych tam chtěla na té 
fotce být taky já a on hned, že s tím počítá, takže průvodce už 
bych měla, akorát když tam pojedu se svým partnerem 
(takový zatím ale není), tak nevím, jak to udělám :)
To jsou samozřejmě všechno jen mé sny. Ale já jsem taková, 
že co si vezmu do hlavy, to tam nosím klidně roky a jednou to
udělám. Neopouštím své sny a nevzdávám se naděje na jejich 
uskutečnění ani po první, druhém, desátém neúspěchu.
Druhý Ital mi odepsal, že na Capri nikdy nebyl a že vůbec 
netuší, kde by to mohlo být. Snažil se to místo prý najít 
nafocené na některé z fotek, co mu nabídl google, ale marně. 
(Snaha byla).
Třetí mi neodepsal.

(Tyjo jak touhle může souviset s transsexualitou? :)

Ten den jsem si na interpals.net vyměnila fotky. Měla jsem 
tam ještě staré v paruce a dala tam ty nejhezčí a 
nejaktuálnější, co mám. Měla jsem z toho radost. Každou 
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minutu mi tam naskakovalo deset nových vzkazů, které už 
jsem potom ani nečetla. Ale některé byly moc příjemné... 
Opravdu MOC! Byly to reakce na mé fotky a někteří kluci 
jsou tak nápadití, romantičtí a pozorní!
Kromě těch cizinců mi tam napsal Pája z Budějovic, který je 
zrovna na stáži v Německu... s tím jsem se zapovídala trochu 
víc... na několik hodin. To, co mi totiž psal, bylo úžasné a moc
hezky se to poslouchalo, tak jsem ho v tom nenechala, i když 
přesně tohle jsem nechtěla - zapovídat se s někým, kdo bydlí 
více než 50 km ode mě. Ale jeho úsměvu se na fotce vážně 
nedalo odolat. Neměl sebemenší podezření a ještě mě moc 
hezky opěvoval, což mi bylo opravdovým pohlazením, které 
jsem ten den potřebovala.
Vyzpovídala jsem ho slušně a pěkně (ale v rámci slušného 
chování) jsem ho provokovala, což mě nesmírně bavilo a 
užívala jsem si to. Stejně tak i vzkazy ostatních kluků, které 
jsem sice četla, ale neodpovídala (to bych se zbláznila na to 
množství). Měla jsem jich tam za chvíli přes 150.

(Tohle téma z interpals.net ještě nekončí, ale musím přeskočit,
protože než se dostanu ke Kryštofovi, chci popsat, jak jsem se
dnes cítila hezky a žensky :).
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Včera jsem se také 
inspirovala fotkou 
Dominiky z Polska. 
Její fotku "před" a 
"po" jsem vložila do 
včerejšího článku. 
Omlouvám se, že ho 
sem vkládám znovu, 
ale rozhodla jsem se k
němu přidat ještě další

její krásné fotky.
Když vidím toho kluka a pak šťastnou a opravdu veselou a 
ženskou Dominiku, je to pro mě obrovská inspirace. Ten 
posun je neuvěřitelný. A jak jsem se tak zadívala na Dominiku
vpravo v těch uplých šatech, chtělo se mi jít dneska do práce 
taky v šatech. Mám taky jedny takhle krátké a upnuté a miluju
je. (A taky si vzpomínám, jak jsem v nich byla chycena za pas
silnými pažemi a přitisknuta velmi pevně a těsně k velmi 
sladkým a horkým rtům a přála si, abych nebyla nikdy 
puštěna.....)

Líbí se mi, jak jsme si navzájem některé z nás inspirací! To 
Dominika mě "nakopla", abych nešla v kalhotách :).
Uvědomila jsem si, že je v ní obrovská ženskost. A Dominika 
je opravdu moc krásná, takže se mi zachtělo být taky krásná :)
(To jsem ještě netušila, že mi tu radost může taky zkazit jeden
Portugalec. Ale hlavu si z toho teď už nedělám.)
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K šatům jsem si vzala kozačky, šátek a byla jsem v sedmém 
nebi. Hned si toho taky v práci některé kolegyně všimly a šaty
mi chválily, ptaly se, odkud je mám, mně to dělalo dobře a 
když jsem šla na oběd, kolegyně prohlásila: "Ááá, dneska jsi 
za krásku, jo?" :) (Kéž by to tak bylo...)
Šaty dokáží tolik!!! Celkově jak se člověk oblékne má 
obrovský vliv na okolí. To, jak nás vnímá. A něčím, jako jsou 
šaty, se ženskost dá podtrhnout skvěle. (Nemyslím konkrétně 
na sobě, ale obecně.)
Nedávno mi kolegyňka napsala, že se jí líbí, jak se oblékám, 
že mám vkus a že mi to moc sluší! Nikdy jsem nad tím tahle 
nepřemýšlela. Nosím to, co se mi líbí, v čem se cítím dobře a 
co jsem vždycky nosit chtěla.
Ale tohle mě dokáže vždycky tak potěšit!
Mám ráda i úzké kalhoty, ale šaty - to je prostě extra level, 
kterého bych si ráda užívala co nejvíc, PROTOŽE MŮŽU, ale
mám do práce jen jedny, tak to budu střídat se sukněmi, než si
jich koupím víc. Navíc k těm kozačkám je to prostě paráda a 
doslova se v tom vyžívám. Hlavně, jak mi klapou podpadky, 
když si jdu přes dvě velké kanceláře uvařit čaj :) Už jen ten 
zvuk je tak ženský!!! Nejradši bych celý den jen chodila :) A 
potom, když přijedu domů, zaparkuji a jdu kousek po 
chodníku. Má chůze se odráží celou ulicí. I kdyby mi v tu 
chvíli bylo opravdu hrozně, tohle mi vždycky spraví náladu. 
Ne, toho se skutečně nikdy nenabažím :)

Chtěla bych se ještě vrátit k Dominice.
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Vidíte toho kluka vlevo na její fotce? Já ho měla před očima 
celý den. A pak taky tu druhou fotku vedle něj. Jakoby to byly
dvě různé osoby.
Dominice je 42 let, ale některé její fotky mi tak utkvěly v 
hlavě, že je sem prostě musím vložit. Jsou tak... přirozeně 
ženské, šťastné, lidské... jakoby u ní ani nikdy žádná jiná, než 
ženská přirozenost neexistovala! A přesto byla všechna ta 
krása schovaná v mužském těle. Ona z něj potřebovala 
vyskočit. Protáhnout se a rozběhnout se tam, kam patří. 
Zařadit se do světa, ve kterém měla být už od narození. A je ta
radost ze života na ní moc dobře znát. Já na těch jejích 
fotkách vidím, že ona si ten život doopravdy užívá. A taky se 
mi moc líbí její vlasy. Určitě je chci tak takhle dlouhé :)
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Všechny její fotky jsou volně dostupné a všude u nich 
naprosto otevřeně hovoří o tom, kým byla a co se s ní stalo.
Dominika to ale neměla v životě jednoduché. O přeměnu se 
pokoušela už v r. 1994 včetně HRT, ale byla dvakrát 
znásilněna různými muži, jednou přepadena...

Vracím se k tématu :)
Takže jsem byla šťastná, 
sebevědomá, nadšená, než.... 
připlul do mého života drze 
Kryštof Kolumbus!!!
Ne, neskončila jsem v blázinci 

na pokoji s paní Růžičkovou ze Saxany ani mi nepřeskočilo. :)

Kdy naposledy jsem neprošla?
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Byl srpen a já jela do Hradce Králové domluvit se s MUDr. 
Chrobokem na seříznutí ohryzku, které už se konečně blíží. V 
parku jsem tam potkala dva idioty, kteří si rozhodně 
nenechávali žádné drzé poznámky jen pro sebe. V některém z 
článků jsem to popisovala a nechci se k tomu vracet, protože 
od té doby bylo všechno ok. Od té doby ale nenosím ty bílé 
kalhoty, které jsem tehdy měla na sobě, jakobych jim dávala 
za vinu, že jsem v nich měla problém.

Prochází mi to v obchodech, venku, v práci u dodavatelů, 
kteří mě vidí poprvé. Někteří pomlouvají mého předchůdce na
pracovišti a tím mi dokazují, že opravdu nemají ani ponětí, že 
právě z něj jsem se vyloupla já. Procházelo mi to i na 
internetu (tam jsem to ani nikdy neřešila, protože tam to 
fungovalo naprosto dokonale - vždyť také ty fotky byly ty 
nejhezčí, co jsem mohla vybrat). A dokazovali mi to i ty 
stovky kluků, co mi do dneška za dva dny na interpals.net 
napsali a popisovali mi, jaká jsem, včetně některých detailů 
tak hezky, až jsem se musela červenat.
Nejvíc se líbím mužům z Alžírska, Maroka, Turecka (někteří 
nevypadali špatně), ale psali mi i Američané, Němci, Dánové, 
Francouzi, Italové... Tam je zkrátka výběr. :)

No a mezi těmi sladkými vzkazy najednou zablikal jeden, co 
mi vyrazil dech: "Are you transsexual?"
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Napsal mi to takový roztomilý Portugalec (proto ten Kryštof 
Kolumbus, i když Kolumbus byl Ital, jak jsem teď zjistila :) a 
já to okamžitě začala řešit.

Řešila jsem to s ním od rána v mobilu až prakticky doteď a 
vlastně se z něj vyklubal moc milý kluk, který proti 
transsexuálům ani žádným jiným menšinám nic nemá. Jenže 
mě zajímalo, jak na to přišel? Myslela jsem si (protože jiní mi 
to přece dávali najevo), že jsem dostatečně ženská na to, 
abych prošla. Obzvlášť na fotkách! Tam se mi to stalo vůbec 
poprvé, aby měl někdo podezření. Ale on se zeptal takhle 
přímo, což mě šokovalo!
Zeptala jsem se ho, na které fotce se mu nelíbím (mám jich 
tam deset).
Odepsal, že na všech vidí muže.

Uvědomila jsem si, že to je jedinečná příležitost vyzpovídat 
někoho upřímného a zjistit, na čem zapracovat. Nebrala jsem 
to jako útok, ale důležitou poznámku týkající se mého života 
v téhle fázi, i když tahle "směrodatná odchylka Kolumbus" 
nemá prakticky vůči těm stovkám ostatních žádnou hodnotu. 
Nemyslím si, že bychom si měly lámat hlavu jedním 
člověkem z tolika, který se objeví a prostě to v nás vidí. I 
když si také myslím, že pokud je naše ženskost na dostatečné 
úrovni, takoví lidé se už nikdy neobjeví.
Tenhle se bohužel objevil :( (Co jsem si jako myslela?)
Mrzelo mě to :/
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V tu chvíli mi bylo fakt smutno. Hodila jsem ráno v práci 
vzteky tužku po stole a nedělala nic. Seděla jsem tam v těch 
šatech, ve kterých mi bylo tak krásně, skákaly mi tam další 
vzkazy "jsi tak sladká / krásná / sexy / líbí se mi tvůj úsměv / 
prsa / rty / obočí / účes (naráželi na tu fotku, kde jsem v šatech
s culíčky)... moc krásný set fotek / nejsi náhodou Miss Czech 
republic?", atd. (fakt vtipné!!! :) Stejně to píší každé... ale to 
je jedno, já patřila mezi ty, kterým to poslali taky, takže jsem 
byla zařazena mezi ostatní "girls".
Já ale nemohla pochopit, proč ten Portugalec mě vidí jinak. 
Navíc na těch fotkách, které jsem považovala za tak ženské. 
Vždyť já už nedokážu vytvořit v tuto chvíli nic víc 
ženštějšího! :(

Čím to je, že se občas vyskytne jedinec, který má tenhle smysl
to poznat? Čím je jiný? Má snad posunuté vnímání oproti 
ostatním? Je citlivější? Jak přemýšlí? Je jiný? Nemohla jsem 
to pochopit. Začal mě fascinovat (navíc se mi líbil) a začal mě
fascinovat i ten kontrast jeho vzkazu vůči všem těm ostatním. 
Portugalec jeden - přímo od pobřeží Atlantského oceánu... a 
ještě se chlubil, jak tam mají teplo, zatímco já dnes ráno 
poprvé škrábala skla u auta.

Pak se začal omlouvat, že mi nechtěl ublížit. (Byla jsem ráda, 
že mě oslovil, i když to nechápu. Ne že bych se vnímala já 
sama tak dokonale žensky, že bych to nemohla pochopit, ale 
spíš tedy nechápu, proč všichni ostatní mě žensky vnímají?).
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Vyzpovídala jsem ho já i on mě. Zajímalo ho to. Ptal se na 
přítele, jestli jsem vdaná, jestli jsem po operaci...
Poslala jsem mu odkaz na článek "Různé druhy žen", ve 
kterém jsem vytvořila tři obrázky, kde na prvním byly 
biologické ženy s mužnými znaky, na druhém transsexuální 
ženy, které stále vypadaly mužně a na třetím transsexuální 
ženy, které vypadaly dokonale žensky.
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Chtěla jsem po něm, aby mi řekl, zda by o ženách na prvním 
obrázku řekl, jestli na nich vidí transsexuály.
Nesmírně ho to zaujalo. :) Mám ráda zvídavé kluky. :)
Odepsal mi, že na druhém i třetím obrázku (kde jsou 
transsexuálky) vidí ženštější ženy, než na prvním (biologické 
ženy). Ale že si tohle nikdy předtím neuvědomil.
Pak jsem chtěla vědět, zda by některé z transsexuálních žen na
třetím (nejdokonalejším) obrázku poznal (jako u mě), že jde o 
transsexuální ženu.
Odepsal, že ne. Všechny jsou ženské.

Čímž mě zařadil do obrázku č. 2. :/
Přestože mi to pořád vyvrací ty jiní a jiní muži tím, co mi píší 
nebo jak se ke mně chovají v běžném životě. To oni mi dávají 
tu spokojenost a radost.
Mohla jsem si říct: Joo holka, asi je všechno jinak. Ještě musíš
makat a nezastavovat se.
Je dobré se nezastavovat. Taky že nestojím na žádné stopce!

Ale není to tak hrozné. I když byl jen jeden, kterého sice k 
životu nepotřebuji a nemůže moji spokojenost ohrozit, já 
osobně se cítím dobře a šťastná. On mi ten jeden opravdu 
nemůže rozházet tak složitě a dlouho skládané štěstí, na 
kterém mi tak záleží, ale chtěla jsem tím říct, jak se každý 
člověk dívá jinak a každý vidí něco jiného. Nemůžeme 
očekávat od všech stejné reakce nebo že se budeme líbit 
všem. Já jsem šťastná, protože mám proč. Důležitý je vlastní 
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subjektivní pocit a pak je také důležitý pocit z našeho okolí. 
To všechno je z 99 % ok. Jen ten Portugalec mi těch 100 % 
trochu pokazil :) Ale já mu to nedávám za zlé. Jinak byl milý.

Přesto jsem musela "vynulovat" mé pomyslné počítadlo dní, 
po kterých jsem bez problémů procházela. Už zase jsem na 
pořadovém dni č. 1 místo na nějakých 80, na kterých jsem 
byla ještě včera. A to jsem si s tím poslední týdny přestávala 
dělat jakékoliv starosti a užívala si to. Potřebuji to číslo mít 
alespoň na hodnotě 365.
Nepotřebuji to ke štěstí, ale potřebuji to proto, abych věděla, 
že jsem dosáhla určité míry toho, co je pro mě důležité, 
protože je to podstata toho, co dělám.

Ale doma zalezlá zůstávat nechci a nebudu.
Pokud nikdy hodnoty 365 dní, kdy projdu nedosáhnu, nebudu 
z toho dělat katastrofu. Jsem tam, kde jsem chtěla být už teď.

Pája z Budějovic, kterého jsem včera tak očarovala, byl ze mě
poněkud mimo. :) On by se snad za mnou okamžitě rozjel. 
(Občas jezdí na univerzitu kousek odsud, ale já jsem setkání 
odmítla, protože má slečnu a hlavně bydlí dál než 50 km a na 
virtuální vztah fakt nemám náladu ani čas).

Takže jsem byla celý den pořádně zmatená.
Střídala se ve mě radost a nadšení z ženskosti z toho, jak jsem
byla oblečená i z toho, co hezkého mi psali kluci s faktem, že 
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patřím do obrázku č. 2. Protože kdybych patřila do toho 
vysněného obrázku č. 3, nikdy by se nezeptal, jestli jsem 
transsexuál... To je tak blbá otázka! :)

Zeptala jsem se ho, co by dělal, kdybych na tuhle jeho otázku 
odpověděla NE. Že nejsem transsexuál. Že se prostě zmýlil!
A ten temperamentní neomylný sebejistý Kryštof Kolumbus 
mi prostě řekl, že by mi to nevěřil, že to prostě vidí!
Ach ta upřímnost. :) Co víc si přát 8 měsíců na HRT? :)

Nakonec jsem mu slíbila, že o něm napíšu článek a tak jsem 
také udělala. Byl poctěn. (Já jsem taky.)

Nezoufám, nevzdávám se, nebrečím.
Žiju dál, jak chci a jak se mi to líbí.
A přemýšlím u toho o mém Kryštofovi... největším kontrastu 
za poslední měsíce.

Minulý týden jsem psala kolegyni na pracoviště u Prahy, kde 
máme obchodní oddělení, nějaký pracovní dotaz. A ona toho 
potvora hned využila, takže se zeptala, jestli mi rostou prsa :)
No jasně, že jo! :) Popsala jsem jí hned pár detailů z mého 
aktuálního života a poslala tři fotky. Jednu "pohled na svět z 
mého úhlu", kde jsou vidět prsa a dvě mé nejaktuálnější 
postavy. Aby aspoň věděla, jak teď vypadám, když se 
nevidíme a komunikujeme jen přes maily, přičemž ona mě 
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ještě za poslední půlrok neviděla vůbec a tak si pamatuje jen 
(jakéhosi :) Toma.
Přišla mi naprosto dokonalá odpověď :) Že jsem krásná 
ženská a že ona je dosti náročná na ženskou krásu, takže to, 
co říká, má prý hodnotu. :)
Tak nevím, kde je vlastně pravda? :)

Dnes mi volala paní ošetřovatelka jedné slečny, za kterou se 
příští týden s Lindou vydáme na návštěvu kvůli jednomu 
tajnému úkolu :) Bude to opravdu moc zajímavá návštěva, na 
které jsem se domluvila s Hankou Fifkovou a mě samotnou 
zajímá spousta věcí, takže v mé hlavě vzniká zase další téma 
na článek, o kterém bych jinak asi vůbec nepřemýšlela, ale o 
téhle slečně prozrazovat nemohu nic, i když je to velmi 
zajímavé.
Mladá paní ošetřovatelka byla veselá a zvědavá. Domluvily 
jsme si detaily schůzky a na konci mi povídá: "Vy máte tak 
krásný hlas! Vážně! To se vám stalo těmi hormony? Nebo čím
to je?"
:) Strašně jsem se začervenala, culila se jako měsíček, až si 
toho všimli kolegové a začali mě virtuálně pošťuchovat :)
Já samozřejmě nemám krásný hlas. Ona myslela to, že není 
hluboký, ale potěšilo mě to neuvěřitelně.
Opravdu má pro mě velkou hodnotu, když mi zavolá 
například zákazník z mého e-shopu a na něco se chce zeptat. 
Představím se jako Nováková a on se mnou v klidu hovoří 
jako s paní Novákovou. Nemá s tím problém. Kdežto kdybych
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na něj vybalila hlubokým hlasem "tady paní Nováková", asi 
by si řekl "co to jako je?". Mám radost, že aspoň něco se mi 
aspoň trošku povedlo...

Co nevidět mě čeká 8. laser. V prosinci to bude rok, co jsem 
na něj začala jezdit. Už jsem z toho zase nervózní. Z té cesty 
metrem. No, opakovat se tu nebudu a stěžovat si na tu cestu 
taky ne. Tentokrát mě do Prahy přeobjednali až na 19 hodinu, 
což mi vyhovuje, protože si v klidu stihnu dojet z práce, 
odlíčit a udělat ze sebe něco, co ještě nevím co :)
To divné hnusné odporné černé pod bradou už je totiž tak 
minimálně vidět, že je to poprvé, co bych chtěla přijet 
oblečená normálně. Tedy žensky. Jenže se nemůžu namalovat.
Pláču totiž u toho :) (Tedy slzím). (Prý je to obranný 
mechanizmus při stresu z bolesti). Ale teď už téměř žádnou 
velkou bolest nečekám, jak je to tam řídké. Těšila jsem se na 
tenhle moment, kdy už to bude jen sporadické a za pár měsíců
už bude hotovo úplně. Jupí!

A taky mám radost z tohohle: :)

Transgender student potrestán za nošení
sukně ve škole, na protest přišli všichni jeho

spolužáci v sukních.
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Studenti na brazilské střední škole Colégio Pedro II přišli 
oblečení do sukní, aby podpořili svého transgender spolužáka,
který byl potrestán za nošení sukně. Dívky dorazily v 
kalhotách a chlapci v sukních, tedy přesně naopak, než jak to 
stanovuje nařízení školy.

Marii Muniz musel být uložen trest, neboť porušila stanovená 
pravidla pro nošení uniforem chlapců a dívek.

17letá Maria se ve škole představila teprve nedávno jako 
transsexuálka a novinářům řekla: "Pro mě je nošení sukně 
vyjádřením svobody nad tím, kým jsem uvnitř, ne taková, 
jakou mě vidí společnost. Jsem opravdu ráda, jak mě mí 
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spolužáci podpořili a doufám, že to bude sloužit jako příklad i
pro ostatní, když cítí, že je potřeba udělat správnou věc. 
Vždycky nás ve škole učili být takoví, jací jsme. Já se jen 
snažila tak doopravdy i žít."

Škola od trestu nakonec pod tlakem médií ustoupila a 
podpořila studentku v nepříjemné situaci.

Ředitel školy poté prohlásil: "Sexuální orientace a identita pro
nás není důležitá. Všichni naši studenti jsou si rovni. Nicméně
existuje jednotný systém uniforem pro dívky a chlapce, ale 
připravujeme v pravidlech určité změny."

Příběh Muniz vyvolal řetězovou reakci a po celé Brazílii se 
začali připojovat studenti, kteří hlásají: "Jdu do školy v 
sukni!"

"Takovým přístupem je možné porazit i transfobii," napsal 
jeden novinář.

Jsem nadšená, že existují lidé, jako jsou tito. Ten protest je 
odvážný a úžasný.

Fotku Marie Muniz se mi najít nepodařilo. Byla jsem zvědavá
:)

Čím víc jsem sama, tím víc píšu... :/
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Tak trochu jiný osmý laser
30. října 2014 v 23:09 | Tereza 

Jen v krátkosti.
(To je poznámka pro mě, ne pro vás. Abych se uklidnila, že tu 
nebudu sedět hodinu, protože jsem před chvilkou přijela z 
Prahy a těším se do postele :) Původně jsem si myslela, že to 
bude normální osmá návštěva laseru, že přijedu, spálí mi ty 
zbytky vousů na tváři a zase odjedu. Jenže ona to nebyla až 
tak standardní návštěva, jakou jsem čekala :) Takže než se 
schoulím pod peřinu, ještě se mi chce samou radostí psát.

Miluju, když někde "projdu". Tohle milujeme každá. Je to 
pocit, který je nepopsatelný a dychtíme po něm. Neuvěřitelně 
moc ho potřebujeme a když přijde, je to záplava endorfinů. 
Takové zadostiučinění, že se vyplatilo to, že jsme do toho šly. 
Tolik si v tu chvíli vážíme toho, že jsme ženami a radujeme z 
toho, že to ví i ti druzí. Budeme se z tohoto okamžiku radovat 
stále, což nás odlišuje od většiny biologických žen, které se 
nad svou ženskostí každodenně vyloženě nerozplývají (např. z
toho, že je řidič autobusu oslovil "mladá paní" :). Vím, že se 
to časem srovná, ale užívám si ten "čas srovnávání" a 
rozhodně se těším i na moment, kdy to srovnané bude, 
protože budu vědět, že teď už jsem jako ostatní holky. 
Srovnaná. :)
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Celá ta osmá procedura laseru byla od začátku mírně zmatená.
Objednala jsem se na pondělí na 17 h., ale onemocněly 
všechny depilační sestry, takže paní ředitelka musela 
zaimprovizovat, zavolat paní, která tam kdysi 12 let pracovala
(to vím, protože jsem jí vyzpovídala :), takže s přístrojem umí 
a přeobjednala mě právě na dnešek na 19 h.

Tím pádem jsem nemusela utíkat z práce o hodinku dřív a pak
si to nadělávat, ale měla jsem doma ještě hodinu čas na 
důkladné odlíčení a to nejdůležitější: rozhodnutí, jak budu po 
odlíčení vypadat, z čehož vyvodím závěr, v čem pojedu.
Nechtělo se mi totiž jako v sedmi předešlých případech 
oblékat se do hrozného uni oblečení, sundávat prstýnek, 
řetízek, schovávat v metru své nalakované nehty v kapsách a 
tvářit se otráveně (protože jsem otrávená) z tváře plné černých
ošklivých vousů...

Doma jsem se odlíčila a rozpustila vlasy... (dnes jsem totiž 
měla poprvé jeden culíček, po kterém tak toužím, i když nebyl
ještě tak dlouhý, jak bych si představovala, chtěla jsem si to 
zkusit, kolem uší jsem si nechala rozverně rozpuštěné 
poletující zakroucené pramínky vlasů a k tomu sukni s 
kozačkami, abych si užila opět té ženskosti, když večer jedu 
na ten laser bůhví jak vymóděná do klučičího).
Ne, že bych si připadala dostatečně krásná, ale najednou jsem 
zjistila, že v zrcadle už nevidím chlapa :) Třeba tam je a vidí 
ho tam všichni, ale já ho nevidím. I po odlíčení, což bych si 
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nikdy předtím netroufla. A protože se mi ty rozpuštěné vlasy 
se sponkou a ofinkou šikmo líbily, protože mi na uších zářily 
náušnice s velkým třpytivým kamínkem a protože když jsem 
se v tom zrcadle viděla, musela jsem se radostí na sebe usmát,
rozhodla jsem se, že poprvé za 11 měsíců co jezdím na laser, 
pojedu SAMA ZA SEBE!
Už žádnou masku, ano?

Přišel ten vysněný den, kdy můžu jít mezi lidi nenalíčená a 
nemusím se ničeho bát. Tedy - já to nevěděla, já to jen chtěla, 
aby to tak bylo a chtěla jsem to zkusit. Jenže ten strach byl 
taaaakhle malinký oproti té touze zůstat sama sebou a 
nechtělo se mi jen kvůli laseru a zbytkům pár vousů na tváři 
nepřevlékat do něčeho, v čem mi není dobře, i když je to uni, 
protože teď už ani uni nepovažuji za dámské, když můžu nosit
dámské :). Vždyť nemusím dělat kompromisy!!!

Poprvé na laser tak, jak jezdím do práce a chodím běžně 
všude. Jen jsem si vzala silnější bundu, aby mi nebyla zima a 
tenisky místo kozaček, protože na lehátku u přístroje by se mi 
v podpatcích špatně leželo a škrábalo nahoru. Na to jsou 
tenisky pohodlnější a stejně jsem se jich nemohla vynadívat k 
těm úzkým kalhotám. :)

Tak abych to nezdržovala :)
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V metru žádný problém. Zaujala jsem ženský postoj, občas si 
upravovala pramínky vlasů a sledovala okolí i sebe v odraze 
ve skle.
Nic. Prostě nezájem. Nikoho jsem absolutně nezajímala v tom
smyslu, aby civěl. Navíc jsem se v tom odraze začala líbit 
sama sobě! Já, jedoucí na laser a nenamalovaná! Úplně jsem 
si ten odraz vychutnávala a byla zvědavá, co mě čeká, když 
tam není ani moje první ani druhá sestřička, ale nějaká 
náhradnice.

Na hlavním nádraží plném lidí i před budovou, od které je to 
kousek, jsem si to vesele vykračovala a už neřešila to, že 
musím sledovat pohledy kolemjdoucích. Občas jsem se 
podívala, to jo, ale už to nebyly ty zpanikařené pohledy, jestli 
mě náhodou někdo nepodezřívá. "Jsem tu nenalíčená! Haló! 
Vidíte mě? To vypadám strašně, co?" :)
Mám ráda, když se na mě muž usměje. Vždycky mu to 
oplatím taky úsměvem.

Jak jsem tu včera popisovala, jak mi kluci píší ty hezké 
vzkazy (na které většinou neodpovídám), tak zrovna dneska 
ráno se mě naše personalistka celá usměvavá zeptala: "Tak 
co, Terezo, už si váš všímají muži?" :)
To je hezká otázka.
Co tím chtěla říct? :) Připadám jí snad už natolik ženská, že 
by si mě mohli všímat? A pokud si mě tedy všímají, jsem už 
natolik ženská? Chlapovi by to asi nepsali :D
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:) Stačila jsem jen říct: "Ano, všímají," a vešel kolega, který 
se tam usadil, takže jsem jí nemohla říct víc.
Kdyby věděla, že už mám za sebou dvě rande a věci, které si 
nechávám jen pro sebe :) Jsem tak trochu k nezastavení...

Došla jsem do Laser klinik a tam se mě paní ředitelka na 
recepci zeptala na jméno.
Říkám: "Nováková".
"Ano, výborně, jste tu na 19. h., tak se prosím posaďte, 
omlouváme se, máme trochu skluz."
To mi vůbec nevadilo.
Byla jsem tam sama za sebe, nic jsem neskrývala a Terezu už 
vůbec ne.
A udělala jsem moc dobře!!!
Prospěšnost některých našich rozhodnutí se projeví až 
posléze.

Posadila jsem se do takové hezky vybavené čekárny s 
měkkými křesly a sedačkami, s televizí se zprávami a 
automatem na vodu. Proti mě seděla pohledná slečna. 
Vypadala trochu nervózně a tak jsem jí své pohledy raději 
moc nevěnovala, vytáhla si mobil a začala si číst komentáře 
tady :)
Automat na vodu byl vedle mě, takže pořád ke mně chodila 
pro vodu, po chvíli se usměje a říká: "Vy jste byla objednaná 
na 19 h.?"
:)
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Podívám se na ní, zamykám mobil, usměju se taky a už jsem 
se zapovídala, ač jsem původně jakože nechtěla.
Ze slečny vypadlo, že má zánět močového měchýře, že proto 
je nervózní a pořád pije, ale že bude určitě rychle, takže se 
nemusím bát, že tu budu ještě čekat dlouho.
Slyšela to paní ředitelka na recepci, přišla blíž a slečně se 
začala ještě jednou omlouvat za skluz, ale ten pán, co byl před
náma, měl kompletní depilaci celého těla a časově se špatně 
odhadla doba procedury.
Ten pán byl úplně normální asi 35letý muž v černém kabátu a 
černých společenských kalhotách na krátko ostříhaný a 
neřekla bych, že by to byl jeden z nás.

Miluji komunikaci s lidmi. Ono to souvisí s tím 
"procházením", protože pokud budeme zahrabané někde v 
koutě pokoje a nebudeme strachy vycházet, nikdy si té vlastní 
ženskosti dostatečně neužijeme. Už jsem to tu říkala 
mnohokrát. Tu ženu z nás dělá i to okolí! Vlastně jsem si 
přála, aby mě ta slečna oslovila, protože já si povídat chtěla, 
ale přemýšlela jsem, zda jí nepřijdu divná (odlíčená a podle 
mě nedostatečně ženská).

No nepřišla :)
Normálně jsme povídaly jako dvě kámošky, co se zrovna 
potkaly :) Byla moc milá a mně to aspoň uteklo.
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Pak si pro mě přišla depilační sestra náhradnice, představila 
se, já taky a vzala si mě k sobě.
To byla tak milá paní!!!
Oni jsou tu všichni tak milí a tohle byl prostě jen další anděl :)
Ta paní měla už dvě dospělé dcery, které ale bydlely s ní. 
Samozřejmě jsme probíraly leccos a já vyjádřila politování, že
tu kvůli mě musí být tak dlouho, ale že dcery určitě připraví 
něco dobrého k večeři.
Prostě řeč nestála, ona mě u toho celá veselá z předchozích 
výsledků na mé tváři ožahávala laserem (tentokrát už vše s 
tím silnějším hrotem) a když mi najela na bradu a já jí chtěla 
napnout, ale nešlo mi to, tak mi říká: "Vy jste takové 
sluníčko!" :)
Jo, culila jsem se. Měla jsem totiž dobrou náladu a ohromnou 
radost, protože mi řekla jednu zajímavou větu: "Mojí holce 
(dceři) se TAKY zbláznily hormony! Ona je tmavší typ jako 
vy a měla na tváři spoustu tmavých chlupů, ale už jsme je 
zničily."
Jak "taky"?
Mně se nezbláznily hormony. Já tu nejsem proto, že se mi 
zbláznily hormony a začaly mi kvůli tomu růst vousy (chlupy)
na tváři :)
Začala jsem si myslet, že možná neví nic o tom, kdo jsem a 
pokračující rozhovor, který jsem stáčela právě tím směrem, 
abych jí oťukala, to jenom potvrzoval, což mi působilo 
nesmírnou rozkoš a bolestivost laserových záblesků odcházela
do pozadí :)

Říjen 2014 - Tak trochu jiný osmý laser 2018



Potom ještě dodala: "Ale já jí říkala: Ty to, holka, vidíš, 
protože se pozoruješ z detailu. Když je víc detailů pohromadě,
tak si myslíš, že to vypadá hrozně, ale ostatní tě vidí jinak, oni
ty chlupy nevidí! Věř mi. No nedala si říct."

:) To mi něco připomíná.
Nás.

Uvědomila jsem si, že ač my se vidíme třeba hrozně a 
vnímáme každý nedostatek na našich tvářích, jiní lidé to tak 
nevidí.

Znám ten pocit, když se mi kdysi udělal opar. Myslela jsem si,
jak svítí do okolí a jak jsem s ním hnusná.
Nedávno se kolegyni udělal opar a říká mi: "To je hrůza, 
takový opar, ten musí být vidět na hony daleko."
Já ho neviděla!!! Jo, byl tam, když jsem se na něj zadívala 
detailně, ale vůbec tu tvář nekazil.

Dneska říkám kolegovi, že jedu na laser, ale že to nemám 
ráda, protože musím odlíčená metrem. On se na mě tak 
podívá a říká: "Co děláš? Já tam žádné vousy nevidím!"
Já tam své vousy (tu zanedbatelnou trošku) i pod make-upem 
viděla, ale vidím je jen já! Okolí je nevnímá! Jak to?
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Prostě se na druhé díváme jinak, než my samy na sebe. My 
býváme (myslím všichni lidé) vůči sobě mnohem kritičtější, 
což nám mnohdy zbytečně komplikuje život.

Za pár minut bylo hotovo, dělala to velmi pečlivě a bylo vidět,
že ji to vyloženě baví, i když už byl večer a já byla ráda, že už
po mně nikoho nemá a může jít domů za svými dcerami.
Ještě mi ukázala stolek se zrcadlem, kde si mohu dát korektor 
na tvář nebo pudr, protože jsem měla celou tvář a krk červený,
což do půl hodiny zmizelo, ale já si to stejně tím korektorem 
namazala (protože kvůli mě donesla tampónky) a byla 
nesmírně šťastná, že jsem pro ní ta, co se jí zbláznily 
hormony, takže je potřeba zničit chlupy na tváři :D
Zaplatila jsem nejméně za celou dobu a šla zase na metro do 
vyhřátého auta.

Jak by na mě reagovala asi ta slečna nebo depilační sestra, 
kdybych nepřijela žensky oblečená, kdybych nevypadala 
takhle "normálně" žensky? To mě na tom těšilo nejvíc. Že se 
vyplatilo už zahodit poslední malý střípek toho Toma a obav.

On ten osmý laser byl vůbec zvláštní, protože vousy díky 
vyššímu výkonu v sedmé proceduře byly opravdu už jen 
sporadicky vidět, některé už dokonce vůbec ne, takže je lovila
pod lupou a silnou lampou. Říkala, jak mám některé tak 
extrémně jemné... (Ach ty hormony :). Ale ještě nejsou jemné 
úplně všechny.
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Chtěla jsem se rovnou znovu objednat, protože musím 
stihnout ještě jeden laser před seříznutím ohryzku (jelikož po 
něm to pár dní (týdnů) nepůjde), ale mám si zavolat, protože 
teď nejsou schopni naplánovat sestrám směny, když jsou 
nemocné. Minule mi sestřička říkala, že si mám domluvit po 
seříznutí ohryzku schůzku, že tam skvělým způsobem 
odstraňují jizvy. Ona ta jizva by do roka neměla být vidět. 
Viděla jsem na jiných holkách čerstvé a vidět šly, ale pokud 
bych to chtěla řešit, mám prý přijít hned, protože za rok už je 
pozdě. Tak uvidím, jak to bude vypadat.

Líbí se mi, jak jsem už ve fázi, kde přestávám řešit vousy! 
Jupí! A díky tomu se mi otevírají zase další možnosti.
A taky se mi líbí, že i nenamalovaná jsem oslovována 
"paní" :) Že si se mnou chtějí lidé povídat, necítím z nich 
žádný odpor nebo opovržení a dokonce ani podezření, které 
tak "rády" často svými radary na ostatních vnímáme.
Prostě asi nejsem tak hezká, ale pořád jsem ženská :)

Chtěla jsem si to vyzkoušet a vyšlo to.
Nechápu to, ale (kromě Kolumbuse :) jsem pro ty, co 
potkávám, ženou. Což je přesně to, po čem jsem toužila a jdu 
celá spokojená spát :)
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Albánské panny
31. října 2014 v 21:59 | Tereza 

Dnes je Halloween. Jde pořád hlavně o americký svátek, na 
kterém se mi ale rozhodně moc líbí i v naší zemi ty dekorace. 
Oranžové rozsvícené dýně a strašidelné motivy jsou fajn. Ale 
své děti bych v kostýmech po domech nikam neposílala.

Co pro mě znamená Halloween?

Vždycky si v tento den vzpomenu na naše "předchůdkyně", 
které se také narodily do nesprávných těl a ještě před pár 
desítky let to neměly vůbec snadné. Např. v Americe byly za 
nošení ženských šatů zatýkány a trestány. Halloween byl 
jediný den, kdy policie takto oblečené osoby nezatýkala a tak,
jak jsem se dočetla, vždycky všechny celý rok netrpělivě 
čekaly na tento den, aby mohly chodit bez obav oblečené tak, 
jak chtějí. Chodily tak občas i během roku, ale prožívaly u 
toho strach, že narazí na policii, která je bez milosti vždycky 
zatkla. Dělaly se na takto oblečené osoby dokonce policejní 
zátahy v klubech. (Zajímalo by mě, jak kontrolovali, zda jde 
skutečně o muže či ženu. Podle dokladů?)

V souvislosti s tím mě napadlo zjistit, které země na 
řidičských průkazech uvádí pohlaví. Protože na našich 
českých řidičských průkazech pohlaví uváděno není a to i 
přesto, že v žádosti o řidičák tato kolonka existuje (tenkrát 
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jsem tam napsala "žena" a úřednice si toho nevšimla, ale je 
docela možné, že to počítač v systému opravil sám 
automaticky podle rodného čísla - nebo jsem v tom jejich 
systému prostě jako žena :).

V Americe je trochu jiná situace, protože žádný jiný doklad 
než řidičský průkaz jejich občané většinou nemají a tak je 
snaha na tento průkaz vtěsnat co nejvíce údajů:

Váha, výška, barva očí, POHLAVÍ, označení diabetika 
(kolečko vpravo dole), označení neslyšícího (též vpravo dole).
Konkrétně tento doklad je určen pro federální identifikaci, 
takže ho akceptují po celých státech, zatímco existují ještě 
verze pouze lokální, které se ale téměř od tohoto vzoru neliší.

Některé země kromě těchto údajů uvádí ještě krevní skupinu.
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Pohlaví není uváděno na žádném řidičském průkazu zemí EU 
(je doporučen jednotný vzor).
Ostatní země ve světě to mají tak půl na půl. Většinou se 
pohlaví na řidičský průkaz uvádí tam, kde neexistuje žádný 
jiný doklad. V každé zemi je ale alespoň jeden doklad, kde 
pohlaví uvedeno je (u nás občanský průkaz).

Napadlo mě nejprve, jak je super, že máme ty řidičáky bez 
pohlaví, což se dá ocenit hlavně v průběhu přeměny.
Jenže pak jsem našla podmínky pro změnu pohlaví u 
řidičských průkazů (tedy jediných dokladů) v USA, Kanadě a
Novém Zélandu.

Je výslovně uvedeno, že ke změně pohlaví na tomto osobním 
dokladu není nutné předkládat rodný list, ale pouze čestné 
prohlášení o tom, že žiji v daném pohlaví již nějakou dobu a 
toto pohlaví chci mít také uvedené v tomto dokladu.
Na Novém Zélandu je dále možné zvolit: "muž", "žena" nebo 
"neurčité".

Jde o speciální předtisk, který je nutné vyplnit a nechat 
podepsat u notáře.

Pohlaví na dokladech se tedy řeší pouze formou čestného 
prohlášení! Nikdo dále nesleduje, zda ten člověk je muž nebo
žena, nikdo nepožaduje žádný doklad o tom, zda byla či 
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nebyla provedena operace změny pohlaví nebo probíhá např. 
hormonální terapie.

Pokud žadateli ještě nebylo 18, stačí souhlas rodičů.

Přečetla jsem si dále článek z kanadských novin z r. 2012, kde
se uvádí, že např. v kanadském Ontariu si podá žádost o 
změnu pohlaví v řidičském průkazu průměrně ročně jen 40 
žadatelů!

Ale téma, ke kterému jsem se chtěla dostat (a zase jsem se 
nějak zapovídala nebo co!), jsem nedávno dostala v e-mailu 
od Moniky z Anglie, která mi popisovala život tamější české 
komunity spolu s albánskou. Dozvěděla jsem se, že vdané 
ženy nemají v Albánii vůbec snadný život a o nějaké 
rovnoprávnosti se tam rozhodně nedá mluvit. V mnoha 
částech Albánie totiž stále platí "zvykové právo" z 15. století! 
A to, co jsem zjistila na internetu mě vážně šokovalo! Jsem si 
jistá, že nejsem sama a chvíli jsem váhala, zda tu o tom mám 
vůbec psát, protože kdybych se narodila v Albánii, rovnou se 
jdu střelit do hlavy... Je mi těch žen tak nesmírně líto, že jsem 
v jedné části při čtení měla i slzy v očích. Vím, že si to možná
trochu víc beru, ale tohle je něco, co nedokážu pochopit a ani 
nikdy nepochopím...

Naštěstí je prý tento "jev" v Albánii už teď ojedinělý.
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Albánské zapřísáhlé panny

Albánské zapřísáhlé panny (burrnesha nebo virgjinesha) jsou 
ženy, které skládají slib cudnosti a nosí mužské oblečení, aby 
mohly žít jako muži v patriarchální severní albánské 
společnosti. V menší míře se vyskytují také v jižních částech 
západního Balkánu, včetně Kosova, Makedonie, Srbska, 
Černé Hory, Chorvatska a Bosny.

To, co tady vidíte, jsou ženy. Albánské panny.
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(Článek převzatý z 
magazínu libimseti.cz a 
spirit.cz)

Žena nebo muž?
V Albánii žije křesťanská 
komunita, která vyznává 

staré právo kanun. To nahrává hlavně mužům. Jsou to oni, 
kdo mají dědická práva na majetek - pokud se do rodiny 
narodí žena, její podíl získává buďto bratr nebo manžel. 
Spravedlnost? Tu tady nečekejte. Ženy jsou podle tradice 
ekonomicky závislé na muži, jejich hlavní náplní je výchova 
dětí a péče o domácnost.

Kanun striktně definuje jasné hranice mezi pohlavími. 
Rozdílnost těchto dvou pólů - mužského a ženského - je jasně 
daná oblečením. Muži nosí kalhoty, halenu, klobouk a mohou 
mít na ruce hodinky. Ženám je přisouzená sukně, zástěra, 
halena a šátek. Hned na první pohled je tedy jasné, kdo je kdo 
a co je jeho posláním. A protože oblečení v této kultuře hraje 
dominantní roli, je možné ho zneužít k tomu, aby si člověk 
"změnil" svoje pohlaví a tedy i svůj osud. To je příběh žen, 
kterým místní lidé říkají Virgjinesha (tedy zapřísáhlá stará 
panna).
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Žena v Albánii nic moc neznamená, v tradičních komunitách 
si ani nesmí vybrat manžela. Po svatbě je povinna přestěhovat
se do domu svého muže a jeho rodiny. Na její názor se nikdo 
neptá, nerozhoduje o výchově dětí, o hospodaření, nemá 
právo dědit. Má hodnotu doslova jen jako chodící děloha. 
Podle Kanunu se musí "podvolit dominanci svého manžela", 
což vlastně znamená, že muž na ni může křičet, může ji 
urážet, ponižovat i zbít. Pokud z ní proudem nepoteče krev, 
Kanun to hodnotí jako právo manžela. Zní to otřesně, přesto 
albánské ženy takhle žijí a přežívají. Některé z nich muži i 
poslouchají! Musely si však předtím projít dlouhým obdobím 
svého podřadného postavení - vdát se dle otcovy vůle, rodit 
děti (pokud možno syny) a dlouhá léta respektovat mužské 
členy společenství. Pokud to žena přežije, může uplatnit svou 
silnou osobnost mezi muži. Na veřejnosti to sice nikdy 
nepřiznají, ale obvykle takovou ženu začnou respektovat. 
Například v otázce usmíření v kolotoči krevní msty, v 
otázkách sňatků, apod. Mladá žena tu nemá právo o svém 
životě rozhodovat vůbec. O něco lépe je na tom vdova s 
dětmi. Může se provdat znovu, dokonce si smí sama zvolit 
manžela! To proto, že prokázala schopnost rodit děti. Vdova s 
dětmi je dokonce žádanější partií než mladá, svobodná dívka. 
V domě druhého manžela se s ní zachází mnohem lépe než s 
bezdětnou mladou nevěstou. Ale pozor! Týká se to pouze 
vdov, jejichž manželé zemřeli přirozenou smrtí. Vdova po 
muži, který se stal obětí krevní msty, se podruhé vdát nesmí. 
Pokud to udělá, musí ponechat děti z prvního manželství v 
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rodině zavražděného. Nemůže se o ně starat, často je nesmí 
ani vídat. V tradiční albánské rodině se muž stará o práci a 
hmotné zajištění. Každé jeho rozhodnutí je nezpochybnitelné. 
Žena má na starost pořádek v domě, hospodářská zvířata, sběr
dřeva atd. Jestliže je muž nezaměstnaný, nemusí manželce 
pomáhat téměř s ničím. Na druhou stranu Kanun kdysi chránil
ženu a děti v tom smyslu, že se nesmějí stát cílem krevní 
msty. To v současnosti již neplatí, obětí vendety se často 
stávají právě ženy a děti.

Rozvod v Albánii je možný, nikoli však podle zvykového 
práva! Kanun rozvod přímo nezakazuje, ale hodnotí ho jako 
ztrátu osobní a rodinné cti. Důsledek? K vraždám z krevní 
msty se přidávají vraždy ze žárlivosti a násilí. Nevěra je jeden
z nejhorších přečinů v klanovém společenství. Trestá se tvrdě.
Přistihne-li muž manželku při činu, má právo oba milence 
beztrestně zabít. Dostává k tomu požehnání již ve svatební 
den. Rodiče nevěsty mu totiž předávají zvláštní svatební dar - 
kulku do pistole, která je určená pro jejich dceru… Osudový 
dopad má Kanun na znásilněné ženy a dívky. Jsou "nečisté", 
nemají šanci se vdát a stejný úděl se přenáší i na jejich sestry. 
Stejně absurdní je řešení znásilnění vdané ženy. Rada klanu 
může rozhodnout o trvalém vyhnání z domu bez možnosti 
vídat děti, anebo "postižený" manžel může na oplátku 
znásilnit manželku útočníka! A protože znásilnění znamená 
"ztrátu cti postiženého muže", vyžaduje pomstu na krvi. 
Řetězec vzájemného zabíjení nemá konec…
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Stát se virgjineshou je v podstatě jednoduché. Stačí, když 
dotyčná složí slib, že chce být mužem a v tu ránu smí nosit 
kalhoty, kouřit cigarety či mluvit hrubě. Mezi muži má svůj 
platný hlas a respekt. Spolu s novou identitou získává i 
dědické privilegium. Ale pozor, všechny tyto bonusy mají 
jeden háček: Virgjinesha musí dodržovat celoživotní celibát! 
Mnohé ženy se však svého sexuálního života rády vzdají ve 
prospěch svobody a jednoduššího života. Jiné zase svou 
transformaci chápou jako pomoc rodině, která nemá 
mužského potomka, tudíž potřebuje náhradního dědice. Ať tak
či onak, tato volba je osudová a není z ní cesty zpět.

Podle některých je to síla mysli. Pokud musíte přijmout 
nějakou roli, vaše tělo si na to navykne a celé se změní. V 
Albánii jsou tyhle ženy velmi vážené, hlavně pro jejich 
odvahu udělat takový krok.

Že by titul doživotní panny byl způsobem, jak se nestát v 
Albánii otrokyní a hromosvodem manželovy frustrace? Tak 
jednoduché to zas není! Sociální role zapřísáhlé panny zde 
nevznikla ani z útlocitnosti, ani jako prostředek zmírnění 
diskriminace pohlaví, nýbrž jako součást dědického práva. 
Zvykový zákoník musel nějak reagovat v případě, že v rodině 
chyběl mužský potomek. Pro případ, že se nenarodil, nebo že 
by v důsledku krevní msty došlo k vyvraždění všech mužů v 
rodině, vznikl titul doživotních panen, aby majetek a pozemky
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zůstaly v klanu. Nejstarší dcera v rodině mohla o tento status 
požádat. Zasedla mužská rada a situaci vyhodnotila. Pokud se 
v blízkém i vzdáleném příbuzenstvu nenašel mužský 
potomek, padl souhlas. Ale ani tak nemohla o tento únik z 
podřadného postavení žádat každá, například vůbec ne příliš 
hezká žena. To se raději velmi rychle nějaký ten příbuzný 
mužský dědic našel nebo "vyrobil"! Také se však stávalo, že 
dívce byla role doživotní panny naopak vnucena. Ze dne na 
den se musela stát mužem, což znamenalo velmi drastický 
zásah do jejího vývoje i sebepojetí.

Být mužem - je to výhoda, nebo nevýhoda?
Lule je devatenáct a rozhodla se stát mužem. A to i přesto, že 
v její biologické rodině už jeden mužský dědic byl - její bratr. 
Jako starší "muž" však získala veškerá práva. Je hlavou 
desetičlenné rodiny, všichni ji oslovují v mužském rodě a 
Lule je za to poctivě živí. Pracuje na poli a přivydělává si jako
svářeč. Nosí krátké vlasy, kalhoty a hodinky... Jako všichni 
zdejší chlapíci. Podobně žije i osmasedmdesátiletá Pashe 
Keqi, která se k přeměně na muže rozhodla před 60 lety, tedy 
ve věku 18 let. "V době mého mládí byly ženy asi ve stejném 
postavení, jako třeba zvířata. Dnes je ale situace jiná, ženy 
mají větší práva. Narodit se dnes, určitě bych nic takového 
neudělala." Keqi přiznává, že svého rozhodnutí lituje. Chybí ji
totiž prožitá intimita s mužem. Společnost, ve které žije však 
jiné, než heterosexuální spojení neuznává. Přestože je Pashe 
Keqi anatomicky vzato ženou, všichni ji považují za chlapa. 
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Takže její eventuální vztah s mužem by byl klasifikován jako 
homosexuální, tedy nepřijatelný. Keqi se bohužel se svým 
osudem musí smířit, protože její slib - stát se virgjineshou - 
byl celoživotní a nejde ho vzít zpět.

Nízká společenská hodnota albánských žen je příčinou, že se 
stávají obětí obchodu se ženami. Známé jsou i případy, kdy 
rodina prodá dceru k prostituci do zahraničí. Pokud se jí 
podaří utéci zpět do Albánie, je pokládána za nečistou a hrozí 
jí vražda od příbuzných. Pošpinila přece jejich čest! Na 
Albánii je kvůli zvykovému právu vyvíjen tlak nevládních 
organizací, okolních států a EU. Počátkem tisíciletí přijala 
země nové zákony a zavedla vzdělávací kampaně. Snaha 
začlenit ženy do širšího společenského života je však obtížná. 
V zemi panuje chudoba, korupce a silně zakořeněný 
patriarchální systém.
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V Bosně už tento kodex nedodržují, ale dodnes se podle něj 
řídí právě v severní Albánii a Makedonii. V dnešní době v 
těchto končinách žije něco mezi padesáti až několika sty 
zapřísáhlých panen. Přesto, že je již nic nenutí k tomu řídit se 
tímto zákonem. Vzdát se přísahy totiž znamenalo velkou 
hanbu, ale bylo možné se vzdát života jako muž, pokud byly 
veškeré závazky vůči rodině dodrženy.

Ona Albánie byla vždycky jiná. Například albánština je sice 
zařazena mezi indoevropské jazyky, ale nemá vůbec žádné 
příbuzné. Vyvíjela se naprosto ojediněle sama a její původy 
pochází pravděpodobně ze starověké ilyrštiny, což je již 
zaniklý jazyk. To je ale jen domněnka a tak původ albánštiny i
její zařazení zůstává zahaleno tajemstvím. I jazykově jde tedy 
o naprosto izolovanou část světa a to mě na Albánii 
fascinovalo už od dětství.
Když jsem potom slyšela, že všechny silniční tunely, které 
tam jsou, byly vyraženy ručně, protože na to prostě nebyla 
technika, začala jsem se o Albánii trošku víc zajímat. Koncem
90. letech jsem nějakým záhadným způsobem na jednom 
americkém chatu potkala Albánku, se kterou jsem si chvíli 
klasickou poštou dopisovala (takže malůvky, kytičky, popisy 
běžných situací života...), ale z ničeho nic mi od ní přestaly 
chodit odpovědi.
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V Albánii se už ale naštěstí také blýská na lepší časy, protože 
tam působí hnutí "Pink Embassy", které se věnuje LGBT 
komunitě dosti veřejně. Na jejich blogu jsem našla tento graf 
jako výsledek celosvětového průzkumu:
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A já se zase vracím myšlenkami k nám do Čech.
Jsem TAK vděčná za to, že jsem se narodila TADY!

----------------------------
Ještě mě něco ráno napadlo.
Představte si, že role jsou vyměněny. Že v Albánii panuje 
matriarchát a muži jsou ti, kteří se musí zavázat slibem, že 
budou do konce života ženami, aby mohli být uznáni 
společností a získali vůbec nějaká práva.
Jak by asi takové "ženy" vypadaly? Určitě o hodně méně 
ženštěji, než ženy mužně, které přijaly do konce života roli 
muže. Na fotkách albánských pan vidím muže. Fotky 
albánských paniců v obrácené situaci bych snad ani raději 
vidět nechtěla...
TO BY NEŠLO.

To je ten jeden obrovský rozdíl mezi FtM a MtF.

A dovolím si citovat zajímavý úryvek z blogu Markétky:
"Šla jsem na další sezení u paní doktorky. Padla řeč na to, že 
mě mrzí, že jsem nepřišla dřív. Na to jsem se dozvěděla, že 
holek, které přijdou a je jim ještě před 18, je naprosté 
minimum. Většina, která přijde, tak jsou už ženaté s dětmi a 
říkají, že už dál nemůžou. Asi to bude tím, že ta přítomnost 
testosteronu nutí člověka bojovat, dokud to jde, i když teď už 
víme, že je to zbytečný boj. Zato kluci většinou chodí už mladí,
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protože jejich mužská povaha, která z nich úplně čiší, jim 
nedovolí jen tak dál žít jako "slečinky" (kéžby si to se mnou 
mohli jen tak vyměnit…)."
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Listopad 2014

Sen o plese
1. listopadu 2014 v 9:17 | Tereza 

Lucka si postěžovala, že 
poslední články jsou 
dlouhé. :) Ony se nedaly 
zkrátit. Nebylo možné z 
nich vypustit ani jednu větu,
natož odstavec. To jsou 
fakta, která tu chci mít.

Stručnost je něco, co trénuji celý život, takže to, co tady 
vidíte, je právě už stručné! :)

Tenhle snad dlouhý nebude:

Úplně zoufale neuvěřitelně moc toužím jít na ples!!! To je 
sen! Už vidím ty fotky!!! To strojení, to česání, malování, 
tancování, kluky... :) Už žádný těžký pocit u srdce z toho, že 
nemůžu být tam, kde toužím být, protože tam prostě už 
JSEM! Jupí! :)

Ne, na téhle ilustrační ještě bohužel nejsem... ale už jsem 
tomu tak blízko...
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Toužila jsem po tom roky dávno předtím a vždycky záviděla 
ostatním holkám, když jsem na nějakém takovém plese byla. 
Nemohla jsem se vynadívat. Snad šaty každé z těch dívek 
jsem si v duchu na sobě vyzkoušela. Záviděla jsem 
spolužačkám, jak řeší, jaké šaty si na ples nebo do tanečních 
vezmou a když jsem na takové akce přišla, snažila jsem se 
sice být veselá, ale ve skutečnosti mi bylo u srdce hrozně moc
smutno. Některé plesy jsem musela odmítat a chodila na ně 
nerada, protože jsem nebyla schopná myslet na nic jiného, než
jaké by to bylo na druhé straně.

A teď je to tady zase - blíží se plesová sezóna! :)
Moje první plesová sezóna, kdy na takový ples můžu přijít a 
mám na to dostatečnou odvahu. Tak proč to neudělat? To je 
to, co už mám teď začít řešit. Posunout se dál. A brát si od 
života všechno, co mi teď už konečně nabízí.

Nemyslím si, že letím příliš rychle a skáču do některých věcí 
předčasně. Je na každé z nás, kdy co udělá. Nikde není 
napsáno: "teď udělej tohle a potom tohle". Je to život, který 
jsme si vysnily! Tak dělejme to, po čem toužíme a mějme z 
toho potom radost.

Když včera začala kolegyňka mluvit o plese, postěžovala si, 
že její přítel na to není, že ho to nebaví. A dodala: "Tyjo, 
Terez, tak co, půjdem ne?" :)
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Ta představa se mě od té chvíle nepustila. Nejde to. Právě 
proto, že jsem splnění tohoto snu tak blízko! Nebudu se 
zastavovat, chci jít jen dopředu a to nejrychleji, jak jen to jde, 
protože není na co čekat.

Když jsem se nad tím zamyslela, jak reálné je splnění tohoto 
snu (jako nikdy předtím!), tak mě to až dojalo. A kromě šatů a
ostatních důležitých věcí jsem hned začala řešit, že vlastně 
neumím tančit na "opačné straně" :) Až dosud tančil jen 
Tom. :) Ale myslím, že to je ten nejmenší problém.
Ještě kde sehnat tanečního partnera? Na takový ples nepůjdu 
přeci sama... (To není výzva, ale povzdech. Prostřednictvím 
tohoto blogu si nikdy partnera najít nechci právě pro to 
tématické zaměření, které bych jednou ráda opustila. I když 
tanečního bych skousla téměř jakéhokoliv, který vypadá 
slušně a nemračí se :)

Tak co, Brade? Jdeme? :)
(Né, nemusí to být Brad Pitt. Fakt ne. :) A vůbec - co to tady

dělám?)

Na svůj vlastní maturitní ples už bohužel nikdy přijít moci 
nebudu, ale to přece není žádná katastrofa. Je tolik jiných 
příležitostí! (Např. vlastní svatba? :)
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Znamená to, že vypadám tak, že se mnou klidně kolegyňka 
může vejít do tanečního sálu narvaného lidmi, aniž by se za 
mě musela stydět? Za to, jak vypadám?

Už se vidím, jak si vybírám šaty, boty, bižuterii, jak musím 
stůj co stůj vyřešit účes, protože chci být načesaná a 
namalovaná a krásná! A taky tak šťastná, že na tomto 
nejvyšším možném ženském levelu, kde každá žena dokáže 
podtrhnout svoji ženskost, můžu být taky.

Přemýšlela jsem, proč jsou (jsme :) na plesech všechny ty 
dívky a ženy tak krásné.
Je to tím, že každá z nich udělá naprosto jednoduchou věc: 
zůstanou přirozené a z té přirozenosti ještě navíc zvýrazní to 
krásné.
Pokud je na mně nějaká ženskost, kterou lze podtrhnout, pak 
to přeci musím aspoň zkusit!

Na tenhle článek mě přivedl zase blog Markétky, která v 
jednom článku popisuje, jak její brácha chodí do tanečních a 
jednou, když s ním měli jít i rodiče, se Markétky zeptali: 
"Markétko, nechceš jít s námi?".

