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Milá Danielo, obracím se na Vás s prosbou o radu, pÅ™ípadnÄ› i ostatních kudlanek. Dostala jsem se v Å¾ivotÄ› do situace, se
kterou si nevím rady. Jsem vdaná, ale s manÅ¾elem Å¾ijeme jiÅ¾ nÄ›kolik let oddÄ›lenÄ› (bylo to jeho rozhodnutí, bylo to tÄ›Å
období, a nakonec jsme se ustálili na nÄ›jaké dohodÄ› o oddÄ›leném Å¾ití, pÅ™iÄ•emÅ¾ na domácnosti se finanÄ•nÄ› podílím
o dÄ›ti (14 a 18 let) se netaháme).

NeÅ¾ jsem se srovnala s první Å¾ivotní prohrou, kterou byla "smÅ¯la" v mém manÅ¾elství, které skonÄ•ilo v takových tro
trvalo to dlouhou dobu. Pak se ale stalo to, co potká nakonec snad kaÅ¾dou...
Zamilovala jsem se... Potkala jsem Ä•lovÄ›ka,
který byl pro mÄ› naprosto spolehlivý, ve v&scaron;em, v lásce, v bÄ›Å¾ných Å¾ivotních problémech. Opora, kterou jsem nezna
ZaÄ•ínali jsme se bavit více o dÄ›tech, o na&scaron;í budoucnosti, zaÄ•ínaly se rýsovat nové plány. MÅ¯j Å¾ivot zaÄ•ínal mít no
zaÄ•átek, a já si myslela, Å¾e i mÄ› mÅ¯Å¾e potkat &scaron;tÄ›stí. Byl milý, obÄ•as náladový, trochu depresivní, ale vÅ¾dy spo
muÅ¾.
Co se stalo potom? Dostala jsem &bdquo;dobré upozornÄ›ní" od &bdquo;pÅ™ítelkynÄ›" abych si pÅ™ece jen dávala
pozor. Nechápala jsem proÄ• a naÄ•. ZaÄ•ala jsem být ostraÅ¾itÄ›j&scaron;í, zaÄ•ala si víc v&scaron;ímat jeho nálad, jeho
chování. No a pak se to stalo. PodvádÄ›l mÄ›. A to je to, proÄ• pí&scaron;u. NedokáÅ¾eme se od té doby z toho dostat. Je
to poÅ™ád dokola, chvíle kdy uÅ¾ mám pocit Å¾e je to pryÄ•, ale pak nastávají u mÄ› deprese z toho, Å¾e mÄ› podvádí dál.
Nejsem paranoidní, ale já nevím jak mu zaÄ•ít vÄ›Å™it.
K tomu se ke mnÄ› dostala jeho faktura za mobil, abych zjistila, Å¾e
posílá mÄ›síÄ•nÄ› nÄ›co kolem tisíce sms, spousty mms. A mÄ› to urÄ•itÄ› není. Tak vlastnÄ› s jistotou vím, Å¾e pokraÄ•uje (i k
moÅ¾ná jen tímto zpÅ¯sobem) v tom vedlej&scaron;ím vztahu. KdyÅ¾ jsem mu chtÄ›la o tom Å™íct, jako by vycítil nebezpeÄ•í
bude Å™eÄ•, a odmítl se mnou o tom mluvit. Nesmím nic Å™íct, jinak následuje jeho sebeobviÅˆování a neskuteÄ•ný kolotoÄ• z
o tom, Å¾e mu nevÄ›Å™ím a podobnÄ›. Stokrát jsme se roze&scaron;li, pokaÅ¾dé pak následuje z jeho strany záplava sms a
návraty k sobÄ›. Já nevím co dÄ›lat. Miluji ho, stra&scaron;nÄ› moc ho miluji, ale uvnitÅ™ nÄ›kde cítím, Å¾e stejnÄ› tohle není v
poÅ™ádku.
Tak snad mi poradíte, snad má nÄ›kdo podobný osud nebo nÄ›Ä•ím takovým pro&scaron;el. Je moÅ¾né slepit
zpátky vztah, který byl naru&scaron;en nevÄ›rou ? A jak zaÄ•ít vÄ›Å™it, kdyÅ¾ podezÅ™ení dál trvá a není paranoidní ? DÄ›ku
i kdyby se mi rady nedostalo, alespoÅˆ jsem se vypovídala. Lucie ODPOVÄšÄŽ: Milá Lucinko,
mám pocit, Å¾e ty bys se spá
i o studená kamna... ProstÄ› a jasnÄ›, vybírá&scaron; si a) nevhodné a nepravé, b) a ve své hlavÄ›, ve svém srdci si je
"pÅ™emaluje&scaron;" do svatých barev. Staré známé pÅ™ísloví Å™íká, Å¾e "kdyÅ¾ ptáÄ•ka lapají, pÄ›knÄ› mu zpívají". Poc
se ze zaÄ•átku snaÅ¾il, byl vÄ›rný, dvorný, úÅ¾asný, spolehlivý, nÄ›Å¾ný, milující... atd. atd. A kdyÅ¾ jsi dostala upozornÄ›ní,
docela jistÄ› na&scaron;tvaná i na tu pÅ™ítelkyni, která tÄ› varovala. To ostatnÄ› je jednoznaÄ•nÄ› vidÄ›t i z tÄ›ch uvozovek, do
kterých jsi tohle slovo dala &ndash; uÅ¾ i v tom je vidÄ›t, jak ses snaÅ¾ila ho bránit, jak ses snaÅ¾ila si je&scaron;tÄ› víc pÅ™i
oÄ•ích svoje rÅ¯Å¾ové brýle. Na druhou stranu dobÅ™e ví&scaron;, Å¾e to není zas tak férový pán, Å¾e to "stejnÄ› není v poÅ
to tedy není. Ta závislost na mobilní korespondenci, to je údÄ›sný. Nejspí&scaron; sis to také spoÄ•ítala: posílá v prÅ¯mÄ›ru
kolem 33 sms dennÄ›... KdyÅ¾ jsem tu psala o internetovém seznamování, koukla jsem se na pár seznamek, do annonce,
na "rande" a dal&scaron;í servery. A zjistila jsem, Å¾e je plno lidí, pro které ani není tak nutný fyzický vztah, alespoÅˆ v urÄ•ité
fázi, jako právÄ› jen to esemeskování...a posílání si fotek. Asi jsi ty mms nevidÄ›la, Å¾e? Nemyslím, Å¾e by bylo oÄ• stát...
