Není trojka jako trojka

Kdysi v dobách hlubokého panictví jsem téměř s otevřenými ústy poslouchal, jak v hospodě někdo vykládal, jak je třeba napřed přivést partnerce kamaráda na švédskou trojku, a ona se vám pak za to odvděčí tím, že přivede kamarádku na ruskou trojku. Dnes, po mnoha letech a něco zkušenostech vím, že onen vejtaha tehdy neměl o moc víc zkušeností než já.
Tímto způsobem to totiž opravdu nefunguje. Pokud si chcete s partnerkou dopřávat sex ve více lidech, začínat s trojkou dva muži a jedna žena je ve většině případů to naprosto nejhorší, co můžete udělat.
Ženy totiž většinou žárlí. A jedním z nejdůležitějších objevů psychoanalýzy je, že žárlivost způsobují potlačené homosexuální sklony. Aby žena žárlit přestala, musí si tyto své touhy přiznat a realizovat je. Pro začátek proto je nejlepší trojka jeden muž a dvě ženy … a s trochou bi. Jednoduše řečeno, ženy se potřebují napřed ze žárlivosti vylízat. (Někdo může říci, že když se muž a žena oba milují s nějakou ženou, tak si vlastně nemají co vyčítat, ale nemyslím si, že to by zde bylo podstatou.)
Podobně platí, že žárliví muži se musí napřed zbavit zábran vůči mužům. A v případě žárlivých homosexuálů pak jde o to, že nejsou až tak homosexuální, jak si namlouvají, a musí si přiznat, že je přitahuje i druhé pohlaví.

Pokud půjdete s žárlivou ženou do trojky s dalším mužem, její žárlivost se bude očividně zvětšovat.
Dalo by se uvažovat, že to může být tím, že žena najednou vidí, jak je snadné sehnat dalšího muže, a představuje si, že je pro muže stejně snadné sehnat další ženu - a že to za jejími zády samozřejmě také dělá. Ale když si žena najde ženu, také zjistí, jak je to pro ženu snadné, a může si představovat, že je to stejně snadné i pro muže. Přesto to vede spíš ke snížení žárlivosti.
Žena samozřejmě nikdy nepochopí, že sehnat ženu je dnes pro muže víc práce než postavit dům. Že sbalit ženskou je práce jak na kostele. Žena nikdy nepochopí, že možnost, aby muž sbalil ženu, již dnes neexistuje, že doba, kdy mohl muž ženu sbalit, je již dávnou minulostí. Něco jako pivo za korunu sedmdesát. Žena bude vždy na muže promítat své možnosti.
Dalo by se také uvažovat, že k růstu ženské žárlivosti napomáhá, že si žena nedovede poradit s větším množstvím mužské energie, ať už si pod tím představíme cokoli. Ženy si dnes vybírají muže s ženskou energií, a na mužskou energii nejsou zvyklé. Možná také proto ženy většinou mívají vztahy po sobě a ne současně. Mnohé ženy dokonce říkají, že nedokážou mít dva vztahy najednou. A možná proto někteří muži i musí mít víc vztahů současně, a když jejich počet klesne pod kritické množství, rozpadnou se i zbývající vztahy. Jejich energie asi musí být rozdělena.

Všechno asi má mít svůj postup. Do trojky s dalším mužem by měly jít ženy pokud možno až po trojce s další ženou. Podobně jako do čtyřky by měli jít jen ti, co už mají zkušenosti s trojkou - jinak to obvykle končí tak, že si jeden z jednoho páru urve pro sebe jednoho z druhého páru, odvleče do sousední místnosti, a tam poslouchá, jestli tamti vedle nevyvádějí víc.
Zkrátka a dobře, pokud je vaše partnerka žárlivá, začínat trojkou s dalším mužem není zrovna nejlepší nápad, i když se tato možnost nabízí tím, jak je snadné sehnat dalšího muže. Musíte počítat s tím, že žárlivost vaší partnerky poroste, a skončí to katastrofou. Pokud vás nezabije, tedy alespoň rozchodem.
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