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Milá Danielo Kudlanko, uÅ¾ po tolikáté pÅ™emý&scaron;lím nad svým Å¾ivotem a chce se mi breÄ•et. Je mi 33, jsem skoro
sedm let vdaná a mám dvÄ› dÄ›ti; 5 a 6 let. PÅ™ipadám si stará a nemilovaná a taky jakoby se pÅ™ede mnou zavíraly
dveÅ™e, Å¾e mÄ› vlastnÄ› uÅ¾ nic hezkého neÄ•eká. Trápí mÄ› bulimie a deprese a nevím jak z toho ven.

Vdávala jsem se tÄ›hotná po krátké a velmi intenzivní známosti. MÅ¯j manÅ¾el je muzikant a tehdy jsem k nÄ›mu vzhlíÅ¾ela
v posvátné úctÄ›. Myslela jsem, Å¾e teÄ• uÅ¾ budeme &scaron;Å¥astni aÅ¾ do smrti. VÄ›Å™ím tomu, Å¾e i mÅ¯j muÅ¾ si to
asi mÄ›l trochu jiné pÅ™edstavy. Je&scaron;tÄ› pÅ™ed porodem jsem pÅ™i&scaron;la na to (vlezla jsem mu do mobilu), Å¾e s
pí&scaron;e se sleÄ•nou a pak i Å¾e to poÅ™ád pokraÄ•uje - ne s tou samou, ale s mnoha dal&scaron;íma. PochopitelnÄ› Å¾e
Å¾e s nima nic nemá, ale uÅ¾ jsem Ä•etla i hodnÄ› odváÅ¾né maily a ani jsem nemusela slídit (prostÄ› se zapomnÄ›l odhlásit
své adresy apod.). TÄ›ch Å¾enských uÅ¾ bylo... MnÄ› nÄ›co podobného nenapí&scaron;e, prý nemá chuÅ¥, prý to se mnou ne
on hledá vzru&scaron;ení a to mu chybí.
MÅ¯Å¾u si za mnohé, vím to, nejsem stoprocentní, ale vÅ¾dycky se to dalo nÄ›jak
zvládnout; ale v poslední dobÄ› uÅ¾ mÄ› to nebaví. Trápím se a nevidím v na&scaron;em vztahu Å¾ádné východisko. Mám
výbornou, dobÅ™e placenou práci, dvÄ› úÅ¾asné dÄ›ti, které si nezaslouÅ¾í Å¾ít v takovém dusnu. A mít matku, která poÅ™á
na to, jak a kde se po jídle vyblít. Mám strach, hrozný, pÅ™í&scaron;erný strach&hellip; Å¾e to nezvládnu. To mÄ› pÅ™ed tím
krokem, ke kterému na&scaron;e manÅ¾elství smÄ›Å™uje, vÅ¾dycky ochromí a já zjihnu, uznám, Å¾e vlastnÄ› na tÄ›ch SMS
není a Å¾e je to úplnÄ› normální - a pak se dopro&scaron;uju&hellip; Ano, protoÅ¾e u nás se neÅ™e&scaron;í nÄ›jaké velmi
intimní manÅ¾elovi SMS, ale zpÅ¯sob, jak jsem se o nich dozvÄ›dÄ›la.
Å˜íkají mi to v&scaron;ichni, ale kde mám sebrat sílu
mu vypadni (uÅ¾ jsem to párkrát Å™ekla, ale vÅ¾dycky jsem pak prosila, aÅ¥ to nedÄ›lá - smÄ›&scaron;né, Å¾e?) a zamknou
nad tím v&scaron;ivákem a hlasitÄ› si oddechnout&hellip;
Bojím se, Å¾e zÅ¯stanu sama. Andrea ODPOVÄšÄŽ:
Milá An
ano, je to hrozný, ale zkus situaci pÅ™irovnat tÅ™ebas k nÄ›jaké hrozné zubní záleÅ¾itosti&hellip; Å½e má&scaron; nateklou
pusu, zhnisaný zub, dejme tomu stoliÄ•ku&hellip;stra&scaron;livá bolest, Å¾e byl si hlavou tloukla do zdi&hellip; No, a
myslí&scaron;, Å¾e v podobné chvíli ti dokáÅ¾e nÄ›kdo pomoct tak, Å¾e udÄ›lá &bdquo;Ä•áry máry fuk, aÅ¥ je pusa zase
zdravá a nebolavá&ldquo; &ndash; a ono se to fakt splní? Tomu urÄ•itÄ› nebude&scaron; vÄ›Å™it, ví&scaron;, Å¾e neexistuje
doktor, který by to takhle &bdquo;lusknutím prstÅ¯&ldquo; zvládnul.

A zÅ¯stanem u tohodle pÅ™irovnání je&scaron;tÄ› chvilku: ani ten zub nezaÄ•al tak tÅ™eskutÄ› bolet zniÄ•eho nic, ze zdravé
mÅ¾ikem oka nestal nemocný. Taky to trvalo nÄ›jakou dobu&hellip; Proto musí&scaron; i tomuhle svému problému &ndash;
tedy jeho Å™e&scaron;ení &ndash; dát taky nÄ›jakej Ä•as. Ber to tak, Å¾e sis teÄ• koneÄ•nÄ› Å™ekla, Å¾e pÅ™eci jen k tomu
zajde&scaron; :-).
Hele, to, Å¾e ho vyhodí&scaron; a pak zase odpro&scaron;uje&scaron;, z toho si nic nedÄ›lej, nejsi první
ani poslední. Ale vyvoÄ• si z toho dÅ¯sledky: prostÄ› jednoznaÄ•nÄ› to nezvládne&scaron; najednou, nedokáÅ¾e&scaron; ho
odstÅ™ihnout. Proto ti poradím nÄ›co jiného: odstÅ™ihni ho v sobÄ›, ve své du&scaron;i, ve svém srdci. Å˜ekni si: &bdquo;Tak,
pacholku, má&scaron; to spoÄ•ítaný, a teÄ• to zase bude podle mÄ›!&ldquo; A zaÄ•ni se v du&scaron;i pomalu pÅ™ipravovat na
to, Å¾e se zase stane&scaron; samostatnou Å¾enskou, která ví co chce, a která ví, co komu dovolí a co ne!

