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Å½IVOT PLNÃ• BEZNADÄšJE? UÅ½ NE...- II.
ÄŒtvrtek, 23 Ä•ervenec 2009

Dobrý den paní Danielo, dÄ›kuji za Ä•lánek, Ä•etla jsem ho. Mrzí mne reakce lidí, kteÅ™í ho vÅ¯bec neznají. No vlastnÄ› se tÄ›m
nemohu divit. Já ho znám uÅ¾ asi tÅ™i roky a 2x rozvedený je proto, Å¾e poprvé se netrefil a vzal si typovÄ› odli&scaron;nou
Å¾enu neÅ¾ je on a nepodaÅ™ilo se jim naladit na stejnou vlnu. Mají spolu dvÄ› dospÄ›lé dÄ›ti. Druhá manÅ¾elka si ho vzala
obÄ•anství, on se do ní v prÅ¯bÄ›hu manÅ¾elství zamiloval, ale ona do nÄ›j ne.
Po Ä•ase se nadchla pro boháÄ•e s mercedesem! Rozvod byl pro nÄ›j velmi bolestný, jelikoÅ¾ tu Å¾enu miloval. UÅ¾ je ted
opatrný, ani se mu nedivím. Je stejný povahovÄ› jako já, naprosto stejný a tím je pro mne dobÅ™e Ä•itelný a já jsem dobÅ™e Ä
pro nÄ›j. Je spokojen s tím, co mu mohu dát a já jsem spokojena s tím, co on nabízí. SouznÄ›ní, lásku, porozumÄ›ní - to co
nena&scaron;el celý Å¾ivot, to samé jsem hledala já!!!!!!!!! Kdybych tu&scaron;ila takové reakce, ani bych je neÄ•etla.
Spoustu lidí je v pÅ¯li cesty k lásce a nikdy tu cestu neujdou! To co máme my dva je dar! Vím o Ä•em mluvím. ProtoÅ¾e
povrchní reakce lidí typu: uvázat si na krk dal&scaron;ího chlapa apod. jim mnohdy mohly zniÄ•it cestu k bezvadnému
partnerovi a teÄ• se sami plácají ve vztahu, který je spí&scaron; výmÄ›nou kompromisÅ¯ a kdoví jestli !
My jsme si navíc
Å™ekli,co od sebe oÄ•ekáváme, Å¾e se nebudeme nijak vázat ani spolu bydlet, ona ta vztahová volnost má nÄ›co do sebe,
obzvlá&scaron;Å¥ souhlasí-li s tím oba. PÅ™esto jsme spolu dennÄ› nÄ›kolik hodin, protoÅ¾e se prostÄ› milujeme a nechceme
bez sebe být. Bydlíme od sebe asi 250 metrÅ¯, tak není problém, abych kdykoliv pÅ™i&scaron;la k nÄ›mu, nebo on ke mÄ›.
Nebo poslala k nÄ›mu dÄ›ti s obÄ›dem nebo upeÄ•eným perníkem. Miluje moje dcery a ony jeho. Jeho prioritou je chovat se
hezky k Å¾enám a dÄ›tem. Já mu uvaÅ™ím, on mi pohlídá dÄ›ti, dohlédne na úkoly, pak si spolu povídáme nebo jedeme
nakoupit nebo na kávu apod. Je na tom nÄ›co &scaron;patnÄ›?
Nebo on zavolá, jestli mohu pro nÄ›j dojet, Å¾e
zru&scaron;ili vlakový spoj (jel zrovna od dcery) a já jindy zavolám, prosím TÄ› pÅ™ijÄ•, mám tu dopis z katastru, potÅ™ebuji
poradit (vznikla nÄ›jaká nesrovnalost u pozemku po mém otci) apod. KdyÅ¾ nÄ›kam jedem, on platí útratu, já benzin
(nejezdíme daleko). Je toto &scaron;patnÄ›? Nebo pÅ™ijde na obÄ›d a chvíli chce koukat na televizi nebo jen tak odpoÄ•ívat a
já zatím uklízím s dÄ›tmi v pokojíÄ•ku, nebo jdu s dÄ›tmi na chvíli ven a vÅ¯bec nám to ani jednomu nedÄ›lá problém se
pÅ™izpÅ¯sobit. Nebo já vidím nÄ›co, co by se mu líbilo a koupím to a on to samé, zrovna vÄ•era pÅ™inesl dÄ›tem dvd s
prázdninovou &scaron;koliÄ•kou od 1 - 5.tÅ™ídy. Moje dÄ›ti jsou v 1. a 4. tÅ™ídÄ›, tak to trefil bájeÄ•nÄ›.