Umí si snad někdo představit hezčí větu od rodičů?

Já si hned představila, jak si Markétka začala vybírat šaty, jak 
se načesala... a těšila jsem se na fotku... :)
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Markétka měla milión výmluv, takže nakonec nešla (čemuž 
rozumím a není jí co vyčítat), ale vím, že jednou tam určitě 
půjde.
Protože také vím, jak moc touží po plesech a podobných 
společenských událostech stejně jako já.

První taneční sezóna života, která se týká i Terezy...
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Koho miluje náš partner?
1. listopadu 2014 v 12:36 | Tereza 

"Sotva existuje osoba, která by byla trvale tak nešťastná jako
transsexuál."

Harry Benjamin

Co udělat pro to, abychom nešťastní nebyli?
A o čem tu asi pořád mluvím? :)

Před dvěma lety napsala studentka teologické fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze Šárka Michálková bakalářskou 
práci na téma Transsexuální lidé a pohled na jejich minoritu.
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Po kliknutí na obrázek se bakalářská práce stáhne ve formátu
PDF (728 kB, 80 stran).

Vždycky si ráda přečtu "něco o nás" :). A líbí se mi, když o 
transsexualitě hovoří nějaký odborník (i o nich se lze dočíst 
také v této práci), který tvrdí, že transsexualita neexistuje 
nebo že je to náš výmysl a uvádí své teorie, jak by to mohlo 
být a proč to tak je. Přála bych mu, aby se jako transsexuál 
narodil. Protože pak by zcela jistě našel na své nerozvážné 
teze jednoduché odpovědi. :) Co takhle se zeptat nás, pane 
Skoblíku? No jo, jenže my si to vlastně vymýšlíme...

Na tuto práci jsem narazila náhodou a zaujalo mě na ní právě 
to, že je zpracovávána na teologické fakultě. Tak jsem do ní 
zvědavě nakoukla...

Jde o dobře a hezky pojatou práci, která otevřeně, stručně a 
nezaujatě podává čtenáři docela aktuální a rozsáhlé informace
z oblasti transsexuality. Je určená pro veřejnost, aby 
pochopila, že transsexualita není transvestismus a zabývá se 
transsexualitou hned z několika pohledů (rodina, církev, 
sociální pracovníci...).

Většinu z toho my, kterých se to týká, už známe. Ale těm, 
kterým pojem transsexualita nic neříká, bych tuto práci určitě 
doporučila.

Listopad 2014 - Koho miluje náš partner? 2045



Některé pasáže mě ale opravdu zaujaly a tak je tu uvedu.

Díky tomu, že jsem překonala svůj strach z nejistot, ze ztrát 
rodiny, mé dcery, bydlení a všeho možného a 15 měsíců si 
myslela, že to byl špatný krok, jsem teď na místě, na kterém 
vidím, že je všechno jinak a že to byl krok správný.
Kolik transsexuálních osob má rodiny jako jsem měla já?
Přijdeme o ně? Nikdy ten krok neuděláme, protože ... proč?

Sama znám odpověď a přesto jsem tady. Jak je to možné?

Měla jsem to štěstí, že jsem se začala své ex hnusit a tak mi to
vlastně nesmírně zjednodušila, i když to bolelo. Kdyby mi 
každý den připomínala, jak mě miluje a jak nechce, abych do 
toho šla, jaký by byl můj život? Byla bych šťastná?

Ne.
Byla bych vyřízená do konce svého života!!!

Chtějí mít naše děti traumatizované rodiče nebo veselé a 
šťastné?

Kapitola 8.2 - Proces přeměny při již vytvořené rodině
Již existující rodičovství vnímá okolí, odborná veřejnost a 
hlavně sám klient, jako překážku. Velice rádi by prošli 
požadovanou změnou, ale neustále se obávají, že ztratí své 
blízké, manželku/manžela a děti, nebo že tím způsobí nevratné
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změny v rodině nebo dokonce jejich poškození. Proto v mnoha
případech klienti odkládají dobu, vhodnou pro přeměnu, až 
po dovršení dospělosti svých dětí.

Druhý z partnerů se může potýkat s obavami o pozdější 
sexuální orientaci nebo o ovlivnění pohlavní identity svého 
dítěte. Obávají se například traumatizace či frustrace dítěte. 
Jak již bylo zmiňováno, kdy se identita formuje, je jisté, že 
identita dítěte nemůže být ovlivněna. Je známé, že děti jsou 
dospělými často podceňované, co se týče pochopení situace. 
Dokážou pochopit více, než si dospělý člověk myslí. Proto 
pochopení transsexuality u nich bývá snazší než u leckterého 
dospělého jedince (Fifková a kol., 2008). Děti to zkrátka 
chápou tak, že jejich rodič bude spokojenější v těle 
opačného pohlaví. A budou radši, když budou v kontaktu s 
veselým a více méně vyrovnaným člověkem, než s člověkem 
frustrovaným.

Podle dalších výzkumů vyplývá, že zatajování transsexuality 
jednoho z rodičů vede spíše k více traumatizujícím zážitkům 
dítěte (Fifková a kol., 2008). Je to odvozené z toho, že rodiče 
se mohou často hádat a je mezi nimi napjatá situace. Dítě ji 
nemusí dobře psychicky zvládat, protože ani neví a nechápe 
důvod neshod rodičů.
Nyní, s postupem času a tolerantnější společností, dochází k 
tomu, že i přesto, že se někteří rodiče v těchto případech 
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rozvedou, fungují oba dobře a nadále udržují přátelské vztahy
a transsexuální rodič má dobrý kontakt se svým dítětem.

Kromě té části "partneři nadále udržují přátelské vztahy" platí
všechno :). I to, že jsem o svou dceru nepřišla, že mě miluje a 
já jí stejně, jako předtím. A nikdy o ní nepřijdu.

Tak čeho se tedy bojíme?

Každá si můžeme položit otázku, jaký život je pro nás lepší?
Ten, ve kterém nám někdo tvrdí, že nás miluje, zatímco miluje
jen naši mužskou tělesnou schránku a to nás naplňuje určitým 
druhem štěstí, stejně tak štěstím z přítomnosti našich dětí, 
které jsou pro nás těmi nejdůležitějšími človíčky na světě? Ale
štěstí z našich dětí se přeměnou (obvykle, pokud to sami 
nechceme) nemění! Stále zůstávají těmi nejdůležitějšími. 
Nejste první ani poslední z nás, které mají rodiny. A co až ty 
děti dospějí? Osamostatní se a vy začnete bilancovat svůj 
život?
Já bych to nedokázala. Nedokázala bych se nikdy smířit s tím,
že jednou budu litovat toho, že jsem svou přeměnu 
neuskutečnila jen proto, že jsem si bláhově myslela, že přijdu 
o nějaké jistoty. O partnera, který miluje mé vousy, mé 
chlupy, můj hluboký hlas... Jsem to já, koho miluje? Ne. (To 
není útok na tebe, Katko! Jen jsem k tomu došla na základě 
vlastní zkušenosti.)
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Zůstávám traumatizovaná do konce života, kdy není ani jeden
jediný den, abych se nezasnila, jaké by to bylo kdyby... Ten 
pocit známe každá, protože všechny jsme si tím prošly. 
Některé tím bohužel ještě prochází a některé z toho nikdy 
nevyjdou.

Nebo je tu ta druhá varianta, kdy (jak píše slečna Michálková)
jsou děti šťastnější, když vidí své rodiče šťastnější a 
spokojenější v těle opačného pohlaví a s takovým rodičem 
budou také v kontaktu raději.

Děti jsou nesmírně citlivé. Ví toho kolikrát víc, než si sami 
myslíme. A kolikrát na to přišly svou vlastní úvahou!

Takže zatímco dříve jsem bojovala o to, zda rodinu nebo 
Terezu a vždycky vyhrávala rodina, takže jsem chápala 
všechny transsexuální ženy v podobné situaci, dnes už je 
nechápu.

Samozřejmě to nelze použít paušálně na všechny případy a je 
nutné se poradit. Jde tu přeci o naše děti. Ale pořád na celém 
světě platí: Šťastný rodič = šťastné dítě.

Kapitola 10.2.1 - Postoj katolické církve
O tématu transsexuality se hovoří spíše jako o kontroverzním 
tématu, a to hlavně pokud jde o hormonální léčbu a přeměnu 
pohlaví pomocí operací. Většina osobností vystupující za 
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katolickou církev se staví k operacím záporně. V tomto 
případě se hlavně jedná o netoleranci vůči ztrátě schopnosti 
reprodukce. Reprodukce je považovaná za základní funkci 
fyzického fondu. Dále jsou velké obavy o bezprostřední 
ohrožení mentálního zdraví, jež se nevylučuje. Tyto informace 
pocházejí z dokumentu O člověku jako Božím obrazu (2004), 
který vydala Mezinárodní teologická komise (Fifková a kol., 
2008).
Z různých analýz kritérií při porovnávání církve ve vztahu k 
tělu a pohlavní identitě lze vyjádřit, že se jedná o záporný 
vztah k transsexualitě. Podle Skoblíka (2006) následně uvedu 
fakta, která hovoří za vše.

• Existuje dvojpohlavnost, kterou je třeba chránit.
• Pohlavní identita pochází z biologického pohlaví při 

narození, které je nezaměnitelné.
• K pohlavní identitě patří možnost plodit nebo rodit.
• Disponovat tělem formou operace svědčí o tělesně-

duševním dualismu.
• Psychická pohlavní identita je nedůležitá a může být 

trpěna nejvýš jako převzetí pohlavní role pouze mimo 
tělesnou realitu. Tělesné realitě se však musí 
přizpůsobit.

• Pooperační výsledky u sledovaných pacientů nejsou 
mnohdy uspokojivé, naopak výsledky psychoterapie 
jsou mnohdy příznivé.
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A tohle napsala studentka teologické fakulty!
Nezbývá, než jí vyjádřit obdiv za její odvahu, ale přesně 
takhle to má být. To jsou fakta. Nelze se před nimi skrýt. 
Nelze skrývat pravdu... a už vůbec ne do konce života...!

Na závěr bych byla ráda, kdyby si následující řádky vzalo co 
nejvíce lidí k srdci:

Vyoutování
Vyoutování (tj. nevyžádané šíření informace o transsexualitě 
druhého člověka) se považuje za krajně neslušné, ať již jde o 
člověka, který zatím neprošel veřejným coming-outem, nebo 
naopak o člověka, který žije v nové roli a jeho okolí o jeho 
minulosti nic neví. Chápeme, že se jedná o opravdu šťavnatý 
drb, ale následky vaší netaktnosti nám mohou pěkně zkazit 
den. A nejen, že je to nevhodné, může to být i nebezpečné! 
Každý rok po světě zemřou stovky translidí jako oběti zločinů
z nenávisti.

I já se bojím, kdo o mně komu zase řekl.
A už jsem pochopila ten strach Dannie, když byla u mě: "Už 
prosím nikomu neříkej, kdo jsem."
V ten moment jsem se původně celá nadšená zastavila.
Tehdy jsem řekla mamce i její sousedce, jaká kamarádka mi 
přijede a začala to říkat i v práci, ale naštěstí jsem byla včas 
zastavena, takže zatímco má kancelář věděla, jaká návštěva za
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mnou přijde, zbylí kolegové už viděli jen půvabnou 
blondýnku :)

Teď už vím, že by to byla chyba, kterou nechci nikdy udělat, 
protože sama teď vím, jaké to je, když člověk, který nic neví a
u kterého projdete přijde třeba ke kolegovi a ten mu řekne: 
"Jo a víš, že tu máme takovou raritu? Člověka, co prochází 
přeměnou pohlaví? Pojď, já ti ho ukážu."

Opravdu moc prosím. Tohle ne.

(Nepíšu o žádném konkrétním takovém zážitku. Píšu to 
preventivně.)
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Samomluva
5. listopadu 2014 v 21:15 | Tereza 

Ne, není mi špatně, nezlobím se, nemám ruku v sádře ani 
jsem se neodstěhovala na Aljašku. V hlavě toho mám spoustu,
ale nebyl čas psát. Dnes je.
V pondělí jsem jela hned z práce na návštěvu jedné moc 
zajímavé MtF slečny. Jde totiž o první nesvéprávnou osobu v 
ČR, u které probíhá přeměna. Ano, i tohle jde a proč by nešlo,
když je možné diagnostikovat transsexualitu i u malých dětí, 
které také nerozhodují sami o sobě? Dozvěděla jsem se 
spoustu zajímavých informací. A opět mě to jen přesvědčilo v 
tom, že když se chce, tak to jde. Bez výmluv, bez 
pseudopřekážek.

V úterý jsem musela z práce dřív, protože 
mě v Motole čekala beseda s MUDr. 
Jarolímem (ten pán naobrázku vlevo, co 
nám tvoří neovagíny :).
To byla moc zajímavá beseda, na které 
jsem se konečně dozvěděla, co přesně je z-
plastika (tzn. druhá operace, která má za 
úkol udělat z provizorního ženského 

genitálu co nejdokonalejší a nejbližší biologickým ženám).

Ten, kdo zkoušel do vyhledávače zadat "z-plastika" nebo "z-
plastics", nezjistil téměř nic.
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Z-plastika (a W-plastika) jsou obecné metody využívané na 
léčbu kontraktur a minimalizaci viditelnosti jizvy.
"Z" proto, že řezy jsou provedeny ve tvaru písmene Z. U 
operací pohlaví jsou tam ta Z dvakrát.

Dala bych sem konkrétní obrázek přímo k věci, ale 
Jarolímovu prezentaci s fotografiemi k dispozici nemám (a 
nebudu si ani o ní říkat), tak aspoň kreslený obrázek pro 
představu:

Na besedě jsme viděly mnoho fotek přímo z místa činu a 
musím říct (což říkám stejně pořád), že výsledek je skvělý (u 
MtF).
Abych to tak nějak ve stručnosti shrnula:

• operace u MtF trvá v průměru 2 hodiny
• následná dilatace je opravdu nutná konkrétním typem 

dilatátoru (pan docent říkal přímo "vibrátoru", což on 
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vlastně je a my za slovo "dilatátor" schováváme tohle, 
abychom se asi nestyděly - nebo nevím :)

• nový genitál nemýt mýdlem
• co se týče běžné hygieny po zahojení, ideální je 

vyplachování neovagíny obyčejnou vodou mírným 
proudem

• pracovní neschopnost může po operaci trvat přibližně 
3 - 8 týdnů v závislosti na vykonávaném zaměstnání 
(pokud někdo běhá ve skladu nebo venku, tak musí 
určitě počítat se 2 měsíci, u sedavých zaměstnání je to 
méně)

• od r. 1992 do dnešního dne (beseda 3.11.2014) bylo 
provedeno 366 operací (tzn., že po naší zemi chodí jen
něco kolem 700 přeoperovaných osob a to není moc)

Pan docent detailně popsal, co nám bude dole vyrábět, na co 
si musí dávat pozor, když své dílo tvoří a vlastně jsem se 
zatím dozvěděla úplně nejvíc informací, které jsem neměla 
vyčtené ani z internetu.

Měla jsem připravené celkem tři otázky, z nichž na dvě jsem 
dostala odpověď během jeho proslovu a na třetí jsem se prostě
zeptala.

1) Depilace
Zajímalo mě, kdy a kde přesně se má (nebo musí) nechat 
udělat trvalá depilace laserem. Pan docent depilaci doporučuje
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po první operaci, kdy je už jasné, kterou část je nutné chlupů 
zbavit, protože ohrožují klitoris, do kterého chlupy píchají 
(auvajs) a způsobují potom komplikace. Jsou potřeba aspoň 
dvě tři procedury laseru. Původně asi centimetrový klitoris 
vytvořený při první operaci se totiž během z-plastiky překryje 
tak, aby vypadal realisticky (což také vypadá a pokud má 
někdo výhrady, tak nevím, podle čeho měří tu dokonalost, 
protože žádná žena není stejná). Oholit nebo vytrhat 
epilátorem to fakt nestačí.
Některé holky dodaly, že je možné ještě depilovat celý spodek
před první operací a je to. Ale je pravdou, že mírné ochlupení 
dokáže zakrýt jizvy, pokud jsou více vidět.
Co k tomu dodat?
Slyšela jsem vyprávění jedné slečny, která už má vše za 
sebou, jaké to bylo, když šla na tuto depilaci. Nebudu tu 
popisovat průběh, protože je lepší to nevědět :D
Tak, jako jsem neměla ani nejmenší tušení, jaký bude první 
laser tváře. A je moc dobře, že jsem to nevěděla :)

2) Přirozená lubrikace
Na tuhle otázku jsem se zeptala, protože mě zajímalo, jak 
funguje přirozená lubrikace. Běžným způsobem (penilní 
inverzí) vytvořená neovagína nemá přirozenou lubrikaci 
(narozdíl od rektosigmoidální neovagíny vytvořené ze střeva, 
k čemuž se ale přistupuje jen výjimečně) a je nutné při 
pohlavním styku používat lubrikant. Ale na tohle přímo jsem 
se neptala. Mě zajímaly žlázy, které při vzrušení způsobují 
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zvlhčení a pan docent mi potvrdil, že díky prostatě (žláza 
předstojná), která se ponechává, dochází ke zvlhčení stejně 
jako předtím při vzrušení v ústí močové trubice. Bezva :)

Třetí otázkou byla z-plastika a tu už jsem tu popsala.

Pak pan docent popisoval ještě operace u FtM a tam už je to s 
výsledky horší. Zde pokrok trošku pokulhává co se funkce 
týče. Přesto takový muž je schopen dosáhnout orgasmu 
(svého původního přes klitoris) a dokonce i sexu s partnerkou.
Ale samozřejmě takový neopenis nemá topořivá tělíska ani 
spermie, takže jde o trochu jiný způsob kopulace. Důležité je, 
že neopenis jako opravdový vypadá, což FtM usnadňuje pobyt
např. ve společných pánských šatnách apod.

Zajímavé je, že zatímco nám se to zmenšuje, jim se to 
zvětšuje! :)
Vlivem androcuru dochází ke zmenšení varlat a to někdy dost 
razantně. (Super! :).
U FtM dochází vlivem testosteronu ke zvětšení klitorisu a to 
až do délky 4 - 7 cm! (Klitoris je prostě zakrnělý penis, nic 
víc :)
Což se samozřejmě dá někdy i využít k druhé alternativě a to 
té, že se neopenis vytvoří právě z tohoto prodlouženého 
klitorisu. (Viděla jsem na besedě opět foto a vypadalo to 
docela realisticky). Tohle téma je velmi zajímavé! Takže jsem 
se na to chtěla zeptat několika FtM kluků, se kterými jsem 
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dnes byla na smíšeném sezení, ale nakonec se to tam probíralo
veřejně.

Dnes byl nejteplejší 5. listopad za posledních 20 let. To se mi 
líbí :) Taky jsem si dnes vyjela do Prahy v sukni a to přímo 
miluju. Chtěla bych mít tolik šatů a sukní, že bych skoro 
nemusela nosit kalhoty. Ani v zimě :) I když ty úzké kalhoty 
mám taky ráda. A k tomu kozačky a kabátek...

Mám už zase sepsaný seznam, co všechno je velmi nutné 
koupit :) (Myšleno na sebe :).

Dnešní společné sezení bylo moc milé, protože mám ráda, 
když na klukách (i těch velmi mladých) vidím to nadšení a 
radost. Jsme tak stejní a přitom úplně opační! Víme všichni 
moc dobře, co pro nás znamená přijetí, podpora okolí a vůbec 
celý ten přesun na správnou stranu, ať už je jakákoliv.

Po sezení jsme se tak nějak spontánně přesunuli zase do 
nedaleké restaurace a tam jsem se fakt pobavila několika 
kuriozními situacemi, které mi některé holky vyprávěly.

Například jedna slečna (jmenovat nikoho nebudu, i když mají 
krásná dívčí jména) popisovala, jak se seznámila s jedním 
klukem a když mu řekla, že se chystá na přeměnu, tak jí 
odpověděl: "Prosímtě co blbneš? Ty si chceš nechat uříznout 
prsa a přišít penis?" :)
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A dostal odpověď: "Ale néé, to je opačně!" :)
Slečna totiž vypadá tak dobře, že ji dotyčný považoval za 
biologickou ženu :)

Pak se mi líbila historka o tom, jak se jedna slečna seznámila 
na internetu s takovým hezkým klukem (ukazovala nám 
fotku). No a jak si tak psali, tak z něj najednou vylezlo, že jí 
musí něco důležitého říct, že to pro něj není snadné... a přiznal
se, že chodí k MUDr. Fifkové... :) V ten moment to 
samozřejmě vylezlo i z té slečny a dovedu si představit to 
překvápko, kdy si jeden o druhém až do téhle chvíle mysleli, 
že jsou chlapcem a dívkou už od narození :).
To opět způsobilo to, že oba vypadají velmi dobře a 
přesvědčivě.

Vtipná byla poznámka jedné slečny, která vyprávěla o svém 
kamarádovi FtM, který dostal testosteron a po několika 
měsících se té MtF slečny zeptal: "Prosímtě, řekni mi, co tys s
tím testosteronem dělala? Vždyť já jsem pořád 
nadrženej!!!" :)

Když jsem se holek zeptala, jaká jsou jejich povolání, 
rozesmálo mě to ještě víc: "programátor", "programátor" a .... 
"programátor" :) Dalších už jsem se neptala.
Je pravda, že tohle je snad nejrozšířenější profese mezi 
transsexuálními ženami a na druhém místě je řidič kamiónu 
nebo dodávky.
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Ještě, že jsem kdysi programování nechala a pustila se za 
honbou ženských povolání, což se mi také vždycky povedlo 
(úřednice, asistentka ředitele, personalistka, operátorka call 
centra, prodavačka, dispečerka sanitních vozidel - tam musela
paní ředitelka předělávat veškeré směrnice, protože jsem byla 
první (ještě tehdy) muž, který tam nastoupil :) Kdyby tušila... 
Tereza se na svět vyloupla až za rok tam, kde pracuje (v 
kanceláři) dnes. A už se těším, až se tam jednou odvážím v 
kostýmku :) Tedy - ono to už vlastně není o odvaze. Spíš o 
dloooouhém seznamu věcí, které si musím ještě koupit a 
chybí mi.

Dnešek ale nebyl jen úplně příjemný.
Dopoledne jela ex s partnerem, Kačenkou a její čerstvě 
narozenou sestřičkou do Motola na kontrolu a já u všech 
kontrol Kačenky chci být, takže tam jezdím taky. Poprvé jsem
už nejela v uni, ale normálně, protože před 3 měsíci, co mi 
tam udělala ex scénu s dámskými toaletami, na které jsem 
chtěla jít, což nemohla rozdýchat a tak chtěla zavolat 
ochranku jsem jí řekla, že se už nehodlám dál omezovat. 
Napsala jsem jí, že tam budu čekat a komunikovat budu jen s 
Kačenkou, kvůli které tam jsem. Což je podle mě přesně to, 
co ex chce. Ona má svůj život a já svůj. Nechce, abych byla já
jeho součástí, i když prostřednictvím Kačenky pořád jsem a 
budu. Nejradši by mě vymazala ze života, ale to nejde.
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A nehodlala jsem se dnes opravdu už vůbec omezovat, takže 
jsem se rozhodla rovnou pro kozačky a sukni.
Problém?
Žádný.
Jen co jsem si sedla v čekárně, tak mě oslovila správným 
rodem sestřička z nutriční poradny, zda jdu k ní (já s touhle 
postavou? :). Lidé si sedali vedle mě, naproti, vyměňovali 
jsme si pár pohledů, ale já byla klidná. Ty zkoumavé pohledy 
totiž poznáme, ale žádné nepřicházely. Vždycky jsem tak 
trochu nervózní, když sedím obklopená velkou spoustu lidí ve
velmi těsné blízkosti, ale už to není ta příšerná nervozita a 
strach, jako dřív. Spíš jsem byla nervózní z ex. S Kačenkou 
jsme si chvíli povídaly, ale protože ex seděla vedle ní, 
nemohla jsem s ní probírat sestřičku, což probereme stejně o 
víkendu :).
Líbilo se mi, jak pyšný tatínek vozil miminko po chodbě, 
nosil ho a viděla jsem na něm, jak je šťastný. Chtěla bych říct,
že je šťastná i ex, ale vím, jak to vypadá, když je ex šťastná a 
zřejmě vzhledem k mé přitomnosti se šťastně prostě tvářit 
nemohla, i kdyby chtěla.
Je z nich vlastně moc hezká rodina.
Její partner žije teď život Toma, který přesně po tomhle toužil.
Ale není třeba zoufat, protože stejně tak i Tereza může mít 
jednou rodinu.
Může a chtěla by.
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V souvislosti s tím mě cestou domů v autě napadlo, jaké má 
moje ex vlastně štěstí, že není sama.
Když si chce postěžovat po příchodu domů, tak tam je někdo, 
s kým si popovídá, když jí je špatně, je tam někdo, kdo jí 
chytne za ruku. Když se chce podělit o nějakou radost, má s 
kým.
Tohle je něco, co mi chybí.
Já jí to ale moc přeju, protože jak jsem řekla: spokojená 
rodina = spokojená Kačenka.

A svými úvahami jsem šla ještě o kousek dál.
Přemýšlela jsem o Sáře, kterou teď vždycky ráda vidím a 
která má neuvěřitelně tolerantní a milou partnerku (a taky 
moc krásné miminko). Viděla jsem dnes přímo neuvěřitelné 
společné fotky z ateliéru. Tolik jim to jako dvěma ženám s 
dítětem sluší! Partnerka Sáry s ní zůstala i po tom, kdy se 
dozvěděla tu novinu od svého "partnera". A nejen to. Sáru 
dokonce aktivně podporuje!
To se jen tak nevidí. Jak Sára prohlásila: "Já tomu nějak pořád
nemůžu uvěřit." :)
Mám radost, když se to takhle někde povede.

Partnerky, které se svými "muži" zůstaly i po přeměně existují
a poznala jsem už 4 osobně.
Všechny se s tím musely dlouho vyrovnávat, ale podle mě to 
závisí:
1) na tom, jak moc ta partnerka dá na názory okolí - pokud je 
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to ten typ, kterému záleží na tom, co si o ní myslí druzí, tak je 
pro ní strach z reakcí okolí tak hrozný, že to je vlastně důvod, 
proč do toho nakonec nejdou. Že upřednostní vlastní strach 
před (nějakou) láskou.

2) na tom, jak ta partnerka svého partnera moc miluje, co pro 
ní znamená a co na ní miluje. To má každá jinak. Ale všechny 
4 partnerky co znám řekly, že svého partnera přece nemůžou 
opustit, protože je to stále on, jen se mu změní tělo, ale ony ho
milují pro to, jaký je, co dělá, jak myslí, co tvoří, za jeho 
vlastnosti, charakter, sny, které mají společné a taky za 
minulost, kterou spolu prožili a ta je také spojuje.

Pokud tyhle dva body chybí, partnerky to nezvládnou a 
odchází.

Ale to není až taková katastrofa, jak jsem si myslela i já. Jde o
výsledek a ten je, že jsou všichni šťastní, protože za čas (třeba
za roky) se všichni zase postaví na nohy a žijí dál.

Přesně, jak mi tu kdysi napsala do komentářů "žába". Jakmile 
nastal moment, že si ex našla přítele a začala si stavět svůj 
nový život a já zase ten svůj, byl to okamžik, kdy se všechno 
zase srovnalo do těch správných kolejí. I přesto, že už jsem se
svou ex nebyla.

A tak mě napadla jedna věc.
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Proč nejsme my transsexuální ženy schopné opustit naše 
partnerky a rodiny?
Odpověd je jednodušší, než jsem si myslela. Nesouvisí to ani 
tak s transsexualitou.
Pochopila jsem totiž, že jakákoliv transsexuální žena není 
schopna opustit svou partnerku právě ze stejných důvodů,
z jakých ji není schopna opustit jakákoliv jiná biologická 
žena.
Představme si, že nejsme transsexuální a máme fungující 
rodinu, bezvadnou manželku a děti.
Byly bychom schopny je opustit?
Pokud by nebyl důvod, tak ne.
Proč bych měla opustit někoho, koho miluji a kdo miluje mě?
Nikdo se bezhlavě nevrhá do opouštění, když nemusí. Je to 
vstup do života plného nejistot. Co bude potom? Ten strach 
nám to většinou nedovolí, dokud se vztah nepokazí až na 
nějakou krajně kritickou úroveň a pak je opuštění partnera jen
vysvobozením. To ale tento případ není. Nechceme být samy 
a nejsme schopny takového rozhodnutí už z principu.
A takový člověk se má rozhodnout, zda opustit ty, které 
miluje a uskutečnit si svůj sen stát se sám sebou? Jak těžké je 
to rozhodnutí.
Přesto si myslím, že ono to opouštění není až takové opuštění 
v pravém slova smyslu. Nic není tak černé, jak se zdá, 
nepřicházíme o své děti a pokud to jde, dost často se dá 
komunikovat i s bývalým partnerem, kterému umožňujeme 
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milovat konečně někoho takového, jaký je. Neboť my takto 
milovaní nejsme. (Až na pár výjimek, jako je např. Sára).

Často se mě lidé ptají, jak mi říká Kačenka.
To je věc, která mě snad jako jediná v této fázi přeměny trápí 
(jinak nevím o ničem, co bych řešila).
Ono se to dá zvládnout, ale těším se, až tohle jednou nebudu 
muset řešit.
Stává se, že dostanu nabídku na výlet s jinými dětmi. 
Vždycky zajásám, protože Kačenka je ráda s dětmi, ale pak to
musím zrušit, protože ty děti druhých rodin by asi těžko 
pochopily (a ani nechci, aby se to snažily chápat, když mi 
říkají teto), proč mi Káťa pořád říká zásadně v mužském rodě 
a "tati" :/

Představte si dětské hřiště plné dětí a rodičů. Jsem tam já a 
Kačenka. Všechno probíhá v pohodě, žádné dotěrné pohledy, 
jsem tam jako maminka s dcerkou. Ovšem jen do té doby, než 
Kačenka vyleze na klouzačku a nahoře zakřičí: "Dívej se 
TATI!". V tu chvíli se úplně všichni rodiče otočí na mě... :
( Snažím se to rozdýchat, protože jsem tu kvůli Kačence, ale 
je to pro mě něco tak strašného, jako prozrazení mé minulosti 
(vyoutování) před polovinou lidstva. Jenže Kačenka je moje 
zlatíčko a tak jí nechávám dál klouzat, zatímco se snažím být 
co nejdál od rodičů a čekám, kdy to Kačenku přestane bavit, 
abych odtamtud mohla utéct a je mi do breku. Nesnáším tyhle
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situace, ale miluji svou dceru a když chce na hřiště, jdeme na 
hřiště.

To je tím, že takhle o mně mluví u Kačenky doma a celá její 
rodina. Tam se hezky dbá na to, aby to byl TÁTA a nikdo jiný 
a hezky v mužském rodě.

Snažila se jí to v létě vysvětlit i Hanka, ale Káťa, které je 
sedm, chce o mně mluvit tak, jak o mně mluví její maminka.

Zajímalo by mě, kdy celá rodina (včetně Kačenky babičky) 
přejdou na ženský rod.
Tipnu si: NIKDY nebo tak za 10 let.
Ex ani její rodina mě v horizontu příštích několika let nikdy 
nepřijme, když nekomunikuje. S jejich spoluprací nemohu 
počítat. Kdy jim to dojde???
Takže tohle bude v režii opravdu jen Kačenky a tím pádem 
potřebuji její pomoc, na kterou je ještě příliš malá. Ještě 
několik let příliš malá.
Vím, že ale jednou (až dostatečně dospěje) přijde okamžik, 
kdy Káťa přijede ode mě k mamince a položí jí otázku: 
"Mami, proč vlastně pořád tátovi říkáš táta a používáš mužský
rod? Vždyť je to žena. Já začnu používat ženský rod a ty bys 
měla taky."
Ona je ta jediná, kdo to v té rodině může změnit.

Jak bych chtěla, aby mě oslovovala?
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Nechci jménem. Já jsem rodič a rodiče se jménem neoslovují. 
Nejsem žádná teta nebo sestřenice.
Takže "mami".
Prostě má dvě maminky, protože ona je dcera dvou žen. A ač 
úředně budu navěky věků její otec, vlastně jsem její maminka.

Také je dost možné, že jednoduše nevědí, jak mi vlastně říkat. 
To by se dalo vymyslet, ale tuhle informaci bych jim taky 
nějak musela předat a k tomu příležitost nemám a ještě je tu 
další podmínka: museli by chtít! A na to můžu rovnou 
zapomenout.

Netrápí mě to ale tak, že bych kvůli tomu nemohla spát. 
(Spím dobře a těšívám se na ráno, protože otevírám svou skříň
plnou holčičích hadříků a vybírám si, co na sebe :) Všechno se
mi tak líbí!
Navíc ona je moje dcera, kterou do správného oslovování 
nikdy nutit nebudu, i když o tom spolu občas mluvíme.

Teoreticky je možná ještě jedna kuriozita, kterou zažila jedna 
slečna také z dnešního sezení v restauraci, ale s neutrálním 
jménem :)
Pokud MtF žena splodí dítě (ještě jako muž nebo během 
probíhající přeměny) a partnerka porodí dítě ve chvíli, kdy 
"otec" je již například "Jana Nováková", bude dítěti v rodném 
listě zapsáno jméno otce "Jana Nováková" :)
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Je to samozřejmě krajní případ, ale teď se právě stalo to, že 
tam to dítě má neutrální formu jména svého "otce". Kdyby se 
narodilo o tři měsíce později, už by tam bylo to ženské jméno 
otce :)

Tak a ještě jedna novinka!
Máme tu už druhou slečnu na operaci hlasivek! Nemůžu tu 
podat ještě příliš mnoho detailních informací, protože je tam 
dnes první den, ale až bude po všem, určitě o tom bude zase 
článek, jako tenkrát o Nikče, která byla první slečna, kterou 
jsem s operací hlasivek vůbec poznala.
Už teď ale podle toho, co Ashley píše můžu říct, že některé 
věci jsou od Nikči odlišné, přestože jsou u stejného lékaře 
MUDr. Chroboka v Hradci Králové.

Já tam za měsíc budu taky (jen na seříznutí ohryzku, protože 
hlasivky jsem odmítla, i když mi byla úprava nabídnuta přímo
MUDr. Chrobokem). A tak mě trochu překvapilo, že zatímco 
Nikča byla na ženském pokoji, Ashley je na mužském. Má to 
ale svůj důvod a to ten, že Ashley ještě nežije full-time jako 
žena. I přesto, že 1,5 roku bere už hormony. Má k tomu své 
důvody a jeden z nich je i ten, o kterém jsem tu kdysi psala v 
článku Prokletí celebrit. Mně se ovšem jako žena líbí a 
nedovedu si představit, jak takový člověk vystupuje vůbec 
jako muž.
To je tím, že jí nemám ve své hlavě uloženou ještě jako muže 
a tak to mám jednodušší.
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Tohle je právě ta výhoda všech lidí, které potkáme až ve fázi, 
kdy už všude vystupujeme jako žena. Oni v nás mohou vidět 
určité mužské znaky, ale jsme pro ně ženami, protože nás tak 
ve své hlavě prostě mají a ne jinak. Ti druzí mohou mít s 
přehráním v hlavě problémy.

Počítám, že tak za 14 dní bych mohla dát dohromady detailní 
reportáž Ashley o operaci hlasivek. Ashley navíc píše tak 
hezky procítěně, že to bude včetně vlastních pocitů a emocí.

Bude to už druhý popis operace hlasivek u MUDr. Chroboka. 
Ten první podnikla Nikča a její popis je v článku "Co s tím 
hlasem II. (operace hlasivek)".

Jsem zvědavá, jak to Ashley dopadne.

To by bylo asi vše, na co jsem si teď vzpomněla z toho, co 
jsem měla na srdci. Ono je toho ještě víc, ale už sem nechci 
do jednoho článku přidávat další témata a jdu spát.

Dnešní den mi vlastně i přes to nemilé setkání s ex a trápení 
Kačenky při odběrech krve dělal radost. To vy - všichni 
kolemjdoucí - mi děláte tu radost! No a holky (dnes tedy i 
kluci) ze sezení u Hanky taky. Jo a Dany - ty jsi tak 
ukecaný!!! :) Což je super.

Jo, ještě něco bych měla.
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Prý se muž bojí oslovit ženu, která přijde např. k baru s 
kamarádkou, zatímco když tam sedí sama, tak má jednoho 
nápadníka za druhým.
Já si ale pokládám otázku: osamocená žena je příliš snadná 
kořist - jak to má tedy udělat, aby nekývla hned prvnímu, co 
se na ní vrhne? Pochybuji, že si bude moct vybrat. Protože 
ona si chce vybrat a nejít hned s prvním (myšleno na 
procházku nebo na pokec).
Inu asi nezbývá zase nic jiného, než to vyzkoušet. :)
Ale teď je první v pořadí ten ples přeci... Musím co nejdřív 
nějaký vybrat, i kdybych na něj měla jít sama (jakožto snadná 
kořist, ačkoli snadnou kořistí být nechci). Pokládám si další 
otázky: budu se samotná bavit?
Odpovím si hned: budu se bavit v jakékoliv společnosti, když 
tam budu moct být sama za sebe v úžasných sexy šatech a 
botách na podpatku :)
No dobře.

Víte, já přijíždím domů a nikdo tu není. Už ani ta chundelatá 
kočička, se kterou bych si mohla popovídat a sdělit jí své 
radosti a nápady.

A tak to píšu sem a povídám si s vámi - s některými úplně 
cizími lidmi, s některými, kterým bych toto raději ani 
nesdělovala a některými, se kterými si povídám moc ráda... I 
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když je to monolog, který bych jednou moc ráda proměnila v 
dialog.

V ten moment už moc nových článků nevznikne.
Ale tak to přesně chci.
Tenhle sen "o Tereze" se mi už téměř splnil a tak je čas mít 
další sen o ukončení samomluvy: Někoho mít.
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Romantika ve skladu
6. listopadu 2014 v 21:07 | Tereza 

Co to znamená, 
když se mě 
kolegyně zeptá: 
"Terezo, můžu se 
vás na něco zeptat? 
Už si vás všímají 
muži?" :)
Ta otázka mě 
překvapila, ale 
vyvolala úsměv na 

mé tváři.
Znamená to, že vypadám natolik žensky, že si má kolegyně 
myslí, že by si mě už mohli začít všímat muži?

Hned jsem si vybavila své intimní zážitky s někým, kdo mě 
hodně namlsal na život s partnerem a pak jsem je porovnala s 
touto zvědavou otázkou, která vyzněla podobně, jako se ptají 
rodiče svých pubertálních dětí na otázku: "Víš, co je to 
sex?" :)

Vzhledem k tomu, že mi muži píší a občas mi dávají najevo 
určité sympatie dokonce i při náhodném osobním setkání, to 
nasvědčuje tomu, že bych mohla být spokojená (což já (z 
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jiných důvodů) stejně jsem, ale zrovna v tomhle si my jisté 
nebudeme minimálně několik příštích let).

Přesto jsem nad tou otázkou začala přemýšlet. Proč mi jí 
položila? Kdyby si nemyslela, že by mě mohli nějací muži 
oslovit, nezeptala by se?

Šla jsem dnes něco spočítat do skladu. Když jsem tam vešla, 
byla tam kolegyně věnující se přípravě materiálu a vězeň.

Zaměstnáváme vězně z nedaleké věznice, kde jsou umístěny 
jen lehčí případy, jako je neplacení výživného, drobné 
krádeže, atd. Kdykoliv procházím výrobou, vidím, jak se 
začnou culit a křičet jeden na druhého, že jdu já. Ta pozornost 
je nepřehlédnutelná. Vždycky se usměju a slušně pozdravím. 
A vlastně mi není nepříjemná, protože jde jen o úsměvy a 
nepřerušené pohledy, kterými mi provádí bůhví co, co snad 
ani radši nechci vědět. Vždyť jsou to vězni, což by tedy byla 
"partie"! :)

Ve skladu byl vězeň, který se na mě vždycky mile usmívá a se
vším se mi snaží pomoct. Je velmi pozorný, všímá si celkově 
všech žen a chová se k nim slušně :)
Přiznávám, že pozornost jakýchkoliv mužů (pokud není 
hraničící s obtěžováním) mám ráda. Je jedno, jak ti muži 
vypadají. Nevrhám se jim kolem krku. Vedu s nimi běžný 
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hovor, který spolu může (obvykle) vést jedině žena s mužem. 
Jako třeba dnes:

Na tom vězni byla vidět vyloženě radost, že jsem se tam 
objevila a ještě k tomu sama. To, co jsem počítala, jsem ale 
počítala několikrát, protože mě neustále rušil a (jak už to tak 
bývá) někdo tam poslal někoho s tím, že něco potřebuje najít. 
To byl zrovna můj materiál, takže skladnice hned navrhla, že 
bych mohla vědět, kde to bude (jen jsem tušila), ale vězeň se 
rozlétl po skladu a začal nadšeně hledat. Snažila jsem se mu 
pomoct taky, abych tam jen tak nestála, když je to teda můj 
materiál :)
Ten někdo, co něco potřeboval, musel odejít s tím, že ať mu to
pak přineseme do dílny a dal mi do ruky papír (žádanku). 
Ptám se vězně: "Nevíte, co s tímhle papírem? Já ho vidím 
prvně."
"Vím. Vezmete si tužku, otočíte ho a napíšete mi na něj 
dopis."
"Já? To máte snad vy psát mně ne?"
"Tenhle napíšete vy a donesete mi ho zítra ve třičtvrtě na 
jedenáct. Nezapomeňte připsat adresu, abych věděl, kam 
odepsat!" :)
(To se spolehni! :).
"Nemáte nůž?", snažil se vězeň rozbalit nalezenou krabici.
"Já? Vypadám snad jako někdo, kdo nosí nůž?" :)
"To máte pravdu, taková krásná žena..."
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Trošku jsem ten rozhovor zestručnila. Byla to vyloženě 
přestřelka bez dlouhých pauz plná mužských a ženských 
argumentů.

Do kanceláře jsem přišla vysmátá.

Na základě tohoto zážitku jsem ale přišla na jednu věc, která 
mě trochu zamrzela.

Zatím nejsem (zcela přirozeně) schopná brát zájem 
jakéhokoliv muže jako heterosexuální.
Myšleno jeho zájem.
Automaticky nepředpokládám, že mě muž chce jako ženu, 
ačkoli se mi to už někdo nedávno snažil dostat do hlavy a 
zrovna jemu se to povedlo (proto mi tak chybí), ale u 
ostatních si tím vůbec nejsem jistá.
Jak vidím vězně, hned vidím nadržené chlapy, kteří myslí jen 
na jedno (včetně myšlenky na homosexuální styk) a taky na 
exotický zážitek s někým, kdo vypadá žensky, ale má mužské 
genitálie. Prostě transkomily, které nesnáším právě pro to, že 
v nás vidí to, kým být nechceme, jelikož my jsme ženy, které 
oni nechtějí. (My, které ženami být chceme a ne nějakými 
shemale).
Muži dovedou hezky lichotit, vymýšlet si, udělat prakticky 
cokoliv, aby tu ženu dostali a když se s ní vyspí, tak čau. Jak 
jsem kdysi psala, nemohou za to. Může za to jejich 
testosteron. Prostě základním znakem muže je, že jsou 
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nadržení. To je třeba přijmout jako fakt. Rozhodně 
nadrženější, než ženy. (Nadrženost žen nebudu rozvádět a 
samozřejmě jí nepopírám, ale rozhodně nedosahuje 
gigantických rozměrů nadrženosti mužů).

To mi ale celou věc velmi komplikuje, protože pokud 
automaticky předpokládám, že každý muž, který mi lichotí, je
transkomil a nevěřím mu, že není, pak nemá tento muž nikdy 
šanci na to, abych si s ním třeba někam vyšla a tím o tu šanci 
přicházím i já.
S vězněm nikam chodit nehodlám (rande v cele byl vždycky 
můj sen!) :). Ale nemám problém s různými sociálními 
skupinami po 12 letech na úřadě práce. Dokonce bych řekla, 
že mě komunikace s nimi zajímá, i když mám k některým 
odpor. (Partnera si ovšem hledám v jiných sociálních sférách. 
Ne u ústí kanálu s teplým vzduchem ani na sociálce, kde se 
samým "sociálním" aromatem ani nedá dýchat a že jsem se 
takových "vůni" už do sytosti v čekárně úřadu s jedním 
jediným oknem stavěné na 3% nezaměstnanost, která byla 
narvaná lidmi při 12% nezaměstnanosti načichala).
Tedy - já partnera vlastně nehledám. Jen ho vyhlížím, kdyby 
náhodou prošel kolem.

Tento muž nadšený z mé přítomnosti měl vypadlý jeden zub. 
Přesto se na mě pořád culil :D No tak jsem mu ten úsměv 
opětovala, protože bez ohledu na jeho situaci byl na mě milý.
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(Transkomil jeden!)

Ale ne. Nemusí být takový. To jen já s tím mám problém. Ale 
nerada bych si nabila čumák a tak raději předpokládám, že se 
mužům nelíbím zrovna pro svou ženskost (ačkoli ti, co mi píší
na internetu z transkomilství neobviňuji, protože nemají ani 
tušení...). Tak jak to tedy doopravdy je?

Nevěřím, že muž, který mi do očí řekne, že jsem krásná žena 
ve mě vidí krásnou ženu :/

Kdy tomu ale začnu věřit? Vím, že jednou ten okamžik přijde,
ale kdy přijde? Proč mi všichni (možná) lžou? A proč se mě 
kolegyně ptá, jestli už si mě všímají muži?
Příliš mnoho otázek.

Dále pak ještě musím (paranoidně) předpokládat, že je možné,
že tento blog čtou všichni lidé této planety (samozřejmě to tak
není) a mohou být mezi nimi i vězni. I tento vězeň. A tak, 
pokud to tak není, bych se měla omluvit za to nařčení z 
transkomilství. (Ale nemůžete se mi divit, pane!)

(Já snad komunikuji s vězni přes blog! Kam jsem se to 
dostala? :)

Velmi ráda se těchto automatických podezření zbavím...
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Dnes to ale nebyl jediný zážitek s muži.
Když jsem ráno procházela v práci po dvoře, kde na jeho 
okraji opravují zedníci zeď na lešení, najednou na mě začali 
pískat. (Co? Já? Proč?)
Bezva pocit, kdyby všem nebylo přes šedesát...

Chtěla bych tímto pozdravit ještě holky ze zdola :) (Vy víte, 
které.)
Řída říkal, že s vámi prý málo komunikuji, tak asi začnu 
takhle :)
A teď, jelikož tu popisuji náš sklad, k tomu mám výbornou 
příležitost.

Když jsem si dnes prohlížila moderátorku zpráv, zjistila jsem, 
co na ženách pozoruji. Jak razantně se změnil můj pohled na 
ženy a na muže.

Co teď vidím na ženách?
Jaké mají naušnice. Líbily by se mi takové? A co ty oční 
stíny? Ty bych si takhle neudělala. Jo, ten culík se mi líbí a ty 
kudrlinky taky. Ne, tyhle šaty fakt ne. Ale tyhle boty bych 
taky brala. Nemá ty kalhoty trochu malé na její postavu? Tak 
tenhle zadek bych chtěla mít! Tyhle třpytivé ozdůbky na 
nehtách by se mi líbily. Tenhle černý kabátek má naprosto 
dokonalou délku a jak je dole zezadu nařasený! Fakt to té 
holce sluší, měla bych něco takového taky zkusit... atd. atd.
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Vytratil se sexuální podtext. Není tam. Necítím chuť dotýkat 
se těch žen, líbat je nebo se s nimi dokonce milovat. Možná 
tak přátelsky obejmout a popovídat si nebo jít společně 
nakupovat, ale já nechci držet ženu za ruku, její vůně mě 
nevzrušuje, maximálně si tak řeknu: "tenhle parfém je 
dobrý!". Nezdají se mi o ženách žádné erotické sny, narozdíl 
od.... mužů!

Co teď vidím na mužích?
Bože ten má úžasné strniště. Jak to asi škrábe, když ho jeho 
žena líbá? Má vůbec nějakou? Tomu úsměvu podléhám. A ten
jeho silný hlas, co rezonuje v celém mém těle. Jak voní! 
Projdu kolem něj ještě jednou. Otočím se. On se snad na mě 
dívá! Ta košile mu fakt sluší. Jestlipak jí má pečlivě 
vyžehlenou ženskou rukou? To, co na sobě nesnáším (a už 
tam takových věcí naštěstí moc není), na nich miluji :) Má 
chlupatou hruď a já jí hladím svými prsty s nalakovanými 
nehty... (ne, tohle nedělej, jinak to manželka zjistí! Co zjistí? 
No, že mám milenku, když budu poškrábanej...)
S tímhle bych šla na ples hned... A vzala ho za ruku klidně 
kdekoliv...
Mohla bych pokračovat.

Nevím, proč to tak je, když to kdysi bývavalo jinak, ale je mi 
to jedno :) Beru to takové, jaké to je a dělám to, co je mi 
příjemné.
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Na úterní besedě s doc. Jarolímem byla i slečna, která tam 
přišla s partnerem (oba tak kolem 35 let). Její partner mě 
automaticky pouštěl do dveří, přestože jeho MtF partnerka už 
prošla a pak jí pomáhal do kabátu. (Jo, tohle už jsem taky 
zažila a nedá se popsat, jak mi bylo v tu chvíli krásně). Seděl 
vedle mě. Nemůžu sedat vedle mužů! :) Mám chuť se s nimi 
seznamovat (což ale první jakožto žena nikdy neudělám). A 
už vůbec ne, když je tam s partnerkou.
Jen se mi líbil a vzpomněla jsem si na ten pocit, když jdu za 
ruku po městě v krátkých šatech s někým, koho mám ráda.

Jenže já se nehodlám zastavovat. (Ono to ani nejde. Strhlo mě
to! :).

Dnes jsem dostala od mé kamarádky Anetky (biologické 
ženy) z Moravy úžasnou nabídku! Známe se už spoustu let, 
takže toho o sobě víme hodně (dokonce ještě z dob, kdy jsem 
byla s ex) a protože jsem plánovala, aby za mnou Anetka na 
jeden víkend přijela, napadlo jí, že bysme spolu po Novém 
roce mohly jít na ples!!!
No já zajásala, že nebudu muset sama! :)
"Kluky neberem. To je jako nosit dříví do lesa!", psala mi :)
Znamená to, že na plesech jsou kluci, kteří tam nepřišli s 
partnerkami? (To byla otázka, na kterou samozřejmě znám 
odpověď).
"Večer se spolu připravíme a budeme krásné, uvidíš!" :) Ona 
je tak milá! Mám jí moc ráda.
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Dvě holky jdou na ples! Už vidím ty její šaty. A já bych ještě 
teď nejradši běžela do půjčovny vyzkoušet si nějaké sexy s 
délkou nad kolena. Ona mě tou myšlenkou tak nadchla! 
Nemyslím dnes na nic jiného. Už předtím jsem byla úplně 
vyřízená z té myšlenky, že mohu přijít na ples. Já mohu přijít 
na ples ne v saku a kravatě, kterou jsem nesnášela, ale v 
přiléhavých krátkých šatičkách!

Jo, vím, že se tu teď v komentářích řeší ty největší problémy 
lidstva, ale já teď prostě vyšiluju z téhle představy o plese, tak
tu o ní píšu a až z toho plesu přijdu domů, to bude třeba 
docela zajímavý článek :) Když tomu štěstí nepůjdu naproti, 
může mě minout. A i kdyby mě tenhle můj první ples minulo, 
určitě si ten ples i tak užiju, i kdybych to tam měla jen 
prosedět. Pouhý fakt, že tam jsem v šatech a načesaná je pro 
mě vrchol blaženosti. A pokud budu vyzvána k tanci, bude to 
jen třešnička na dortu...
Nějak si to malovat musím a můžu :) A taky že si to maluju! 
Kdybych si to nemalovala, nehonilo by mě nic kupředu. Ale 
takhle? Jsem plná očekávání a nadšení. A (jak už jsem dávno 
zjistila) náš život je přeci v našich rukách.
Navíc si myslím, že je důležité nepřijít o společenský život 
jen proto, že je z muže najednou žena. Ti lidé, to okolí a celá 
tato společnost z nás dělá ty ženy, kterými chceme být, 
protože samy pro sebe už jimi jsme dávno. Pro společnost 
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teprve krátkou chviličku, která se ale každým dnem 
prodlužuje v týdny, měsíce, roky...
A společnost jako taková je mi teď neskutečně příjemná. Je 
fajn, když "projdu" bez problémů u pokladní v Kauflandu 
nebo u zdravotní sestry v Motole, ale když je těch lidí kolem 
mě tisíc, jsem v sedmém nebi.
S vysokým počtem lidí kolem mě se samozřejmě zvyšuje i 
šance, že narazím na někoho, kdo má takové ty "anténky" a 
pozná to, co nechci, aby někdo poznal. To mi ale nemůže 
zabránit v tom takových společenských akcí se zúčastnit! 
Horší už to přeci nikdy být nemůže... Pořád jen lepší a lepší.
Opravdu moc bych si přála jít na ples.

Chudák vězeň.
Tak pěkně si to na zítřek naplánoval.
A dopis ode mě ve třičtvrtě na jedenáct nikde.
Líbí se mi ta romantika: papír, tužka, slova, doteky přes ten 
papír... :)

Na závěr bych chtěla názorně ukázat na můj celoživotní vztah
k matematice. Náhodou jsem narazila na tenhle obrázek níže a
musím říct, že je to vystihnuté přesně. Včetně toho závěru s 
modrým svetrem, protože si pamatuji hodiny logiky (ach to 
utrpení!) na nástavbě, kde zněla úloha nějak takhle: "Ten svetr
je modrý. Jaká je negace této věty?"
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Nebylo to (jak bych s jistotou pokaždé odpověděla): "Ten 
svetr není modrý", ale správně má být: "Ten svetr je 
nemodrý!"
To je přeci logické. (Třeba mi teď někdo chytrý vysvětlí, jaký 
je rozdíl mezi tím, když něco není modré a tím, když je něco 
nemodré.)
Nebo: "Je to tak a hotovo. Vždyť jsem tvrdil: "Je to tak a 
hotovo!" Je správný úsudek, že to tak není?"
Néééééééééééé. Nemůžeme se bavit o těch nových barvách 
laků na nehty Colorama od Maybelline? :)

Za dvě hodiny je úplněk!
To zas budou živé sny...
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Maminka s balónkem
9. listopadu 2014 v 20:22 | Tereza 

Nedělní večery jednou za 14 dní bych úplně vymazala ze 
života...

Ale život nejsou jen nuly a jedničky.
Což je přeci dobře!

V sobotu jsem vzala Kačenku do 
kina na film o vílách, který si 
prostě nemohla nechat ujít. Měla 
takovou radost! Hřeje mě u srdce, 
když vidím, jak je šťastná, nadšená
a pak o tom hodiny mluví. Ve 
chvílích, kdy jsem s ní, neřeším 
vůbec nic. Existuje pro mě jen ona 
a do poslední vteřiny si užívám její
společnost.

Když jsme vycházely z kina, v jednom z obchodů byly 
vystavené heliem nafouknuté balónky ve tvaru nejrůznějších 
postaviček pro děti. Kačence se rozzářila očička a hned 
věděla, že toho jednorožce (vlevo na obrázku) musí mít.
Zašly jsme tedy do obchodu, kde nás prodavačka přivítala 
úsměvem, který jsem jí hned oplatila, protože mi bylo prostě 
ten den s Kačenkou hezky a povídám, že bychom chtěly toho 
nafukovacího jednorožce.
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"Vy si ale umíte vybrat! Ten je nejprodávanější. A víte co? Já 
vám ukážu ještě jednoho. Maminka se pak rozhodne, 
kterého." :)
Tohle oslovení je jedním z nejhezčích, jaké vůbec mohu od 
cizího člověka slyšet. Je mi pohlazením a dělá mi radost. 
Ráda si na něj zvykám :)
Nakonec jsem nechala rozhodnout Kačenku, ať si vybere, ale 
prodavačka byla tak milá a komunikativní, že jsme se na 
pokladně zapovídaly. Mezi tím mě oslovila ještě dvakrát tak 
zcela přirozeně jako "maminku", že mi to dokonale zvedalo 
ještě víc náladu a já se to hned snažila zapovídat, aby 
Kačenka neměla šanci říct něco jako "ale to je tatínek". 
(Trochu jsem jí podcenila, protože jak mi potom řekla, tak to 
ani říct nechtěla a rozumí tomu. Přesto chce ona zůstat u 
původního oslovování, což respektuji a jen počkám těch pár 
let, až jí to všechno dojde.)

Nafukovací jednorožec se pak s námi koupal ve vaně 
("přilepený" ke stropu), spal s námi v ložnici a když jsme 
druhý den šly nakoupit, tak šel s námi :) Nechala jsem 
Kačenku, ať si ho bere, kam chce, když se do něj tak 
zamilovala. Takže se pak vznášel mezi regály supermarketu a 
Kačenka na to byla moc pyšná. Teď ho má ve svém pokojíčku
9 km odsud a jistě ho tam mazlí, jako tady u mě. Vlastně teď 
už nejspíš spinká a já jsem tam myšlenkami s ní.
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Ten den mi udělala radost už pokladní v kině. Taková milá 
usměvavá slečna (také velmi komunikativní), která mi na 
uvítanou dala vzorek make-upu - tedy pozornost určenou pro 
dámské návštěvnice.
Co jiného vlastně pořád čekám? :)
Ale jo, začínám si zvykat, že už to je tak, jak jsem si to 
vysnila a konečně se můžu pomalu zbavovat toho strachu z 
odhalení, i když (jak si stále myslím) je pořád co zlepšovat...

Nedávno jsem úplně náhodou narazila na zajímavý 
experiment, ve kterém blogerka Verča na svém blogu 
popisuje, jaké to je stopovat samostatně jako holka, jako dvě 
holky, holka s klukem a dva kluci.

Zjistila jednu zajímavou (a vlastně očekávanou) věc.
Holkám všichni zastaví!

Jedna z nejlepších kombinací na stopování je dívka + dívka, 
kdy auto zastavilo do 30 minut.

Kombinace holka + kluk už byla o poznání horší. V průměru 
trvalo 60 minut, než zastavilo nějaké auto. Kamióny nestavěly
vůbec.

Kombinace kluk + kluk je úplně nejhorší, kdy čekání na auto 
může trvat i 90 minut.
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Veronika zkoušela stopovala i sama a např. v Německu jí 
zastavilo úplně KAŽDÉ auto. V průměru čekala 10 minut. 
Dokonce si mohla vybírat, s kým chce jet.

Nesměla být však oblečená v sukni, protože jak zjistila, 
stopovat v sukni je hloupost, když jí nezastavilo ani padesáté 
auto.

Ženy tedy mají větší šanci na to, že jim někdo zastaví, což 
bude určitě i tím, že větší zastoupení řidičů mají právě muži. 
Já osobně stopování v oblibě nemám. V některých případech 
mi to přijde jako žebrání, když vidím, jak na frekventovaných 
trasách vlaků a autobusů, které jezdí každou půlhodinu, stojí u
silnice stopující lidé, kterým je líto dát z kapsy 15 korun.
Raději si zjistím, kdy mi co jede, tak jsem za celý život 
stopovala (jako muž) jen dvakrát z opravdové nouze, do které 
mě vždy dostaly milované České dráhy, protože mi ujel 
poslední přípoj a neexistovala jiná možnost, jak se dostat před
setměním dál. Tehdy mi vždy zastavily ženy :)
Jako žena, doufám, nikdy stopovat muset nebudu.
Protože pro mě přeci vždycky přijede můj partner (?) :D

Kde jsi, brouku? ;)
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První manželství dvou žen v Rusku
9. listopadu 2014 v 21:22 | Tereza 

Dnes se u jednoho z článků tady objevil komentář (díky za 
něj!), který popisoval akt uzavření manželství (ano 
manželství, ne partnerství) dvou žen v ruském Petrohradě. To 
bylo (a stále je) v Rusku nemožné. Navíc slovo "homosexuál"
se tam totiž nesmí skoro ani vyslovit nahlas. Jenže jedna z 
nevěst má stále ve svých dokladech pohlaví "muž", takže 
úřady nemohly odmítnout jejich žádost. Úředně tedy nejde o 
manželství dvou žen... ale jaká je vlastně skutečnost? :)

Existují země, kde je možné uzavřít manželství dvou osob 
stejného pohlaví a není jich málo (ty evropské: Portugalsko, 
Španělsko, Francie, Nizozemí, Lichtenštejnsko, 
Lucembursko, Belgie, Velká Británie, Island, Dánsko, 
Švédsko).
Alespoň registrované partnerství lze uzavřít v těchto 
evropských zemích: Irsko, Švýcarsko, Rakousko, Slovinsko, 
Německo, Česko, Estonsko a Finsko. A tím je seznam zemí s 
možností uzavření manželství nebo alespoň partnerství 
kompletní. V ostatních zemích mají prostě smůlu.
Budu moc ráda, když se tenhle seznam bude během příštích 
několika let rozšiřovat.

