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Je zajímavý sledovat, jak se nÄ›který vÄ›ci v na&scaron;em Å¾ivotÄ› nemÄ›ní. Tohle následující jsem napsala 14. 9. 2009. A te
musím Å™íct, Å¾e bych i dnes podepsala kaÅ¾dý slovo. AÄ•koli se jiÅ¾ del&scaron;í dobu nacházím ve stabilizovaném a
vyrovnaném stavu, vybavuju si to, jako kdyby to bylo vÄ•era. Jen emoce mlÄ•í. A vÅ¾dycky je to stejný...
TakÅ¾e jestli právÄ› nÄ›kdo z vás likviduje papírový kapesníky, slibuju vám, Å¾e za pár let uÅ¾ vás tahle va&scaron;e ma
tragédie ani nedojme. Co za pár let. Za dva mÄ›síce. To je sicher. LehnÄ›te si na záda a pÅ™edstavte si, Å¾e se skrz strop
mÅ¯Å¾ete podívat na pÅ¯du. Pak na stÅ™echu a z ní na nebe. A vý&scaron; a vý&scaron;. Jak jsme se to uÄ•ili ve &scaron;kole
Troposféra, stratosféra, mezosféra, ionosféra a lup... opou&scaron;títe Zemi a letíte vesmírem. Co vidíte? SprávnÄ›.
NekoneÄ•no. A teÄ• se ohlédnÄ›te a podívejte se zpátky na Zem. Co vidíte? Zhroucenou píÄ•alku na podlaze. Zrnko prachu.
Smítko. A ty kapesníky v&scaron;ude...? V konfontaci s nekoneÄ•nem trapný ne? Tak hurá do práce. Å½ivot neÄ•eká!

Tak to bychom mÄ›li. Osm nekoneÄ•nÄ› dlouhých dní a sedm krátkých nocí po té. PÄ›t kilo dole, tisíckrát zkontrolovaná
emailová schránka, Ä•tyÅ™i rodinná balení papírových kapesníkÅ¯ s vÅ¯ní levandule, dvanáct celoveÄ•erních filmÅ¯ vesmÄ›s
hollywoodské produkce, Ä•tyÅ™i totálnÄ› vyÄ•erpané kamarádky a &scaron;est Ä•okolád a &scaron;est prázdnejch lahví.
Rozchod v Ä•íslech. Kdo to nezná, aÅ¥ zvedne ruku. Dal&scaron;í vývoj následuje dle pÅ™edem daných pravidel. PÄ›t kilo se
rychlostí blesku vrátí i s nÄ›kolika navíc. Nákup permanentky do posilovny na sebe nenechá dlouho Ä•ekat. A co nÄ›jaký
jazykový kurz? Anebo, Å¾e byste koneÄ•nÄ› zaÄ•ala tanÄ•it? Zkrátka udÄ›láte v&scaron;echno proto, abyste zapomnÄ›la. V co
nejkrat&scaron;í dobÄ› a pokud moÅ¾no se ziskem. Podnikavá Å¾ena by totiÅ¾ mÄ›la vytÄ›Å¾it i z takové frapantní situace ja
rozchod co se dá. A tak z posilovny míÅ™íte rovnou do kadeÅ™nictví, kde se z obvyklého &bdquo;dneska-jenomkoneÄ•ky&ldquo; rázem stává Ä•erné mikádo, které úzce souvisí s Ä•ervenou rtÄ›nkou &bdquo;kdy-jindy-neÅ¾-teÄ•&ldquo; a
tÄ›mi kozaÄ•kami, co se vám líbily uÅ¾ v loni. Vá&scaron; Å¾ivot prostÄ› potÅ™ebuje jistou aktualizaci. Aktualizujete status na
Facebooku. Ze zadané se stane svobodná. Z blondýnky brunetka. Z hodné holky &bdquo;co-by-sis-dal-k-veÄ•eÅ™i&ldquo;
ambiciózní Å¾ena s aktualizovaným Å¾ivotopisem. Ale v&scaron;echno to nebude k niÄ•emu, dokud vám nedojde, Å¾e to, co
právÄ› dÄ›láte, není jen nezbytná souÄ•ást porozchodové rekonvalescence, ale Å¾e takhle by to mÄ›lo být poÅ™ád. AÅ¥ uÅ¾
nebo nejste ve vztahu, aÅ¥ jste zamilovaná nebo máte zlomené srdce. NÄ›kdy mám pocit, Å¾e kdyÅ¾ se zamilujeme, jako
by pro nás pÅ™estal ná&scaron; vlastní Å¾ivot existovat. Ve&scaron;kerou péÄ•i a lásku vÄ›nujeme tomu druhému a
ná&scaron; Å¾ivot, na&scaron;e plány se zaÄ•ínají pomalu roztáÄ•et kolem jeho osy. Docela nenápadnÄ› se kolem nás
zaÄ•íná stahovat smyÄ•ka vztahu, která nás dÅ™íve Ä•i pozdÄ›ji zaÄ•ne dusit. JenÅ¾e, aÅ¾ si to uvÄ›domíte, bude uÅ¾ pÅ™í
pozdÄ› na opu&scaron;tÄ›ní paluby. VÄ›t&scaron;ina z nás potom zÅ¯stává dobrovolnÄ› v partnerství, které pÅ™iná&scaron;í
víc starostí, neÅ¾ radosti, protoÅ¾e si uÅ¾ prostÄ› nedokáÅ¾eme pÅ™edstavit&hellip;.. Å¾ivot bez nÄ›j. SeÄ•teno, podtrÅ¾
Dal&scaron;í rozchod na sebe nenechá dlouho Ä•ekat, protoÅ¾e ve vztahu, kde nejste spokojená vy, nemÅ¯Å¾e byt spokojený
ani ten druhý, a kruh se uzavírá. Tak se vlastnÄ› celý Å¾ivot nacházíme v jedné ze tÅ™í fází: Vztah &ndash; Rozchod &ndash;
Aktualizace. Dokud nepochopíme, Å¾e na svÄ›tÄ› jsme kaÅ¾dý sám za sebe. Sami na svÄ›t pÅ™icházíme, sami z nÄ›j odcház
kdyÅ¾ nás pak Å¾ivotem nÄ›kdo provází, to je vlastnÄ› takový bonus. Nadstandard, od kterého by se nemÄ›l odvíjet ná&scaron
pocit &scaron;tÄ›stí, protoÅ¾e tu být nemusí. PÅ™ijde, chvilku se ohÅ™eje a &ndash; v&scaron;ichni to známe &ndash; odejde
proto odedne&scaron;ka dÄ›lejte v&scaron;echno tak, aby, aÅ¾ se za ním nebo za ní zavÅ™ou dveÅ™e, nezÅ¯stal vá&scaron;
a Å¾ivot prázdný. PlÅˆte si svoje sny, tanÄ•ete, cestujte, studujte, bavte se, plánujte. SpoleÄ•nÄ›, sama, s pÅ™áteli. Zkrátka
Å¾ijte tak, abyste si byla jistá, Å¾e jediný, na kom závisí va&scaron;e &scaron;tÄ›stí, jste vy. 14/9/2009 NoÄ•ník neohroÅ¾en
Å¾eny
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