Lucie, kdysi psal chytrý pan doktor Plzák, Å¾e je nádherná (alespoÅˆ ze zaÄ•átku) láska s hysterkou. Je bouÅ™livá,
fascinující, divoká, vá&scaron;nivá &ndash; ale pak ty konce... NÄ›co podobného bude tvÅ¯j pÅ™ítel. Ten má zase jako
obranu své deprese, nálady...sebeobviÅˆování. ProstÄ› &ndash; dítÄ› zaÄ•ne breÄ•et je&scaron;tÄ› pÅ™ed výpraskem, takÅ¾e
vlastnÄ› uÅ¾ pak nedojde :-)))) To dÄ›lá jedinÄ› zbabÄ›lec... Tohle nemá&scaron; pÅ™eci zapotÅ™ebí... Chápu, Å¾e po tom
neskuteÄ•ném období, kdy se manÅ¾el k tobÄ› zachoval tak ostudnÄ› (a ty jsi s tim souhlasila, ach jo...) pro tebe byl tenhle
"romantik" nÄ›Ä•ím nádherným, pÅ™ímo nebíÄ•kem. Ale holka, ty jsi vlastnÄ› spadla z bláta do louÅ¾e, z jednoho trápení do
druhého. To opravdu není muÅ¾ský, který by ti dal klid do budoucna, to uÅ¾ si rovnou najdi nÄ›jakého gamblera a souÄ•asnÄ›
tomu tiskárnu na peníze :-)).
Moje rada? Nerozcházej se s ním, alespoÅˆ ne hned; zná&scaron; to: nevylévá se
&scaron;pinavá voda, pokud není Ä•istá. Asi bys rozchod neunesla, viÄ•. Ale proboha: nepoÅ™izuj si s tímhle chlapem dítÄ›!!!
AlespoÅˆ nÄ›co podobného jsem z tvých slov vysledovala! To je jako kdybys do promoÄ•eného papírového pytlíku sypala
brambory... Zkus se na nÄ›j teÄ• zaÄ•ít dívat trochu jinýma oÄ•ima, oÄ•ima ostatních, nezúÄ•astnÄ›ných lidí. Nejspí&scaron; neb
puberÅ¥ák, takÅ¾e uÅ¾ má nÄ›co za sebou &ndash; co o nÄ›m opravdu ví&scaron;? O jeho pÅ™edchozích vztazích? PÅ™ípa
pÅ™edchozím manÅ¾elství? Ví&scaron;, jaký je ve své práci? Není zamÄ›Å™ený pÅ™edev&scaron;ím na sebe?
Neber
tak tragicky. V&scaron;echno zlé je vÅ¾dy pro nÄ›co dobré. Å˜ekni si, Å¾e to bylo hezké, pÅ™íjemné, vá&scaron;nivé &ndash;
ale... Ale jsi je&scaron;tÄ› mladá, plná Å¾ivota. DoporuÄ•ovala bych ti si nÄ›jak vypoÅ™ádat své nefunkÄ•ní manÅ¾elství a zaÄ
vÄ›novat nÄ›jakou tu pÅ™echodnou dobu pÅ™edev&scaron;ím sama sobÄ› a dÄ›tem. Co nevidÄ›t ti "odejdou do svých Å¾ivotÅ
je je&scaron;tÄ› uÅ¾ij. Vymysli nÄ›jakou bájeÄ•nou dovolenou pro vás tÅ™i, dejme tomu nÄ›jaký zajímavý poznávací zájezd, ne
jen fádní povalování u vody, u moÅ™e. UÅ¾ijete si, bude zábava a pÅ™ijde&scaron; na jiné my&scaron;lenky. VÄ›Å™ím, Å¾e
si jednou toho správného k sobÄ› najde&scaron;. Ale &ndash; pak provÄ›Å™uj, hned a poÅ™ádnÄ›. Vztah, to není nÄ›co, do Ä•
se má vletÄ›t po hlavÄ›, se zavÅ™enýma oÄ•ima... A kdyÅ¾, tak vÄ•as vyplavat a poÅ™ádnÄ› se rozhlédnout :)))))) daniela@kudlanka.cz

http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 13 April, 2021, 11:54

