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Dobrý den, kudlanku jsem objevila terpve nedávno; ale protoÅ¾e jsem se dostala do sloÅ¾ité Å¾ivotní situace a hledám radu
kde se dá, narazila jsem pÅ™i tomna Vás. ProÄ•etla jsem hromadu pÅ™íspÄ›vkÅ¯ na Va&scaron;ich stránkách a nÄ›které jsou
mému pÅ™ípadu hodnÄ› blízké. A právÄ› proto jsem se rozhodla napsat, s Ä•ím se nyní potýkám. Naprostá klasika - mÅ¯j muÅ¾
má milenku.

Je to vlastnÄ› na&scaron;e (oba pracujeme v jedné firmÄ›) kolegynÄ› z firmy - pracuje na moravské poboÄ•ce, mÅ¯j muÅ¾
jezdí sluÅ¾ebnÄ› jako technik. Jejich vztah trvá uÅ¾ 3 roky! Tenkrát jí mÅ¯j muÅ¾ dÄ›lal oporu v její tÄ›Å¾ké Å¾ivotní situaci jejího manÅ¾elství. A - nÄ›jak se jim to zvrtlo.
Å½e nÄ›koho má, jsem zjistila pomÄ›rnÄ› brzy - zhruba po pÅ¯l roce jejich pom
Tehdy mÄ› odprosil a slíbil, Å¾e to ukonÄ•í Å¾e udÄ›lá v&scaron;e, abych mu to odpustila - v té dobÄ› byly na&scaron;emu syn
4 mÄ›síce (ano, zaÄ•al si s ní, kdyÅ¾ jsem byla tÄ›hotná) a dceÅ™i 6 let a já velice ráda uvÄ›Å™ila, Å¾e to byl jen úlet a Å¾e c
zachovat rodinu. Dva roky se to manÅ¾elovi daÅ™ilo velice dobÅ™e tajit - a pÅ™iznávám se, Å¾e s tím asi ani nemÄ›l pÅ™íli&
práce, uvÄ›Å™ila jsem mu aÅ¾ pÅ™íli&scaron; snadno. Je&scaron;tÄ› pÅ™ed narozením syna jsme koupili pozemek s chatou,
jsme chtÄ›li vybudovat domeÄ•ek. KvÅ¯li hypotéce jsem proto velice brzy nastoupila zpÄ›t do zamÄ›stnání - syna nám hlídá
manÅ¾elova maminka.
Asi pÅ™ed rokem mi zaÄ•alo být jasné, Å¾e jeho pomÄ›r neskonÄ•il. Nikdy nenechal volnÄ› poloÅ¾
chod rodiny jako by se ho vÅ¯bec netýkal, v&scaron;echno bylo jen na mÄ›. VÄ›Ä•nÄ› jsme se hádali a samozÅ™ejmÄ› i se sexe
to &scaron;lo z kopce. V létÄ› po jedné opravdu nepÅ™íjemné a podle mÄ› naprosto zbyteÄ•né hádce jsem uÅ¾ váÅ¾nÄ›
uvaÅ¾ovala o tom, Å¾e od nÄ›j odejdu. Ale neudÄ›lala jsem to, ne proto, Å¾e bych byla na nÄ›m závislá a potÅ™ebovala jeho
peníze - nepotÅ™ebuju, umím se o sebe postarat i o dÄ›ti. Ale proto Å¾e si stále pamatuju jaký byl dÅ™íve, jak mÄ› miloval, a Å
jak se nyní chová, Å¾e to zkrátka není on.
