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Ahoj Danielo, jsem úplnÄ› v háji&hellip; Ani nevím jestli se s tím dá nÄ›co dÄ›lat, ale teÄ• jsem náhodou na&scaron;la tvou
stránku, tak to zkusím u Tebe. PÅ™ed pÄ›ti lety jsem se seznámila s mým manÅ¾elem. Byli jsme spolu tÅ™i roky a já jsem si
myslela, Å¾e jsem jediná v jeho Å¾ivotÄ›, teda aÅ¾ na jeho dceru z pÅ™edchozího vztahu. Ale po tÅ™ech letech mi mÅ¯j milá
oznámil, Å¾e mi musí nÄ›co Å™íct.
A Å¾e se rozhodl mi vyjasnit situaci, ve které se právÄ› nacházel. PÅ™iznal, Å¾e je&scaron;tÄ› souÄ•asnÄ› Å¾ije s to
bývalou pÅ™ítelkyní, ale uÅ¾ s ní nechce být. Ale prý s ní i zaÄ•al stavÄ›t dÅ¯m, do kterého uÅ¾ investoval nemalou Ä•ástku. T
ale rád opustil a chce být se mnou. Ale musím mu prý Å™íct, jestli ho mám opravdu ráda a chci s ním zÅ¯stat.
Po mÄ›síci, co
mi dál na pÅ™emý&scaron;lení, jsem mu samozÅ™ejmÄ› Å™ekla, Å¾e s ním chci být. Tak jí to oznámil a nastal problém. ZaÄ•
nám jezdit, volat, stále mi vyhroÅ¾ovat, nadávat, prostÄ› terorizovat mou rodinu. No, a pak to zaÄ•alo - mÅ¯j muÅ¾ se k ní
pÄ›tkrát vrátil, pak zase ke mÄ›. ZniÄ•il mi tím úplnÄ› nervy. ZaÄ•átkem tohoto roku jsem já ode&scaron;la od nÄ›j, s tím, Å¾e uÅ
se to nedá vydrÅ¾et, ale zase mÄ› uprosil a já se k nÄ›mu opÄ›t vrátila. Poté se to jakÅ¾ takÅ¾ uklidnilo.
AÅ¾ opÄ›t pÅ™e
dny, jeli jsme na nákup do mÄ›sta, a tam jsem se zase ocitla tváÅ™í v tváÅ™ jeho bývalé. Ta na mÄ› zaÄ•ala kÅ™iÄ•et, Å¾e js
k&hellip;a, Å¾e jsem jí rozbila rodinu, Å¾e mÄ› proklíná, a aÅ¥ se mi nikdy nenarodí dítÄ›, a kdyÅ¾ uÅ¾, tak postiÅ¾ené.
mám opravdu problémy s otÄ›hotnÄ›ním. Taky mÄ› napadla i fyzicky, a to se mÄ› mÅ¯j manÅ¾el ani nezastal. ParadoxnÄ› se m
zastala jeho desetiletá dcera, co pÅ™i&scaron;la s ní. Ta ji chytla za ruku a Å™ekla nám, aÅ¥ jdeme pryÄ•, Å¾e ji udrÅ¾í.
J
k nÄ›mu uÅ¾ necítím Å¾ádnou úÄ•tu, ani respekt. Tolik si pÅ™eji mít miminko, ale co kdyÅ¾ nÄ›co na tom jejím prokletí bude,
to sice nevÄ›Å™ím, ale já uÅ¾ se cítím tak bezradná, Å¾e nevím kudy kam. ManÅ¾ela mám sice poÅ™ád ráda, ale kaÅ¾dým
ve mne víc chladu. ZapomnÄ›la jsem dodat, Å¾e mÅ¯j manÅ¾el je Polák, takÅ¾e jsem opravdu nemÄ›la o jeho pÅ™edchozím
a o zpÅ¯sobu, jak Å¾ije, ani tu&scaron;ení. SnaÅ¾ila jsem se jí to po dobrém i po zlém vysvÄ›tlit, ale nic nepomáhá. Jen je tu
stále mezi námi a já nevím, jak se jí zbavit. Myslí&scaron;, Å¾e to nÄ›jak jde? Moc dÄ›kuji, KLÁRA
O D P O V Äš ÄŽ :
Klárko,
nejprve dovol pár indiskrétních otázek:
·
- To jsi za celé ty tÅ™i roky, kdy jste spolu teprve chodili (pÅ™ípa
Å¾ili), nebyla u nÄ›j? Jak se stýkal se svou dcerou? Jezdila k vám? Jak tÄ› pÅ™ijala? ·
- Na to, Å¾e ses dozvÄ›dÄ›la, Å¾
dobu udrÅ¾oval bÄ›Å¾ný Å¾ivot je&scaron;tÄ› s onou druhou Å¾enou, resp. matkou svého dítÄ›te, jsi reagovala jen tak, Å¾e
bere&scaron;? To ti nevadilo, Å¾e vlastnÄ› celou tu dobu byl v podstatÄ› bigamista, kdyÅ¾ Å™eknu to lep&scaron;í? · - - A
hlavní: proÄ• chce&scaron;, za téhle situace &ndash; PROBOHA &ndash; miminko?
