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CO S NEVÄšROU? JAK SE ZACHOVAT?
ÄŒtvrtek, 05 Ãºnor 2009

Asi pÅ™ed pÅ¯l rokem mi manÅ¾el Å™ekl, Å¾e má asi krizi stÅ™edního vÄ›ku, a Å¾e by si chtÄ›l je&scaron;tÄ› nÄ›co uÅ¾ít.
mi navíc Å™ekl, Å¾e by rád vyzkou&scaron;el i jiné vztahy (jsem jeho první). Å½e se mu líbí i jiné Å¾eny, ale zároveÅˆ nás
nechce opustit... No, a teÄ•, asi pÅ™ed dvÄ›ma dny, mi Å™ekl, Å¾e je zamilovaný do jiné (prý je to platonické a trvá to uÅ¾ 3
mÄ›síce) a ona do nÄ›j.

SamozÅ™ejmÄ›, Å¾e se spolu schází - jezdí za ní do bývalé práce, v souÄ•asné dobÄ› se "rozhoduje" (z mého pohledu dÄ
jako Å¾e nic a nechává to vyhnít). A já bych chtÄ›la poprosit o radu.
ChtÄ›la bych mu poslat dopis, ve kterém bude
napsáno, Å¾e ho miluji, ale bolí mÄ›, kdyÅ¾ vím, Å¾e miluje jinou a chodí za jinou. A Å¾e se musí rozhodnout. No, a na to
rozhodnutí mu dám mÄ›síc - dva a musí se na tu dobu od nás odstÄ›hovat. Å½e chci aby se mnou byl, aÅ¾ kdyÅ¾ si bude
na&scaron;im vztahem jistý. BÄ›hem toho odstÄ›hování budeme oba pÅ™emý&scaron;let, co bychom chtÄ›li dál. Pokud se
rozhodne, Å¾e zÅ¯stane, tak musí druhý vztah ukonÄ•it a pÅ™eru&scaron;it kontakt s dotyÄ•nou, minimálnÄ› neÅ¾ se odmilují.
a lidiÄ•ky ostatní, tak mi prosím poraÄ•te, jestli by tohle mohlo k nÄ›Ä•emu vést a jestli je dobrý nápad ta Å¾ádost o odstÄ›hován
Je&scaron;tÄ› jsem mu chtÄ›la napsat, Å¾e mÅ¯Å¾e kdykoliv chodit za na&scaron;í holÄ•iÄ•kou, asi budeme muset udÄ›lat dom
aby to bylo v nÄ›jakou pravidelnou dobu a já bych pak vÅ¾dy na tu dobu &scaron;la nÄ›kam pryÄ•.
DÄ›kuji moc, mÄ›jte se
v&scaron;ichni hezky, a doufám, Å¾e mi nÄ›jak poradíte... Asi to není nic neobvyklého, Å¾e...
TamaraAno, jak si uÅ¾ nÄ›které z vás v&scaron;imly, takhle to zaÄ•alo... (tenkrát jsem ji pojmenovala Maru&scaron;, tak aÅ¥
vás to neplete )
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