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NESPOKOJENÃ• A NEÅ Å¤ASTNÃ•
StÅ™eda, 21 kvÄ›ten 2014

Milá paní Danielo, Ä•etla jsem témÄ›Å™ v&scaron;echny va&scaron;e odpovÄ›di a musím Å™íci , Å¾e jste opravdu úÅ¾asná Å
pÅ™eji vám tímto, byÅ¥ na dálku, hodnÄ› zdraví a Å¾ivotní pohody. Mám takové svoje trápení, ze kterého nevím jak ven.
Neumím si odpovÄ›dÄ›t , ale Å™ekla bych, Å¾e se vlastnÄ› své odpovÄ›di bojím a pÅ™esvÄ›dÄ•uji se, Å¾e to tak zlé zase ve
není.

Jde o moje manÅ¾elství. Po dvou letech spoleÄ•ného souÅ¾ití s manÅ¾elem , celkem se známe 4 roky, se cítím nÄ›jak u
vyÄ•erpaná , a to ani nemáme dÄ›ti. Jako kdyby mi nÄ›kdo odebíral energii a Å¾ivotní elán. Zji&scaron;Å¥uji, Å¾e mÅ¯j muÅ¾
takový ten Ä•lovÄ›k, který si dokáÅ¾e zaÅ™ídit pohodu hlavnÄ› sám pro sebe, pÅ™ipadá mi, Å¾e v&scaron;echno co dÄ›lá, d
velice promy&scaron;lenÄ› a rafinovanÄ› , Å¾ádné ukvapené jednání a závÄ›ry jsem u nÄ›j za celou dobu nezaÅ¾ila, je mi
velice nepÅ™íjemné, kdyÅ¾ chce napÅ™íklad nÄ›co od mých rodiÄ•Å¯, ale v&scaron;echno jakoby automaticky zdarma.
NÄ›kdy mám pocit , Å¾e jedná tak, Å¾e v&scaron;ichni jsou tu pro nÄ›j, v&scaron;e co dÄ›lá, dÄ›lá s tím , Å¾e nÄ›co více m
získat, hlavnÄ› více materiálna. To hlavní, co mi chybí je pocit, Å¾e o mÄ› nÄ›kdo peÄ•uje, je galantní , Å¾e stojí pÅ™i mÄ›, Å¾
ohleduplný a vnímavý vÅ¯Ä•i mé osobÄ›. Dokonce se vedle nÄ›j (kdyÅ¾ spolu napÅ™. jdeme do divadla) cítím tak nÄ›jak nepÅ
kdyÅ¾ ve skuteÄ•nosti jsem velice sympatická , pÅ™íjemná , spoleÄ•enská, pohledná a elegantní dáma , jak jsem
sly&scaron;ela .
Mám pocit, Å¾e jsem se za tu dobu, co jsem s ním hodnÄ› zmÄ›nila, vÅ¾dycky jsem byla taková bezstarostná, nemusela
jsem nikoho o niÄ•em pÅ™esvÄ›dÄ•ovat a vymý&scaron;let, jak vÄ›ci Å™íkat, prostÄ› jsem jednala zcela pÅ™irozenÄ›, tak jak

