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ROZCHOD PÅ˜ED SVATBOU
ÄŒtvrtek, 26 Ä•erven 2014

Milá Danielo, je mi 24 let a mám problém. Roze&scaron;el se se mnou mÅ¯j partner, se kterým jsem chodila tÅ™i roky a
kterého jsem si mÄ›la pÅ™ed Vánoci brát. MÅ¯j partner mnÄ› pÅ™ed rokem poÅ¾ádal o ruku - Å™ekla jsem tehdy ano. Svatba
byla naplánována na zaÄ•átek prosince, kdyÅ¾ on v listopadu Å™ekl, Å¾e ru&scaron;í svatbu.
Å½e se vlastnÄ› Å¾enit nechce, Å¾e se mu ani nelíbilo, jak probíhaly svatební pÅ™ípravy ze strany jeho rodiÄ•Å¯. A
a nechce mÄ› ztratit ani ranit. ParadoxnÄ› já jsem mu vÄ›Å™ila, ale stejnÄ› to jeho rozhodnutí skuteÄ•nÄ› bolelo a bolí
dodne&scaron;ka. Nikomu bych nepÅ™ála zaÅ¾ít pocit, kdyÅ¾ ru&scaron;íte objednávku v pÅ¯jÄ•ovnÄ› &scaron;atÅ¯. Pak jsm
jeli na dovolenou &ndash; mÄ›la to být na&scaron;e líbánková - a v&scaron;e bylo v poÅ™ádku. AÅ¾ do nedávna.
Ov&scaron;em teÄ• mi z niÄ•eho nic Å™ekl, Å¾e se rozejdeme, Å¾e uÅ¾ mÄ› nemiluje (to mu nevÄ›Å™ím, pÅ™ece jen ho zn
dobÅ™e, víc jak dva roky jsme spolu bydleli). AÅ¾ po týdnu jako pravý dÅ¯vod oznámil, Å¾e se mu nelíbilo, Å¾e jsme byli stále
spolu a Å¾e se nechce zatím Å¾enit.
Já jsem mu ov&scaron;em kolikrát Å™íkala, zajdi si nÄ›kam s kamarády na pivo Ä
kuÅ¾elky Ä•i jdi sám na hokej. Nikdy nechtÄ›l. TeÄ• mi Å™íká, Å¾e chce být nÄ›jaký Ä•as sám.
Co mám dÄ›lat? Stra&sc
se trápím, byly to krásné roky a já nechápu, proÄ• on v&scaron;e niÄ•í, Å™ekla bych, Å¾e jen utíká pÅ™ed problémy, neÅ¾ by
skuteÄ•nÄ› Å™e&scaron;il. A co byste poradila jemu? DÄ›kuji moc za odpovÄ›Ä•.
TEREZA O D P O V Äš ÄŽ :
Milá Terezko,
je mi líto, jak to dopadlo, ale snaÅ¾ se v&scaron;e vidÄ›t ze dvou stran. Å
si: je&scaron;tÄ› Å¾e je tak fér, Å¾e mi to Å™ekl vÄ•as. Co kdybys teÄ• byla vdaná, tÅ™ebas uÅ¾ Ä•ekala miminko a on najed
pÅ™i&scaron;el s tím, Å¾e to &bdquo;byl omyl&ldquo;? Uznej, to by bylo hor&scaron;í!
Je jednoznaÄ•né, Å¾e ve va&sca
vztahu jsi byla ty ta submisivní. A troufám si Å™íci i ta serióznÄ›j&scaron;í, uváÅ¾livÄ›j&scaron;í. Ale bohuÅ¾el, souÄ•asnÄ› i ta
je na tom hÅ¯Å™. Hele, moje maminka na tohle Å™íkávala: &ldquo;KdyÅ¾ si Å¾enská lehne muÅ¾skýmu pÅ™ed práh jako ro
tak se nemÅ¯Å¾e divit, Å¾e si o ni otÅ™e nohy.&ldquo;
Tím nemyslím Å¾ádnou uráÅ¾ku, opravdu ne! Ale prostÄ› si tÄ
váÅ¾it. MÄ›l stoprocentní jistotu, nemusel uÅ¾ o tebe nijak bojovat. ProstÄ› jsi pro nÄ›j byla stabilní a nemÄ›nná &ndash; jako
tÅ™ebas vÄ›&scaron;ák v pÅ™edsíni. PÅ™ijde, povÄ›sí si kabát. Ví, Å¾e ho tam kdykoli najde! Katko, bohuÅ¾el, nikdy nemÅ¯
nikoho pÅ™esvÄ›dÄ•it, aby tÄ› miloval. Na vÅ¾dycky. MÅ¯Å¾e&scaron; ho donutit, aby s tebou Å¾il, ale lásku si nevydupe&sca
nevypláÄ•e&scaron;, nevyprosí&scaron;.
Å˜ekni si jedno: Bylo to fajn, moc se mi to líbilo, ale nebylo to ono. A
spí&scaron; si, aÅ¾ bude&scaron; schopna pozitivnÄ› uvaÅ¾ovat, Å™ekni, co jsi dÄ›lala &scaron;patnÄ› a co dobÅ™e. To dob
nejspí&scaron; ze zaÄ•átku. To &scaron;patnÄ› &ndash; ale to bude&scaron; uÅ¾ vÄ›dÄ›t sama!
Jestli ti mÅ¯Å¾u poradi
se odejít se &scaron;títem (tedy slu&scaron;nÄ› a beze scén), tÅ™ebas mu Å™ekni, Å¾e si mÅ¯Å¾ete telefonovat a obÄ•as spo
nÄ›kam jít. Ale &ndash; proboha &ndash; rozhodnÄ› ho nevyhledávej ty! Nech ho, aby si opravdu oddechl, byl nÄ›jaký Ä•as
sám. Jestli v nÄ›m nÄ›jaký cit zÅ¯stal, tÅ™ebas se vrátí. Ale v tom pÅ™ípadÄ› by ses musela chovat pak úplnÄ› jinak.
Kd
je&scaron;tÄ› ozvi, drÅ¾ím ti palce i pÄ›sti,d@niela
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