Opravdu mě moc potěšilo, že to ty dvě holky dotáhly tak 
daleko! Chtělo to hodně odvahy udělat něco takového zrovna 
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v Rusku a vážně mě zajímá, jak si povedou dál, protože 
uzavřít manželství před úřední změnou pohlaví (a ještě k tomu
v Rusku) ve většině zemí sice jde, ale následně je vyžadováno
zrušení tohoto manželství (tak, jako je vyžadován rozvod 
každé osoby, která podstupuje operaci změny pohlaví, ačkoli 
o tom neexistuje žádná právní úprava a toto zrovna řeší Sára, 
kterou bych chtěla také moc ráda podpořit. ;)

Původní článek v ruštině je možné najít třeba na soboka.ru a 
na lifenews.ru.

7.11.2014
Dnes uzavřely v Petrohradu oficiálně manželství dvě nevěsty 
- Irina Šumilova a Alena Fursova. Nejde ale o změnu v 
ruských právních předpisech. Důvodem pro úřední registraci 
zdánlivě stejnopohlavního manželství je jeden malý detail: 
Irina, jedna z nevěst, je transgender žena. Tato dívka nyní 
prochází přeměnou změny pohlaví z muže na ženu. Ve svém 
každodenním životě již vystupuje jako žena, obléká se jako 
žena a takto chodí i do práce. Pracuje jako programátorka. V 
současné době prochází Irina hormonální terapií a v blízké 
budoucnosti změní své pohlaví z muže na ženu i operativně. 
Alena, její manželka, je biologickou ženou.

Jak jim to sluší, holkám! :)
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Na svatbu už si stěžoval státní zástupce. (Nechápu na co!) 
Členové zákonodárného shromáždění prohlásili, že budou 
usilovat o zrušení tohoto LGBT svazku.
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Krátký videozáznam, ve kterém úřednice prohlašuje tento pár
za "muže a ženu..."

Je tak absurdní (ale z právního hlediska nutné) oslovovat Irinu
jako "ženicha" a v mužském rodě.

Nicméně důležitý je výsledek a tenhle se mi líbí :)

Troufne si někdo u nás jednou na tohle?

Hledala jsem dále trochu statistiky o registrovaném 
partnerství (ne manželství) v ČR a našla jsem, že:
Zákon o registrovaném partnerství od 1. července 2006 do 31.
prosince 2013 využilo celkem 1692 gay a lesbických dvojic. 
Tj. v průměru 247 homosexuálních párů za rok.
Svůj vztah se rozhodlo zpečetit 2284 gayů (68 %) a 1100 
leseb (32 %). 206 párů (12 %) tvoří i partneři jiné národnosti. 
191 registrací (11 %) bylo zrušeno, což je v porovnání s 
rozvodovostí manželství (52 %) stále nízké procento.
Nejpočetnější skupinou cizinců i nadále zůstávají Slováci. 
Tam žádný zákon o registrovaném partnerství neexistuje a 
nedávno schválený zákon o rodině naznačuje, že ještě hodně 
dlouho ani nebude.

Irina s Alenou mě ale nadchly!
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Co s tím hlasem IV. (operace hlasivek 
Ashley)
10. listopadu 2014 v 21:54 | Tereza 

Blog může mít 
několik funkcí. :)
Mohu ho psát, abych 
se nezbláznila (rok 
2012), mohu ho psát, 
abych na čtenáře, 
kteří na něj z 
nějakého důvodu 

narazí, přenášela radost a nadšení nebo informace, které si 
nechci nechávat jen pro sebe, protože mi přijdou zajímavé. A 
nebo může blog spojovat lidi, kteří si potřebují něco říct, 
protože nikde jinde je nikdo neposlouchá. Při zakládání tohoto
blogu mě tato posledně jmenovaná funkce ani nenapadla.

Díky tomuto blogu mi občas v poště přistane nějaký hezký 
mailík, zoufalá prosba o pomoc nebo osobní svědectví s 
něčím, co se nás bytostně týká.

V únoru a březnu tohoto roku jsem tu začala psát takový malý
seriál o tom, "Co s tím hlasem?".
Tehdy vznikly tři články:
Co s tím hlasem?
Co s tím hlasem II. (operace hlasivek)
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Co s tím hlasem III. (kontaktní údaje)
+ článek z listopadu 2013 Reedukace ženského hlasu, kde je 
možné najít studii pacientů právě po operaci hlasivek.

Hned na první článek reagovala Nikča, která tehdy napsala:
"10.3. si jdu lehnout do fakultní nemocnice v Hradci Králové 
na foniatrické lůžko. Deset dnů se mi bude věnovat foniatr, 
trénovat hlas a dělat všechny možné rozbory. Po deseti dnech 
podstoupím snesení chrupavky a operaci hlasivek. Pak ještě 
několik dnů na lůžku a hurá domů. Vše na vrub VZP."

Ve druhém článku jsem pak zveřejnila její popis, jak její pobyt
a operace probíhala.

Teď tu mám čtvrtý díl, za který musím poděkovat milé 
Ashley, která se se mnou podělila o své pocity z pobytu v 
Hradci Králové a s operací hlasivek před pár dny. Dostala 
jsem svolení to sem napsat a mám z toho radost, tak tady to 
je :) Můj pohled na tuto operaci sepsat nikdy moci nebudu, 
protože hlasivky si operovat nenechám a tak jsem vděčná 
ostatním holkám, které takovou operaci podstoupily, že se o 
vše podělily se mnou a posléze i s vámi všemi ostatními. (Já 
tu v prosinci určitě popíšu pouze banální seříznutí ohryzku na 
témže oddělení v Hradci Králové, ale to bude ve srovnání s 
operací hlasivek trochu nuda :) Ale moc mě zajímá, na jaké 
oddělení (zda ženské nebo mužské) MUDr. Chrobok se 
sestřičkami pošle mě :)
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Jen pro pořádek.
Nikča byla na ženském oddělení, zatímco Ashley na 
mužském. Byl k tomu ale takový malý důvod. Ashley ještě 
nevystupuje jako žena full-time, přestože je 1,5 roku na HRT 
a má za sebou 6 feminizačních operací obličeje. Mimochodem
- na fotkách, které jsem viděla, jsem žádného muže neviděla 
tak nevím, na co Ashley ještě čekáš! ;) (Já vím - na ten hlas 
vlastně! :).
Ashley jela původně do Hradce domluvit jen seříznutí 
ohryzku, ale později si přes e-mail s MUDr. Chrobokem 
vykomunikovala i operaci hlasivek.
Zde je vidět, že s každou z nás se postupuje individuálně a 
nelze tedy říci, že co zažila jedna, zažije i druhá. Záleží to tak 
i především na nás, jak moc na sobě pracujeme a na naší 
prezentaci.

Ashley, operace hlasivek

Den 1.
Dnes jsem před devátou ranní přišla na odělení ORL, kde mi 
přesně po hodině čekání sestřička změřila tlak a po debatě s 
kolegyní mě daly pokoj na mužském oddělení (M v občance) 
a následně mě zavedla na oddělení foniatrie, kde mě rovněž 
po další hodině přijali. Před jednotlivými vyšetřeními se čeká 
opravdu dlouho, ale není to chyba lékařů, sami dělají, co 
mohou.
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Na foniatrii mě čekalo velmi zvláštní vyšetření, které jsem za 
svůj život ještě nezažila. Paní doktorka si mě posadila na 
židli, řekla mi, ať otevřu pusu a vypláznu jazyk, který mi poté 
chytla, abych jim nehýbala. Bylo to trošku nepříjemné, ale 
dalo se to vydržet. Sranda přišla až tady. Paní doktorka mi do 
pusy strčila zvláštní nástroj, který připomínal kovový zubní 
kartáček a ten mi zastrčila co nejdále to šlo. Já mám velký 
dávivý reflex, ale i přes to vše, jsem to přežila a viděla poprvé
v životě, jak to v mém krku vypadá.

K dalšímu vyšetření mě paní doktorka doprovodila do vedlejší
vyšetřovny, kde mě posadila na hypermoderní křeslo a vytáhla
sondu, což je velmi tenoučká hadička s kamerkou a světlem. 
Tu mi zasunula do nosu a dávala si pozor, aby nezavadila. 
Vůbec to nebolelo, jen jsem měla tendenci polykat sliny a to 
potom trošku zabolelo, ale stěží jsem si toho všimla.

Po dokončení sondáže jsme společně šly zpět a paní doktorka 
mi nasadila čelenku s mikrofonem a já četla, mručela, zpívala 
a povinně volala čím dál tím hlasitěji "Mamííí, MAMÍÍÍ!". 
Vše pro to, aby mi zjistila polohu mého hlasu.

To bylo ze dnešních vyšetřeních úplně vše a i když paní 
doktorka kroutila hlavou, že mě její kolegyně poslaly na 
mužské oddělení, tak mě tam odnavigovala a já se na 
lůžkovém dozvěděla, že Cartman ze South Parku měl pravdu, 
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ony existují trans privilegia - dostala jsem samostatný pokoj, 
bohužel ne i záchod :-).

Po 14:00 jsem se vydala za panem doktorem Chrobokem, 
který společně s cca 10 dalšími doktory seděl ve vyšetřovně a 
přísně mi vysvětloval, že doposud dělal operaci hlasivek jen u
lidí, kteří mají F v občancě a je všechno za nimi. (Tady si (já 
Tereza) dovolím podotknout, že to není pravda :)
Já jsem mu ovšem vysvětlovala, že právě hlasivky tvoří 
velkou bariéru pro můj přechod do "full time" ženské 
prezentace a nemohu bez jejich operace podstoupit další 
kroky. Chviličku jsme společně argumentovali, až se na mě 
nakonec upřeně podíval a zeptal se, zda jsem srozuměna s 
riziky a při mé odpovědi, že ano odsouhlasil operaci. Jen 
doplním, pan doktor mě oslovoval v mužském rodě, ale to je 
asi díky mé současné prezentace, která je přinejlepším 
androgenní.

Den 2.
Dnes nadešel den operace a já už byla od 6 vzhůru, i když mě 
měli vzít v 9. No trošku nervy, ale překvapivě jenom ze 
zavedení kanyly, protože mám tu smůlu, že mi žilky nevydrží.
No a to se také stalo, museli mi kanylu napíchnout dvakrát, 
ale anestezioložka byla naprosto zlatá a velmi mile mě 
utěšovala. Nebudu ovšem předbíhat.

V 8:45 za mnou na pokoj přiběhla sestřička a byla mile 
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překvapena, že si nasazuji punčochy a mám připraveného 
andílka, protože mě volají na sál. Ach jo, tak já tedy jdu 
polknout prášek na uklidnění a čekám další minuty, než pro 
mě přijde sanitář. Doufám, že se mu tak říká :-). Ten mě 
převezl na operační sál, který byl kousíček od mého pokoje a 
já si přelezla na operační stůl, na který mě hodné 
sestřičky/doktorky zafixovaly a přátelsky mě pozdravily.

Sestřička vytáhla mou pravou ruku, na kterou mi nasadila 
přístroj pro měření tlaku a nalepila na mé tělo elektrody pro 
měření tepu. Jediné, co scházelo bylo zavedení kanyly, o které
jsem se už rozepsala výše.

Vše bylo připraveno k operaci a anestezioložka mi dala 
nadýchat se čistého kyslíku, který voní prazvláštně, a sestřičce
dávala pokyny, co mi má zavést do kanyly. Po aplikování 
sedativa do kanyly jsem jen postřehla pana doktora Chroboka 
prohodit pár slov, které si už nepamatuji a upadla jsem do 
naprostého bezvědomí.

Na dospávacím pokoji jsem se okolo 12 hodiny probudila a 
začala se se žízní a prapodivným pocitem v žaludku 
vzpamatovávat. Ten pocit jsem již znala - nevolnost z 
anestezie a asi po 20 minutách jsem se trošičku vyzvracela. 
Sestřička mi nabídla čaj, abych se napila, ale já jsem jej ze 
strachu nechala nedotčený, i když jsem měla příšernou žízeň. 
Okolo 14 h. mě sanitář převezl na pokoj a až na něm jsem se 
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napila mé připravené vody.

Minimálně do 15:30 jsem se ještě úplně vzpamatovávala a 
zvykala na prazvláštní bolest v krku, kterou jsem neznala. 
Trošku mi dělalo problém polykat, ale byla to nakonec jen 
otázka zvyku než čehokoliv jiného. Za poslední půlrok jsem 
vymetla několik nemocnic i soukromých klinik a v Hradci 
vaří nejlépe, tak jsem jídlo prostě sníst musela :-).

Kolem večera za mnou přišla sestřička a dala mi do kanyly 
antibiotika, která né a né kapat, ach jo :D. Naštěstí se po 
různém cvičení s rukou podařilo.

Den 3.
Dnes mě probudil interkom, ve kterém sestřička ohlásila 
"změřte si teplotu" a já poslechla a všem sestřičkám jsem jej 
ohlašovala pantomimou :-). Musely ze mě mít srandu.

Po snídani si mě zavolal doktor na převaz a vytáhl mi dren, o 
kterém jsem vůbec nevěděla, že jej mám a poslal mě na 
foniatrii. Před tím, než jsem se na ní vydala, jsem přišla zpět 
na pokoj se napít. Tam mě přepadly sestřičky s prosbou o 
přestěhování na jiný pokoj, protože mají někoho infekčního, 
ach jo. Přišla jsem o svůj pokoj a přestěhovali mě ke dvěma 
třicátníkům.

Vše jsem si na novém pokoji uložila a vydala se na foniatrii, 
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kde se mě paní doktorka zeptala proč nemluvím, když můžu. 
Tak jsem začala chrčivě mluvit, můj hlas zněl výše, ale 
příšerně zvláštně. Však nebylo se čemu divit :-).

Na foniatrii jsem prodělala pár menším vyšetření, při kterých 
se paní doktorka podívala na mé hlasivky onou železnou 
trubičkou a já ji řekla o svém záměru zítra odejít na reverz, 
protože je mi už dobře a velmi špatně snáším pobyt s někým 
na pokoji, koho neznám a ona mi přitakala s ohledem na mou 
situaci.

Odešla jsem po vyšetření na svůj pokoj odložit si věci a 
cestou jsem si odchytila sestřičku, které jsem řekla svůj záměr
opustit v sobotu nemocnici. Na pokoji jsem zůstala do oběda a
těsně před jeho dojezením za mnou přišel doktor, který mi 
řekl, ať se za ním zastavím a probereme propuštění.

Rychle jsem dojedla oběd a šla jsem za panem doktorem do 
ošetřovny. Tam jsem mu vysvětlila svou situaci a on trošku 
skepticky řekl, že rozhodnout musí foniatrička, ale s tou jsem 
se už bavila :-).

Zítra tedy jedu domů a celkový pobyt v nemocnici: 3 noci :-).

4. dny po operaci
Výsledek je ten, že nenamáhám moc hlas, proto skoro vůbec 
nemluvím a dnes jsem udělala výjimku, protože jsem si vyšla 
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s kamarádem na procházku. Zpočátku jsem měla hlas zvláštně
metalický, potom mi přeskočil níže a pak zase do polohy, 
kterou bych nedokázala napodobit. Prostě mi lítal a stále lítá. 
Nemůžu tedy zatím říct, zda byla operace úspěšná. Věřím v 
to.
Na kontrolu bych měla jet za 4 dny, ale ještě se musím 
domluvit s paní doktorkou, která mi dnes nebrala telefon.
Řekla bych, že tak do dvou týdnů od operace, ale už jsem si 
domluvila služby hlasové pedagožky, která na mě bude 
dohlížet. A to je proces na několik měsíců.

Na posouzení výsledku operace hlasivek Ashley je ještě brzy, 
ale moc ráda ho do tohoto článku přidám, jakmile mi Ashley 
napíše, jak to vidí :)

Jak už jsem tu možná psala, operace hlasivek z hlubokých 
mužských hlasů nevytvoří krásné jemné ženské hlásky, které 
tak ráda u některých žen poslouchám, ale rozhodně pomůže 
takové hrubé hlasy zvednout o půl oktávy výše. I to může být 
pro některé TS ženy záchrana a obrat k lepšímu. Je nutné na 
svém hlase ale ještě pracovat. Protože ženský hlas není jen o 
frekvenci, ale o artikulaci, intonaci, melodii... Ženský hlas je 
krásný! (Ale mužský má pro mě také své kouzlo - pokud ho 
neslyšíme z našich vlastních hlasivek :).
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Na jednom ze společných sezení jsem slyšela slečnu, která 
byla po operaci hlasivek asi dva roky. Nejprve jsme ji 
nemohly pochopit, když o tom vyprávěla, protože jsme žádný 
ženský hlas nezaznamenaly, ale potom jsme se dozvěděly, že 
její hlas býval mnohem hlubší a tak to, co slyšíme, je vlastně 
dobrý výsledek.

Je tedy na každé z nás posoudit, jak moc důležitá taková 
operace hlasivek může být a jak moc nám může pomoct. 
Všeobecně platí, že MUDr. Chrobok přistoupí k operaci 
hlasivek pouze po vyčerpání všech možností (tj. HRT a 
hlasová terapie).

Jenže (jak již to tak u velmistrů bývá :) MUDr. Chrobok je 
takový trošku podivín (doufám, že tohle nečte a v prosinci mě
neřízne někam jinam :), takže si o všem rozhoduje tak, jak ON
uzná za vhodné a neexistují na to žádná pravidla. Řekla bych 
(podle zkušeností, které měla Linda (článek o tom je zde), 
když se za ním vydala ještě v uni oblečení 3 měsíce na HRT a 
s prosbou o operaci hlasivek neuspěla a teď se zkušenostmi 
Nikči, Ashley a vlastně i mými, protože i já jsem s MUDr. 
Chrobokem již mluvila osobně), že stále platí to, že 
nejdůležitější je, jakým způsobem na lidi kolem sebe 
působíme, jak se k nim chováme a jaké signály k nim 
vysíláme. Navíc pokud už TS žena vypadá přijatelně, může 
vám to pomoct, protože MUDr. Chrobok tím má jistotu, že to 
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myslíte s přeměnou vážně. Když mu tam přijde zarostlý chlap,
který ho bude přesvědčovat, že jeho hluboký hlas musí za 
každou cenu být krásný ženský, tak ho asi těžko přesvědčí.
Já si šla k Chrobokovi domluvit seříznutí ohryzku, ale on mi 
sám nabídl i hlasivky. Potřebuje totiž pacienty a tedy i 
reference, zkušenosti, slávu (?) :). Nedá se tedy vůbec 
odhadnout, jak se zachová k ostatním.

A jak je vidět, zatímco Nikča byla v Hradci 10 dní, Ashley 
pouze 3.

Minulý týden jsem mluvila s Laďkou, která byla na seříznutí 
ohryzku před 2 měsíci a tak jsem trochu vyzvídala. Říkala mi,
že nešlo vůbec polykat (kvůli bolesti jako při silné angíně) a 
že druhý den šla domů. Ashley se pustila do jídla hned druhý 
den bez ohledu na bolest :) Té tam ale vyloženě chutnalo! No 
není to pozitivní informace? ;)

S těmi dvěma dny počítám i já, protože už takhle bude pro mě
nejstresovější z celého seříznutí ohryzku připojení k 
pracovnímu PC z nemocnice a vyřízení urgentních mailů a 
práce, která nepočká, jinak naše firma nebude mít z čeho 
vyrábět a na kolegy mojí práci házet nechci. :/ Tři dny chybět 
nemůžu. Totéž potom příští rok na jaře nebo v létě, kdy se pod
vlivem morfia a oblbujících chemikálií budu taktéž 
připojovat, tvořit objednávky a logicky uvažovat. Na to jsem 
fakt hodně zvědavá! :) Už vidím, jak místo šroubků objednám
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kamión injekčních stříkaček a do pracovních e-mailů se budu 
podepisovat královna Alžběta II. :)

Ale vlastně se na to (kromě toho připojování do práce) těším. 
(Což některé mé kolegyně nemohou pochopit. Říkají: "Takhle
se nechat dobrovolně řezat!" :). Ale jinak mě chápou.
Někdo to nazývá zmrzačování, já v tom vidím ale úplně něco 
jiného. To je ten rozdílný úhel pohledu. Každý detail, který 
mě přiblíží k vysněnému tělu, mě učiní ještě víc šťastnější, 
než jsem...
I ten ohryzek, nad kterým koulel říďa očima, když jsem mu 
nedávno sdělovala, že nebudu v práci dva dny.
Je mi jedno, že je "mírně prominující". Já ho tam vidím a je 
pro mě důležité mít krček stejně tak hezký, jako ho mají 
ostatní ženy a dívky.
A tak se také stane! :)
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Deset tisíc korun za odběr krve - 
Welcome in USA
13. listopadu 2014 v 17:59 | Tereza 

Celý den mi dnes na mobil chodily komentáře k článku 
"Žádostí o změnu pohlaví je rekordní počet" (ve kterém 
popisuji, že vlastně rekordní není).
Byly to komentáře od úplně cizích lidí a vyjadřovali k němu 
své názory. Těšilo mě, že se tam rozpoutala diskuse, ale ten 
článek je z 21.10.
Odkud na něj všichni přišli? Zvedla se i rapidně návštěvnost. 
To je divné...

Dlouho jsem hledat nemusela.
Na úvodní straně serveru blog.cz se totiž každý den zobrazují 
nabídky na tři blogy spolu s velkou ilustrační fotografií.
No a dnes je tam právě tento blog a výše uvedený článek.
Ilustrační foto, které bylo k článku přiřazeno, je zde:
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Fronta lidí...
A pod tím text: "Pohledem blogerky Terezy" - což je tedy v 
pořádku, protože já jsem blogerka Tereza! :)

Třeba to otevře oči zase dalším lidem, kteří až dosud neměli 
ani tušení, kdo jsme. I kdyby si měl jen jeden z nich 
uvědomit, že jsme také lidé, tak to stálo za to.
Očekávám i nějakého toho homofoba, protože se zvýšilo 
riziko, že sem nějaký zavítá a určitě bude mít dostatek odvahy
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za počítačovým monitorem vyjádřit svůj velmi rozhněvaný 
názor.

To se uvidí.
Nikdy tenhle blog ani sebe popularizovat nehodlám, nešla 
bych ani za nic do televize nebo nedala své fotky do novin, i 
kdyby mi slibovali splacení všech mých hypoték, díky kterým
nemůžu příštích 36 let žít tak, jak bych chtěla, ale soukromí je
mi cennější.

Víc bych to komentovat nechtěla.

Včera mi napsala Ellie Amber z 
Atlanty, se kterou si občas 
napíšeme pár zajímavostí pro 
porovnání. (MtF; na obrázku 
vlevo. Ona je prostě krásná a pár 
měsíců jsem si myslela, že si ze 
mě utahuje, protože není MtF... je 
MtF :) Psala jsem tu o ní 
22.12.2013 a hlavně 4.7.2014 

(článek věnovaný jen jí).
Ellie si stěžovala, že byla předevčírem na kontrolním odběru 
krve kvůli HRT, který nesnáší, (na který já jdu po 9 měsících 
příští týden k endo-Weissovi do Modřan) a že musela zaplatit 
500 dolarů! To je 10.500 Kč!
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Nemá totiž pojištění. Kdyby ho měla, tak zaplatí "jen" 55 
dolarů, což je 1155 Kč.
Málem jsem spadla ze židle. (Díky díky díky, země Česká, 
domove můj).

Takže jsme se hned trošku zapovídaly o tom, co platím já, co 
ona a jak musí na jaře do Thajska na operaci, protože v USA 
vyjde skoro na půl miliónu korun. (Viděla jsem dokument z 
Motola, kde byly rozúčtované úkony pro slovenskou 
pojišťovnu a vyšlo to celkem na nějakých 129.000 Kč).
Vyprávěla jsem jí, co teď čeká mě (jsme na tom tou fází tak na
stejno, akorát ona je o 12 let mladší a je to na ní vidět). 
Postěžovaly jsme si na ohryzek, na který by taky moc ráda 
šla, ale shání peníze... Nazvala ho "fruit of evil", protože jsem 
jí řekla, že už chci to ovoce pryč z krku :)
A dozvěděla jsem se, že teď v USA dostávají některé MtF při 
HRT tyto hormony:

Estradiol, progesteron, spironolacton a finasterid.
Estradiol jsou estrogeny, které my dostáváme také.
V USA (ale i v jiných evropských zemích) berou holky ještě 
ženský hormon progesteron. Ten také podporuje růst poprsí 
(vývoj mléčné žlázy). Dočetla jsem se o něm, že jinak nemá 
na lidské tělo v našem stavu žádný vliv, protože jde o hormon,
který se ženám vytváří hlavně v těhotenství, zastavuje 
menstruaci a zvyšuje množství hlenu v děložním hrdle 
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(ochranná zátka). Je hezké, že se v USA tak starají o poprsí 
MtF dívek a žen :)
Spironolacton je antiandrogen, který potlačuje vznik 
mužských znaků. My dostáváme Androcur, což je 
antiandrogen cyproteronacetát, který je trochu od 
spironolactonu odlišný, ale výsledek je takřka stejný.
Nejvíc mě ale zaujal čtvrtý finasterid. O něm jsem totiž ještě 
neslyšela.
Jde o další antiandrogen - blokátor testosteronu a DHT 
(dihydrotestosteronu). Podává se někdy i proti plešatosti. 
Nesmí se podávat ženám, u kterých může zapříčinit vznik 
defektů plodu při těhotenství. Nicméně finasterid zatím nebyl 
z pohledu HRT příliš prozkoumán a důkazy o účinnosti jsou 
omezené. Ellie má asi fajn endokrinologa :)

Pro recept k endokrinologovi ani sexuologovi si nechodí. Ten 
ho posílá přímo do lékárny, kde si Ellie hormony vyzvedává. 
Posílá ho 1x za měsíc a Ellie za díky tomu, že nemá zdravotní
pojištění, platí měsíčně 200 dolarů (4200 Kč).

Nechci být rýpavá, ale pokud si u nás někdo stěžuje, že nemá 
na přeměnu peníze, měl by si vzpomenout na Ellie... Ona se 
narodila v "zemi neomezených možností"... Zatímco my do 
stále kritizovaného systému, který nikomu nevyhovuje. Tak 
často se neumíme podívat s nadhledem na to, jak a kde 
žijeme.
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Musela bych zcela překopat svůj život, abych si mohla dovolit
4200 Kč měsíčně za hormony a 10.000 Kč jednou za půl roku 
při odběrech krve. I kdybych byla pojištěná, jsou to částky, 
které si bez příjmu nemůže opravdu úplně každá MtF 
Američanka dovolit, zatímco u nás ANO, protože za hormony
dáme na 3 měsíce nějakých 150-200 Kč a odběry krve? Ty 
nám hradí celé pojišťovna.
Už zase vidím ty komentáře, co že se zase někomu nelíbí :)

Ještě bych se chtěla vrátit k finasteridu a jeho historii, protože 
je zajímavá.

V roce 1974 se Julianne Imperato-McGinley z Cornell 
Medical College v New Yorku zúčastnil konference o 
vrozených vadách. Poukázal na skupinu intersexuálních dětí v
Karibiku, u kterých nebylo při narození jednoznačně určitelné
pohlaví. Tyto děti byly zpočátku vychovávány jako dívky, ale 
později jim začaly vyrůstat mužské genitálie a další 
charakteristické mužské znaky s nástupem puberty. Bylo 
zjištěno, že tyto děti sdílí genetickou mutaci, která způsobuje 
nedostatek enzymu 5α-reduktázy a mužského hormonu 
dihydrotestosteronu (DHT), který byl původcem abnormalit 
mužského pohlavního vývoje. Po odeznění puberty bylo 
pozorováno, že tito jedinci mají menší prostatu, která byla 
nedostatečně vyvinutá a bylo také pozorováno, že chybí 
výskyt mužské plešatosti.
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V roce 1975 si všiml této prezentace P. Roy Vagelos, který byl
členem výzkumného týmu výrobce léků Merck. Zaujala ho 
představa, že snížení hladiny DHT vedlo k redukci velikosti 
prostaty. Dr. Vagelos se pak snažil vytvořit lék, který by 
napodoboval stav nalezený v tělech těchto dětí k léčbě 
starších mužů, kteří trpí benigní hyperplazií prostaty.

V roce 1992 byl finasterid (5 mg) schválen organizací US 
Food and Drug Administration (FDA) pro léčbu benigní 
hyperplazie prostaty (BPH), který Merck uvedl na trh pod 
obchodním názvem Proscar.

V roce 1997 byl Merck úspěšný při získávání povolení FDA 
pro druhou indikaci finasteridu (1 mg) - pro léčbu mužské 
plešatosti (MPB), který byl uveden na trh pod obchodním 
názvem Propecia.

V roce 2005 Světová antidopingová organizace zakázala 
finasterid, protože laboratoř v Německu zjistila, že tento lék 
by mohl být použit k maskování požitých steroidů. Mezi 
vyřazené sportovce tehdy patřili i sportovci užívající 
finasterid na vypadávání vlasů (skeletonista Zach Lund, 
sáňkař Sebastien Gattuso, fotbalista Romário a hokejový 
brankář José Théodore.)

Finasterid byl klinicky testován na plešatost u žen. Výsledky 
nebyly lepší než placebo.
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Jak už jsem tu jednou řekla: Píšu, co vidím, co cítím a co 
prožívám. Tohle je můj svět prostřednictvím mých očí. Jsem 
si jistá, že někde žijí lidé, kterým dobře není, kteří nejsou 
šťastní a kteří prožívají těžké chvíle. I já jsem je prožívala, 
setkávala jsem se se smrtí, byla jsem bez práce, mohla jsem 
ztratit bydlení, ale vždycky si řeknu: "Co chci, to dokážu!". 
Teď mám prostě tohle jedinečné období, o kterém píšu a 
myslím, že každý inteligentní člověk chápe, že jde o můj 
deníček, co se pocitů a zkušeností týče. Jsem obklopená lidmi,
kteří mi neříkají: "Já jsem tak nešťastná a zoufalá z té 
operace, z té přeměny, z toho života, z toho dnešního oběda, z 
toho filmu na Nově, z mého nového kolegy... " Netvrdím ale, 
že takoví neexistují.

Dnes jsem si povídala s kolegyní a ona mi z ničeho nic říká: 
"Ty máš tak krásný pásek! Ukaž! Tobě se tam třpytí kamínky. 
Fakt je moc hezký. Mně se na tobě líbí, jak si to teď všechno 
užíváš."
Copak mohu nebýt nadšená?

To proto je tenhle blog takový, jaký je.
Až začnete psát zase ten svůj, bude třeba jiný.
A já už taky jiná nebudu (tedy na některých místech na těle 
doufám, že ano :).
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Co jsem tím dnešním titulkem chtěla říct?
Bojujme za svá práva, za své sny a kritizujme, co se nám

nelíbí, ale buďme také vděční za to, co máme.

Bez boje není vítězství.
Ani nad sebou samým.
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Jedno sobotní ráno 9. měsíc HRT
15. listopadu 2014 v 17:17 | Tereza 

Je sobotní ráno.
Nechce se mi z postele.
Otočím se na bok, dám si 
ruku pod hlavu a ...
... vnímám tu hladkost mé 
tváře.
Fascinuje mě.

Usměji se.
Je mi nesmírně hezky.
To není ta tvář, co bývala ještě před rokem každé ráno tak 
drsná a plná vousů.
Tohle je ta pravá tvář, která je najednou tady a je skutečná, 
jako já jsem skutečná.
A totéž se opakuje každé ráno.
Nenabažitelný pocit z toho všeho.

Na dnešek se mi zdál sen. (Obvykle nerada vyprávím sny, ale 
tenhle mě rozesmál).
Nastoupila jsem do plného vlaku směr Ostrava. Jediné volné 
místo bylo na čtyřsedačce mezi samýma holkama. Průvodčí 
mě oslovila v ženském rodě, ale po chvíli se se mnou začala 
bavit slečna vedle mě. Byla milá, ale oslovovala mě mužským
rodem, tak jí říkám: "Jak to, že mě oslovujete v mužském 
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rodě?" No a slečna odpověděla: "Já se moc omlouvám, vy 
vypadáte jako žena, ale podíval jste se dnes na své nohy?" :)
Mé nohy v sukni byly chlupaté jak opice!!!!! (Hrůza!!!)
"Nebojte, já vás vezmu od vlaku autem, kam budete chtít!", 
nabídla se ještě slečna.

Strašný zážitek :)

Je čas si oholit nohy ;)

Samozřejmě je jako opice chlupaté nemám. I když chlupy 
rostou, už to dávno není, co bývalo :) Nejsou vidět. Ale z 
blízka ano. Tak pro jistotu. Člověk nikdy neví, kdy ho to 
popadne jít v sukni ven nebo kde se bude svlékat, že? :)

"Jaký máš názor na děti?"
"No, děti miluju. Chtěla bych jich mít hromadu."
"Bezva, tak to máme stejné!"
"Hm, ale něco ti musím říct. Já nemůžu mít děti..."
"Počkej, jak nemůžeš? Vždyť dnešní medicína umí zázraky. 
Nemůžeš dát třeba vajíčko k někomu k donošení?"
"Nemám vaječníky." (nelžu) "A transplantace dělohy se 
začaly provádět teprve nedávno ve Švédsku."

Následuje obvyklý sled zkoumacích otázek, mezi které je 
zamaskována jedna, na kterou potřebuji znát odpověď:
"Jaký máš názor na mimozemšťany?"
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"Jaký máš názor na Boha?"
"Jaký máš názor na homosexuály?"
"Jaký máš názor na politiku?"

"Homosexuálové mi nevadí. Snažím se brát je takové, jací 
jsou. Oni za svůj úděl nemohou a tak lidi nerozlišuji podle 
jejich orientace".
(Prošel. Ale to je jen teorie.)

"Víš co, beruško? Až přijedeš, uděláme si spolu horký čaj, 
pustíme pohádku a zalezeme si spolu pod peřinu, kde tě 
zahřeju. Chci se k tobě tulit."
(Ne, nechceš se ke mě tulit, ale ještě to nevíš... Umíš si 
představit, jak se ke mě tulíš? Jo, umíš, já vím. Taky si to 
umím představit, ale zase jsem předběhla události... Ještě "to" 
nemůžu dělat!)

"Proč bych tě měl poslat domů, až se teď uvidíme?"
"Nevím. Taky si říkám, proč? Ale vždycky pro mě nějaký 
kluk ztratí hlavu a pak zjistí, že jsem komplikovaná."
"Jak komplikovaná? Rozveď to."
"No pro mě samotnou nejsem komplikovaná, ale z tvého 
pohledu být můžu."
"Nemůžeš. Já tě chci takovou, jaká jsi!"
"Dobře, tak se v pondělí uvidíme a pak uvidíme, hm?"

Co všechno musí řešit TS žena narozdíl od té biologické?
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Všude kolem je obrovská konkurence žen, které rodit děti 
mohou.

"A jak to, že máš dceru a už děti mít nemůžeš?"
"No jak bych ti to vysvětlila..." (přemýšlím - nejsem 
připravená na tuhle otázku) "Víš co? Nejdřív se uvidíme a pak
si o všem popovídáme."

Předpokládám totiž, že k tomu popovídání ani nebude muset 
dojít. Že všechny ty jeho představy se rozplynou během pár 
vteřin, co mě uvidí, čímž bude situace vyřešena. Ale přesto do
toho jdu, protože i s takto malými šancemi (téměř nulovými, 
což asi ale nikdy předem nepřipouštím) mi to za to stojí aspoň
to zkusit, než sedět doma a zoufat, že jsem sama.
Proč neflirtovat jako ostatní ženy? Proč si nezajít na čaj? Na 
procházku? Jen tak s někým, kdo mi připadá fajn a komu 
připadám milá i já?
Tak obyčejná, běžná a bezproblémová situace pro jakoukoliv 
biologickou ženu stává se jedním z nejtěžších okamžiků pro 
TS ženu. Ne proto, že někdo ublíží mně, ale proto, že já 
ublížím někomu jinému. Někomu, komu jsem nikdy ublížit v 
úmyslu neměla...

"Chci, abys mi říkala všechno. Neskrývej přede mnou nic!"
(On něco tuší? - Ne. To řekl jen náhodou).

---------- neděle 16.11.2014, 15:09 --------
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(Tento odstavec mezi linkami doplňuji po dvou dnech:
Nakousla jsem to. Hlodalo mě svědomí. Zavolal mi v půl 
jedné v noci. Tak to ze mě po hodině dostal, protože jsem 
viděla, jak ho ta nevědomost trápí, ačkoli jsem mu říkala, že v
tomto případě jde o jeden z mála případů, kdy nevědomost s 
tím, že už se neuvidíme je ta lepší varianta, než to vědět.
"Nech mě vypořádat se s pravdou a nemysli za mě, ano? Budu
na to mít celou neděli," přesvědčil mě.
A reakce?
"Tohle je ale úplně ta nejposlednější a nejméně 
pravděpodobnější možnost a nenaštvi se, až se tě zeptám, 
ano? Ty se chceš přeoperovat na muže?".
Ach jo. Já se picnu.
Partner je téma, které nemám vůbec vychytané a nevím si s 
ním rady a tak tápu. Trápí mě to (ale ne tak, abych se tomu 
podvolila). Obvykle nakazím svým nadšením všechny, 
komu to řeknu. U potencionálních partnerů platí přesně 
opak :).
"Prosímtě, brzdi! Brzdi! Jo?", psala jsem dnes ráno zase 
někomu úplně jinému po téhle zkušenosti. JEN jsem si chtěla 
povídat, ale nemyslím si, že to jde bez laškovných myšlenek 
mezi řádky.
Stačilo pár pro jistotu hned náznaků.
"Vážně? To není možné. Tomu nevěřím. V tom případě je to 
ale moc povedená změna. Takovou figuru ti může spousta žen
závidět. To mě zajímá, i když potvrzuji tvou poznámku, že 
tím naše flirtování končí..." :/
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Faaajn.
To taky není ideální vyklopit to hned.
V tom případě není ideální ani jedna možnost a je nutné se k 
tomu postavit individuálně podle situace :) Jasná rada 
neexistuje, takže bychom se mohly dohadovat do nekonečna o
tom, co je nejlepší.

Možnosti:
a) tvrdit o sobě, že jsem trans ještě před seznámením, aby 
partner věděl, do čeho jde (velmi vysoké riziko výskytu 
transkomilů), ale odpadají kritické následky vysvětlování
b) být ženou (jelikož jsem žena) a hned na začátku (ale až po 
seznámení) to vyklopit (většina mužů to nevezme)
c) být ženou a až se lépe poznáme, tak to naznačit nebo 
vyklopit (většina mužů to nevezme)
d) nevyklopit to nikdy (vysoké riziko, že se to dozví, které si 
může dovolit jen málokterá)

Bod d) je pro mě nepřijatelný, i když jsem tu o něm kdysi 
psala, jakože je přijatelný. Mé svědomí mi to totiž (jak jsem si
vyzkoušela) nedovolí. Chci žít v upřímném vztahu. I já bych 
chtěla o svém partnerovi vědět všechno a milovat ho právě 
proto, jaký je. A navíc už vím, jaké to je osvobozující, když 
partner všechno ví a nemusím před ním skrývat třeba nějaký 
maličký detail, který se mi ještě odstranit nepodařilo, přestože
mě už výhradně jako ženu bere.
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Ostatní body jsou také nepřijatelné :) (Kromě bodu a) ne pro 
mě, ale pro ně.) K bodu a) se nikdy nehodlám dostat.
Všechny tyto body mají různé následky, když se stanou před 
dokončením přeměny nebo po dokončení. Po SRS je to totiž 
jednodušší, protože když jdu na rande a stane se cokoliv - ten 
kluk se kě mně třeba na určitých místech přitiskne - nemá 
šanci zjistit, že to není tak, jak si představuje a já být kvůli 
tomu na dně rybníka nechci. Mužům vadi ten fakt, že to tam 
ještě je. Pokud to tam už není, pak jim vadí fakt, že to tam 
bylo :)
Je to v hlavě.

Ach jo. Já bych tak šla na tu plánovanou procházku s někým, 
s kým jsem si toho měla tolik co říct. A najednou jsem jiná a 
nemáme si co říct? :/ Čím jsem se během mžiku tak 
změnila? Nepřipadám si jiná :(
----------

Kluci, aktivně vás nevyhledávám (ač bych moc chtěla a někdy
neodolám pokušení). To vy sami vstupujete do mého života a 
já pak musím řešit tohle. A já to řešit chci.

Sama sebe zkouším, jak obstojím, na jaké překážky narazím a
co všechno budu muset řešit, abych se k tomu dokázala potom
postavit a čelit něčemu, čemu biologická žena nikdy čelit 
nemusí.
To ale neznamená, že máme menší šance.
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Není to o nás.
Všechno je to o našem (budoucím) partnerovi...
My jen nesmíme přestat věřit a vzdávat to.
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Joppe - I Am A Girl!
16. listopadu 2014 v 19:26 | Tereza 

Tento dokument
z r. 2010 o 
skutečné dívce 
jménem Joppe 
jsem viděla asi 
před rokem v 
holandském 
originále. Teď 
se ale objevil s 

anglickými titulky, takže mu konečně pořádně rozumím a 
musím říct, že po celý ten rok ho nosím v hlavě jako sen, 
který se mně už nikdy nesplní... ale někomu se splnil a to je 
na něm to hezké! Přesto na mě velmi silně zapůsobil a měla 
jsem radost z toho, že jsou místa na téhle zemi, kde je tohle 
všechno těmto dětem umožněno.

Je to jedinečný pohled 13leté transgender dívky na celou tu 
věc, řešící úplně stejné problémy a starosti, jako řešíme my 
všechny. My TS ženy.

15minutový dokument je moc hezky natočený a je v něm i 
hezká hudba.
Marně čekám v České televizi na podobné dokumenty, které 
jsou běžné např. v Británii, Holandsku nebo Německu.
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Video na youtube se spustí po kliknutí na úvodní obrázek 
nebo je potom vložené dole v článku.

Musela jsem se dnes něčím odreagovat a navíc je to k tématu. 
Myslím k tématu mých posledních dní.
I kluky totiž řešíme všechny... ať je nám třináct nebo padesát. 
A tak mi tenhle dokument přišel dneska vhod.

Každá 13letá dívka sní o hezkém, ale těžko dosažitelném 
chlapci. Joppe není jiná. Radí se se svými kamarádkami, jak 
Briana oslovit. Ale jak mu má říct, že se narodila jako 
chlapec?

"Takže jestli se dáte dohromady, řekneš mu to o sobě?"
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"Myslím, že ano. Protože ho nechci oklamat. Má to právo
vědět. Ale nechci čekat moc dlouho."

"Můžeš ranit jeho city, pokud mu to neřekneš, ale... myslím že
by měl nejprve zjistit, že jsi... roztomilá. :)"

"Ano, roztomilá! :) A nenechá tě potom kvůli tomuto
důvodu."

Jmenuji se Joppe a je mi 13 let.
Oficiálně jsem chlapec, ale jsem si jistá, že jsem dívka.

Narodila jsem se jako chlapec. Ale hodně brzy jsem zjistila,
že bych byla raději dívkou.

Hrála jsem si s Barbie a nosila jsem raději šaty než kalhoty.
Moc ráda jsem nosila paruky.

Nevím, odkud se ten pocit bral. Prostě tam byl.
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Reportérka: "Dovolili ti oblékat se jako dívka?"
Ne. Ne hned.

Chtěli po mně, abych přijala skutečnost, že jsem kluk.
Nejprve mi rodiče říkali: Ty jsi kluk a tak to prostě je!

"Jak se potom cítili kluci ze tvé třídy?"
Vlastně to nevím. Vždycky jsem si hrávala s klukama.
S jedním jsem se kamarádila už když mi bylo pět let.
Je stále v mé třídě. On je chlapec a stále spolu dobře

vycházíme.
Jasně, že si všiml, když jsme třeba byli u něj doma, hrála jsem
si s panenkou Barbie, která patřila jeho sestře, zatímco on si
hrál na počítači. Seděla jsem vedle něj a česala jsem panence

vlasy.

"A používali oslovení ONA nebo JÍ?"
Ne. Požádala jsem všechny ve škole, aby mě tak oslovovali až

tenhle poslední rok školy.
Od té chvíle mi říkají ONA.

Začala jsem také chodit do dívčí šatny.

"Dovedu si představit, že se některé děti chovali hloupě
kvůli tomu."

Ne, v mé třídě nebyly žádné hloupé děti.
Byla jsem v posledním ročníku a sdíleli jsme třídu se dvěma

nižšími ročníky. Takže jsem byla jedna z nejstarších a všechny
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dívky v mém ročníku, který bylo pět, byly mými
kamarádkami.

Takže kdo by mohl mít nějaké připomínky? Možná nějaké
mladší dívky, ale co by mohly dělat? Nic.

Na střední škole jsem to všem řekla během prvního týdne.
"Jak?"

No, zeptala jsem mého učitele, jestli by mi dal pár minut,
abych všem vysvětlila, o co jde a co to představuje.
A týden po tom, kdy jsem jim to řekla, jsem někomu

vysvětlila do hloubky, co to znamená.
"Takže vlastně během druhého týdne na tvé střední škole
v prvním ročníku, kdy je každý nervózní ze začátku na

nové škole, jsi prostě přišla a řekla jim svůj příběh."
Udělala jsem to tak schválně, protože každý navštěvoval moji

předchozí školu. Takže spousta lidí mě znala z mého
posledního ročníku nebo odjinud. Kdybych jim to neřekla,
dozví se to od někoho jiného. A pak už by bylo pozdě něco

vysvětlovat. Mohli by si myslet, že jsem nějaká divná.
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"Jsi do někoho zamilovaná?"
Nemyslím si že zamilovaná, ale někdo se mi líbí.

"Jak se jmenuje?"
Brian.

"Kde ses s ním seznámila?"
To není až tak jasné. Vlastně jsem se s ním ještě nikdy

nesetkala.
"Jen jsi ho viděla."

Ano.
"Kde jsi ho viděla?"

Obvykle ve škole nebo v drogerii.
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"Viděl tě?"
"Ano. Protože jsem byla s Daimy v drogerii... na něco jsem se
tam dívala a pak, když jsem se otočila, dívala jsem se přímo

na něj. Což bylo strašné! Takže jsem se velmi rychle
otočila. :)"

"Je vysoký. Skutečně vysoký. Má tmavší blonďaté vlasy a
modré oči.

Ráda o něm mluvím."
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"Takže kdy ho někam pozveš? :) Protože už to trvá věčně!"
"Už jsem se o to tak nějak pokoušela, ale jeho odezva nebyla

žádná. Pořád říká: "OK, tak jo," ale nikdy neřekne kdy.
Říkává taky: "Nevím". Z toho se občas můžu zbláznit."
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"Není to až tak obrovský problém. Obejdu se bez něj a můj
život jde dál.

Každý den ale musím řešit něco jiného.
Třeba když máme tělocvik. Teď už cvičím s dívkami. Ale

stále přemýšlíte: Nejsem jako ony.
A to mě opravdu mrzí.

Neustále myslíte na to, jestli si toho lidé všimnou.
Je všechno tak, jak má být? Na svém místě? Nevyčuhuje nic?
Ale pořád přemýšlíte, jestli si toho někdo nevšimne. Nezeptá

se mě na to někdo?

"Když jsi se svými kamarádkami, pozoruješ je?"
Ano, občas. Nechci to dělat, ale cítíte se zklamaně. Chcete mít

to, co ony.
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"Co bys chtěla mít?"
Křivky a celé ženské tělo. Vypadat jako skutečná žena.

Teď užívám prášky na oddálení puberty. Pomohou mi neprojít
klučičí pubertou.

Dostávám každé čtyři týdny injekci.
Obsahují chemikálie pro mou hypofýzu, což je centrální
endokrinní žláza v mozku, která má na svědomí kontrolu

hormonů.
Tyto chemikálie nutí hypofýzu pracovat tvrdě. Má to velmi

rychlý nástup. A neustále jí dává podněty... a znovu a znovu...
dokud hypofýza nemá dost a nezastaví se.

Jde to takhle pořád dokola, dokud nebudu mít operaci pohlaví.
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Jakmile dosáhnete 16 let, je možná začít brát ženské
hormony...

...aby vytvořily tuk na mých bocích.

"Přeješ si mít tuk na svých bocích?"
Ano :) To k tomu patří.

"Většina žen to nesnáší."
Já vím, ale patří to k ženám.

Co by bylo skutečným zklamáním?
Kdyby nerozuměl a nechtěl rozumět mému problému.

Nevím, jestli se na tohle můžete vůbec někoho zeptat. Záleží
to na tom daném klukovi. Jaký on je.

Nejsem si jistá, jestli by to Brian pochopil.

Holky se připravují na párty...
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"Mimochodem... viděla jsem něco na Brianově blogu.
Začal chodit s Annou."

S Annou?
"Trapas co?"

Hm, to ano. Přijde dnes večer?
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Ano. Tak to je další trapas, že tam bude.
Bude to nepříjemné vidět je tam dnes spolu. Neboj, nebuď

smutná.
Nebudu, ale už nedoufám v zázrak.

Štve tě to?
Ne... můžu bez něj žít.

Pak je vše vpořádku. Takže Brian je uzavřené téma.

Neumím to s tužkou na oči.
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Ahoj, rodičové.
Ahoj.
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"Když budeš dívka, která bude mít partnera a tomu
partnerovi to neřekneš, nemůže to nějak zjistit nebo

neexistuje způsob, jak mu to říct?
Zjistil by to, když se podívá na mé tělo. Ale to nebude nutné,

protože bych mu to nakonec stejně řekla.
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Protože... když mi bude kolem třiceti a můj partner bude chtít
děti, nebude to možné.

Kdybych mu jen řekla: "Prostě nemůžu mít děti," tak by se
zeptal: "Proč?"
Rozumíte mi?

"Ale to je opravdu stinná stránka toho všeho."
Ano, to skutečně je.

Opravdu bych ho nechtěla dostat do téhle situace. Bylo by to
velké zklamání.

"A jak to tedy plánuješ vyřešit?"
Myslím, že budu mít úžasného muže, který chce děti...

Nebude mi vadit podívat se po náhradní matce.
To dítě bude mého manželka, ale ne moje.

Až tak by mi to nevadilo.

https://youtu.be/TXpViPHnT3U

Tak takhle to vidí 13letá Holanďanka Joppe, která je ještě 
úředně chlapcem.
Řeší, zda na veřejnosti nepoznají, že s ní není všechno 
vpořádku, zda bude mít ženské křivky a jak to celé říct svému 
budoucímu partnerovi.

Film režisérky Susan Koenen získal již osm cen. Mimo jiné 
cenu jako "Nejlepší krátký dokument" na filmovém vestivalu 
v Los Angeles, "Cenu diváků za nejlepší krátký dokumentární
film" na filmovém festivalu TranScreen v Amsterodamu a 
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"Panasonic cenu za nejlepší krátký dokument" na Worldwide 
Short Film Festival v Torontu.

Rozhovor s režisérkou Susan Koenen:

Kde jsi potkala Joppe?
Našla jsem Joppe díky Transvision, což je organizace která 
zve děti a mládež s poruchou identity na setkání, které se koná
každý měsíc, aby si vyměnily své zkušenosti. Necítí se pak 
tak sami a mohou se od sebe leccos naučit. Napsala jsem do 
Transvision, že chci natočit film o dívce (která se narodila 
jako chlapec) ve věku kolem 11-14 let. Transvision mi brzy 
poslala mail s informacemi o Joppe. Když jsem se s Joppe 
poprvé setkala, hned jsem věděla, že je to přesně ta, kterou 
hledám: silná, elegantní, milá s obrovskou sebeúctou. A navíc,
jako bonus, se kterým jsem nepočítala, byla velmi krásná!

Jak těžké bylo přesvědčit ostatní k podpoře tohoto 
projektu?
Finančně: V Nizozemí je možné oslovit instituci s názvem 
"Mediafund", která má na starosti filmové fondy. Potřebujete 
nějakou vysílací společnost, která se za vás zaručí. Ta pak 
platí náklady, ale některé jdou z filmového fondu. Musela 
jsem sepsat detailní filmový plán, včetně plánovaných scén a 
co chci svým filmem říci a spoustu dalších detailů.
Naštěstí Mediafund byl z mého projektu nadšené a dostala 
jsem celou částku, o kterou jsem si požádala.
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Lidsky: Joppe se opravdu moc chtěla zapojit do tohoto 
projektu, protože cítila potřebu pomoci ostatním dětem s 
podobnými pocity a také chtěla ukázat lidem, kteří o tom nic 
neví, že můžete dál žít svůj šťastný život i přes existenci 
tohoto problému. Joppe chtěla donutit lidi k toleranci k lidem,
jako je ona a obecně k lidem, kteří se nějak liší. 
Rodiče Joppe byli znepokojeni z toho, že se jejich dcera 
objeví v médiích, ale Joppe a její nadšení pro správnou věc je 
přesvědčilo.

Proč ses rozhodla pro tento název projektu?
To přesně vystihuje, jak silně Joppe vnímá své pocity. 
Jednoduše zakřičela: Já jsem dívka! Nejsem kluk, který chce 
být dívkou. Ne. Já NEJSEM kluk. JSEM dívka. Vykřičník je 
zde proto, aby bylo všem jasné, jak je to míněno.

Byly nějaké otázky, na které ses chtěla zeptat, ale 
nezeptala?
Zeptala jsem se na všechny otázky, na které jsem se zeptat 
chtěla. Věděla jsem, že se mohu Joppe zeptat na cokoli. 
Několikrát mě navštívila doma a ptala se, jestli u mě může 
přespat. To jen posilnilo naše pouto. Stále se vídáme. Byla 
jsem moc ráda, že se u mě cítí dobře a skutečně jsem si její 
přítomnost užívala.
Účel mých otázek byl ten, abych objasnila světu, že Joppe je 
velmi bystrá a uvědomělá dívka, která si stojí za tím, kým je, 
dokkáže se tomu postavit a přemýšlí tak, že jí lidé respektují. 
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Takže jsem jí dala možnost se vyjádřit na kameru. O všem 
mohla mluvit otevřeně. Myslím, že lidé, kteří umí naslouchat, 
pochopili její poselství a respektují její názory.

Viděli jsme Joppe v pokoji s jejími kamarádkami, v 
bazénu, v parku, v klubu. Všechno se zdá být skvělé, příliš
skvělé na to, aby to bylo skutečné. Je to opravdu tak 
jednoduché?
Joppe je šťastná dívka. Říká: "Můj život je perfektní. 
Kdybych nebyla uvězněná v tomto špatném těle, můj život by 
byl pravděpodobně také perfektní." Tím vyjadřuje způsob, 
jakým se dívá na svůj život. Chce ukázat, že pokud se v životě
stane něco špatného, nemá smysl se tím trápit, být nešťastný, 
neradovat se a nevycházet z domu. Můžete stále vést normální
šťastný život i přesto, že jeho část byla nešťastná. To je vzkaz,
který chce předat dál. A to je také přesně to, jakým způsobem 
se na celou věc dívá: nebuďte smutní a nemyslete si, že 
nemůžete v tomto světě nic změnit, když se vám to nedaří. 
Vstaňte a buďte hrdí a zkuste se svým životem udělat něco 
pozitivního.

To je také důvod, proč jsme si s Joppe tak padly do oka.

Neslyšeli jsme v dokumentu rodiče Joppe, jak o ní hovoří. 
Proč se neúčastnili tohoto projektu?
Dospělí mají spoustu filmů a televizních pořadů, kde mohou 
vyjádřit svůj názor. Děti ne. Chtěla jsem Joppe nechat 
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vyprávět svůj příběh bez jakékoli pomoci rodičů, abych 
ukázala na její sílu. To je také důvod, proč jsem Joppe 
filmovala s kamarádkami. Nicméně ve filmu je scéna, kdy 
Joppe s kamarádkami odchází na párty a říká rodičům "ahoj". 
Tím vyjadřují, že souhlasí s tím, jak vypadá, a že vystupuje 
jako dívka. Políbí jí a oslovují jí "Joppe" místo (mužského) 
"Jop". To ukazuje, ve velmi krátkém časovém úseku, že stojí 
na její straně. A to stačí.

Druhý důvod, proč jsem nechtěla dělat rozhovor s jejími 
rodiči byl ten, že někteří lidé dávají za poruchu identity vinu 
rodičům a říkají: "Je to vaše vina. Měli jste toto ženské 
chování vašeho syna omezovat. Kdybyste tomu klukovi 
nedovolili hrát si s panenkami a neoblékali ho do šatů, byl by 
teď z něho normální chlapec." To není pravda. Chtěla jsem, 
aby vyprávěním Joppe dospěli i tito lidé k jinému názoru. 
Protože ona si stojí za svým, ví, jak se cítí a ví, jak má 
vypadat její další život.

Nikde jsme se nedozvěděli, jak to dopadlo s chlapcem, 
kterého měla ráda. Budete s tímto projektem pokračovat, 
až Joppe vyroste?
Ten kluk si už našel dívku. Myslím, že to pro Joppe byla 
úleva, protože se mohlo stát, že by ten chlapec Joppe ranil 
svou reakcí, pokud by mu řekla o své poruše identity. Necítím
potřebu natoči další film o Joppe. Vede si velmi dobře, 
navštěvuje teď střední školu ve Skotsku, je velmi chytrá, 
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šťastná a sebevědomá. Byl by to tentýž příběh, kdybych ho 
natočila teď znovu. A po operaci pohlaví už jí nikdy točit chtít
nebudu. Protože kniha je uzavřena. Ona bude žena ve svém 
novém životě. Pokud ve svém životě udělá něco, co stojí za to
natočit, rozhodnu se, zda jí nafilmuji nebo ne. Ale už se to 
nebude týkat její změny pohlaví. Pouze té věci, kterou udělá.

Tvůj projekt získal osm cen. Čekala jsi to?
Nečekala jsem to vůbec. Věděla jsem, že Joppe je velmi 
jedinečná a že umí dobře mluvit, takže film dopadl dobře. Ale 
nikdy jsem nečekala, že film zaujme v tolika zemích a že jich 
procestuje 25. Co mě skutečně potěšilo bylo, že film byl 
velmi dobře přijat v USA a v Kanadě. V této části světa jsem 
získala čtyři ceny a byla jsem zmíněna i na seznamu 
nominovaných filmů při předávání cen Oscar. Nikdy bych 
nečekala, že se to stane. Jsem nadšená a poctěná - a to je práce
Joppe.

Mluvila jsi s lidmi, kteří viděli tvůj film? Je něco, na co se 
tě potom ptali?
Každý zmiňoval krásu Joppe. Její charizma a kuráž. Cítili 
spoustu respektu. Někteří lidé, kteří mi psali přes internet, jí 
ale označili za gaye. To zabolí. A Američané se zase divili, že 
může chodit na párty na místa, kde se podává alkohol. Ale to 
byla školní párty. Pouze děti nad 16 let mohou pít pivo. Joppe 
ne.
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Plánuješ nějaký další LGBT film?
Ne. Teď jsem dokončila nový film, který s touto tématikou 
nemá nic společného. Je o dívce, která vidí duchy. Nikdy 
nevíte, kdo může být váš nejlepší přítel. Tento film je o její 
odvaze být zvláštní - čímž se vlastně toto téma propojuje s 
filmem "I Am A Girl!" :)

Foto režisérky Susan Koehen s Joppe:

Myslím, že věta, kterou Joppe řekla režisérce: "Já nejsem 
kluk, který chce být dívkou. Já jsem dívka!", přesně 
vystihuje stav, který prožíváme všichni. My se nikým stávat 
nechceme. My jimi už jsme. Jen pro společnost se naše tělo 
musí změnit tak, aby to věděli i ostatní. Není to náš rozmar a 
samotný přechod bychom nejraději přeskočili. Ale naše těla se
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němění jen kvůli vám. Mění se i kvůli nám, protože se už 
nemůžeme dívat na něco, co tam nepatří a co takové být 
prostě nemá. Jak by se líbilo všem mužům, kdyby se jedno 
ráno probudili s vagínou místo penisu? Jsem si jistá, že by 
světem zavládlo zděšení. To tam nepatří! Co mám dělat? 
Hrůza!
Také byste chtěli, abychom vás nazývali dále jako muži, 
ale měli byste vagínu, takže byste měli v dokladech 
"žena". A nesmírně by vás rozčilovalo, kdyby to někdo 
pletl a pořád vás oslovoval v ženském rodě. A pak, když 
byste se chtěli seznámit s nějakou ženou a opravdu moc se 
snažili, abyste vypadali jako muž, tak by vám ta žena 
řekla: "Sorry, vypadáš jako muž a fakt ti to sluší, ale vadí 
mi ten samotný fakt, že tam dole nemáš penis."

