
hej, det är Ida
hej, det är jag igen
ja - du igen!
"du igen" - jag som stör
kan du svara mig på en fråga
jaa
om jag inte får vara upprörd, om jag inte får spela ut hela känsloregistret, hur ska jag fungera då?
va?
om jag inte får vara upprörd, eller får spela ut hela känsloregistret, hur ska jag fungera då?
hur ska jag låta bli att känna mig handikappad då?
fast du kan inte, vi måste prata om det här
jo
men med nån, jag har sagt det
jag vill inte prata om det här nu, för jag vill verkligen inte, okey
ja men det är du och det är mamma som säger att jag inte får vara upprörd
det är dom två personerna och Freja ibland som säger: du får inte vara upprörd !
jaa!
vi måste prata om det här med nån professionell
men vet du vad, Ida
jag tänket inte, då blir det bara bråk, jag vill inte bråka med dig
nä du behöver inte bråka med mig
SNÄLLA!
prata med mig istället för att bara avfärda mig som du brukar göra
nej, jag vill inte prata med dig om det här nu
okej - jaja
om du tycker att det är en bättre metod, så får vi göra på det här viset, hitta nån professionell
ja
jag hade tyckt att det hade känts bättre ifall vi kunnat prata om det här istället
men det skulle jag också tycka om en massa saker, men inte i det här fallet
HEJ DÅ!
hallå
jaa.. självklart
hej då
vi löser inga problem, hej då
hej Bosse
hej
du, jag försökte säga ... ringa upp Ida
om jag inte får vis känslor om jag inte får vis att jag är upprörd
så kommer jag att känna mig handikappad, det får inte jag
för varken dig eller mamma, jag får inte visa hela känsloregistret
Jooo!
nej, jag får ju inte det, hon ville "nä, jag vill inte prata med dig, vi ska prata med någon professionell"
locket på, fly undan
tack
jag känner att vi klarar av att prata ut om det själva, men ...
vänta på att eventuellt ett proffs ska gripa in, hur fan ska det gå till
det är inget bra under tiden, ingen mår bra
men hon ...
kan du förstå att någon inte vill prata om något mera?
är det obegripligt?
ja, det kan jag ..
jag hade samma dilemma med dig?
ja jag förstår att någon inte vill prata
du tvingar människor
det gör jag inte, jag ställer bara en fråga
enligt min logik ...
att lägga locket på och lossas att problemet inte finns
skapar bara värre sår
det är vad jag tycker
ja, men när hon ser ...
att det här samtalet bara kan leda till en sak...
bara till att du ska vinna ditt argument
nej



då ... mmhmm , "sorry"
jag ser det så .... jag hade också samma bekymmer med dig
vet du vad ...
och just därför, ingen vill ha igång en konflikt med dig ...
därför att ... äh
då vet du redan vad jag tänkte göra vid samtalet
NEJ
har ingen betydelse
jag minns bara hur det var med mig, hon förklarar ...
tidigare samtal... hon försöker förklara
och allt du gör är att du skyller allt på alla andra
neeej
det är därför
livet är så
men jag pratar om mig själv nu ...