My dva máme da
Å¾ádné kompromisy dÄ›lat nemusíme. Co pasuje jemu, pasuje mi téÅ¾ a naopak, PROTOÅ½E MY DVA JSME STEJNÍ!
Jediné, co má jinak neÅ¾ já, je jeho práce, má smÄ›ny, ale ani to není problém. Ano, pouÅ¾ívá metody cukr a biÄ•,
nemÅ¯Å¾e se pÅ™eci znova zklamat. Zrovna tak já jsem si ho vyzkou&scaron;ela. Zná lidskou psychiku (na to mu myslím ty
4 semestry staÄ•í a navíc se zabývá psychologií) a zná Å¾eny! MÄ›l uÅ¾ zklamání po druhém rozvodu v podobÄ› vdané Å¾eny
naslibovala a nerozvedla se! LITUJU V&Scaron;ECH LIDÍ, KTEÅ˜Í TAKTO MYSLÍ POVRCHNÄš - MARNÄš BUDOU CELÝ
Å½IVOT TOUÅ½IT PO LÁSCE, S TÍMTO POSTOJEM, NEBO CHCETE-LI PÅ˜ÍSTUPEM, JI NIKDY NENAJDOU!!!!! A tak
na svÄ›tÄ› zÅ¯stává víra, nadÄ›je a láska, ale nejvÄ›t&scaron;í z té trojice je láska.
A omlouvám se za svou reakci - Å™íkala
jsem si: tak koneÄ•nÄ› jsem na&scaron;la muÅ¾e svých snÅ¯ a Ä•tenáÅ™i to vÅ¯bec nechápou..... Ale zas aÅ¾ tak se omlouva
nemusím, protoÅ¾e stejnÄ› by se nÄ›kdo s negativní reakcí na&scaron;el, pÅ™estoÅ¾e by vÄ›dÄ›l, Å¾e to není ten samý, kter
napÅ¯jÄ•oval v Å™ádu nÄ›kolik desítek tisíc, protoÅ¾e kamarádovi se nechtÄ›lo dÄ›lat a ani nechtÄ›l s Å¾ádnou Å¾enou bydle
jich mohl mít a finanÄ•nÄ› by mu i pomohly) , protoÅ¾e v&scaron;echny Å¾eny na svÄ›tÄ› vÄ•etnÄ› dÄ›tí (dívek) jsou pro nÄ›j
&scaron;patné, prý podráÅ¾í, Å¾eny se musí mlátit, nelze prý stavÄ›t Å¾eny a muÅ¾e na stejnou úroveÅˆ.
ManÅ¾el je tím
kamarádem uÅ¾ poÅ™ádnÄ› naÄ•ichlý, proto musím pryÄ• od nÄ›j!!!!!!!!!!! ProtoÅ¾e mi jde o dÄ›ti - mám dcery, nechci, aby si j
vzaly stejného muÅ¾e jako je táta nebo jeho vykutálený kamarád. Já a muÅ¾ mých snÅ¯ chceme vychovávat dÄ›ti v lásce.
I tak budou naráÅ¾et v Å¾ivotÄ› - protoÅ¾e Ä•istá láska uÅ¾ témÄ›Å™ neexistuje a málokdo na to má, ujít tu cestu k lásce.
BohuÅ¾el. Dne&scaron;ní vztahy jsou zaloÅ¾eny na základÄ› vypoÄ•ítavosti, majetku, penÄ›z nebo vztah dvou je minimálnÄ›
výmÄ›nou kompromisÅ¯, coÅ¾ je také &scaron;patnÄ›, na tÄ›chto základech bych uÅ¾ nikdy nechtÄ›la stavÄ›t!
VÅ¾dyÅ¥ z
byÅ¥ nádherný by stejnÄ› spad.... cituji kus z písniÄ•ky od Karla Gotta. A je&scaron;tÄ› jedno, byt, kde bydlíme, manÅ¾elÅ¯v ne
kupovali jsme ho spolu za manÅ¾elství! Simona
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