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Moje sestra chodí s pijavicí. Nevím, jak jinak to nazvat. Je to kluk, o 13 let mlad&scaron;í neÅ¾ ona, který zjistil, Å¾e sestra má
nÄ›jaké peníze; nemá jich sice moc, ale má. Rozjela teÄ• novou práci, ve které jsem s ní byla i já. AngaÅ¾ovala jsem se ale
ménÄ›, protoÅ¾e mám malou dcerku, se kterou chci být doma a tak jsem se s ní dohodla na 1 - 2 dnech.
Práce mÄ› stra&scaron;nÄ› bavila a byla jsem ráda, Å¾e jí mÅ¯Å¾u pomáhat (mj. zcela zadarmo, mám také penÄ›z do
sama a sama jsem si je v minulosti vydÄ›lala), neÅ¾ se to celé poÅ™ádnÄ› rozjede. V podstatÄ› jsem dÄ›lala
nejnároÄ•nÄ›j&scaron;í práci na Ä•as, snaÅ¾ila jsem se totiÅ¾, abychom se to v&scaron;ichni co nejrychleji nauÄ•ili; brala jsem
si proto práci domÅ¯. Ale to v&scaron;echno trvalo jen mÄ›síc - protoÅ¾e mne pak sestra vyhodila... Její pÅ™ítel, kterému
dává na hodinu 200 KÄ• + provizi z prodeje, totiÅ¾ v téhle práci vycítil svÅ¯j zlatý dÅ¯l a zaÄ•al dÄ›lat v&scaron;echno proto,
aby nás rozhádal a aby mohl být s ní jen on a pochopitelnÄ› kasírovat hodnÄ› penÄ›z od ní.
Stalo se totiÅ¾, a byla to pro m
poslední kapka, Å¾e jedna jeho klientka se pÅ™eobjednala na jiný datum - na tehdy, kdy jsem v práci já (s klientkou se
znám, je to moje spoluÅ¾aÄ•ka, se kterou se kamarádím dodnes a znám celou její rodinu). Å˜ekla mi, Å¾e jí o mÄ› sestÅ™in pÅ
vykládal nÄ›jaké trapnosti, jako Å¾e jsem nepÅ™íjemná a Å¾e se prý nediví, Å¾e mám nÄ›jaké zdravotní potíÅ¾e, protoÅ¾e t
prý pÅ™itahuju! A Å¾e se rozhodla radÄ›ji pÅ™eobjednat ke mÄ›, a také i z toho dÅ¯vodÅ¯, Å¾e se známe. Ov&scaron;em, jak
Å™ekla sestÅ™e o klientÄ•inÄ› pÅ™ání, tak sestra okamÅ¾itÄ› na mÄ› vypálila, Å¾e ona se s ním pÅ™ece nebude hádat, a Å
se pÅ™eobjednávala ke mÄ›, kdyÅ¾ pÅ™ed tím byla u nÄ›j.
A nakonec mi Å™ekla, Å¾e uÅ¾ tam pracovat nebudu, Å¾e m
protoÅ¾e si myslí, Å¾e jsem své známé o jejím milém asi nÄ›co napovídala... CoÅ¾ pochopitelnÄ› nebyla pravda. Je vych*aný
mraky (omlouvám se) a je to kÅ™ivák prvního stupnÄ›. Chová se opravdu dÄ›snÄ›. NapÅ™. s kolegou, se kterým jsem tam
pracovala a který je od 6ti let také mým nejlep&scaron;ím kamarádem, se na nÄ›Ä•em dohodl a pak za jeho zády se to
snaÅ¾il zru&scaron;it, naléhal na moji sestru, aby to zmÄ›nila tak, jak to vyhovuje jemu atd. Je to sobecký parchant a ona
dÄ›lá v&scaron;echno, jen aby mu vyhovÄ›la, aby se s ním nemusela hádat. A to jí je&scaron;tÄ›, kdyÅ¾ nepracoval a neÅ¾
mu dala tu práci u sebe, nabídl, Å¾e jí bude klidnÄ› hlídat její dÄ›ti - ale Å¾e jeho cena je min. 250 KÄ• na hodinu. No, tohle
na&scaron;tÄ›stí odmítla.
Ale pozdÄ›ji sestra Å™íkala, Å¾e prý on jako dÅ¯vod vyhazovu není, prostÄ› Å¾e uÅ¾ Å¾ád
nechce. Trapná výmluva... Ono je toho více, co se tam odehrálo, ale protoÅ¾e jsem s ním nepÅ™icházela témÄ›Å™ vÅ¯bec do
styku, nevÄ›dÄ›la jsem, Å¾e on ji poÅ™ád prudí proti mÄ›, napÅ™. Å¾e aÅ¥ se podíváme, kdo má jaké trÅ¾by a podle toho b
také mÄ›la lidi mít apod. Stra&scaron;nÄ› mÄ› tímto chováním sestra zranila.
Je mi z toho smutno, protoÅ¾e jsme spolu Å¾i
ve spoleÄ•nÄ› domácnosti v USA a nikdy jsme Å¾ádný konflikt nemÄ›ly. TeÄ• jsem z toho opravdu &scaron;patná, jsem o 5 let
mlad&scaron;í, já jsem ten, kdo pro ni celé roky v&scaron;echno dÄ›lá a poÅ™ád se snaÅ¾í; stejnÄ›, jako kdyÅ¾ jsme byly mal
Ona se taky dlouho nemohla smíÅ™it s tím, Å¾e jsem do rodiny naráz pÅ™ibyla já, Å¾e se jí narodila sestra, ale já za to pÅ™e
nemohla, Å¾e na&scaron;i chtÄ›li je&scaron;tÄ› jedno dítÄ›.Ted cítím zase to stejné, jako kdyÅ¾ jsem byla dítÄ›, zase se mÄ› z
odkopla mÄ›, stejnÄ› jako v minulosti.
