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A zas jedna dÄ›vucha, která má toho svého milovaného pana ÚÅ¾asÅˆáka, ve v&scaron;em bájeÄ•ného a dokonalého -aÅ¾
na takovou drobnÅ¯stku... "Ne&scaron;lo by to, prosím prosím, nÄ›jakým kouzlem zmÄ›nit?" Ach jo. ProtoÅ¾e v souÄ•asné dobÄ
mám kamarádku, co se právÄ› s podobným problémem potýká
(musím ji pochválit - uÅ¾ hodnÄ› chyb zase napravila), pÅ™eposlala jsem jí následující dopis, aby dotyÄ•né poradila - z pozice
té, která stejným trápením právÄ› pro&scaron;la: Dobrý den milé kudlanky a kudlánci,
stejnÄ› jako v&scaron;ichni tady
bych potÅ™ebovala poradit ... nebo spí&scaron;e sly&scaron;et nÄ›kolik názorÅ¯, abych si utvoÅ™ila svÅ¯j :-) a mohla vÄ›c
vyÅ™e&scaron;it nebo neÅ™e&scaron;it. Je mi tÅ™icet a chodím s pÅ™ítelem (45let, svobodný, bez závazkÅ¯) &scaron;est rok
vztahu jsem moc spokojená, máme stejný názor na spoleÄ•nou budoucnost, plánujeme ji, v&scaron;e nám klape a
proplouváme si více ménÄ› spokojenÄ›. Pokud se vyskytly jakékoliv problémy, byli jsme je schopní spoleÄ•nÄ› vyÅ™e&scaron;it
bez zbyteÄ•ných scén rychle a konstruktivnÄ›. A jsem si jistá, Å¾e on to cítí stejnÄ›. DÄ›lá pro mÄ› první poslední, pÄ›knÄ› se k
chová, váÅ¾í si mÄ›, není sobecký ... Chová se krásnÄ› i k mé rodinÄ› a mým pÅ™átelÅ¯m ... A to bez nÄ›jakých
sebemen&scaron;ích výkyvÅ¯ po celé ty roky. SpoleÄ•nÄ› jsme i dva roky bydleli a téÅ¾ souÅ¾ití bylo v poÅ™ádku (pod tíhou
okolností teÄ• na dobu urÄ•itou bydlíme zvlá&scaron;Å¥, ale to máme vyÅ™e&scaron;eno:). ProstÄ› chlapík a vztah, který jsem
pÅ™ála.
JenÅ¾e já tu mám jeden problém: chodí si chatovat. ... TeÄ• si asi Å™eknete, Å¾e jsem dal&scaron;í trhlá a
nespokojená, Å™e&scaron;ící blbosti v jinak fajn vztahu. MoÅ¾ná je to pravda, ale na druhou stranu si nevím rady se svými
pocity, kterým se tÄ›Å¾ko bráním: pÅ™echází od úzkosti k na&scaron;tvání a strachu a já nevím Ä•emu. (Btw: nemyslím si, Å¾
jsem nÄ›jaký puritán: o nahotinkách tu dnes nepí&scaron;i ... na ty díváme spolu. O sexu nám také nedÄ›lá problém
mluvit.) JenÅ¾e on tráví nÄ›kolik hodin mÄ›síÄ•né tím, Å¾e chatuje. S cizíma (notnÄ› mlad&scaron;íma) holkama - o sexu, a po
Jsem si jistá, Å¾e se s nimi (zatím?) nesetkává, ale kromÄ› toho, Å¾e chatuje, tak si s nimi i mejluje a témÄ›Å™ jistÄ› smskuje a
prozvání ... (ne, do mobilu ani mejlu jsem mu (je&scaron;tÄ›) nevlezla).
UÅ¾ jsme na toto téma mÄ›li jednu dlouhou a
vyÄ•erpávající diskuzi a slíbil, Å¾e toho nechá .... JenÅ¾e vydrÅ¾el jen pár mÄ›sícÅ¯ - a je to tu nanovo. OpÄ›t jsme o tom lehc
mluvili a tvrdil mi, Å¾e to pro nÄ›j nic neznamená, Å¾e kdyby mÄ›l nÄ›koho jiného, tak by nebyl se mnou, Å¾e si tak krátí Ä•as.
tvrdil, Å¾e si s nimi nemejluje (a já 100% vím, Å¾e lÅ¾e, Å¾e ano). Je fakt, Å¾e je teÄ• o nÄ›co pozornÄ›j&scaron;í a snaÅ¾í
dál.
