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Ahoj Kudlanko, s pÅ™ítelem jsme spolu tÅ™i roky. Je hodný, ohleduplný, neskuteÄ•nÄ› laskavý, chytrý, pozorný, dobÅ™e vypa
holkám se líbí), má spoustu plánu do budoucna, v posteli taky v&scaron;e klapalo skvÄ›le, prostÄ› - donedávna
v&scaron;e bylo ok. Bydleli jsme kaÅ¾dý na jiném konci republiky, ale v&scaron;e fungovalo, a i kdyÅ¾ to obÄ•as steskem
bolelo, vlastnÄ› jsme kaÅ¾dý Å¾ili vlastní i spoleÄ•ný Å¾ivot - a tato rozpolcenost se nám asi stala osudnou.
Musela jsem totiÅ¾ minulé léto odjet pracovnÄ› do zahraniÄ•í (minimálnÄ› do léta si tady je&scaron;tÄ› pobudu, domÅ¯ se
dostávám na pár dnÅ¯ kaÅ¾dých 5 týdnÅ¯), a tak se na&scaron;e náv&scaron;tÄ›vy omezily na jeden necelý týden za 4-5
týdnÅ¯. A co hÅ¯Å™. V ÄŒechách jsem mÄ›la spoustu problémÅ¯, dlouhodobÄ› nemoci, psychika na dnÄ›, málo kamarádÅ¯ (a
daleko), a byla jsem hodnÄ› sama a moc mÄ› to mrzelo. TeÄ• se to úplnÄ› obrátilo. Najednou Å¾iju Å¾ivot, jaký jsem asi tenkr
chtÄ›la (nebo jsem spí&scaron; nepoÄ•ítala se ztrátou partnera). Mám najednou spoustu bájeÄ•ných kamarádÅ¯. Motá se
kolem mÄ› nÄ›kolik rÅ¯zných chlapÅ¯. PÅ™ítele, který mi doteÄ• pomáhal se v&scaron;emi problémy, mi nahradili kamarádi (a
taky jsem tady mÄ›la aférku, které velmi lituji, byl to jeden velký hnusný trapas). ProstÄ› najednou jsem v sobÄ› objevila Å¾ive
který jsem rok - dva na&scaron;eho vztahu nedobrovolnÄ› dusila (taková aktivní, s kamarády okolo, jsem byla je&scaron;tÄ›
i po roce a pÅ¯l na&scaron;eho vztahu, pak se v&scaron;e zlomilo kvÅ¯li mÄ› nemoci, takÅ¾e vím, Å¾e spolu dokáÅ¾eme Å¾ít
této podmínky - a dobÅ™e), i to, Å¾e se líbím... Nejde ale o aktivitu. NauÄ•ila jsem se vlastnÄ› Å¾ít bez nÄ›j, bez pÅ™ítele, a m
teÄ• trápí, kdyÅ¾ nad tím pÅ™emý&scaron;lím, protoÅ¾e vím, Å¾e pro mÄ› moc moc udÄ›lal (a stále dÄ›lá), a moc si toho váÅ
vím, Å¾e ho miluju. BohuÅ¾el, poslední dobou kvÅ¯li pochybnostem, motýlci ze Å¾aludku zmizeli&hellip; Plánujeme sice spolu
budoucnost, skvÄ›le si rozumíme, je to zárovnÄ› i mÅ¯j nejlep&scaron;í kamarád, ví o mÄ› v&scaron;echno, uÄ•í mÄ› spoustu
vÄ›cí. Ale teÄ•, kdykoli se vidíme, tak první 2 z 3 dny ho ani nemÅ¯Å¾u políbit... Jako kdyby to najednou byl nÄ›kdo cizí... I kdy
hlava ví, Å¾e ho má ráda, srdce je prostÄ› zmatené. PÅ™ispÄ›la tomu i moje máti, která mÄ› neustále vidí po boku nÄ›koho
"lep&scaron;ího", v jejím pÅ™ípadÄ› cizince z bohat&scaron;ích pomÄ›rÅ¯, a Å™íká, Å¾e já v 19ti letech si mám akorát uÅ¾íva
brát v&scaron;e s nadhledem. Chápu, Å¾e má asi v nÄ›Ä•em pravdu. Ale nechci toho svého ztratit. Poskytoval mi vÅ¾dy tu
krásnou jistotu, nejen to, Å¾e "nÄ›koho" mám, ale Å¾e nám je spolu krásnÄ› a Å¾e on je má jistota, mÅ¯j Å¾ivot, dÄ›lalo nám
fajn spolu plánovat víkendy, léto, dovolenou, nebo i obyÄ•ejné souÅ¾ití, spolu v jednom bytÄ›... (Podotýkám, Å¾e se s ním
nejedná o mÅ¯j první dlouhodobý vztah!) Doufala jsem a poÅ™ád doufám, Å¾e aÅ¾ zase budeme spolu, buÄ• tady, nebo doma
v ÄŒR, Å¾e se to zlep&scaron;í. A vrátí do starých kolejí. Ale nechci, aby mÄ› nahlodané srdce (dálkou, mámou, tím, Å¾e teÄ•
v&scaron;ichni kolem mÄ› jaksi boÅ™í záÅ¾itky dlouhodobých souÅ¾ití, tím, co se Å™íká o podobnÄ› mladých vztazích - Å¾e
prostÄ› celkovou nejistotou, která se objevila aÅ¾ v posledních mÄ›sících na&scaron;eho vztahu, a trvá po dobu, co jsem
pryÄ•), aby to nÄ›jak niÄ•ilo. TeÄ• sedím daleko pÅ™edaleko od nÄ›j, roním slzy, on také na tom není nejlépe, vím, Å¾e ho tráp
Má tento vztah reálnou &scaron;anci na pÅ™eÅ¾ití? Je normální ten chlad, co k nÄ›mu cítím, kdyÅ¾ je najednou tady - nebo já
u nÄ›j? Není to jen to, Å¾e tím, Å¾e je tady, neÄ•ekanÄ› naru&scaron;il mÅ¯j rozvrh a styl Å¾ivota zde? To, Å¾e on to Å¾e své
necítí, je stra&scaron;nÄ›, ale podle mÄ› aspoÅˆ tro&scaron;ku logické; to já jsem zaÄ•ala nový Å¾ivot, on vede poÅ™ád svÅ¯j s
já mám teÄ• vlastnÄ› tÅ™i domovy (u nÄ›j, doma v ÄŒR a zde). On se na mÄ› tÄ›&scaron;í. Já na nÄ›j také, ale pak se to nÄ›ja
obrátí... Ach jo! Takhle to pÅ™eci nejde dál! Omlouvám se za zmatený pÅ™íspÄ›vek. Krvácí mi srdce. MARTINA A pÅ™edem
dÄ›kuji za odpovÄ›Ä• a názory.
