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PÅ™átelé - následující dopis - respektive jeho Å™e&scaron;ení, nechávám radÄ›ji bez komentáÅ™e - a na vás.... "PÄ›knÄ›
zdravím a prosím o radu. MÅ¯j Å¾ivot je jako zaÄ•arovaný kruh, z kterého nejde vyjít ven. Stále jsem si Å™íkala, Å¾e proÄ• se d
vÄ›ci právÄ› mÄ›, kdyÅ¾ nejsem tak &scaron;patný Ä•lovÄ›k. Spoustu let jsem hledala odpovÄ›Ä• a dnes ji uÅ¾ asi mám, jen si
rady, jak z toho ven.
KdyÅ¾ jsem byla mladá, tak jsem se vÄ›novala magii. Vcelku jsem pomáhala lidem, provozovala jsem léÄ•ení, výklad kare
bylinky a takové vÄ›ciÄ•ky, které mi dÄ›laly radost. Milovala jsem svého manÅ¾ela a tak jsem si ho chtÄ›la kouzlem pÅ™ipoutat
protoÅ¾e mÅ¯j muÅ¾ vÅ¾dy pokoukával po jiných a neustále mÄ›l potÅ™ebu si dokazovat svÅ¯j &scaron;arm. A tak jsem ho
oÄ•arovala. (JenomÅ¾e na tohle jsem uÅ¾ dávno zapomnÄ›la..) PozdÄ›ji se pÅ™idala ke mÄ› i moje mlad&scaron;í sestra, ale
nestaÄ•ilo tohle a tak pronikla dokonce k Ä•erné magii; nebudu popisovat problémy, které se díky tomu pÅ™etáhly na celou
na&scaron;i rodinu. Já se snaÅ¾ila sestru dostat s pomoci zku&scaron;eného mága ze v&scaron;eho ven a odpÅ™isahly
jsme si pak, Å¾e uÅ¾ nikdy o magii nezavadíme.. Léta plynula a mÅ¯j osobní Å¾ivot se zaÄ•al hroutit. Mého manÅ¾ela jsem
opakovanÄ› pÅ™istihla s jinou a láska se obrátila v nenávist. JenomÅ¾e - kdyÅ¾ jsem se snaÅ¾ila odpoutat od svého manÅ¾e
pronásledoval mÄ›, prosil a sliboval a já se vrátila.
Ze strachu, Å¾e mÄ› znovu ztratí mi dÄ›lal Å¾e Å¾ivota peklo. OpÄ›t jse
ode&scaron;la. Tento kolotoÄ• se opakoval mnohokrát. Na konec jsem si na&scaron;la nÄ›koho jiného, ale byl to
alkoholik, s kterým jsem proÅ¾ila mnohem hor&scaron;í chvíle a tak jsem se vrátila k manÅ¾elovi. Ale - znovu si na&scaron;el
jinou Å¾enu, s kterou mÄ› podvádÄ›l a já se znovu hroutila... znovu jsem ode&scaron;la a on znovu vstupoval do mého
Å¾ivota.
Na&scaron;la jsem si pak skvÄ›lého mÅ¯Å¾e pro Å¾ivot, mÅ¯j manÅ¾el to nechtÄ›l pÅ™ijmout a dÄ›lal mi spoustu
nakonec pak mÅ¯j milý umírá a já zase nemám jinou cestu, neÅ¾ se vrátit k mému manÅ¾elovi. A znovu, jsem s ním dva
roky a on má jinou Å¾enu a nedokáÅ¾e se rozhodnout, s kterou chce být.. tohle Å™e&scaron;íme uÅ¾ skoro 15 let. Oba se
trápíme a teprve teÄ• mi do&scaron;lo, co je pÅ™íÄ•inou: stále mÄ› nÄ›co vrací zpÄ›t k nÄ›mu... já to proÅ¾ívám jako
nespravedlnost a bolest, ale teÄ• vím, Å¾e je to trest za to, Å¾e jsem ho tou magií pÅ™ipoutala k sobÄ› a následnÄ› se od nÄ›j
odvrátila. Musím mezi námi nÄ›co doÅ™e&scaron;it a buÄ• se spojit -protoÅ¾e to oba chceme, anebo rozdÄ›lit navÅ¾dy a kaÅ¾
Å¾ít svým Å¾ivotem.
UÅ¾ nehledám chybu v nÄ›m, ale vím, Å¾e musím pÅ™etrhnout tu nit, kterou jsem pÅ™ed mnoha le
spojila.Teprve potom bude mít kaÅ¾dý z nás volbu jít si svou cestou. JenomÅ¾e já nevím, jak tohle udÄ›lat? NemluvÄ› o tom, Å
za 20 let si nevzpomínám, o jaké kouzlo tehdy pÅ™esnÄ› &scaron;lo? A je vÅ¯bec nÄ›jaká pomoc? Anebo tohle je trest za
to, co jsem z nerozváÅ¾nosti udÄ›lala pÅ™ed mnoha lety? Mnohokrát dÄ›kuji, Emily
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