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Ahoj Danielo. Je mi 41 let a jsem 18 let Å¾enatý. Máme 14 letou dceru. Na&scaron;e manÅ¾elství je celkem spokojené.
Dostává se mi v nÄ›m v&scaron;e dÅ¯leÅ¾ité. Moje Å¾ena se vzornÄ› stará o domácnost, rozumíme si i po lidské stránce.
Nikdy jsme nemÄ›li problémy ohlednÄ› rozporÅ¯ ve výchovÄ› dcery a pÅ™ece je tady jedna dÅ¯leÅ¾itá, opravdu dÅ¯leÅ¾itá vÄ›
svojí Å¾enou uÅ¾ deset let nespím.
Roky to bylo tabu, o kterém nesmÄ›l nikdo vÄ›dÄ›t. AÅ¾ pÅ™ed &scaron;esti lety jsem pÅ™i cyklo výletu dostal záchvat. M
jsem, Å¾e mám infarkt. Nic takového se neprojevilo, aÅ¾ po sérii vy&scaron;etÅ™ení mi doktor Å™ekl, Å¾e to musí být
psychosomatického pÅ¯vodu. Objednal mÄ› k psychiatrovi, který mi pÅ™edepsal léky na uklidnÄ›ní a antidepresiva. Také mi
doporuÄ•il skupinovou terapii.
AÅ¾ po nÄ›kolika sezeních jsem byl schopen pÅ™iznat, jaký je mÅ¯j velký problém. NejdÅ™í
své Å¾enÄ› Å™íkal, Å¾e k ní necítím, co bych asi mÄ›l. To tam ale pár lidem nestaÄ•ilo, tak jsem nakonec Å™ekl pravdu. Å½e
sex nerada, nechce.... SvÄ›te div se, setkal jsem se s pochopením a taky otázkami, co s tím hodlám dÄ›lat.
UpÅ™ímnÄ›, já
tím prostÄ› nic dÄ›lat nemÅ¯Å¾u. Jsem opravdu v té rodinÄ› zakotvený. Å½iju v domÄ› svého tchána, coÅ¾ je úÅ¾asný Ä•lovÄ
nedokáÅ¾u pÅ™edstavit, Å¾e bych mu mÄ›l nÄ›kdy Å™íct, Å¾e opou&scaron;tím jeho dceru. TakÅ¾e teÄ•, po letech, je situa
taková: dál jím prá&scaron;ky, dál pravidelnÄ› nav&scaron;tÄ›vuj psychiatra, dál se svoji Å¾enou nespím a dál vím, Å¾e
nÄ›co není, jak má být a nÄ›kdy se pÅ™istihnu, Å¾e se tÄ›&scaron;ím, aÅ¾ mÄ› Å¾eny nebudou pÅ™itahovat.
Nemám m
velmi výjimeÄ•nÄ› a rozhodnÄ› tyhle situace nevyhledávám. Mám strach. Mám strach cokoliv ve svém Å¾ivotÄ› mÄ›nit a taky
vím, Å¾e mÅ¯j problém mám v sobÄ› zaÅ¾raný tak hluboko, Å¾e mÄ› Ä•ím dál Ä•astÄ›ji napadá my&scaron;lenka, co s tím.
byste mi tu mohli poradit? Je to opravdu velký problém... Ale já nic nechci niÄ•it!
Karel

https://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 26 September, 2022, 10:47

