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VE TMÄš JE KAÅ½DEJ ÄŒERNEJ...
ÄŒtvrtek, 01 listopad 2007

Dobrý den, obracim se na Vás s prosbou o pomoc. JiÅ¾ dva roky jsem vdaná, s manÅ¾elem jsme mÄ›li problémy a já
shodou okolností potkala nÄ›koho, koho jsem jiÅ¾ znala. Tak jsem se od manÅ¾ela odstÄ›hovala a jiÅ¾ dva mÄ›síce bydlim jin
stále si nejsem jistá, zda dÄ›lám dobÅ™e. ManÅ¾el mÄ› nejdÅ™ív prosil, aÅ¥ se vrátim, Å¾e se v&scaron;e zmÄ›ní. Nyní spolu
je&scaron;tÄ› obÄ•as komunikujeme.
Situace je taková, Å¾e on Ä•eká, Å¾e se omluvim a budu litovat. Ten druhý Ä•lovÄ›k mÄ› ale má rád a snaÅ¾í se mi se
v&scaron;ím pomoct a podpoÅ™it mÄ›. KvÅ¯li manÅ¾eloj jsem se odstÄ›hovala do Prahy a nyní mám moÅ¾nost buÄ• se vrátit
manÅ¾eloj a omluvit se mu a prosit o odpu&scaron;tÄ›ní. A co bude dál nevim, nebo se mám vrátit zpÄ›t domÅ¯, do Hradce,
kde je ten druhý. Mám tedy zmÄ›nit práci a celý Å¾ivot a zaÄ•ít znovu?
Prosim, mÅ¯Å¾ete mi poradit, který smÄ›r je pro mÄ
nejlep&scaron;í? PÅ™edem stra&scaron;nÄ› moc dÄ›kuji, protoÅ¾e jsem jiÅ¾ zoufalá, trvá to jiÅ¾ tÅ™i mÄ›síce a uÅ¾ nemám
sil.Iva ODPOVÄšÄŽ: Milá Ivu&scaron;ko,
pÅ™ipadá mi, Å¾e bys to v&scaron;echno rozhodování nejradÄ›ji nechala na
kartáÅ™ce, hodu kostkou nebo "ve které ruce mám Ä•ernou kuliÄ•ku"? Ano, vÄ›Å™ím ti, Å¾e si neví&scaron; rady - jeden ti slib
hory doly Ä•erný les, ale pÅ™edtím, ty pÅ™edchozí roky, to asi nebylo tak fajn, aby tÄ› to obrnilo proti svodÅ¯m ostatních vlÄ•ák
druhý zas tÄ› pentlí o omamuje novotou... Je to v&scaron;echno zase - na chvilku - jiné...
Podle v&scaron;eho jsi bezdÄ›tná,
jinak bys se asi zmínila. TakÅ¾e tu nejzávaÅ¾nÄ›j&scaron;í vÄ›c mÅ¯Å¾eme &scaron;krtnout. Také asi nebude&scaron; moc
stará, tudíÅ¾ to tvoje manÅ¾elství je spí&scaron; "vejlet, který se nevyvedl, protoÅ¾e pr&scaron;elo". AlespoÅˆ podle toho, co
Ä•i&scaron;í ze tvého e-mailu. Na rozdíl od tvého muÅ¾e, který va&scaron;e manÅ¾elství bere váÅ¾nÄ›ji a i pokud se nechova
vÅ¾dy tak, jak by asi mÄ›l, má snahu dát v&scaron;e do poÅ™ádku.
Podívej, nikdo to nemÅ¯Å¾e rozhodnout za tebe - a ani
nedoporuÄ•uju Å¾ádný z Ä•arodÄ›jných postupÅ¯, to je dobré akorát tak do filmÅ¯ a televizních seriálÅ¯. Ve skuteÄ•ném Å¾ivotÄ
musí&scaron; být s tím, kdo bude tolerovat tvoje obÄ•asné (men&scaron;í) prÅ¯&scaron;vihy a ty zas reciproÄ•nÄ› jemu. Ten
nejlep&scaron;í manÅ¾el ti má být hlavnÄ› kamarádem, protoÅ¾e v posteli jste jen chvilku... SamozÅ™ejmÄ›, Å¾e to také hraje
velkou roli - ale rozhodnÄ› najde&scaron; víc loÅ¾nicových sportovcÅ¯ na &scaron;piÄ•kové úrovni, neÅ¾ chlapÅ¯, kteÅ™í se za
tebe postavÄ›jí v nÄ›jaké mizerné situaci, kteÅ™í tÄ› budou konej&scaron;it v prÅ¯s-&scaron;vízích, nenechají tÄ› trápit, ale
naopak se budou snaÅ¾it tÄ› rozesmát.
Nevybírej si podle uhranÄ•ivého pohledu a slibÅ¯, nedej na omraÄ•ující záÅ¾itky - ví
jeto tÄ›Å¾ké tomu odolat, ale Pretty Woman byl opravdu jen film... :-))).
DoporuÄ•uju ti, abys - jestli je to moÅ¾né - obÄ›ma
borcÅ¯m napsala, Å¾e si dává&scaron; na pár dnÅ¯ Ä•as, aby ti zchladla hlava a Å¾e se rozhodne&scaron;. Nemohla bys
zatím být u rodiÄ•Å¯ nebo u kamarádky? Pak si zpÄ›tnÄ› v hlavÄ› projeÄ• ty dva manÅ¾elské roky, co bylo hezké, co ne - a zkus
to zhodnotit. StejnÄ› tak toho druhého. Dost moÅ¾ná, Å¾e bys - nÄ›jak to pÅ™eci jen Ä•ucháááám... - mÄ›la napÅ™ed víc doz
pro opravdu váÅ¾ný vztah sama... d@niela
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