Vím o sobÄ›, Å¾e jsem hodnÄ› intuitivní tvor a v&scaron;e, co se dÄ›je, vlastnÄ› cítím , nic nepotÅ™ebuji vÄ›dÄ›t ani vidÄ›t.
spousta vÄ›cí: muzika, divadlo, literatura, obrazy, ráda lyÅ¾uji, plavu, miluji pÅ™írodu , zvíÅ™ata, hlavnÄ› psy a v&scaron;echn
bytosti .
Já jsem si vÅ¾dycky pÅ™edstavovala , Å¾e ti dva lidé by si mÄ›li pÅ™edev&scaron;ím dÅ¯vÄ›Å™ovat , ale u nás tomu tak
pÅ™ed svatbou jsem cítila takové náznaky toho, co se postupnÄ› vyhrotilo; nejde o jiné Å¾eny, ale o peníze. Ukázalo se, Å¾e
mÅ¯j muÅ¾ si vydÄ›lává spoustu penÄ›z tak nÄ›jak bokem, a pÅ™itom mi do oÄ•í Å™íká, Å¾e nic nemá. TakÅ¾e je to tak , Å¾
pÅ™edhazuje, jaký je vzorný manÅ¾el , Å¾e dává celou výplatu do rodiny, pÅ™itom bazíruje na kaÅ¾dé korunÄ›, kterou utrat
sebe; pÅ™itom nejsem Å¾ádná marnotratnice a chodím do zamÄ›stání kaÅ¾dý den, tak jako on.
Poslední dobou pÅ™emý&scaron;lím o svém Å¾ivotÄ›, bude mi tÅ™icet let, pÅ™emý&scaron;lím i o dÄ›tech. Já bych chtÄ
sebe takového muÅ¾e, který mÄ› bude zboÅ¾Åˆovat a bude se mnou chtít mít dÄ›ti, o které se bude taky starat , ale hlavnÄ›
budeme vzájemnÄ› dÅ¯vÄ›Å™ovat. Jsou tyhle moje pÅ™edstavy v dne&scaron;ní dobÄ› uskuteÄ•nitelné, nebo tyto mé pocity
nejsou dÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;í neÅ¾ to, Å¾e máme to v&scaron;echno &ndash; i kdyÅ¾ ty vÄ›ci jsou mého manÅ¾ela: velmi
slu&scaron;né bydlení, auto, muÅ¾ je jinak spolehlivý, nekouÅ™í , nepije, v&scaron;echen volný Ä•as tráví se mnou, myslím tím
nechodí s kamarády po hospodách apod., dokáÅ¾e vyluxovat, vytÅ™ít, opravit, naistalovat.
Drahá Danielo, bojím se, Å¾e i kdybych na&scaron;la nÄ›koho, kdo bude splÅˆovat to, co jsem popsala, tak mi zase tÅ™eb
bude chybÄ›t to, co mám teÄ•. Tak poraÄ•te - nebo se mám se v&scaron;ím smíÅ™it a Å¾ít vedle svého manÅ¾ela? NejvÄ›t&s
problém je v tom, Å¾e mám strach teÄ• zÅ¯stat sama a zaÄ•ít hledat znovu.
Dal&scaron;í oblastí, ve které tápu, je moje profese, podala jsem si pÅ™ihlá&scaron;ku na Filosofickou fakultu, obor
Humanistika , dá se studovat pÅ™i zamÄ›stnání, ale nÄ›jak se mi nedaÅ™í zasednout ke studiu&hellip; Mám pocit, Å¾e doma
nejsem schopná se koncentrovat a vstÅ™ebat do sebe potÅ™ebné informace, pÅ™itom kdyÅ¾ jsem bydlela s rodiÄ•i, nebyl to
mÄ› problém - studovala jsem jiÅ¾ jednu V&Scaron;, bohuÅ¾el jsem studium nedokonÄ•ila. Nevím, zda si to jenom
nenamlouvám, Å¾e na mÄ› mÅ¯j muÅ¾ pÅ¯sobí &scaron;patnÄ› a chyba mÅ¯Å¾e být nÄ›kde jinde .
Budu ráda za kaÅ¾dé moudro a radu. PÅ™edem velmi dÄ›kuji za odpovÄ›Ä• SÁ&Scaron;A

MILÁ SÁ&Scaron;ENKO,

já vím, Å¾e bys asi chtÄ›la, abych ti Å™íkala: moje malá chudinko, von je na tebe tak zlej&hellip; Kdepak, jak uÅ¾ jsem psa
jinde &ndash; na holou, a poÅ™ádnÄ›!!! Hele, ty jsi holka chytrá, takÅ¾e si uvÄ›dom, Å¾e CHLAP SI DOVOLÍ, CO MU
Å½ENSKÁ POVOLÍ!!!
TeÄ• uÅ¾ jsi v tom aÅ¾ po krk, já vím, ale zase fajn je, Å¾e jsi to dokázala napsat a poslat. Å½e se
dokázala z toho vymluvit. No, já uÅ¾ nadávám jak &scaron;paÄ•ek, Ä•tu-li, Å¾e nÄ›jaká fajn dívÄ•ina se nechá lehounce
promÄ›nit v hadr na podlahu&hellip;.
Ale teÄ• nÄ›jaké ty nápady do budoucna: a) pokud to chce&scaron; zkusit, onoho
Ä•áblíka si udrÅ¾et, proÄ• ne. MaximálnÄ› se to nepovede, no&hellip; TakÅ¾e: pomalu (tím myslím ponÄ›kud nenápadnÄ›)
musí&scaron; zaÄ•ít &bdquo;zvedat hlavu&ldquo;. Hele, jsi chytrá holka, takÅ¾e ti nebudu vysvÄ›tlovat, co je to asertivní
http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 21 July, 2019, 13:58

