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Asi víte, co je lanýÅ¾. Vzácné a drahé houby s tímto jménem se vyskytují zejména ve StÅ™edomoÅ™í, napÅ™íklad v italském
Piemontu, ve francouzském Périgordu Ä•i v oblasti Istrijského poloostrova. Rostou pÅ™eváÅ¾nÄ› v dubových a jiných listnatých
lesích. JenÅ¾e - já vám nechci psát o houbách, ale o lidech. Lidech, kteÅ™í jsou stejnÄ› dobÅ™í a pÅ™edev&scaron;ím - stejn
vzácní.

Tohle pÅ™irovnání mne napadlo, kdyÅ¾ jsem pÅ™emý&scaron;lela, jak zdÅ¯vodnit mnoha skuhralkám, proÄ• je tak tÄ›Å¾k
"toho pravého, vysnÄ›ného, hodného, milého... atd." Ano, je to asi stejnÄ› nároÄ•né, jako najít v lese lanýÅ¾e :-). NehledÄ› i na
dal&scaron;í moÅ¾nost podobnosti, protoÅ¾e tahle houba není zrovna nejhezÄ•í. A pÅ™itom jak je úÅ¾asná!
Ono totiÅ¾ s
partnera nezáleÅ¾í na kráse, jako na jeho kvalitách. A i kdyÅ¾ jsem zatím psala o tom partneru-lanýÅ¾i v muÅ¾ském rodÄ›,
stejné trápení mají muÅ¾i. Najít krásnou koÄ•ku nen nÄ›jak moc tÄ›Å¾ké, ale aby byla i ta známá "partnerka do
de&scaron;tÄ›"?
Tak zaprvé v&scaron;em hledaÄ•Å¯m doporuÄ•uji, aby si napsali v&scaron;echny své poÅ¾adavky. Ty
hlavní, i ty, které jsou tÅ™ebas na první pohled malicherné. Mj. jistÄ› víte, Å¾e kolikrát nÄ›jaká ta drobnost Ä•asem hraje roli
nejvÄ›t&scaron;ího rozvraceÄ•e vztahu, drobnost, kvÅ¯li které se stanete na partnera aÅ¾ alergickými. I. RozhodnÄ› nelovte.
NesoustÅ™eÄ•te se na hledání. Ten, pÅ™ípadnÄ› ta, která urputnÄ› loví, je k poznání a spí&scaron; neÅ¾ by se zadaÅ™ilo, bu
nimi pÅ™ípadní partneÅ™i uhýbat, utíkat. Ono je to snad nÄ›jak z toho nadrÅ¾eného lovce cítit &hellip;
Vzpomínám si na jed
konkrétní pÅ™ípad. Jedna moje - moc hodná a milá - kamarádka byla velice ne&scaron;Å¥astná, Å¾e stále nikoho
nemá, zkou&scaron;ela v&scaron;echno moÅ¾né a výsledek se nedostavoval. Tak jsem se rozhodla to
&bdquo;okouknout&ldquo;, pÅ™ípadnÄ› jí nÄ›jak navigovat. ManÅ¾el souhlasil, slíbil hlídat na&scaron;e mrÅˆata, a my dvÄ› se
vypravily veÄ•er na taneÄ•ky.
MÄ›ly jsme super místo, kousek od parketu. Helena se kradmo rozhlíÅ¾ela kolem, chvilkami
rudla, byla jak na trní. (Nevím, asi bych se podobnÄ› chovala a cítila pÅ™ed bunggie jumpingem.) KoneÄ•nÄ› pro ni nÄ›kdo
pÅ™i&scaron;el. VzápÄ›tí jsem &scaron;la s nÄ›kým na parket i já a snaÅ¾ila se nenápadnÄ› být poblíÅ¾. První tanec oba mlÄ
hlavu na jinou stranu, dvÄ› pohybující se sfingy. PozdÄ›ji uÅ¾ tanÄ•ili kus dál, ale v&scaron;imla jsem si, Å¾e si povídají. Super
KdyÅ¾ jsme se zase setkali u stolu, hned jsem na ni zvÄ›davÄ› vyjela, o Ä•em si povídali? &bdquo;O dovolené, co budeme
dÄ›lat v létÄ›.&ldquo; &bdquo;A co on? &bdquo;No, Å™íkal, Å¾e pojede s partou na vodu, tak jsem se zeptala, jestli mÅ¯Å¾u
s nima taky.&ldquo; &bdquo;JeÅ¾i&scaron;marjá, proÄ•? VÅ¾dyÅ¥ jste spolu mluvili poprvé v Å¾ivotÄ›. Co ti na to Å™ekl?&ld
&bdquo;Å½e je&scaron;tÄ› neví&hellip;&ldquo;
PochopitelnÄ›, Å¾e uÅ¾ pro ni nepÅ™i&scaron;el.To pÅ™eci není moÅ¾
nÄ›j hned zaÅ¥ala spáry!
Bylo to s ní docela tÄ›Å¾ké, ale snaÅ¾ila jsem se ji navigovat a kupodivu se nakonec zadaÅ™ilo. Sice to trvalo trochu dýl, al
nÄ›kolika "výukových veÄ•erech" si Helena nÄ›koho na&scaron;la, vdala se, vymilovali si synka a nÄ›jakou dobu spolu dokonce
manÅ¾elili. NevydrÅ¾elo to sice moc dlouho, je uÅ¾ dávno a podle v&scaron;eho navÅ¾dy rozvedená, ale to je zas jiná story.
(Ono totiÅ¾ není zas tak tÄ›Å¾ké si nÄ›koho najít, pÅ™ípadnÄ› se i okrouÅ¾kovat, ale hor&scaron;í je, ve vztahu vydrÅ¾et, um
dvojici. To je holt uÅ¾ podstatnÄ› vy&scaron;&scaron;í level...
Nesmíte být jak suchý zip, hned se pÅ™ilepit.
Ve vztahu
nesmírnÄ› jednoduché pravidlo: jeden couvá a tím dává tomu druhému najevo, Å¾e jeho zájem není aÅ¾ tak Å¾íÅ¾nivý. CoÅ¾
druhého podnítí - vlastnÄ› provokuje - k tomu, aby se snaÅ¾il couvajícího odchytit.
A - platí to i obrácenÄ›: pokud se na
partnera nÄ›jak vÄ›&scaron;íme, oblemcáváme ho svými city, vyÅ¾adujeme 100% jeho Ä•asu, zaÄ•ne zcela zákonitÄ› couvat.
d@niela Mj. máte nÄ›jaký konkrétní pÅ™íklad? Napi&scaron;te!

https://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 8 March, 2021, 19:41

