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DVA HODNÃ• A JEDNA POTVORA?
PondÄ›lÃ-, 03 prosinec 2012

Milá Danielo, proÄ•ítám si tady pÅ™íbÄ›hy a snaÅ¾ím se najít Å™e&scaron;ení svého trápení. Nakonec jsem se odhodlala
napsat. Je to nÄ›co pÅ™es rok, co jsem zjistila, Å¾e má mÅ¯j muÅ¾ nÄ›jaké ty "techtle" se svojí ex. My jsme spolu Ä•tyÅ™i rok
máme dvouletou dceru a novorozenÄ›, které je krásným následkem "udobÅ™ovacích praktik". Ano, pÅ¯vodnÄ› jsme
plánovali i to druhé, ale po jeho nevÄ›Å™e jsem uÅ¾ radÄ›ji nechtÄ›la dal&scaron;í závazky.

Dnes jsem tomu ráda, díky tomu se nám podaÅ™ilo vztah udrÅ¾et a vrátit v&scaron;e takÅ™íkajíc do normálu.
Ale... P
to ale je nejhor&scaron;í na celém vztahu, protoÅ¾e já nejsem schopná partnerovi znovu vÄ›Å™it. Celý ten úlet, jak to nazývá
on, trval asi dva mÄ›síce, neÅ¾ to prasklo. On mi Å™ekl, Å¾e to okamÅ¾itÄ› ukonÄ•il, Å¾e jsem pro nÄ›j to nejdÅ¯leÅ¾itÄ›j&s
asi dal&scaron;í dva mÄ›síce potom, co jsme se to pokou&scaron;eli nÄ›jak zvládnout (a myslím si, Å¾e to docela &scaron;lo),
jsem náhodou uvidÄ›la, Å¾e si psali pÅ™es nÄ›jakou on-line hru.
Psal jí, jak to bylo tÄ›Å¾ký rozhodnutí, jak musí pohÅ™bí
ní... a takový vÄ›ci.
A od té chvíle nejsem schopná mu vÄ›Å™it, vÄ›Å™it, Å¾e to, co se dÄ›je u nás doma, není jen krásný d
Mám ho moc ráda, ale takhle se Å¾ít nedá. Jsou dny, kdy je to docela v poÅ™ádku, ale pak najednou staÄ•í jen nÄ›jaká
poznámka, nebo tÅ™eba vÄ›ta ve filmu. Nebo kdyÅ¾ mi Å™ekne: mÄ› pÅ™ece mÅ¯Å¾e&scaron; vÄ›Å™it!
To bych nejrad
a zaÄ•ala Å™vát: "Jak bych mohla? Po tom v&scaron;em, jak jsi mi lhal do oÄ•í, Å¾e by si mÄ› nikdy nepodvedl, navíc s NÍ, kter
i tebe, celou dobu, co jste byli spolu, podvádÄ›la? Å˜íkal jsi, Å¾e uÅ¾ to skonÄ•ilo a stejnÄ› jste si psali!"
Ale místo toho jen
koulejí se mi slzy po obliÄ•eji, miluju ho, ale nejsme &scaron;Å¥astní; nejspí&scaron; ani jeden. Chystáme se do poradny,
ale vzhledem k vÄ›ku na&scaron;ich dÄ›tí a protoÅ¾e jsme bez moÅ¾nosti hlídání, nevím jak to zvládnem. ChtÄ›li bychom
ná&scaron; vztah nejen udrÅ¾et, ale dát mu tu krásu, jakou míval pÅ™ed tím. PÅ™itom mÅ¯j muÅ¾ je milující otec i partner, je
galantní, pomáhá mi, uÄ•í se se star&scaron;ími dÄ›tmi (máme dohromady Ä•tyÅ™i :-)))... Máme i spoleÄ•ného koníÄ•ka, jen ta
dÅ¯vÄ›ra nám, teda mnÄ›, teÄ• chybí.