Není to až taková katastrofa. Nebojte :) Jde s tím něco 
dělat :) Vítejte ve světě FtM.

Protože od natočení tohoto dokumentu utekly už 4 roky, 
povedlo se mi najít informace a obrázky, jak Joppe vypadá 
dnes:
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Joppe roste do krásy a ten obrázek sem dávám schválně, 
protože je jí tu 17 let, takže už rok bere ženské hormony.

Video z holandské talkshow z r. 2013 s anglickými titulky, do
které dorazila se svojí kamarádkou Kim.

V této talkshow děti jako diváci radí, jestli má Joppe říct
svému potencionálnímu příteli pravdu nebo ne.

Tvrdí, že mu to nemá říkat hned, ale až později, protože se
mezitím poznají a zvyšuje se šance, že ji nebude chtít opustit.

Moderátor se Joppe zeptal na Briana, jestli došlo někdy k
tomu, že si o všem popovídali.

"Ne, potom už jsme se nikdy neviděli. Má svoji přítelkyni."
"Dozvěděl se vůbec někdy o celé tvé situaci?"
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"Myslím, že ne. Ale možná se to dozvěděl od někoho jiného,
protože chodí do stejné školy."

Otázka na jednoho chlapců v hledišti: "Denisi, dovedl by sis
představit, že chodíš s dívkou, která by ti řekla, že byla

chlapcem?"
"Ano, dovedl."

"Měl bys jí pořád rád?"
"Ano. Nevadilo by mi to."

"A Jorisi ty, jak bys zareagoval?"
"Já bych jí potom asi nedokázal milovat."

"Proč?"
"Měl bych z toho takový divný pocit. Vždyť to byl předtím

kluk!"
"Ale osobnost se přeci nemění..."

"Ano, nemění, ale bylo by to divné. Měl bych pocit, že je to
pořád kluk."

"Soraji? A ty?"
"Já bych se do ní určitě už nemohl zamilovat. Nebo do něho."

"Řekl jsi do "ní". Tak je to on nebo ona pro tebe?"
"Já nevím."

Do diskuse se zapojila Joppe: "Já jsem pro tebe ON?
"Ne, to nejsi."

Moderátor: "Takže je to ONA."
"Ano je."

"Jak je to tedy s tím zamilováním u tebe?"
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"No nezamiloval bych se do ní. Všichni by mi říkali, že byl
kluk. A mysleli by si, že jsem gay."
"Takže dáš hodně na reakce okolí?"

"Ano."
"Takže všichni souhlasíme, že Joppe je ONA. Joppe, je tu

ještě jedna věc - penis. Máš ho ještě?"
"Ano."

"Co si o té věci myslíš?"
"Stojí to za nic :( Pořád je to tam a musím si na to stále

stěžovat. Můžu kvůli tomu brečet, ale stejně to nepomůže.
Musím počkat, až mi bude 18. Bohužel. Způsobuje mi to

problémy."

"Brát hormony v tak nízkém věku. To může být v některých
zemích problém... Ty jsi muslim, můžeš nám k tomu něco

říct?"
"Ano, tohle je u nás zakázané. Musíte se chovat tak, jak jste se

narodili. V našem náboženství. I když to není vpořádku."
Do diskuse se opět vložila Joppe: "Představ si, že jsi otec a

narodil se ti syn, který se cítí být dcerou. Ty jako muslim bys
jí zakázal stát se ženou?"

"Myslím, že ano. Zakázal."
"Proč?"

"Myslím si, že bude dodržovat pravidla Islámu."
"Jak si myslíš, že se taková osoba bude v rodině cítit?"
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"Myslím, že špatně. Bude na to myslet každý den a trápit se,
že nemůže být tím, kým doopravdy je. Ale nakonec to musí

přijmout, protože je muslim."
"I přesto, že to znamená, že tvé dítě bude celý život

nešťastné?"
"Ano, vzhledem k náboženství..."

"Joppe, co si myslíš o tomto názoru?"
"Nechápu to. Pokud lidé věří v Islám, ať v něj věří. Respektuji
jejich názory, ale s tímhle nesouhlasím. Někdy opravdu lidem

nerozumím, když přemýšlí takto."

"Teď, co jste tu všichni slyšeli příběh Joppe, změnili jste
někteří z vás názor na tuto věc? Denisi?"

"Nejdřív jsem si myslel, že je to něco strašného - že kluk je
teď dívkou. Ale teď si myslím, že je to správné, protože se

Joppe cítí lépe."
Jiný chlapec: "Joppe vypadá jako holka. Jako spousta holek

tady. Ale ve skutečnosti je to chlapec."
Moderátor: "Ale je to SKUTEČNĚ tak? Že je chlapec?"

"Ne, dívka." :)

Joppe díky oddálené klučičí pubertě nikdy nezačne
mutovat a zůstane jí proto krásný ženský hlas. Nikdy jí

nezačnou růst vousy a nebude muset řešit laser, nikdy se jí
nezvětší ohryzek, ramena a rysy v její tváři zůstanou už

navždy ženské.
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Trochu jsem se odreagovala, ale moc mi to nepomohlo 
vzhledem k tomu tématu s Joppe. Můj dnešní den už od 
prvních minut v noci nepatří mezi ty nejšťastnější. Nejen 
kvůli banalitě, jako je zrušená vysněná procházka ve dvou 
kolem řeky, ale také kvůli následkům, kterým musím teď čelit
a dívat se pravdě do očí.
Nepřicházím o své nadšení a radost, protože je to v porovnání 
s celou přeměnou drobnost. Nesložím se pokaždé, když mě 
někdo odmítne proto, jaká jsem (ačkoli já jsem pořád stejná - 
v momentě, kdy jsme se potkali i v momentě, kdy to zjistil). 
Ale posouvá mě to dál. Chtěla jsem slyšet kritiku, abych měla 
co zlepšovat. Využila jsem té možnosti odmítnutí, abych 
zjistila, proč jsem odmítnuta, protože už jsem neměla co 
ztratit a všechny ty důvody jsou typické a zcela konkrétní: Co 
tomu řekne okolí? Co kdyby se to dozvěděla moje rodina? 
Nesnesu samotný fakt toho, že jsi byla někdo jiný, že to 
tam dole existovalo! Tvůj hlas se k něžné dívce, jakou na mě 
působíš, nehodí. Musíš trénovat a musíš trénovat i to, jak 
mluvíš... (Mluvila jsem v půl jedné v noci po probuzení 
telefonem a moc jsem ten telefon chtěla zvednout, tak jsem to 
také udělala, čímž došlo k tomu, že ze mě všechno vytáhl, 
protože jsem o tom celý večer mluvila v hádankách a snažila 
se ze všeho vycouvat, dokud je čas, jenže on byl vytrvalý, 
nechtěl se mě vzdát... Což bylo tak romantické... :( A líbilo se 
mi to natolik, že jsem chvíli uvěřila tomu, že to půjde. 
Nesoustředila jsem se na hlas - jen chvíli, ale byl to 
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80minutový hovor, který se stáčel k velmi nepříjemným 
otázkám, které nechci řešit, ale musím, kterým se nikdy nedá 
vyhnout a jak řekla Joppe ve svém dokumentu: Chci to svému
partnerovi říct, než aby na to přišel odněkud sám.)
Někteří lidé do našich životů vstupují proto, aby přišli, něco 
nám ukázali a zase odešli. Jiní zůstávají na stálo.
Tenhle mi toho za těch pár dní ukázal až dost. Vím, že to je 
jen názor jedince, ale i tak je pro mě cenný.
Ale ani to mi stejně neusnadilo situaci, do které se dostanu, 
když mi do života někdo vstoupí... Nemůžu se na půl roku 
zavřít do sklepa a počkat, až ta doba uplyne, abych mohla jít 
na operaci a bylo vše OK. Nemůžu zabránit styku s muži, 
kteří mi navíc dokáží svými lichotkami podlomit kolena (v 
dobrém a posléze i ve špatném) a není jich málo (to si 
nefandím, jen mi to přitěžuje situaci, přestože ty chvilky 
miluji).
Opravdu bych se chtěla na půl roku někam zavřít a nevylézt. 
Když už jsem tedy pro společnost někdo jiný teď a někdo jiný
po operaci, i když já se vidím stále stejná. Čím se budu lišit? 
Jen tou fyzickou změnou mezi nohama... To vám fakt všem 
chlapům stačí???
Možná jsem si vybírala já vás ty špatné. Protože když už do 
mého života někdo vstoupil, pak ten výběr musel stejně zůstat
na mně. Není možné s třemi stovkami mužů komunikovat 
současně. Nehledě na to, že 80 % chce jen to jedno a ze 
zbytku stojí za to čtvrtina. Navíc ten člověk se mi musí líbit. 
Nemůžu se přinutit mít ráda někoho jen proto, že on mě bere 
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takovou, jaká já jsem. Takhle to nefunguje. Nejprve jsou tam 
ty city a láska a potom tohle. To ale snižuje pravděpodobnost 
nalezení takového vztahu na velmi nízkou úroveň (nicméně i 
1 % je fajn, protože tam pořád je, protože dokud jsou šance, 
pak se to pořád ještě může opravdu stát a vidím, že se to děje. 
Jen chci všechno teď hned :).
Když se nad tím tak zamyslím, tak je pro TS ženy nesmírně 
těžké takového partnera najít (o to víc mě štve, že už jsem ho 
chvíli měla a zase ztratila z důvodu, který je úplně mimo 
téma) a moc přeji všem, které svého partnera mají, aby jim to 
vydrželo co nejdéle.
Jak řekla Joppe: "dovedu bez něj žít".
Ale stejně na něj myslí.
Beru si příklad z 13leté dívky!

Jdu ven. Sama. Bloumat ulicí jako dřív, ale bez paruky, bez 
nezamaskovatelných vousů a bez strachu, že budu odhalena, 
protože odhalena už jsem nebyla dlouho a to mě netrápí. 
Přichází jiná trápení.
Ta holčičí.

A mám na sebe vztek. Obviňuji se, co jsem udělala špatně, 
přitom jsem vše dělala v dobré víře. Nechtěla jsem nikoho 
podvádět. Nechtěla jsem nikomu lhát. Ani nikoho ranit. 
Jediné, po čem jsem toužila bylo, aby mě vzal za ruku, jak 
říkal a aby mě obejmul.
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Až příliš lehkovážně jsem si myslela, že to není problém. Že 
totéž obejmutí před tou informací ode mě a po ní je pořád 
totéž obejmutí.
Ale prý není...

Je mi hrozně smutno. Takhle už mi nebylo několik měsíců. 
Jdu ven. Musím se z toho vyvztekat. Ať tam třeba zmrznu 
nebo odletím na Mars. (Radši na Venuši). Možná by to bylo 
lepší. Tam bude určitě víc šancí na seznámení, než tady.
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Duše a tělo
17. listopadu 2014 v 8:24 | Tereza 

Minimálně jednou týdně se mi zdá sen o ex. Jsou to jedny z 
mála snů, ve kterých vystupuji ještě ve starém těle. Ty sny 
jsou stále stejné. Snažím se o pozornost ex, snažím se, aby mě
poslouchala, rozplývám se nad jediným jejím pousmáním a 
pak se probudím strachy, aby mi zase neodešla.
Tenhle dnešní byl ale vrcholem, protože jsem vycítila, že na 
mě taky myslí (v tom snu) a tak jsem jí začala vyprávět 
všechny sny o ní, které se mi už zdály (jelikož tohle přeci není
sen, když jí v něm vyprávím jiné sny) a ona mě poslouchala, 
jako vždy utíkala, ale... začala projevovat náklonnost.
Bylo to velmi osvobozující. Říkala jsem jí, ať prostě utečeme. 
A ona mi na to řekla, že můžeme, ale jedině v době do půl 
čtvrté, kdy její současný partner ví, že nebývá doma. A pak 
jsem jí taky řekla, že se chci vrátit, že žádná přeměna nebude.
Rozlila se mi z její projevované náklonnosti po těle vlna 
štěstí. Byla usměvavá, milá a příjemná, jako kdysi dávno. Ne 
jako teď. A tak to byl sen, ve kterém jsem si myslela, že to 
konečně není sen.
Naštěstí byl.

Já se samozřejmě neupínám na ní a na minulost. Vystupuje jen
v mých snech, které neovlivním.
A musela bych se úplně pomátnout, abych něco takového 
udělala! :)
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Ve skutečnosti tu nejde o mojí ex jako takovou. Ona je 
symbolem mé spokojené rodiny. Člověka, který mě řadu let 
miloval a se kterým to fungovalo. Je symbolem lásky a objetí,
které mi občas tak chybí (ale na hlavu se z toho nestavím). 
Takže pokaždé, když mi láska chybí, jdu si pro ní k ní. I když 
jen ve snu. A to i přesto, že mě ženy přestaly přitahovat, jenže 
tady musím být mužem a ona ženou, protože to je jediný 
způsob, jakým té lásky dosáhnout. Nejde o fyzickou 
přitažlivost.

Probuzení z takových snů bývají strašná, ale stačí jen 
chvilička a vracím se zpátky ke svému nadšení z přeměny. 
Nevrátila bych se nikdy. Ani do starého těla, ani k ní.

Shodou okolností dnes peru všechny mikiny a bez dlouhého 
rukávu bych tu v bytě zmrzla, takže jsem si vzala jednu 
červenou, kterou jsem do ostatních barev prádla v pračce 
zamíchat nemohla. Tahle mikina je paradoxně jediným 
kouskem prádla, které mi zůstalo z časů Toma. Dostala jsem jí
od své ex, protože se jí tehdy v Tescu prostě líbila. Ale ne jako
pro Terezu. Pro Toma! Měla jsem z ní tenkrát velkou radost, 
protože je podle mě dámská. Možná je uni, ale byl to jediný 
kus oblečení, který jsem nemohla před půl rokem vyhodit. To,
že byla od ex bylo druhořadé. Prostě se mi líbila a hodila :)
Je to v tuto chvíli ten nejplandavější kousek ve skříni, který 
mám :D
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Honza (kluk, který trošku zamíchal mým sebevědomím, 
náladami a očekáváním během tohoto prodlouženého 
víkendu) mi ještě napsal jednu zajímavou věc. On vlastně o 
mně nemluví špatně. :) Ve skutečnosti se mu stále líbím - tedy
- líbí se mu ta Tereza, kterou poznal před tím, než zjistil tu 
informaci o mně. Ačkoli jsem to pořád já, nejsem to já? :) Píše
mi, že jistě budu mít zástupy nápadníků, když takhle vypadám
a pak rozvedl zajímavou myšlenku.

Každý muž potřebuje u ženy dvě věci: její duši a tělo.
Duši prý už mám, ale tělo bude neposkvrněné až za půl roku.

Nepochybuje, že jsem žena. Vadí mu ten fakt, že to tam dole 
ještě pořád je.
Tušila jsem, že tohle je ten nejhorší fakt, jaký může 
jakéhokoliv muže dostat do nepříčetnosti. Protože on přece 
není gay! (Já taky ne!) :)

Jaký je potom rozdíl mezi tím, až to tam nebude a současným 
stavem?
Jen ten, že to prostě zmizí? Tohle stačí? Odříznout to a je to 
ok?

A vlastně to tak je, protože (jak já s oblibou stále říkám) 
jediný rozdíl mezi našim budoucím ženským tělem a tělem 
biologické ženy bude ten, že nebudu mít vaječníky. Žádný 
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jiný rozdíl (včetně hormonálních procesů) nebude existovat. 
Pak bude tedy mé tělo ženské tak, jak muž požaduje a mělo 
by mi to usnadnit situaci. Ale opravdu s tím muži přestanou 
mít problém, pokud se to dozví? I když už to tam nebude? 
Bude některé stále zneklidňovat jen ten fakt, že to tam bylo. I 
když už to neexistuje! Kdybych byla biologickou ženou, která
si to jen vymyslela, prostě by tenhle samotný fakt způsobil, že
mě ten muž chtít přesto nebude.

"Teri, co kdybych ti tam náhodou při našem rande sáhl nebo 
se tam otřel? Tos přeci musela čekat?".
"Nikdy bych tě tam nepustila a dala bych si pozor, aby k tomu
nedošlo."

Takhle se samozřejmě nedá dlouhodobě scházet s mužem. I 
kdyby se chtěl jen mazlit, je to velmi složité to ukrýt. 
(Neříkám nemožné, protože znám slečnu, která se několik 
týdnů scházela se svým klukem ještě před operací, který 
dodnes nic neví a to dokonce i v posteli! :). (Je to podvod? 
Není. Spíš bych nerozdýchala to obrovské riziko. To musel 
být adrenalin :) Když bdím, tak mám kontrolu nad tím, kdo na
mě sahá, ale jakmile usnu, nikdy nevím, co se může stát. A to 
tam ležím v kalhotkách!!! Přesto to probíhalo včetně mazlení 
a sex byl oddalován s tím, že je na to příliš brzy, ale ten 
chlapec se nakonec sexu dočkal, protože ta dívka šla za měsíc 
na operaci :) Její partner stále nic neví ani netuší. Pouze řeší 
hloubku...
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To je ale extrém, který si většina z nás nemůže dovolit :)

Nikdy bych neřekla, že samotný fakt, že to tam je (ne, že to 
viděl nebo se toho nedej bože dotkl) může tak ovlivnit pohled 
muže na mě. I mně by se udělalo špatně, kdyby se toho dotkl.
Jenže to je právě ta druhá část, o kterou mužům jde. Tělo.

Existuje-li člověk, který mě může milovat takovou, jaká jsem,
mělo by mu být přeci jedno, co mám mezi nohama, protože to
ostatní je stále stejné. Jde tedy o psychiku.

Když jsem včera viděla diskusi holandské televize s Joppe 
(viz předchozí článek), tak Joppe vlastně svou přítomností a 
vzhledem téměř všechny kolem přesvědčila, že jí s klidem 
mohou vnímat jako ženu. Všichni vidíme ženu. Přestože se 
moderátor zeptal na přítomnost penisu. "Jo, je tam. Je to na 
prd," jak řekla. :)

Ona nikdy mužské znaky na svém těle neměla, protože došlo 
k blokování klučičí puberty, ale genitálie jsou vyvinuty už při 
narození.
Jaké je to tedy tělo? Mužské nebo ženské?
Mužské - protože tato společnost určuje pohlaví podle 
genitálií. (Ono je to celkem logické, protože drtivá většina 
narozených dětí má tytéž genitálie, s jakými se identifikuje 
později i v hlavě a podle něčeho se to pohlaví přece určit 
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musí.) Občas to nevyjde no. Ale to je stále zanedbatelný podíl.
Navíc v prvních vteřinách života se miminka těžko někdo 
zeptá, zda se cítí jako muž nebo žena. A my stůj co stůj 
musíme vyplnit tu kolonku "pohlaví".

Joppe tělo není podle mě mužské. Má jen anomálii, kterou je 
mužský genitál. Vše ostatní je ženské.
A pokud jsem já spolu se spoustou diváků z té diskuse (a 
věřím, že i ostatních lidí kolem ní) schopna přijmout fakt, že 
ona je žena (duší i tělem) a nemám sebemenší pochybnosti, 
přestože je tam ještě mužský genitál, pak musí existovat i 
muži, kteří stejným způsobem uvidí mě.

Tak nejdřív jsem žena, pak zase nejsem žena (podle definicí 
Honzy) :) Opravdu nemám pocit, že by fakt existence 
mužského genitálu měnil člověka, ale máme tak nějak 
zafixováno, že osoby s penisem jsou muži, osoby s vagínou 
ženy.
Je pravdou, že já rozhodně ženou s penisem být nikdy nechci 
a hnusí se mi to stejně, jako Honzovi :)

Jdu si pustit pohádky a nasnídat :)

Tak mě napadá, Joppe už by mělo být 18, takže by měla mít 
po operaci :)
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Rychle řasenku, hasiči jedou!
17. listopadu 2014 v 10:33 | Tereza 

No co :) Je sice pondělí, ale 
státní svátek, takže vlastně 
neděle a protože žádné rande 
nemám (jeho chyba! :), tak 
snídám, koukám na pohádky a 
u toho mě napadá ledacos. 
Hlavně ještě musím najít 

nějaké hezké šaty na ples. To patří mezi dnešní priority :)
Nenudím se. Odpočívám a užívám si to, i když bych měla 
balit balíčky mým milým zákaznicím a zákazníkům.
Ani jsem se zatím nenamalovala a hodila na sebe jen fialové 
tepláky s tou červenou mikinou, o které jsem psala ráno. Jsem
tu přeci sama.

Najednou slyším houkání sirén, které se neustále přibližovaly, 
tak vykouknu z balkónu a pod ním dva hasičské vozy, 
pobíhající hasiči, policie, sanitka a paní, která na ně křičí: 
"Ona nám nereaguje na zvonek ani telefon. Ale možná se tam 
dostanete přes jiný balkón."

V tu chvíli (místo toho, abych se obávala o život nebohé staré 
sousedky) jsem zpanikařila a rychle si začala malovat linky na
oči :) (Mám časový rekord!) A zrovna jsem tu tužku měla 
tupou! Rychle aspoň rifle, místo tepláků. Co když ti krásní 
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mladí hasiči přijdou zrovna ke mně? I kdyby hořelo, já si snad
půjdu nejprve umýt hlavu, než abych prchala!

Už nikdy neudělám to, že se ráno nenamaluji. Řešila jsem to v
článku "Víkendové malováni". Spousta holek se o víkendu 
nemaluje, když ví, že nikam nemusí. Já to taky tak občas 
udělám :) Ale chci být hezká za každých okolností. Bez 
nalíčení si hezká připadám velmi vzácně, ačkoli jsou už 
takové chvíle (např. když jsem nedávno jela nenalíčená na 
laser poprvé jako Tereza, ale není to žádná sláva :). Pořád si 
ale i bez nalíčení připadám jako žena. Jen ošklivá :) 

Hasiči ke mně na návštěvu nepřišli. Jen slyším, jak křičí po 
domě a neustále do něčeho bouchají.
Doufám, že vše dopadne dobře.

A s tím vlastně souvisí to, co chci k 9. měsíci HRT napsat.

Za dva dny to bude devět měsíců, co jsem na hormonech. 
Čeká mě kontrola hladiny hormonů, zda už je na ženské 
úrovni (měla by být) a musím říct, že tenhle moment je vážně 
moc fajn. Veškeré změny jsou pozvolné, ale najednou si 
uvědomíte, že vlastně už nastaly! :) Jéé ahoj změny, kde jste 
se tu vzaly takhle z ničeho nic? My jsme se tu jen tak nevzaly.
My se tu tvoříme už dlouho. Aha, tak se tvořte dál. Děláte mi 
radost :)

Listopad 2014 - Rychle řasenku, hasiči jedou! 2160

http://otereze.blog.cz/1410/vikendove-malovani


Přišla doba, kdy mohu odhodit ten nejtěžší make-up (s 
nejvyšší kryvostí v ČR - Dermacol Make-up Cover 215), 
protože už není potřeba nic nezakrytelného zakrývat. Což je 
velmi příjemná změna, protože tenhle make-up překryje sice 
všechno, ale je tužší a když se dostane na límeček, tak se 
velmi těžko odstraňuje. Lehké make-upy, které tu mám, jsou 
mi příjemnější i na nošení a podle mě i přirozenější.
Pokud by se stalo, že ke mě vtrhnou hasiči, ačkoli s úplně 
jiným záměrem, než okukovat moji tvář, nemusím se už bát, 
že nemám zamaskované vousy. Není totiž co maskovat! :) Ten
zbytek, který tam je, je téměř neviditelný. Stačí mi už tedy 
namalovat si jen linky, balzám na rty, aby se trošku leskly a 
řasenku. I tak se mi ale tvář s make-upem líbí víc. Nesmí se to
samozřejmě přehánět a teď už to právě přehánět nemusím!

Další velkou změnou po 9. měsících HRT je zmenšení toho 
tam dole :) Já to nechci nazývat pravým jménem, protože si 
myslím, že to tam nepatří a cítím se, jako bych to tam neměla.
Některé části se zmenšily dvojnásobně! Super! :) Škoda, že se
to po těch práškách nemůže vstřebat úplně :D

O chlupech už jsem mluvila, že nejsou skoro vidět, vlasy 
krásně rostou a nejvíc ze všeho se mi líbí ten samotný fakt 
(tedy opět psychika, i když opodstatněná fyzickou změnou v 
těle), že můj mozek funguje pod vlivem chemie již zcela 
žensky (totožné chemie, jaká je v ostatních ženských mozcích
- myšleno v hypofýze, která ovlivňuje hormonální procesy, 
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protože já nepochybuji o tom, že mám ženský mozek :) a 
ovládá mé tělo také tímto vytouženým způsobem, všechny 
jeho metabolické procesy v něm, nálady, myšlení :) Ano, je to 
v hlavě :) A mám z toho radost. Vlastně už ani nevím, jaké to 
bylo předtím. Určité pocity a vzpomínky se stávají tak 
hlubokou minulostí, že už vůbec neovlivňují můj současný 
život.

Každým dnem jsem blíž a blíž momentu, kde se tahle kniha 
jednou zavře.

Jak moc to změní moji psychiku? Jaké to bude, až v mých 
dokladech bude opravdu to písmenko F? A všechno, co bylo 
kdysi dávno, už bude pryč. To je ten nový život, který už sice 
začal, ale (jak poznamenala jedna moje kolegyně) "už by to 
konečně mohlo být dodělané." :)

Teď jsem dostala sms od kamaráda Radka: "Prosímtě, co se to
tam u vás děje? Hasiči, sanitka, policie. Jsi v pořádku?"
Jééé. Aspoň nějaký muž má o mě starost :)
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Kdo jste?
17. listopadu 2014 v 18:01 | Tereza 

Ne, nebudu polemizovat nad tím, kým jste - zda ženou, 
mužem, intersexuálem, zvířetem... Ani nebudu prozrazovat 
nikoho identitu nebo perličky ze soukromí. Teď to myslím ze 
statistického hlediska, kdo jsou návštěvníci tohoto webu?

Ani bych to nezjišťovala, ale protože mě nedávno Lenička 
upozornila na to, že se začaly objevovat některé články z 
tohoto blogu i na jiných (větších) serverech převzaté s mým 
původním textem a odkazem na zdroj (tento blog), napadlo 
mě zapátrat, kde všude se na tento blog odkazuje.
Na pár stránek jsem narazila a potěší, když zjistím, že 
studentka psychologie má tento blog uvedený (i z 
profesionálního zájmu) jako svůj oblíbený :) Tímto zdravím 
Míšu!
A taky Tínku :)

Já sama si žádnou statistiku nevedu, ale vede jí za mě úplně 
cizí server, který mi vypsal toto:
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47 % čtenářů vstoupí na tento blog přímo, 43 % je na něj
nasměrováno ve vyhledávači.

Čtenáři, kteří čtou tento blog, čtou také tyto výše uvedené.
Velmi zajímavé je spojení s Olomoucí :)
vkol.cz = Vědecká knihovna Olomouc

svet.engros.cz = časová pásma
ipravnik.cz = právní informační server

votocvohoz.cz = hadříky
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kissbookbymia.blogspot.cz = lifestylový blog
baldandpale.blogspot.cz = přírodní kosmetika

washipasky.cz = nový způsob japonské dekorace
rezervace.apokalips.cz = Škola tance u tyče z Olomouce

pf.upol.cz = Pedagogická fakulta UP Olomouc
protivna-blondyna.cz = blog pouplární české blogerky

Protivné blondýny

Kdo je tady z Olomouce? Přiznejte se? :)

Tahle tabulka je ale nejlepší:

ČR chápu. Slovensko je Erin, slniečko, Anita a Danielka, ale
jste až třetí. Předběhlo vás na plné čáře Španělsko.

Kde se tu vzalo těch 11 % je mi záhadou, když je tenhle blog
v češtině :)

Přijde někdo s vysvětlením?
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Dlouhodobě nejčtenější článek je tu "Hořčice na růst vlasů" :) 
Ten se tématiky TS vůbec netýká! :)
Nechte už tu hořčici konečně být, holky. Nefunguje to! To už 
by se z ní dávno dělaly přípravky na růst vlasů a 10 cm za 
měsíc (jak se uvádí v "zaručených" návodech) se fakt 
dosáhnout nedá! :)

O prvenství v žebříčku nejčtenějších článků tohoto blogu v 
jeho historii se dělí ještě s článkem "6 věcí, které holce nikdy 
neříkejte" z 6.7.2012.
V něm jsem popisovala mé úplně první zkušenosti s muži, ze 
kterých jsem byla tehdy trošku vykulená :) (To už je ovšem 
pro mě prehistorie :).

A to by stačilo, ne? :)
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Na co se ptají holky?
23. listopadu 2014 v 19:22 | Tereza 

Dnes jsem po vrácení Kačenky 
mamince vyzkoušela novou 
metodu, jak nebýt smutná.
Není úplně stoprocentní, ale 
funguje aspoň tak, že když vejdu do
dveří bytu plného Kačenčiných 
hraček, nesložím se na židli v 
chodbě a nestrávím tam půlku 
večera v slzách.

Každá holka ví, co jí dokáže udělat radost.
Nějaký ten nový hadřík na sebe nebo zpráva od někoho, na 
kom jí záleží.
Je potřeba se na něco těšit. Na cokoliv! A na sebemenší jinak 
bezvýznamnou skutečnost, ale samotný fakt těšení se má 
obrovskou moc!
A pokud můžu, udělám si každou takovou smutnou neděli 
něčím radost.

Takže jsem se těšila, jak si zajedu do DMka a koupím si 
novou tužku na oči (moc ráda zkouším různé značky. Moje 
úplně první tužka na oči, nějaká noname, kterou jsem 
kupovala v Polsku, nebyla ještě překonána. Dokonce ani 
poslední tužkou Rimmel, která mě zklamala, protože když mi 
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zbyly asi tři centimetry, normálně v ní nebyla tuha! Prostě 
prázdná díra! Skandál! :) Takže teď mě čeká testování tužky 
Maybelline Expression Kajal. Byla trošku dražší, než jsem 
plánovala, ale chtěla jsem si udělat radost :) Já vím, taková 
prkotina - tužka. Ale pro mě to prkotina není. Každá věc, 
kterou si můžu koupit pro sebe mi dokáže udělat radost.
Jen mi chybí ten další způsob překonávání smutku a to je ten 
"těšit se na někoho, na kom mi záleží". Tenhle způsob totiž 
funguje vždy perfektně. On totiž takový lidský dotek nebo 
milé slovo dokáže divy. Na Badoo je sice výběr, protože se mi
tam nahromadily vzkazy od nových kluků za poslední dny, ale
žádný z nich není ani ve fázi seznamování, natož "záležení mi
na něm". Ale těším se, až ty vzkazy zkouknu. A o to právě jde.
Těšit se. Na cokoliv! Třeba na to, že si nalakuju nehty novým 
lakem, že si pustím hezký film, že si po umytí vlasů dám na 
hlavu kondicionér s vůní levandule (ten od Garnier je tak 
dokonalý, že se ho nedokážu vzdát a kupuju už si ho měsíce, 
protože vlasy jsou po něm tak lesklé a nádherně voní. Až na 
to, že k nim nemá kdo vonět. Kromě mě. Protože mé vlasy 
jsou už konečně ve fázi, kdy si mohu hrát s pramínkem vlasů 
a přivonět si k němu! :) Nebo když si chci vypláchnout pusu 
po čištění zubů, musím už si je držet, aby mi na ně nenatekla 
voda z kohoutku! Všude to lítá, když venku fičí vítr, vypadám
pak vztekle, ale ve skutečnosti jsem neuvěřitelně šťastná, že je
mám :)
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Zato roční období teď přichází naprosto jalové. Advent a 
Vánoce. A tak mi nezbývá, než co nejčastěji aplikovat na sobě
mou novou metodu zvládání smutku a stesku po Kačence. 
Dělat si radost a těšit se na cokoliv.

Kačenka mi celý víkend dělala velikou radost. Hrály jsme hru,
kdy jsem jí psala kratší jednoduchá slova a ona je měla 
přečíst. To bylo poprvé, co plynule přečetla slovo! Bavilo to 
mě i jí a zkoušela jsem i těžší slova. A dnes mi udělala radost 
ještě něčím. Vyslovila doslova posvátnou větu.
Byly jsme na oslavě jejího svátku a narozenin mé neteře u 
sestry. Ani nevím, co se začalo řešit, když najednou sestry 
holky (4 + 10 let) a Kačenka začaly probírat, kdo tu vlastně 
všechno na té oslavě je a Kačenka řekla: "No jo, vždyť tady 
jsme samé holky!" :)
To jsem nečekala, vzhledem k tomu, jak mě stále oslovuje 
"tati". Zjistila jsem, že ona mě opravdu jako ženu bere. Už 
dlouho. Všechno moc dobře chápe, ale (jak prohlásila) nebude
mě oslovovat "mami", protože je zvyklá na "tati" :)
Ale to není důležité. Důležité je, že jsme na oslavě byly 
všechny holky! :) A nikdo se nad tím nepozastavil.

Když jsem přišla s Kačenkou k mamce na oslavu, 10letá neteř
mi hned nesla ukázat novou knížku, co dostala. Byla to moc 
hezká růžová knížka s názvem "Na co se ptají holky? Kniha 
o dospívání."
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To mě samozřejmě hned zaujalo, protože i my (co jsme na 
začátku nebo v průběhu prvních několika let na HRT) jsme 
vlastně tak trochu "dospívající" a za chvíli jsem jí měla 
přečtenou úplně celou! :)
Některé pasáže mě tak zaujaly, že jsem se rozhodla je sem 
vložit. Protože jsem se dozvěděla i věci, které jsem dosud 
nevěděla a týkají se i nás.

Ta kniha se totiž vyznačuje svou otevřeností (což je pro 
dospívající opravdu jediný možný způsob, jak jim předat 
důležité informace).

Tvá prsa
Jedno je jisté: prsa vzbuzují velký zájem, a to může být někdy
hodně nepříjemné
Proč začínají růst?
Růst prsou je především reakcí na stoupající hladinu 
estrogenu ve tvém těle. Tento hormon zajišťuje růst prsních 
žláz a tvorbu tukových polštářků kolem nich. Velikost tvých 
prsou závisí především na tom jak silné tukové polštářky se 
vytvoří. A to, bohužel, nedokážeš vůbec nijak ovlivnit.
(Endo-Weiss mi před 9. měsíci na první návštěvě vyprávěl, že 
má prsa nejsou prsní tkáň, nýbrž tuk. Že prsní tkáň doroste 
pod vlivem estrogenů. V podstatě je mi jedno, z čeho ta prsa 
budou. :) Hlavně, že tam jsou! Ale teď jsem se tedy dočetla, že
prsa jsou hlavně tukové polštářky. Takže tuk! Ve čtvrtek na 
druhé kontrole po 9 měsících se mě milý pan doktor ptal, zda 
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už v nich cítím po promačkání tužší místa (což by měla být 
právě prsní tkáň spolu s nově vytvářejícími se mléčnými 
žlázami. Ano, jsou tam :) Zatímco poprvé jsem mu svá prsa 
musela ukázat, teď už si je okukovat nedovolil. Stačilo mu to, 
co vidí přes tričko, což také okomentoval :) A prohlásil: "Tak 
jak koukám, vy už vypadáte tak, že jste určitě spokojená." No, 
spokojená jsem, ale úplně spokojená nebudu nikdy. Neustále 
na sobě hledám(e) nedokonalosti. O tom se píše i dále v této 
růžové knížce :)
Pak mě ta milá sestřička při odchodu říká: "Tak už máte 
všechno, co potřebujete?" "Ano mám, jsem moc šťastná, ale 
něčeho mám o trochu víc, než bych chtěla, což už ale za půl 
roku bude snad minulostí."
Do Prahy jsem jela spolu s Lauren, která je 3 měsíce na HRT 
a už jí to teď velmi sluší, takže jsme pak po celé Praze sháněly
její nové šaty na věneček. To bylo něco naprosto jedinečného i
pro mě, protože jsem se vlastně pohybovala v obchodech, 
které byly doslova napěchované ženskostí! Všude kolem 
krásné hadříky, šaty, trička, kalhoty a 95 % návštěvníků byly 
ženy, ve výjimečných případech doprovázeny svými partnery. 
A mezi nimi my dvě! Lauren si šla nejprve vyzvednout 
rezervované boty do Humanicu. Procházela se tam mezi 
regály na 13centimetrových podpadcích s takovou ladností, že
jsem já ani nikdo jiný nepochyboval, že ona je žena a milou 
společnost nám dělal Dany, který také chodí k Hance a který 
měl dnes schůzku s Hankou po nás, ale dnes tam přijel se 
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svojí milou maminkou. Takoví rodičové mají vždycky můj 
obdiv.
Lauren si nakonec vybrala asi v pátém obchodě velmi krátké 
(a velmi krásné) přiléhavé šaty a já si je představovala na 
sobě. Už se tak těším na ten svůj první ples! Byla jsem 
centrem přecpané Prahy donucena cestovat jako řidička, což 
jsem ještě nikdy neudělala a užily jsme si při tom v kolonách 
ve špatných pruzích dost zajímavých situací, ale tak zvládly 
jsme to. Jak by taky ne! A kdyby náhodou někteří z řidičů 
zakřičel "ty krávo", vlastně je to ještě pořád ženská poklona, 
za kterou se nemohu zlobit, i kdybych chtěla. :)

Ale pokračuji ve čtení z knížky "Na co se ptají holky?" :)

Ve tvých prsou se nachází síť mléčných kanálků spojených s 
mléčnými žlázami. Ty v budoucnu rozvádějí mateřské mléko 
ze žláz k prsním bradavkám, abys mohla jednou kojit své dítě.
Jak zjistíš velikost dolního obvodu hrudníku a košíčků?
Potřebuješ krejčkovský metr. Nejpre jej přiložíš přímo pod 
prsa kolem hrudního koše, tedy kolem žeber a zad. Dbej na to,
aby metr přiléhal k tělu, nepřetáčel se a nebyl příliš těsný, aby
tě neškrtil, ani nebyl příliš volný, aby na zádech nesklouzával.
Míru, kterou odečteš z metru si zapiš. To je velikost dolního 
obvodu hrudníku v centimetrech. Pokud hodnota leží mezi 
obvyklými velikostmi podprsenek (např. 68 cm), prostě číslo 
zaokrouhli na nejbližší větší velikost podprsenky. Většina 
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podprsenek má nastavitelné zapínání, takže si jejich velikost 
můžeš trochu upravit.
Velikost košíčků
Teď změř obvod přes nejobjemnější část prsou, přes bradavky.
Od naměřené hodnoty pak odečti hodnotu dolního obvodu 
hrudníku, kterou jsi změřila předtím. Pokud výsledek leží 
mezi 10 - 12 cm, máš velikost košíčku AA. Hodnota mezi 12-
14 cm znamená velikost košíčku A, mezi 14-16 cm velikost B
atd.
(Takže já mám podle tohoto výpočtu ještě pořád Áčka a chybí 
centimetr, aby se z nich stala Béčka).

Pochva, vagina
Jde o kanál vedoucí směrem od dělohy ven. Odchází jím 
menstruační krev a při porodu tudy prochází miminko na svět.
Pochva je dlouhá přibližně 12 cm, široká asi 3 cm a extrémně 
pružná - mimo jiné také proto, že její stěny mají velké 
množství záhybů.
(Tyto míry jsou samozřejmě průměr. Elasticita pochvy 
biologické ženy je značná, proto je schopna se tak přizpůsobit
i větším rozměrům mužského penisu.)

Vlasy a chlupy mají svůj životní cyklus
Trvanlivost vlasu na hlavě je dva až sedm let, chloupek nad 
horním rtem oproti tomu vydrží jen čtyři až pět měsíců.

Co si myslí chlapci?
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Věšina chlapců nechápe, proč jsou děvčata se svým tělem v 
podstatě neustále nespokojena. Jejich oči vidí jednoduše jak 
malé, drobné superdívky s jemnými křivkami, tak velké 
superdívky s bujnými křivkami. A víš co? Mají úplnou 
pravdu!
Ať už tomu cheš věřit nebo ne, chlapci se nedívají jen na 
konkrétní části dívčího těla. Fajn, možná se rádi podívají na 
pěkná prsa, ale nikdy si dívky neprohlížejí tak kriticky a "pod 
lupou" jako dívky samy na sebe. Mají zájem o celou tvoji 
osobnost.

Láska
Mít přítele není vůbec žádná povinnost nebo nutnost. Někdy ti
bude připadat, že kolem tebe každý s někým chodí, jenom ty 
ne. Nenech na sebe působit tlak okolí, že musíš mít nějaký 
vztah. Vždyť zůstat solo je taky cool! Můžeš si taky vyvinout 
úžasný pocit nezávislosti, svobody a posílit sebevědomí.
(Tak něco těm dospívajícím slečnám musí napsat, aby se 
nevrhaly slepě pod vlivem estrogenů do prvních šílených 
vztahů (stejně to ale dělají :). Což mi připomíná mě. Nedá se 
to ukočírovat. Kamarádka mi sice radila, abych nebyla tak 
hrr, ale na druhou stranu mi řekla, že je lepší nelitovat toho, 
že hrr jsem, než aby o mě muži neprojevovali žádný zájem 
proto, že se jim nelíbím a tím bych tedy ani hrr být nemusela, 
protože by nebylo proč. :)
Jo, fajn. Zůstat solo je cool. Ale lidskému doteku člověka, 
kterého mám ráda, se opravdu nic nevyrovná. Když jsem dnes
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předávala tašku mojí ex, dotkla jsem se její ruky. Nechtěně a 
neplánovaně a obvykle se jí nedotýkám. Byla to naprosto 
běžná situace, nad kterou bych se ani nezamýšlela, ale mně 
došlo, že dotek, který mi při tulení, nošení a vytahování 
Kačenky z vany ona poskytuje, je jediným dotekem člověka, 
který mám. Ten mě dokáže dobít energií neuvěřitelným 
způsobem. Chtěla bych jí mít vedle sebe denně. Nebo mít 
někoho, s kým si můžu kdykoliv popovídat a zavolat mu, ať mi
přijde naproti, protože prostě chci a on přijde, protože taky 
chce a chytne mě za ruku. Teď nemám nárok. A tak si budu 
pobrukovat, že být solo je cool :)
V pátek jsem si kolegyni stěžovala, že nemám s kým jít na 
rozsvícení stromku na náměstí. Poradila mi. "Tak jdi sama, 
ne?" "Jo. To je nápad. Jenže to jaksi není ono. Ale stejně to 
tak dopadne. A já se pak vrátím domů vzteklá, že jsem tam 
byla jediná, koho nikdo nedržel za ruku. Já chci být sama a 
cítit se cool!!!

Něco o chlapcích
Vypadají jinak.
Mluví jinak.
Přemýšlejí jinak.
(Moc hezky napsané :) Je ale dobře, že jsou tak jiní! O to je to
zajímavější. Nechci, aby byli jako my.)
Chlapcům se v pubertě také zvětšuje hrtan a jeho část 
nazývaná Adamovo jablko nebo také ohryzek. Ten se začíná 
zvětšovat a je výrazně viditelný. Tím se po určitém období 
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kolísání prohloubí hlas. Tuto vývojou fázi nazýváme 
mutování.

Takže jsem si vážně moc hezky početla :)

Nedávno mě napadl takový žebříček reakcí na naši situaci.

Jedna moje kolegyně z výroby, se kterou se téměř nevídám, 
mě totiž neustále řeší. To má blbé, protože já už jiná nebudu a 
nepřestanu nosit kozačky ani šaty, kterým se pořád diví, 
protože jsem žena stejně jako ona. Bude si to chtě nechtě 
muset ve své hlavě přehodit. Nejspíš má ona sama nějaký 
problém. Ale její reakce jsou na stupni 6, takže to ještě tak 
obtěžující není a hlavu si z toho nedělám.
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Je pravdou, že stupeň 10 jsem ještě nezažila nikdy. Zato 
stupeň 9 ano (jen jednoukrát v životě) - v Hradci Králové v 
parku před 3 měsíci, kdy jsem si šla domluvit redukci ohryzku
k MUDr. Chrobokovi a potkala jsem dva kluky. Stupeň 8 a 7 
je naprosto běžnou reakcí, ale je pravda, že pořád je odmítnutí
vzácnější než přijetí nebo neutrální reakce (která je pořád 
milejší, než odmítnutí). A stále platí, že přijetí, je normální 
reakcí.
Pokud to tak není, má tu někdo problém, ale já to nebudu :)

Do začátku prosince si musím koupit župan a kufřík na 
kolečkách :) Chci si z té krátké hospitalizace v Hradci kvůli 
ohryzku udělat takovou malou generálku na Motol :)
Já, která byla naposledy v pracovní neschopnosti před 5 lety a
hospitalizovaná před 25 lety musí teď poprvé (a přesto s 
nadšením) řešit, zda mohu do nemocnice s nalakovanými 
nebo nenalakovanými nehty? Namalovaná nebo 
nenamalovaná? První kontakt se sestřičkou na příjmu je pro 
mě totiž více než důležitý, protože ona bude ta, kdo rozhodne 
o tom, zda mě pošle na mužský nebo ženský pokoj. A mooooc
si užiju, pokud na mužský, protože s sebou nebudu mít (a ani 
mít nemohu, protože žádné nemám) žádné pánské oblečení, 
takže si to nakráčím hezky v sukni na takový pokoj plný pánů 
a budu spát v růžové noční košilce :) Chci vidět ty reakce, 
chichi. :) Střílet se z toho nebudu.
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Nad Tatrou sa blýska
25. listopadu 2014 v 17:56 | Tereza 

!!! Už na tom Slovensku 
proboha konečně 
pochopte, že 
transsexualita nesouvisí se
sexuální orientací !!!
Tohle mě vždycky naplní 
takovou 
nepochopitelností. Protože

si představím, jaké by to bylo, kdyby všechny holky, které 
přijdou k Hance a byly na holky nemohly dostat hormony a 
vůbec začít přeměnu jen proto, že se jim líbí holky. Na tom 
stavíte diagnózu?

Slovensko je z tohoto pohledu zvláštní země uzavírající se do 
sebe. Opravdu se z ní stává jakýsi ostrov v Evropě, co se 
těchto věcí týče. A nepřemluví mě nikdo, že to tak není. Už 
ten nedávno schválený nový zákon o rodině, který úplně 
pohřbil jiné než heterosexuální svazky, neexistence 
registrovaného partnerství (tento pojem slovenské právo 
nezná a všechny homosexuální páry se jezdí "oddávat" do 
ČR), naprostá ignorace LGBT menšin, nulová podpora a když
už se do toho konečně někdo pustí a osloví jednoho z mála 
specialistů, tak nenarazí na pozitivní přístup, ale na negativní 
hraničící s extremismem.
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Podaří se vám na Slovensku dospět k HRT? Gratuluji! A 
gratuluji k vaší heterosexualitě, která vám k ní pomohla.
Za ty roky utrpení se možná dostanete také k povolení k 
operaci, např. v ČR, protože na Slovensku se neprovádí. Tu 
proplací slovenská pojišťovna. Chcete si po přeměně nechat 
změnit vaše osobní dokumenty, jako např. VŠ diplom nebo 
maturitní vysvědčení, aby na něm nebylo vaše mužské jméno,
které by vám pak mohlo znepříjemnit nebo dokonce 
znemožnit získat dobrou práci? Tak na to zapomeňte! Na 
Slovensku neexistuje žádné nařízení ani vyhláška, která by 
toto řešila a tak vám ho žádná škola ani instituce nezmění. 
Když si vzpomenu na ten boj Dannie se svou střední školou, 
kterou několikrát žádala o změnu maturitního vysvědčení, ale 
"prostě to nejde", paní měla strach, že by vlastně falšovala už 
jednou vydaný dokument, nikdo se nemá čeho chytit... prostě 
parádní džungle. Radila jsem Dannie raději to maturitní 
vysvědčení vůbec nevytahovat a uvádět, že mám základní 
vzdělání. :( Nevěděla jsem, co s tím. Pak mě napadlo udělat 
kopii toho maturitního vysvědčení a změnit na té kopii jméno 
na nové. To není přeci žádné falšování!!!

(U nás platí nařízení, že se změnou jména jsou instituce 
povinny změnit i osobní dokumenty (vysvědčení, diplomy, 
zápočtové listy). Samozřejmě, že zpětně od narození.)
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Nemůžu tu popisovat konkrétní detaily, protože bych tím 
někomu mohla ublížit, ale Slováci vědí a Češi určitě taky, aniž
bych tu cokoliv musela psát bližšího.

Já mám Slovensko ráda, protože tam žije mnoho mých 
dobrých přátel, které mám taky ráda. Jsem z 25 % taky 
Slovenka. Jsou tam nádherné hory, jídlo... ale tohle 
zpátečnické chápání transsexuality podle dvacet nebo 
dokonce padesát let zastaralé definice, která praví, že 
transsexuál je heterosexuální a pokud ne, není transsexuál, je 
nesmyslné.

Proč to (nejen) u nás jde a tam ne?

Nedovedu si představit, že přijdu k Hance a ona místo toho, 
aby mi pomohla k přeměně, mě bude DVA ROKY trápit tím, 
že bude řešit mojí orientaci a na každé schůzce se ptát, zda 
jsem na holky nebo na kluky. A pokud na holky, tak nejsem 
transsexuál. A pokud za ty dva roky náhodou nezměním 
názor, tak se stejně nikdy k HRT nedostanu.

To přeci nikdo nemůže - zavrhnout transsexualitu na základě 
sexuální orientace!
Potom biologické ženy, kterým se líbí ženy, nejsou ženy?

Mně by se teď tenhle problém zrovna netýkal, protože se mi 
líbí kluci, ale co ty ostatní holky?
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Jsem z těch našich milých sousedů vážně zděšená.

Co mám dělat?

Psát tu o tom.

Nic víc nemůžu a je mi z toho smutno.

Tento pohled a postup bych čekala v Ugandě nebo v 
Kazachstánu. Ale tady ne.

Nedala bych to tam u vás.
Musela bych se tam s někým pohádat, protože už bych byla 
tak zoufalá, že bych to nevydržela a neměla jinou možnost. To
neustálé nekonečné odmítání posunout mě dál by mě zničilo.
Slovensko je pro homosexuální transsexuály očistec, který 
je poznamená na celý život a stává se posléze jejich 
celoživotní noční můrou.

Ten, komu se jím podařilo projít, patří mezi ty šťastné, ale 
také navždy poznamenané.

Proto statistiky uvádí jen 300 transsexuálů na Slovensku.

Myšleno "heterosexuálních".
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Ti ostatní homosexuální totiž nikdy diagnostikováni jako 
transsexuálové na Slovenskou nejsou.

Nad Tatrou sa blýska,
hromy divo bijú.

To Slovensko naše
posiaľ tvrdo spalo,

a už se nikdy nikdy nikdy
z tohto spánku
neprebralo...

:(

A pardon tedy, ale já nebudu ta, co bude mlčet.

Mrzí mě, že tu musím psát zrovna takový článek.
Mrzí mě to proto, že tím demotivuji slovenské TS holky a 
kluky, které nejsou heterosexuální.
Možná by bylo dobré vyzkoušet jiné části Slovenska - třeba 
západ. Je to tam lepší?
Pokud tohle čte některá slečna nebo muž, který prošel na 
Slovensku přeměnou a není z východní poloviny Slovenska, 
pak si ráda poslechnu jeho zkušenosti a ještě radši tu o tom 
napíšu. Že se blýská na lepší časy i tam u vás... Tak pište! 
Honem! :) Přeci to nenechám takhle pesimisticky uzavřené? :)

Chtěla bych tu teď mít kočičku.
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Chundelatou, hebkou, s růžovými teplými tlapičkami. 
Nechala bych si jí vlézt na sebe, ona by se uvelebila, ulízala 
kožíšek a usnula mi na břiše. Tak krásně by mě hřála.
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Už nemusím...
26. listopadu 2014 v 19:15 | Tereza 

Bože, to je tak super!

Už nemusím nikomu, s kým se seznámím vysvětlovat, proč 
nemám ráda drsnou muziku. Že se mi líbí třeba písničky, která
skládá Enya a které se prostě chlapům líbit nesmí, protože 
jsou moc jemné, moc ženské, pro muže nevhodné.
Pamatuji si, jak na intru v Pardubicích jeden kluk veřejně 
prohlásil, že se mu tyhle písničky líbí. To bylo hned povyku! 
(Čekala jsem to). Měl to na talíři každý den. Ty jsi "cíťa", 
"holčička", "panička", "aby ses nerozplakal". Já v tu chvíli jen
mlčela. (Měla jsem v plánu mlčet celý život :). Ale teď mlčet 
nemusím, protože nikomu nevadí, když se holce líbí 
melodické jemné skladby :) Nikomu to nepřijde divné.

Nikomu nepřijde divné, že si dám víno, že nechci vodku nebo 
whiskey. Že mi chutnají sladké alkoholické nápoje (stejně víc 
upřednostňuji ty nealkoholické), ale když už si mám vybrat... 
Ta maska, se kterou jsem žila předtím, nebyla jen maskou. 
Přinášela spolu velké množství nepříjemných situací, které se 
musely řešit a jak jinak, než tak, jako každý "správný muž".

Ale můžu jít teď ještě dál. Můžu říkat, že se mi líbí třpytivé 
náušnice s kamínkem, že mám ráda prstýnky a je mi na to 
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odpovězeno: "Vždyť jsi žena!" :) To jsem dřív nikomu říct 
nemohla.

Přestávám ty zážitky už počítat. Jednou jsem žena, tak bych 
měla koukat taky jako žena ten život už konečně žít :)

Vše, co bylo zakázáno a bylo mi neustále upíráno je nyní 
povoleno.

Když jsem ležela vedle tebe a chytla 
jsem tě za ruku, porovnávali jsme si ty 
dlaně. Hráli jsme si s našimi prsty, 
šimrali si dlaně a tvá velká mužská a 
silná dlaň zakrývala tu mojí malou s 
úzkými prsty a prstýnkem. Já měla 
radost, protože to byla ženská ruka, co 
držela tu mužskou - tu tvojí! Líbilo se mi

(a líbí) držet pevnou silnou ruku tou svojí menší. Jak hřeje, 
jak máš na ní chlupy, jak je silná. Nemůžu jí chytit celou, ale 
ty tu mojí ano. Jakobys mi tím říkal, že jsem u tebe v bezpečí. 
Tentýž pocit mám, když jsem silnými pažemi objímána. A 
není to tak těžké, protože většina mužských paží je silnější, 
než ty moje.

Vidíš ten rozdíl? To se nedrží spolu dva muži. Jeden z nás je 
tu muž a ten druhý žena.
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Takhle mě namlsat... :/

Tati, už víš, proč jsem jako malá nemohla nikdy vytáhnout 
sama kolo ze sklepa a proč ses mě pořád ptal, proč mám tak 
úzké a slabé ruce? A mami, proč jsem nikdy nechtěla nosit 
přiléhavá trička? Vím, že ses mě několikrát ptala, ale nikdy 
jsem ti nemohla říct, že jsem se styděla za to, že jsou vidět 
prsa, kvůli kterým se mi ve škole smáli.

S každým krůčkem, kterým jsme blíž k vysněnému životu 
mohutní naše nenabaženost, protože jakmile ochutnáme, 
chceme znovu a znovu... a víc. Chceme všechno. To, co jsme 
mít nemohly. A jakmile to máme, jen tak se nezklidníme.
Je to jako když se do kin dostane náš toužebně očekávaný 
film, na který jsme se těšily.
Celý ten průběh filmu se nesmírně bavíme a užíváme si to.
A když skončí, chceme, aby neskončil. Aby to pokračovalo.

Život ale jen tak rychle jako film obvykle nekončí.

Už nemusím každé ráno vstávat a být smutná, že přichází 
další den, kdy nemohu žít tak, jak celý život toužím.
Už mi to začalo.
A nejsem sama, jak vidím.
To proto mám radost nejen z toho, co prožívám já, ale i z 
toho, co prožíváte vy!
Protože vím přesně, jak vám je.
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Už žádné masky prosím.

Všechny jsou smutné.
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Krásně nizoučký testosteron
28. listopadu 2014 v 21:21 | Tereza 

Chtěla bych moc poděkovat 
jednomu našemu velkému 
dodavateli (který zcela jistě tohle 
naštěstí nečte :), u kterého v práci 
objednávám a který mi včera 
přinesl vánoční dáreček - nádherný 

šperk na krk ve tvaru pokřiveného srdíčka se třpytivými 
kamínky Swarovski v bílé a růžové barvě. (Foto vlevo).
Nejde ani tak o ten šperk jako takový, i když je fakt nádherný 
a už se těším, až si ho vezmu k šatům na nějaký ples, ale o ten
fakt, že jsem ho dostala. Já! (Čemu se pořád divím, když jsem
žena? :)
Většina dodavatelů (těch velkých, kterým jsem to před 8 
měsíci oznámila) to o mně samozřejmě ví a na plné čáře 
převládá nadšení. (Protože já jsem nadšená.) Pokud to od nich
není smršť otázek, je to krásný třpytivý šperk. Jako důkaz, že 
tahle společnost někde funguje tak, jak bychom si přály 
všechny.
I když nikde ne stoprocentně.
Těch pár podlých procent nehraje ale často v celkovém 
pohledu roli.

V zápětí jsem volala na výsledky odběrů krve z minulého 
týdne na endokrinologii v Modřanech u MUDr. Weisse po 9 
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měsících HRT, aby došlo k jejímu zhodnocení. A to, co mi p. 
Weiss řekl mi v tu chvíli udělalo takovou radost, že mě 
nemohlo po zbytek dne už nic rozhodit. Kromě všech hodnot 
v mezích jsem měla také všechny hodnoty hormonů na úrovni
biologické ženy a o mém nepříteli prohlásil: "máte krásně 
nizoučký testosteron!" :)

To já už ale přeci dávno vím, protože jsem to cítila. Je však 
moc milé to slyšet od někoho, kdo tomu rozumí :)

Zbývá už jen výsledek hladiny jediného hormonu: 17OH-
progesteron. Na ten se dostává speciální žádanka a zpracování
trvá 3 týdny. Jak má kamarádka poznamenala, 17OH-
progesteron se zjišťuje taky u všech novorozenců. A tak jsem 
po tomhle hydroxyprogesteronu zapátrala:

Proč se sleduje hladina 17OH-progesteronu?
Pro screening, detekci a monitorování léčby kongenitální 
adrenální hyperplasie (CAH). Někdy také k vyloučení jiných 
chorobných stavů.
Vyšetření je součástí novorozeneckého screeningu a dále se 
vyšetření provádí když má novorozenec dvojznačné genitálie, 
když mladá dívka trpí hirsutismem nebo jinými známkami 
virilizace, když chlapec předčasně sexuálně dospívá a 
periodicky za účelem sledování léčby CAH.
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Proč trvá zjištění výsledků v laboratoři tak dlouho ještě 
nevím, ale pokud mi moje kamarádka Anetka (vedoucí 
laboratoře) prozradí to tajemství, tak ho sem napíšu :)

Dnes mi kolegyňka říkala, že četla na super.cz článek o jedné 
transsexuální ženě, která byla dříve boxerem.
Tyhle extrémní přeměny jsou vždycky zajímavé (jsem si 
řekla), jako třeba jedna z úplně prvních přeměn, které jsem na 
youtube viděla:
Jesslyn byla v mužském těle kulturistou. Ale do roka všechny 
její svaly prostě splaskly!
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Už jsem tu o ní velmi velmi dávno psala.
V levém sloupečku s přeměnami na youtube je hned na 
druhém místě.

Některé holky nevěří, že jejich svaly mohou zmizet.
Ale svalová hmota je pořád jen hmota, která musí jít přesně 
opačným způsobem, než jakým si ji muži budují, opět nechat 
zmizet.
Tohle je skutečná přeměna Jesslyn a 1 rok na HRT.

Bývalý trenér boxu Frank Maloney je teď Kellie.
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A tohle bylo mezi tím:

Dva týdny po feminizační plastice obličeje.

Kellie se rozhodla k přeměně ve svých 61 letech a o plastice 
obličeje říká:
"Prožívala jsem nepředstavitelnou bolest. Krvácela jsem z očí 
a měla jsem pocit, že moje hlava exploduje jako bomba. 
Každou vteřinu to bylo nesnesitelnější," popsala Kellie svůj 
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stav po zákroku. Její hlava tehdy měla dvojnásobnou velikost,
což zapříčinilo zástavu dechu. Lékaři tak deset hodin bojovali 
o záchranu jejího života.
Kellie si byla dobře vědoma toho, že první okamžiky po 
operaci pro ni budou utrpením, přesto byla toto riziko ochotná
podstoupit, aby získala novou tvář a lidé si ji tak stále 
nespojovali s její minulostí. Úřady už ji evidují pod ženskou 
identitou, a Kellie chce svou proměnu dovést k dokonalosti.

