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OSM KRÃ•SNÃ•CH LET - A KONEC...
PondÄ›lÃ-, 10 listopad 2008

Milá Kudlanko - Danielo, náhodou jsem narazila na tyto stránky. A potÅ™ebovala bych radu... MÄ›la jsem o&scaron;klivé
manÅ¾elství. Po 17 letech jsem se rozvedla. Pomohl mi psychicky kamarád z práce a pozdÄ›j&scaron;í pÅ™ítel. Je o 15 let
mlad&scaron;í. MÄ› je nyní 44 let. Å½ili jsme spolu 8 let v krásném a klidném vztahu.

Nyní ale potkal v práci 21 letou divo&scaron;ku a ze dne na den ode mne ode&scaron;el. Bavíme se spolu zatím v klidu,
ale je tak nerozhodný, Å¾e se moc bojím, Å¾e zÅ¯stanu sama. Já jsem znamení býk a on je lev. Prosím, poraÄ•te mi, jak zvrátit
mÅ¯j &scaron;patný osud a být zase &scaron;Å¥astná. Mám 2 dÄ›ti, které mi nyní pomáhají, ale nechci je otravovat
donekoneÄ•na.
PotÅ™ebuji svého pÅ™ítele, se kterým jsme si tak rozumÄ›li ve vÄ›t&scaron;inÄ› vÄ›cech. Je mi hroznÄ› sm
váÅ¾nÄ› se bojím, Å¾e to dopadne &scaron;patnÄ›. PoraÄ•te mi co dÄ›lat a jestli mám nadÄ›ji. Nechci zÅ¯stat sama...
DÄ›kuji, Edita
ODPOVÄšÄŽ:

Milá Edito,
je mi moc líto, Å¾e teÄ• proÅ¾ívá&scaron; tolik nepÅ™íjemné dny rozchodu, chápu, jak nespravedlivé se ti to
v&scaron;echno zdá. Ale kdyÅ¾ jsem se tak nad tím zamyslela: ty jsi byla prima 36 letá koÄ•ka a on 21 letý kluk. UrÄ•itÄ› bylo
tÄ›ch va&scaron;ich spoleÄ•ných osm let bájeÄ•ných, vÄ›Å™ím, Å¾e jste spolu zaÅ¾ili plno prima dnÅ¯ a nocí. Ale...
StejnÄ
jsi neustále ve skrytu du&scaron;e Ä•ekala, Å¾e to tak mÅ¯Å¾e dopadnout. Å½e nÄ›jaká ta divo&scaron;ka odnÄ›kud zpoza
rohu na nÄ›j vybafne a on pÅ¯jde za ní... A co teÄ•? Má&scaron; pár moÅ¾ností:
- dÄ›lat mu Å¾árlivé a hysterické scény, vyÄ•ítat, udÄ›lat i jí nÄ›jaké malé peklíÄ•ko. Výsledek? MaximálnÄ› ostuda a
nepÅ™íjemnosti;
- snaÅ¾it se ho "ukecávat", pÅ™esvÄ›dÄ•ovat,. pÅ™ípadnÄ› poprosit i nÄ›jaké va&scaron;e spoleÄ•né známé, aby mu to náleÅ
vysvÄ›tlili, jakou nebetyÄ•nou hloupost dÄ›lá;
- smíÅ™it se s tím, a naopak se snaÅ¾it uÅ¾ s ním nepÅ™icházet moc do styku. SkonÄ•it v&scaron;echno spoleÄ•né co máte
cenu toho, Å¾e pak probreÄ•í&scaron; nÄ›kolik pol&scaron;táÅ™Å¯ a balíky kapesníÄ•kÅ¯.
Editko, urÄ•itÄ› zná&scaron; to zn
rozdÄ›lení na pesimisty a optimisty: pesimista lká, Å¾e má fla&scaron;ku vodky z poloviny prázdnou, kdeÅ¾to optimista se
raduje, Å¾e má je&scaron;tÄ› pÅ¯lku... A pÅ™esnÄ› podle tohoto rozdÄ›lení ti radím: Å™ekni si, Å¾e tÄ›ch osm let bylo bájeÄ•n
nádherných, prima - a Å¾e i kdyÅ¾ to skonÄ•ilo, tak to bylo fajn a Osude, díky ti za nÄ›!
ProtoÅ¾e má&scaron; zas dvÄ› moÅ
buÄ• se trápit a trápit a nechat v&scaron;emi okolo stále jen litovat, dopÅ™ávat v&scaron;em pohled na tvÅ¯j zoufalý,
usouÅ¾ený a ubreÄ•ený ksichtík, aÅ¾ (a to by nastalo velice brzy, varuju!) se ti jednoho dne zaÄ•nou v&scaron;ichni známí
vyhýbat, protoÅ¾e tohle nikdo dlouho nevydrÅ¾í... No, a nebo si to svoje trápení vychutnat v nepÅ™ítomnosti v&scaron;ech, pÅ
lidmi se snaÅ¾it být pokud to jen pÅ¯jde normální, pÅ™íjemná Å¾enská.
Ví&scaron;, pokud skuteÄ•nÄ› nechce&scaron; být
tak ti fakt nic jiného nezbývá. A neboj, urÄ•itÄ› zas aÅ¾ tak moc dlouho sama nebude&scaron;... UrÄ•itÄ› se najde dal&scaron;í
pokliÄ•ka na tvÅ¯j hrneÄ•ek :-)))) Co se týká toho tvého - nyní uÅ¾ expartnera - nebuÄ• na nÄ›j zlá... BuÄ• ráda za
v&scaron;echno hezké, co jste spolu proÅ¾ili. Dal ti pÅ™eci krásných osm let.
Budu ráda, kdyÅ¾ se ozve&scaron;. DrÅ¾ím
palce, d@niela
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