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DO VZTAHU SE NÃ•M PLETE CÃ•RKEV
NedÄ›le, 10 leden 2016

Milá Danielo, tady Mirka. Hlásím se o pomoc, o radu. UÅ¾ila jsem si krásný podzim a zimu, ale teÄ• najednou zaÄ•al mÅ¯j
vztah s pÅ™ítelem trochu skÅ™ípat. UÅ¾ jsem nemÄ›la tolik Ä•asu, poslední dobou to bylo dost kritické. ProstÄ› konec roku. C
spolu pÅ™es rok a pÅ¯l, ale nedávno se vyskytl problém. MÅ¯j pÅ™ítel je vÄ›Å™ící a jeho knÄ›z mu Å™ekl, Å¾e by vztah se m
rozhodnÄ› ukonÄ•it.

ProÄ•? ProtoÅ¾e mi prý nemÅ¯Å¾e nabídnout jistotu. A Å¾e je vÅ¯Ä•i mnÄ› nefér mi dÄ›lat nadÄ›je do budoucna. KdyÅ¾
jistÄ› potká jiné mlad&scaron;í Å¾eny a hlavnÄ› bezdÄ›tné a tÅ™eba se zamiluje. Bylo týdenní trauma... miláÄ•ek bojoval svou
vlastní bitvu. Zatím jsem vyhrála. Byla bych mohla Å™íci sláva. JenÅ¾e on to nese velice tÄ›Å¾ce. Najednou stojím (podle nÄ
mezi ním a Bohem. Jsem ateistka... tedy spí&scaron; nevÄ›Å™ím v církev. PovaÅ¾uju ji za mocenskou organizaci. VÄ›Å™ím, Å
vy&scaron;&scaron;í spravedlnost, ale ta sama ví, jak co myslím a nemusím kvÅ¯li tomu chodit do kostela. ProstÄ› nejsem
pro nÄ› vhodný kandidát na plození deseti dÄ›tí a tím roz&scaron;iÅ™ování náboÅ¾enské obce - v tom tkví celý problém z jejich
hlediska. Ano, já zapomnÄ›la napsat, Å¾e jsem stejnÄ› stará jako on, 37 let, a Å¾e jsem rozvedená a mám dvÄ› dÄ›ti.
Od
té jeho náv&scaron;tÄ›vy kostela uÅ¾ to není to, co to bývalo. Jakoby miláÄ•ek najednou hledal v&scaron;echny mé chyby není schÅ¯zka, abychom se nepohádali. Jsem z toho smutná.... vyhráli asi pÅ™ece jen oni... i kdyÅ¾ pÅ™ítel tvrdí
&bdquo;pÅ™ece se nerozejdu s nÄ›kým, koho miluji&ldquo;, a on Å¾e miluje mÄ›. Ale dívá se na mÄ› uÅ¾ jinýma oÄ•ima... asi
mÄ› pÅ™estat mít rád. No, co nadÄ›lám. Tohle je pÅ™ekáÅ¾ka, se kterou jsem nepoÄ•ítala, té se neumím a nemohu bránit... T
uvidím, co bude dál. MÄ›j se hezky, Danielo, a kdybys &ndash; kdybyste nÄ›kdo vÄ›dÄ›l pro mne postup, návod&hellip;
MIRKA
O D P O V Äš ÄŽ :
Milá Mirko, je mi z toho nesmírnÄ› smutno... KdyÅ¾ jsem byla malá, moje babiÄ•ka mi
pÅ™ekrásnÄ› vyprávÄ›la pohádky o JeÅ¾í&scaron;kovi, o v&scaron;ech pÅ™íhodách ze Starého zákona... Pak si vzpomínám
je&scaron;tÄ› na úÅ¾asný záÅ¾itek 1. pÅ™íjímání. Bylo to hezké a patÅ™ilo to k dÄ›tství. Ale pak jsme se ve &scaron;kole zaÄ
vzniku Å¾ivota. Å½ivot &scaron;el dál a náboÅ¾enství pro mne zÅ¯stalo jen jako hezká vzpomínka na babiÄ•ku.
Také
jsem si utvoÅ™ila svÅ¯j názor o vy&scaron;&scaron;í spravedlnosti jako ty, a vÄ›Å™ím, Å¾e stejnÄ› tak plno ostatních lidí. Souh
i s tím, Å¾e to, s Ä•ím ses nyní setkala, vypadá spí&scaron; jako jednání nÄ›jaké sekty!!! TvÅ¯j pÅ™ítel je nyní mezi dvÄ›ma mlý
kameny &ndash; ty a láska k tobÄ› na jedné stranÄ›, knÄ›z a jeho naléhání a pÅ™esvÄ›dÄ•ování na stranÄ› druhé.
V kaÅ¾
pÅ™ípadÄ› ti radím, aby ses snaÅ¾ila s ním nehádat. Nedat mu prostÄ› moÅ¾nost, k hádkám. KdyÅ¾ se bude snaÅ¾it najít si
dÅ¯vod, bude na tobÄ› zase nÄ›co hledat, snaÅ¾ se rozÄ•ilenÄ› neoponovat, neplakat, zÅ¯stat klidná. A pÅ™edev&scaron;ím se
nebav o náboÅ¾enství. V duchu zatím &bdquo;vyhla&scaron; pÅ™ímÄ›Å™í&ldquo;. Dívala jsem se na netu na stránky o
náboÅ¾enstvích, o sektách.
Myslím, Å¾e to, Å¾e se tvÅ¯j pÅ™ítel nechává takhle silnÄ› ovlivÅˆovat, je opravdu nebezpeÄ
Zkus si sama dát do vyhledávaÄ•e slovo &bdquo;sekty&ldquo;, uvidí&scaron;... (Jinak &ndash; pro informaci &ndash;
sama proti Å¾ádnému náboÅ¾enství nic nemám, ale stejnÄ› tak nesouhlasím s tím, aby nÄ›kým takhle manipulovali...)
Ahoj
drÅ¾ím ti palce, d@niela
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