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TÅ˜I JEDNOU RANOU
PÃ¡tek, 01 Ä•erven 2007

Dnes jsem vybrala pro zodpovÄ›zení tÅ™i dotazy najednou. Jednak jsou - aÄ• psány kaÅ¾dý jinou dívkou - témÄ›Å™ stejné, d
si myslím, Å¾e nejen Ä•tenáÅ™i a Ä•tenáÅ™ky, ale právÄ› i tazatelky si - doufejme - uvÄ›domí, Å¾e jsou urÄ•ité situace, které
jinak Å™e&scaron;it nejde". I kdyby je napsaly komukoliv, tu odpovÄ›Ä•, kterou by sly&scaron;et chtÄ›ly, tak od serióního Ä•lovÄ
nedostanou. ProtoÅ¾e ke v&scaron;emu je moÅ¾né toho druhého donutit - jen k lásce ne...

- Ahoj. Chcem Ta poprosit o radu. Pred par mesiacmi som sa rozviedla a zijem s mojimi dvoma synmi a s priatelom.
Lubim ho a on mna tiez. Mame dost spolocneho,ale v niektorych veciach sa pre zmenu dost znacne lisime. Je dost
komplikovana povaha a ja netusim, ci budem schopna znasat jeho nalady - nenalady. On je trochu dospely a trochu
dieta. Sme na roznej - velmi odlisnej - urovni, co sa tyka zrelosti, inteligencie, priorit. Laska je sice mocna carodejka, ale
nemyslim, ze dokaze aj nemozne. Som na pochybach, ci ma nas vztah buducnost, ci sa on zmeni. Ako to zistit? Takova
je to neistota. Dina
- Ahoj Kudlanko, jsem rok vdaná, maÅ¾el mÄ› citovÄ› vydírá, nÄ›kdy i uhodí. Ja jsem bez práce, tudíÅ¾ na nÄ›m finanÄ•nÄ›
závislá. Je mi 26 let. DÄ›ti s nim nemám. On mÄ› vyhazuje mÄ› z bytu, ale já nemám kam jít, ani k rodiÄ•um ne. Vzal mi i
kreditní kartu, jsem bez penÄ›z, nemám nic, a vÅ¯bec nemám kam jít. Poradte prosím, co mám udÄ›lat, aby se zmÄ›nil.
DÄ›kuji, Nikola
- Mela jsem pritele, ktereho vroucne miluji, ale po dvouletem vztahu se se mnou rozesel, jsem uplne na dne a nejim...
nevim co mam delat, jestli je jeste nejaka sance ho ziskat zpet, protoze cloveka, jako je on, uz nenajdu. Rozesli jsme se
z duvodu, ze delam modelku a casto cestuji do zahranici. Rekla jsem mu, ze jsem ochotna se toho vzdat pro nej, ale uz
bylo pozde... dale jsem mu nerekla, ze me v zahranici prepadl clovek, ktery se mnou mel nedobrovolne sexualni styk.
stydim se za to... momentalne jsem uplne bezradna... Ariel TÅ™i ne&scaron;Å¥astné dívky, tÅ™i problémy... V&scaron;echny
tÅ™i by "udÄ›laly cokoliv", jen aby toho svého pÅ™imÄ›ly k tomu, aby byl na nÄ› hodný, aby je miloval. PoraÄ•te, vymyslete náv
jak se zbavit téhle citové závislosti NA TOM JEDINÉM? PÅ™ipadá mi to stejné, jako kdyÅ¾ malá holÄ•iÄ•ka urputnÄ› chce jen
toho jednoho jediného ply&scaron;áka, kterého vÄ•era nÄ›kde venku na procházce ztratila. PláÄ•e a nedá si Å™íct, nechce
nic jiného, "jen tamtoho!!!" .
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