Ztratila jsem dÅ¯vÄ›ru a (a bez dÅ¯vÄ›ry je to pro mÄ› dost &scaron;ílené) ... celé mÄ› to stra&scaron;nÄ› bolí ... zaÄ•ínám
neúmÄ›rnÄ› Å¾árlivá (a protoÅ¾e na to nejsem zvyklá, trápím se) a paranoidní (uÅ¾ mu pÅ™estávám vÄ›Å™it i prkotiny, nad
kterými bych dÅ™íve nepÅ™emý&scaron;lela, pÅ™ecitlivÄ›lá ... ptám se sebe sama, co mu se mnou chybí (on tvrdí, Å¾e nic), p
jsem se jeho, jestli by se mu to líbilo, kdybychom byli v opaÄ•né situaci (no, samozÅ™ejmÄ› Å¾e ne!! - a z té pÅ™edstavy byl n
rozhozený)
Já to prostÄ› nÄ›jak nechápu: kdyÅ¾ nÄ›koho miluju a nebo s nÄ›kým chci být, kdyÅ¾ vztah podle jeho slov nes
tak nemám za potÅ™ebí dal&scaron;ích (tedy já to tak mám nastavené). Nebo ne? Mám vÄ›Å™it tomu co Å™íká a hodit to
chatování za hlavu (ale proÄ• mi to má být jedno??)? Jsou chlapi takoví je&scaron;itové, Å¾e si musí poÅ™ád nÄ›kde nÄ›co
dokazovat?? Co si je&scaron;tÄ› musí dokazovat, kdyÅ¾ má partnerku o tolik mlad&scaron;í? Nebo to nemám
Å™e&scaron;it? Jak na to??
Å˜e&scaron;il by to nÄ›kdo z Vás tÅ™eba radikálnÄ›?? NÄ›kdy si Å™íkám, Å¾e chatování do
dne&scaron;ního svÄ›ta patÅ™í. Å½e je to moÅ¾ná normální, vyrostla jsem pÅ™ece jen v trochu jiné dobÄ› (co do poÄ•ítaÄ•Å¯
dne&scaron;ní 20ti letí. Ti to tÅ™eba vÅ¯bec neÅ™e&scaron;í ... nevím, kaÅ¾dopádnÄ› mÄ› tato idea stejnÄ› nÄ›jak neuklidÅˆu
Å¾e obecnÄ› jsem schopna hodnÄ› vÄ›cí vyÅ™e&scaron;it, ale tato záleÅ¾itost mi zamÄ›stnává mozek (a srdíÄ•ko) víc neÅ¾
(a víc neÅ¾ by moÅ¾ná mÄ›la) a tak nÄ›jak pod tíhou emocí pÅ™estávám být objektivní a emocionálnÄ› nezainteresovaná.
proto Vás moc prosím o radu, díky za jakýkoli podnÄ›t a mÄ›jte hezký den, Ilona. PS: Chatovat jsem zkou&scaron;ela jen
jednou, ale vydrÅ¾ela jsem to asi 6 minut ... TakÅ¾e ani oplácet stejnou mincí by mÄ› nebavilo. Proto vymyslete nÄ›co
lep&scaron;ího, ano?

Milá Ilono,
on ten tvÅ¯j pÅ™ítel je vlastnÄ› úplnÄ› dokonalý, aÅ¾ na jednu malou chybku na kráse. DÄ›lá totiÅ¾ nÄ›co, s Ä•
nedokáÅ¾e&scaron; vyrovnat a co ti vadí tak, Å¾e zaÄ•íná&scaron; Å¾árlit a jsi depresivní a zoufalá. Å˜ekla bych, Å¾e
v&scaron;echny tyto emoce jsou normální a lidské a hlavnÄ› na místÄ›. Ví&scaron;, to od nÄ›ho to není moc hezké, vlastnÄ›
bych Å™ekla, Å¾e je to dost hnusné - pokud budu zdvoÅ™ilá; z oÄ•í do oÄ•í, nebo z ICQ na ICQ, bych to formulovala rozhodn
jinak. Ale nejdÅ™ív na úvod jeden pravdivý pÅ™íbÄ›h ze Å¾ivota:
Å½ila, byla jedna hodnÄ› blbá a naivní; sice domÅ¯ nosil
ale jinak blbá byla dost a nejednou mÄ›la &scaron;anci se o tom pÅ™esvÄ›dÄ•it. A tahle dívka, Å™íkejme jí Terezka, snila o prin
na bílém koni. Princ se opravdu jednoho dne objevil a byla láska jako trám a svatba a pÅ™i&scaron;ly i dÄ›ti. Tím ale
v&scaron;echno nekonÄ•í, naopak zaÄ•íná. Princ mÄ›l po krátké dobÄ› pocit, Å¾e je&scaron;tÄ› nepatÅ™í do starého Å¾eleza
je kolem tolik mlad&scaron;ích a hezÄ•ích a zajímavÄ›j&scaron;ích, které jsou ochotné obdivovat bílého konÄ›, tou dobou
dávno v garáÅ¾i.
