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S manÅ¾elem jsme spolu uÅ¾ 3 roky, ale známe se témÄ›Å™ deset let. V&scaron;e klapalo výbornÄ›, aÅ¾ do leto&scaron;níh
ManÅ¾el má nyní zjevnÄ› úplnÄ› jiný názor na ná&scaron; budoucí Å¾ivot neÅ¾ já. Seznámili jsme se na V&Scaron;, a poté
oba celkem rychle na&scaron;li velice kvalitní pracovní pozice. Marian dokonce o hodnÄ› vy&scaron;&scaron;í a
lep&scaron;í a velice dobÅ™e finanÄ•nÄ› ohodnocenou.

Problém ov&scaron;em byl, Å¾e to taky bylo místo velice Ä•asovÄ› nároÄ•né, pracoval víc jak 70 hodin týdnÄ›, pracovní
telefony kdykoli a kdekoli, minimální volno, práce pÅ™es víkendy a svátky, prostÄ› kariéra sice úÅ¾asná, ale
vyÄ•erpávající. V&scaron;echno ale fungovalo do té doby, neÅ¾ se ve firmÄ› stal problém, kdy manÅ¾el sice po nesmírnÄ›
nervovÄ› vyÄ•erpávající práci zachránil zakázku, ale byl nucen vyhodit Ä•lovÄ›ka, za problém zodpovÄ›dného. Myslím, Å¾e to
byla takzvaná poslední kapka, a do pÅ¯l roku poté události dal manÅ¾el po vzájemné dohodÄ› výpovÄ›Ä•. UdÄ›lali jsme si
dovolenou a po nÄ›jaké dobÄ› si Marian na&scaron;el takzvané &bdquo;pÅ™echodné místo&ldquo;, za cca polovinu platu,
co mÄ›l pÅ¯vodnÄ›. Po nÄ›jaké dobÄ› (dva roky) a dobÅ™e mínÄ›ných radách, Å¾e by uÅ¾ mohl zaÄ•ít hledat nÄ›co víc na úro
placeného, mÄ› informoval, Å¾e v této práci hodlá zÅ¯stat a Å¾e souÄ•asný stav mu vyhovuje o hodnÄ› víc, neÅ¾ stres a
nedostatek volného Ä•asu jako bylo v pÅ™edchozí práci. JenÅ¾e tohle úplnÄ› mÄ›ní ve&scaron;keré na&scaron;e pÅ¯vodní
plány do budoucna. Plány ohlednÄ› místa, kde budeme bydlet, koupÄ› domu, na&scaron;eho Å¾ivotního stylu apod. O mém
pÅ™izpÅ¯sobení se není pochyb, myslím, Å¾e to zvládnu, miluji manÅ¾ela stále stejnÄ›, jenÅ¾e mám prostÄ› pocit, Å¾e dÄ›lá
rozhodnutí, protoÅ¾e tzv. vyhoÅ™el. Å½e je poÅ™ád vyÄ•erpaný a unavený, a tÅ™eba nÄ›jaká psychoterapie by mu pomohla.
se takhle nemÅ¯Å¾e zahrabat, kdyÅ¾ rozhodnÄ› má na víc! Myslíte, Å¾e by mÄ›l vyhledat nÄ›jakou psychologickou pomoc,
Å¾e jsem já totálnÄ› mimo mísu? Nevadí mi, kdyÅ¾ já budu vydÄ›lávat víc a já budu ten hlavní zabezpeÄ•ovatel rodiny, ale
vadí mi, Å¾e on to prostÄ› a jednodu&scaron;e vzdává! Jo, je&scaron;tÄ› na závÄ›r, mÄ›l bych asi dodat, Å¾e rozhodnÄ› nejsem
Å¾ádná mrcha nenaÅ¾raná, jsme skuteÄ•nÄ› rovnoprávní gay-partneÅ™i, takÅ¾e opravdu nejsem nÄ›jaká hrabivá zlatokopka
Å¾e mi nejde prvoÅ™adÄ› o peníze. DÄ›kuji vám za názory a doufám, Å¾e nám poradíte. KÁJA
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