Co s tím, nebylo by lep&scaron;í jít od sebe, nebo je moÅ¾nost to nÄ›jak
napravit? DOMINIKA O D P O V Äš ÄŽ : Milá Dominiko,.
to je velká pravda, Å¾e dÅ¯vÄ›ra se velmi lehce ztratí a velmi tÄ›Å
znovu získává. Ale - podle v&scaron;eho jste docela mladí, teÄ• má&scaron; plné ruce práce s batoletem a miminkem.
Ty dvÄ› star&scaron;í jsou tvoje, nebo jeho a jeho bývalé manÅ¾elky? A je&scaron;tÄ› nÄ›co - proÄ• se oni dva rozvedli? Byla v
tom jeho nebo její nevÄ›ra? Ono je to dost dÅ¯leÅ¾ité - pokud to byla její nevÄ›ra, tak on je v submisivní roli vÅ¯Ä•i ní, stejnÄ› ta
mÅ¯Å¾e i cítit, pokud to jsou jeho, ty star&scaron;í dÄ›ti.
TeÄ• jsem si tvoje psaní Ä•etla znovu - ano, je to tak, ona ho podvá
bÄ›hem jejich manÅ¾elství... Ona byla ta dominantní. A nyní se nejspí&scaron; bavila tím, Å¾e ho mÅ¯Å¾e ovládat i teÄ•, kdyÅ
vázán jinde. TvÅ¯j manÅ¾el naopak asi není moc dominantní typ, Å¾e? PravdÄ›podobnÄ› má vÅ¯Ä•i ní stále jakousi "slabost", a
tím, Å¾e mu to bude&scaron; vyÄ•ítat a bude&scaron; ne&scaron;Å¥astná a uplakaná, tím nic nevyÅ™e&scaron;í&scaron;.
Podívej se, Dominiko, musí&scaron; zcela zmÄ›nit svou taktiku: být sebevÄ›domá, sebejistá (vím, to se mi to Å™íká, ale tobÄ› je
nejspí&scaron; pÅ™esnÄ› naopak), rozhodnÄ› uÅ¾ pÅ™estat dávat najevo, jak moc tÄ› to trápí, a jak moc ti to vadí. NebreÄ•, c
se zas normálnÄ›.
StejnÄ› tak mu nedávej najevo, Å¾e se o va&scaron;i lásku tak moc bojí&scaron; - známé pÅ™ísloví Å™
"Strach je poloviÄ•ní ztráta", a v tomhle pÅ™ípadÄ› je to absolutnÄ› jasný! TakÅ¾e - snaÅ¾ se nemyslet na to, Å¾e by se snad
vrátit. Tomu ani já nevÄ›Å™ím! UrÄ•itÄ› tÄ› miluje, stejnÄ› jako va&scaron;e dvÄ› mimi, ale musí&scaron; mu dát je&scaron;tÄ›
&scaron;anci.
Ov&scaron;em - v nÄ›jaké pÅ™íhodné chvíli bych mu stejnÄ› Å™ekla:
"Podívej, chlape, mám tÄ› ráda, a
se&scaron; prima táta, ale pokud bys uvaÅ¾oval o tom, Å¾e se k ní vrátí&scaron;, tak si klidnÄ› spakuj kufÅ™ík a jdi. Já uÅ¾ s
je&scaron;tÄ› jednou trápit kvÅ¯li tomu nehodlám!
Od teÄ• ti budu zase vÄ›Å™it; slibuju, Å¾e se budu o to opravdu snaÅ¾it,
pokud bys mÄ› je&scaron;tÄ› jednou zklamal, tak uÅ¾ tÄ› nechci ani vidÄ›t! A ani se o tom uÅ¾ bavit nechci." x x x
Potom s
opravdu snaÅ¾, vÄ›Å™ a vraÅ¥ se zpÄ›t do va&scaron;eho hezkého vztahu. Pokud je opravdu takový, jak pí&scaron;e&scaron;
tedy " milující otec i partner, je galantní, pomáhá mi", tak se urÄ•itÄ› bude bát, aby tÄ› - vás - neztratil. RozhodnÄ› se
je&scaron;tÄ› ozvi, ano?d@niela
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