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Milá Danielo, v úvodu Vám chci moc a moc podÄ›kovat za ve&scaron;kerou energii kterou rozdáváte. Moc by mne
zajímalo, jakým zpÅ¯sobem ji vlastnÄ› dobíjíte, neboÅ¥ Va&scaron;e vitalita je obdivuhodná. Vím, Å¾e dostáváte
stra&scaron;nÄ› moc dotazÅ¯ a i já se pÅ™ipojuji do té Å™ady tazatelÅ¯. Mám manÅ¾elské problémy, a vzhledem k tomu, Å¾e
vím, Å¾e máte moc schopností lidem pohladit du&scaron;i, obracím se na Vás s prosbou o toto pohlazení a Va&scaron;i
radu.
Mám stra&scaron;nÄ› Å¾árlivého manÅ¾ela, nejhor&scaron;í pro mne je snad to, Å¾e je to mé druhé manÅ¾elství. To
skonÄ•ilo ze stejného dÅ¯vodu, tzn. pro Å¾árlivost. Nevím Ä•ím to je, Å¾e pÅ™itahuji takového muÅ¾e. Moc bych Vám byla
vdÄ›Ä•ná, za jakoukoliv radu, sice jsem jiÅ¾ vyuÅ¾ila porad u psychiatra ((já, manÅ¾el a posléze oba spoleÄ•nÄ›) - do&scaron
totiÅ¾ i k fyzickému napadení, ale bohuÅ¾el situace se v podstatÄ› nezmÄ›nila. Myslíte, Å¾e existuje nÄ›jaké pÅ™ijatelné
Å™e&scaron;ení?
Oni mi Å™íkají, Å¾e se s ním musím rozvést, Å¾e to je nemÄ›nné, Å¾e by to mohlo zle dopadnout atd.
jinak nesmírnÄ› hodný, vím, Å¾e mne opravdu miluje, nemohu si na nÄ›j v niÄ•em jiném stÄ›Å¾ovat - ve v&scaron;em si
pomáháme, rozumíme - jen tohle je veliký balvan, který nÄ›jak nezvládám...
Moc dÄ›kuji za Vá&scaron; Ä•as, který mi
budete vÄ›novat.
Darina
Milá Darino,
s námi lidmi je to asi jako s pejsky, kaÅ¾dý si najde toho svého, který mu nejvíc voní&hellip; A
bohuÅ¾el, nÄ›která má smÅ¯lu na alkoholiky, jiná na Å¾árlivce, dal&scaron;í si vybere obojí :-))). Nejspí&scaron; ti
v&scaron;ichni moudÅ™í pánové-psychiatÅ™i Å™ekli, Å¾e Å¾árlivost je pÅ™í&scaron;erná a hlavnÄ› nevyléÄ•itelná. A pryÄ•
ono se to jim hezky Å™íká, kdyÅ¾ nejsou na tvém místÄ›. I Å¾árliví muÅ¾&scaron;tí jsou nÄ›kdy velice milí a pomilováníhodní.
ProtoÅ¾e kdyby nebyli, tak by nám pÅ™eci ne&scaron;lo o zachování vztahu, Å¾e? Taky si uvÄ›domuji, Å¾e se Å™íká, Å¾e
muÅ¾ského nemÅ¯Å¾eme pÅ™edÄ›lávat. Ale i v takovémhle pÅ™ípadÄ› se o to nÄ›kdy mÅ¯Å¾eme pokusit. Zkus si vzít papír
stranu si napsat jeho Å¾árlivecké projevy snesitelné, na druhou nesnesitelné. (Nenapsala jsi konkrétnÄ›, co napÅ™íklad
"vyvádí", tak kdyÅ¾ tak napi&scaron; do komentáÅ™Å¯ nebo znovu e-mailem!)
Nedá se nic dÄ›lat, nÄ›co tÅ™eba zvládne&scaron; tolerovat. To, co nejde, je nutno vyÅ™adit. Hlídá tÄ› na kaÅ¾dém kroku
Moje kamarádka to Å™e&scaron;ila tím, Å¾e se mu obÄ•as hlásila mobilem, pár slov s ním mile popovídala (dala mu
tro&scaron;inku jistoty, Å¾e na nÄ›j myslí). A hlavnÄ› se snaÅ¾ila dodrÅ¾ovat pÅ™esnÄ› domluvené doby. CoÅ¾ pro ni bylo
pÅ™í&scaron;erné, bylo to taková &bdquo;volnomy&scaron;lenkáÅ™ka&ldquo;, ale on, kdyÅ¾ byl naÄ•asován na urÄ•itou dobu
bez ní, a pak byl ubezpeÄ•en, Å¾e opravdu za tu dobu ji zase uvidí, Å¾e je tam, jak mu Å™ekla&hellip; atd. atd.
Ano, to jsou
které vlastnÄ› vyhoví jeho manii. A reciproÄ•nÄ› mÅ¯Å¾e&scaron; zase od nÄ›j poÅ¾adovat, aby odstoupil od projevÅ¯, které js
pro tebe nesnesitelné. Ví&scaron;, má&scaron; vÅ¾dycky dvÄ› moÅ¾nosti: buÄ• s ním být a v nÄ›Ä•em jeho neÅ™est tolerovat
skonÄ•it. Musí&scaron; se sama rozhodnout, jak moc to zvládne&scaron;, jak moc ti za to stojí, jak moc mu jinak
vÄ›Å™í&scaron;...
Napi&scaron; mi svÅ¯j názor, pÅ™ípadnÄ› odpovÄ›z na mÅ¯j vý&scaron;e uvedený dotaz, d@niela
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