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MANÅ½ELKA A MILENKA
PondÄ›lÃ-, 18 kvÄ›ten 2015

Milá Danielo, moc Vás zdravím a prosím Vás i v&scaron;echny Ä•tenáÅ™e o radu. Jsem doma na MD, z domova pracuji
pro svého muÅ¾e. MÅ¯j manÅ¾el v dobÄ›, kdy chodil se mnou, udrÅ¾oval od poÄ•átku po del&scaron;í dobu (2,5 roku)
je&scaron;tÄ› jeden vztah se svojí kolegyni, s níÅ¾ chodil pÅ™ede mnou, ale protoÅ¾e ona byla a je vdaná a nechtÄ›la se nikd
rozvést, byli "jen" milenci a velmi dobÅ™í pÅ™átelé. Já jsem o tom dlouho napÅ™ed nevÄ›dÄ›la, pak vÄ›dÄ›la, ale
neroze&scaron;la se, Å¾árlila, vyÄ•ítala a nÄ›jak ho "dotlaÄ•ila" rozejít se s ní.

Po roce od jejich rozchodu jsme se vzali a já myslela, Å¾e to nÄ›jak mezi nimi skonÄ•ilo, manÅ¾el se zmÄ›nil, choval se ke
skvÄ›le a bylo znát, Å¾e mne má rád. Ale tu&scaron;ila jsem, Å¾e minimálnÄ› ona mého muÅ¾e stále moc miluje. Znám ji,
a obÄ› víme, Å¾e já jsem vÄ›dÄ›la o jejich vztahu. Dnes jsem si pÅ™eÄ•etla v manÅ¾elovÄ› po&scaron;tÄ›, co jsem nemÄ›la (
proÄ•) a pochopila, Å¾e nejen ona miluje mého muÅ¾e, ale i on stále miluje ji.
Myslím, Å¾e spolu fyzicky nic nemají, ale
psychické vzájemné pouto bude asi velmi silné. I pÅ™es mÄ› dÅ™ívÄ›j&scaron;í ostÅ™e protesty nebo právÄ› kvÅ¯li nim, zÅ™e
stále po sobÄ› touÅ¾í. Pochopila jsem, Å¾e mÅ¯j muÅ¾ si mne váÅ¾í, a proto s ní fyzicky nechce nic mít, ale nevím, jestli mne
miluje, Vím, Å¾e si za to trápení mÅ¯Å¾u sama - kdybych nic neÄ•etla, byla bych klidná, coÅ¾ jsem do dnes byla.
A teÄ• n
mám na to zapomenout a tváÅ™it se, jako Å¾e nic? Mám manÅ¾elovi Å™íci, Å¾e jsem se mu hrabala v po&scaron;tÄ›? UÅ¾
pÅ™ed pár lety jednou udÄ›lala, abych "mÄ›la jistotu" o jejich vztahu, a pÅ™iznala jsem to. Fakticky mne jejich vztah asi
neohroÅ¾uje ve smyslu, Å¾e by mne manÅ¾el opustil, ale pÅ™ec jen to moc bolí, vÄ›dÄ›t, Å¾e mu nedokáÅ¾u dát v&scaron;
odpoutal od ní.
Mám jim Å™íci, aÅ¥ jsou obÄ•as spolu, kdyÅ¾ evidentnÄ› by spolu byli &scaron;Å¥astní? PÅ™ec jen, nejse
vychovaná k tomu, jen tak lehce tolerovat jeho pÅ™ítelkyni. OstatnÄ› - mohou být mÅ¯j muÅ¾ s ní jen pÅ™átelé?
Jsme spo
let, z toho 1,5 roku manÅ¾elé a ten 1,5 roku bylo v&scaron;e krásné a já vÄ›Å™ila, Å¾e jsem jediná. Je to jen má pÅ™edstava,
Å¾e by zadaní lidé nemÄ›li vyznávat své city jiným a snít o sobÄ›, i kdyÅ¾ jen písemnÄ› Ä•i ústnÄ›? Nebo má takové sny
vÄ›t&scaron;ina lidí, jen já o tom nevím? Moc dÄ›kuji za va&scaron;e názory, KLÁRA

http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 21 July, 2019, 14:26

