Kudlanka

ROZMARNÄš NEVÄšRNÃ•
ÃšterÃ½, 27 kvÄ›ten 2008

Milá Kudlanko, i já jsem se rozhodla ti napsat. Nedoufám moc, Å¾e mi mÅ¯j problém nÄ›kdo vyÅ™e&scaron;í... Ale názory
ostatních jsou nÄ›kdy aspoÅˆ nápomocné. A jaký je mÅ¯j problém? NevÄ›ra. S partnerem Å¾iji více jak rok, známe se dva roky.
Pro&scaron;li jsme si urÄ•itým vývojem a fázemi, z Ä•ehoÅ¾ uÅ¾ jednou jsem mÄ›la podezÅ™ení z nevÄ›ry.

Známost z internetu, nÄ›jaká schÅ¯zka probÄ›hla, smsky... ale nÄ›jak jsem to ustála a partner se zklidnil, takÅ¾e to na Ä•a
skonÄ•ilo. Zhruba na pÅ¯l roku, kdy byl klid, Å¾ádné náznaky nevÄ›ry. Jednodu&scaron;e se zdálo, Å¾e jsme to pÅ™ekonali. A
v poslední dobÄ›, zhruba bÄ›hem dvou týdnÅ¯, zaÄ•ínám pozorovat zmÄ›ny, nijak razantní - sem tam jde s telefonem a poÄ•ítaÄ
na toaletu, chodí pozdÄ›ji spát nÄ›Å¾ já, coÅ¾ nebývalo zvykem...
TakÅ¾e první co mÄ› napadlo, internet - a to se mi potvrd
záhy. Dnes jiÅ¾ vím, Å¾e je tu reálná osoba (sleÄ•na...) se, kterou si vymÄ›Åˆuje lechtivé smsky a plánuje setkání... TakÅ¾e
pÅ™edpokládám, Å¾e chuÅ¥ se vidÄ›t se a stýkat, se bude stupÅˆovat. Nejvíc mÄ› uÅ¾írá to, Å¾e se doma chová normálnÄ›,
v&scaron;echno, dá se Å™íct funguje tak, jak má..... navíc z charakteru profilu na internetu a z smsek je jasné, Å¾e mu jde
spí&scaron;e o chuÅ¥ na flirt a zájem o sex. Nevím, jak zareagovat... argument, Å¾e nÄ›co vím, neobstojí. A také samozÅ™ejm
vím, Å¾e pokud to není nic váÅ¾ného (prozatím), nevÄ›ru nepÅ™izná... (tím, Å¾e by se pÅ™iznal, by ná&scaron; vztah asi sko
coÅ¾ on nechce - myslím, Å¾e je vcelku i spokojen s na&scaron;ím vztahem - jenom potÅ™ebuje rozptýlení....??
A dal&sca
dostala se mi pÅ™íleÅ¾itost si s mým partnerem popovídat po chatu, aniÅ¾ by vÄ›dÄ›l, Å¾e jsem to já, jednodu&scaron;e jsem
vydávala za nÄ›jakou sleÄ•nu, která hledá flirtík, apod... No a po vzájemné komunikaci na chatu, kde jsme si psali, mi
pÅ™iznal, Å¾e hledá zpestÅ™ení, Å¾e to zahýbání (pokud se udrÅ¾í pod pokliÄ•kou) je vlastnÄ› jen rozmar, a Å¾e doma mu
v&scaron;echno s partnerkou (se mnou) funguje. Ale touha, s jakou se seznamuje a hledá nezávazný sex, se opravdu
nedala zapÅ™ít. No, v první chvíli mi z toho bylo poÅ™ádnÄ› zle.. Já jsem pÅ™edtím jen hledala nÄ›jaké chyby u sebe, ale teÄ•
vidím, Å¾e jeho jenom pálí dobré bydlo... ProtoÅ¾e jak Å™íkám, docela nám to funguje, sexujeme, atd.. Å¾ádný závaÅ¾ný
problém...
Co teÄ•?, Å™íkala jsem si, Å¾e bych zkusila bojovat, stejnÄ› nemám co ztratit, pokud by se nepovedlo, je jasné, Å
je lep&scaron;í to ukonÄ•it (i kdyÅ¾ vím, Å¾e to pro mÄ› nebude jednoduchá cesta, neumím být sama, atd.). Ale spí&scaron; m
dÄ›lá problém vymyslet, jak bojovat.
BohuÅ¾el patÅ™ím do kategorie Å¾en, které jsou hodné - prostÄ› nejsem a neumím b
Å¾ádná mrcha, takÅ¾e nemám páru, jak na nÄ›j, co by ho tro&scaron;ku donutilo, aby mÄ›l nejistotu a tak...Vím také, Å¾e to
Ä•ásteÄ•nÄ› prameni z toho, Å¾e mÄ› má jistou. Také musím ale je&scaron;tÄ› napsat, Å¾e kdysi i své ex pÅ™ítelkyni býval ne
takÅ¾e otázka, jestli on by se zmÄ›nil, nebo je to v nÄ›m nadosmti - je asi nasnadÄ›... DÄ›kuji vám v&scaron;em za radu, Petra
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