KdyÅ¾ zaÄ•aly pravidelnÄ› pípat ve dvÄ› v noci SMS témeÅ™ u TerezÄ•iny hlavy a její princ trávil docela
Ä•asu s mobilem na WC, pÅ™ece jen jí to nedalo a ten mobil mu projela, fakt prachsprostÄ› mu tam vlezla. Ano, dostala pak co
si zaslouÅ¾ila, pÄ›knou pecku mezi svÄ›tla. TÄ›ch brouÄ•kÅ¯ a miláÄ•kÅ¯ a lásek nevidÄ›la snad za celý Å¾ivot. Princ po prvním
tytyty, sklopil u&scaron;i, doopravdy jak zmáchaný voÅ™ech. Sleduj, tady se tvÅ¯j a TerezÄ•in pÅ™íbÄ›h protínají, ale zatímco
tvÅ¯j konÄ•í tady, tak ten druhý má pokraÄ•ování. SchválnÄ›, zkus si tipnout, jestli toho princ nechal...
SprávnÄ›, nenechal, n
a ne, naopak pÅ™itvrdil. Objevily se tam pusinky, bradavky (teÄ• se rdím) a zbytek si uÅ¾ vÅ¯bec nechám pro sebe. Terezka
nejdÅ™ív vÄ›Å™ila, pak byla hysterická a dÄ›lala nechutné scény (není v tom rozhodnÄ› nevinnÄ›). A hádej, jak je to teÄ•? Chv
bohu zjistila, Å¾e doma nemá prince, ale pitomého a je&scaron;itného zmetka. Tak trochu mi pÅ™ipomíná toho, kterého si
pÄ›stuje&scaron; doma a vÄ›Å™ mi, i zmetci se dokáÅ¾ou chovat krááásnÄ›, mají-li publikum. Jejich pÅ™íbÄ›h je momentálnÄ
lehce nahnutý, rozhodnÄ› v&scaron;ak otevÅ™ený. NÄ›kdy totiÅ¾ staÄ•í umýt rÅ¯Å¾ovou barvu a nauÄ•it se pracovat s daným
materiálem, ale podotýkám, opravdu jen nÄ›kdy. Na rozdíl od tebe má Terezka starostí víc - víc neÅ¾ sama sebe a to víc neÅ¾
o jednoho, o dost víc...
TakÅ¾e, moje rada, vyuÅ¾ij toho, Å¾e teÄ• záleÅ¾í jen na tobÄ›, co bude dál - radÄ›ji teÄ• Å¾ádné
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nejspí&scaron; ani majetek. Nenech si líbit, co ti vadí a co tÄ› tak trápí, i kdyby ti v&scaron;ichni okolo tvrdili, Å¾e jsi
nevímjaká. HlavnÄ›, ber se váÅ¾nÄ› a vÄ›Å™ tomu, co cítí&scaron;, protoÅ¾e jen za tÄ›chto podmínek tomu uvÄ›Å™í i tvÅ¯j pÅ
okolo.
Mezi námi, i virtuální nevÄ›ra stejnÄ› jako ta normální, se (kdyÅ¾ uÅ¾) dá dÄ›lat inteligentnÄ› tak, Å¾e na to ten druh
nemusí pÅ™ijít. KdyÅ¾ o nÄ›koho stojím a miluju, pÅ™ece ho nebudu zbyteÄ•nÄ› vystavovat takovým pocitÅ¯m jako je Å¾árliv
nebudu riskovat vztah, na kterém mi záleÅ¾í. MoÅ¾ná u vás o nic nejde a pro tvého pÅ™ítele jeho internetové
kamo&scaron;ky nic neznamenají, znamenají ale definitivnÄ› pro tebe a to je pÅ™ece taky dÅ¯leÅ¾ité.
Kámo&scaron;ko, hla
vzhÅ¯ru, nastav si velmi pevnÄ› své hranice, aÅ¥ se za pár let nebije&scaron; do hlavy. NÄ›co o tom vím... Terezka P.S.
Dal&scaron;í, témÄ›Å™ totoÅ¾ný pÅ™ípad, je i zde, d@niela
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