RozhodnÄ› uÅ¾ neÄ•ti jeho e-maily ani mu nelez do mobilu. ProtoÅ¾e &ndash; s tím nic nenadÄ›lá&scaron;. MaximálnÄ› si
dávat vÄ›t&scaron;í pozor, no. To jako kdybys chtÄ›la, aby veÄ•er a v noci nebyla tma&hellip; ProstÄ› tma bude, i kdybys
vyvádÄ›la a trápila sebe i svý dÄ›tiÄ•ky. ProtoÅ¾e &ndash; ubreÄ•ená a smutná a uzoufaná a nejistá a vypla&scaron;ená a
hysterická a&hellip; (doplÅˆ si dal&scaron;í) maminka &ndash; to není nic, co by do hezkého dÄ›tství patÅ™ilo. Nevím, jaké jsi
mÄ›la ty, ale &ndash; proÄ• by nemÄ›ly mít hezké a pÅ™íjemné dÄ›tství tvoje koÅ¥átka? DÄ›tiÄ•ky pÅ™eci za nic nemÅ¯Å¾ou&
TakÅ¾e se pÅ™estaÅˆ nad tímhle nÄ›jak vzru&scaron;ovat. Poradím ti pár trikÅ¯, jak se psychicky tro&scaron;ku postavit na
nohy. Ale radÄ›ji e-mailem, protoÅ¾e nejsou zrovna &bdquo;podle bÄ›Å¾ných pravidel&ldquo;.
UvÄ›dom si, Å¾e muzikanti
(jako je&scaron;tÄ› pár profesí) prostÄ› lidi, kteÅ™í ve svém rejstÅ™íku zrovna vÄ›rnost nemají. UrÄ•itÄ› zná&scaron; manÅ¾el
dal&scaron;ích a mÅ¯Å¾e&scaron; to tedy jen potvrdit&hellip; Ale ty prostÄ› na tohle nemá&scaron; nervy, ty se s tím
nedokáÅ¾e&scaron; smíÅ™it, pÅ™enést se nad to, pÅ™ijmout fakt, Å¾e se bude&scaron; jen participovat. Jo, jsou takové, ale
&ndash; já bych to taky nesnesla.. :-))). ZaÄ•ni uvaÅ¾ovat o tom, co bys dÄ›lala, kdybys byla rozvedená. Zkus si to
v&scaron;echno pÅ™edstavit, ne jen nÄ›jak mlhavÄ›, ale tÅ™eba si to zkus i jakoby rozplánovat&hellip; co bys v&scaron;echno
dÄ›lala, kdybys byla &bdquo;volná&ldquo;. Co bys mÄ›la z toho za výhody, co za nevýhody. Co by ti ubylo, co pÅ™ibylo. Co
v&scaron;echno by se zmÄ›nilo. Nad tím pÅ™emý&scaron;ej. StejnÄ› tak se na nÄ›j pÅ™estaÅˆ koukat jako na toho nádhernýh
milovanýho chlapa. Není to uÅ¾ ten samý, co byl ze zaÄ•átku, on uÅ¾ v podstatÄ› je nÄ›kdo jiný, on ze tvého vlaku vystoupil, o
tobÄ› vlastnÄ› chodí jen domÅ¯, stejnÄ›, jako chodíval pÅ™edtím do svého bytu, nebo k rodiÄ•Å¯m. NemÅ¯Å¾e&scaron; chtít od
zájem lovce, kdyÅ¾ uÅ¾ je z tebe vydÄ›laná kÅ¯Å¾e pÅ™ed postelí&hellip;
OK, jsem drsná, ale nemá cenu, abych ti povída
nÄ›jaké pohádky. Základem nápravy je pÅ™iznat si pravdu &ndash; zubaÅ™ taky musí zub napÅ™ed zcela oÄ•istit, vrrrrrrrrtat,
v&scaron;echno zlé dát pryÄ•. NÄ›kdy se povede zub zachránit, nÄ›kdy musí ven, aby tÄ› to nezahubilo. Taková otrava
krve je skoro stejnÄ› hrozná, jako takovýhle vztah. Ten je hor&scaron;í, protoÅ¾e na rozdíl od té otravy, na kterou
mÅ¯Å¾e&scaron; i umÅ™ít, bys se mohla trápit tÅ™ebas i dvacet let&hellip;
SamozÅ™ejmÄ›, Å¾e se &bdquo;zub&ldquo; i
nÄ›kdy povede zachránit. To jsi chtÄ›la sly&scaron;et, viÄ•? Ale v tom pÅ™ípadÄ› to vyÅ¾aduje pevnou vÅ¯li a disciplínu.
DÅ¯slednost. StejnÄ› jako ve výchovÄ› dÄ›tí&hellip;
Ale &ndash; s tou dÅ¯sledností jsi taky dost na &scaron;tíru, viÄ•? Napi&scaron; mi, co si vybere&scaron;. d@niela
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