PÅ™itom jsem pro ni byla pÅ™ínosem, chodila jsem pomáhat, vÄ›novala Ä•as tomu,
jsem se vÄ›novala tolik let pÅ™ed tím (alternativní medicína), na rozdíl od jejího pÅ™ítele, který do dneska nezná ani základy z
toho, co umím a znám já. Ten mÅ¯j kamarád - kolega v práci - byl v &scaron;oku z jejího chování; sice tam zatím je, ale
asi také ne nadlouho...
Jsem z toho dost ne&scaron;Å¥astná a mám pocit, Å¾e uÅ¾ si k sobÄ› nenajdeme cestu, protoÅ¾e
uÅ¾ je opravdu moc i na mÄ›, a uÅ¾ jí nechci dát &scaron;anci, aby nÄ›co podobného mohla udÄ›lat znovu. Co se je&scaron;tÄ
jeho týká, neví o nÄ›m sestra nic moc, on jí nic o sobÄ› neÅ™ekne. Bydlí asi hodinu cesty autem, ale ani náhodou by ji nevzal s
sebou domÅ¯; tu&scaron;ím, Å¾e má nÄ›koho jiného je&scaron;tÄ› tam doma, coÅ¾ ostatnÄ› tu&scaron;í i sestra.
Tak jsem
vám tu vypsala ze svého souÄ•asného trápení, nechci to Å™íkat lidem známým...

MÅ¯Å¾u se zeptat, co si o tom myslíte? KÁJA Milá Kájo,
tohle se &scaron;patnÄ› sná&scaron;í mezi cizími lidmi, natoÅ¾
pÅ™íbuznými. Ani neví&scaron;, jak moc tÄ› chápu. Ale bohuÅ¾el, nejsi jediná, která doplatila na spoleÄ•né podnikání v rodinÄ
V&scaron;ak moÅ¾ná zná&scaron; i pÅ™ísloví "Po pÅ™ízni Å™ízni", jen potvrzuje&scaron; smutnou statistiku, Å¾e kdyÅ¾ me
sourozence vstoupí peníze, majetek - nebo jiný Ä•lovÄ›k (pÅ™ítel, manÅ¾el atd.), zaÄ•ne být v mnoha pÅ™ípadech zle. Je to
zvlá&scaron;tní, Å™íká se, Å¾e krev není voda, a pÅ™esto mezi sourozenci bývají ty nejkrveÅ¾íznivÄ›j&scaron;í hádky.
Je&
si vzpomínám na jedno pÅ™ísloví: "NepÅ™átelství pÅ™íbuzných bývá mnohem obtíÅ¾nÄ›j&scaron;í neÅ¾ nepÅ™átelství cizíc
právÄ› to, co proÅ¾ívá&scaron; teÄ• ty. Bere&scaron; sestru jako svého nejbliÅ¾&scaron;ího Ä•lovÄ›ka, ale bohuÅ¾el, mnohdy
tak není, a nÄ›kdy je to hor&scaron;í, neÅ¾ by Ä•lovÄ›k Ä•ekal. U tvé sestry se k tomu pÅ™idalo je&scaron;tÄ› nÄ›co, co to
v&scaron;echno umocÅˆuje - láska. Má tu "pijavici" ráda, a dÄ›snÄ› moc o nÄ›j nechce pÅ™ijít. UdÄ›lá asi témÄ›Å™
v&scaron;echno, aby si ho udrÅ¾ela... Tohle je bohuÅ¾el u mnoha Å¾enských bÄ›Å¾né - kvÅ¯li muÅ¾skému odhodí
v&scaron;echno... rodinu, kamarády, cokoliv. Tady asi nemá&scaron; &scaron;anci.
Nejlep&scaron;í bude, kdyÅ¾ si teÄ•
dáte na nÄ›jakou dobu odstup. Nevolej jí, nechoÄ• za ní, nechoÄ• tam, co ona. Nech sestru teÄ• být, ona má nyní oÄ•i a
u&scaron;i jen pro nÄ›j. Najdi si nÄ›jaké nové zájmy, na&scaron;tÄ›stí má&scaron; svou malou holÄ•iÄ•ku, se kterou se
mÅ¯Å¾e&scaron; na procházkách a jiných aktivitách seznámit s dal&scaron;ími lidmi. Má&scaron; dvÄ› moÅ¾nosti - buÄ• se
tím i nadále trápit, myslet na to, nebýt spokojená, nebo si to zakázat a vÄ›novat se svému Å¾ivotu. Podle v&scaron;eho
jsi mladá Å¾enská, má&scaron; co jíst, kde bydlet, takÅ¾e ty nejzákladnÄ›j&scaron;í vÄ›ci k Å¾ivotu má&scaron;
zaji&scaron;tÄ›né. SnaÅ¾ se myslet pozitivnÄ› - je to výhodnÄ›j&scaron;í :-)))
TÅ™eba jednou bude&scaron; je&scaron;tÄ› rá
to takhle dopadlo, co ty ví&scaron;... A tÅ™eba tÄ› sestra po Ä•ase vyhledá a zase bude v&scaron;echno OK. Ale tÅ™eba taky
ne. Ov&scaron;em ty musí&scaron; teÄ• myslet pÅ™edev&scaron;ím na sebe a své dítÄ›, vy dvÄ› jste pro tebe prioritou. Tak
nesmutni, ono to pÅ™ebolí, neboj. d@niela
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