Tento článek vyšel 26.11.14 na serveru super.cz
Tam z Kellie udělali ale bulvární senzaci, jakéže horrorové 
monstrum se z ní stalo.
Rozhodně to jednoduché neměla, ale výsledek není zase tak 
špatný :)

Pod článkem na mě ale vyskočil ještě jeden titulek, který jen 
dokazuje to klasické chybné zařazení "transsexuál vs 
transvestita".
Článek měl název: Divoká Anife zkonstatovala to, co si o ní 
ostatní jen myslí: Vypadám jako hezkej transsexuál.
Uf.
V článku je totiž potom tento text:
Anife si stojí tvrdě za tím, že je výhradně heterosexuálního 
zaměření. "Já vypadám jako hezkej transvestita, tak proč bych
si měla shánět holku. Transvestiti mají rádi chlapy a já mám 
taky ráda chlapa," směje se Anife.
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Prostě jeden pytel. Transsexuál nebo transvestita. Vždyť je to 
totéž, žejo, autore článku pane Jiří Čeladníku?

A ještě jedno ponaučení jsem před chvilkou čerstvě získala.
I nic netušící muž, který napíše v rozhovoru se mnou 
mimo TS téma toto:
"Jinak můžeš všechno. To co nemůžeš, to si tvoříš v hlavě, 
vlastní blokace. Podle mě přirozenost je zde na místě, nikoliv 
to, co se žádá a co je vhodné pro společnost."
Já jsem mu na to odpověděla: "Že nemáme dělat to, co je 
vhodné pro společnost, ale to, co opravdu chceme? Co 
kdybych si myslela, že jsem slon, ale pro společnost by bylo 
nepřijatelné nasadit si na nos chobot a chodit po čtyřech?"
A dostala jsem odpověď: "Když bys byla šťastná jako slon, 
tak ti to schvaluji :) Já nikdy moc nejdu s davem."
...to stejně nemusí skousnout...

Dostala jsem asi sto ran pod pás, ale nestřílím se z toho.
Jdu dál.

I když vás budou přesvědčovat, že zvládnou všechno, že 
nedají na předsudky, že soudí člověka podle jeho charakteru, 
tohle prostě většina nedá. Naštěstí je tu ještě ta "menšina" 
mužů, co to dá :)

Listopad 2014 - Krásně nizoučký testosteron 2194



Co s tím hlasem V. (Ashley: zvuková 
ukázka před a po)
28. listopadu 2014 v 22:23 | Tereza 

Nejprve vzkaz od Niki z Vídně, který sice napsala do 
komentářů v jednom z předchozích článků, ale mně se tak 
líbí, že ho musím dát sem:

"Preji to i ostatnim holkam, aby 
nasly (nasly/i? pomalu diky 
nemcine zapominam 
cestinu... :D) tu odvahu a 
vsechno to zvladly... Zivot je 
krasny, nema cenu ho promrhat 
smutna a depresivni pod 
maskou. My specialni zeny od 
nekterych, ba i spousty 
biologickych zen mame tu 
vyhodu, ze si toho zenstvi 
vazime a vychutnavame si 

kazdy moment, jak jsme o tom kdysi jen snily a myslely si, ze
je to nedosazitelne... Vsechny ty starosti, komplimenty a 
malickosti.. Je to jako umrit a znovu se narodit, ale najednou 
je vsechno ruzovejsi a to doslova :) asi jsem se dneska 
predavkovala hormonama, ale pripadam si jak zdrogovana 
euforií z toho, ze jsem zena :D ten pocit, kdyz ti muz podrzi 
dvere, nebo zastavi kazde taxi na ktere pisknes.. Hrozne rada 

Listopad 2014 - Co s tím hlasem V. (Ashley: zvuková ukázka před a po) 2195



vzpominam, kdy jsem jela autem vyzvednout sveho ex jeho 
milovanou hondou civic (jojo, po rozchodu sem mu auticko 
pekne obtahla klicema od bytu hahahha), zastavila jsem na 
cervenou, vedle me v aute par stredniho veku, ten chlap ze me
nespustil oci, dokud mu manzelka nezacala zarlive nadavat :D
kolikrat registrujes takove situace, ze se proste musis smat 
stestim a v hlave ti krici myslenka DOKAZALA JSEM 
TO!!! A to je ta odmena za ten boj a silu, co jsi do toho 
vlozila :) Nevzdavejte to holky, to stesti za to stoji :)"

Niki, ty jsi skvělá! :) Takhle to vystihnout! A stejně se mi 
pořád bude někdo divit, proč jsem pořád v takové euforii :)
Škoda, že nemůžu vložit ještě tvé dokonalé a krásné foto :) 
(Tak tato věta už neplatí, protože jsem to svolení dostala a 
jednu vybrala. Kdybys, Niki, chtěla vložit jinou nebo někdy 
tuhle smazat, tak napiš, ale mně tahle přijde (jako ty stovky 
ostatních od tebe) úžasná a jsi na ní moc krásná! :)

Říkám to pořád, že tenhle blog už nepíšu jen já, ale vy 
všichni.

Tak a teď něco, co mě moc nadchlo.
Týká se to našeho hlasu, který řešíme všechny.
Ashley, o které jsem psala v minulém článku ze série "Co s 
tím hlasem" se totiž (jak mi řekla) nestydí za to, že je 
transsexuální a tak tu o ní můžu vesele psát a dostala jsem i 
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svolení vložit sem ukázku jejího hlasu před operací hlasivek a
po ní.

Výsledek mě ohromil!

Tohle sem prostě patří.

Ale je potřeba k tomu něco říct.

Slyšela jsem další dvě slečny po operaci hlasivek a výsledek 
byl takový, že místo extrémně hlubokého hlasu měly hluboký 
hlas. Čili byl vyšší, jenže nebyl ženský. Skutečně ne. Ale 
pořád lepší, než ten baryton.

Ashley hlas zní půvabně, ale není to jen výsledek operace 
samotné. Je potřeba trénovat, mluvit, zkoušet polohy hlasu. 
Ashley trénuje na angličtině (která je pro trénink ženského 
hlasu příhodnější, protože čeština přeje mužským hlasům) a 
pak přechází do češtiny.
Je to o velkém úsilí a o velké spoustě různých aspektů, které 
ženský hlas tvoří.
Nelze přijít na (poměrně rizikovou) operaci hlasivek a 
očekávat, že se to samo změní na hlas, jaký má Ashley.

Před operací:
https://youtu.be/RTzOoh1tUIw
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Po operaci:
https://youtu.be/klTfUjPOHsc

Užili jste si tento poslech? :)

Tato videa nejsou veřejná. Lze na ně vstoupit pouze 
prostřednictvím těchto přímých odkazů.

K novému ženskému hlasu Ashley nelze nic dodat. Je prostě 
dokonalý. Sice tím tak trochu dělám reklamu i MUDr. 
Chrobokovi z FN v Hradci Králové, ale to ani jinak nejde. Jak
jsem ovšem řekla - není to JEN jeho práce. A nerada bych, 
aby někdo došel k závěru, že stačí jít pod nůž a hotovo.
Pokud vím, tak tato operace není doporučována, neboť je 
upřednostňována hlasová terapie.

V celkovém pojetí je to ale důkaz, že to jde, když na sobě 
pracujeme a nepolevujeme.

Pro pořádek ještě uvádím odkazy na všechny předchozí 
články týkající se hlasu:
Co s tím hlasem?
Co s tím hlasem II. (operace hlasivek)
Co s tím hlasem III. (kontaktní údaje)
Co s tím hlasem IV. (operace hlasivek Ashley)
+ článek z listopadu 2013 Reedukace ženského hlasu, kde je 
možné najít studii pacientů právě po operaci hlasivek.
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A opravdu moc děkuji Ashley, že mi tyto nahrávky poskytla.
Jsou totiž obrovskou motivací.
Nasadila mi tím pádem brouka do hlavy, protože za pár dní 
mířím za MUDr. Chrobokem na příjem kvůli redukci ohryzku
a do hlasivek si nejspíš sáhnout nenechám, ale kdo ví, zda si 
to do té doby nerozmyslím?

Studie, která byla provedena v ČR a porovnávala hlasy po 
operaci s hlasy po hlasové terapii se ale přiklonila k hlasové 
terapii. A to je také důvod, proč stále tuto variantu budu 
upřednostňovat před samotnou operací.

K. A. Kadlecová, M. Frič: Zhodnocení výsledků chirurgické
a konzervativní hlasové terapie u transsexualismu MtF. 
(9th Pan European Voice Conference, 31.8. - 3.9.2011, 
Marseille, Book of abstracts, p 95).
Subjektivní vnímání změny hlasu z mužského na ženský.

Hlas jako důležitý prostředek komunikace je nedílnou 
součástí celkové transformace transsexuality MtF. V současné
době je možnost změny hlasu z mužského na ženský u 
pacientek procházejících přeměnou chirurgická i 
konzervativní.

Mezi nejdůležitější motivační faktory ovlivňující MtF 
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pacientky jsou: věk, muzikálnost, vzdělání a fyzické 
dispozice.

MtF pacientky, které očekávají okamžitou změnu, často 
nejsou ochotny vykonávat každodenní hlasová cvičení a proto
raději zvolí jako první možnost chirurgický zákrok. Nicméně 
je třeba zdůraznit, že podobně jako při každém plánovaném 
chirurgickém zákroku je třeba předoperační a postoperační 
rehabilitace. Konzervativní léčba je dlouhodobá (obvykle trvá
několik měsíců), a není vhodná pro všechny.
V této studii byly porovnány dvě skupiny MtF pacientek. 
První skupina 9 pacientek po operaci (cricothyroidní 
aproximace - thyroplastika typ IV), druhá skupina 4 
pacientek, které prošly pouze konzervativní hlasovou terapií.
Konzervativní léčba hlasu trvala od 6 do 12 měsíců. Terapie 
spočívala ve výuce pacientky používat svůj hlas jako tzv. 
hlasový profesionál. Pacientky se tedy učily práci s dechem, 
hlasem a jeho použití, tělem a gesty. Všechny hlasové 
nahrávky pacientek (před a po léčbě) byly analyzovány 
softwarem ParVRP (v Matlabu), které poskytují analýzu 
akustických parametrů mluvního rozsahu (SRP) na základě 
spektrální analýzy a periodicity. Subjektivní vnímání změny 
hlasu byly analyzovány dvěma soubory poslechových testů. 
První Cape-V protokol (Kempster, G. B et al.). Následující 
parametry byly subjektivně hodnoceny autory: dyšnost, 
hlasitost, celková porucha, výška, drsnost, napětí a hodnocení 
subjektivního vnímání ženskosti. Druhý poslechový test 
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obsahoval párované porovnání náhodných nahrávek, ve 
kterém byly hodnoceny jednotlivé změny a jejich vliv na 
celkové hodnocení vnímání ženskosti.

U první skupiny (chirurgický zákrok), bylo ve výsledku 
naměřeno zvýšení výšky hlasu v rozsahu 1-9 půltónů. (Průměr
5,42 půltónů). V celé skupině ale došlo také ke zvýšení 
parametrů celkové poruchy hlasu. Obecně byl hlas dyšný, 
hrubý a nepřirozený.

Ve druhé skupině (hlasová terapie) došlo ke zvýšení v 
rozmezí od 6 do 9 půltónů po hlasové terapii. Pacientky po 
reedukaci zvládaly základy hlasové techniky. Hlas byl 
přirozenější, bez známek patologie ve srovnání se skupinou 
pacientek léčených chirurgicky. S ohledem na charakteristiky 
pacientů nahrávání hlasu (čtený text, krátká doba nahrávání, 
nahrávání na pozadí - neznámém prostředí, lékař), se hodnotí 
pouze základní hlasové vlastnosti - dyšnost, rezonance, 
drsnost, artikulace, napětí, barva, celkový dojem.
Poslechové testy ukázaly, že po rehabilitaci hlasu došlo k 
výrazné změně vnímání pohlaví. U pacientek po operací došlo
k výraznému posunu výšky hlasu, ale zároveň ke zhoršení 
dalších parametrů kvality hlasu (spasticita, celková porucha). 
U použitých nahrávek nebylo možno hodnotit další vlastnosti 
hlasu, důležité pro subjektivní vnímání hlasu (prozódie, práce 
s hlasem a dechem, stabilita atd.). MtF pacientky, které prošly 
pouze chirurgickým zákrokem nezvládaly další teoretické 
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znalosti ani praktické dovednosti, jak dále pracovat se svým 
hlasem, aby byl vnímán přirozeně žensky.

Konzervativní ani chirurgická léčba hlasu není automaticky 
zárukou dosažení požadovaného ženského znění hlasu. 
Komplexní hlasovou práci s hlasem lze považovat za největší 
výhodu konzervativní terapie MtF pacientek, nevýhodou je 
dlouhodobá terapie. Největší výhodou chirurgického zákroku 
je okamžité zvýšení výšky hlasu. Subjektivní vnímání hlasu 
však není závislé pouze na zvýšení hlasu, ale i na dalších 
parametrech, které nejsou chirurgických zákrokem dosaženy.

Reference DRŠATA, J. et al.(2010): [Phoniatry - voice] 
Foniatrie - hlas, Tobiáš (321 p).
KADLECOVÁ, K. A., FRIČ, M. (2011): [Voice rehabilitation
casuistics in MtF transsexuals]
Kasuistiky hlasové péče u transsexualismu MtF (male to 
female), Otolaryngologológia, 1, 2011, pp. 28-31.
KEMPSTER, G. B., GERRATT, B. R., VERDOLINI, A.K., 
BARKMEIER-KRAEMER, J., and HILLMAN, R. E.: 
Consensus auditory-perceptual evaluation of voice: 
development of a standardized clinical protocol. Am.J.Speech 
Lang Pathol.,18, 200
9, 2, pp.124-132.
KUČERA, M., FRIČ, M., HALÍŘ, M. (2010): [Practical 
course of voice therapy] Praktický kurz hlasové rehabilitace, 
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Opočno (57 p).
Poděkování:
Nahrávky hlasů pacientek před a po fonochirurgickém 
zákroku byly získány z Krajské nemocnice Pardubice, 
nahrávky reedukovaných pacientek z privátní foniatrické 
ambulance COMHEALTH, Ltd. Práce byla podpořena 
projektem MŠMT
ČR Pr. No. 1M0531 "Výzkumné centrum hudební akustiky".

Takže když to tak shrnu, úplně nejlepší výsledek se dosáhne 
kombinací obou technik.
Tak, jak to udělala i Ashley a má můj obdiv.
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Zase jedno poprvé
29. listopadu 2014 v 15:44 | Tereza 

Včera jsem prožila 
zvláštní novou 
zkušenost. Sešla jsem
se s mužem, kterému 
jsem se v profilu na 
internetu líbila a o mé
minulosti nevěděl 
nic. To jsem ještě 
nikdy neudělala. A 
ani jsem to udělat 
nechtěla! :) 
Neplánovala jsem to, 
ale byl tak milý, 

roztomilý, romantický a neustále mě tak hezky motivoval a 
přesvědčoval k tomu setkání, že jsem na něj nakonec kývla. 
Aspoň si to vyzkouším, jsem si řekla, i když jsem se na to 
moc necítila a hlavně to byl ten muž, o kterém jsem psala na 
konci minulého článku, když jsme řešili, zda bych si měla 
přilepit chobot a chodit po čtyřech, pokud si myslím, že jsem 
slon, přestože to společnost považuje za nevhodné a on 
odpověděl, že pokud bych byla jako slon šťastná, tak proč ne, 
že to schvaluje. (Neprobírali jsme ani náhodou TS, ale moji 
odvahu se sejít).
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Z důvodu obav o prozrazení jsem prozíravě škrtla jeho plány 
na víno, film, atd. a nechala jen krátkou co nejméně osobní 
procházku. Navíc večer.
Udělala jsem dobře.
Když přišel, dostala jsem pusu na uvítanou :) Byl ještě hezčí 
než na fotkách. Já byla jako ve snu a už několikátý den tak 
šťastná... Prožívala jsem přesně to, po čem touží většina žen. 
Byli jsme naladěni na stejné vlně a nemělo to chybu.
Asi v půli cesty se mě začal ptát na otázky směřující k mé 
minulosti. Takticky jsem se jim vyhýbala, ale už jsem věděla, 
že něco tuší a u vchodových dveří se mě zeptal, zda mi může 
položit jednu otázku. Odpověděla jsem mu, že ne, protože jí 
stejně znám a on na ní zná odpověď.
Popřála jsem mu dobrou noc, poděkovala za hezkou 
procházku a už smutná zmizela domů. Hned jsme pokračovali
v psaní sms.
Jeho reakce na můj stav byla nesmírně milá. Zajímalo ho to, 
začal to řešit, ale já nechtěla, protože ač byl v pohodě, jako o 
muže jsem o něj přišla.
Zeptala jsem se ho, co mě prozradilo.
Vyjmenoval mi několik věcí, z nichž na prvním místě byl 
hlas. Ale podotkl, že se moc bál se mě zeptat, aby mi 
neublížil, pokud by to nebyla pravda. Což mi lehounce to na 
dno propasti spadlé sebevědomí nadzvedo.
Možná jsem se až příliš snažila mluvit žensky a tak to znělo 
nepřirozeně.
Řekl mi, že na fotkách by to nikdy nepoznal...
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Jenže na fotkách jsem já.
Ty fotky neretušuji ani nijak neupravuji.
Myslela jsem si, že to, co vidím na svých fotkách já, vidí i 
ostatní. Jaký je tedy rozdíl mezi fotkou a skutečností? Je to 
opravdu můj hlas? Chování? Pohyby?
Zřejmě je tam nějaká odlišnost a já pátrám po tom, kde dělám 
chybu, na jejímž odstranění budu tvrdě pracovat, včetně svého
hlasu.

Kdyby mne odmítl jako ženu, pak mi to nevadí, ale byla jsem 
odmítnuta jako někdo jiný, o koho "muži nemají zájem, 
protože ti chtějí opravdové ženy", jak mi bylo řečeno. Přála 
jsem si v tu chvíli vypadat, jako ta slečna, kterou jsem vložila 
do obrázku k tomuto článku. Chtěla jsem říct: Nebo aspoň 
jako já na fotkách, když tam jsem se mu líbila. Jenže to jsem 
já! :/
Z nějakého důvodu to poznal a díky tomu jsem dostala košem.
Ne žádným strašným způsobem, ale velmi citlivě, takže jsem 
ho za to vlastně musela ještě pochválit :)
Kdybych byla biologická žena, teď bych pravděpodobně byla 
u něj a hladila si jeho kočičku... Jenže já biologická žena 
nejsem, takže tu teď sedím, píšu tenhle blog a vy ho musíte 
číst :)
Jasně, že je pro mě lepší ta první varianta - narodit se jako 
biologická žena, ale... poslední dobou přemýšlím nad tím, zda
je to opravdu až tak strašné nenarodit se jako biologická žena.
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Představte si, že jste se ještě nenarodili, ale Bůh by se vás 
zeptal, zda chcete vstoupit na tento svět, narodit se a žít život, 
který ale jednou skončí vaší smrtí nebo se vůbec nenarodit. 
Myslím, že většina zdravých lidí by teď okamžitě Bohu 
odpověděla, že by zcela jistě na světě být chtěla, že to stojí na 
těch pár desítek let být tady.
A teď bych tu otázku Boha trochu zmodifikovala:
"Představte si, že se můžete narodit, ale jako transsexuál. 
Chcete se narodit nebo ne?"

Já tedy bez váhání odpovídám, že ano.
Není to tak nesnesitelně těžké břímě, které bych nebyla 
schopna nést. A to proto, že jsem tam, kde jsem. Přestože 
potkávám muže, kteří mi dávají košem, ale to je naprosto 
přirozená a očekávatelná reakce, se kterou musím počítat, 
stejně jako s ní musí počítat všechny biologické ženy. Tak to 
prostě je.

Pokud by otázka Boha zněla: "Chcete se narodit jako 
transsexuál, který ale nikdy nebude ve správném těle?"
Pak bych odpověděla, že nechci. Nechtěla bych se vůbec 
narodit, protože takový život nestojí za nic a je plný 
každodenního celoživotního trápení.

S Martinem jsme si všechno už vyříkali. I to, proč jsem mu to 
neřekla hned a že jsem se vlastně původně vůbec sejít 
nechtěla, ale byl tak fajn, že mi to nedalo.
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Profil na Badoo jsem zmrazila, protože těch kluků, kterým se 
líbí moje fotky je příliš a já rozhodně nechci nikomu z nich už
ublížit. Když tedy na fotkách jsem někdo jiný, než ve 
skutečnosti.

Musím tedy říct, že mi jeho zprávy neuvěřitelně chybí. Je to 
vždycky několik dní, které jsou doslova smrští do sebe 
dokonale zapadajících myšlenek, které logicky chtě nechtě 
musí vyústit v reálné setkání, když se najednou z ničeho nic 
vše zmrazí a probuzení po takovém setkání je velmi velmi 
velmi prázdné a osamocené.
Líbila se mi jeho pozornost, jeho úsměv, který vyvolával i u 
mě, jeho vyprávění, co vidí, když jede vlakem a u toho myslí 
na mě, na jeho sny a plány, na svojí kočičku, které už řekl, 
aby nežárlila, pokud by si do bytu přivedl mě, atd. atd.

Vím, že bych neměla kývat na osobní setkání. Že si to vlastně 
dělám sama. Ale to, co tomu předchází je tak krásné, že 
nejsem schopná takovým věcem odolat. Prostě to nejde, tak 
mi tu prosím neraďte, že jsem moc hrrr a že dělám pořád tutéž
chybu. :) To já přeci vím. Ale jsem taková, že do toho jdu a 
pak nesu následky. Nesedím v koutě a nečekám, až si 
usmyslím, že to půjde. V koutě tyhle zkušenosti nezažiju. A i 
tak to za to stálo. Za těch pár dní pravého ženského štěstí... 
Které věřím, že jednou nebude několikadenní, ale 
několikaleté.
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Teď snad nějaký čas na žádné setkání nekývnu :) Opravdu mě
to nebaví řešit. Badoo byla sice příjemná věc, ale ono ještě půl
roku vysvětlovat, že nejsem ta, za koho mě považují (tedy 
vlastně jsem, ale podle nich nejsem) není zrovna jednoduché a
může to dost ublížit.
Nejsem tedy "zralá" na vztah (nebo oni nejsou zralí na vztah 
se mnou? :)
Jak se znám, stejně to dlouho nevydržím, ale aktivně nikoho 
nehledám a ani jsem (aktivně) nikdy nikoho nehledala. Oni si 
to ti kluci vlastně dělají sami :)))
Jak je vidět, nestačí být pouze neaktivní. Je třeba se vztahům 
dokonce bránit, abychom se vyhnuly nepříjemným situacím! 
(To je samozřejmě vtip. S opatrností a ženskou intuicí bych se
do vztahů pouštěla dál, protože to prostě jednou vyjde :)

Ale teď ne.

Blíží se den, kdy se musím (a chci) objevit na příjmu FN v 
Hradci Králové.
Zjišťovala jsem si u holek, které tam už byly, jak se tam dá 
parkovat dva tři dny, protože na nemocničním parkovišti se 
platí 10 Kč / hod., což by při třech dnech dělalo 720 Kč. 
Děkuju pěkně.
Odpovědi ale byly: "Mě tam odvezl přítel.", "Mě tam odvezl 
brácha.", "Já tam jela autobusem"...
Faaaaajn! Zase si to musím zařídit sama :/
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Já bych tam taky jela autobusem, ale zpátky se mi se 
zafačovaným krkem v narvaném dopravním prostředku dvě 
hodiny na stojáka nechce.
Tak jsem skočila na votocvohoz.cz, vyhledala si první 
(neznámou) slečnu z Hradce Králové a normálně jsem jí 
poprosila, jestli by mi neporadila, kde se dá tři dny u 
nemocnice parkovat zadarmo, že tam jedu na takový malý 
zákrok.

Velmi milá slečna mi hned odpověděla, začala mi nadšeně 
radit, popisovat místa, kde to lze (u paneláků poblíž 
nemocnice) a na konec mi popřála, aby vše dobře dopadlo a 
že doufá, že budu vpořádku.

Proč tu o tom píšu? :)
No protože je tu vidět zase ten krásný rozdíl mezi mužem a 
empatickou ženou.
Mužova odpověď by byla: "Jasně, zaparkuj v ulici XY vedle 
vysokého paneláku."
Odpověď ženy je rozvinutá, citlivá a velmi empatická, protože
na konci vyjádřila své obavy o mé zdraví a popřála, ať to 
dopadne dobře. Tedy úplně cizímu člověku, kterého nikdy 
neviděla!

S nemocnicí mám trošku problém. Tím, že jsem v ní 25 let 
nebyla ubytovaná řeším základní věci, které pravděpodobně 
každý zná, ale já prostě ne.
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Mám si vzít župan? Nebo ho tam dostanu, jako v některých 
nemocnicích? Můžu spát ve svém pyžamu? Jaké tam dostanu 
pyžamo? Noční košili nebo jen andílka? Mám se převléknout 
hned, jak přijdu na pokoj? Nehty už vím, že nalakované být 
nesmí, protože se přes něj sledují pomocí přístrojů některé 
životní funkce. Make-up samozřejmě taky ne (stejně si ty 
linky u očí slabounké udělám a na rty si dám balzám, ale nic 
víc :). A je jedno, jestli mě strčí na mužský nebo ženský 
pokoj. Na jakémkoliv se budu chovat dál tak, jak už se dávno 
chovám bez ohledu na to, jestli vedle mě leží chlap, kterému 
můžou vypadnout oči z důlků nebo nějaká budoucí 
kámoška :)

Nejvíc ze všeho mě ale rve srdce, že budu muset z nemocnice 
čerpat svůj vlastní datový limit v mobilu, přes který se musím 
připojit z notebooku do práce a normálně pracovat, protože 
někdo ty objednávky udělat musí. Tohle by mi samo o sobě 
nevadilo, nemám problém s prací mimo kancelář, když je to 
potřeba. Přeci se kvůli mě nezastaví výroba nebo nepřidělám 
práci kolegyňce, ale dva tři dny budu pracovat úplně 
zadarmo! Kdo dnes pracuje zadarmo? :/ Ty peníze mi budou 
chybět. První tři dny nemocenské se totiž neplatí a dovolenou 
si vzít nesmím. Doufám, že už zase dlouho v žádné pracovní 
neschopnosti být muset nebudu (kromě té, na kterou se 
vyloženě za půl roku těším :).
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Genderová věda (dokument National 
Geographic)
29. listopadu 2014 v 17:27 | Tereza 

Včera mi sestra posílala 
sms, jestli koukám na ČT2, 
že tam běží dokument 
National Geographic z r. 
2009 s názvem "Genderová 
věda aneb problémy s 

pohlavím" (orig. název: Sicence of Gender).
Ten název se mi vůbec nelíbil. "Genderová věda" ano, ale 
Češi si do titulku prostě museli vložit ještě "problémy s 
pohlavím" :/ Nechápu proč. Asi kdyby náhodou někdo jakože 
nevěděl, co je to "Genderová věda".
Je to dokument o intersexuálech a transsexuálech z vědeckého
pohledu a myslím, že moc pěkný a zajímavý, protože popisuje
i příčiny vzniku těchto "anomálií". Zajímavé jsou také 
jednotlivé výpovědi lidí, kterých se to týká. Moc dojemný je 
případ sedmileté Josie...

Video na youtube.com v češtině

(Pokud vám nepůjde přehrát, pravděpodobně bylo smazáno - 
v tom případě mě prosím informujte a já ho najdu jinde :)
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Pár věcí z tohoto dokumentu tu ale uvedu alespoň v textové 
podobě, protože ne každý má možnost shlédnout 50minutový 
dokument na obrazovce.

Určování pohlaví u intersexuálů
Výskyt intersexuálních jedinců je přibližně stejný, jako výskyt
lidí se zrzavými vlasy.

Zhruba do 7. týdne po početí jsou mužské i ženské 
reprodukční orgány stejné. Instrukce rozhodující o pohlaví 
dítěte se nachází uvnitř všech buněk malého plodu. Jsou 
součástí struktury, která nese genetickou informaci a nazývá 
se chromozom. Samice mají dva chromozomy X. Zatímco 
samci jeden chromozom X a druhý Y. Chromozomy spouštějí 
uvolňování hormonů určujících pohlaví. Občas se ale narodí 
jedinec s chromozomem navíc. Nebo jejich chromozomy 
spustí uvolňování hormonů, které rozdíly mezi samci a 
samicemi zastírají. Nebo to může vést k vývoji samičích 
reprodukčních orgánů u samců a naopak.

Pro mnoho intersexuálních jedinců je vyrovnávání se s touto 
skutečností dlouhá a bolestná cesta, neboť o ní nemuseli do 
dospělosti vůbec vědět.
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Alaniz - intersexuál, který se narodil s vaječníky, zakrnělou
dělohou a mužským pohlavním orgánem, který nakonec zvolil

ženskou identitu

Když se narodí dítě s nevyhraněnými genitáliemi, lékaři změří
velikost rektilní tkáně, což je část, která se plní krví a topoří, a
rozhodnou, zda je to pyj nebo klitoris. Když bude tato tkáň 
větší než 2,5 cm, tak to bude chlapec. Jestliže bude menší, tak 
se operačně zmenší a udělá se z něj klitoris, protože když 
nebude větší než 2,5 cm, daný jedinec nebude moci fungovat 
jako muž. Jestliže se ale zmenší, může fungovat jako žena. 
Pokud to má být žena, rektilní tkáň klitorisu nesmí být větší 
než 1,3 cm, protože by to nemuselo dobře vypadat. Na klitoris
by to bylo příliš velké. A to by se budoucímu partnerovi dívky
nemuselo líbit. Mohlo by ho to odradit.

Autorem koncepce, podle níž lékaři rozhodují u novorozence 
o jeho pohlaví, se kterým se potom učí žít, byl psycholog John
Money. (O tomto psychologovi jsem psala v červnu 2014 v 
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článku "Hrůzné pokusy: Lze převychovat identitu?". Dodnes 
mě ten článek a dokument straší.)
John Money se věnoval studiu pohlavního života. Byl 
přesvědčený, že děti jsou při narození pohlavně neutrální. 
Příslušnost k pohlaví bylo něco, co se dalo naučit. Dítě se 
podle něj mohlo naučit být mužem nebo ženou, pokud se k 
němu rodiče příslušným způsobem chovali.

Jen ve Spojených státech se provádí pět operací 
intersexuálních novorozenců denně.

Transsexualita
Pohlavní identita se zdaleka netýká jen těla. U některých lidí 
rozhoduje o příslušnosti k pohlaví jejich mozek.

Ahoj, jmenuji se Josie, je mi 7 let a jsem holčička. A mám
penis.
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Ještě, než začala mluvit, se Josie podle svých rodičů snažila 
ukázat, že je něco špatně.
Tatínek: "Často plakala, ale nebylo to kvůli hladu nebo že by 
chtěla vyměnit pleny. Byl to jiný druh pláče a nic ji 
nedokázalo utišit. Plakala proto, že nebyla taková, jaká je a 
ona to věděla. Jakoby se nám tím pláčem snažila naznačit, že 
něco není v pořádku a že je na mámě a na tátovi, aby to 
napravili."
Maminka: "Hned jak se rozrostla její slovní zásoba nás začala 
prosit, abychom jí nedávali klučičí oblečení. Na záchodovou 
mísu si sedala jako já. Všechno se snažila dělat tak, jak jsem 
to dělala já. Nechtěla, abych jí stříhala vlasy. Kdykoliv jsme jí
oblékli do chlapecké školní uniformy, dostala záchvat. Když 
jsme jí dali chlapecké plavky bez vršku, dostala záchvat. 
Dělala všechno, co jí umožňovalo se projevit jako dívka, aby 
mohla vyjádřit svou pravou přirozenost. A my jsme jí říkali: 
Teď vypadáš jako holka.
Ne, já jsem holka!
A cítila se vždycky ublížená, když jsme se jí snažili opravit.

Rodiče netušili, že jejich syn projevoval známky 
transsexuality. O jeho pohlavní identitě nerozhodovalo 
anatomické uspořádání, ale mozek.
Rodiče nakonec Josie ustoupili a nechali jí být dívkou. Ale 
pouze doma.
Když se Josie mohla volně projevovat, život v rodině se 
uklidnil.
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Klid ale nevydržel dlouho.
Josie poté odmítla nosit chlapecký oděv. Kamkoliv.

Pro její rodiče to byla doba naplněná úzkostí a strachem. Jak 
se bude okolní svět k jejich milovanému dítěti chovat?
Maminka: "Museli jsme se smířit s myšlenkou, že bude chodit
ven jako holčička. Jako holčička, kterou je. Prožívali jsme to 
velice těžce. Zvláště manžel. Josie šla do školy oblečená jako 
holka. Před třídou čekali rodiče ostatních dětí. Všichni tam 
stáli a čekali, aby mohli vidět, jak vypadá."
Redaktorka se ptá Josie: "Jaké to bylo?"
Josie: "Bylo to hrozné. Byli tam zlí lidé, kteří se mi posmívali,
že jsem kluk."
Maminka: "Někdo nám vysypal na trávník smetí. Josie přišla 
domů a ptala se mě na výrazy, které jí řekli. Zeptala jsem se jí,
kdo to řekl."

Listopad 2014 - Genderová věda (dokument National Geographic) 2217



Josie: "Byla tam Isabela a ta mi řekla, že jsem teplouš. Cítila 
jsem se smutně. Řekla mi, že na mě zavolá policii, aby mě 
dali do vězení."
Maminka: "Viděla jsem jí v očích bolest. Hromadilo se to v 
ní. Bylo to stále těžší. Říkali jí tyto věci rovnou do očí. Jednou
jí dokonce vzali koloběžku. Hrozně potom brečela. Byly to 
pro ni opravdu těžké časy. Byla ale statečná a pokračovala v 
tom dál. Brala si dál na sebe holčičí oblečení a chodila v nich 
ven a do školy, kde jí zase napadali. Ale ona to dělala tak 
dlouho, až je prostě udolala."

Zatímco Josie bojovala ve škole, maminka trávila nespočet 
hodin u internetu a snažila se zjistit, proč se její dítě tak vzpírá
smířit se s pohlavím, se kterým se narodila. Po osudném 
kliknutím myší se poprvé setkala s termíny transgender a 
transsexualita. Dozvěděla se, že její rodina není zdaleka 
jediná.

Maminka: "Uvědomila jsem si, že Josie není jediné takové 
dítě, že takových je víc. Že není žádná hříčka přírody. Byla to 
strašná úleva. Chtěla jsem oslavit, že nejsem jediná matka s 
takovými potížemi."

Neexistuje žádná konkrétní statistika o lidech, kteří mají 
potíže se svojí pohlavní identitou. Odhaduje se, že ve 
Spojených státech tvoří tito jedinci 1 % populace. To jsou 
přibližně 3 milióny osob. (V ČR se odhaduje počet těchto 
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jedinců na 30 tisíc, což je téměř 0,3 % populace. V SR má být 
těchto jedinců 300, ale my víme, jak to na tom Slovensku s 
těmito lidmi je...).
Někteří vědci jsou ale přesvědčeni, že tento odhad je příliš 
nízký. Přes informace, které se mamince Josie podařilo získat,
ji stále trápila jedna otázka: Proč se z jejího syna stala 
dcera?

Vědci začali v nedávné době hledat příčinu v mozku. A už se 
jim podařilo objevit několik souvislostí. Při jedné studii 
podrobně prozkoumali mozky zemřelých transsexuálních 
mužů. Poté je srovnali s mozky heterosexuálních mužů a žen.
Zjistili, že muži s poruchou pohlavní identity a heterosexuální
ženy měli podobnou strukturu v jedné části mozku, která 
souvisí se sexem a nazývá se hypothalamus.
Když v jiné studii vědci analyzovali DNA mužů s poruchou 
pohlavní identity zjistili, že obsahuje gen, který je spojený s 
tvorbou méně účinného testosteronu. Snížená účinnost tohoto 
hormonu mohla ovlivnit pohlavní vývoj v děloze tak, že v 
mozku byly potlačeny mužské vlastnosti.

Otci Josie nové poznatky moc velkou útěchu nepřinesly. 
Poddůstojník americké armády měl pocit, že nežije v reálném 
světě.
Tatínek: "V době, kdy se Joey měnil v Josie, Joey...znáte 
to...byl můj kluk a miloval jsem ho z celého srdce. A stejně 
jako každý jiný otec jsem myslel na to, čeho dosáhne, co bude
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v životě dělat. Takhle jsem o něm přemýšlel. A pak se to celé 
všechno pomotalo. Z Joeyho se stala Josie. Oplakával jsem 
ztrátu svého syna. Nevěděl jsem, co mám dělat."

Zatímco otec se stále nemohl smířit s novou situací, matka se 
rozhodla přijmout identitu své dcery a zorganizovala focení, 
na kterém se Josie mohla radovat ze skutečnosti, že je dívka. 
Tento okamžik otcův přístup změnil.

nejšťastnější úsměv Josie

Tatínek: "Musel jsem potlačit svoje pocity, protože to byla její
šťastná chvíle. Když jsem viděl, jak se usmívá... Stačí se 
podívat na její fotografie. Má na nich tak šťastný úsměv, jaký 
jsme u ní nikdy předtím neviděli. V tom okamžiku mi bylo 
jasné, že je to ona. Byla to opravdu ona. To byl ten okamžik, 
kdy se to změnilo."

Listopad 2014 - Genderová věda (dokument National Geographic) 2220



Přijetím pohlaví své dcery se rodiče vzepřeli doporučení 
mnoha odborníků, kteří tvrdí, že většina malých dětí s 
takovýmto chováním nakonec u druhého pohlaví neskončí. 
Nejsou ale sami. Stále větší počet psychologů a rodin věří, že 
přijetí druhého pohlaví u dětí, jako je Josie, je v jejich 
nejlepším zájmu. (Počet transgender dětí, které v dospělosti 
nakonec netrpí poruchou pohlavní identity je však 77 - 94 %).
V současné době rodiče spolupracují s lékaři a podpůrnými 
skupinami na řešení budoucích těžkostí. Asi nejtěžším 
obdobím bude puberta. V pubertě by se Josie musela vyrovnat
s radikálními změnami svého těla. Měla by hlubší hlas, zvětšil
by se jí hrtan a začaly růst vousy. Ve varlatech by se začaly 
tvořit spermie. V těle by jí proudilo velké množství 
testosteronu. Mnoho takovýchto dětí propadne depresím. 
Objeví se myšlenky na sebevraždu a sebepoškozování. 
Existuje však řešení - hormony blokující pubertu.
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Nový rodný list Josie, kde je jako pohlaví uvedeno "žena"
včetně ženského křestního jména. To je v Coloradu možné

změnit i u dětí bez operace.

"Co je tam napsáno, Josie?
Je tam napsáno "Josie Claudine Romero", pohlaví ženské.

ŽENSKÉ!!! :)
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"Co to znamená?"
Znamená to, že jsem holka. A když někdo řekne, že jsem kluk,

tak mu řeknu, že jsem holka. Že neříká pravdu.
Jsem holka!

Rodiče Josie si dnes užívají klid, který se jim podařilo získat.
Tatínek: "Já vím, že zdaleka nejsme z nejhoršího venku. 
Určitě nás čeká ještě velká spousta potíží, které budeme muset
překonávat. Podařilo se nám ale dát naši rodinu dohromady.

Několik dokumentů o Josie natočila televize NBC a je možné 
je v angličtině shlédnout zde.
Já sem vložím alespoň Josie fotku, když už jí bylo v r. 2013 
dvanáct let:

V tomto videu přečetla svou esej na téma, jak si myslí, že bude
jednou vypadat její život. Napsala, že by chtěla mít hodného

manžela, děti a že bude určitě moc krásná :)
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Tohle všechno se děje teď a tady. A já se moc ráda třeba za tři
nebo pět let podívám, jak se Josie daří.

Ona je vlastně tentýž šťastný případ jako Joppe z Holandska,
o které jsem psala nedávno.

Lidé, jako jsou rodiče Josie by byli rádi, kdybychom 
přehodnotili svůj přístup k pohlaví. Doufají, že je ostatní 
pochopí a budou akceptovat. To ale není vždy snadné.
Společenská struktura je vybudovaná na dvousložkovém 
modelu ŽENA - MUŽ. Přitom v přírodě existuje celá řada 
mezistupňů mezi mužským a ženským pohlavím. Většina lidí 
se to ale snaží nebrat v úvahu.

Jeden vědecký tým analyzoval všechny živočišné druhy na 
planetě a zjistil, že téměř 50 % druhů se na ženu a muže 
nečlení. Jde například o hermafrodity. Celá polovina všech 
živočišných druhů na Zemi!

Hidžra - třetí pohlaví v Indii
V Indii existuje tzv. "třetí pohlaví", kterému se říká "hidžra". 
V dokumentech je označováno jako "T" (transgender). 
Zatímco dříve byly hidžry uznávány, dnes jsou na pokraji 
indické společnosti a bojují o přežití, čelí diskriminaci a 
předsudkům.

Dokument monitoruje život jedné hidžry, která vystudovala 
vysokou školu a přemluvila dokonce jednu indickou televizní 
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společnost, aby mohla moderovat svou vlastní talk show 
věnovanou otázkám sexuálních tabu. Tato show se přes noc 
stala absolutním hitem.

Rozdíly v sexuálním chování a orientaci by lidé měli lépe 
chápat. Měli by je příjímat a dokonce je i vhodným způsobem
podporovat, protože na nich není nic, co by se mělo 
potlačovat nebo eliminovat.
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Pan soused mi nese klíč
30. listopadu 2014 v 17:05 | Tereza 

Tak teď jsem se fakt pobavila :)
Zhruba jednou za tři měsíce vyjde 
na každý byt u nás ve vchodě velká 
služba. Úklid vstupní haly, dveří, 
výtahu. Dnes jsem čekala na klíč od
úklidové místnosti já, protože jsem 
pro příští týden na rozpisu úklidu. 
Ten klíč si předávají sousedé jeden 
po druhém, aby jako nezapomněli, 
že mají příští neděli uklidit.

Klíč nám vždycky přinášel soused z patra pode mnou. Tento 
pán mě viděl za celou dobu přeměny asi jednou a to poměrně 
nedávno.
Předchozí úklid před 3 měsíci mi totiž přinesla klíč jeho 
manželka.

Otevřu mu oblečená ještě, jak jsem přišla od mamky - prostě 
hezky (jak jinak taky, že? :) No náhodou musím říct, že když 
jsem se strojila k mamce dnes na oběd, tak jsem se musela v 
tom zrcadle i vyfotit. Abych měla fotku z 9. měsíce HRT a 
hlavně měla co posílat klukům, protože se mi ta fotka moc 
líbila (jelikož se mi líbil už jen ten pohled do zrcadla, což 
neříkám, abych se chválila, ale konfrontuji svůj vzhled s tím, 
co jsem prožila v pátek večer na tom nepovedeném rande). To
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odeslání fotky jsem taky hned udělala, i když vím, že si tím 
zase koleduju :))) Jenže já tam v tom zrcadle prostě toho 
chlapa nevidím a měla jsem z toho takovou radost, že jsem si 
to musela zfotodokumentovat :) A nebyla jsem sama, kdo byl 
z té fotky nadšený :) To se musí využít, tyhle chvíle, kdy 
máme sebevědomí zase na svém místě :) Může totiž zase 
honem rychle spadnout pěkně dolů.

Takže jsem otevřela dveře bytu, za nimi stál pan soused a říká 
něco, čím mi vyrazil dech: "Áááá, tak JSOU doma. Dobrý 
den. VÍTÁM VÁS V BARÁKU. Máte velkou službu a tady je
klíč."

Chvíli jsem přemýšlela, jak to myslel. Proč mě vítá jako pako 
v baráku, ve kterém bydlím 11 let? :)

Ale pak mi to došlo.

On si asi myslí, že jsem buď nová partnerka pana Nováka 
(jakože Toma) nebo úplně nová majitelka bytu! :)

On mě vítá v tomhle domě jako novou nájemnici!

Jsem z toho upřímně zcela vysmátá.

Já tyhle situace (obzvláště ty nečekané) miluju. :)
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Prosinec 2014

9. laser a milá depilační sestra
1. prosince 2014 v 22:37 | Tereza 

Páteční rande, při kterém mě zradil hlas mě přivedlo na 
myšlenku opět odhodlaně pokračovat v tréninku svého hlasu. 
A tak jsem si vzala svůj telefon s oblíbenou aplikací "Cifra 
Club Tuner", která zobrazuje aktuální frekvenci mluveného 
hlasu (nad 175 Hz jde o ženský hlas, pod 165 Hz mužský (co 
je mezitím se mě neptejte! :), nad 400 Hz jde o Mickey Mouse
:) a zjistila jsem, že pod 180 Hz můj hlas už neklesá. Ani když
se nesnažím mluvit "žensky". Dokonce když se snažím, 
běhala tam taková hezká čísílka jako 200-220 Hz, což je 
výsledek, se kterým bych měla být spokojená. Jenže 
frekvence není všechno, jak vím. Přišla jsem na to, že jsem 
nesprávně artikulovala, že jsem nemluvila měkce, jak jsem to 
kdysi uměla a občas jsem i drmolila. To vše se nesmí již 
opakovat.

Když mi včera úplně náhodou dal z ničeho nic na internetu 
jeden milý kluk své číslo (já si jen povídala o tom, co dělá, 
jakého má psa, kolik vrat namontuje denně a najednou tam 
přistálo číslo :), tak jsem si řekla, že si ten hlas zase ověřím 
aspoň přes telefon. Nedalo mi to. A navíc jsem ho chtěla 
slyšet. Není nic jednoduššího! :) Je to jen telefonát a já si 
povídám ráda. :)

Prosinec 2014 - 9. laser a milá depilační sestra 2228

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.studiosol.afinadorlite
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.studiosol.afinadorlite


Buď to položí nebo řekne, že mám divný hlas a začne mu to 
vrtat hlavou, takže se na to zeptá. Nebo nic neřekne :)
"Ty máš hezký hlas! Přesně takhle jsem si ho představoval."
Ahaaaa. Překvapil mě.
Následoval 1,5 hodinový rozhovor.
Zvládla jsem to.
Věděla jsem sice, že už to zní přijatelně, že nedrmolím, že se 
do hlasu usmívám (do toho jsem se ani nutit nemusela, 
protože bylo veselo), ale že řekne tohle? Jasně, že mi chtěl 
udělat radost, ale tak kdyby mu zněl divně, za půl hodinky mi 
znovu nevolá :).
Když jsem viděla na FB jeho bývalou partnerku, okamžitě 
jsem věděla, že tenhle muž má rád hezké slečny a 
předpokládám, že velmi ženské s něžnými hlásky. Že 
neakceptuje jakékoliv "odbočení" od této ženskosti, protože 
sám byl velký sympaťák typu Tom Cruise za mlada :) Kam já 
se na tu slečnu hrabu... A tak mu říkám: "Čím to, že si povídáš
zrovna se mnou? Tady je takových krásných slečen, jak jsem 
teď koukala..."
"Když ty máš něco, co ostatní nemají!"
:)))
Tak to jsem faaaakt nekomentovala. Kdyby věděl, jak velkou 
teď vyslovil pravdu! :)

Co se hlasu týče, zase se mi vrátilo zpět mé sebevědomí. A 
začala jsem si ten rozhovor užívat, hrát si se svým hlasem. 
Jakmile totiž získám zpět sebevědomí a přestanu být nervózní,
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vše je jiné a má to obrovský vliv na výsledek. Dobrý vliv. 
Trošku jsem toho chudáka provokovala. Ale on si začal! :) 
Takže si za to může sám a teď z toho nemůže usnout. Ale já 
nejsem tak bezcitná. Jsem s ním v kontaktu, aby mu nebylo 
smutno a mě taky ne.

Budu ho ale muset trochu zklidnit. Někteří muži jsou fakt jak 
utržení ze řetězu.
Na setkání může zapomenout. Z čehož samozřejmě radost 
nemám, ale je to teď nezbytné.

I proto, že jsem se dnes vrátila z 9. laseru, takže 
nenamalovaná (oči jsem si ale nechala), začervenalá a mírně 
napuchlá. Fakt ideální stav na schůzky :)
Cestou domů jsem dostala sms: "Prosím zastav se, až budeš 
projíždět kolem mě. Nebo se sejdeme na pumpě aspoň na 
kávu. Stačila by mi chvilička. Jen tě na vteřinku vidět. Nevadí
mi, že máš po tom kosmetickém zákroku červené tvářičky."

Byla jsem smutná. To byl tak krásný nápad. To je přesně 
moment, který by jakákoliv jiná žena využila. Vždyť co je na 
tom dát si kávu na pumpě s někým, kdo se jí líbí?

Já se svým laserem ožehnutým obličejem sice v dámském, ale
jen tak v teniskách bych opravdu dojem neudělala. A tak jsem 
mu napsala, že to tento týden nevyjde (než se má tvář uklidní)
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a vlastně ani potom, protože jsem zase v Hradci a se 
zafačovaným krkem taky na schůzku nepůjdu.
A je to.
Jenže čím víc ho odmítám, tím víc mě chce. Takže je to 
takový začarovaný kruh. Klasika.

V Praze, která se podle mě ráno probudí do ledového krunýře,
jak tam šíleně lilo a mrzlo zároveň a já byla ráda, že jsem se 
odtamtud ještě dostala se svým autíčkem s novým ledovým 
"lakem" na naše suché severočeské silnice, jsem byla na 
laseru opět u depilační sestry co minule. Zaskakuje za mladé 
sestřičky, které jsou nemocné. Minule (byl o tom článek "Tak 
trochu jiný osmý laser" z 31.10.2014) jsem zjistila, že 
sestřička (taková moc milá paní) tím, že jen zaskakovala, 
nečetla mou kartu od začátku (to by taky byla pěkná nuda číst 
jí rok zpětně) a tak zkoukla jen poslední záznamy, kde o 
důvodu mých návštěv a depilace obličeje nebyla ani zmínka. 
Pro ní jsem byla prostě paní Nováková. (Což taky jsem.)
A tak mě tehdy potěšila rozhovorem, kterým mi tak nějak 
neplánovaně vlastně řekla, že mě vidí jako ženu, když mluví o
tom, že její dceři se také zbláznily hormony a narostlo chmíří 
pod nosem. Stejně, jako mě.

A dnes to pokračovalo :)
"Jednou ukážete svým vnoučatům fotky, jak jste byla krásná!"
:)
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"Máte moc krásný prstýnek, to je zlato?"
"Ne, jen bižuterie. Já vlastně na pořádný prstýnek ještě 
čekám..." (chtěla jsem naznačit, že jsem sama).
"Jéé, vy se teď budete zasnubovat?"
:)
Ach jo. Paní! Vy jste tak milá! (To jsem si jen pomyslela, ale 
culila jsem se na ní dál).
"Néé, bohužel ne. Ještě nikdo takový není."
"No tak to se nebojte, ono to brzy přijde. Já mám také 
přítele... tedy aspoň doufám ještě, už jsem ho týden neviděla...
a ten mi říkal...."
To už jsem se zase smála.
Paní je vtipná, milá, něžně mi zakrývala rty a než vypustila 
laserem impuls, řekla "včíííl" :) Je totiž původem z Moravy.
Takhle hezky jsem si už dlouho nepopovídala. Měla mě celou 
přečtenou během chvilky, ale pořád jí tak nějak nedocházelo, 
že ty vousy, které mi tak hezky ničí, nejsou na mé tváři proto, 
že mám ve svém ženském těle hormonální změny, které je 
způsobují, ale že jsou pozůstatkem mé nemilé minulosti, která
už ale z větší části krásně odumírá.

Myslím, že paní ředitelka, která byla u placení a komentovala,
že si mě pamatuje přesně před rokem (5.12.14 jsem tam byla 
poprvé), jak jsem vypadala (asi jako Rumcajs, protože v práci,
kde ještě nic netušili prohlásili, že jedu dělat čerta :), 
zachovává profesionální přístup, protože mě prostě před svou 
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depilační sestrou ani minule ani teď nevyoutovala. (A já vím 
proč. Má velmi dobrý vztah k celé LGBT komunitě.)
Byla z toho výsledku nadšená. Jako já i sestra.

A šla jsem se klouzat v loužích na metro :)
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Single nebo double?
4. prosince 2014 v 21:16 | Tereza 

Prostě nestíhám!
Nestíhám nic. Buď jsem se 
zpomalila já nebo zrychlil tenhle 
svět.
Nejspíš to bude těmi Vánocemi. 
Lidé jsou podrážděnější a chovají 

se jinak, než z nich potom to napětí na Štědrý den spadne. A 
do toho milión objednávek, takže nestíhám ani balit, dodávat, 
nakupovat... Na všechno jsem sama. A to je ten kámen úrazu, 
který mi nezbývá než táhnout dál se zatnutými zuby a zase to 
přejde.

Dnes jsem si konečně našla pár minut na psaní místo toho, 
abych si dělala něco malého k večeři, takže honem honem :)

Včera mě při cestě do Německa pro zboží provázel divný 
pocit. Řekla bych, že to byl jeden z nejprimitivnějších pocitů 
a tím byl smutek. Ale netýkal se přeměny, týkal se (čeho 
jiného) chlapů! :)

Celou cestu mě doprovázel Pája svými zprávami, na které 
jsem mu odepisovala co nejponureji umím a byla naštvaná, že
místo toho, abych s ním seděla někde na večeři, na kterou mě 
neustále zve, sedím v autě, sama a pak jdu nakupovat - zase 
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sama, zatímco všude kolem mě se zrovna všichni museli 
zbláznit, protože nikdo sám nebyl.
Slečna s culíčkem byla v obchodě svým chlapcem vzata do 
náruče a položena do vozíku. Nikdo je neviděl. Jen já, protože
jsem se tam omylem zrovna objevila. Pak jí zase vytáhl a 
začal líbat.
A její reakce? (Typicky ženská :). "Musím si umýt vlasy!"

Cestou zpět jsem pustila automatické ladění rádia a naskočil 
mi tam Večerníček. Tenhle díl byl o tom, jak byl chlapec rád, 
že je rodina na Štědrý den pohromadě. Joo tak doposlouchala 
jsem ho, protože na tom nejsem zase tak špatně, abych to 
nezvládla, ale pořád ta šedá obloha, tma ráno, tma když přijdu
z práce. Všude pořád jenom TMA! A do toho ještě zima. 
Všude a pořád. Výborná kombinace.
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Co je domov, když vás v něm nikdo nečeká?

Kolem mě desítky domů, ve kterých někdo někoho čeká. 
(Jeden jsem s vánočními světýlky v oknech vyfotila - to je ten
divný obrázek nahoře k článku. Je to dům v jedné prudké 
zatáčce na cestě ze Žitavy. Čekala jsem tam už jen tu srnku s 
nádhernýma očima, co je taky sama...).

Ve svých smskách pro Páju jsem byla na zabití. Ale jeho 
reakce mě pokaždé potěšila. Jenže já se ho snažila odradit, 
ukončit to, dát mu najevo, že v téhle konkurenci tu má na 
výběr lepší... Tohle ale většinu mužů "nakopne" ještě víc :
( Takže to mělo opačný efekt, jenže mě trápilo, že se s ním 
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prostě sejít nemůžu. On to nedokáže pochopit. Má spoustu 
otázek, které naprosto chápu a já zarytě mlčím o tom, co mu 
nikdy neřeknu. Pak se ale nemůžu divit, že mám s muži jen 
trápení. Řekla bych, že totéž, co ostatní ženy. Přeměna na to 
ale přeci jen určitý vliv má, protože zatímco jiná žena by 
opravdu na tu večeři nakonec šla (jelikož se jí ten muž líbí), 
ale já nemůžu. A vysvětlovat tomu muži, že nemůžu a přitom 
neprozradit nic z toho, proč nemůžu, je pro mě něco jako 
kvadratická rovnice nebo integrály zkroucené jako labutě.

Navíc tím, jak nestíhám, nestíhám ani jeho. Vždyť já na 
partnera nemám ani čas! Natož flirtovat s jinými kluky.

Do toho napjatá atmosféra v práci. Ne kvůli přeměně, ale 
pracovně. Ačkoli jednou ke mě přilétlo označení "slepice" a to
se vlastně přeměny týká. Což je svým způsobem poklonou. :) 
Tak dík. Za pár měsíců už to ale jako poklonu brát nebudu. 
Samozřejmě jsou zde důvody k zamyšlení.

Je tedy lepší být single nebo v páru?
Myslím si, že život je jednodušší ve dvou. Ale znamená 
"jednodušší" také "šťastnější"?
Domnívám se, že ano.
Dnes mi kolegyňka říkala o kamarádce, že má ve vztahu krizi.
Že teď všude kolem vidí rozcházející se a rozvádějící se páry. 
(Tak pokud platí pořád statistika, že 52 % manželství se 
rozvádí, pak se není čemu divit. Je zvláštní, že vidíme ty 
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rozcházející se, zatímco ty nerozcházející se nikoliv, ač jich je
tu úplně stejně jako těch rozcházejících.). A rozchody se šíří 
jako mor. Psala jsem tu o tom kdysi - možná tak před rokem a 
půl. Má tedy ale potom smysl někoho hledat?
Samotné hledání a namlouvání je fajn. To známe všichni. 
Když to vyjde, dají se dva lidé dohromady a žijí spolu. A to je 
důvod, proč jsme to hledání podnikali, ne? Nikdo nechce být 
sám. Nebo ano?

Setkala jsem se se spoustou lidí, kteří mi řekli, že mi závidí. 
Že si mohu dělat, co chci, kdy chci, o všem rozhodovat sama. 
Ale mně chybí to sdílení dobrého a zlého. Dobré je dvakrát 
hezčí, zlé je dvakrát menší, když máme vedle sebe někoho, o 
koho se můžeme opřít nebo se s ním potěšit. Jasně, že v 
každém vztahu to občas zabouří, ale proč se vlastně lidé 
rozcházejí?

Je to, jakoby nevěděli, co chtějí...

Co tím svým přemýšlením o domovech, ve kterých nás nikdo 
nečeká, chci říct?

Pokud je lepší být single, pak máme (my v přeměně) výhodu, 
protože (jak jsem zjistila) já sama si partnera schopna najít 
nejsem. Tedy já bych ho našla, ale není možné žádným 
způsobem docílit toho, aby ten vztah pokračoval tak, jak 
chceme oba. Vím přesně, co chce a stejně tak to ví on. Ale 
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bohužel tyto dvě představy do sebe zatím nemohou 
zapadnout.

A tak nezbývá, než čekat, těšit se z maličkostí, které nám 
přeměna přináší a občas si zaflirtovat na internetu s nějakým 
hezkým a milým mužem. To je všechno, co teď můžu.

"Měli byste se vidět." To byla rada mé nejlepší kamarádky, 
kterou jsem vždycky poslechla, protože měla vždycky dobré 
nápady. Poprvé v životě jí ale neposlechnu... A teď jak z toho 
ven? Nedovedu být hnusná. Pája je na mě milý. Když je mi 
smutno, tak je tu - i když bohužel jen ve formě písmenek. Ale 
nemůžu mu přeci dva měsíce psát, jak je fajn a dávat mu 
falešné naděje, že se jednou uvidíme? On je teď hlavou v 
oblacích. A já taky, dokud si nevzpomenu, že tamto mezi 
nohama ještě pořád mám.

A tak řeším práci, e-shop, Páju a když přijdu v devět večer 
domů, skočím do sprchy, udělám si čaj a jen si sednu, tak ... se
najednou probudím, protože jsem usnula a přesunu se do 
postele. V mobilu deset smsek, na které jsem už ve spánku 
nemohla odepsat a v počítači další objednávky, takže zítra 
zase tentýž kolotoč. Práce, práce po práci a já na všechno 
sama.

Ale nestěžuji si. Pořád je to lepší, než předtím. Protože být 
sama jako Tom nebo jako Tereza je ooooobrovský rozdíl! :)
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Když jsem se v Německu stavovala Kačence pro Mikuláše, u 
pokladny přede mnou stála paní. Asi 40 let, dlouhé černé 
vlasy, vyšší, hrubší rysy ve tváři. Prostě normální ženská. Ale 
pak promluvila!!!
Ouuuu.
První, co jsem udělala bylo, že jsem jí sjela od hlavy až k 
patě, jestli není po přeměně. :)
Tak hluboký hlas jsem u ženy už dlouho neslyšela. To není 
možné, že má biologická žena takový hlas!
No, měla.
A zjevně to nijak neřešila, protože jsem si jistá, že to žena 
byla. A i kdyby ne. Pořád jako žena vypadala. Jen ten hlas...

