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ON SE TAK ZMÄšNIL ...
StÅ™eda, 02 prosinec 2015

Dobrý den, paní Danielo, nevím, jestli zvládnu v&scaron;e popsat v jednom emailu, ale zkusím popsat co nejvíce a od
zaÄ•átku. S muÅ¾em jsme byli rok a pÅ¯l a pak jsme se vzali. Po roce se nám narodila holÄ•iÄ•ka, která má nyní dva roky.
MÅ¯j muÅ¾ je o 6 let mlad&scaron;í jak já. DÅ™íve jsem to jako problém nevidÄ›la, ale nyní mohu Å™íci, Å¾e jsem se jiÅ¾ pá
zamyslela, jestli to právÄ› nebyla chyba. Ale podle mÄ› to není jen vÄ›kem. Je mi 35 a jemu 29.
UÅ¾ v tÄ›hotenství mi muÅ¾ zaÄ•al dÄ›lat "psí kusy". ÄŒasto mÄ› nechával doma samotnou. Chodil opilý a mÄ›l i m
kamarádÅ¯. Ty jsou fajn, vÅ¾dyÅ¥ k nÄ›kterým zálibám jsem jej i pÅ™ivedla aÅ¾ já. Ale ten alkohol byl stále hor&scaron;í a
hor&scaron;í. Tehdy mi zaÄ•al lhát, aby mÄ›l alibi, kdyÅ¾ nÄ›kde s nimi vypíjel. Skoro ve v&scaron;ech pÅ™ípadech pak pÅ™i
v ranních hodinách, opilý a budí mÄ› a vybuÅ™uje. Tohle se opakovalo i po narození dceru&scaron;ky.
Tehdy jsem si
je&scaron;tÄ› Å™ekla, Å¾e je to tÅ™eba tím, Å¾e máme miminko a chlapi to asi hÅ¯Å™e nesou a nÄ›jak se s tím nemÅ¯Å¾e
nebo chce nÄ›co dohnat. Kolikrát jsem to s ním probírala... Pak zase párkrát slíbil, Å¾e bude bez pití a nevydrÅ¾el ani 14 dní.
JenÅ¾e zaÄ•al chodit opilý stále Ä•astÄ›ji a já mu ve dny, kdy ode&scaron;el a nepÅ™i&scaron;el do 10. hodiny veÄ•er,
odstÄ›hovala peÅ™inu do obyváku a napsala, aÅ¥ spí tam a nebudí nás. DÅ™íve jsem mu i Ä•asto volala a pÅ™esvÄ›dÄ•ova
aby uÅ¾ &scaron;el domÅ¯. Zkou&scaron;ela to po dobrém i po zlém, co já se nabreÄ•ela, ale nic na nÄ›j neplatilo. Chodíval
v ranních hodinách a vybuÅ™oval. Nyní mi tvrdí, Å¾e ta svatba byla omyl a uÅ¾ i Å™ekl, Å¾e to dítÄ› také. Hlavní problém pr
nám to neklape v posteli. On se diví, ale zaprvé po porodu je normální, Å¾e Å¾ena na to nemá chuÅ¥ a zadruhé, za to,
co mi dÄ›lá a dÄ›lal, mám k nÄ›mu odpor. Spím s ním tedy, ale jen tak, aby byla doma pohoda, hlavnÄ› aby nevybuÅ™oval
tÅ™eba i více.
Potají chodím k místní psycholoÅ¾ce, není pÅ™ímo specializovaná na manÅ¾elské problémy, ale potÅ™ebovala jsem o
v místÄ› bydli&scaron;tÄ›. Taky jsem se chodila i ptát na sociální odbor na MU, tam mi paní radila, ale jsem nenechala na
muÅ¾e udÄ›lat Å¾ádný záznam, nechtÄ›la jsem, aby jej kontaktovali, chtÄ›la jsem se nejprve co nejvíce pÅ™ipravit já. Byla jse
paní domluvená, Å¾e by mi k rozvodu napsala zpráviÄ•ku, Å¾e jsem tam opakovanÄ› chodila se ptát a taky mi Å™ekla, Å¾e s
mám vést záznamy jak a kdy pil a co dÄ›lal. Záznamy si vedu, ale poÅ™ád nejsem úplnÄ› rozhodnutá jít do rozvodu.
MÅ¯j muÅ¾ mi uÅ¾ nÄ›kolikrát Å™ekl, Å¾e od nás odejde. VÅ¾dy to bylo v tÄ›ch opilých ranních hodinách. Å½e aÅ¥ mu Å
ho miluju nebo ne (jenÅ¾e já ho nedokáÅ¾u milovat, tak mu nÄ›kdy rad&scaron;i zalÅ¾u), Å¾e má moÅ¾nost jít jinam a Å¾e
takhle dál nejde atd. Nikdy ale je&scaron;tÄ› neode&scaron;el. AÅ¾ teÄ•. Minulou sobotu pÅ™i&scaron;el opilý a Å¾e zase od
nás odejde, ale Å¾e dceru chce vídat.Nojo, ale co nejlépe udÄ›lat, abych mohla co nejvíce zamezit &scaron;patnému vlivu
manÅ¾ela na Zuzanku. Má paní doktorka mi Å™ekla, Å¾e si zprvu myslela, Å¾e jsem pÅ™ecitlivÄ›lá, ale co jsem u ní uÅ¾ b
víckrát, Å¾e vidí, Å¾e ten problém je v jeho alkoholismu a chápe mÄ›. JenomÅ¾e já jsem zoufalá z toho, Å¾e zákony mi
vÅ¯bec nepomohou ... Byla jsem doposavad pÅ™esvÄ›dÄ•ená, Å¾e ve vztahu zÅ¯stanu, a abych mÄ›la co nejvíce v&scaron;e
pod kontrolou, budu rodinu drÅ¾et.
