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Milá Danielo, moc jsem rozmý&scaron;lela, jestli vÅ¯bec to mám napsat, ale protoÅ¾e jsem nena&scaron;la nikoho, komu
bych se svÄ›Å™ila osobnÄ› (mám pár kamarádek, ale bojím se, Å¾e by to asi vzaly spí&scaron; se smíchem a Å¾e by ze mne
mÄ›ly legraci), tak jsem se dnes rozhodla. UÅ¾ jsi poradila tolika lidem a tak vÄ›Å™ím, Å¾e poradí&scaron; i mnÄ›.

Nemám Å¾ádný problém s láskou, tedy s konkrétním Ä•lovÄ›kem, protoÅ¾e nikoho nemám. Já jsem dokonce je&scaron;tÄ
nikoho nemÄ›la. Ano, jsem stará panna a v tom je ten mÅ¯j velký problém. Je mi devÄ›tadvacet a je to kaÅ¾dým dnem Ä•ím dál
tím hor&scaron;í. Já uÅ¾ se bojím s nÄ›kým i jen promluvit, natoÅ¾ jít na rande, protoÅ¾e si Å™íkám, Å¾e to musím v&scaron
zákonitÄ› zvorat a Å¾e se mi pak je&scaron;tÄ› vysmÄ›je. Já to s tím opaÄ•ným pohlavím prostÄ› neumím. Hned mám pocit, Å¾
zaÄ•ínám být trapná, Å¾e jen hloupÄ› povídám - a vÅ¾dycky od v&scaron;eho uteÄ•u. PÅ™itom bych opravdu ráda nÄ›koho m
Mezi kamarádkami vypadám jako docela úspÄ›&scaron;ná Å¾enská, která dÄ›lá kariéru a myslím, Å¾e mne tak uÅ¾ berou
i muÅ¾&scaron;tí. Jako takovou Å¾enskou, co není na nÄ›jaké flirtování, co je uzavÅ™ená. A tak se opravdu uzavírám.
VÄ›t&scaron;inou jsem doma, kdyÅ¾ mám volno, s nikým nejsem nÄ›jak víc dÅ¯vÄ›rná, jen aby nikdo nepoznal, jaký mám
mindrák.
MÅ¯Å¾e&scaron; mi poradit? ZDENKA
Milá Zdenko,
ach jo, ach jo, ach jo.... To je pÅ™í&scaron;erný, tak se mi zdá, Å¾e za pár let budou zoufalé holky psát, Å¾e je jim tÅ™iná
je&scaron;tÄ› jsou panny....
ZdeniÄ•ko, NEBLÁZNI, to není nic, za co by ses, proboha, mÄ›la stydÄ›t!!! PromiÅˆ, ale teÄ• bud
drsná: není nikde urÄ•eno vÄ›kem, do kdy musí kaÅ¾dá nÄ›komu roztáhnout nohy, nebo bude vadná! To, Å¾e jsi zatím
nena&scaron;la toho pravého, není opravdu tvoje chyba!!! Jsem pÅ™esvÄ›dÄ•ená, Å¾e jen se ti zatím nepÅ™ipletl do cesty.. A
ti Å™íkám: rozhodnÄ› se za to nestyÄ•, neber to jako nÄ›co trapného, nÄ›co, co by tÄ› nÄ›jak deklasovalo.
Ov&scaron;em,
jiného je, Å¾e neví&scaron;, jak jednat "s chlapem". Základním pÅ™edpokladem je, aby ses zvládla k nÄ›jakému tomu, co se
ti trochu líbí, chovat jako k bezva kamarádovi, jako ke klukovi od vedle, jako k tomu fajn muÅ¾skýmu, co se s ním
baví&scaron; v kanceláÅ™i, jako ... prostÄ› co nejbÄ›Å¾nÄ›ji. Zatím si to jen trénuj, takové to navazování kontaktÅ¯. A kdyÅ¾
obou stran zajiskÅ™í, tak v tomhle "módu" pokraÄ•uj i dál. Mj. neboj, pokud va&scaron;e zalíbení bude vzájemné, tak dost
moÅ¾ná bude i on v rozpacích, i jemu se povede plácnout nÄ›co, o Ä•em si pak bude Å™íkat "jeÅ¾í&scaron;marjá, co ona si o
mÄ› pomyslí, já jsem ale blbec!", atd. atd.Fakt se z toho nestÅ™ílí...
Ono v té prvotní komunikaci vlastnÄ› ani tak moc nejde o slova, jako o pohledy, úsmÄ›vy a jakési náznaky. Nech radÄ›ji
akÄ•nost na nÄ›m (pokud to zvládne), jen v pÅ™ípadÄ›, Å¾e bys zjistila, Å¾e je na tom je&scaron;tÄ› hÅ¯Å™ neÅ¾ ty (ohlednÄ
rozpakÅ¯), tak se neboj, a klidnÄ› cokoliv navrhni ty. Kdy se uvidíte, kam pÅ¯jdete, pÅ™iprav si téma hovoru... Opravdu není
nutné, aby v&scaron;echno záviselo na nÄ›m. Navrhni tÅ™eba nÄ›jaký bezva film, který ti byl doporuÄ•en, jeÄ•te spolu na výlet
kole... No, vymý&scaron;lej.
Jedno je ale dÅ¯leÅ¾ité: nespÄ›chej. NapÅ™íklad - nebuÄ• na randeti, zvlá&scaron;tÄ› na tom p
nebo tÄ›ch prvních, moc dlouho. Já vím, ve dvou Ä•as &scaron;ílenÄ› letí, ale i kdybys mÄ›la Å™íci nÄ›jaké kamarádce, aby ti t
po dvou, tÅ™ech hodinách zavolala a ty se mu pak omluvila, Å¾e "musí&scaron; jít", tak s nim nebuÄ• o mnoho déle.
Sly&scaron;ela jsem od jedné vyprávÄ›t, Å¾e s tím svým byli spolu 12 hodin - a Å¾e si Å™ekli totálnÄ› v&scaron;echno... Ale ta
se pak divila, Å¾e toho na nÄ›j bylo fakt moc. VÄ›Å™ mi. Ono, co je moc rychlé, je levné a není dÅ¯vod si toho váÅ¾it :-))). Vím,
je mnoho dvojic, které bÄ›hem jediného veÄ•era zvládly v&scaron;echno - od seznámení po poÄ•etí dítÄ›te, ale vÄ›Å™ mi, Å¾e
nebude&scaron; spÄ›chat, uÅ¾ije&scaron; si svou první velkou lásku tak, Å¾e na ni bude&scaron; pak s okouzlením
vzpomínat.
A aÅ¾ pÅ™ijde na vÄ›c? Nebo je&scaron;tÄ› spí&scaron; - kdyÅ¾ bude&scaron; Ä•ekat, Å¾e by se k milování u
schylovat? Tak se neboj a klidnÄ› mu to povÄ›z. VÅ¾dyÅ¥ mu to nebude&scaron; Å™íkat nÄ›kde na námÄ›stí v pravé poledne.
Jde to i v pÅ™ítmí a v objetí... Nech i jemu Ä•as, aby si uvÄ›domil, co pro tebe následující chvíle pÅ™edstavuje, a aby i on si to
do poslední pusinky. VÄ›Å™ mi, spÄ›chání - to je jako bys Ä•etla místo celé krásné kníÅ¾ky jen ten struÄ•ný obsah na záloÅ¾c
Tak neboj, a drÅ¾ím ti palce. Uvidí&scaron;, Å¾e to bude fajn. d@niela

http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 25 January, 2022, 13:10