Nedávno jsem omylem klikla na svůj starý videoklip o 
přeměně před HRT. Prostě s fotkami bez hormonů tak, jak 
jsem se celé roky snažila dostat na druhý břeh. A nechápu, jak
mi ty fotky mohly na internetu před klukama procházet! :) Ale
procházely! :) Vidím v nich tolik toho muže... a cítím z nich 
ten obrovský nedostatek čehokoliv z ženského světa, kdy mi 
nestačilo být dvě hodiny týdně na správné straně a pak se zase
vracet. Každý den a každý okamžik to lezlo do mé hlavy, 
neustále tu ta žena byla a chtěla moc ven, ale nemohla.
Tedy mohla, ale zbořil by se jí svět. I když zjistila, že se 
nakonec žádné boření světů nekoná.
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A pokud by se náhodou nějaký svět zbořil, on se dá totiž zase 
hezky postavit. Jen si myslíme, že ne.

Nestihla jsem si koupit župan :( Takže v Hradci budu lítat v 
jejich erárním, ale aspoň ve svém pyžámku. A jak mi dnes 
řekla kolegyňka: "Ono je někdy lepší být na pokoji s muži, 
než s ženami. Já sama jsem žena, ale musím potvrdit, že 
některé z nás jsou tak zlé! Na to si budeš muset zvyknout..."

Jak jsem řekla. Nechci jen výhody.
Beru tenhle můj vysněný svět se vším všudy. Chci i to špatné, 
protože to k tomu patří. A všechno je stejně v mých rukách, 
jak to dopadne. Celý můj život...

Další článek bude nejspíš napsaný z Hradce, protože zítra si 
jedu pro Kačenku a o víkendu stíhat psát nebudu.
Běda, jestli tam na mě nebudou hodní! :)

https://youtu.be/GL2_DMIVL_c
Ujíždím na tomhle pocitu...
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Sbohem ovoce z krku (I.)
9. prosince 2014 v 7:52 | Tereza 

Včerejší den odehrálo svou roli v mém životě tolik 
zajímavých lidí! Bezpochyby kdybych seděla doma v koutě, 
nikdy bych takové lidi nepotkala a takové situace nezažila.

Má ranní cesta chumelenicí do Hradce mi moc na nervozitě 
neubírala, i když nejde o žádnou těžkou operaci, ale o takovou
banalitu, jako je redukce chrupavky štítné (prostě toho 
děsného Adamova jabka, které Eva nemá a má tak krásný 
krček, zatímco Adam tam má bouli jako Brno). Jenže v 
momentě, kdy taková situace nastane to stejně pro každého 
přestává být banalitou a vnímá to jako tu největší operaci 
života! :) (Doufám, že ne doktorova.)

Vím, že nemá smysl popisovat takovou drobnost, jaká mě 
zítra čeká, ale zase na druhou stranu - jsem plná dojmů a 
detailů, které jsem během dne zažila, takže si je tu prostě 
hezky před vysprchováním popíšu a protože detaily miluju, 
tohle bude velmi detailní pohled na jednu návštěvu Fakultní 
nemocnice v Hradci Králové jedné z nás.

Zaparkovat v Hradci je prakticky nemožné. Určitě bych 
zvolila odvoz, kdybych nějaký měla. Bohužel Pája ani nikdo 
jiný ještě nejsou na takové úrovni (ve vztahu), aby mě vozili 
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po vyšetřeních a drželi u toho za ruku. Takže zase jak jinak - 
hezky sama samotinká do velkého města.

Jak mi poradila slečna z Hradce z votocvohoz.cz, kterou jsem 
před pár dny kontaktovala s prosbou, kde u nemocnice 
zaparkovat, auto jsem nechala na jednom ze sídlišť. Měla 
jsem možnost zaparkovat za nemocnicí u řeky, kde auta 
parkovala úplně všude - v blátě, v loužích, na chodníku... ale 
představa, že tam mám své autíčko tři dny na pospas různým 
živlům by mě v noci děsila a nespala bych z toho akorát. A tak
jsem popojela. Jenže popojet znamená zajet do některého ze 
sídlišť a stejně mám o své auto strach. Nebo je možné auto 
zaparkovat na placeném parkovišti u nemocnice. Na tři dny to
ale vyjde pěkně draho. Do FN Hradec Králové se zkrátka 
nemůže jezdit vlastním autem. (To je můj závěr.) Jak mi 
potom bylo řečeno místními na pokoji, všechna místa k 
parkování tu v Hradci vlastní nějaká firma a ta vyžaduje 
parkovací kartu, kterou nemám. (Jak jsem tohle ale měla 
vědět?).

Bylo samozřejmě víc věcí, které jsem nevěděla, i když jsem 
pár rad do nemocnice dostala. Naštěstí hradecká nemocnice 
patří mezi ty, které pacienta poměrně dobře o všem informují 
(ne jako v Motole).
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Když jsem konečně zaparkovala a došla v tom ledovém 
vichru v kozačkách ke kartotéce na ORL, čekala mě úplně 
narvaná čekárna, ve které se téměř nedalo ani sednout.

Sestřičce v kartotéce jsem oznámila, že jdu na příjem - hned si
vytáhla kartu a okamžitě věděla. Zeptala se na pár věcí, ani 
jsem jí nestihla říct, aby mě oslovovala "paní Nováková" a 
řekla mi, ať se posadím, že si mě vyzvedne sestřička.
Tak jsem seděla a čekala. Tím začala série čekání. Na čekání 
je fajn, že se nic nemusí, protože se ani nic jiného dělat nedá -
jen čekat. Když to ale trvá moc dlouho, už to člověka přestane
bavit. Jenže mě to bavilo, protože jsem byla obklopená lidmi 
a měla jsem radost, že nikdo neciví.

Otevřely se dveře a úplně jiná sestřička zavolala "paní 
Nováků".

No tím si u mě šplhla - tou "paní". Moc jsem se bála, aby mě 
nevolali podle toho písmenka "M" v občance. :( Fakt jsem to 
v tu chvíli hodně řešila, protože kolem mě bylo v těsné 
blízkosti asi 30 lidí.

Sestřička byla usměvavá, já šťastná, změřila mi tlak, tep (ten 
vyskočil, protože jsem byla nervózní), zeptala se zase na pár 
věcí a řekla mi, ať si sednu u dveří č. 9 na konci chodby, kde 
mě zase někdo zavolá. A do ruky mi dala papíry k vyplnění a 
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podpisu. (Že souhlasím se vším a napsala jsem tam kontakt na
mojí mamču, kdyby se jako náhodou něco stalo).

Zase jsem seděla, koukala, přede mou byla jedna starší paní, 
co šla také na příjem a všude kolem mě brumlající dědulové, 
se kterými jsem tedy opravdu na pokoj nechtěla... A najednou 
"paní Nováků!"

Jůůů...zase "paní" :) Tady jsou hoooodní! (Neměla bych si na 
to už zvykat? :) Když ono to tak krásně a libozvučně zní...

To mě volal pan doktor na příjmu. Předběhla jsem tu starší 
paní (prý proto, že jsem jeddnodušší případ a budu vyřízená 
rychleji, tak abych nemusela čekat. Podle mě byl pan doktor 
jenom zvědavý :) No jasně, že na mě! :) A hodně rychle jsem 
si ho vyzpovídala, místo aby on vyzpovídával mě :)

Byl to totiž mladý usměvavý milý a sympatický lékař, který 
měl ale lékařskou mikinu, takže mu nešlo přečíst jméno na 
visačce :(

Jakmile jsem promluvila, první co bylo řekl: "Tedy ten váš 
ženský hlas! Na vás by to člověk nepoznal." :)

Tak teď nevím, jestli to myslel vážně nebo si chtěl šplhnout, 
ale je fakt, že jsem se zrovna vůbec nijak zvlášť mluvit žensky
nesnažila. Jak jsem zjistila, tak čím víc se snažím, tím větší je 
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to katastrofa (viz osobní zážitek s Martinem, u kterého jsem 
pohořela). Když se ale nesnažím, zní to lépe. Musí to znít 
lépe, protože jsem právě na pokoji a normálně mi to prochází 
(ale nechci předbíhat) :)

Super. Tak panu doktorovi se líbí můj hlas, tak to si s ním 
začnu povídat :)

"A pane doktore? Takže vy jste teď takový nástupce MUDr. 
Chroboka?"

Úsměv od ucha k uchu (dokonce se snad i začervenal).

"Néé, to snad ještě ne, ale je pravda, že jsem u toho už od 
začátku, ještě když se tyto operace dělaly v Pardubicích, takže
nebojte, dělám to už dlouho." (Tak nějak předpokládám, že 
tohle opravdu tito pánové nečtou :)

(Vypadal tak mladě!)

"A pane doktore, víte co by mě zajímalo? Kolik se nás tu tak u
vás třeba ročně objeví?"

(Zase ta moje statistika.)

"Nooo... to je nárazové. Vy když si to mezi sebou řeknete, tak 
jste tu pak dvě tři... za měsíc... a pak několik měsíců nic. 
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Takže v průměru tak jedna měsíčně. Teď nedávno jsme tu 
měli jednu slečnu, které jsme operovali i hlasivky." (To byla 
Ashley).

Tak to není moc. Shodli jsme se ale na tom, že sem k nim se 
všechny koncentrujeme, protože není kam jinam jít. Takže 
jsme i tak poměrně vzácný úkaz :)

Podíval se mi do uší, do nosu, do pusy a na hlasivky (fuj 
nesnáším to poslední vyšetření), kdy mi strčí něco dlouhého 
do krku a ještě u toho mám zpívat nebo co. Vypsal další 
papíry, pořád něco ťukal do počítače a pak mi řekl dnešní 
nejkrásnější větu: "Tak paní Nováků. Můžete jít. A půjdete na 
druhé patro - NA ŽENSKÉ!" :)

Joooooooooo.

Měla jsem takovou radost, 
že bych ho snad políbila :) 
Bylo to na něm vidět, že ví, 
že mám radost. A tak jsem 
prošla v prvním patře kolem 

dveří s nápisem "mužské oddělení" a došla do druhého, kde 
bylo napsáno "ženské oddělení".
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Zaťukala jsem na sesternu a otevřela mi moc milá a usměvavá
sestřička, která mě zase posadila na chodbu, že si mě hned 
zavolá.
Já už byla ale ve své nezvladatelné euforii a tak i kdyby mě 
teď poslali mezi deset chrápajících babiček, budu šťastná a 
nadšená, jako jsem ani nečekala, že mohu být. Tohle ale 
prostě člověk zažije až když se do takové situace dostane. Do 
té doby se o tom všem může jen domnívat a představovat si 
to.

Za chvilku jsem šla dovnitř, sestřička se zase vyptávala na 
obvyklé věci a já jí poprosila, zda by mohla do počítače 
napsat, abych byla oslovována "paní Nováková" místo "paní 
Nováků", že to "ůůů" nepoužívám. To nebyl problém a tak 
jsem od té chvíle byla vždy a všude oslovována "paní 
Nováková", což mi moc pomohlo i na pokoji s mými 
spolubydlícmi, které (jak se zdá) netuší vůbec nic, protože už 
se jedna paní přede mnou několikrát i převlékala.

Mám z toho takovou radost!

Tu radost mi kazil jen fakt, že mě čekalo pět neplacených 
hodin vyřizování pracovních e-mailů a objednávek a dodělala 
jsem to teprve před chvílí, takže až teď můžu popsat své 
dojmy z prvního dne, kdy se vlastně až tak nic nestalo, ale pro
mě ano.
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Tolik jsem to chtěla někomu říct, že jsem na ženském! A pár 
smsek jsem taky hned rozeslala. I když nejvíc nadšená jsem 
byla stejně já :)

Jsem na pokoji se třemi lůžky. Jedna paní akorát odjížděla, 
takže s tou jsme si stihly ještě hezky popovídat a zbylé dvě 
jsou taky moc fajn. Jsou starší, ale moc mě baví to jejich 
"slečno, vy jste tak štíhlá" nebo "slečno, podala byste mi 
prosím čaj?" :) Nebo vyprávění o dětech, o svatbě, o módě z 
Německa... už jsme toho probraly... :) Nemá to konce. Ale 
objednávky jsem naštěstí udělat stihla.

Na patře je jen jedna sprcha a toleta, takže je to veeeeelmi 
zajímavé :)

Mají tu moc dobrý čaj - fakt!
Pořád chodím čůrat :)

A ty porce! Jen jsem je viděla, protože oběd jsem nedostala 
(to mi taky nikdo neřekl, takže jsem měla jen cukroví, které 
jsem ráno stihla popadnout a to bylo taky dobře, protože jsem 
tu pár koleček hezky rozdala a tím jsem se zkamarádila :) Pak 
následovala půl hodina diskuse o pečení :)

Já dostala až večeři (2x chleba se šunkovou lučinou) a snídani
už zase nesmím :(
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Ve dvě hodiny sestřička odvedla nové příjmy (celkem 4 ženy 
(včetně mě samozřejmě)) na konzilium do nižšího patra. Tam 
jsme zase seděli a čekali - 1 muž a my 4 ženy. Muž šel první. 
My až po něm. Probíhalo to rychle. Já šla třetí a tak když jsem
vešla, čekalo tam na mě asi 10 osob, z nichž nejdůležitější byl
MUDr. Chrobok, který si mě posadil na křeslo a vysvětloval 
nahlas, co bude dělat. "Pokud bude chrupavka pořád 
chrupavkou, odřízeneme jí jen nožem, ale bude-li zkostnatělá,
musíme vzít brusku. Někdy se to stává. Po celou dobu s námi 
budete mluvit." :) Aha. No na to jsem zvědavá.
Já byla veselá, usmívala jsem se a měla jsem takovou 
rozvernou náladu, že jsem se na každého culila, čehož si 
všiml jeden mladý pan doktor a usmíval se na mě celou dobu 
taky :) (Čehož jsem si všimla zase já :) Moc bych si přála, aby
se jmenoval p. Černý, protože ten mě bude zítra operovat. V 
googlu jsem ho nenašla, takže se podívám na tabuli tady na 
chodbě, jestli je to on.

MUDr. Chrobok se mě pak zeptal, jestli chci něco vědět, jestli
chci hlas ponechat a jestli souhlasím se zítřejším zákrokem, 
jak ho popsal. Všechno jsem mu schválila :)

Když jsem po chviličce z konzilia odcházela, pronesly ty dvě 
babičky na chodbě další krásnou větu: "Taková krásná slečna 
a nechali si jí tam jen takovou chvilku!" :)

To by mi lichotilo, kdyby babičky nečekaly na operaci očí...
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(No dobře, tak na ORL se operace očí nedělají, ale když já jim
to vždycky nevěřím :).

Ovšem má radost byla i tak stále veliká a je až doteď.

Sestřička mi před chvílí přinesla andělíčka a dostala jsem 
instrukce, co mám a co nemám. Sundat náušnice, prstýnky, 
zamknout do skříňky, zůstat na posteli, zřízenec přijede a 
odveze si mě. Toho andělíčka navléknout, až mi řeknou!

Jakmile rána přestane prosakovat, tak můžu jet domů. Dva až 
šest dní.

No to mám radost.

Ale ano, mám.

A uvidíme, jakou jí budu mít zítra, až přijdu na pokoj s 
podřezaným krkem :)

Teď čekám, až se uvolní ta jediná sprcha. Už jsem se tam byla
podívat třikrát. Ale ani to mi stejně nevadí. Do toho 
samozřejmě probíráme se svými spolubydlícími ty 
nejdůležitější věci :) Kdyby tušily, jak hezkou roli hrají v 
mém příběhu... Ty jediné tady nic o mé minulosti neví a 
přestože se lékařský personál choval ke mně hezky - ani 
jednou nepochybil a vyvolával mě ve správném rodě - jsou 
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pro mě právě tyto dvě spolubydlící těmi nejmilejšími 
osobami, které tu teď mám.

Pro ně jsem žena.

A tak bych to chtěla nechat už napořád.

Však už taky zbývá jen pár krůčků...

Prosinec 2014 - Sbohem ovoce z krku (I.) 2252



Velké sbohem ovoce z krku (II.)
9. prosince 2014 v 15:35 | Tereza 

Moc jsem se nevyspala. Jedna paní chrápala celou noc. 
(Vzpomněla jsem si na Danielku, když mi popisovala její noci
v Motole). Ale dnes by měla jít domů (takže dostaneme 
někoho nového).
Druhá paní je případ, se kterým si nevědí rady, tak jde dnes po
mně také na operaci, aby se jí koukli do ucha a všichni jsme 
moc zvědaví, co tam najdou. Přála bych jí, aby se na pokoj 
vrátila brzy. Dostat se do nemocnice po 4 měsících, protože to
bylo naplánované nebo během jednoho rána naprosto 
nečekaně je totiž rozdíl.

Ráno jsem se snažila vybojovat si své místo na toaletě, ale 
když jsem otevřela dveře (jelikož tam bylo zhasnuto), seděla 
tam jedna babička. Taková moc hezká babičkovská a hodně 
stará. Začala jsem se jí omlouvat a když vyšla ven povídá: 
"Vždyť jsme ženské, no tak coooo!?" :)

Bez snídaně hladovím. O kousek chleba žadoním.
Na vizitě všichni milí, usměvaví, zase "paní Nováková" :)
Však co jsem? Pan Tau? (Kdybych byla, už ze sebe dávno 
vykouzlím Terezu v takové podobě, po jaké toužím. Takhle to 
musí dělat doktoři).
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To, že nejsem na pokoji sama, skýtá své výhody i nevýhody. 
Spolubydlící jsou samozřejmě zvědavé paní (stejně jako já) a 
tak se ptají, s čím tu jsem. Nechtěla jsem moc lhát - navíc 
lékaři tu se mnou konzultují některé detaily před nimi - takže 
tak nějak spontánně vyplynulo, že jdu na uříznutí kousku 
chrupavky v krku, která tam být nemá :) Jakýsi výstupek. Což
je pravda. Neřekla jsem jim, že jde o chondrolaryngoplastiku 
ani nic podobného. Nemíním tu vůbec nikomu naznačovat nic
ze své minulosti a tak bych to chtěla praktikovat taky i ve 
svém dalším životě. (Myšleno v tomto, ale novém :). Prostě 
mám dva životy. To je super, ne? :) (Tak rozhodně bych byla 
radši, kdybych měla už od narození jen ten jeden správný, ale 
takhle je to pořád celkem přijatelné. Však co mi zbývá, než to 
brát s humorem?).

Proč jsem tak hodně překvapená, že jsem na ženském?
Je třeba říct, že ne všechna zdravotnická zařízení nás dávají 
automaticky na ženská oddělení. Ani toto v Hradci. Zrovna 
tady se to děje podle toho, zda vypadáme "přijatelně".
To slovo nemám ráda.
Co je to "přijatelně"?
Kdo a podle čeho to posuzuje? Podle vlastního úsudku?
Přijatelně...
Jasně, že nikdo nechce strašit ostatní pacienty na patře, takže 
je ta věc náramně složitá a ošemetná. Všechny si přejeme být 
na ženském oddělení. A oni vědí, jak moc o to stojíme.
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Tady je aspoň snaha, ale v některých psychiatrických 
léčebnách, o kterých vyprávěla Hanka, je to hrůza. Naprostá 
ignorace pravé identity s tím, že někteří psychologové a 
psychiatři nevěří, že nějaká transsexualita vůbec existuje. 
Přála bych jim, aby se s ní narodili.

Na Slovensku je situace ještě horší.

Na tohle neexistují pravidla. Všechno posuzují jen lidé a 
úsudek každého se může lišit. Nemůžeme jim to dávat za zlé, 
pokud je tu aspoň snaha. Ale můžeme mít radost, když se na 
ženské oddělení dostaneme :)

Bude devět ráno a já si tu krátím čekání, než za pár desítek 
minut přijede zřízenec a odveze mě s postýlkou na sál.
A říkám si - jak se asi vyspím a jaké to bude, až budu takhle 
ležet před úplně jinou operací?

Tak a je to :)

Jsou tři odpoledne, trochu jsem si ještě popracovala, pospala a
už tu ležím v plné síle zase na pokoji s podřezaným krkem :)
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Musím se ale usmívat, protože jak jsem v předchozím článku 
psala o lékaři, který mě přijímal a kterého jsem se vyptávala 
na různé věci, včetně toho, jestli mě bude operovat on (což 
nevěděl), tak to byl nakonec on, co si mě vybral na sále :) Já 
to tušila. Koukalo mu to z očí! :)

Pro člověka, který byl v nemocnici naposledy, když mu bylo 
devět, je vlastně všechno nové.

Zřízenec si pro mě přijel na pokoj, na posteli už jsem ležela s 
andělíčkem a čekala. Hodně nervózní, ale šťastná, že už se to 
děje, že si právě jedu za svým vysněným krásným krčkem. Ta 
touha po tom zmenšit tu bouli na krku, nevzhlednou, špičatou,
ostrou, tvrdou a mužnou, byla tak velká, že mi bylo jedno, jak
moc to bude nebo nebude bolet.

"Máme nějaký problém na sále, musíte ještě chvilku počkat," 
sdělili mi na před sálem, kam mě přivezl zřízenec. Ten nestojí 
moc za komentář. Byl to úplně obyčejný sanitář, který jen 
vozí postele s lidmi. Nepovídal si, neusmíval se, měl toho asi 
dost (nebo možná málo peněz).

Já jsem se rozhlížela kolem sebe, kolem mě chodili doktoři v 
zelených pláštích a rouškách, dostala jsem zelenou čepičku, 
abych si zakryla vlasy a po chvíli mě přivezli na sál.
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(Teď to budu vyprávět jak nějaký velký nezapomenutelný 
zážitek, který je pro mnohé z vás naprosto normálním 
standardním zážitkem na nemocničním sále, ale pro mě něčím
novým a jak bylo všechno nové, nevěděla jsem, kam koukat 
dřív).

Přelezla jsem si na lůžko a nade mnou se vznášely takové ty 
dva obří reflektory. Bylo na nich napsáno LED, což mě 
zaujalo, protože musely být stoprocentně nové. 
Instrumentářka mi potom řekla, že jsou tu teprve chvíli, a že 
byly nesmírně drahé.

Přišel můj pan doktor. Mladý MUDr. Černý z příjmu. Byl ve 
veselé náladě a zeptal se mě, jestli jsem připravená.
Jasně, že ano, pane doktore! :) Já už jsem se vás nemohla 
dočkat.

Pozdravila jsem ještě instrumentářku - takovou příjemnou 
mladou paní, nastavili mi před tvář hrazdu (takovou kovovou 
tyč), přes kterou přehodili modrou tkaninu, skrz kterou se dalo
dýchat a která měla jen jediný otvor přesně v místě mého 
krku.

A už to začalo.
No konečně.

Pan doktor mi popisoval, co se právě chystá dělat.
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"Tak teď vám píchnu umrtvovací injekci - bude to trochu 
tlačit a lehce to štípne."
Injekci jsem dostala přímo do ohryzku a ten tlak moc 
příjemný nebyl, ale dalo se to vydržet.
Pak mi z ničeho nic řekl:
"Tak a teď už řežu..." :)
Téměř nic jsem necítila. Jen tlak, když se o ohryzek víc opřel.
Vůbec nic jsem také díky tomu modrému hadru přes hlavu 
neviděla - jen slyšela, jak se doktor baví s instrumentářkou a 
oba dva pak i se mnou.
Fakt jsme si při tom povídali! :)

Nejtěžší moment nastal, kdy si odkryl tkáně (jak mne 
informoval) a začal hezky řezat.
Pižlal to skalpelem, různě si je měnil a co nešlo odpižlat, to 
odstřihl nůžkami.
U toho mi zpíval české písně, které si pustil v rádiu. Takže 
jsem měla výborný kulturní zážitek a chvílemi jsem měla co 
dělat, abych se nezačala smát nahlas, protože mě oba dva tak 
rozesmívali! :) (To se smí? :)
Po delší době instrumentářka poznamenala: "Teda paní 
Nováková, pana doktora to začlo vyloženě bavit, vy to budete 
mít tak krásné! Teď se z něj stal na okamžik plastický 
chirurg!" :)
A pan doktor to potvrdil. Začal si s tou chrupavkou (která byla
naštěstí měkká, nikoli zkostnatělá, hrát, hýčkat ji a 
nejnepříjemnější byly pouze momenty, kdy na ohryzek tlačil, 
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ale dalo se to také vydržet. Úplně stejný pocit mám teď - šest 
hodin po operaci - jako kdybych dostala silnou angínu. Špatně
se polyká a bolí to přesně v tom místě, který všichni známe, 
když nás bolí v krku. Takže nic nesnesitelného.

Párkrát jsem se přistihla, že bych i usnula. Ale jak mě 
rozesmívali, tak to nešlo.

Když jsme probírali to, aby si dal pan doktor záležet, ta milá 
instrumentářka vyslovila pochopení, že by to taky chtěla co 
nejhezčí a ví, proč to podstupuji. To bylo od ní hezké. Vlastně 
všichni tam byli moc milí. Ale na sále jsme byli jen my tři.

Snažila jsem se na doporučení co nejméně polykat. Když to 
šlo, tak jsem k tomu byla vyzvána, ale jinak to prý ruší jeho 
práci :)

Během operace jsme se všichni navzájem několikrát 
pochválili a když mistr skončil, tak prohlásil, že se mu to 
opravdu moc líbí, a že toho vzal hodně. Já se v tu chvíli už 
rozpývala v euforii při představě, že tam ta vyčnívající špička 
na krku už jednoduše NENÍ.

Přišla se na mě podívat jiná paní doktorka, která chtěla vidět 
redukci chupavky štítné v akci (přeci jen to tu dělají v 
průměru jen jednou za měsíc - takže holky, honem, objednat 
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se a za 4 měsíce tady! :), ale bohužel přišla pozdě, takže se jen
vyptala pana doktora na pár věcí.
"Víc už jsem to zredukovat nemohl, to by se ta chrupavka 
také mohla rozpadnout."
Neee, žádné rozpadání, prosím! Uf.

Malinko mě znepokojila zpráva od Ashley, která šla před 
měsícem přede mnou a které jsem napsala, aby mi prozradila, 
jak se jí odsud podařilo zmizet třetí den. ("No prostě jsem se 
domluvila s doktorem a podepsala reverz.") Psala mi, že spolu
s MUDr. Němcem zjistili, že chrupavka není dostatečně 
obroušená a tak bude muset tento zákrok podstoupit znovu.
Ale tím bych nikoho strašit nechtěla. Já jsem rovnou řekla 
doktorovi, že když mi to zredukuje i o 1 mm, budu šťastná - a 
on hned, že klidně o 3 mm, ale že se na to musí nejdřív 
podívat. Nakonec to bylo ještě víc.

Ještě bych chtěla poznamenat, že jsem byla týden po 9. 
proceduře laseru. Ono se totiž na ženském oddělení s jednou 
jedinou sprchou a toaletou dost špatně holí :) Takže díky 
tomu, že už tam skoro nic nemám, to tu není až tak poznat. 
Bohužel vousy, které tam ještě sporadicky zůstaly, vypadají 
asi za pět dní, což mě trošku mrzelo, protože na sále v tom 
prudkém světle byly ty černé ďubky ošklivé na bradě a lehce 
pod nosem samozřejmě vidět. (Asi jako u ženy s hormonální 
poruchou ale).
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Instrumentářka nabízela panu doktorovi i brusku (takovou 
maličkou tyčku s kuličkou na konci), ale on jí stále odmítal s 
tím, že to nebude potřeba, že "to jde krásně, protože je to 
měkoučké". Ale kudlal to tam docela dlouho, už jsem se 
těšila, až přestane a zašije to. Jak to, že chrupavka bolí? :) 
Vždyť tam nejsou žádné nervy ne? Bylo to umrtvené, ale 
mírnou bolest (právě takovou tu angínovou) jsem cítila i při 
zákroku. Byla jsem ale ujištěna, že umrtvovací látky mají 
ještě hoooodně.

Nakonec jsem nedostala ani dren. Jen samovstřebávací nitě a 
velkou stahovací náplast (takový jakoby korzet) na přední část
krku, který mě teď trochu brání v pohybu hlavou. A řekl, že za
dva tři dny můžu domů.
Pan doktor měl radost, paní instrumentářka taky a já jsem se k
nim musela samozřejmě přidat.

Celá operace trvala asi 40 minut. To mi přišlo tedy dost.

Jen jsem přijela na pokoj, třikrát mi moc milá sestřička Jana 
(která mě i včera tady tak hezky přivítala) změřila tlak a řekla,
že až půjdu na toaletu, že půjdou pro jistotu se mnou.

Dostala jsem parádní oběd, který jsem pomaličku do sebe 
dostala (prostě jako když jím s angínou, kterou už jsem 30 let 
neměla) a bylo mi fajn, i když je nepříjemné každé polknutí.
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Dostala jsem příkazem ležet, tak jsem si sedla a začala 
vyřizovat práci, jenže po chvíli to nešlo, jak to začalo 
přicházet k sobě a dostala jsem ibalgin. Pak už jsem jen 
spinkala a spinkala a teď tu ležím, poslouchám zvuky na 
chodbě, krákání vrány (ne, to je straka) za oknem, nedaleký 
tichý ruch z města a ťukání do klávesnice notebooku. Snad 
moc neruší mojí novou spolubydlicí - takovou sympatickou 
mladou paní, co jde zítra na operaci se štítnou žlázou.

A taky čekám, kdy se vrátí paní, co šla po mně. Teď je na 
pooperačním oddělení, protože byla v celkové anestezii. Před 
chvílí tu byl její syn s taškou. Přišel se podívat na maminku a 
nenašel ji tu.

A já se těším, až si ten obvaz sundám, až se to zahojí a uvidím
výsledek. Jakýkoliv výsledek musí být lepší, než to, co tam 
bylo předtím. Tolik bych si přála mít už konečně normální 
ženský krček. Krásný krček, který mě z profilu neprozradí a 
někdo ho bude třeba rád líbat :)

Tímto dávám svému ohryzku jedno VELKÉ SBOHEM!
Jsi minulostí a já jásám,

že tvou velikost dovolila jsem si ponížit,
že dovolila jsem se postavit tvé mužnosti,

a vyhrála tuhle bitvu,
kterou započal mistr Testosteron
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před několika desítky let.
Jak vidíš, mistře Testosterone,

tak ses snažil zbytečně :)
Na nás ženy totiž nemáš a ani nikdy mít nebudeš.

Jsi takhle maličký, nicotný a nulový.
Jsi úplná nula!

Sbohem!
Ohryzku a testosterone.

A nejlepší na tom je, že vím, že už se nikdy nevrátíte! :)

Takhle zatočím s každým, kdo bude snižovat moji ženskost, 
kdo se jen pokusí vytáhnout na svět cokoliv spojeného s 
mužstvím a jednoho dne nezbyde z tohoto světa mužů na 
mém těle vůbec nic.

Good bye, masculinity. Welcome femininity.

Nebude už večeře? :)
Večeře na ŽENSKÉM ODDĚLENÍ!!!! :)

Prosinec 2014 - Velké sbohem ovoce z krku (II.) 2263



Doma s novým krčkem
10. prosince 2014 v 21:37 | Tereza 

Ještě jsem ho neviděla! (Myšleno ohryzek).
Když jsem vracejíce se z ranní hygieny odchytila pana 
doktora na chodbě (sám se mě zeptal, jak mi je :) a zeptala se 
ho, zda bych mohla dnes domů, že bych už opravdu 
potřebovala (za ty tři dny totiž přišlo tolik objednávek, že už 
jsem musela domů, jelikož jsem jediná zaměstnankyně svého 
e-shopu), tak si mě vzal do ošetřovny, okoukli to tam a usnesli
se, že je to hezké, takže mě propustí, ale lepší by bylo až zítra.
Jéé jak ráda bych tam zůstala ještě do zítřka. Co mi tam 
chybělo? Usměvaví doktoři, milé sestřičky, fajn spolubydlící, 
výborné jídlo, to vše na ženském oddělení a měkoučká postel,
na které se tak hezky odpočívalo... Najednou jsem mohla spát,
jak dlouho chci (budilo se v 6:30 na měření teploty) a přes 
den kdy chci.

Nikdy bych neřekla, že při loučení s paní spolubydlící 
budeme mít obě v očích slzy...
Snad to bylo tím, že jsme šly na sál po sobě a jí šlo opravdu o 
život (což se naštěstí nakonec nestalo).
Normálně mi chybí :/ Přirostla mi k srdci.
To naše povídání, její humor a vzájemné otázky.
Chybí mi i ty sestřičky a doktoři. Člověk si tak zvykne na 
takovou péči.
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Uvědomila jsem si tam jednu věc, kterou jsem dřív neviděla. 
Že můj život je uspěchaný.
Ráno do práce, po práci rychle balit balíky, na poštu, pokud už
není zboží, tak rychle do Německa. To jsou hodiny a hodiny 
ježdění a když se vrátím pozdě večer domů, stíhám sníst jen 
jogurt, rychle do sprchy a usnu. A druhý den znovu. A potom 
znovu a znovu a znovu.

Když jsem ležela na tom pokoji s ostatníma holkama a za 
okny stromy, ptáci, jinovatka a večer to ticho, bylo to 
nečekané a příjemné. Navzdory všem nepříjemným 
zákrokům, které jsem musela já i ostatní podstoupit.

Jsem moc ráda, že jsem tu paní poznala. Ona byla totiž 
případ, se kterým si nevěděl nikdo rady. Večer šla doma spát 
tak, jako chodíme my všichni, v noci se jí udělala na tváři u 
ucha boule a ta rostla raketovou rychlostí tak, že už jí ráno 
doktoři přehazovali z jedné ordinace do druhé, nikdo nic 
nevěděl a nakonec musela jít na sál, aby to rozkuchali a přišli 
na to, co to může být. Nakonec to byl prý nějaký "shluk krve".
Ukazovali jí i arabským a japonským studentům, kteří tam 
zrovna dnes byli. (Mě naštěstí ne). Ten její strach cítím ještě 
teď, ale všichni jsme jí uklidňovali a vyšlo to. Ta paní 
přemýšlela nesmírně pozitivně a to jí drželo. Mohla tam ležet 
úplně zdrcená a položená bez nadějí. Ale ona taková není. Tak
hezky mluvila o svém synovi, který tam za ní přiběhl, ale ona 
byla zrovna na sále... Snad bude do Vánoc doma.
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Dnes jen takhle krátce.

Mám o čem přemýšlet, protože bych moc ráda zpomalila svůj 
život, jenže nemůžu. Platím toho tolik, že jsem svázaná a 
nemůžu nic. Ještě aspoň rok vydržet...
Navíc se blíží Vánoce, lidé chtějí dostat své zboží včas. Pošta 
už nestíhá a doručuje kolem pěti dní. Nemůžu čekat ani jeden 
den, jinak to nedostanou.

Po návratu domů (a ještě od mamky, u které jsem se na 
chvilku stavila, abych jí povyprávěla, jak jsem se měla hezky)
jsem stihla ještě zabalit pár balíků a rychle s nimi na poštu. 
Tam téměř souběžně vedle mě parkoval jeden pán. Takový 
sympaťák. Jakmile jsem zaparkovala vedle něj, usmíval se na 
mě přes okénko a tak jsem si řekla: "Terezo, běž ven, třeba ti 
něco řekne." :) Vyskočila jsem, usmála se a on na mě: 
"Nemáte tam málo místa na zaparkování?"
A šli jsme spolu na poštu do té dlouhé fronty. Tam se na mě 
jednou otočil - byl totiž zvědavý (a já taky). Jenže to mělo 
háček - já byla neupravená - vlasy neumyté, oči jen v 
rychlosti namalované a nemohla jsem kroutit hlavou. Vůbec 
jsem se sama sobě nelíbila, protože jsem z té nemocnice byla 
ještě celá taková zmuchlaná a ulepená a tvářila jsem se 
otráveně, protože mě čekala ještě cesta do Německa. V tomhle
stavu jsem rozhodně nebyla schopná někoho balit nebo 
flirtovat. A ani jsem to neměla v úmyslu, přeci!
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Navíc jsem si řekla, že "pokud muž chce, vždycky si najde 
důvod, jak ženu oslovit, pokud o ní má zájem". Tak jsem se 
prostě vrátila k autu a on tam na mě normálně čekal! :)
Řekl "nashle", usmál se a šel ještě do jednoho obchodu.
To bylo všechno. Nic víc. Škoda. Čekám na podobné setkání, 
které může klidně proběhnout v obchodě u rohlíků nebo na 
parkovišti. A to proto, že je skutečné, nikoli virtuální. Takové 
má pro mě větší hodnotu.
Ale nevyhledávám ho. Líbí se mi právě jeho spontánnost.
A hned jsem frčela do Německa - snad poprvé s obrovskou 
nechutí, ale procházka po kluzkých čerstvě zasněžených 
kočičích hlavách ve starobylých uličkách mě rychle přivedla 
na jiné myšlenky. Navíc u pokladny byl asi nový brigádník - 
takový klučina blonďáček - tak jsem šla k němu, že si 
popovídám. Nevím, proč já si chci pořád povídat :) To je 
děsná vlastnost tohleto. Navíc když jsem takový introvert. (Jo,
jsem.) Ale sama z ničeho nic bych hovor nikdy nezačala, 
jenže on byl pokladní, takže jsem mohla. Problém byl v tom, 
že na "do you speak english" (je mladý, tak by mohl umět) 
reagoval tím obvyklým, co poslední dobou v Německu slyším
na tuto otázku často: "Nein!". Ach jo, tak se zase snažit 
německy, kdy musím vyloženě lovit slova hluboko z hlavy a 
to od nich není hezké. Fronta se zvětšovala, tak jsem toho 
nechala. Stačilo mi, že vím, že nově už berou i karty 
MasterCard.
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Před chvílí jsem vylezla ze sprchy, takovým krkolomným 
způsobem si konečně umyla vlasy, což byla opravdu slast 
(voda se nesmí dostat na krk) a udělala jsem sisi horký 
heřmánkový čaj s medem, který tu teď piju, ale hned 
vklouznu pod deku. Mám toho za dnešek dost.

Ráno musím k obvodní doktorce, která ukončuje pracovní 
neschopnost, což jsem nevěděla. Ona mě jako Terezu ještě 
neviděla, přestože byla tím prvním člověkem na světě, 
kterému jsem to řekla a poslala mě dál... Ale ví o tom, protože
k ní mamka chodí a těší se na mě :) Já na ní také, ona je 
úžasná, ale ta hodina v narvané čekárně nemocných lidí mě 
děsí.
Během těch tří dnů neschopnosti jsem přišla na mzdě o tři 
tisíce, což by mě mohlo trápit, ale jak hezky poznamenala 
kamarádka Anetka: "Tři dny (tři tisíce) za celý zbytek života 
bez ovoce v krku - to je parádní obchod!"
Má pravdu. To je parádní obchod, za který jsem ráda. Navíc 
díky dnešnímu dokoupení zboží v Německu, místo toho, 
abych odpočívala, se mi ta finanční "díra" hned zalepí.

A jsem taky ráda za všechna ta setkání a přístup, díky kterému
musím nemocnici v Hradci dát prostě jedničku s hvězdičkou.

Za dva dny mám odkrýt krček a za dva dny mě tedy čeká 
překvapení, co tam najdu (nebo spíš nenajdu) :). Určitou 
představu mám, ale uvidíme, zda se to shoduje s realitou.

Prosinec 2014 - Doma s novým krčkem 2268



V práci budu mít kolem krku lehoučkou blankytnou šálu a 
hrnout se tam tedy nebudu, když mám správně ještě ležet. 
Obvoďačka by mi napsala neschopnost jak dlouho chci, 
klidně ještě těch doporučených 7 dní, ale to jsem mohla 
rovnou zůstat v Hradci. Jenže já ne. Rychle honem honem do 
práce.
Protože se o svá zaměstnání bojíme, protože podle statistik 
jen 6 % zaměstnanců v případě nemoci odchází do pracovní 
neschopnosti (ostatní jdou s nemocí do práce, aby nepřišli o 
peníze! To je hrůza tohle tady!) a protože se někdo může na 
celou věc dívat jako na můj rozmar, nikoli jako nutnost a 
trápení, kterého jsem byla právě do konce života zase o 
kousek zbavena. Pořád jsou lidé, kteří to nechápou (a nemohu
jim to dávat za zlé).

Ježiši ohryzek! Co řešíš?
Řeším každý detail, který žena nemá...
Není to můj rozmar, ale nutnost. Neexistuje jiné řešení. Proč 
je to těžké tak pochopit?
Měla jsem milión výčitek, že kvůli svému ohryzku musím na 
tři dny pryč a nebýt v práci. Z nemocnice jsem připojená z 
notebooku pracovala, co to šlo, až si mě spolubydlící dobíraly,
ale měla jsem na výběr?
Ano měla.
Nechat v tom vykoupat mojí kolegyňku, která by všechno 
musela dělat za mě.
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K tomu stejně za pár měsíců bude muset dojít, protože pod 
vlivem morfia v Motole prostě po návratu ze sálu pracovat 
odmítám. Nejsem stroj.

Přeji dobrou noc.
A budu trochu sentimentální: všem sestřičkám na ORL ženy, 
té milé paní, co už jí zítra snad odpojí tu příšernou baňku, do 
které se soustředí krev, panu MUDr. Černému Ph.D., kterého 
uvidím ještě 23.12., kdy si mě pozval na kontrolu, Kačence a 
Anetce a vám všem taky.

Jsem jak malá, já vím.
A taky trochu naměkko.
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Jako kluk jsem se nikdy nenarodila
11. prosince 2014 v 17:53 | Tereza |  Přeměny 

Já vím, že psát čtvrtý článek o mém ohryzku bych už neměla 
a je to trapné, jenže dnes se mi povedlo najít fotku toho 
sympatického pana doktora, který se nade mnou na sále tak 
hezky skláněl a tvořil na mém krčku umělecké dílo, tak jsem 
se rozhodla jeho foto tady zveřejnit :)
Přes noc se mi totiž doma poodlepil ten lepící obvaz (proto 
jsem dostala do zásoby ještě jeden domů, kdyby se to stalo) a 
tak jsem měla ráno možnost prohlédnout si svůj krček. 
Zvědavá jsem byla hodně. Ta jizva je tak uzoučká - skoro jako
nitka. A krátká. Ale to nejdůležitější: už tam není žádná 
příšerná ohyzdná špičatá pyramida, co mi otravovala život a 
bránila jít vedle kluka, aby se na mě náhodou nepodíval z 
profilu!!! :) V závěrečné zprávě, která obsáhla tři stránky A4 
mám uvedeno, že došlo k seříznutí a zaoblení. (Jo, to 
zaoblování si fakt vybavuju dost živě.) Zajímavé je, jak 
všichni řeší ten hlas. Mám ho zmíněn ve zprávě celkem 
třikrát. Nejprve jako hlas uspokojivý a podruhé jako hlas 
jasný, žensky posazen, řeč srozumitelná, spolupráce s 
pacientkou výborná :) (To jsem ráda, že jsme si rozuměli! :) 
Ty zprávy jsou někdy tak vtipné.

A tady je máme, oba dva kluky včetně toho "mého" fešáka s 
podmanivým úsměvem, hezky pohromadě:
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MUDr. Michal Černý,
Ph.D.
Specializace: Ušní, 
nosní, krční
Pracoviště: Klinika 
otorinolaryngologie a 
chirurgie hlavy a krku, 
Fakultní nemocnice 
Hradec Králové
Informace o lékaři:
Vzdělání
Atestace z 

otorinolaryngologie (2011)
1999 - 2005: 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Pracovní zkušenosti
03/2011 - dosud: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie 
hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařská 
fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze, 
odborný asistent
9/2005 - 2/2011: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie 
hlavy a krku, Pardubická krajská nemocnice a.s, Fakulta 
zdravotnických studií Univerzity Pardubice, sekundární lékař,
asistent
Členství v odborných společnostech
2011 - dosud: vedoucí Sekce mladých otorinolaryngologů 
České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a 
krku ČLS JEP
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Jakmile bude můj krk vyfotitelný, tak bude ještě pátý článek a
v něm bude mé oblíbené foto před a po. :) Protože jsem si ho 
samozřejmě hezky z profilu ještě před odjezdem do Hradce 
vyfotila.

Takže se samozřejmě na kontrolu u pana doktora 23.12. nedá 
netěšit :) Už jsem si taky naplánovala, v čem pojedu! :) 
(Jasně, že v sukni! :). (Pro šťouraly: Nic si od toho neslibuji, 
jen si od pana doktora nechám ráda osahat svůj krček :)

Včera mi v poště přistál takový hezký komiks. Markétka 
vždycky najde něco zajímavého. Díky!
Na této veřejně přístupné stránce 
https://www.facebook.com/assignedmale píše a kreslí moc 
hezké komiksy (v angličtině) Sophie LaBelle. Mladičká a 
krásná MtF slečna, o které se sice nesluší říkat, že je MtF, ale 
vzhledem k tématickému zaměření jejích komiksů to stejně 
všichni ví.
Nakonec jsem místo toho komiksu vybrala jiný její obrázek 
(který jsem jediný přeložila):
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Nikdy jsem se nenarodila jako chlapec a ani se nestávám 
dívkou.
Protože já jsem dívka!
Další fakt, který někteří lidé velmi těžko chápou.
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My jsme se NEROZHODLY stát se dívkou. Není to náš 
rozmar ani nám nepřeskočilo. Přeskočit nám muselo, když 
jsme se roky skrývaly za maskou, díky které jsme to ale 
nebyly my.
Tak, jako si všichni muži a ženy, kteří jsou spokojení se svým 
pohlavím myslí, že jsou muži a ženy, stejně tak si totéž 
myslíme i my. A v tom opravdu není žádný jiný rozdíl.

V jednom komiksu s názvem Born a Boy Sophie popisuje 
konfrontaci s kamarádkou její kamarádky, které prozradila, že 
se Sophie narodila jako chlapec (vyoutovala jí).
"Tohle už nikdy nedělej!"
"Nevěděla jsem, že to nemám nikomu říkat... Promiň."
"Chtěla bych říct, že jsem se jako kluk nikdy nenarodila. 
Vždycky jsem byla dívkou. I přesto, že jsem měla klučičí 
jméno a nosila klučičí oblečení. Byla jsem dívkou."
"Jasně, ale nemůžeš zapřít, že ses narodila s mužským 
pohlavím, takže tvé biologické pohlaví je muž."
"Chceš říct, že jsem se narodila s penisem... Ale penis není ani
mužský ani ženský. Je to jen penis. Tvořený z masa a krve."
"Dobře, jak si přeješ..."
"Žádné "jak si přeješ"! Lidé používáním těchto termínů 
biologického pohlaví translidem ubližují. Je to nebezpečné!"
"Takže teď zavoláš policii, protože ti ubližuji? To je tak 
trapné."
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A na závěr pár vzkazů z jedné nové přeměny "Tavi Wright" na
youtube, které se mi líbily:

HRT je kouzlo!!!

Chcete-li jít do přeměny, nenechte se nikým a ničím zastavit!
(Rodiči, dědečky, sousedy, kolegy... oni se každé ráno

neprobouzí v cizím těle, ale vy ano. Je to váš život.
A už vůbec ne sebou samými! To je ta největší chyba ze

všech.)
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Vy musíte být VY!
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Tak šup šup, kde jsou podobné fotky vás ostatních? :)
Už nevím, jak jinak to říct :)

Netřeba více komentovat...

Mimochodem - nedávno jsme tu řešili čekací doby k 
sexuologům, kde k MUDr. Fifkové v Praze se čeká v průměru
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4 měsíce a MUDr. Entnerová v Olomouci nyní nové pacienty 
vůbec nepřijímá.
Našla jsem zajímavý aktuální obrázek z r. 2014, který ukazuje
čekací doby na první návštěvu na klinikách věnujícím se 
změně pohlaví ve Velké Británii:

Tak to je parádička. Nemá zájem se teď někdo objednat do 
Skotska? Když se tam hned zítra objednáte, přijdete na řadu 
12.5.2016!!! (Za 17 měsíců).

Průměrná vzdálenost pacienta z domova do Genderové 
kliniky ve Velké Británii je 290 km! Z nichž nejvzdálenější 
pacient musí dojíždět 525 km.
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V Kanadě se čeká na první návštěvu 12 měsíců.

Na některých kanadských klinikách je v tuto chvíli (2014) 
čekací doba až 16 měsíců, což je nejdelší čekací doba v 
historii Kanady.

Miluju Česko :)
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V autodílně
13. prosince 2014 v 13:27 | Tereza 

Nedávno jsem náhodou zaslechla, jak se dvě MtF ženy baví o 
tom, jak jsou všechna videa o přeměnách na youtube 
idealizovaná.

Nemůžu přijít na to, co je na vlastních neretušovaných 
fotografiích dokumentující přeměnu idealizovaného. Co je 
tam odlišné od reality, když fotoaparát zachycuje právě reálný
stav. Ty holky své fotky neupravují, aby byly krásné, jako 
modelky z časopisů. Je na nich hezké právě to, že jsou 
skutečné.

Jasně, že každý člověk má horší a lepší fotky. I já. A jasně, že 
ty horší fotky nikdo veřejně nevystavuje. Ale pořád jsme to 
my, kdo jsme na fotkách a nikdo jiný. Není to maska ani 
photoshop.

Neznám realističtější pohled na přeměnu, než jsou youtube 
videa, která jsou tu pro to, aby motivovala. Nebo potom 
osobní setkání s takovými děvčaty - to je ještě lepší :)

Před 2,5 lety motivovala tato videa mě. V roce 2012 jsem 
viděla takové video poprvé v životě a po jeho shlédnutí jsem:
1) brečela
2) nevěděla, co mám dělat
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3) chtěla dokázat totéž
4) tři noci nespala a jen hledala další taková videa a 
přemýšlela o tom, kdo vlastně jsem. Nevěděla jsem, že to jde, 
ale teď (myšleno tehdy) jsem to viděla na vlastní oči.

Teď nejen že to vidím, ale prožívám totéž. A jsem přesně tam,
kde jsem si vysnila být. Nikdo mě nedokázal zastavit a 
existovala (a existuje) jen jediná možnost.

Písmenko F v občance, hezké ženské jméno a detail mezi 
nohama už nemůže příliš změnit můj život od nynějšího. Už 
ho jen domaluje do ještě hezčích barev.
Že bych nepřiznala, kdybych byla nespokojená?
Já nevím :)
Já totiž nejsem nespokojená a nikdy jsem o tom ani takto 
nepřemýšlela, protože ani nepředpokládám, že nespokojená 
nebudu. Vím, že už to bude jen lepší (pokud to ještě lepší být 
může). Už teď mi chybí jen jediné tři věci: VAGÍNA, F v 
občance a partner. To třetí je už ale záležitost života jakékoliv 
jiné ženy, takže zbývají jen ty dvě první záležitosti, které už 
brzy budou vyřízené.
Nemyslím si, že se po operaci můj život změní už natolik, aby
kvalitu mého života snížil.

Stejně jako teď redukce chrupavky štítné. Pár desítek minut 
na sále = lepší celý zbytek života.
Pro někoho banalita, pro mě velká věc, radost, nadšení.
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To mi připomíná, že si mám dnes jít odlepit ten obvaz z krku, 
takže beru foťák :)
Třetí den od operace a mně to přijde jako měsíc.
Jizva je tenoučká asi jako od špičky špendlíku. Jen je to ještě 
trochu napuchlé a při polknutí cítím ještě slabě angínovou 
bolest, která je den ode dne slabší. Při doteku to ještě trošku 
bolí, ale nic strašného. Jakmile opadne ta napuchlost, tak budu
schopná porovnat výsledek před a po. I když už teď tam nic 
ostrého (jako předtím) není. Takže zatím bez 
fotodokumentace.

Proč každý rozhovor s mužem po minutách, hodinách, dnech 
nebo dokonce teď v jednom případě po měsících skončí 
větou: "Nemáš nějakou fotku ve spodním prádle?" :)
No, já vím proč. Má v tom prsty ten jejich testosteron!!! 
Nemůžou za to.
Úplně náhodou fotku (asi dvacet) ve spodním prádle mám, 
protože... ...jsem k tomu měla své důvody a k mému údivu se 
líbily, ale co bych to byla za člověka, že se budu rozesílat 
klukům jen tak v podprsence a kalhotkách? Co si jako 
myslí? :) Ten jejich pud je kolikrát silnější než úcta k ženě. 
Všechno tou větou nakonec zkazí :( I když ne tak úplně. Jen 
mají prostě "své dny", kdy se těžko ovládají, když jejich tělem
koluje mužský hormon. A fotkou ve spodním prádle se to ještě
zhorší! :)
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Včera jsem byla 
pracovně hned ráno 
odeslána do autodílny. 
Představovala jsem si 
to tak, že tam vejdu, 
bude tam jeden 
automechanik, se 
kterým se domluvím a 
pojedu...
:)
Když jsem otevřela 
dveře a vešla na dílnu, 

sedělo a postávalo s kafíčkem u stolečku OSM mužů!
"A do prkýnka. Tak tohle budeš muset Terezo zvládnout, 
protože vycouvat nemůžeš." :)
První, co mě napadlo bylo samozřejmě to, co se stane, když 
neprojdu!? Osm mužů a já - sama samotinká v jejich 
chlapském "revíru". Co když to poznají na mé tváři? Na mém 
hlase?
Jenže všechno bylo jinak.
Jakmile viděli ženu, začali být děsně vtipní a měli neustálé 
(slušné) narážky.
Když jsem jim měla nechat telefon na sebe a chtěla diktovat 
pevnou linku, protože pracovní mobil nemám, tak se jich 
půlka vzepřela, že to tedy ne, že chtějí na mě mobil. Tak jsem 
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podlehla a dala jim své soukromé číslo na mobil. Těch 
průpovídek! :) Ale vlastně mi začaly dělat dobře, protože jsem
byla obklopená samými muži, ke všemu někteří z nich byli i 
sympatičtí a všichni měli veselou náladu, takže mě 
rozesmívali. Já jsem se na ně zase culila a když mi povídali o 
nějakých odborných termínech z automechaniky, tak jsem 
samozřejmě (doopravdy) netušila, o čem mluví a mile rádi mi 
to vysvětlovali. Dozvěděla jsem se, že Comax je speciální 
autosklo, které se nikdy nerozpadne. Jeden z nich mi to totiž 
názorně na jednom autoskle předvedl, když do něj skočil! 
(Vau!) :)
Odešla jsem s tím, že to bude hotové za dvě hodiny a čekala, 
až mi zavolají.
Mezitím jsem začala mít strach, že si to ti kluci mezi sebou 
řekli, že stačilo, aby jeden z nich měl sebemenší podezření a 
už tu domněnku mohl mezi ostatní hezky rozfoukat.
Ale když jsem tam po dvou hodinách přijela, nic takového se 
nestalo. Otevírali mi dveře a jeden z nich opravoval auto tak 
nešikovně, že se kolem něj dalo jen stěží projít, ale při 
procházení oběma směry jsem si vyslechla: "Paní je 
štíhlounká, ta se tam vejde!" (Jak jsem zjistila, když muž 
řekne: "Ty jsi ale štíhlounká", myslím tím něco úplně jiného 
ve smyslu: "Tebe bych si nejradši chytil a...") Jen to vždycky 
zaobalí do téhle skryté věty. :)
Jeden z nich chtěl na mě číslo.
Nekomentovala jsem to.
A celá veselá jsem odjela.
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Líbilo se mi, jak se mohli přetrhnout, aby mi každý z nich 
vyhověl :) Ta pozornost! :) V takových chvílích se ani nedá 
cítit jinak, než extrémně žensky. A ten pocit byl moc 
příjemný, protože to oni mi říkali to, co jsem chtěla slyšet. 
Můj strach z odhalení byl zbytečný. Lidé mě denně 
překvapují. Proto mám ráda ten kontakt s nimi.

Na angličtině z ničeho nic kolegyňka přešla na téma, že nemá 
vůbec čas sama na sebe, protože má rodinu a tak si posteskla, 
že v příštím životě chce být chlap! "Budu mít spoustu holek, 
nohy na stole a užívat si!" :)
Rozpoutala se menší diskuse a lektor (Australan) několikrát 
za sebou opakoval: "Ne, já bych si nedokázal představit, že 
jsem žena! Nikdy! To musí být strašné!" :).
V tom se kolegyňka obrátila na mě a zeptala se: "Že jo, Terez?
Chtěla bys být taky v příštím životě chlapem?"
:)
Ale pak si to uvědomila: "Jo, tebe se na tohle vlastně ptát 
nemůžu!" :)
Já bych tedy v příštím životě nechtěla být chlapem, pokud do 
toho můžu mluvit :)
Diskuse nad tím, čí život je jednodušší, by se dala vést hodiny
nebo dokonce i dny. Proto jí tu nebudu ani zahajovat, protože 
mi nejde o jednoduchost života, ale o to, abych byla na 
správné straně, což si většina lidí ani neuvědomuje, že je a 
bere to jako samozřejmost. Kéž bych to už taky brala jako 
samozřejmost, ale zatím je to příliš cenný poklad, abych nad 
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tím jen mávla rukou. Vážím si toho, co mám a užívám, jak jen
mohu.

Nedávno jsem byla u zubařky na preventivní kontrole. 
Naposledy jsem tam byla před půl rokem, tedy někdy v 
květnu. Vzhledem k tomu, že od 8. dubna vystupuji všude 
jako žena, tak to nebylo ještě nijak slavné, ale snažila jsem 
se :) No a teď už to byl trochu rozdíl :) Paní zubařka mi 
odkryla dásně a říká: "No tedy, Terezko! Vidíte tu změnu, jak 
máte najednou zdravé dásně? Ale já vím, čím to je. Vy prostě 
chcete být krásná. Ono to s tím všechno souvisí, viďte?"
:)
To jsou detaily, které si ani neuvědomuji, ale dokazuje to, že 
přeměna nejsou jen hormony a "ono se to zatím udělá samo". 
Něco sice ano, ale je ještě spousta věcí, které máme ve svých 
rukách a které můžeme změnit, pokud chceme. Nejdůležitější 
je motivace. A může být větší než ta, že budeme krásné? :) (Já
vím, že je to povrchní, říct to takhle, ale už Fifková ve své 
knize píše, že MtF se vyznačují tím, že "chtějí být krásné", 
kdežto "FtM" úspěšní. To jsou ženy a muži.). A pokud mohu 
přispět jakkoli k tomu, aby třeba mé zuby vypadaly lépe, pak 
to udělám, protože bych musela být naprosté pako, kdybych 
to neudělala, když můžu.

Za chvilku přijde pán odečíst vodoměry.
Je to (stejně jako vloni) můj bývalý švagr - tedy jedna ze dvou
osob, kteří (spolu s mojí ex) nikdy nestrávili to, co se se mnou
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děje. Rok mě neviděl. Není mi vůbec příjemné pustit ho do 
svého bytu nebo se s ním jakkoli bavit. Navíc když vím, jak 
ubližuje mé sestře (jeho bývalé ženě). Ale musím. A tak se 
těším :) S klidem a úsměvem ve tváři mu otevřu a o 
vodoměrech s ním proberu cokoliv :)
Já nikdy nebudu a nechci být ta, co se skrývá.

Prosinec 2014 - V autodílně 2288



Veselé Vánoce 2014
13. prosince 2014 v 20:22 | Tereza 

A tady níže totéž (+ ještě pár bezvýznamných myšlenek)
mými vlastními slovy ve videu (odkaz na video jsem

31.12.2014 odstranila), které jsem vůbec neplánovala a chtěla
během 10 vteřin říct jen "Veselé Vánoce" :)

Neučesala jsem se, neoblékla slavnostně, neměla připravenou
řeč ani neukázala výstřih...

...ale prostě se mi chtělo! :)

Frekvence mého hlasu, kterou jsem si v tomto videu potom
změřila se pohybuje mezi 204 - 230 Hz (nad 175 Hz jde o hlas
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ženský) a vůbec nevím, proč to tak je, protože si pamatuji, jak
jsem ještě v červnu řešila s Darinkou u počítače s programem
na měření frekvence hlasu, jak se mám vyhoupnout alespoň
na 200 Hz a neustále jsem padala na 160 - 180 Hz, i když

jsem se hodně snažila.

A pro některé šťouraly v mém okolí: Prosím vás, neberte ta
má videa tak vážně, ano? :)

Zde vlevo jsou ty šedé šaty, o kterých mluvím ve videu:

(foto 100)

Před chvilkou mi v mailu přistál moc hezký e-mail od 
Michelle.
Dovolím si úryvek citovat, protože se mi opravdu moc líbí a 
vystihuje přesně podstatu přeměny, která způsobuje, že se 
"usilování" mění v "běžné záležitosti":
Ježiš, je super, že jsme se k tomu odhodlaly, a máme tu milost 
(momentálně cítím, že je to téměř biblicky řečeno "milost", 
dar) zažívat tyto ženské pocity. Pocity, které jsme měly v sobě 
vždycky. Hormony dělají hodně, věci se prostě stávají, a není 
to "usilování" jako předtím.

