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Zdravím tÄ›, milá Kudlanko. Vypí&scaron;u svoje trampoty: v mém uÅ¾ druhém manÅ¾elství bÄ›Å¾í v&scaron;echno podle
pÅ™edem nachystaného scénáÅ™e mého manÅ¾ela, já se jen pÅ™izpÅ¯sobuji v&scaron;em jeho aktivitám a plánÅ¯m. KdyÅ¾
se nÄ›kdy vzepÅ™u a nesouhlasím, stejnÄ› není Å¾ádná zmÄ›na, aÅ¥ se snaÅ¾ím po dobrém Ä•i po zlém;
on si stejnÄ› dÄ›lá to, co chce on, na mÄ› nebere vÅ¯bec Å¾ádné ohledy. PrávÄ› teÄ• asi procházíme dal&scaron;í krizovou,
velmi nepÅ™íjemnou situací.
To, Å¾e si s tím neumím poradit, beru to jako moje osobní selhání a neschopnost. Mám dvÄ›
dcerky - sedm a tÅ™i roky, star&scaron;í Å¾ije u svého otce, mého bývalého manÅ¾ela, otec mlad&scaron;í je mÅ¯j souÄ•asný
manÅ¾el. On sám má z prvního manÅ¾elství dcery tÅ™ináct a jedenáct let. ObÄ› dÄ›vÄ•ata nás nav&scaron;tÄ›vují kaÅ¾dý dr
víkend, nÄ›kdy i Ä•astÄ›ji. Tady je vznik dal&scaron;ích problémÅ¯ - ohlednÄ› moje a jeho holky. Moje vlastní dÄ›ti mÄ› berou,
nemám problémy ani s manÅ¾elovými dcerkami. Problém je ve mÄ›, snaÅ¾ím se v&scaron;em vyhovÄ›t, chtÄ›la bych, aby mÄ
mÄ›l kaÅ¾dý rád a tímpádem zapomínám na sebe; ted právÄ› máme za sebou nepÅ™íjemnou výmÄ›nu názorÅ¯ s manÅ¾elem
výsledek celé hádky? Prý jsem netolerantní sobec, neschopný vlastní existence. Je mi to nesmírnÄ› líto, sly&scaron;et tohle od
milující osoby. Já se nechci hádat, snaÅ¾ím se vysvÄ›tlovat, obhájit. PrÅ¯&scaron;vih je, Å¾e nedokáÅ¾u pak ráno dÄ›lat
jakoby nic ,natoÅ¾ veÄ•er po hádce uléhat s pocitem, Å¾e se vÅ¯bec nic nestalo! Trpím bohuÅ¾el migrénou, pro niÅ¾ jsou tyh
situace startovacím Ä•lánkem, taky uÅ¾ del&scaron;í dobu &scaron;patnÄ› spím, takÅ¾e jsem ráno unavená, vnitÅ™nÄ› napjat
roztÅ™esená.
Nevím jak dál, zvaÅ¾uji o v&scaron;em moÅ¾ném, pÅ™esto se vracím na zaÄ•átek mého problému, Å¾e
v&scaron;echno pramení z mojí malé sebedÅ¯vÄ›ry a nízkého sebevÄ›domí. DÄ›kuji za vysly&scaron;ení, momentálnÄ› tuhle
situaci vyplavuji pláÄ•em, prý oÄ•istí bolavou du&scaron;i.... S pozdravem teA.
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