ODPOVÄšÄŽ: Milá Martinko, dobÅ™e-li poÄ•ítám, jsi se svým souÄ•asným pÅ™ítelem c
pí&scaron;e&scaron;, Å¾e je ti devatenáct. A Å¾e to není tvÅ¯j první dlouhodobý vztah... HolÄ•iÄ•ko, myslím, Å¾e sis na opravd
Å¾ivot dost pÅ™ivstala, a nÄ›jak kolem tebe nepoznány proletÄ›ly nÄ›Å¾nosti a romantika... Myslím, Å¾e v jednom má tvoje m
pravdu: Å¾e zatím se má&scaron; teprve rozkoukávat, uÅ¾ívat si svÄ›ta a lidí v nÄ›m, poznávat, uÄ•it se, smát se a
pÅ™edev&scaron;ím si uÅ¾ívat krásné "nezodpovÄ›dnosti mládí" - tedy doby, kdy ti je&scaron;tÄ› nevisí na zádech Å¾ádné
velké povinnosti, závazky. S nimi pak je to o mnoho hor&scaron;í... pak uÅ¾ to není tak jednoduché - pÅ™edev&scaron;ím
pro ty, kteÅ™í se obÄ•as "svezou nevinnÄ›". O tom, jestli bys mÄ›la mít jin&scaron;ího, by se dalo polemizovat, ale to bych
napÅ™ed musela vÄ›dÄ›t víc o tvém pÅ™íteli - kolik mu je, co dÄ›lá, jak je vzdÄ›laný, jaké jsou jeho Å¾ivotní plány, jak zodpov
nezodpovÄ›dný je... co zatím dokázal&hellip; je toho hodnÄ›, a bohuÅ¾el, i kdyÅ¾ ten, kdo by chtÄ›l nÄ›jak hodnotit, má mnoho
vÄ›domostí, mnohdy se pÅ™edpovÄ›di nevyvedou. S lidmi je to pÅ™eci jen jiné neÅ¾ s poÄ•asím :-))). Ví&scaron;, ty ses prá
svému osudu, najednou vymanila z tÄ›ch rÅ¯zných závislostí, zaÄ•ala jsi Å¾ít Å¾ivot devatenáctileté dívenky, zdravé a veselé.
TvÅ¯j pÅ™ítel je ti teÄ• jen pÅ™ipomínkou v&scaron;ech prÅ¯&scaron;vihÅ¯ (i ze kterých ti pomohl), tvé svÄ›domí ti Å™íká, Å¾e
mÄ›la být vdÄ›Ä•ná, tvé vÄ›domí se snaÅ¾í ti namluvit, Å¾e se pÅ™eci milujete, tak co, dÄ›lej nÄ›co!!! Ale v tobÄ› je &bdquo;
bohuÅ¾el&ldquo; uÅ¾ ta nová holka, s novým pohledem na svÄ›t. NemÅ¯Å¾u ti doporuÄ•ovat rozchod, protoÅ¾e neznám ani
jednoho z vás, ale jedno vím jistÄ› - tahle tvoje rozháranost, to je takový mix svÄ›domí, slu&scaron;ného vychování,
zodpovÄ›dnosti a soucitu. Ale - ta velká láska... ta tu uÅ¾ není. Nemá smysl se nutit do nÄ›Ä•eho, co by se ti mohlo Ä•asem
nevyplatit. Ty pÅ™eci nehledá&scaron; oporu na stáÅ™í, pÅ™ítele na doÅ¾ití &hellip; ty hledá&scaron; partnera na hodnÄ› mo
dopÅ™edu, otce pro své dÄ›ti, Ä•lovÄ›ka, v jehoÅ¾ blízkosti bude&scaron; cítit Å¾havé jehliÄ•ky v celém tÄ›le... Jestli ti nÄ›co
osobnÄ› doporuÄ•it: uÅ¾ij si svého mládí - má&scaron; jen jedno! d@niela
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