Tohle je opravdu dar.
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p.s.
Lucie, ty komentátorko naše! Dnes máš svátek, uvědomuješ si
to? Tak ať máš každý den důvod k radosti a ať je těch důvodů 
denně klidně sto :) Už dávno víš, jak na to ;)
A prosímtě - neupíjej nám ten den, ano? (Lucie - noci upije a 
dne nepřidá)
Já chci sluníčkooooooooooooo!
Uf.
Tak jsem si zakřičela a už je mi zas líp. :)
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Nejstarší osoba se změněným 
pohlavím na světě II.
14. prosince 2014 v 13:31 | Tereza 

To jsem tomu dala, když jsem 11.6.2012 nazvala článek 
"Nejstarší osoba se změněným pohlavím na světě". Taková 
osoba se samozřejmě může po čase změnit a stát se jí někdo 
úplně jiný - starší. :) Jako třeba teď.

11.6.2012 jsem popisovala MtF přeměnu 78leté Renee 
Ramsey, jakožto nejstarší osoby měnící si pohlaví na světě. 
Myšleno včetně operace pohlaví.
To už je ale asi půl roku minulostí (nějak mi ta zpráva unikla).

Teď je totiž nejstarší osobou měnícím pohlaví 81letá Ruth 
Rose! Ta Renee trumfla o celé tři roky! :)
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Ruth Rose je Britka, která se narodila jako James Rose.
Je bývalou navigátorkou britské armády (zase ta armáda), má 
tři děti, čtyři vnuky a s přeměnou začala, když jí bylo 77.
Tady je na obrázku, babča jedna šikovná, před přeměnou a tři 
roky po ní:
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Když si v r. 1961 Ruth brala svou 
manželku, nic o svém tajemství jí 
neřekla, protože si myslela, že "to
přejde". To zná asi většina z nás. 
Ne, to opravdu nepřejde. Pokud je
to transsexualita, tak ne. No fakt 
ne! :) Tak si to zkuste :) Možná to 
jde na pár dní potlačit, ale potom 
je to tady zase. Nejde zničit svou 
vlastní identitu. To je prostě 
nemožné.

To, že s jejím tělem není něco 
vpořádku si uvědomovala už od devíti let.
"Chci to udělat. Jsem dost stará na to, abych se zatěžovala 
sexem. To není můj motiv. Moderní doba je plná pochopení a 
tolerance, takže nemusíte předstírat, že jste někým, kým 
nejste," říká Ruth.
Operace byla hrazena z britského zdravotního pojištění.

Její manželka v r. 1973 našla fotky v dámském v kufru auta, 
když odvezla Ruth (Jamese) do nemocnice na operaci kýly. 
Kvůli dětem zůstali spolu, ale v r. 2003 se rozvedli. O osm let 
později se Ruth rozhodla vystupovat již všude jako žena.

Nyní Ruth pomáhá starším lidem, převážně ženám, vystupuje 
na přednáškách na vysokých školách a angažuje se v pomoci 
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transgender osobám v Británii, kde se stále setkávají s 
diskriminací.

Tak - a jsem zvědavá, kdy bude následovat článek s názvem 
"Nejstarší osoba se změněným pohlavím na světě III." :)

Před několika měsíci jsem dostala takový hezký e-mail, ve 
kterém se mě někdo ptal, jestli existuje "polotranssexualita". 
Ten člověk se totiž nemohl ztotožnit ani s ženským ani s 
mužským pohlavím. Tehdy jsem si byla jistá, že 
polotranssexualita neexistuje, neboť transsexualita je jen 
jedna, ale určitě takoví lidé také existují, tak co to tedy je?

Jedno ráno se probudíte a cítíte se jako žena, druhý den už 
ale zase jako muž a mít ženské genitálie nechcete.

Byl to moc milý člověk a moc ráda ho jednou v Praze 
uvidím, ale teprve nedávno jsem narazila na článek, ve 
kterém jeden Brit/Britka popisuje přesně totéž. "Když se 
ráno probudím jako žena, namaluji se, obléknu si šaty a 
jdeme s partnerkou ven. To pak také vím, že mi ranní 
příprava bude trvat déle, než když se probudím jako muž."

Neřekla bych, že jde o transvetismus jako takový. Řekla 
bych, že jde o transvestismus dvojí role. Ten by přesně 
odpovídal takovému chování, ale našla jsem termín, kterému
se říká BIGENDER.
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Bigender má tendenci pohybovat se mezi mužským a 
ženským chováním. Někteří bigender lidé popisují, že se 
chovají jako žena a zcela popírají svou mužskou stránku, 
zatímco druhý den to může být naopak. Je to tedy člověk, 
který se identifikuje s oběma pohlavími stejnou měrou.

V roce 1999 proběhl výzkum mezi transsexuály v San 
Francisku, který zjistil, že v transgender komunitě se 
pohybuje přibližně 3 % bigenderů mezi těmi, kteří se 
narodili v mužském těle a 8 % bigenderů, kteří se narodili v 
těle ženském.

Dále pak existuje ještě trigender (nebo dokonce polygender).
Trigender se identifikuje jako žena, muž a třetí pohlaví 
současně. Třetím pohlavím může být například bezpohlavní 
nebo právě transsexuální, které je něktrerými osobami 
vnímáno jako třetí pohlaví, neboť jde o mix ženy a muže.

Takových odlišností je spousta, některé jsou vzácné a 
některé ještě nebyly popsány.

A tak můžu být ráda, že se každé ráno budím jako žena. 
Řešit ještě neustálé přeskakování mezi dvěma, třemi nebo 
vícero pohlavími musí být nesmírně frustrující a 
vyčerpávající.
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Každopádně partneři takových lidí mají asi doma o zábavu 
postaráno :)
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Procházka mezi kapkami deště
18. prosince 2014 v 21:15 | Tereza 

Antieuforetika / Antieuphoretics - 0 výskytů (google).
Tohle slovo bude teď na téhle planetě na internetu 
zaznamenáno poprvé. A zrovna na tomhle blogu.

Ale je přeci jasné proč. Antieuforetika prostě neexistují. 
Nejsou potřeba. Antidepresiva známe všichni, ale léky proti 
euforii? Na co?
Tak nevím, co má kdo proti mým euforiím. Co ode mě 
chcete? Abych byla na prášky? Abych byla na 
antidepresivech? Můžu snad za to, že se cítím takhle? (Svým 
způsobem můžu. Dostala jsem se do téhle "situace" svým 
rozhodnutím).

Léky proti euforii nikdy nebudeme potřebovat. Je to totiž 
povzbuzující a žádoucí stav. Opak deprese.

Já si samozřejmě svojí euforii musím uvědomovat, protože 
ona je součástí mě. Vzniká z určitých důvodů.

Impuls k euforii může být i maličkost, jako je čokoláda Milka,
podržené dveře, úsměv od řidiče autobusu nebo když mi 
dodavatel při osobní návštěvě řekne: "Já vám budu muset 
zavolat, protože slyšet váš hlas, to musí mít člověk hned lepší 
den." (Každý den mě někdo překvapuje.)
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Dnes mi kolegyňka u oběda říká: "Tuhle jsem šla venku 
kolem budovy a jak tam ti dělníci dělají střechu, tak se 
najednou všichni zastavili a civí na mě. Šel se mnou kolega a 
říká mi: Jaké to je, když na tebe pořád chlapi tahle civí? A já 
mu odpověděla: Nesnáším to. Je mi to fakt nepříjemné, ale 
vím o někom, kdo by z toho byl v sedmém nebi! 
Tereza!!!" :)))

Já vím. Uvědomuji si tu nenabaženost a dychtivost a radost z 
každého náznaku, že jsem žena. Je to úplně jiný svět. Jsem tu 
doslova vykulená! A jak také správně kolegyňka 
poznamenala: "Ty se chováš jako když mi bylo 17. Všechno 
jsem měla poprvé, ze všeho jsem byla překvapená, nadšená a 
nemohla jsem přestat." :)

Bože, kdy už mě pustí ta holčičí puberta??? Mám se chovat 
jako dáma a přitom...

To proto byla většina holek a kluků na včerejší vánoční 
besídce u Hanky tak vysmátá :) Všichni jsou "pod vlivem" :) 
(Odhadem všech 40-50, co tam zrovna bylo :)
Ale ne. Tak nálada byla výborná, přestože někdo mohl být 
klidně na antidepresivech. Snažila jsem se vařit všem kávu a 
čaj, abych Hance trochu pomohla a tak jsem měla možnost 
poznat úplně všechny přítomné. To se mi moc líbilo.
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Jak jsem tam tak stála, kochala se některými muži roky po 
přeměně (pár mi jich vážně vyrazilo dech, prostě paráda, ty 
vaše vousy, mužské rysy ve tváři, hluboké hlasy...), najednou 
jsem si uvědomila, že vlastně všichni ti lidé, kteří jsou tady, 
jsou krásní. Nebyla tam mezi námi žádná zrůda, žádné 
monstrum nebo jak jsme ještě nazýváni. Všichni se bavili 
naprosto normálně, otevřeně, jako kdyby žádná porucha 
identity neexistovala, jakobychom byli odjakživa zdraví a 
veselí lidé.

Také nesouhlasím s názorem, že jsou nepovedené přeměny. 
Jak to psala i v jednom z komentářů bluemoon - kterou tímto 
zdravím a jsem moc ráda, že jsem tě konečně viděla, 
Dominiko! :)

Jak se tam tak všichni spolu bavili a všechno bylo 
bezstarostné, normální, obyčejné a přitom pro některé z 
návštěvníků tak vzácné, protože teprve (a jedině) na téhle 
půdě jsou identifikováni, oslovováni a respektováni jako ti 
lidé, kterými doopravdy jsou, napadlo mě tohle:

Proč to takhle nejde i za dveřmi tohoto domu u Rajské 
zahrady, ve kterém právě jsme?

Proč se zkrátka všichni lidé - jako my teď tady - nemohou s 
námi bavit také tak, jako my mezi sebou? Bez předsudků, bez 
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pseudopředstav o zrůdnosti naší... duše? Těla? Čeho vlastně? 
To je právě ono. Oni sami nevědí.

Ta neznalost a strach z neznáma je pro některé jedince 
nepřekonatelný. A tak stále budeme narážet na nepochopení, 
diskriminaci a nenávist pramenící nevím odkud. :(

Neříkám, že situace je tak špatná. Jen říkám, že nerozumím 
tomu, proč ten svět musí být vpořádku jen za dveřmi Hanky 
ordinace nebo po kompletní přeměně.

Viděla jsem, jak jsou někteří "nováčci" šťastní. A pamatuji si 
sebe, když jsem poprvé vešla na tohle "bezpečné území", kde 
mi nikdy nehrozilo nic zlého. Ta úleva, štěstí, euforie... Už 
zase ta euforie.

Dnes se stačilo rozhlédnout a nadšení jsem viděla na všech.

Ohromně fandím vám všem, kteří se rozhodujete pro tenhle 
krok a nebo zrovna začínáte. Klukům i holkám. A obdivuji 
vás, kteří jste roky po přeměně a stejně jdete na vánoční 
besídku setkat se s námi, kteří jsme teprve na té cestě.

Všichni jste byli impozantní.

K euforii ze včerejšího dne mám více důvodů. Byl to i milý 
zážitek z vánoční besídky a následného přesunu do nedaleké 
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restaurace (na které bylo ošklivé jen to, že - tak jako v běžné 
populaci - i mezi námi jsou kuřáci a kuřačky a já svůj svetr v 
koši na prádlo cítím tím odporným štiplavým zápachem ještě 
teď. Z kabátku to naštěstí dnes vyprchalo a vlasy jsem si 
umyla, ale nechápu, jak v tomhle "kouřovém světě" můžete 
žít? Kdyby to aspoň vonělo!? :) Je to stejné, jako kdybych 
chodila mezi vás a v restauraci vytáhla třeba psí exkrement 
jen proto, že ho potřebuji ke svému životu. Ten zápach je pro 
mě úplně stejně nesnesitelný.)

Popovídání s Danym je vždycky zajímavé (konečně jsem se 
dozvěděla, jak to udělat, aby byl mužský neopenis funkční pro
pohlavní styk se ženou! "Funkční" myšleno schopný erekce. 
O ejakulaci tu nikdo nemůže mluvit, takže jde spíš prožitek 
pro dámu, než pro pána, ale i tak mi to přišlo zajímavé. Bylo 
mi to vysvětleno tak, že (je to jedna z možností) se vezme 
kousek kůže ze zad spolu se svalem (ten sval je tam důležitý), 
ze kterého se vytvoří neopenis a k erekci dojde při určitém 
sevření svalů na noze. Čili vlastně takový milovník nemusí 
potom řešit dilema některých biologických mužů: "Postaví se 
nebo ne?"

Na Danym byla vidět také počáteční euforie, protože nejspíš v
pondělí dostane ten svůj testosteron :)
To jsou okamžiky, na které se nezapomíná!

Další důvod je tajný a nemohu ho zveřejnit.
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A ještě jeden důvod je tajný a taky ho nemohu zveřejnit, 
ačkoli bych ho tu nejradši zakřičela tučným písmem o 
velikosti přes celou obrazovku! :)

A k euforii mám (fakt za to nemůžu!!!) ještě jeden důvod, 
který decentně zmínit mohu...

Když jsem včera večer 
jela autem domů, celá 
šťastná, neohrozitelná, 
sebevědomá a v 
rozverné náladě, 
zastavila jsem kousek 
od domova v jednom 
městečku pod okny 
někoho, koho jsem 
chtěla moc vidět a kdo 

chtěl už měsíc vidět mě, ale já stále odolávala a v hlavě jsem 
měla varování z posledního (a současně prvního) 
nepovedeného rande s mužem (popsala jsem ho 29.11. v 
článku "Zase jedno poprvé"), kterému jsem o své minulosti 
nic neřekla, protože jsem prostě nechtěla, jelikož předchozí 
pokusy zkusit to s někým, kdo o tom ví, byly zoufalé a tak 
jsem si to chtěla vyzkoušet i jinak. Tak, jak po tom toužím - 
prostě přirozeně jako muž a žena.
Jak jsem řekla, ten první pokus mě tak odradil od jakéhokoliv 
dalšího setkání, že jsem pevně odolávala a vždycky jsem si 
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vybavila ten hrozný zážitek z prozrazení, když jdu vedle 
někoho, o koho bych i stála, líbí se mi jako muž a kdo mi 
týdny psal tak hezké zprávy, o které jsem v tu ránu přišla.

To mě brzdilo. Jenže jak jsem stále odmítala živé setkání (ze 
strachu před prozrazením) a nechtěla jsem přijít o to naše 
hezké šimravé dopisování, tím víc v něm i ve mě hlodalo to 
pokušení. Když se s pokušením smíchá ještě holčičí puberta a 
hezký sympatický muž, ke katastrofě není příliš daleko.

Pršelo a byla mi zima. Psali jsme si už od rána, oba jsme ten 
den byli zrovna v Praze a jako náhodou on přijel domů o 
chvilku dřív, než já jsem projížděla kolem.

Napsala jsem mu, ať vykoukne z okna, že mu zamávám. A 
hlavně ať nechodí dolů!

Ve skutečnosti jsem si moc přála, aby dolů přišel, ale ten 
strach byl větší, takže jsem byla připravená utéct rychle do 
auta a odjet, jakmile ho uvidím. Protože přeci nesmím 
dopustit, aby mě viděl a všechno bylo zase pryč...

Jenže pak se to ve mě zlomilo. Řekla jsem si: "Když mě uvidí,
tak aspoň budu mít klid, že kvůli mě neztrácí čas. Odmítne mě
jako ten před ním a oba půjdeme dál svou cestou."
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Byla jsem přesvědčená, že takový scénář musí nastat. Jiný ani
nemohl, i když bych si to tak přála, protože jsem byla 
ponaučená z chyb v předchozím případě. Moc jsem stála o to, 
aby to byl normální vztah muže a ženy, který by třeba zrovna 
dnes (když jsem byla v té euforii z Prahy) mohl začít. Ale jak 
by mohl proboha začít? Vždyť mi to nemůže nikdy projít!

Nikdo z okna nevykoukl. Sedla jsem do auta. Na okna padaly 
kapky deště a já ve zpětném zrcátku najednou viděla postavu. 
Byla jsem si jistá, že je to on.
Rychle jsem nastartovala a vyjela. Ujela jsem asi 200 metrů a 
zastavila ve druhé ulici před večerkou, abych mu napsala, 
protože mi ho bylo tak líto :(

Viděla jsem, jak moc touží mě vidět. Znal mě jen z fotek a z 
našeho psaní. A každý den zmínil, jak rád by byl, kdybych na 
ně aspoň zamávala.
Teď tam stál v tom dešti jen v mikině (ohromně mu to 
slušelo!!!) a já se z toho místa nedokázala pohnout.

Úplně celou mě pohltila romantika toho místa ve starobylých 
uličkách, rozsvíceném vánočním stromečku na náměstí, 
liduprázdných ulicích, deště, zimy a mého prince kráčejícího 
v mikině za někým, na koho si chtěl počkat jak dlouho to 
bude potřeba, protože mě chce (jak mi psával).

Myslela jsem si, že mě nepůjde hledat, ale on šel!
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A já už nemohla couvnout ani utéct a vlastně jsem to ani 
nechtěla, když jsem ho viděla, jak stojí najednou pět metrů od 
mého auta.

Položila jsem hlavu do volantu a bylo mi strašně. Dala bych 
cokoliv za to, aby po vystoupení z auta viděl ženu. Tu ženu, o 
které si sní. Protože on byl přesně takový, jakého jsem si ho 
představovala. Měl úžasné strniště, černé husté rovné vlasy 
střižené asi na 8 cm, občas sem tam šedivý vlas, což vypadalo
hezky. Oči, kterýma mě uhranul hned první den a úsměv, 
kterým mě prostě odzbrojil na místě... Protože se na mě culil 
od ucha k uchu :)

No pustily byste takového muže v dešti zase zpátky domů, 
aniž byste vystoupily z auta?

Otevřela jsem okénko a říkám: "Ahoj. Já jsem ti ale psala, 
abys dolů nechodil!" :)
"Ahooooj. Klidně zůstaň v autě. Mně to nevadí. Jen jsem tě 
chtěl vidět. Musel jsem tě vidět."
"Né. Já nezůstanu v autě. Teď už ne."

Nechala jsem v autě svítit navigaci, otevřenou kabelku a 
mobil na sedadle, zamkla auto a očekávala první nejisté 
pohledy, zklamání, smutek...
"Ty tak krásně voníš!", dostala jsem první lichotku.
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"No, spíš smrdím. Byla jsem v Praze s kamarádkama v 
restauraci a kouřily tam, víš?"
"Ne, voníš."

Dívali jsme se na sebe, čekala jsem pořád ... něco ... nevím co.
Asi ty pohledy. To člověk pozná. A já už je znala z předchozí 
situace před měsícem. Ti lidé to neřeknou, ale jde to cítit. 
Člověk nemá opravdu jen pět smyslů, ale má jich mnohem 
víc. Vnímat druhého, jeho náladu, pocity a myšlenky - i to 
někdy jde.

"Proč jsi tak nervózní?", všiml si mé nejistoty, kterou jsem se 
moc snažila zakrýt, ale nešlo to, až se to stalo nezvladatelné.
"Víš co? Pojď se projít!", rychle jsem změnila téma.

To, co následovalo už příliš detailně popisovat nechci.

Můj scénář o odmítnutí nevyšel. Nemůžu to pochopit. Prostě 
to nejsem schopná vstřebat a nečekala jsem to. Myslím si, že 
jsem se s ním neměla vidět, že se stalo něco, co se prostě ani 
nemohlo v téhle mé nedokončené fázi stát. Vždyť nejsem 
vůbec dokonalá a krásná, jakou mě popisoval a jakou bych si 
přála být! Jak to, že to nevidí?

Chvíli jsme se spolu v kapkách deště bez deštníku procházeli, 
nevnímala jsem ani zimu, ani déšť... Úplně jsem zapomněla 
na mé auto lákající k vykradení. Jen jsme si povídali, smáli se,
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pak mě vzal na kávu do restaurace, tam jsme seděli naproti 
sobě, poslouchala jsem ho, ptala jsem se ho, on se ptal mě, 
pohledy přeskakovaly z jednoho na druhého, pořád jsem byla 
úplně vedle z těch jeho očí a úsměvu a on lichotil zase mně. 
(Jak mi může takhle lichotit? Vždyť mě vidí naživo!) Pořád 
jsem očekávala, že mu něco přijde divné, že se zeptá, že 
ucítím, jak opadá jeho zájem, ale ten neopadal. Ten narůstal!

A tím narůstalo i mé sebevědomí, které jsem v tu chvíli 
potřebovala a pomohlo mi.

Začala jsem si připadat nadpozemsky krásně. Přímo božsky. 
Já tu sedím s krásným chlapem, jehož předchozí partnerka 
byla stokrát krásnější a ženštější než já a vypráví mi o tom, 
jakou by mi dal deku, kdyby se mi náhodou nechtělo jet už 
domů. Jak půjde spát do vedlejšího pokoje, ale že si můžeme 
povídat, že nemusíme dělat nic, jen být spolu, protože nechce 
být sám (a ani já nechci být sama).

Pak mi řekl, že ten nejhezčí vánoční dáreček už dostal - kávu 
se mnou.

Já, puberťačka největší pod vlivem hormonů, které se mi v tu 
chvíli v těle bouřily v maximálních hladinách, touze, 
pokušení, představách o přitisknutí, o objetí, o polibku... 
zaháněla jsem ty myšlenky, ale čím víc jsem to dělala, tím víc 
jsem to chtěla a tím víc to na mě viděl, protože jsem k němu 
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vysílala impulsy, které jsem k němu vysílat chtěla, on je 
přijímal a vysílal mi zase ty své.

Takhle nějak jsem si vždycky představovala dokonalé první 
rande.

Po 1,5 hodině povídání u kávy (u jedné kávy! :) (pak si dal 
ještě pivo, aby mohl říct, že ještě nemůžeme jít pryč, než to 
dopije) jsem řekla, že bych už ráda šla. Ve skutečnosti to 
nebyla pravda, ale byla jsem po celém dni v Praze utahaná a 
těšila jsem se do postele.
Jenže v tom byl háček. On mi vložil do myšlenek představu, 
která se mě nechtěla pustit. Jít s ním nahoru...

Říkal mi, že mu tam zatím vychladlo kafe. Že ani nestihl jít 
kvůli mě do sprchy a že propásl volejbalový zápas v televizi :)
Vyjádřila jsem svou lítost.

Ježiši Terezo! Na co to myslíš? První rande a už bys s ním šla 
nahoru?
No co. Je to stejně všechno v mých rukách. Stane se jen to, co
chci.
Jo, a to je právě ten problém. Musím předcházet tomu, aby se 
nestalo to, co chci, protože na to ještě není ta správná chvíle. 
Ale představa, že si vydržíme jen povídat hezky v teple pod 
dekou, kterou mi půjčí a v jeho kraťasech, které mi sliboval 
na noc, když nemám s sebou tu noční košilku... byla moc 
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hezká. Náhradní podprsenku prý nemá, tu si nechal u rodičů :)
(Vtipkoval) :) Bavilo mě to. On mě bavil.
Jsem si jistá, že bych to byla já, kdo by neodolal a tomu jsem 
musela zabránit.
Myslet v takových chvílích hlavou je ale prakticky nemožné.

Šli jsme zase po tom hezkém náměstí, zastavovali jsme se 
pořád, protože nikdo z nás nechtěl tenhle okamžik ukončit a 
tak jsem mu navrhla, že ho svezu autem domů (bylo to asi 100
metrů za zatáčkou :).

Sedl si ke mě do auta, kde bylo teplo, ale já cítila úplně jiné 
teplo. Poprvé seděl v autě vedle mě muž. Který se mi navíc 
líbil.
Po deseti vteřinách jízdy jsem zastavila u jeho vchodu a ... 
takhle jsme zůstali ještě půl hodiny. Povídali jsme si. 
Připadala jsem si jako v pohádce. Nemůžu uvěřit, že jsem to 
udělala. Že jsem tam zastavila, že jsem neutekla, že mě 
neodmítl, že mi pak napsal, na co všechno měl chuť a já ho 
tak chtěla vzít za ruku a cítít konečně tu velkou chlapskou 
teplou dlaň, po které tak toužím.

Ne, já se svých hormůnků nevzdám. Navzdory tomu, že ve 
mě způsobují takovéhle bouře.

V tu chvíli vstoupila do příběhu další postava :) Nevím, který 
scénárista jí tam naaranžoval, ale bylo to chytré :)
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Velký splašený vlčák, který před jeho vchodem začal z 
popelnice dost drastickým způsobem vytahovat zbytky jídla a 
nikde nikdo. Jen my dva v autě a ten pes, co pořád vyskakoval
nahoru a dolů a vždycky něco vytáhl a sežral.
"No tak tam nejdu. Podívej se. Ten mě sežere!", bránil se Pája.
Byla jsem ráda.
"Tak tu zůstaň se mnou, než odejde. Nechoď pryč."
"Tak pojď se mnou nahoru. Teda až ten pes odejde."

Celá ta situace byla tak zvláštní.

Já tam poprvé seděla sama za sebe s mužem, který mě chtěl 
jako ženu. (Vždyť taky jsem žena.) A do toho ten vzteklý pes 
bez majitele.
Bylo to strašidelné, ale ten symbol toho strachu (ten pes) jen 
znásoboval pocit bezpečí, protože jsem v tom autě nebyla 
sama.

Jenže jsme oba museli tuhle situaci nějak vyřešit. Dokončit to.
Bylo na mě odolat té fantastické představě usínat v jeho 
náruči a odjet domů. Já! Absolutně nerozhodná puberťačka :(

Naštěstí pes po dvaceti minutách odešel asi k další popelnici a
Pája začal potřebovat na toaletu. A tak mi řekl: "Já si teď 
odskočím a až vyjdu zase ven, ty tu buď budeš nebo nebudeš. 
Moc bych si přál, abys tu ještě byla a půjdeš se mnou nahoru, 
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kde bude všechno tak, jak to budeš chtít ty. Udělám všechno 
proto, aby ti tam bylo hezky."

Měla jsem v očích slzy.

Bylo toho na mě moc.

Tohle byl sen, který se mi ale nezdál a ten sen měl být tak 
neuskutečnitelný, že jsem nepočítala s tím, že bych se dnes 
dostala sem... že bych seděla v autě s mužem, se kterým se 
nechci rozloučit a chci, aby mě neopouštěl. A který nechce 
opustit mě.

Nechci to prodlužovat.
Beztak je tenhle článek dlouhý, nudný a naprosto mimo, ale 
ten zážitek se mnou tak zacloumal. Něco takového jsem 
prožila úplně poprvé. To, co prožívají všechny holky v 
sedmnácti.

Jakmile zavřel dveře (ani jsme se neloučili, protože jsme oba 
věděli, že půjdu nahoru, přestože jsem tvrdila, že nemůžu) 
jsem mu napsala zprávu, že mě dostal do bezradné situace, ze 
které nejsem schopná se dostat a nedokážu odsud jen tak 
odjet.

Začal mi psát tak krásné smsky!!! A byl přitom 20 metrů ode 
mě ve svém bytě.
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Je to přesně 24 hodin, co jsem seděla v autě a řešila tuhle 
situaci. A cítím všechny ty pocity ještě teď. Celou mě to 
pohltilo.

I přes všecku jeho snahu a mou touhu to udělat jsem to 
nakonec udělat nemohla právě z jednoho jediného důvodu. A 
tím byl ten, že kdybych nahoru skutečně přišla a on by mě 
obejmul (měla jsem sukni), nastal by pro mě neřešitelný 
problém.

Ačkoli je androcur téměř všemocný a nádherně, jednoznačně 
a dlouhodobě všechno utlumil a zmenšil, je moment, který by 
muž mající povědomí o mé minulosti okomentoval slovy: 
"Neboj, nic si z toho nedělej. Aspoň vím, že tě přitahuju."
Já ale nechci, aby kdokoli věděl, že mě přitahuje tímto 
mužským způsobem! :( Hnusí se mi to. Jenže je to tak 
neovlivnitelné :(

Tohle rozhodlo.

Ještě skoro do půlnoci jsme si psali a těšili se, že se dnes 
uvidíme.
Já se těšila taky a současně mě popadal zase záchvat strachu, 
že se vidět nesmíme, protože by to poznal. A to jsem si 
plánovala vzít k němu šaty! Ženy mají tolik zbraní!
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Celý den jsem přemýšlela, jestli se mám nebo nemám 
zastavit. Tolik jsem chtěla! Tolik jsem ale teď hned 
potřebovala, abych už měla po komisi, po operaci, po tom 
úředním kolotoči se změnou příjmení a úředního pohlaví!

Měla jsem srdce v kalhotách (teda v sukni). Nemohla jsem se 
na nic soustředit. (Pro rýpaly v práci: Na výkon mé práce to 
nemá žádný vliv! (Teď totiž může být s radostí všechno 
použito proti mně.))

Tak ráda bych ho viděla. A tak ráda bych mu nějak řekla, že 
kdybych náhodou nepřijela, tak to neznamená, že o něj 
nestojím... ale jak mu to říct?
V tom mi přišla smska, že ač se dnes snažil pracovat rychle, 
aby byl doma co nejdřív, tak bude doma až v devět večer. 
Vyřešil to tedy za mě. Ale jen pro teď.

Jenže já stejně tak, jako jsem v pokušení chtěla jen zastavit 
pod jeho oknem a zamávat mu stejně zase udělám to, co chci 
a ne to, co bych měla.

Koleduji si tak o pěkný průšvih.

Takhle budu aspoň ještě nějaký ten den odolávat, než si mě 
uloví... a až si mě uloví, tak zjistí, že mě nemůže mít celou, 
protože určité věci budu z nějakých důvodů odmítat, ačkoli 
bych je odmítat nechtěla a uvidíme, jestli ještě vydrží.
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Dannie, nevím proč se po tobě musím pořád opičit. Stejně do 
teď nechápu, jak jsi to udělala, že jsi tři měsíce chodila s 
klukem, který nic neví (doteď), ale ještě před operací! Jak jsi s
ním mohla být v jedné posteli jen v kalhotkách? Co kdybys 
usnula, on se probudil a prostě tě chtěl jen obejmout a přitulit 
se zrovna tak nešikovně, že by ti tam sáhl? A přesto jsi 
důkazem, že to jde... (To jsem radši ani neměla vědět...)

Vlastně nevím, co mám dělat. Nic mu zatím říkat nebudu. Měl
to poznat :) (Jo, kdyžtak to svedu na něj, že to nepoznal 
hned! :). A co měl jako poznat? Říkám to špatně. My jsme 
ženy. Tak co řeším?

Já vím, co řeším.
To, co mě trápí tam dole.
A proč to tak řeším?
Protože strach z odhalení je tak obrovský, že je mnohdy vyšší 
než ta touha po objetí. Pořád se to mezi sebou střídá. A tak jdu
do sprchy a dopsat mu pár dalších zpráv z postele, kterou si 
zase musím vyhřát sama, ale jednou bude už všechno jinak... 
Už brzo.

Roku 2015, ty jsi moje naděje.
Ty budeš rokem, kdy se znovu narodím.
Kdy můj strach už bude takhle malinký
a nebudu muset řešit věci,
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které ženy řešit nemají...

V pátek, sobotu a neděli budu s mojí Kačenkou, takže se 
dostanu zase do úplně jiného světa. :)
Už to potřebuju...

...ale tu procházku v kapkách deště jsem potřebovala taky...

Prosím vás nevyčítejte mi, že to dělám zrovna takhle. I pro mě
samotnou je to těžké a trápím se kvůli tomu. Vím, že komu 
není rady, tomu není pomoci. Vím, že dělám chyby a taky 
vím, že tohle jsem měla prožívat za rok, ne teď, ale to nic 
nemění na tom, že je to něco tak úžasného, že to stojí za to 
prožívat. I kdyby to mělo skončit teď hned, jakože tomu 
vůbec nic nenasvědčuje.
I kdyby to byl jen další pokus, už teď jsem pro toho muže 
navždy ženou, protože jsem u něj prošla a to je něco, co mě 
včera budilo celou noc. Něco, co by mělo být ale jednou úplně
normální a z čeho bysme neměly být překvapené. Bude chvíli 
trvat, než se dostatečně nabažím všech těch krásných věcí v 
tomhle světě, než pojmu všechnu tu dosud roky upíranou 
ženskost, kterou si teď vychutnávám opravdu plnými doušky.
Nedokážu se zastavit.
Chci všechno, co mají ostatní ženy.
A jednou to budeme mít konečně úplně všechny.
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Teď tenhle ryze intimní článek zveřejním, přečtu si ho po 
sobě a rozhodnu, jestli ho zase nezavřu nebo část nesmažu. 
Pokud je tohle můj deníček, pak jsem tu ale správně.

Ach bože to je tak krásné, holky. Vy v jednom z článků řešíte 
v komentářích komunismus, exekutory, války, všechny 
ošklivosti tohoto světa a já se tady vznáším v úplně jiném 
světě.
Ale už se vracím, počkejte chvíli :)
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Jeden stůl a čtyři židle
21. prosince 2014 v 19:30 | Tereza 

Během uklízení hraček po 
Kačence (po celém 
obýváku jsou rozprostřené 
vystříhané potraviny z 
letáků, které paní 
prodavačka Kačenka 
prodávala a já nakupovala)

jsem zjistila, že ty čtyři židle u jednoho stolu asi ještě dlouho 
zůstanou neobsazené. Přitom tu bývávalo tak živo.
Že nehrozí velké společné rodinné večeře, společné nedělní 
obědy a v tomhle bytě je život jen když je tu Kačenka. Ona je 
také jediným člověkem, který mi dává lásku (byť lásku dcery)
aktivním způsobem (objetím, pusinkami, slovy nebo jen tím, 
že ráno vstane a slyším jí v koupelně, jak si zpívá... vím, že je 
spokojená a taková rána jsou pak nejhezčí, jaká znám).
Pokud je můj život v mých rukách, pak je i v mých rukách to, 
jak dlouho budou ty čtyři židle tady opuštěné.
Jenže (ve snaze být rozumná) se do ničeho nehrnu. Dokonce i 
s Pájou, s nímž jsem se ve středu procházela po městečku, kde
bydlí a byla jsem tak šťastná, se musím chtě nechtě brzdit a 
střídá se u mě neuvěřitelným způsobem touha jít dál se 
strachem, který má chuť poslat mu smsku typu: "Promiň, já 
nemůžu, věř mi, že v tuhle chvíli je pro mě i pro tebe 
jednodušší to ukončit teď hned."
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Bez žádného dalšího vysvětlování.
To je varianta, která je určitým způsobem vysvobozením (pro 
něj plným otazníků), ale také vzdáním se naděje na něco 
hezkého.
Ale jak si vůbec mohu myslet, že by mohlo být něco 
hezkého? To je až příliš nepoznaný svět, který sice nemám 
možnost jiným způsobem vyzkoušet, ale vždycky k tomu 
může být příležitost i v budoucnu. Nemyslím si, že on by měl 
být tím posledním mužem, který mi do života vkročil. 
(Přestože by jím být klidně mohl.)
Co když mě uvidí odlíčenou?
Co když mě uvidí z úhlu, který něco naznačí?
Co když mě uvidí nahou?!

Samozřejmě, že mě takhle uvidí!

Takových otázek mám milióny. Bojím se. Nadšení a radost z 
jeho přítomnosti se střídají s obavami a zase tím strachem, na 
který prostě ještě nemám ho zvládnout. (Jenže já jsem tak 
hrrr, že jsem nezastavitelná - strach nestrach). A čím víc se mu
chci (nebo spíš musím) vzdalovat, tím víc se on přitahuje ke 
mně. Radikální řez znamená jeho radikální reakci. Může se tu 
objevit z ničeho nic a ptát se. Už teď se mě ptal, co mám za 
trápení, když jsem jela na redukci ohryzku. Vysvětlila jsem 
mu (stejně jako ostatním holkám na pokoji), že jdu na 
seříznutí části vyčnívající z chrupavky štítné, která tam být 
nemá a vadí mi to. Že to tam narostlo, což se někdy stává. 
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Nechtěla jsem mu lhát. Ani nikomu jinému. Ale říkat, že jdu 
na seříznutí ohryzku jsem říkat taky nechtěla.
Pochopil to a řekl mi: "Proč jsi mi to neřekla dřív? Chtěl 
bych být u toho s tebou a podporovat tě."

Hm. Tahle věta zní kouzelně. Obzvlášť pro nás.

Nečekám, že pokud objeví to tajemství, že ji zopakuje...
V tomhle jediném tedy optimistka ani být nemohu a je to tak 
lepší.

On si teď někde sedí, povídá s rodiči, připravuje na Štědrý 
den, u toho myslí na mě a píše mi. Nemá absolutně tušení, že 
jsem tu o něm napsala "román" a že je teď hlavním hrdinou 
posledních dní.

Ségra i mamka byly zvědavé, jak vypadá, tak jsem jim 
ukázala fotky.
Líbil se jim (to jsem ale věděla, že se jim líbit bude :).
Jenže on tam má spoustu starších fotek se slečnama např. z 
plesu, které jsou tak krásné... Mé sebevědomí je vůči nim na 
nule (0,000001). A to je málo. Ačkoli bez mužů, jako je on, 
své sebevědomí nejsem schopna pozvednout, měla bych tu 
romanci ukončit dřív, než začne. I když už ve středu začala 
(navzdory mým představám a plánům). Ale tomu se nebylo 
možné ubránit.
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Chtěla jsem (ale absolutně nečekala), abych vystoupila z auta 
a on uviděl ženu, což se také stalo. Teď nejsem schopna nést 
ten náklad, co jsem si naložila. A s jeho pomocí prostě počítat 
nemůžu, ač bych tak ráda a tak bezstarostně a nezasvěceně mi
to nabízí. :(

On se nikdy nic nedozví, protože to skončím. (Budu k tomu 
hledat sílu, protože to udělat je tak strašně těžké a je mi z toho
do breku). Nechat si tak ještě pár vteřin toho nejkrásnějšího 
pocitu, co znám - když mě chce muž jako ženu. Nechat si jich 
co nejvíc, co nejdéle to protahovat, než řeknu dost.

Čím víc se o to snažím, tím víc je to těžší. Nedokážu najít tu 
správnou výmluvu a důvod, který by pochopil (protože 
veškeré jiné než ty pravé důvody jsou lež, kterou musím 
vyslovit).

Není to tím, že nevím, co chci. Já to vím moc dobře. Chtěla 
jsem přesně to, co mám teď. Muže, který po mně touží jako 
po ženě a který se líbí i mně. Který mě pozve na večeři (což 
už udělal) a já to pozvání přijmu (což jsem udělala, ale budu 
muset couvnout, ačkoli tak nechci). Je to jediné logické, 
přirozené a správné rozhodnutí. Vše ostatní spěje ke 
katastrofě a zklamání.

Teď zrovna - v neděli večer - to vzdávám. Tedy teprve se na to
připravuji.
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Do chvíle, než zase napíše nějakou jeho hezkou zprávu... 
Budu v tom zase až po uši a nebudu schopna říct ne. Protože 
prostě nechci říkat NE! Jen proto, že jsem ještě "nedodělaná"?
(Jak tohle slovo nesnáším.) V mé hlavě jsem žena a on chce 
ženu. Ve středu to byla žena, kdo s ním šel na městem, na 
kávu, seděl v autě. Tak v čem je pořád ten problém? Jaký je v 
tom pořád rozdíl? :/

Přemýšlím si tu nahlas.
O čtyřech židlích a jednom stole.

Co trochu kompenzuje můj smutek je fakt, že teď 14 dní 
nemusím do práce, že se vyspím, že jsou Vánoce, také to, že 
budu mít Kačenku od Silvestra celých pět dní, že za pár dní 
uvidím pana doktora ve FN v Hradci Králové a ještě nějaké 
běhání.
Dále pak také myšlenky na pomalu blížící se komisi.
Pro mě se komise mohou odehrát jedním z těchto dvou 
scénářů:

1) únorová komise, květen/červen SRS, v létě 2015 už můžu s
Kačenkou k vodě, jak jí pořád slibuju
2) dubnová komise, září SRS (jelikož přes prázdniny se 
neoperuje), s Kačenkou můžu k vodě tím pádem ale až v létě 
2016

Mou motivací je letní výlet k jezeru s Kačenkou :)
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Partnera nemám (i když (pokud to přeženu) bych mohla mít, 
kdybych takhle louskla prstem, což ale v tuto chvíli nemůžu. 
Ale... já a něco vzdát? To si musím ještě hodně rozmyslet :). 
Tato motivace není teď ale bohužel až tak aktuální. I v tom je 
rozdíl, zda muž, kterého potkám, bude čekat do května nebo 
do září, tj. další 4 měsíce. A já musím čekat taky, protože do té
doby se strachu z přitisknutí nezbavím. Já fakt nemyslím sex. 
Myslím obyčejné přitisknutí nebo jakýkoliv jiný bezstarostný 
pohyb v jeho blízkosti, kdy si mě může ve své rozvernosti 
kdykoliv k sobě přitáhnout... Já bych se přitiskla tak ráda... V 
přiléhavých šatech se ale prostě k muži, který se mi líbí, 
tisknout nedá.

"Neotáčej se. Chytím tě kolem pasu a přitisknu si tě zezadu k 
sobě. Odhrnu ti vlasy a na krk přiložím své rty. A nepustím."
"Mhouřím slastí očima. Hladím tvé silné ruce, které si mě drží
a podlamují se mi u toho všeho kolena. Kousni mě prosím, 
jestli se mi to nezdá... :)"

Tak jsem si zabrečela u hezkého dílu Ally McBealové - 4.
řada, 3. díl:
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Po kliknutí na obrázek nebo zde se spustí stahování (92 MB)
sestřihu z tohoto dílu ve formátu .AVI v češtině, ve kterém
Mark (+ jeho kolegové) a transgender žena Cindy (kterou
hraje biologická žena Lisa Edelstein) řeší PROBLÉM, o

kterém zatím Mark neví, ale dozví se ho.
Jak to vyřešili? A jaká je odpověď na tu věčnou otázku "Říct

či neříct?"
Takhle to vidí tvůrci seriálu Ally McBealová...

Video nelze umístit na youtube z důvodu nároku autorských
práv společnosti FOX, proto jej dávám ke stažení a až po

stažení ho lze shlédnout.
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Informaci, ke které komisi se jde, se dotyčný dozvídá 
minimálně 2 měsíce předem.

Ke komisi bude (v mém případě) nutné předložit ověřenou 
kopii rozhodnutí soudu o rozvodu, kontrolní posudek od prof. 
Weisse a posudek z Centra rodinné terapie v Motole, že 
Kačenka je OK.

Komise. To je pro mě spíš takový slavnostní akt. Potvrzení, že
je vše připravené k dokončení toho všeho, co jsem započala. 
Taková maturita :) Jedno razítko a volná cesta k úplné 
svobodě. Konec ježdění do Prahy (stačí potom už jen jednou 
za rok pro recepty) a konec setkávání s holkama (pokud 
vysloveně nebudu chtít přijít, což bych někdy moc ráda). Také
je to už téměř konec knihy, kterou mám rozepsanou...

Na Slovensku komise na Ministerstvu zdravotnictví 
neexistují. Jelikož se tam SRS neprovádí. Po doporučení od 
sexuologa (např. p. Caisová) se žena nebo muž objednávají 
např. u MUDr. Jarolíma v Motole, MUDr. Veselého v Brně 
nebo MUDr. Vřeského v Ostravě. Dále potom v Srbsku nebo 
Thajsku. O žádné další možnosti jsem ještě neslyšela. (Dannie
mi dokonce ukazovala, jak už si tehdy našla autobus do 
Sarajeva, ale skončila v Motole :)
Na Slovensku také neexistují skupinové terapie (ten pokec s 
ostatníma holkama a mnohdy i klukama, které prochází, 
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budou procházet nebo už dávno prošli tím vším, výměna 
zkušeností, nadšení, starostí i radostí).
Není to škoda, že tam ta komise ani skupinky neexistují? 
(Kdysi jsem se z neznalosti skupinek u Hanky bála, neuměla 
si je představit. Viděla jsem ve svých představách skupinku 
zoufalých jedinců sedících v kruhu řešících ty nejstrašnější 
věci, jaké mohou. Viděla jsem před očima starší dokument 
ČT, ve kterém taková skupinka byla a byl pro mě (i pro 
některé holky, které znám) silně demotivující. To byl ovšem 
pěkný nesmysl pramenící právě z mé neznalosti.)

Neznalost je takový čertík, který v lidech vyvolává strach a 
ten strach je mnohdy tak ovládne, že ztratí schopnost používat
mozek tak, jak by se od lidských bytostí očekávalo.

Dávají Pyšnou princeznu. Musím se dívat.
A zatímco Tom jí viděl desetkrát, aniž by mu slza ukápla, já to
vidím najednou jinak. Všechny ty kontexty jsou jiné a já 
brečím chvíli radostí, že princezna utekla, že už není pyšná 
nebo že si dala pusu s princem Miroslavem, tak i chvíli 
štěstím, že (ač ne tak krásná) už jsem konečně na její straně. A
tím je ta dnešní Pyšná princezna jiná, než těch deset 
předchozích, které viděly oči... byly to moje oči? Nebo čí? 
Když teď už všechno vidí jinak...
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Pár přeměn z reddit.com (Nemažte své
blogy!)
22. prosince 2014 v 10:41 | Tereza |  Přeměny 

Konečně jsem se dostala k odkazům, které mi poslala Terezka
:) (Jooo mám ve skupince jmenovkyni - a ne jednu :). Ale to 
procentuelně odpovídá rozložení v běžné populaci :) Terezka 
je Andy, ale já ta neutrální jména nějak nemusím, pokud si 
slečna vyloženě nepřeje takhle oslovovat nebo neplánuje 
použít své neutrální jméno i v budoucnu jako své konečné. 
Respektuji to, které si vybrala. A pokud ho často mění, mám v
tom potom bezva hokej :)

Bude mi chvíli trvat, než se tím obrovským množstvím 
odkazů zase prohrabu, něco sem ale vložit musím hned.

Výběr toho nejlepšího :)
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Jen foto, žádné video. MtF, 40 let
Nenašla jsem vhodná slova! :) Jsem prostě nadšená. Jde to

nebýt?
Až mě z toho pošimralo na zádech :)

MtF 20 let, 8 měsíců HRT
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Když vidím, jak jsou ty holky (nebo i kluci FtM) šťastní, jsem
šťastná normálně s nimi :) To je to, co mě na tom tak baví. Jak

snadno se to přenáší na ostatní...
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Je to stejné, jako když vidím západ slunce, rozvetlou růži,
štěně, hezkého kluka...
...musím říct JÉÉÉÉ! :)

Pozornost si ještě zaslouží ale ještě něco.
Z dob, kdy jsem já začala psát tento blog (2012) se moc 
jiných blogů nedochovalo. Jen dva. Oba skončily v r. 2012. 
Anniin blogový svět a Psáno gekonní tlapkou.

Gekonní tlapku (zpověď od r. 2008 do 2012) jsem tehdy měla 
přečtenou během pár nocí, ale pak zmizel a já si myslela, že 
už je pryč navěky. Jenže Terezka Andy je taková trošku FBI, 
takže ho našla přesunutý jinam.
Tento blog si rozhodně zaslouží pozornost, přestože na něm 
nenajdete fotky té slečny. Je ale tak svérázný, hezký a 
dojemný, že mě tehdy prostě musel ovlivnit.
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Jeden z mých nejoblíbenějších článků: "Poprvé venku 
nakrásno..."
(úryvek)
Není asi moc zážitků, u kterých věřím, že na ně budu 
vzpomínat celý život… ale těch prvních hodin nakrásno k nim 
určitě patří. Když nad tím uvažuji tak tím vlastně odstartovalo
zatím nejintenzivnější období mého života a jestě se zčásti na 
té vlně vezu. Nakrátko jsem se vynořila nad hladinu abych se 
nadechla… a bylo to tak super! Konečně jsem začala mít 
pocit, že jsem naživu. S konečnou platností jsem si uvědomila,
že už se do toho pochmurného světa pod hladinou nechci 
vracet. Možná to byl jen malý krok pro lidstvo, ale velký skok 
pro jednoho člověka (tj. mne)…

"Nakrátko jsem se vynořila nad hladinu abych se 
nadechla… a bylo to tak super!"
Moc dobře si pamatuji podobné pocity u mého "poprvé venku
nakrásno."
To jsou slova, která potvrdí určitě každá z nás a ty, které tohle 
teprve čeká se mají na co těšit :)

Jsem ráda, že tenhle blog nezmizel.

Nemažte své blogy!
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Konec akce Hradec
23. prosince 2014 v 12:42 | Tereza 

Před dvěma hodinami 
jsem se vrátila z Hradce a
tím definitivně skončila 
celá má "akce Hradec". 
Jela jsem tam na kontrolu
mého ohryzku, který mi 
tu před 14 dny tak hezky 

opižlali :)
Bylo zvláštní objevit se den před Štědrým dnem v nemocnici. 
Celou cestu jsem v autě poslouchala vánoční písničky o tom, 
jak se mají sliby plnit o Vánocích, jak Vánoce přicházejí nebo
jak někdo sní o Vánocích bílých. (Mně tedy dnešních +12 
stupňů vyhovuje, taky jsem si vyjela hezky v sukni, ale dětem 
bych sníh přála).
Vjela jsem na přeplněné parkoviště naladěná vánočně (což mi 
ještě pořád zůstalo) a po chvíli kroužení jsem našla místečko. 
Tolik nemocných den před Vánoci!? Myslela jsem, že tu 
žádné auto nebude.

Na pana doktora Černého jsem se moc těšila. Měl mi osahat 
krček a měla jsem pro něj připravený dáreček. Také jsem měla
spoustu otázek, včetně otázek nesouvisejících s výkonem. 
(Prostě jsem byla zvědavá, no :).
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Jak bylo domluveno, hlásila jsem se raději už za pět minut 
osm v kartotéce, před kterou sedělo asi deset lidí a říkám 
sestřičce, že jsem objednaná na kontrolu k panu doktorovi 
Černému.
"Pan doktor Černý tu ale není! To už jste dnes ráno druhá, kdo
ho shání! Počkejte..."
Tyjo. Tak já se sem plahočím přes sto kilometrů a on si hezky 
zmizel? Ale hned jsem dala na svůj vlastní pocit, který mi 
říkal, že tohle by neudělal. Obzvlášť po předchozí výměně 
několika e-mailů, kde mě ujišťoval, jak se na dnešní den 
těší :)
"Danooo, prosímtě zavolej Černého, jestli tu je. Má tady 
PANÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ!", volala sestřička na jinou sestřičku, 
která už mě znala z minula a mile se na mě usmívala. Hradec 
jsem si opravdu zamilovala. Nikdo tu neměl sebemenší 
problém.
:)
Já už se culila taky, protože tím oslovením "paní" (ačkoli je to
už nuda, já vím :) mi prostě udělala radost. Vlastně jsem už 
nic jiného ani nečekala, ale vždycky mě baví, když to někdo 
řekne nahlas a ještě před lidmi. Stále je mi to příjemným 
pohlazením a vždycky bude.

"Pan doktor si pro vás za chvíli přijde. Posaďte se tady.", řekla
mi sestřička a já seděla, čekala, prohlížela si zeď přede mnou, 
dveře, podlahu, Muchův obraz, zase zeď přede mnou, lidi 
kolem mě, kteří místo toho, aby připravovali bramborový 
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salát nebo nakupovali dárky, sedí tady se mnou na ORL a 
tváří se otráveně.

Za dvacet minut se ten můj doktůrek po noční přiřítil, zaplul 
do ordinace, ve které jsem ho ještě neviděla a za chvíli volal: 
"Slečna Nováků prosím!" (Už zapomněl, že jsem chtěla, aby 
mi říkal Nováková, ale tím "slečno" si to vyžehlil. :).

V ordinaci nebyl bohužel sám, ale seděla tam s ním sestřička, 
takže jsem se nemohla tak volně ptát, jak jsem chtěla a jak 
jsem si s ním popovídala při příjmu před 14 dny, kdy jsme 
byli v ordinaci sami.

Jizvu pochválil (byl z ní nadšený jako já! :), hezky 
promasíroval, řekl ať to mažu, masíruju (předvedl názorně 
velmi intenzivně) a 6 měsíců nevystavuji slunci.
Zeptala jsem se ho, kdy to bude KRÁSNÉ, abych si to mohla 
vyfotit, protože jsem si vyfotila stav před a ráda bych to 
porovnala.
"Asi tak za měsíc už ta jizva nebude červená a zhruba za 6 
měsíců už by to šlo vyfotit."
Věděla jsem, že to bude na dlouho, ale takhle tu zveřejním 
fotky před a po až bude úplně po všem někdy v létě.

(Bluemoon, už jsem jim tam řekla, že se na ně těšíš, tak se 
těš! :) Pan doktor měl radost, že přijde další zájemkyně :)
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Ještě mi řekl, že ten vyloženě pánský ohryzek ořezal docela 
dost, já se s ním rozloučila (s doktorem i s ohryzkem :), 
vyjádřila přání, že bych ho chtěla ještě někdy vidět (doktora) a
odjela s tím, že už ho nikdy neuvidím.

Ach. :)

Teď mě čeká ještě výroba dvou vánoček, zabalení dárečků a 
zítra se budu těšit ve svých nových černofialových 
přiléhavých šatičkách k mamce, holkám mé sestry a jejímu 
příteli, který za ní přijel z Olomouce na Vánoce. Takže bude 
veselo.

Na Štědrý večer mě pozvala kamarádka Nikča na pokec při 
procházce městem. Už měsíc jsme se neviděly a má nějaký 
nový objev (což já taky! :). Jenže mi řekla, že se k ní připojí 
ještě její dva kamarádi. (Samozřejmě o mé minulosti nikomu 
neříká. To je hodná.) Takže jsem zvědavá! (Na kamarády.) 
Shodly jsme se, že jsme na tom co se pubertálních nálad týče 
asi stejně. Jenže jí je 19 :). I tak jsem se od ní ale taky hodně 
naučila :) A pak mám ještě jednu kamarádku z Moravy - už 10
let se známe - kterou nemít, tak už jsem se utrhla ze řetězu :)
Ale jinak mám vlastní hlavu a některé rady si k srdci neberu, 
ačkoli bych měla :)

Na Evropě 2 dnes ráno říkali, že Elton John se včera omužil :)
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Prostě si vzal svého přítele a redaktor Blesku použil tento 
novotvar, který vznikl stejně, jako slovo "oženit".
To se mi moc líbilo, že to někdo takhle nazval.
Mareš totiž zmínil včerejší film Láska nebeská, který už jsem 
viděla asi stokrát a prostě ho miluju. Neznám film, ve kterém 
by bylo víc lásky. Jak tam ten chlapec točí tu slečnu na její 
svatbě, protože je do ní zamilovaný a když jí dá videokazetu, 
je na ní jen ona a jí dojde, že jí miluje, nebo jak jí potom 
sděluje ten vzkaz o tom, jak jí miluje, prostřednictvím velkých
popsaných papírových archů, aby to neslyšel její manžel. 
Nebo jak ten malý chlapec bubeník běží za svou vysněnou 
láskou - zpěvačkou - přes celé letiště a přeskakuje kontroly a 
jeho tatínek mu v tom ještě drží palce. A když přiletí jeden 
muž za svou služebnou a v portugalštině jí požádá o ruku se 
zástupem celé její rodiny za svými zády v kavárně, ve které ta
slečna pracuje, tak už nejsem schopná se od obrazovky 
odlepit.
No nic :)
Takže jsem si zase zabrečela a přála si na ten film koukat s 
někým... ale bůh ví, jestli by ho takový film vůbec bavil :/
Když se ještě vrátím ke slovu "omužit", tohle se vlastně řeší 
jen u mužů. Ti se žení a muží :) Zatímco žena se pouze vdává.
Ať už s mužem nebo s ženou. (No prostě zase máme něco 
jednodušší :).

Poslala jsem také přání kamarádce Vlastě (MtF před HRT) k 
dnešnímu svátku a ta mi odepsala, že jsem bohužel druhá, 
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protože mě už půl hodiny po půlnoci předběhl její šéf. 
(Supeeer! Takový šéf stojí za pochvalu! :). A napsala mi, že se
hihňá u rádia, kde volají lidé, jaké pochoutky na Štědrý den 
jedí a jedna rodina prý tradičně opéká buřty! :) Tak to mě 
rozesmálo taky.

Ještě k tomu úvodnímu obrázku u tohoto článku - ten jsem si 
nafotila před 14 dny před odchodem domů z ženského 
oddělení ORL, kde mě ubytovali. Nemohla jsem se od té 
cedule odtrhnout... Kdyby tam byla volně, tak jsem si jí snad 
vzala domů! :D

Z akcí, jako byla "akce Hradec" už mě čeká jen jedna: "akce 
Motol" :)
Už jí mám na dohled! :)

Odpoledne mi sousedka odnaproti v patře přinesla talíř 
dokonalého cukroví (včelí úly už jsem vyjedla :). 
Ona nám ho nosila každý rok, ale pak přišel dvouletý 
výpadek, který byl právě teď ukončen... Pro mě to dnes není 
jen talíř cukroví, ale fakt, že mě tu přijímají. Život se zase 
vrací do normálu. A tahle skvělá rodina s dvěma dětmi mi to 
dnes dala s úsměvem najevo. Tím cukrovím mi řekli: My se tě
neštítíme. Pro nás nejsi zrůda. Pro nás jsi naše sousedka. 
Stejně jako pro souseda v patře pode mnou, který mi před pár 
týdny nesl klíče od úklidové místnosti a přivítal mě jako 
novou obyvatelku tohoto domu.
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Mělo by to být běžné a samozřejmé, ale není. To proto si 
vážíme každého z vás, kdo nám dá najevo, že jsme pro něj 
lidská bytost stejně jako ostatní.
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Stop pánským dárkům!
24. prosince 2014 v 12:41 | Tereza 

Chtěla jsem tu mít jen krátké přáníčko, ale to už jsem na blog 
dávala 13.12. V tenhle sváteční Štědrý den se tu ani nechci 
vůbec rozepisovat, ale jak jsem zjistila (není to naštěstí už můj
případ), stále jsou mezi námi slečny a paní, které (díky své 
fázi před HRT a mnohdy i před coming outem) dnes dostanou 
pod stromečkem stále ještě dárky pro pány. To, že tomu tak je 
má svůj důvod. Nikdo neví, co cítíme uvnitř a tak máme 
radost z nové kravaty nebo "úžasného" pánského svetru. 
Svým způsobem si za to můžeme sami, ale...
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...PROSÍM NEDÁVEJTE NÁM PÁNSKÉ DÁRKY, když 
už dávno víte, kým doopravdy jsme.
Je to trapné, nevhodné, smutné a naprosto zbytečné. Těmito 
akcemi nás na druhou stranu nevrátíte ani nepřimějete k tomu 
ten pánský svetr nosit. Možná je to váš poslední pokus o 
zachování mužnosti vašeho partnera. Věřte mi ale, že je 
naprosto zbytečný. Je to jakobyste po něm chtěli do konce 
roku osídlit Mars. To se prostě nestane.
Přivádíte nás do situací, kdy se máme radovat nad dárkem od 
někoho, koho milujeme, ale nejraději bychom vám do pěkné 
úhledně zabalené krabičky zabalily pánské boxerky a pánský 
parfém, abyste věděly, jaké to je dostat zrovna tohle.

Ve skutečnosti je to jednodušší, než si myslíte. Stačil by jeden 
jediný holčičí dárek (lesk na rty, lak na nehty, dámské 
ponožky, dámský parfém, růžová gumička do vlasů! Nebo jen
obyčejná klíčenka s naším ženským jménem! Cokoliv! 
Jakákoliv maličkost, ale holčičí!!!) a my budeme zářit 
štěstím tak, jako jste nás ještě nikdy neviděly.
Všechno je jednoduché. I Vánoce! Netřeba o tom dlouze 
přemýšlet.

