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NA PSÃ• KNÃ•Å½KU - ANO ÄŒI NE?
ÃšterÃ½, 29 Ä•ervenec 2008

V poslední dobÄ› se dost Ä•asto zamý&scaron;lím nad tím, proÄ• dívky dávají pÅ™ednost Å¾ivotu &bdquo;na psí kníÅ¾ku" pÅ™
manÅ¾elstvím. Ale dávají tomu opravdu pÅ™ednost? NetouÅ¾í ve skuteÄ•nosti, v hloubi du&scaron;e, po tom - být jednou
krásnou nevÄ›stou? Nemají jen málo sebevÄ›domí a tak se bojí, Å¾e kdyÅ¾ Å™eknou svému partnerovi o pÅ™ípadné svatbÄ›
utekl? PÅ™ípadnÄ› - co je na takovém souÅ¾ití láká?
Je jasné, Å¾e papír lásku neposvÄ›tí. Ale ani u Å¾ivota na psí kníÅ¾ku nelze Ä•ekat, Å¾e rozchod po nÄ›kolika letech bu
bolestný neÅ¾ rozvod po nÄ›kolika letech. Ti co, Å¾ijí na psí kníÅ¾ku, sice nebudou muset podstoupit rozvodové Å™ízení, ale
budou muset vyrovnat se zklamáním, smutkem a osamÄ›lostí, ale hlavnÄ› je Ä•ekají velmi nepÅ™íjemné problémy, týkající se
rozdÄ›lení majetku a pÅ™ípadnÄ› i problémy ohlednÄ› dÄ›tí. Zatímco v pÅ™ípadÄ› neshod manÅ¾elÅ¯m pomÅ¯Å¾e soud, par
na psí kníÅ¾ku, nepomÅ¯Å¾e nikdo.
V dne&scaron;ní dobÄ› se rozmohlo Å¾ití ve volném vztahu. PlnÄ› chápu, Å¾e si lidé c
vyzkou&scaron;et, jak jim to spolu pÅ¯jde. Ale dlouhodobé odkládání svatby, bez objektivního dÅ¯vodu - jako napÅ™.
studium jednoho z partnerÅ¯ - mi pÅ™ipadá jako nechávání si zadních vrátek k snaz&scaron;í formÄ› odchodu. VÅ¾dyÅ¥ odejít
ze spoleÄ•ného souÅ¾ití je mnohem jednodu&scaron;&scaron;í neÅ¾ odejít z manÅ¾elství...
Podle odborníkÅ¯ je také takov
spoluÅ¾ití kÅ™ehÄ•í neÅ¾ manÅ¾elství. Zákonem posvÄ›cený vztah v partnerech je&scaron;tÄ› poÅ™ád vyvolává pocit vzáje
závazku, manÅ¾elé se rozvádÄ›jí mnohem ménÄ›, neÅ¾ se rozcházejí svobodnÄ› Å¾ijící páry. A bohuÅ¾el, v&scaron;eobecný
trendem je, Å¾e páry, které spolu Å¾ijí bez závazkÅ¯, se po pár letech vÄ›t&scaron;inou rozejdou a míÅ™í kaÅ¾dý svou vlastn
cestou.
Co tedy vede tolik co chytrých, hodných, pÅ™iÄ•inlivých dÄ›vÄ•at k tomu, Å¾e se dokáÅ¾ou poniÅ¾ovat pÅ™ed nÄ
zbabÄ›lcem... co je vede k tomu, aby rodily dÄ›ti ve volném svazku? S vidinou, Å¾e pak mohou být ne&scaron;Å¥astné, kdyÅ¾
posléze ukáÅ¾e, Å¾e partner chce mít v&scaron;echen majetek jen pro sebe, neboÅ¥ &bdquo;on si na nÄ›j vydÄ›lal, zatímco
jeho partnerka nepracuje" a &bdquo;jen" doma peÄ•uje o dítÄ›, dÅ¯m, manÅ¾elovo prádlo, jídlo a sex? VÅ¾dyÅ¥ v manÅ¾elstv
kdyÅ¾ Å¾ena nepracuje a peÄ•uje o dítÄ› a o domácnost, se peníze, které muÅ¾ vydÄ›lá, nepovaÅ¾ují jen za jeho a majetek,
v manÅ¾elství, je zákonitÄ› spoleÄ•ný. A pokud to nÄ›kterým párÅ¯m nevyhovuje, lze spoleÄ•né jmÄ›ní manÅ¾elÅ¯ zúÅ¾it, lze
pÅ™edmanÅ¾elskou smlouvu.
Z toho, co sly&scaron;ím nebo Ä•tu, mám velmi Ä•asto pocit, Å¾e Å¾eny, které v takovém
nezávazném vztahu Å¾ijí, mají pozdÄ›ji pocit (a není to jen pocit), Å¾e partner je povaÅ¾uje "jen za hospodynÄ› v domácnosti
tímpádem nemají vÅ¯bec Å¾ádné jistoty, jak to s nimi dopadne po pÅ™ípadném ukonÄ•ení vztahu. Kudlanky, mÅ¯j názor jste s
pÅ™eÄ•etly - jaký je ten vá&scaron;? ZaÅ¾ily jste vy samy vztah na psí kníÅ¾ku? PÅ™ípadnÄ› - &scaron;ly byste do toho?
zvÄ›davá, co napí&scaron;ete :-))) - v&scaron;echny zdraví Rozmarýna
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