Ty sice pí&scaron;e&scaron;, Å¾e jsi o niÄ•em nemÄ›la ani tu&scaron;ení &ndash; ale to snad ani není moÅ¾né. Za tÅ™i ro
TeÄ• má&scaron; nÄ›kolik následujících moÅ¾ností, a zase ti je napí&scaron;u v bodech:
· --- a nÄ›jaké to vztekání se na
&bdquo;bejvalku&ldquo; zapomeÅˆ, tím si dÄ›lá&scaron; jen blbou náladu &ndash; coÅ¾ je také jedinej výsledek. ·
ManÅ¾elovi Å™ekni, Å¾e by mÄ›l vztah s dítÄ›tem upravit &ndash; rozhodnÄ› bys mÄ›la poÄ•ítat s tím, Å¾e jednou tu holÄ•iÄ•
brát i k vám &ndash; kdyÅ¾ ji bude mít on&hellip;
·
- BohuÅ¾el, to, Å¾es mu to v podstatÄ› svým jednáním schválila, je
prÅ¯&scaron;vih. Zkus si to pÅ™edstavit obrácenÄ›: jak by asi reagoval, kdybys mu veÄ•er Å™ekla: miláÄ•ku, musím ti nÄ›co Å™
Ví&scaron;, já mám posledních 15 mÄ›sícÅ¯ je&scaron;tÄ› nádherný vztah s jedním fantastickým muÅ¾ským &ndash; teÄ• nÄ›ja
nevím, co dál, tak ti dávám mÄ›síc na rozmy&scaron;lenou, jestli mi ho bude&scaron; dál tolerovat, nebo jestli mÄ›
má&scaron; rád víc, tak bych tÅ™ebas zÅ¯stala s tebou&hellip; Nechechtej se &ndash; jen si to pÅ™edstav!!!!
·
Musí&scaron; se TY SAMA rozhodnout, jestli chce&scaron; Å¾ít ve stálém stresu, v dohadech, kdy spí jen s tebou nebo s
obÄ›ma &ndash; jak to vypadá, podle toho, jak ona &scaron;ílí, tak ji také obÄ•as udrÅ¾uje v nadÄ›ji, Å¾e se k ní vrátí. ·
A
naposled &ndash; TY se s ní nebav &ndash; pÅ™eci se nebudete jako dvÄ› slepice rvát o jednoho kohouta! To je poniÅ¾ující!!!
TY jsi jednou manÅ¾elka, tak ty jsi teÄ• navrchu. Tohle aÅ¥ si vyÅ™ídí on, to musí&scaron; tvrdÄ› vyÅ¾adovat. ·
Maximá
by tÄ› nÄ›jak obtÄ›Å¾ovala, tak jí napi&scaron;, tÅ™ebas i doporuÄ•enÄ›, Å¾e pokud ti hodlá nadále znepÅ™íjemÅˆovat Å¾ivo
tÄ›, tak to dá&scaron; soudu,Hele, podle toho, jak se chovala a jak na tebe kÅ™iÄ•ela, si není jím vÅ¯bec jistá &ndash;
ostatnÄ›, teÄ• je ten vá&scaron; kohoutek s tebou :-))). No, rozhodnÄ› napi&scaron;, co nového&hellip; d@niela
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