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ZPÄšTNÃ• VAZBA
StÅ™eda, 24 leden 2018

Tak jsem vÄ•era obdrÅ¾ela zpÄ›tnou vazbu na mÅ¯j &bdquo;Å¾ivot&ldquo; na FB. Na tom &bdquo;soukromém&ldquo;, kde si
obÄ•as dovolím je&scaron;tÄ› tro&scaron;ku víc, neÅ¾ tady. Prý se nÄ›kterým lidem zdá, Å¾e jsem divná a mám problémy. Asi
bych to mÄ›la objasnit. PÅ™átelé, ano, jsem divná. Z pohledu cizích lidí jsem bezpochyby hodnÄ› divná

A mám z toho velkou radost, protoÅ¾e slovo normální mÄ› dÄ›sí od maliÄ•ka. Nikdy jsem nebyla a nebudu jednou z oveÄ•ek
ve stádu a vnímám to jako jeden z mála mých kladÅ¯. Paradoxní je, Å¾e mnÄ› se taky vÄ›t&scaron;ina lidí zdá dost
podezÅ™ele divných. A úplnÄ› nejdivnÄ›j&scaron;í se mi zdají chroniÄ•tí optimisté. Zasr&hellip;díÄ•kované profily. To je fakt hod
divný. Å˜ekla bych, Å¾e takoví lidé zpÅ¯sobují ostatním dost velké frustrace na mnoha frontách. Fotky &scaron;Å¥astných
&scaron;tÄ›Åˆat, dÄ›tí, vybraných jídel, pokoncertních kvÄ›tin&hellip; a pak se Ä•lovÄ›k dozví, Å¾e &scaron;tÄ›nÄ› po Vánocích
protoÅ¾e nebyli schopni se o nÄ›j starat, dítÄ› prolítlo uÅ¾ v první tÅ™ídÄ› &ndash; ze stejného dÅ¯vodu, po jídle se v&scaron;
poblili a &hellip;no staÄ•í. Já prostÄ› Å¾iju na rovinÄ›. Je to tak nÄ›jak pohodlnÄ›j&scaron;í, hlavnÄ› kvÅ¯li rovnováze Ano. Mám
problémy! Jen boÅ¾í hovádko bez mozku nemá Å¾ádné problémy. Jen Ä•lovÄ›k prostý schopnosti pÅ™emý&scaron;let nem
Å¾ádné problémy. Tedy i toto beru jako kladné hodnocení. Mám mozek. Hurá. A proÄ• svoje problémy ventiluju na FB?
Nu. ProtoÅ¾e mÄ› to baví a funguje to jako terapie pro mÄ› i Ä•tenáÅ™e. Rozumím tomu, Å¾e kaÅ¾dý nemá koule na to, aby s
vnitÅ™ní problémy a Å¾ivotní prÅ¯sery sepsal a vyvÄ›sil na obecní nástÄ›nku. Já je mám.

VÅ¯bec mi neÄ•iní obtíÅ¾e popsat svÅ¯j &bdquo;problém&ldquo; a my&scaron;lenky, které se kolem nÄ›j ovíjí jako chapadýlk
tropické lijány. VÅ¾dy se snaÅ¾ím dÄ›lat to tak, aby se Ä•tenáÅ™ zasmál nebo zamyslel, ideálnÄ› obojí v tomto sledu. ProtoÅ¾
pÅ™iznejme si to, moje problémy nejsou nijak ojedinÄ›lé. Mají je úplnÄ› v&scaron;ichni a nÄ›kteÅ™í je&scaron;tÄ› mnohem
hor&scaron;í.. VÅ¯bec nejsem originální. (sakra) KdyÅ¾ se mi podaÅ™í problém zlehÄ•it nebo vyprodukovat nÄ›jaké zajímavé
Å™e&scaron;ení, mám dvojnásobnou radost. ÄŒili abych to shrnula: Jsem divná a mám problémy. MomentálnÄ› jeden
zásadní: Chce se mi Ä•Å¯rat a jsem líná vylézt z postele.
PS. Taky to nÄ›kdy míváte?!
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