Kudlanka

NEVÄšRA V ZATMÄšNÃ• MYSLI
StÅ™eda, 19 srpen 2009

Ahoj Kudlanko, je mi 29 let, partnerovi 31, jsme spolu Ä•tyÅ™i roky, v&scaron;echno funguje a plánujeme svatbu. Byla jsem
mu v&scaron;ak nevÄ›rná (naprosto bezdÅ¯vodnÄ›); alkohol sehrál svou roli (stÅ™ízlivá bych to neudÄ›lala, tím jsem si
naprosto jistá, ale nechci se vymlouvat). Mám pÅ™í&scaron;erné výÄ•itky svÄ›domí, ale je mi jasné, Å¾e kdyÅ¾ mu o tom Å™e
ná&scaron; vztah se navÅ¾dy zmÄ›ní a moÅ¾ná i skonÄ•í, coÅ¾ nechci, jelikoÅ¾ patnera velmi miluji.

Mám vydrÅ¾et a nic neÅ™íkat, spraví to Ä•as? Nebo se mám radÄ›ji pÅ™iznat a poÄ•ítat s rozchodem? Nechci mu ublíÅ¾it
nedokáÅ¾u se mu dívat do oÄ•í nebo sama na sebe do zrcadla... Jsem v koncích... Poradí&scaron;? DÄ›kuji za odpovÄ›Ä•!
Lenka

ODPOVÄšÄŽ:

Lenko - a co myslí&scaron;, Å¾e tou zpovÄ›dí vyÅ™e&scaron;í&scaron;? Å½e ti udÄ›lí rozhÅ™e&scaron;ení jako knÄ›z? Å½
"TÅ™i zdrávasy a v&scaron;echno zapomenuto?"
PÅ™edstav si to obrácenÄ›, Å¾e by se takhle z niÄ•eho nic pÅ™iznal on
tobÄ›. Podívej, pokud to bylo opravdu jen &scaron;lápnutí vedle, tak rozhodnÄ› poslechni doktora Plzáka a jeho slavné:
"zatloukat, zatloukat, zatloukat!" Ber to jako takové váÅ¾né varování, a snaÅ¾ se na to zapomenout. RozhodnÄ› bych se
svému pÅ™íteli, být tebou, rozhodnÄ› nesvÄ›Å™ovala. Sama ví&scaron;, Å¾e bys mu tím jen a jen ublíÅ¾ila - nic víc by z toho
vlastnÄ› bys ve&scaron;kerou zodpovÄ›dnost za tvou nevÄ›ru hodila na nÄ›j. ProtoÅ¾e - buÄ• by ti odpustil (s vÄ›domím, Å¾e h
bude velmi bolet a nebude si uÅ¾ nikdy tebou moc jistý, Å¾e bude pÅ™i kaÅ¾dé nejisté pÅ™íleÅ¾itosti uvaÅ¾ovat, kde a s ký
se rozejdete, coÅ¾ by asi trápilo a mrzelo oba.
TudíÅ¾ je to jen a jen na tobÄ›, jestli "pÅ¯jde&scaron;" do svatby - tedy uÅ¾
opravdu závazného vztahu, nebo si je&scaron;tÄ› nechá&scaron; nÄ›jakou dobu na rozmý&scaron;lení sama o sobÄ›. Je na
tobÄ›, jak se rozhodne&scaron; - ale uvÄ›dom si, Å¾e svatba není jako jet na dovolenou... RozvaÅ¾uj - uvidí&scaron; sama, jes
zvládne&scaron; to uÅ¾ neopakovat. ProtoÅ¾e pokud po nÄ›jaké té skleniÄ•ce navíc ztratí&scaron; zábrany, pokud si nejsi v
tomhle jistá sama sebou ... tak by to bylo vÅ¯Ä•i nÄ›mu a uÅ¾ hlavnÄ› vÅ¯Ä•i va&scaron;im pÅ™ípadným dÄ›tem dost nezodpov
Nad tím se skuteÄ•nÄ› poÅ™ádnÄ› zamysli. d@niela

http://www.kudlanka.cz
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