Kudlanka

chování. To, co ti budu navrhovat, si pak musí&scaron; upravit na konkrétní podmínky, nejsem pÅ™eci u vás J. Dejme
tomu ono uÄ•ení. Jednodu&scaron;e mu oznámí&scaron;, Å¾e dnes veÄ•er (odpoledne, dopoledne&hellip;) nebude&scaron;
doma, protoÅ¾e jde&scaron; &ndash; do knihovny, do parku atd. se uÄ•it. Na dotaz, proÄ• se nechce&scaron; uÄ•it doma,
klidnÄ› odpovÄ›z, Å¾e tady se prostÄ› nesoustÅ™edí&scaron;. Na jakékoliv jeho dal&scaron;í Å™eÄ•i zÅ¯staÅˆ klidná a trvej na
&bdquo;MiláÄ•ku, nechápu, proÄ• mi nevÄ›Å™í&scaron;, klidnÄ› si mne jdi zkontrolovat, ale já se tady uÄ•it nemÅ¯Å¾u.&ldquo;
nasaÄ• úsmÄ›v, nenech se vyprovokovat ke zbyteÄ•ným debatám, jeho nech mluvit tÅ™ebas k umluvení, ale ty trvej na svém a
pak klidnÄ› odejdi. I kdyby sis tam mÄ›la Ä•íst detektivku, protoÅ¾e se poprvé asi ani tam nezvládne&scaron; soustÅ™edit.
Uvidí&scaron;, jakou potom bude&scaron; mít radost z kaÅ¾dého urvaného vítÄ›zství&hellip; b) A tohle praktikuj zvolna ve
v&scaron;em. KlidnÄ› &ndash; kdyÅ¾ poÅ¾ádá o nÄ›co, s Ä•ím nebude&scaron; souhlasit, klidnÄ› mu Å™ekni: &bdquo;Nezlob
já nezvládnu, to si musí&scaron; zaÅ™ídit jinak&ldquo;. Nebo: Hele, to je sice moc hezký, ale na&scaron;i mají jen jedny
peníze a nemÅ¯Å¾e&scaron; po nich stále nÄ›co chtít. Bylo by lep&scaron;í, aby sis to buÄ• opatÅ™il sám, a nebo se s nimi
vyrovnal. Komukoliv jinému bys musel zaplatit&hellip;&ldquo; A rozhodnÄ› Å™ekni rodiÄ•Å¯m, Å¾e je ti nepÅ™íjemné, Å¾e to
musí&scaron; Å™íkat, ale Å¾e si nepÅ™eje&scaron;, aby mu tak ve v&scaron;em vycházeli vstÅ™íc, Å¾e jsou moc hodní, ale
chce&scaron; svého muÅ¾ského tro&scaron;ku srovnat &bdquo;do latÄ›&ldquo;&hellip; c) Dále &ndash; víc se zajímej vyloÅ¾enÄ› se to snaÅ¾ zjistit, kde co navíc dÄ›lá a za kolik. A pak se ho zeptej, jestli tohle bere jako férové jednání, Å¾e ty ted
ne. A pokud Å™ekne, Å¾e ti do toho nic není, tak si to má drahá, hodnÄ› moc rozmysli, jestli s ním chce&scaron; být i pÅ™es to
jednání. d) ProtoÅ¾e pÅ™edÄ›lávat chlapa se moooc nedá. Jak jsem uÅ¾ taky párkrát psala, tahle odrÅ¯da
Å¾ivoÄ•i&scaron;stva se dovede po urÄ•itou dobu &ndash; konkrétnÄ› neÅ¾ se ti usadí pod suknÄ›mi &ndash; pÄ›knÄ› pÅ™et
bohuÅ¾el, jak Å™íkávala maminka, kdyÅ¾ se mu Å¾enská rozprostÅ™e pÅ™ed dveÅ™mi jako rohoÅ¾ka, nesmí se divit, Å¾
utírat nohy&hellip;Jen uvaÅ¾uj, pÅ™edstav si, Å¾e má&scaron; je&scaron;tÄ› dvÄ› malinké bezbranné bytÅ¯stky, na tobÄ› závi
- co potom?
No nic, pro dne&scaron;ek jsem ti toho &bdquo;nakázala&ldquo; dost... Budu moc ráda, kdyÅ¾ se zase
ozve&scaron;, kdyÅ¾ napí&scaron;e&scaron;, jak ti to jde. d@niela
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