Kudlanka

ZNÃ•SILNÄšNÃ• I NA DUÅ I
ÃšterÃ½, 26 prosinec 2017

Je to nÄ›co pÅ™es pÄ›t let, co jsem byla znásilnÄ›na, a stále se z toho nemÅ¯Å¾u dostat. Bylo to opravdu stra&scaron;né a
hnusné, ale dostala jsem se z toho. JenÅ¾e &ndash; nedokáÅ¾u být normální ve vztahu. Tedy - je pro mÄ› neuvÄ›Å™itelnÄ›
obtíÅ¾né mít jakýkoli vztah, natoÅ¾ pak nÄ›jaký sex. To pak uÅ¾ dopadne prÅ¯&scaron;vihem.

Ano, jestliÅ¾e nakonec s nÄ›kým chodím, je mi s ním i hezky, tak kdyÅ¾ pak k tomu dojde, respektive se k tomu schyluje, js
pak totálnÄ› na pokraji zhroucení a zralá na sebevraÅ¾du. Já se s tím netajím, já to tomu pÅ™íteli i Å™ekla, on byl opravdu
&scaron;etrný, ale já stejnÄ› mám pocit, Å¾e jsem úplnÄ› beznadÄ›jný pÅ™ípad a nikdy nebudu mít Å¾ádný normální vztah.
Zkusila jsem to párkrát, ale pokaÅ¾dé, kdyÅ¾ k nÄ›jakému intimnÄ›j&scaron;ímu kontaktu dojde, je to jako bych mÄ›la být
znásilnÄ›na znovu a znovu a znovu. Se v&scaron;emi detaily, poÅ™ád dokola. Nakonec uÅ¾ ani nevím, zda to, co se dÄ›je je v
poÅ™ádku, nebo zda dotyÄ•ný za&scaron;el v mém pÅ™ípadÄ› daleko. A tak i kdyÅ¾ se svou situaci snaÅ¾ím dopÅ™edu vys
nejlep&scaron;ím pÅ™ípadÄ› mÄ› pÅ™ítel po nÄ›kolika pokusech opustí, kdyÅ¾ to se mnou nejde. Taky jsem zkou&scaron;el
alkohol, ten v tomto pÅ™ípadÄ› pomáhá a vÄ›t&scaron;inou vyÅ™e&scaron;í vÄ›t&scaron;inu mých problémÅ¯, jenÅ¾e si Å™ík
mám být s nÄ›kým, komu nevadí mít sex s Å¾enskou, která skoro neví o sobÄ›? To pak rozhodnÄ› ten pravý nejspí&scaron;
nebude. Nevím, co mám dÄ›lat, nechci zÅ¯stat uÅ¾ navÅ¾dycky sama, ale nevím, jak tento kruh bezmoci prolomit. Byla jsem i
u psychologa, psychiatra, ale nÄ›jak to nepomáhá... Snad je&scaron;tÄ› jedno: je mi osmadvacet, takÅ¾e mi asi uÅ¾ i pomalu
ujíÅ¾dí vlak.. TÅ™eba máte nÄ›koho, kdo nÄ›co podobného zaÅ¾il, tÅ™eba mi poradíte... IDA
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