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Å½ila jsem si docela spokojený Å¾ivot (tÅ™ináct let) s manÅ¾elem. Ale pak ode mÄ› loni v lednu ze dne na den ode&scaron;el
Jeho odchodem se mi úplnÄ› zhroutil celý svÄ›t a i kdyÅ¾ uÅ¾ jsem &bdquo;z nejhor&scaron;ího&ldquo; venku, neÅ¾ije se mi
nejlépe. Chybí mi mÅ¯j starý vnitÅ™ní klid, ta spokojenost, Å¾ivot, který jsme s muÅ¾em Å¾ili. ÄŒtyÅ™i mÄ›síce po jeho odch
uÅ¾ úplnÄ› na dnÄ›, váhou jsem &scaron;la o deset kilo dolÅ¯&hellip;
Cítila jsem se na dnÄ› jak fyzicky tak psychicky, opravdu tragický stav. Ale pak, asi v kvÄ›tnu, jsem si zaÄ•ala psát s muÅ¾
kterého jsem Ä•asem poznala i osobnÄ› a zaÄ•ali jsme se spolu stýkat. Mezitím se v&scaron;ak ozval zase manÅ¾el, chtÄ›l vrát
ke mnÄ›, coÅ¾ taky udÄ›lal, ale zÅ¯stal jen pÄ›t nedÄ›l a nakonec opÄ›t ode&scaron;el. Tentokrát na mÅ¯j popud &mdash; nÄ›ja
jsem s nim uÅ¾ v té dobÄ› nedokázala komunikovat jako dÅ™ív. Dneska jsem se svým novým pÅ™ítelem, ale poÅ™ád se mi v
mÅ¯j starý Å¾ivot s mým manÅ¾elem, ten mi Ä•asto pí&scaron;e, volá, chce prý být se mnou&hellip; Moje srdíÄ•ko by i snad ch
ale rozum neví. TakÅ¾e celkovÄ› mám v sobÄ› rozpor, co dÄ›lat, jestli to zkusit s manÅ¾elem znovu nebo se vÄ›novat naplno
novému vztahu&hellip; Opravdu nevím, jsem tak nerozhodná, a pÅ™i tom nejsem hloupá . :-))) - alespoÅˆ si
myslím&hellip;PoraÄ•, díky. Marianna

ODPOVÄšÄŽ:

Milá Marianno, pokusím se ti vysvÄ›tlit, proÄ• jsi tak &bdquo;rozervaná&ldquo;&hellip; Podívej, sama pí&scaron;e&scaron;,
Å¾e tvé manÅ¾elství trvalo tolik dlouhých let a pak se najednou zhroutilo. To pÅ™eci není záleÅ¾itost jednoduchá, abys se jen
otÅ™epala a bylo ti za pár dnÅ¯ hej&hellip; Jedno je mi ale divné &ndash; jeho odchodu muselo pÅ™edcházet jistÄ›
rozhodování &ndash; má Ä•i nemá odejít? Ode&scaron;el za jinou? Nebo jen chtÄ›l být sám?

To jsi nenapsala a pÅ™i tom je to dost dÅ¯leÅ¾ité, protoÅ¾e to vypovídá o dÅ¯leÅ¾itých dÅ¯vodech. Jinak &ndash; Å¾e jsi nav
kontakt s novým pÅ™ítelem, je dobré, ale asi bys nemÄ›la spÄ›chat s tím souÅ¾itím &bdquo;na fest&ldquo;. Já vím, nechtÄ›la j
sama, ale teÄ• vidí&scaron;, Å¾e kdyÅ¾ nemá&scaron; v&scaron;e vyÅ™e&scaron;ené &ndash; ani sama v sobÄ›, tak je to
vlastnÄ› nefér i vÅ¯Ä•i tomu novému partnerovi&hellip;

ProtoÅ¾e nevím, z jakých dÅ¯vodÅ¯ jste se s muÅ¾em roze&scaron;li &ndash; ani nejste rozvedení, Å¾e? &ndash; tak ti doporu
jen jedno: nejprve si poÅ™ádnÄ› promysli zodpovÄ›dnost a spolehlivost toho, s kým bys chtÄ›la být. Nekoukej na svÅ¯j cit vÅ¯Ä•
nÄ›mu &ndash; ano, je to dÅ¯leÅ¾ité, ale milovat mÅ¯Å¾e&scaron; i filmového herce, a pÅ™eci ti to nezaruÄ•í, Å¾e on bude m
tebe.
UvaÅ¾uj také o jeho vztahu vÅ¯Ä•i tobÄ› &ndash; promysli obojí. Teprve pak si prober dal&scaron;í: v&scaron;echna plus i
minus svého citu &ndash; co v&scaron;echno jsi schopná dotyÄ•nému tolerovat Ä•i ne. Ano, Marjánko, v téhle situaci
musí&scaron; zamÄ›stnat napÅ™ed &bdquo;chladné uvaÅ¾ování&ldquo;, aÅ¾ pak srdíÄ•ko, city&hellip;

KdyÅ¾ tak napi&scaron; víc &ndash; ahoj, d@niela
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