Pak jsem na nÄ›j pÅ™ímo uhodila, aby se pÅ™iznal, Å¾e nÄ›koho má. Nebyl sch
to Å™íct do oÄ•í, ani kdyÅ¾ uÅ¾ i jemu bylo jasné, Å¾e nemá cenu zapírat. Nakonec jsem si to ovÄ›Å™ila sama "zapomnÄ›l" n
mobil. To se stalo v záÅ™í - 2 dny pÅ™ed na&scaron;ím devátým výroÄ•ím svatby. Jinak ná&scaron; vztah doposud trval 14 let
Jakmile jsem to zjistila, snaÅ¾ila jsem si s ním o tom promluvit, zaskoÄ•ila jsem sebe a asi i jeho tím, Å¾e jsem ho ihned
nevyhodila. Ale po tolika letech to jde opravdu tÄ›Å¾ko. On sám Å™íkal, Å¾e se mu jednak velice ulevilo, Å¾e uÅ¾ je to venku
to chtÄ›l uÅ¾ dlouho Å™íct, ale nemÄ›l odvahu a Å¾e ani doteÄ• neví, jestli mÄ› chce opustit a Å¾ít s milenkou a nebo jestli op
milenku a Å¾ít se mnou. Zkrátka - ukecal mÄ›, Å¾e si to je&scaron;tÄ› musí rozmyslet a ideálnÄ› si vyzkou&scaron;et Å¾ít s ní
beze mÄ›.
ProtoÅ¾e jsem zjistila, Å¾e i kdybych s tím nesouhlasila, nic s tím nenadÄ›lám, nakonec jsem na jeho hru pÅ™ist
Jediné co jsem si vymohla, Å¾e jsem urÄ•ila lhÅ¯tu, do kdy se má vyjádÅ™it. - dala jsem mu dva mÄ›síce, i kdyÅ¾ jsem vÄ›dÄ›
za tu dobu nejspí&scaron; nic nezjistí - pÅ™esvÄ›dÄ•oval mÄ› ale, Å¾e urÄ•itÄ› vÄ›dÄ›t bude. ChtÄ›la jsem mu dát &scaron;anc
ukázal jestli o nás stojí - Å¾e tÅ™eba tu lhÅ¯tu dodrÅ¾í - bohuÅ¾el, nerozhodl nic.
Nyní má poslední moÅ¾nost do konce to
mÄ›síce, protoÅ¾e jeho milá se z Moravy pÅ™estÄ›hovala sem za ním a nastoupila do zamÄ›stnání s 3 mÄ›síÄ•ní zku&scaron;
lhÅ¯tou - a ta ji teÄ• konÄ•í - tedy tím i konÄ•í poslední &scaron;ance, jak ji relativnÄ› jednodu&scaron;e poslat zpÄ›t domÅ¯ na
Moravu a vztah ukonÄ•it. Celou dobu mu Å™íkám. Å¾e pokud ví, Å¾e ji miluje a nedokáÅ¾e ji opustit, tak aÅ¥ s ní zÅ¯stane a
vyÅ™e&scaron;í to, ale on mÄ› stále dokola pÅ™esvÄ›dÄ•uje, Å¾e mÄ› má moc rád, Å¾e nechce rozbít rodinu dÄ›tem, Å¾e se
urÄ•itÄ› vrátí, jen se s tím musí nÄ›jak vyrovnat a pak to s ní ukonÄ•it.
Nejhor&scaron;í je. Å¾e od té doby, co se jejich pomÄ
provalil, je ke mÄ› moc hodný, dokonce má velký zájem o sex se mnou - já vím hrají v tom roli výÄ•itky svÄ›domí, ale tím je pro
mÄ› o moc tÄ›Å¾&scaron;í na nÄ›j pÅ™estat Ä•ekat. Vím moc dobÅ™e, Å¾e nemá cenu, aby se k nám vrátil, kdyÅ¾ stále milu
ideální situace je, Å¾e si to s ní proÅ¾ije déle, odmiluje se, zaÄ•ne ji vidÄ›t bez rÅ¯Å¾ových brýlí a pak moÅ¾ná zjistí, Å¾e udÄ
ale jak dlouho to mÅ¯Å¾e trvat? Také se od té doby chová pÅ™íkladnÄ› k dÄ›tem. I to jsou ty výÄ•itky - ale dcera uÅ¾ nemá tik
táta se s ní i mazlí a vÅ¯bec je na ní moc hodný.

Máte nÄ›kdo zku&scaron;enost s návratem ztraceného manÅ¾ela?PodaÅ™ilo se to? Má smysl je&scaron;tÄ› na nÄ›co
Ä•ekat?Na&scaron;la jsem pár pÅ™íkladÅ¯, kdy to nakonec dobÅ™e dopadlo, ale vÅ¾dy tam bylo odlouÄ•ení na del&scaron;í d
minimálnÄ› rok.
DÄ›kuji za jakoukoli raduMonika
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