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Jsem po velice hnusném rozvodu, kdy jsem si opravdu sáhl na úplné dno, a byl jsem na tom hodnÄ› zle jak psychicky,
tak fyzicky. S doktory je&scaron;tÄ› poÅ™ád trávím víc Ä•asu neÅ¾ s pÅ™áteli&hellip; Po propu&scaron;tÄ›ní z nemocnice jsem
zaÄ•al docházet na terapii a nová psycholoÅ¾ka mi pomáhá tak, jak je&scaron;tÄ› nikdy nikdo. Je neuvÄ›Å™itelnÄ› empatická,
umí mi úÅ¾asnÄ› poradit. Problém je v tom, Å¾e mÄ› pÅ™itahuje.
Takový pocit je pro mne v mém stavu velice pÅ™ekvapující, obzvlá&scaron;Å¥ kdyÅ¾ uváÅ¾ím, co v&scaron;echno má
za sebou. No, a právÄ› proto nevím, co mám dÄ›lat, jak se dál chovat. AbsolutnÄ› jsem jí nedal nic najevo, a ona se chová
vÅ¯Ä•i mnÄ› velice profesionálnÄ›. JenÅ¾e já teÄ• nevím, co s tím. Mám jí nÄ›co naznaÄ•it, a doufat, Å¾e tÅ™eba i ona&hell
se snaÅ¾it si najít nÄ›koho jiného, tedy jinou? A JenÅ¾e, na druhou stranu, to, jak mi právÄ› ona pomáhá, tak to od ní zjevnÄ›
funguje&hellip; A taky si Å™íkám, co kdyÅ¾ nejen Å¾e nenajdu nikoho tak dobrého, ale pÅ™ijdu i o &scaron;anci u ní? Co mám
dÄ›lat? Jsem v tom aÅ¾ po u&scaron;i, sám se v sobÄ› nevyznám. Kudlanko, pÅ™átelé, poraÄ•te mi! MAREK O D P O V Äš
Ahoj Marku,
tak to asi opravdu stálo za to, ten rozvod... Ví&scaron;, ono se Å™íká, Å¾e nÄ›kdy je rozvod hor&scaron;í neÅ
smrt, protoÅ¾e kdyÅ¾ partner umÅ™e, tak je konec, ale pÅ™i rozvodu odejde, a má ho kdokoli jiný. To je nejspí&scaron; ten
dÅ¯vod, proÄ• to nÄ›kteÅ™í tak nesmírnÄ› &scaron;patnÄ› sná&scaron;ejí...
Láska pacienta k psycholoÅ¾ce má jistÄ› zc
jinou kvalitu, neÅ¾ dobrá (a naplnÄ›ná Ä•i aspoÅˆ potenciálnÄ› naplnitelná) láska. Její mechanismus je trochu podobný
stockholmskému syndromu, kdy se obÄ›Å¥ zamiluje do svého únosce. SamozÅ™ejmÄ› to není tak markantní a proti bÄ›Å¾né
logice, nicménÄ› spoleÄ•né prvky to má. PÅ™edev&scaron;ím je tu asymetrie, vztah závislosti, nerovnosti. Jedním ze
zásadních úkolÅ¯ terapie je "postavit Ä•lovÄ›ka na zem", nauÄ•it ho Å¾ít bÄ›Å¾nou realitu.
Tak by to asi v kostce Å™ekli lék
pokud to mám ohodnotit jako rádce v srdeÄ•ních trampotách? RozhodnÄ› zatím nic nepodnikej. SnaÅ¾ se ty berliÄ•ky, které ti
zatím poskytuje, vyuÅ¾ívat, pozvolna se uÄ• je nemít. Dívej se kolem sebe znovu Ä•erstvýma oÄ•ima. UvÄ›dom si jedno: kdyÅ¾
Å¾ena, sebekrásnÄ›j&scaron;í, svlékne pÅ™ed lékaÅ™em, bere ho v podstatÄ› jen jako moudrý stroj, který ji prohlédne, rozpoz
co je tÅ™eba, pomÅ¯Å¾e, uzdraví. A v Å¾ádném pÅ™ípadÄ› toho nesmí lékaÅ™ nijak zneuÅ¾ít!!! (Ani pokud by bylo nabízen
je s tvou psycholoÅ¾kou. UrÄ•itÄ› se nÄ›co podobného stalo uÅ¾ nÄ›kolikrát, podle v&scaron;eho je hezká a milá a tím, jak
pomáhá, tak i nabuzuje pÅ™íjemné emoce. Marku, neskákej z de&scaron;tÄ› pod okap, snaÅ¾ se &ndash; alespoÅˆ na
urÄ•itou dobu &ndash; zÅ¯stat mimo, nepou&scaron;tÄ›t si Å¾ádné podobné city ke svému po&scaron;ramocenému srdci.
Fofrem si najdi je&scaron;tÄ› jiný zájem &ndash; dÄ›lal jsi nÄ›co dÅ™ív? Má&scaron; nÄ›jakého koníÄ•ka, sportuje&scaron;? Sn
se být víc mezi lidmi &ndash; mezi partou. Ale zatím nehledej rovnou vztah. Neboj, urÄ•itÄ› je&scaron;tÄ› nÄ›jaký pÅ™ijde. Ne m
se Å™íká: &bdquo;Na kaÅ¾dý hrnek je na svÄ›tÄ› pokliÄ•ka.&ldquo;
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