Tak ŠŤASTNÉ A VESELÉ! :)

A buďte na sebe hodní!
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Já se běžím rychle namalovat a do šatů, na což už se nesmírně
těším. Dnes je Štědrý den a věřím, že budete krásné úplně 
všechny. I vy, co máte svá tajemství pevně ukrytá kdesi v 
hloubi své duše a dostanete nový pánský svetr...
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Dárek, který jsem dostala: Juliet a ta 
druhá
26. prosince 2014 v 12:58 | Tereza 

Milá Juliet,
mám pocit, že Vás znám. Že jste to 
všechno říkala jen mně, já Vás 
poslouchala na louce nedaleko 
Sentivánské doliny a teď jste moje 
přítelkyně. Nemohu se zbavit 
dojmu, že některá Vaše tajemství 
znám jen já a přitom jsou tak jasně 
popsána v knize, která teď leží vedle
mě na pohovce. Držela jsem jí 
několik krátkých hodin v rukách, 

nemohla vnímat svět okolo a samotný fakt, že jste jí držela v 
ruce i Vy a ještě člověk, který mi Vaši knihu daroval, z ní činí 
poklad. I díky Vašim věnováním. To nejsou jen slova. Jsou to 
Vaše doteky na stránce, na kterou bylo přiloženo Vaše pero 
Vaší myslí, silou a ženskou energií. Pro mě. Tu energii z těch 
stránek i celé knihy cítím. A slova, která na následujících 
stránkách následovala si vztahuji také k sobě, ač jsou určena 
všem, kdo touží poznat kouzlo ženskosti, něžné ženské duše a
něčemu, co bych si troufala říci, že mezi muži neexistuje. Co 
dokáže napsat jen žena.
A já to všechno směla poznat!
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Jsou situace, které prožíváme se zatajeným dechem. Zatajený 
dech je něco, co nelze vyvolat uměle. Musí přijít sám a 
zpravidla vychází spontánně od srdce, odkud se velmi rychle 
rozšíří po celém těle. Jeho kouzlo je v tom, že nikdy nevíme, 
kdy přijde.

V posledních měsících svého života prožívám některé situace 
tímto způsobem, ale tahle byla jiná. Když jsem Vaši knihu 
rozbalila pod stromečkem, nevěděla jsem, co se mnou udělá, 
až ji dočtu.

Cítím se, jako když skončí film, na který jsem se moc těšila. 
Néé, ještě nekonči. Nechci titulky! Sedím a koukám do 
černého plátna - sama uprostřed kinosálu.
O tomhle "filmu" jsem ještě před pár dny ani nevěděla. Ale je 
to tak, jak píšete: že pokud někoho hledáme, není třeba ho 
hledat, neboť stačí počkat na setkání s ním, protože 
máme-li se s někým setkat, ten okamžik jednou přijde. 
Stejně tak přišla i tahle kniha v tu pravou chvíli a s ní i Vy. 
Aniž byste to možná plánovala, dala jste mi odpověď na 
několik mých současných otázek a pochopila jsem, že někteří 
lidé (ať už muži nebo ženy) vstupují do našich životů s 
určitým cílem, ale že je na nás, abychom tyto cíle rozeznali.

Měla jsem při čtení tolikrát chuť, aby se to stalo. To, na co 
myslíte, co si představujete, ale nemůžete to udělat...
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Moc se mi líbil třeba Váš rozhovor se Sárou o lahvi plné vína.
Pokud si vytyčíme cíl, že vypijeme celou lahev, určitě se stane
to, že vypijeme alespoň dva tři pohárky. Nemusíme jí vypít 
celou. Ale je důležité chtít. Mít cíl. Věřit, že se náš cíl splní. I 
kdyby jen z části. Nemůžeme živit myšlenku toho, že to 
nevyjde jen proto, že se v minulosti několikrát stalo, že náš 
záměr nevyšel. Podvolit se strachu.
Opravdu nerada se vzdávám svých cílů předem. Mnozí kolem
mě říkají: "Já už si raději nic nepřeji, protože se mi to stejně 
nesplní." A tak si sami v sobě krásně podporují myšlenku, že 
se jejich přání nesplní, místo toho, aby věřili, že ano. Svou 
energii vkládají do nesplnění, místo do splnění.
Přicházejí o radost z toho, že to vyjít může. Ono to opravdu 
vyjít může! Jde o to, jak se na to umíme dívat. Nejde o 
zkušenosti z dřívějška, které nám říkají, že to vyjít nemusí.

A jak jste si potom povídala sama sebou v zrcadle. Jak jste 
objevila samu sebe, Vaši ženskost, Vaši ženskou energii.

Jsem plná myšlenek z Vaší knihy. Některé jsou tak 
univerzální, že bych je mohla (a chtěla) vložit i sem a 
podpořit tak ostatní slečny a ženy, které prochází něčím 
podobným, jako já. Hlavně ty o lásce k sobě, o bohyních v 
každé ženě (i těch neobjevených), o cestách, na které se 
vydáváme a na kterých k nám přichází lidé, na které jsme 
čekali, aniž bychom o nich věděli předem.

Prosinec 2014 - Dárek, který jsem dostala: Juliet a ta druhá 2345



Teď víc, než kdy předtím vím, že mezi pojmy erotický a 
sexuální je velký rozdíl. Že ženskost je absolutně odlišná od 
mužnosti, že má svá tajemství, nepoznaná zákoutí, o kterých 
ani spousta žen neví.
Dojímaly mě Vaše vsuvky o myšlenkách na Vašeho manžela 
Toma, které vždycky přišly z ničeho nic a já chtěla v tu chvíli 
mít vedle sebe také takového Toma. I s těmi všemi Vašimi 
otevřenými pocity, které nesmírně lahodily mému srdci, když 
jste popisovala Vaše milování právě v Sentivánské dolině, v 
nové chaloupce nebo jak jste šli s Tomem nakupovat dárek 
pro Vaši starší dceru. Ta touha "chtít být nablízku" a současně 
"být nablízku" svému muži je krásná a způsob, jakým ten den 
skočil ještě krásnější.

Už od malička mě Slovensko přitahovalo. Když mi totiž bylo 
šest let, odjeli jsme s rodiči do zapadlé chaloupky na úpatí 
nějakého příkrého kopce Nízkých Tater, kde nás každé ráno 
budilo cinkání zvonů oveček a jejich bééé bééé, které bylo pro
nás, děti ze severních Čech, velmi legrační, nepoznané a to 
obrovské stádo s pobíhajícím psíkem a pasáčkem v typickém 
klobouku a holí působilo na nás přímo pohádkově. I čištění 
zubů v nedalekém ledovém potůčku a krajina, kterou jsem už 
tehdy vnímala jako neskutečnou.
Nezapomněla jsem na ty obrázky nikdy. A vy do svým srdcem
psaného příběhu ještě vložíte obrázky z Vašeho slovenského 
prostředí, vašich nekonečných zelených luk, dřevěných 
chaloupek a zapomenutých míst, kde se člověk musí zastavit 
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nad tou krásou, co stvořila příroda. Nejradši bych se teď hned 
sebrala a rozjela se po stopách Vás i Sáry a viděla aspoň 
kousek z toho, co nadchlo i Sáru a po čem mé oči i srdce už 
hezkých pár let touží.

Teď to nejsou jen zelené louky plné čarovných bylin. Teď už 
mají navždy svůj příběh. Díky Vám.

Zbývalo mi ještě pár stránek, než jsem Vaši knihu celou 
dočetla, ale už jsem nevydržela a musela si začít psát, protože 
jsem toho plná. Protože tohle sem patří, neboť je to o něčem, 
co je pro mne stále ještě posvátné (a dlouho zůstane) - o 
ženskosti.
Jsem z ní (z knihy i z ženskosti) zase plná obrovské euforie, z 
radosti nad životem, nad krásami přírody, lidí a životní 
energie lidí, kteří dokáží sednout v obýváku na svou 
oblíbenou pohovku a napsat tuto knihu.

Věděla (nebo spíš tušila) jsem, že být ženou je výjimečné. Ale
nevěděla jsem, že mi to právě dnes, na 2. svátek vánoční, 
potvrdíte zrovna Vy :)

Prozatím Vaši přečtenou knihu odkládám na čestné místo se 
záložkou s dětským nápisem mé dcery "pro tatínka" a 
vstřebávám vše, co jste mi dnes řekla.
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"Je tak krásné být ženou."

Ještě donedávna (zhruba dva roky zpátky) chyběl mému 
životu tento ženský rozměr. Moc mi chyběl. Tak, že už se 
nedalo dál žít!
O to víc mě těší, že "je krásné být ženou" jste řekla i Vy. Tedy 
žena, která měla to štěstí, že se ženou narodila.

Tahle cesta je ta nejhezčí, po které jsem se zatím kdy vydala.
Není to jen díky pozoruhodným zázrakům, které na ní 
zažívám nebo kvůli krásám, které kolem sebe vidím, ale také 
kvůli lidem, které jsem na téhle cestě potkala a které ještě 
potkám.
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Venku dnes napadl sníh. Jsem hned jako v jiném světě. Ale to 
už jsem od rána...
Ve skutečnosti to není jiný svět. Je to ten, ve kterém žijeme. 
Jen jsem se na něj podívala jinýma očima a na chvíli 
zpomalila.
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Drahá Dájuško, děkuji za hezký dárek, který se mi ani nemohl
nelíbit - kousek ženskosti od někoho, kdo jí má na rozdávání a
děkuji i Vám, Gábinko, za hezký zážitek, který bych si přála 
prožít ještě jednou i za věnování. To sluníčko jste Vy. Přeji 
Vám, aby Vás nikdy neopustila ta radost ze života, z vlastních
pocitů a snů o létání, do kterých jste mi dala možnost 
nahlédnout.

Tohle je svět, ve kterém chci už navěky zůstat.

Cítím se pohlazená, rozmazlovaná, je mi hezky. A může za to 
žena.
Mám z toho chuť někoho obejmout.
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Byl jednou jeden pán: Anna Ariel
26. prosince 2014 v 18:18 | Tereza |  Přeměny 
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Kdo říká, že to nejde?
Kdo říká, že to po věku 30 let nejde tak snadno, že výsledky 
jsou neuspokojivé?
Kdo říká, že to po čtyřicítce nemá cenu?
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Vy jste si dělali nějaký průzkum? Že to někde píší?
Ano, i já jsem na tenhle názor narazila, ale přesto si myslím (a
mám na to jiný názor, stejně jako ho můžete mít klidně i vy), 
že chemie je prostě pořád jen chemie. A reakce na ní je v 
každém těle jiná.
Kdo říká, že bez vlasů to půjde jen těžko?
Anna začala přeměnu ve 42 letech a je už několikátá, kdo 
během svého testosteronového období poztrácela většinu 
svých vlasů. Jak se k tomu Anna postavila? Jako všechny 
ostatní, které se tomu postavit chtěly a neviděly v tom 
problém. Ano, je lepší, když se jdu v létě koupat k rybníku a 
mám vlastní vlasy. Je lepší, když je horko a mám vlastní 
vlasy. Je lepší, když jdu na pouťové atrakce a mám své vlastní
vlasy, ale když je nemám, zabrání mi to v tom, abych se 
vydala na svou cestu? Jak si na tuhle otázku asi odpověděla 
Anna? A Sona Avedian? A spousta dalších?

Anna vykoukla na mě dnes, když jsem přišla od mamky. 
Lehla jsem si a měla chuť si s někým povídat. Jenže jsem byla
sama, kdo tu chuť měl. Tak ráda bych se teď o někoho jen 
opřela a povídala. O čemkoliv. O Juliet, o Vánocích, o 
chumelenici venku... Jen tak cítit někoho blízkost. A tak mě 
napadlo podívat se na youtube, jestli se tam zase neobjevila 
nějaká nová přeměna.
Tahle není nová, ale její "pánské" fotky jsou nově zveřejněné 
a tak jsem je sem hned vložila jako inspiraci pro ty znás, 
kterým je nad 40. Nic není ztraceno, holky!!! ;)
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Trochu mě mrzí, že jsem tímto článkem odsunula z hlavní 
strany mou Juliet, kterou jsem si zamilovala. To ale 
neznamená, že zmizela z mých myšlenek.

Ve skutečnosti to byla ona, kdo mě dnes přiměl k tomu, abych
muži, který mě okouzlil, poprvé uprostřed rozhovoru řekla 
"odcházím" já. Jinak bych na něm zůstala pravděpodobně 
nalepená, otravná a nesnesitelná jako těžký balvan, kterého se 
nemůže zbavit. Nemyslím si, že někdo, kdo mi ani nepopřeje 
dobré ráno je člověk, se kterým bych měla strávit zbytek 
života, ačkoli on si to myslí a stále má pocit, že když 99 % 
párů skočí do postele po prvním rande, on musí být také 
takový. Přesto má chvilky, kdy mi tvrdí, že stačí, abych tu jen 
byla. Aby neměl pocit, že je sám a já nemusím nic. Můžeme si
jen povídat a třeba jeden z nás nebo oba usneme, ráno se 
probudíme pod jednou dekou, ale k ničemu nedojde.
Touhle představou mě dostal.

Juliet označila sex na prvním rande za největší chybu, kterou 
ženy dělají a potom se cítí nespokojené.

Chci muže, který se bude ostýchat mě políbit a na čtvrtém 
rande to budu já, kdo mu dá polibek - protože na něm uvidím 
a vycítím srdcem, že o něj stojí, že po něm touží a tolik si ho 
přeje, jenže není schopen se odhodlat. Chci muže, kterého 
budu cítit vedle sebe, o kterém budu vědět, že je tady a 
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kterého si budu vážit. Nemohu se vrhnout na prvního muže, u 
kterého projdu a který mě (pro mě nějakým záhadným 
způsobem) identifikoval správně jako ženu jen proto, že si 
naivně mohu myslet, že je jediný a poslední, který tak činí.
Ano, je první. Ale to ještě nic neznamená.

Líbí se mi, přitahuje mě, ale necítím z něj tu vášeň, tu radost, 
energii, kterou by do mě vkládal, jen aby mi mohl popřát 
hezké sny.

Ty víš, že bych ti je tak ráda posílala i já, ale nedělám to, 
protože cítím, že o ně nestojíš. Že jsem na druhé koleji, na 
které být rozhodně nechci. Přesto na tu večeři s tebou půjdu, 
když o ní (jak říkáš) tak stojíš, protože je mi příjemná tvá 
přítomnost a projevy tvé mužnosti vůči mému ženství, po čemž
jsem tak nesmírně toužila. A stejně jako ty respektuješ, že se 
mnou nemůžeš mít půl roku sex, já zase musím respektovat, že
tě přestanu bavit. Nemohu se na tebe zlobit. Nemohu chtít 
všechno jen já.

Vím, že muži jsou jiní než my. Že mohu být ráda za projev 
něžnosti jednoukrát týdně. Ale přesto - potřebuji alespoň cítit, 
že jsem milována. Vědět, že o mě někdo stojí. A kromě toho si
za pár let třeba vybavit s nadšením a radostí místa, která patří 
jen nám, protože se na nich "něco" mně i tobě stalo. Něco 
krásného, jako to popisuje Juliet o Tomovi.
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To už ale pomaličku přestává souviset s mojí cestou, na kterou
jsem se vydala a kterou tady popisuji. Je to už něco, co patří 
do světa všech ostatních žen, které řeší muže (nebo ženy), 
jejich pozornost, partnerství, nenávist, lásku.

O tom se mi ani nikdy nesnilo, že se dostanu tak daleko, 
abych směla řešit tohle. Všechno to, co patří k ženám.
Nebo tedy - netušila jsem, že se k tomu dostanu tak brzo.
Ale za to může on.

Kdykoliv si řeknu, že jsem v klidu a nad věcí, že je mi 
ukradené, zda mě bude chtít vidět nebo ne, tak se na mě 
usměje ze své fotky a jsem v tom zas až po uši. Říkám mu: 
"Teď nemůžu, jdu k mamince." On na to: "Vyfoť se mi!". Tak 
mu pošlu fotku v šatech a vznikají tak fotky, které bych jinak 
neudělala. Které se líbí i mně a mám radost, že ho podoporuji 
v tom, že jsem žena, ačkoli se jednou musí dozvědět, že mé 
ženství nebylo dlouho tak samozřejmé.

Vlastně ani nevím, proč to dělám, že mu posílám své fotky. 
Vymámil ze mě i fotku ve spodním prádle. Odmítala jsem to! 
Ale on mě prostě tak hezky přemluvil, že jsem si řekla, že je 
to výzva. Že to poprvé udělám!
Ty fotky se mi moc nelíbily. Nebyla na nich extrémně 
viditelná mužnost, ale nejsem žádná modelka.
Byl z nich vedle. Chtěl další a další.
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Ptám se sama sebe: Jak to, že mě vidí jako ženu, zatímco já 
sama si připadám na něco takového nedostatečně ženská? 
Nikdy bych neřekla, že v tu středu na prvním rande projdu. 
Stále to řeším. A stále tomu nemohu uvěřit, proto mu posílám 
další a další fotky a tím ho zase jen ujišťuji, jaká jsem žena. 
Vždyť je to hotový paradox!

A dost!

Měla bych už konečně pochopit, že JÁ JSEM ŽENA. A nikdo 
jiný. Bez ohledu na to, kdy mám komisi, kdy mám operaci, co
mám za sebou.

A neřešit tohle.

Často mi říká: "Ty jsi zase přemýšlela, viď?"
To proto, že mu napíšu dlouhý vzkaz, ve kterém se snažím od 
něj oddálit. Říci mu, aby ani on se ke mě tak nevázal. Protože 
mám strach.

I přesto, že se mi líbí, jak obdivuje moji ženskost. Je to ten 
nejopojnější pocit, jaký mohu zažít. Chci ještě!
Sama svou ženskost tolik nevidím, ale on mi jí přináší po 
hrstích přímo ode mě. Odkud jí bere? Odkud bere tu jistotu, 
že se mu líbím? Že mě chce držet za ruku, objímat, líbat na 
krk, strávit se mnou noc třeba jen povídáním?
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Je tak bezstarostný a nezasvěcený do mých starostí...

Juliet mi dnes ráno ve své knize poradila, jak zvládnout 
strach.
A já mám aspoň příležitost to vyzkoušet :)

Sebevědomí je to, co nám pomáhá. My ho potřebujeme, 
protože bez něj jsme hromádka neštěstí a ta je až příliš 
nápadná pro své okolí.

My nápadné být nechceme.
Chceme být úplně obyčejnými ženami.

10 měsíců HRT (foto 124)
Póza pro Páju v příjemné vodorovné poloze.

Chtěla bych... se jen tak o někoho opřít a poslouchat, co říká...
Ne virtuálně na monitoru počítače, ne bez intonací našich
hlasů a rezonance toho jeho, která prostupuje celým mým

tělem, až to příjemně šimrá, jak jsem blízko.
Za okny sníh, doma teplo, vůně cukroví a horkého čaje s

medem.
A když náhodou usnu... probudím se - ne sama.

Už mi ta samota leze na mozek.

Ale to přejde.
Nemám nárok.
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Šťastná Emma
27. prosince 2014 v 15:42 | Tereza 

Přeměna Emmy patří mezi mé oblíbené už dlouho.

Kdo ví proč?

Přemýšlela jsem jen chvilku, protože mi odpověď dala hned 
ona sama:

23.12. zveřejnila své video s přáním šťastného nového roku 
všem lidem.
Vůbec nevadí, že mluví v angličtině. Zatímco jsem se totiž 
vyloženě kochala jejím krásným ženským hlasem, intonací, 
ženskými sykavkami (ano, tak je vnímám) a celkově 
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půvabným ženským projevem i vystupováním (a taky 
culíčkem, na který stále ještě nemám), ve 2:05 to řekla:

"Mohla jsem být v depresích... ale nejsem! Skutečně 
nejsem. Rozhodla jsem se totiž být šťastná. A... víte... mé 
štěstí závisí pouze na jedné osobě: Na mě! :) Mé štěstí 
nezávisí na žádné jiné osobě na téhle planetě!"

Jsem z ní nadšená. Tím vším, co dokázala.

A taky jsem ráda, že už nás - šťastných - je víc!
Žádné "ale" neberu. A řekla bych, že Emma také ne :)

(Video se otevře automaticky na youtube na pozici 2:05 po 
kliknutí na obrázek.)

O Emmě jsem psala v říjnu tady a do článku jsem vložila i její
timeline fotokoláž, jak šel čas.

Přemýšlela jsem, že pokud do mého života vejde jednou muž, 
který bude stát po mém boku, jaký bude asi jeho vztah k 
tomuto blogu? Nemohu ho zatajit.

Pokud mě přijme celou takovou, jaká jsem, přijme i tenhle 
blog. Pravděpodobně se na něj minimálně jednou podívá, 
protože se mi nepodaří (a ani to chtít nebudu) ho utajit. 
Nechci už nic tajit.
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Co na tom blogu najde? Mé pokusy o tom, jak získat muže! 
Vyprávění o mých schůzkách s nimi, jak byly úspěšné, 
neúspěšné a pravděpodobně i vyprávění o něm samotném...

Teď přemýšlím, zda je to dobré nebo ne, aby to věděl.

Myslím, že není třeba něco tajit. Beztak bude vědět už předem
z mých slov úplně vše o tom, jak jsem se dostala až k němu, 
co jsem u toho cítila a jak moc jsem se bála, že o něj přijdu.

Nikdy jeho identitu neodkryju.

Pokud tedy svým pubertálním přístupem nebudu psát každý 
týden o jiném a nebudu se chovat jako utržená ze řetězu :)

To bych byla sama proti sobě. Taková ani být nechci. Jsou to 
moje křehké začátky, ve kterých se hledám (a nacházím) i já 
sama. Je tedy pochopitelné (to píšu, abych omluvila samu 
sebe :), že jsem z toho všeho tak trochu rozpačitá, než se 
rozkoukám. A pokud píšu, že mě nějaký muž přitahuje, pak to
tak je, ale neznamená to, že jsem se s ním vyspala.

Ještě bych ráda řekla něco, co už jsem tu řešila kdysi hodně 
dávno (už ani nevím kdy).

Teď už se to netýká přímo mě, ale některých z nás ano.
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Pokud půjdu mezi lidi oblečená unisex, nemohu očekávat, že 
mě okolí samo zařadí správně. Nedávám mu jasnou 
informaci, kam mě má zařadit a je pak zmateno. Samozřejmě 
očekávám, přeji si a moc chci, abych pro to okolí byla (i v 
unisex) ženou, ale takhle to nefunguje. Dokud nedáme okolí 
jasně najevo, kým jsme, nikdy nás správně nazařadí.

Nemám ráda unisex oblečení. Beru (a vždycky jsem ho brala) 
jen jako nutnou "berličku", kterou jsem použila, když jsem 
cítila, že nedokážu už na sebe vzít nic pánského, ale současně 
jsem neměla dostatek odvahy na to, abych si vyšla už 
vyloženě v dámském.

V tom mi nesmírně pomohla jedna má kolegyně, která týden 
po mém vyhlášení full-time (kdy jsem ale chodila unisex v 
domnění, že mě budou indentifikovat správně) prohlásila: 
"Terezo, jestli chcete, abych vám říkala Terezo a používala 
ženský rod, musíte jako Tereza vypadat a obléknout se tak."

Ostatní neměli problém, přehodili si to i tak, protože jsem je o
to požádala, ale tohle mě vyloženě "nakoplo".
Po neděli jsem přitvrdila a už to šlo samo. OČEKÁVALO SE 
TO ODE MĚ! Nebyl důvod nosit unisex.

Všechny ty věci z období "mezi" už jsem prodala. Nemohla 
jsem se na ně ani podívat (ačkoli nebyly vysloveně pánské, 
byly prostě uni :) Mimochodem - ty věci koupily na 
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votocvohoz.cz ženy. :) Je to důkaz toho, že unisex je vlastně 
ženská záležitost. Většinu unisex oblečení koupíte zase jen v 
dámském oddělení. Chlapi unisex nenosí. Myslím praví chlapi
- samci. :) Hrozí totiž, že by v nich mohli vypadat tak nějak 
žensky. :) A to je pro muže nepřijatelné, neskousnutelné a bojí
se toho, protože by je nedej bože mohl někdo spojovat s 
homosexualitou! (Muži jsou zvláštní. Ale to je činí 
zajímavými. Ta ochrana sama sebe před čímkoliv 
nemužským. Čímž dávají jiným ženám najevo, že jsou tu pro 
ně. Protože většina žen, které chtějí muže, chtějí mužné muže.
:) Jestli jsem to řekla srozumitelně... Ač jsem přesvědčená o 
tom, že nejsem homofob, rasista ani netolerantní osoba, že 
ráda podporuji menšiny a snažím se pochopit každého, 
nesnesla bych vedle sebe zženštělého muže. Tím nepopírám 
samu sebe, protože já nikdy zženštilý muž nebyla. Já jsem 
byla (a jsem) žena. To je rozdíl.

Dejme tedy okolí jasně najevo, kdo jsme. Jinak jim 
způsobíme v hlavě zmatek a zbytečně na sebe poutáme 
pozornost. Přijatelnější je vidět ženu s mužnými rysy (kterých
je i biologických spousta), než někoho "mezi". To "mezi" je 
pro lidský mozek tak nepřijatelné, že působí rozpaky téměř u 
všech. Žádná z nás nechce ustrnout v téhle mezifázi. Je 
potřeba se od ní včas odpoutat. Uni ano, ale na co nejkratší 
dobu. Uni není řešení.
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Proto se vždycky těším z pohledu na některou z nás (např. na 
skupince), která už nechala své unisex věci ve skříni a přišla 
vyloženě žensky oblečená!

Pokud máme rodinu, jejíž vzdálenější část to o nás ještě neví a
přijde na návštěvu, pak je samozřejmě příhodný moment 
unisex oblečení použít. Od nich totiž nikdo nečeká, že nás 
bude identifikovat špatně. Od nich se to přímo předpokládá.

Nejhezčí jsou ale vždycky reakce cizích lidí.
Těch si pořád opravdu užívám.
Stačí jít třeba jen pro chleba :)

Dívám se na český film z r. 1952.
Mladí lidé jdou na výlet na zříceninu. Slečny v dlouhých 
šatech a sukních :)
Hmm.
A říkám si - ty bílé sandálky s modrýma pruhovanýma 
ponožkama - to je fakt krása! :) Naštěstí jen u paní učitelky :)
Ty ponožky přežily dodnes! :) Ale už jen u mužů.
Můj názor na ně?
Ať si každý nosí, co chce! :)

A kupodivu tato myšlenka začíná být běžná i ve společnosti.

Americká televize ABS má pořad s názvem "Co byste 
udělali?".
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Naaranžuje herce do různých situací a nenápadně umístěnou 
kamerou sleduje reakce lidí.

Tentokrát se vydali s mladým hercem, který jako reprezentuje 
transgender dívku Lisu, vybrat šaty na maturitní ples.
Jeho herecká matka měla Lisu podporovat, zatímco do děje 
měl vstoupit rozčilený herecký otec, který Lisu přede všemi 
konfrontuje.

Jak se zachovalo okolí?

:)
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Byla jsem překvapená. Ne, tím, že se tam objevili lidé, kteří 
vyjádřili Lise podporu, ale tím, že se neobjevil nikdo, kdo by 
s ní měl problém.

Ta situace, kdy se přiřítí naštvaný otec k Lise je opravdu 
nepříjemná. Určitě bych nevydržela a Lisu bych podpořila. 
Tohle nepochopení přímo nesnáším.

První scéna je s černošskou matkou své dcery, která si přišla 
vybrat šaty. Řekne otci, zda si s Lisou zkoušel už v klidu 
popovídat, že by to měl udělat.

Druhá scéna je s babičkou, která doprovází vnučku. Řekne 
otci, že má v rodině také někoho, jako je Lisa. Že proti tomu 
neudělá nic a musí se s tím vypořádat.

Třetí scéna je s mladým partnerem slečny, kterou doprovází. 
Člen fotbalového týmu nedaleké školy. Nejprve se pokouší 
mluvit s otcem, poté podpoří Lisu.

Komentátor ke konci pořadu uvedl, že stejně, jako tyto tři se 
zachovali i všichni ostatní lidé.
Čekala jsem negativní reakci. Čekala jsem i neutrální, protože
kdo by se do takového sporu angažoval? Ale jak je vidět, 
takhle to vypadá, že se blýská na lepší časy!
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A ještě zajímavost uvedená v pořadu: americká rodina utratí 
pro svého syna nebo dceru na maturitní večer průměrně 1.078 
dolarů (tj. přes 22.000 Kč). Holky, umíte si představit ty 
šaty?!!! :)
Už mě zase chytá ta moje posedlost po plese a nemůžu se 
dočkat.
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Pohledy za horizont
29. prosince 2014 v 1:57 | Tereza 

Vůbec jsem už dnes nechtěla 
nic psát.
Jenže... mívám takové stavy, 
kdy přemýšlím a přemýšlím a
najednou zjistím, že si 
povídám sama se sebou a to 
je nejlepší moment začít psát,

abych se nezbláznila :) Ale nepřemýšlím jen tak z ničeho nic. 
Dostala jsem k tomu podnět.

V momentě, kdy vedle mě bude stát někdo, kdo bude tou 
největší součástí mého života, nebudu mít pravděpodobně 
takový čas už přemýšlet. To on bude tím, komu budu ráda 
věnovat co nejvíce volných chvilek a s kým si budu povídat.

Někteří zajímavé lidé mi do života vyloženě nakráčeli. 
Nehledala jsem je, ale oni přišli.
Neobjevili se však jen tak. Ten prvotní impuls jsem mohla dát 
i já (např. tímto blogem). Bez něj by pro mě spousta takových
zajímavých a důležitých lidí zůstala navždy utajená.

Musím říct, že mám štěstí.
Na lidi.
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Jaká je pravděpodobnost, že potkám někoho, kdo jednou za 
rok přijede do Prahy a já na totéž místo úplně ve stejný čas 
jednou za půl roku a potkáme se tam? (Teď už tedy do 
Modřan také budu jezdit jen jednou za rok.)
No, musela bych se té nízké pravděpodobnosti smát. Přesto se
to stalo, protože některá setkání se prostě dějí proto, že mají. 
Mohu potkat stovky lidí, se kterými se minu a už je nikdy 
neuvidím. A mezi nimi jednoho, který měl přijít, protože mi 
něco přináší. Informaci, pocit, zkušenosti, lásku, přátelství, 
nové obzory... cokoliv, co jsem dosud neměla.

Mluvím o endokrinologii v Praze v Modřanech, kde se 
soustřeďuje většina holek a kluků od Hanky a to i po 
přeměně, kdy je nutné jednou za rok dorazit pro recept a 
kontrolu právě na tuto endokrinologii. (Není podmínkou 
zrovna tato, ale většina to tak dělá, když je to jen jednou za 
rok.) Ještě teď si pamatuji, jak mi Dannie vyprávěla o 
endokrinoložce z jejího města, která měla jen jednu jedinou 
takovou pacientku (právě Dannie) a byla v tomto ohledu tak 
nezkušená, že jí Dannie sama musela vysloveně poučovat o 
některých věcech. No jo, jsme vzácní :). Což je nevýhoda u 
malých lokálních specialistů, kteří nás mohou brát buď jako 
jejich výtečné pokusné králíky nebo si s námi nevědí rady. 
(Oba přístupy jsem zažila).

Já věděla, už jak ses na mě na té endokrinologii podívala, 
slečno X, že tohle neskončí jen pohledem :)
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Ano, chci mluvit o ženě. Tu nemohu pojmenovat jejím 
pravým jménem, protože si nesmírně chrání své soukromí a 
záhy jsem pochopila proč. Nebude to tedy vyprávění o 
žádném princi na bílém koni, kterých kolem mě teď jezdí 
nějak podezřele moc.
Slečna X je slečna z Čech tři roky po operaci - jedna z 
nejpodařenějších přeměn, jaké jsem kdy viděla (a nejsem 
sama, kdo si to myslí). To je také důvod, proč nemohu 
zveřejnit její jistě jinak motivační foto, ale slovní popis by 
zněl asi takto:
Krásné dlouhé hnědé vlasy, ženský pohled, úsměv, velmi 
ženský obličej, štíhlá ženská postava, kolem 25 let - prostě 
holka jako lusk :)
To jsem ještě neslyšela její hlas, ale měla jsem tu možnost 
právě dnes večer. Ač se nerada uchyluji k telefonátům, 
protože nejsem schopná mluvit stručně a pokud jsme takové 
obě dvě strany, zaručeně se na pár hodin "zaseknu" a nic 
neudělám, ale tentokrát jsem byla tak zvědavá, že jsem prostě 
neodolala.
Nejen, že je to podařená přeměna, on je to ještě ke všemu 
podařený ženský hlas! Spolu s Dannie jsou nejženštější, jaké 
jsem u našich holek zatím měla možnost slyšet. Tak to na 
svém hlase musela Slečna X asi hodně pracovat, řeknete si 
(jako jsem si řekla já).
Nikoliv.
Slečna X nemá za sebou hlasovou terapii ani operaci hlasivek.
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A tohle se mi musí stávat pořád, že potkávám tak úžasné ženy,
které jsou tak spokojené!

Říkala jsem, že mám štěstí na lidi a nemůžu za to, že 
nepotkávám zoufalé zombie na ulici, které do mě vrážejí a 
vysávají energii.

Slečna X mi žádnou energii nevysála. (Ne, nezamilovala jsem
se do ní, i když je krásná. O tomhle tento článek opravdu není 
- to uvádím pro rýpaly). Důvod tohoto článku je úplně jiný a 
vlastně řeší muže. :)

Líbilo se mi, že když z těch dveří vyšla, nemohl můj mozek 
strávit myšlenku, že by zrovna tato žena byla v podobné 
situaci, jako my teď. Nešlo mi to do hlavy. Věděla jsem, že 
takový člověk (pokud by skutečně proměnou prošel) by musel
u svého okolí naprosto skvěle procházet. To mě vždycky 
nadchne. Kéž bych na tom jednou byla podobně... Povzdechla
jsem si.

Slečna X mi napsala, já jí a už z toho byly hodiny mého 
přemýšlení.

Je nesmírně velký rozdíl mezi tím, když si povídám s někým, 
kdo je před přeměnou, s někým, u koho probíhá a s někým, 
kdo už je několik let po ní.
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Pamatuji si hovor s Marcelou, která je 20 let po operaci. To 
byl moc milý rozhovor, při kterém jsem se dozvěděla, že dříve
se netvořila neovagína, ale pouze vnější ženské genitálie, 
takže to sice vypadalo jako ženský genitál, ale nebyl určený 
pro sex. Chyběla tam totiž vagína. Čímž sice odpadá potřeba 
dilatace a hygieny neovagíny, ale dnes už se to takto dávno 
nedělá. Marcela to myslím řešila novou vaginoplastikou. Ta 
už ovšem nejde udělat penilní inverzí, protože chybí původní 
materiál.

Ráda napíšu o každém takovém setkání se ženou (nebo i 
mužem), která mě něčím zaujme. Svou odhodlaností, 
nadšením, pozitivním myšlením, minulostí, přítomností, vírou
v lepší zítřky. Nebo klidně i jen tím, jak je krásná. Obvykle je 
těch důvodů více najednou.

Slečna X mluvila tím svým naprosto ženským hlasem 
naprosto otevřeně, takže mě zajímaly hlavně otázky kolem... 
no čeho jiného, než mužů. No dobře, tak i sexu. To se nedalo 
nezeptat. Protože takhle dokonale ženská žena bude mít určitě
zkušenosti s muži.
Jenže jde o dost intimní věci, které tu nemůžu řešit veřejně, 
takže si většinu nechám jen pro sebe, ale třeba jsem se 
dozvěděla, že když byla v Motole, měli tam problém s jejím 
dilatátorem, který byl sice pokovený, ale ne celokovový, takže
museli shánět ještě na rychlo nový celokovový dilatátor, který
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stál něco kolem 1700 Kč. Výborně! Trocha stresu navíc před 
operací neuškodí :)

Rozhodně doporučuji občas potkat někoho, kdo je několik let 
po operaci a popovídat si, jaké to je :) Většina takových lidí se
nechce moc vracet zpátky a mluvit o své minulosti nebo o 
svém životě v souvislosti s transsexualitou, ale... jednou za 
čas si o tom každý rád popovídá s někým, kdo mu rozumí. 
Protože takových lidí v běžném životě ubyde. Zmizí. A nikdo 
tomu nerozumí lépe, než my.

(Ach bože, já jsem z jejího výsledku a praktického použití 
nadšená!!! :) Z toho, jak mluvila o mužích, kteří nic 
nepoznali, o elasticitě a přirozených vlastností neovagíny, 
které jí překvapily, o orgasmu... Tohle jsem snad teď raději 
ještě ani neměla slyšet. :)

Jsem si vědoma rizik, že nic nemusí dopadnout zrovna takhle. 
Ale věřím. Tak, jako jsem věřila dosud a vše, co jsem si 
vysnila se mi zatím splnilo nebo jsem se k tomu dostala 
nějakým způsobem sama.
Sex pro mě není hlavní motivací, ale stále je motivací. Ten 
moment, kdy přestanu skrývat své neženství a bude vše tak, 
jak má být! Kdy si můžu s klidem vzít přiléhavé spodní 
prádlo, kdy se nemusím bát, že až mě muž uvidí nahou, bude 
problém...
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Každá jsme jiná, každá budeme mít jistě jiné prožitky, jinak 
snášíme bolest, bude to i jinak vypadat. Ale mluvím tu o 
vyprávění jedné konkrétní ženy, která si prošla vším tímhle a 
je zrovna taková, jaká je. Což se mi přirozeně líbí.

Tak hezky jsem si s ní popovídala, že jsem nevěděla, kdy 
přestat. Jsem fascinována povedenými přeměnami stejně, jako
čímkoliv jiným povedeným. Náš mozek je přitom totiž 
odměněn přílivem endorfinů, které říkají: "To je krása. Tohle 
se tak povedlo!"

Dostala jsem (její vlastní) radu, jak to tomu muži říct.

Její rada mi přijde zatím ze všech nejlepší a nejpřijatelnější. 
Vezmu si z ní příklad, protože vím, že to u ní fungovalo. Musí
to tedy zabrat i u mě.

Až dosud jsem řešila, jak říct muži, že jsem trans.
Tedy něco, co bych nikdy nejradši ani nevyslovila, protože 
(jak pořád říkám) nejsme trans, jsme ženy. Ale to bylo špatně.
Jenže co tedy říct?
Jakmile vyslovím slovo transsexuál, okamžitě si to většina 
mužů spojí se slovem transvestita. Se slovem transvestita si 
okamžitě spojí muže v dámském, který má penis. Muže, který
má vousy. Muže, který má hluboký hlas a přitom skáče na 
pódiu v dlouhých šatech s dlouhými řasami.

Prosinec 2014 - Pohledy za horizont 2374



To je pro muže něco absolutně nepřijatelné, co v reálu nemůže
přijmout žádný muž. (Dobře, tak 1 % bych tam ponechala, 
můžou být tací a viděla jsem je u některých slečen jako 
doprovod. Nelze se spoléhat na tohle jedno procento, když 
chci mít muže, kterého opravdu chci).
Co ale může muž přijmout je fakt, že nemůže mít momentálně
se mnou sex a to z důvodu, že dole není něco vpořádku. 
Beztak můj penis nikdy neuvidí. Neuvidí ho nikdo, kromě 
MUDr. Jarolíma a pak už doufám zmizí jeho větší část z 
tohoto světa. Na co vytahovat hned termín transsexualita nebo
penis? Na co řešit svoji minulost do detailů? Děláme to pro 
naši budoucnost, díváme se dopředu. Pokud se chceme 
svěřovat úplně se vším, tak můžeme, ale nemůžeme počítat s 
tím, že to projde. Chceme, aby se ulevilo nám a o toho muže 
přišly nebo abychom toho muže získaly a přitom mu 
nemusely lhát?

Je třeba to celé zabalit do méně drastické formy. Zbytečně to 
nerozvádět. Muž nepřijme, že jsem žena s penisem, ale přijme
fakt, že po operaci spodku budu mít svůj ženský genitál, který
bude vybudován.

Slečna X mi vyprávěla o svém bývalém příteli, se kterým byla
roky a který jí v přeměně podporoval. To se mi moc líbilo. 
Viděla jsem i fotku a moc jim to slušelo. Jak to, že to 
fungovalo tak dlouho i v době, kdy byla ještě před operací?
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Jednoduše. :) Hranice tady určovala ona. (Stejně jako Dannie, 
když mi vyprávěla o svém klukovi před operací, který to ale 
nevěděl). Jejich tajemství se jim oběma po celou dobu dařilo 
před svým přítelem skrývat.
Ono totiž opravdu platí, že co oči nevidí, to srdce nebolí. To 
je jednoduchá "matematika".
Přítel slečny X to tedy věděl, jenže mu to nebylo podáno jako 
"já jsem hnusná transka s penisem" nebo "hele, já mám penis. 
Budeš mě milovat?" (jo, teď to vyvolává úsměv na tváři, ale 
takovou realitu bych vážně zažít nechtěla).
Jde to i jemněji: "čeká mě teď operace spodku, pak to tam 
bude všechno jak má být". Je to v podstatě totéž, ale výsledek 
je jiný.

Nevím, proč jsem na to nepřišla dřív a sama? :)

Je mi jasné, že se mnou nebudou všichni souhlasit. S tím 
počítám. Neohlížím se na to, jestli se mnou někdo bude nebo 
nebude souhlasit. Vyjadřuji svůj (a Slečny X) názor. Však si 
můžete vymyslet svůj vlastní postup a řešení. Já na jiné 
nepřišla.

Na způsobu našeho podání ale závisí velká spousta věcí 
během přeměny. Má to zásadní vliv na výsledek.
Např. coming out můžeme sdělovat sklesle nebo nadšeně. 
Lidé vnímají, jak se u toho tváříme, jak se u toho cítíme, co 
jim tím sdělujeme a jsme to my, kdo je přesvědčuje o tom: "Já
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nejsem zrůda. Jsem člověk." Nakažujeme je svým nadšením. 
A mnohdy úspěšně! Celou tou naší motivací.

Byť je naše přeměna sebefantastičtější, naši potencionální 
partneři muži si to nemyslí. Pokud to nějakým způsobem 
skousnou, jde vždy o projev jejich velké tolerance. Nač jim to 
tedy ještě přitěžovat?

Záviděla jsem slečně X, že měla přítele, který s ní prošel 
přeměnou. Byl jí obrovskou podporou. Ale ve výsledku 
skončila stejně sama z úplně prozaického důvodu, ze kterého 
končí i jiné vztahy žen s muži.

O ní však nemám strach.

Rozšířila mé obzory a nechala nahlédnout za horizont, který 
jsem ještě před nedávnem ani neviděla. Byla jsem najednou v 
myšlenkách tam, kde je ona.

Všechny ty pocity před a po, které měla, všechny ty 
zkušenosti, které si za ty tři roky nese, to mi teď probíhá 
hlavou a přivádí k myšlenkám, které pro mě ještě před chvílí 
neexistovaly.

Ale jednou bych na ně stejně narazila a musela je řešit.

Často teď vzhlížím ke své budoucnosti.
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Po Motole to nebude jiné. Já budu pořád já, ale ta jedna 
poslední fyzická změna způsobí, že zmizí můj strach a 
písmenko M v dokladech. A s ním zmizí i moment, kdy jsem 
byla označována bohužel tak nelichotivě jako trans.

Slečna X kdysi dostala nabídku z České televize natočit o ní 
dokument.
Nedivila jsem se, to by opravdu stálo zato!
Ale (jak už jsme si mohli mnohokrát všimnout) tyhle 
dokonalé slečny nikdy v médiích nenajdeme.
Společnost tak bude mít navždy pocit, že neexistují, protože o
nich nikdo neví.

Ale není to tak správné?

Vždyť ony jsou ženy. Stojí tiše v ústranní a dívají se na 
dokument o transsexuálech :)

Jednou bych tam v tom ústranní chtěla stát taky.
A věřím tomu, že budu.

Konec roku je příhodný moment (i vzhledem k mé blížící se 
komisi) udělat jednu tlustou čáru (z mnoha, které mohu 
udělat) a která je součástí odpoutávání se od téhle mezifáze, 
ze které chci utéct co nejrychleji.
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Opravdu opravdu opravdu nechci, aby si můj budoucí partner 
jednou našel tenhle blog a dříve, než mu cokoliv řeknu, 
narazil na mé fotky nebo videa, se kterými by mě 
identifikoval. Čím blíže jsem ke splnění mého snu, tím 
reálnější je tato hrozba a už to nemůžu dále odkládat.

Rozumím všem ukončeným blogům slečen, že z nich zmizely 
všechny fotky.

Soukromí je příliš drahocenné na to, abychom jím takhle 
mrhali. A pořád stojí výše nad skutečností, že takové fotky 
mohou být motivační pro ostatní.

Je na čase se začít chránit.

A ty, můj princi, můžeš už klidně přijít :)
Myslím, že jsem připravená.
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Kdo jsou ti lidé?
29. prosince 2014 v 18:28 | Tereza 

Když jsem dnes kontrolovala obrazové materiály na tomto 
blogu, došlo mi, proč na mě v srpnu v Hradci Králové v parku
křičeli dva kluci ta ošklivá slova. Tehdy jsem to tak těžce 
nesla.
Teď mi to přijde legrační. Jak si každý měsíc myslím, že "teď 
už je můj vzhled přijatelný" a když se na ty fotky podívám 
potom zpětně, je to hrůza.

Každým okamžikem dochází k nenápadné nepostřehnutelné 
změně, která je najednou za měsíc větší a za rok úplně velká, 
ale jinak ji nevidíme.

To ale vůbec nevadí, protože důležité je, že se to děje. 
Proměna. Přeměna. Je jedno, jak tomu kdo říká.

My samy nejsme objektivní. Nejsme soudné a ani být 
nemůžeme. Proto se opíráme o to, jak se k nám chová 
neznámé okolí. To je asi jediné objektivní měřítko.

Tím, jak jsem se probírala některými staršími články jsem 
narazila na myšenky, se kterými už se vůbec neztotožňuji. Až 
jsem se některých věcí i lekla! "Tohle jsem vážně řekla já?" :)
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Přirozeně se některé mé názory vyvinuly jiným směrem v 
závislosti na tom, co jsem pochopila, čím jsem prošla a jaké 
lidi jsem potkala.
Dochází tedy i k přeměně názorů a našich myšlenek. O to 
přesně jde - něco pochopit, něco přijmout, něco ze svého 
života opustit a přivítat nové. A stále se posouvat.

Po včerejším rozhovoru se Slečnou X jsem přičichla k životu 
po přeměně. Po ukončené přeměně. A nemůžu na to přestat 
myslet, protože jsme si popovídaly jako dvě dlouholeté 
kamarádky, které před sebou nemají tajemství. Byl to jiný 
rozhovor než s holkama po přeměně uprostřed skupinky u 
Hanky nebo o kterém se dočítám v časopisech.

Ač mám určité představy o tom, co se změní a co ne a jaké to 
bude už nejezdit do Prahy, nehnat se za tím cílem po F v 
občance a souladu těla s duší, protože všeho už bude 
dosaženo, není to konec. Je to začátek!

Ptala jsem se Slečny X, zda o svém "problému" nějak detailně
za ty roky s přítelem mluvili.
Ač o tom věděl, nikdy se na to neptal. Dělali, jakoby to dole 
tam nebylo. Proč to taky řešit a vracet se k tomu? Beztak je to 
věc, která jednou pomine. Ta jizva se zahojí. Doslova i 
obrazně.
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Tudy vede cesta k citlivému sebevědomému ješitnému 
mužskému srdci...

Méně (mluvení) je někdy více.

V poslední době narážím na holky, které mají zajímavý 
problém.
Pohybují se na tak vysokých pracovních pozicích, že není 
žádoucí, aby tam jednou nakráčely hezky v kostýmku jako 
upravená žena - manažerka - a zůstaly dál autoritou pro 
ostatní, jako dosud. Vzorem mužských vlastností a kvalit!

Uf. Tohle je na mě silné kafe, ale musela bych to stejně řešit. 
Nedokázala bych dál nosit tu masku. Navíc by mi to 
komplikovalo situaci v tom, že bych nikdy nesplnila 
podmínku jednoho roku v ženské roli a tím bych se nikdy 
nedostala do Motola k operaci. Musela bych proto (jako to 
volí ony) zvolit Srbsko nebo Thajsko, zaplatit si to a 
paradoxně se tak odebrat na operaci mimo EU, přestože se 
provádí i u nás.

Nemůžu v tom najít logiku. (Což u mě nehrozí, že bych někdy
našla, ale jaký význam má odepřít operaci někomu, kdo si za 
ní dojede jinam o kousek dál?)

Jasně, že nikdo nechce být zodpovědný za stav takového 
člověka.
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Za dobu existence tohoto blogu jsem měla tu čest poznat top 
managerky, vysoce postavené představitele armády, vysoce 
postavené představitele politických stran - ti všichni zůstávají 
v práci v mužských rolích, někteří již roky na HRT. Přicházejí
každé ráno s dlouhými vlasy nebo s mikádem, s gelovými 
nehty, ale jako muži.

Jsou to pořád ještě muži?

Mluví o autoritě, jakou pro ostatní jsou. O vzoru, kterým jsou 
pro ostatní. O mužském vzoru. Perfektním dokonalém muži!

A tenhle dokonalý muž se má najednou rozpadnout a stát se z 
něj křehká žena?

To je paráda!

Nedokázala bych to zadržet.
Musela bych se buď vzdát své mužnosti a nakráčet tam v 
kostýmku nebo se vzdát své ženskosti a hrát si dále na mistra 
dokonalého.
Protože ale tvrdím, že NENÍ JINÉ CESTY, jsem si jistá, že 
bych tam v tom kostýmku prostě jednou nakráčela. Já nechci 
žít jako někdo někde mezi. Jednou jsem žena.
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A protože si myslím, že se není čeho bát, vybrala jsem jeden 
krásný příklad:

Britská televizní společnost Channel 4 natočila sérii 
dokumentů o trangender osobách s názvem Patchwork.
Mezi nimi i díl s názvem Hannah a Mel zveřejněný před pár 
dny 19.12.2014.

Kapitánka Hannah Winterbourne (27 let) nastoupila do 
důstojnické školy v britské armádě ve věku 15 let. Nyní je 
Hannah velitelkou 100 vojáků. Je také nejvýše postaveným 
trans vojákem v Britské armádě. S tím, že podstoupí přeměnu 
v ženu přišla v době její služby v Německu. Byl to šok pro 
některé její kolegy, ale nebylo možné ji zadržet. Stala se teď 
zástupcem pro trans osoby v Britské armádě. Navzdory tomu, 
co někteří lidé o Britské armádě říkají, Hannah prohlašuje, že 
Britská armáda je fantastickým zaměstnavatelem pro trans 
vojáky.

Pomáhá jí Mel, která je nejmladším vojákem sloužícím v 
Britské armádě. Mel je také trans žena. Zatímco dříve v 
raných fázích své přeměny bojovala sama se sebou, než našla 
samu sebe, nyní říká, že její transsexualita nemá na práci 
vůbec vliv. Kromě pár občasných schůzek s lékaři.
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Kapitánka Hannah

Hannah před přeměnou
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Mel - nejmladší voják (vojanda) v Britské armádě

Víc informací o tom není třeba, i když se dají najít i detaily 
těchto dvou žen.
Podstatné je to, co dokázaly. Hannah i přes své vysoké 
postavení udělala to, co bylo nutné. Žádnou autoritu 
neztratila.

Obě mají tedy mužský hlas, ale to jim autoritu taky nesnižuje.

Tím jsem chtěla říct, že by transsexualita neměla mít vliv ani 
na autoritu, ani na vysoké postavení. Spíše noapak. Takový 
člověk se pak jeví v očích ostatní jako silný, odvážný a 
výjimečný.

Nemyslím si proto, že vysoké postavení je problém.
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Dokonce ani kdyby to byl prezident. :) Naopak - je to výzva! 
Takový člověk má jen jedinou možnost. Udělat to! A dát světu
najevo, že se nebojí.
Kdyby se z mého nadřízeného stala žena, bude stále mým 
stejným nadřízeným. Nebo to snad někdo cítí jinak?

K té armádě a ženám v ní...
Jsou prostě ženy, které armáda baví.
Já je sice nechápu, ale je to jejich rozhodnutí.
Mám asi zažité tradiční pojetí muže a ženy, kdy muž bagruje, 
svařuje a kalí ocel, zatímco žena šije, vaří nebo se stará o děti 
v mateřské školce. Nikdy jsem nevykonávala žádné mužské 
zaměstnání, i školu mám vysloveně pro holky. A proč? No 
protože jsem chtěla, mohla a šlo to. Někteří zaměstnavatelé 
kvůli mě museli měnit své předpisy, které byly až dosud 
pouze v ženském rodě, ale najednou jsem se tam objevila já - 
ještě v mužském těle a tedy bylo nutné použít poprvé mužský 
rod. :)

U dvou zaměstnavatelů jsem byla prvním "mužem", který byl 
na danou pozici přijat :) Do mého příchodu byly mé 
předchůdkyně vždy jen ženy.

A bylo na mně, zda se o takové místo budu hlásit. Neměla 
jsem s tím problém. Jak jsem zjistila, těm zaměstnavatelům se
líbila ta domnělá změna. A mně zase, že jsem ta místa získala.
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Jedna věc je tedy být vysoce postavená s tím, že publicita je 
nutností, které se nevyhnu. Jsem-li poslankyně Polského 
sejmu, stejně do toho jdu, ale vím, že to všichni budou vědět. 
Nejen celé Polsko, ale celá Evropa minimálně.
Druhá věc je stát se mediálně známou transsexuální osobností 
dobrovolně.

Jací jsou takoví lidé? Co je k tomu vlastně vede, že jdou do té 
televize, poskytnou rozhovor, přijdou do školy a vypráví o 
sobě?

Taky ráda pomáhám, ale uvědomují si, jak tím navždy 
přicházejí o své soukromí? Jak jim to může ublížit?

Kdo jsou ti lidé? Copak oni se nechtějí zbavit toho "trans" 
navěky?
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A ještě si nechají na titulní stranu napsat "EX MEN" - nápis 
jako Brno.

Vlevo účastnice britské reality show My transsexual summer, 
vpravo Tara Wells, která měla údajně svést manželka Báry 
Basikové, což se prý nepotvrdilo.

Tara Wells není transsexuálka, ale ráda bych tu k tomu něco 
řekla.

To je přesně ten problém, který má tahle společnost a ten v ní 
ještě dlouho bude.
Jde o zmatek mezi termíny transvestita a transsexuál. Dvě 
naprosto odlišné věci, které jsou bohužel neustále motány 
dohromady a dokonce (vlastně i záměrně) samotnými 
novináři.

Prosinec 2014 - Kdo jsou ti lidé? 2389



Zatímco se na deseti serverech dočtete o "transsexuálce 
jménem Tara Wells", na jednom zjistíte, že Tara Wells není 
transsexuálka, ale transvestita.

Však jo, vždyť je to totéž, že?
No není.

Tohle je asi marný boj.

Ale - kdo jsme potom my - transsexuální ženy v očích 
veřejnosti?

Já vám to řeknu.
My samy se známe, ale kým jsme pro tuto společnost?
(Té to ani nemusím vysvětlovat, protože ta má v hlavě jasno. 
Jakmile vyslovím slovo transsexuál, hned jsem "transka" 
(myšleno přímým překladem chlap, co se obléká do šatů a 
maluje), "chudák", "muž v dámském", "chlap s penisem", 
"chlap s vousama, co si na něco hraje", "ubohý travestita", 
"jooo, to jsou ty, jak se převléknou a pak zpívají na 
playback"... ano... to víš že jo.).

Pro tuto společnost jsme úplně všechny transsexuální ženy 
TOTO:
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U všech těchto osob byl titulek obsahující slovo "transsexuál".

JSTE NORMÁLNÍ, HOLKY? Nevadí vám, že vás takhle vidí
celý svět? A vy se necháte ještě točit na díly! Nebo za to 
mohou peníze? Ráda bych poznala vaše úmysly.
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Nechtěla jsem těmto osobám ublížit. Ale bylo to jejich 
rozhodnutí, ke kterému já bych se nikdy nedobrala.
Jen přemýšlím, proč tito lidé tak nadšeně veřejně reprezentují 
transsexualitu, zatímco ty krásné ženy stojí v tichosti opodál, 
takže je nikdo nikdy neuvidí? Copak nemají kousek 
soudnosti?

V tom případě (a to si řekla asi většina) nechci být 
reprezentantkou těchto transsexuálních žen.
To slovo "trans" vyhodím ze svého života hned, jak se 
dobelhám z Motola domů.

Byla jednou jedna škola. A protože v okruhu několika desítek 
kilometrů nebyl žádný transsexuál, než ten jeden jediný, 
požádala ho ta škola, zda by nepřišel na přednášku. Byla to 
transsexuální žena. Ta škola přirozeně nevěděla, jak takový 
transsexuál vlastně může vypadat, zda tenhle je správným 
příkladem pro ostatní děti. Ale transsexuál jako transsexuál. 
Tak co.
Pokud byl v té škole jeden jediný žák, který přemýšlí o své 
identitě, mohl se na příštích dvacet třicet let po takové diskusi 
zaseknout, jako jsem se zasekla já v r. 2005, když jsem viděla 
dokument o holkách od Hanky Fifkové.

Tím nechci ty holky urážet. Ony jsou samy se sebou 
spokojené, dosáhly cíle, ale ať se pak nediví, že je lidé i po 
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deseti letech v supermarketu oslovují v souvislosti s 
transsexualitou. Zbláznila bych se. Ta představa je pro mě tak 
strašná, že se mi chce někam utéct, ale naštěstí takovou 
chybu, jako udělali ony, neudělám.

Média mají vždy tendenci udělat z toho senzaci. Je jim jedno, 
co ten člověk cítí. Potřebují z té transsexuální ženy i kousek 
toho muže. Takže jí natočíme, jak hezky opravuje auto, jak se 
holí (!) nebo jak mluví krásným hlubokým hlasem, ať je 
krásně vidět, že je to pořád chlap!

Který muž (nebo člověk) tohle může skousnout?

Pak zastavím pod oknem Páji, kterému chci zamávat, on ale 
sejde dolů a já se bojím, že jakmile vyslovím to slovo 
"transsexualita", že dostane zatmění před očima a promítnou 
se mu tyto obrázky nahoře.
Nedivím se mu. Nemůže za to.
Proto už vím, že takhle ne.

Je opravdu důležité se včas od všeho odpoutat a už to nechat u
ledu, nepřipomínat to, nemluvit o tom, nechlubit se tím (byť 
to spoustu lidí fascinuje, což je na jednu stranu dobré).
To vše co nejdříve to jde.

To proto jsem od včerejška, kdy jsem si tohle uvědomila, tak 
nesvá.
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Potřebuji už jít. Potřebuji už žít.
A taky že jdu! :)
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PF 2015
30. prosince 2014 v 10:35 | Tereza 

Protože od zítřejšího krásného silvestrovského rána mám svojí
Kačenku, tohle bude poslední článek roku 2014.

Chci se s tímhle rokem rozloučit.
Když jsem na konci roku 2013 vyslovovala svá očekávání, 
když jsem první vteřinu nového roku věnovala svému 
největšímu přání a tak moc jsem si ho přála splnit, věděla 
jsem, že to bude zajímavý rok.

Milý roku 2014,
dal jsi mi toho hodně a byl jsi moc hodný, že jsi mi toho 
konečně víc dal, nežli vzal. Byl jsi krásný, plný úplně nových 
kouzelných zážitků, u kterých se mi tajil dech, plný splněných
snů, nacházení sama sebe a lidských duší, které vstoupily do 
mého života s nějakým vzkazem.

Dal jsi mi také spolu s celou minulostí hodně lekcí a děkuji
ti za ně, ale musím vás už opustit.

Milá budoucnosti, jsem připravená!

Přichází rok, který bude teprve tou pravou chuťovkou! Mým 
úplným vysvobozením a znovuzrozením. Těším se. Jsem 
nadšená. Šťastná. Mám radost. To všechno jsou pocity, které 
mám už dlouho. Většinu z toho, kvůli čemu jsem se na tuhle 
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cestu vydala, totiž už mám. To poslední, co mi chybí, mi 
přineseš ty, roku 2015... 

Tak ať je i váš rok 2015 zajímavý, krásný a jedinečný a ať je 
také plný změn k lepšímu. 
Pro spoustu z vás takový bude. Vím to, protože jste mi dali tu 
možnost být u toho, když u vás něco začalo, Lindo, Lauren, 
Dany, Adélko, Michelle, Vicky, Vlasti, TheRess, Dominiko, 
Sáro, Markétko, Erin, Ashley, Martino...
Všichni jste to zvládli! (Kvůli tomu jednomu klukovi 
(Dany :), tam musím mít to měkké i! :).

Ale změny k lepšímu přeji i těm, kteří "u toho" ještě nejsou a 
kterým bych přála, aby co nejdřív byli, Léňo, Lucko I. a II., 
Roberte, Moniko...

A přání i dík letí i těm, kteří tu byli s námi, aniž by museli a 
nikdo je nenutil sdílet s námi náš úděl. Naše rodiny, přátelé, 
kolegové a lidé, kteří místo toho, aby nám podrazili nohy, 
podali nám ruku... Naštěstí je vás mnoho. Z tohoto důvodu 
nemohu ani jmenovat, ale vy víte. Jste pro nás důležití!
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