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Dobrý den, pÅ™átelé. S mým manÅ¾elem jsmesvoji uÅ¾ osm let, cca pÅ™ed rokem jsme si vzali hypotéku, a koupili byt.
Ná&scaron; vztah je ale jako na houpaÄ•ce. HodnÄ› se hádáme a z hádek já, i kdyÅ¾ jsem v právu, vyjdu vÅ¾dy jako
poraÅ¾ený, protoÅ¾e nemám takový dar Å™eÄ•i jako on a on mne vÅ¾dy pÅ™ekÅ™iÄ•í. TeÄ• jsem ale navíc zjistila, Å¾e mn
kolegyní z práce.
Do oÄ•í mi ale tvrdí, Å¾e to není pravda, aÄ•koliv jsem Ä•etla zprávy, které si posílají a které jsou opravdu jednoznaÄ•né.
mi, Å¾e trpím hysterií a Å¾e jsem chorobný Å¾árlivec a aÅ¥ vyhledám pomoc psychiatra, protoÅ¾e nechápe, co po nÄ›m chci.
ProstÄ› mnÄ› usadil, zaÄ•al nakonec hájit tu dotyÄ•nou a mnÄ› naprosto odrovnal a odsoudil za mé chování. S ní si
pí&scaron;e, Å¾e jí mimo lásky a milování víc dát nemÅ¯Å¾e, Å¾e se bude vracet domÅ¯, ale Å¾e hlavnÄ› nechce, aby se tráp
Ale Å¾e se trápím já, tak mi na to Å™ekne, Å¾e je mu to jedno, Å¾e ho to nezajímá. On nemá Å¾ádný respekt z na&scaron;eh
vztahu, vÅ¯bec nedokáÅ¾e pÅ™istoupit na kompromisy. &Scaron;patné je, Å¾e pokud s ním v nÄ›Ä•em nesouhlasím, vÅ¾dyck
nadává a já kÅ™ik prostÄ› nesná&scaron;ím. OkamÅ¾itÄ› se mi spustí slzy a to uÅ¾ hned kÅ™iÄ•í, Å¾e jsem hysterická... Já
slzy nemÅ¯Å¾u, staÄ•í kdyÅ¾ nÄ›kdo zvý&scaron;í hlas a já uÅ¾ se rozklepu.
JenÅ¾e mÅ¯j muÅ¾ mnÄ› nikdy neposlouch
se v&scaron;ím peru sama v tichosti... Víte, nedá se to v&scaron;echno tahle struÄ•nÄ› popsat, melu páté pÅ™es deváté a
vlastnÄ› jsem jen chtÄ›la vÄ›dÄ›t, co mám dÄ›lat. VÄ•era jsme se zase o&scaron;klivÄ› pohádali a já jsem to zase urovnala a ve
finále se mu vlastnÄ› omluvila a dala mu tím nejspí&scaron; najevo, Å¾e si mÅ¯Å¾e dÄ›lat co chce, protoÅ¾e já mu vÅ¾dycky
ustoupím.
Vím, Å¾e s tou kolegyní to bude pokraÄ•ovat, ale já vÅ¯bec nevím, jak se mám chovat. Nechci o nÄ›j pÅ™ijít, tráp
se, ale pÅ™i pÅ™edstavÄ›, Å¾e by ode&scaron;el, bych se utrápila definitivnÄ›. Je mi uÅ¾ pÅ™es 30 a nemám ani dÄ›ti. Nem
sílu uÅ¾ asi hledat nový vztah.. VÅ¯bec nevím, jak se mám chovat, abych ho je&scaron;tÄ› víc neházela do její náruÄ•e... Ten
kdo je momentálnÄ› nový, je samozÅ™ejmÄ› lep&scaron;í. MIlenky jsou pÅ™ece vítÄ›zky a my ty poraÅ¾ené.. Já jen potÅ™eb
nÄ›jakou pomoc, dusím v&scaron;echno v sobÄ› a nemám to komu Å™íct.
S mojí mamkou se o tom bavit nechci, protoÅ¾e
se trápila a to já nepÅ™ipustím. NÄ›kdy bych nejradÄ›ji ode&scaron;la, ale mám hrozný strach prásknout dveÅ™mi a odejít,
protoÅ¾e by mnÄ› nejspí&scaron; vÅ¯bec nehledal. A mám strach ho vyhodit, protoÅ¾e by se nejspí&scaron; nevrátil. Moc
dÄ›kuji za va&scaron;e názory a rady,Ilona
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