Ale teÄ• uÅ¾ nevím. Prosím poraÄ•te mi cokoliv, jakýkoliv nápad, který by mohl pomoci
situaci. Moc dÄ›kuji. MONIKA Milá Moni,
Je mi dÄ›snÄ› líto svého trápení, ale podle v&scaron;eho jsi svého
&bdquo;chlapeÄ•ka&ldquo; pustila ze Å™etÄ›zu. VÄ›Å™ím, Å¾e dÅ™ív takový &ndash; nebo aÅ¾ takový - nebyl, protoÅ¾e po
si ho vzala. JenÅ¾e pak ses aÅ¾ moc vÅ¾ila do role manÅ¾elky, ochránkynÄ› rodinného krbu, maminky a velmi, velmi
zodpovÄ›dné a dospÄ›lé osoby.
KdeÅ¾to on nelibÄ› nese, Å¾e uÅ¾ nejsi taková, jako dÅ™ív a neumí se té situaci pÅ™iz
ví&scaron;, kdyÅ¾ jste &ndash; jestli dobÅ™e poÄ•ítám &ndash; spolu zaÄ•ali, tak mu bylo Ä•tyÅ™iadvacet, byl to zakoukaný d
kouzelné holky a najednou má doma &bdquo;Å¾enskou s povinnostma&ldquo;. :-)))
Poradím ti, ale nepoÄ•ítej, Å¾e kdyÅ¾
nechala tu situaci zastarat, Å¾e se to zmÄ›ní ze dne na den. MÄ›la bys ho víc zaangaÅ¾ovat na manÅ¾elství, na otcovství. Ne
od holÄ•iÄ•ky odtrhávat. A taky jednu velice &scaron;patnou vÄ›c dÄ›lá&scaron;: vyÄ•ítá&scaron;. Já vím, Å¾e má&scaron;
absolutnÄ› pravdu, ale &ndash; uznej sama &ndash; bylo to doposud k nÄ›Ä•emu? Nebylo, jinak bys nepsala, nikam
nechodila&hellip;
Vezmi rozum do hrsti a nejprve se zmÄ›Åˆ ty. ZmÄ›Åˆ se ve svém pÅ™ístupu k nÄ›mu. Má vám kdo
dceru&scaron;ku pohlídat? Tak zatni zuby a jdi veÄ•er s nim&hellip; A snaÅ¾ se bavit. Bavit se ty! Neboj, kdyÅ¾ bude&scaron;
milá, veselá, pÅ™íjemná, budou se ti ostatní jeho kámo&scaron;i s tebou bavit a on bude rád a bude py&scaron;nej,
jakou má prima Å¾enskou. No, nemusí to hned vyjít, taky se domluv, Å¾e tÅ™ebas v tolik a tolik pÅ¯jdete domÅ¯&hellip; A cesto
si s ním povídej, zkus to tro&scaron;ku vrátit do doby, kdy jste spolu jen randili. To ví&scaron;, on poslední dobou vidí jen
tvÅ¯j na&scaron;tvanej ksichtík, tak se taky nediv, Å¾e radÄ›ji jde do té hospody.
Hele, neÅ™íkám, Å¾e se ti povede ho o
odradit, Å¾e se bude chovat jinak, Å¾e se z nÄ›j stane najednou suprovej chlap, ale aspoÅˆ si nebude&scaron; vyÄ•ítat, Å¾e js
nezkusila i v dobrém. Stále si Å™íkej &ndash; zmÄ›nila jsem se v tom a v tom &ndash; jenÅ¾e, on mÄ›l na mnÄ› rád nÄ›co jinéh
Tak buÄ• asertivní, neboj se mu Å™íct o nÄ›jakou tu práci, pak ho za ni zase pochval&hellip; Jo, je to jak se psem.
Ví&scaro
rozvést se mÅ¯Å¾e&scaron; kdykoliv. Ale napÅ™ed zkus, jestli ho zvládne&scaron;. A to bys mÄ›la! BuÄ• sebevÄ›domá, nemÄ›
stále jen nataÅ¾enou pusu, kdyÅ¾ nÄ›co chce&scaron;, neboj se si o to Å™íct, neÄ•ekej, Å¾e on se sám dovtípí. Hele, ber to t
je to v&scaron;echno hlavnÄ› tvÅ¯j problém. On by velmi rád od v&scaron;eho utekl... TakÅ¾e - pokud ho chce&scaron;
je&scaron;tÄ› získat, musí&scaron; se zmÄ›nit. Ty. A neboj se být dÅ¯sledná! Jen nebreÄ•, to &scaron;kodí na oÄ•i - jinak tím nic
víc nezmÅ¯Å¾e&scaron;.
TeÄ• bude Mikulá&scaron;, pak Vánoce &ndash; plánuj s ním. Co a jak holÄ•iÄ•ce dáte, jak svátky budete a kde
trávit, zda pozvete rodiÄ•e vy, nebo pÅ¯jdete k nim... SnaÅ¾ se. Nemusí to vyjít, ale jak Å™íkám &ndash; vyjít to mÅ¯Å¾e. KdyÅ
tak se taky svÄ›t nezboÅ™í. Jsi mladá holka, Å¾ivot je teprve pÅ™ed tebou! Tak se neboj a bojuj. HlavnÄ› se nepoddávej!!! A
ozvi se, jak pokraÄ•uje&scaron;, d@niela
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