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NEVÄšRA - JAK TO ZVLÃ•DNOUT?
PondÄ›lÃ-, 14 leden 2008

Dobrý den, mám problém a tak bych chtÄ›l vyuÅ¾ít moÅ¾nosti se svÄ›Å™it a tÅ™eba si i nechat poradit. Nikdy jsem nemÄ›l pr
s tím, Å¾e by mi mohla být Å¾ena nevÄ›rná, jsme spolu sedm let z toho Ä•tyÅ™i roky jako manÅ¾elé. VÅ¾dy jsem si byl 100%
v&scaron;e v poÅ™ádku. Ale - pÅ™ed mÄ›sícem jsem v jejím telefonu objevil podivné zprávy...
Nikdy bych jí do mobilu nelezl, ale Ä•ekali jsme na sms od spoleÄ•ného známého a kdyÅ¾ telefon zapípal, myslel jsem, Å¾
to on - a tak se podíval...

K mému neuvÄ›Å™itelnému údivu jsem Ä•etl nÄ›co úplnÄ› jiného a to od Ä•lovÄ›ka, se kterým se (podle mÄ›) vidÄ›la do té d
moÅ¾ná Ä•tyÅ™ikrát v Å¾ivotÄ›. A pÅ™íznávám, od té doby jsem dostal podezÅ™ení. MoÅ¾ná mou velkou chybou bylo, Å¾e
pár dní do telefonu podíval znovu a to uÅ¾ zámÄ›rnÄ›. No, a podezÅ™ení se mi potvrdilo. Pak uÅ¾ jsem ji zaÄ•al pozorovat
podrobnÄ›ji a v&scaron;ímat si v&scaron;eho daleko více. Do telefonu jsem uÅ¾ ale nelezl a nic víc nekontroloval, protoÅ¾e by
mÄ› to akorát trápilo o to víc. NicménÄ› jistÄ› vím, Å¾e se s ním od té doby uÅ¾ nejmíÅˆ dvakrát vidÄ›la a jsem si celkem jist, Å
nesedÄ›li jen nÄ›kde na kávÄ› - minimálnÄ› jednou do&scaron;lo na sex...
VÅ¯bec nevím, co teÄ• dÄ›lat. V&scaron;echno dr
v sobÄ›, protoÅ¾e výbuch by urÄ•itÄ› niÄ•emu nepomohl. PÅ™itom se Å¾enou Å¾ádné problémy nemáme, pochopitelnÄ› krom
obÄ•asných drobných manÅ¾elských neshod. Také se právÄ› stÄ›hujeme do nového bytu a mluvíme o tom, Å¾e bychom chtÄ›
zaloÅ¾it rodinu. V&scaron;echno mi tak pÅ™ijde fajn. Je na mÄ› milá a hodná, milujeme se Ä•astÄ›ji neÅ¾ kdy pÅ™edtím a sem
mi po&scaron;le roztomilou sms nebo mail (coÅ¾ také dÅ™íve moc nedÄ›lala). Svým zpÅ¯sobem, nevÄ›dÄ›t o její nevÄ›Å™e, ta
máme moc hezký vztah.
Co s tím? Mám z toho ukrutný strach, bojím se, Å¾e pokud to neskonÄ•í, tak jednou pÅ™ijde a bude
chtít opustit... Nikdy pÅ™edtím nevÄ›rná nebyla a ani v pÅ™edchozích vztazích nic takového nebylo. Je to prostÄ› nÄ›co úplnÄ›
nového - nÄ›co, co jsem od ní nikdy neÄ•ekal. Tak stále pÅ™emý&scaron;lím, jak na to. SnaÅ¾ím se být k ní milý a pozorný -m
víc, neÅ¾ jsem býval, ale zase to nepÅ™eháním. DrÅ¾ím to v&scaron;echno v sobÄ›, ale Å¾ere mÄ› to.
Jaké mám dÄ›lat k
nadále nevim... Ä•ekat, jestli se to náhodou nÄ›jak samo spraví asi nevydrÅ¾ím, protoÅ¾e to by mohl být bÄ›h na dlouhou traÅ¥
kterou tÄ›Å¾ko ovlivním ... DÄ›kuji za pÅ™ípadné rady. Petr OD KUDLANKY: Nechci ovlivÅˆovat "poradní sbor", ale kaÅ¾dop
musím Petra pochválit za "klid a výdrÅ¾", Å¾e - jak to bývá zvykem v na&scaron;í Å¾enské populaci - neudÄ›lal monstrscénu...
Å½e napÅ™ed uvaÅ¾uje... Svou radu pÅ™idám aÅ¾ po vás :-)
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