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Milá Danielo, chtÄ›la bych znát vá&scaron; názor. PÅ™ed pÄ›ti mÄ›síci mÄ› podvedl pÅ™ítel, bohuÅ¾el bylo to pro oba velmi
trapné a nepÅ™íjemné, protoÅ¾e jsem ho pÅ™istihla skoro inflagrati. TémÄ›Å™ jsem se nepoznávala, jak jsem Å™ádila. SnaÅ
mi to hned na místÄ› vysvÄ›tlit, ale spí&scaron; svalováním viny na mÄ›! No, dal&scaron;ím jeho pokusÅ¯m o vysvÄ›tlování
jsem uÅ¾ &scaron;anci nedala. Roze&scaron;li jsme se.

On se mÄ› pak snaÅ¾il spí&scaron; vyhýbat. Vím, Å¾e to byl z jeho strany asi spí&scaron; jen úlet, protoÅ¾e zÅ¯stal sám.
rozchodu jsme spolu nebyli schopni vÅ¯bec nijak komunikovat, ani jsme si nevypoÅ™ádali na&scaron;e vÄ›ci. Asi po tÅ™ech
mÄ›sících jsem ho o jednu svoji vÄ›c poÅ¾ádala,protoÅ¾e jsem ji nutnÄ› potÅ™ebovala. UdÄ›lal mi &scaron;ílenou scénu; a m
Å™e&scaron;il jen pÅ™edání té vÄ›ci, tak na mÄ› jeÄ•el, Å¾e uÅ¾ se mnou nechce mít nic spoleÄ•nýho a &scaron;okoval mÄ›
Å¾e pÅ™eci nemÅ¯Å¾e za to, Å¾e se mu postavil ...
Å˜ekla jsem mu, Å¾e se tedy zaÅ™ídím jinak, Å¾e mi to za ty nervy
si tedy ty vÄ›ci nechá. Druhý den mi volal,nevzala jsem to, ale vÄ›ci mi nechal u sousedÅ¯.
TeÄ•, po 5ti mÄ›sících, jsme zaÄ•ali trochu komunikovat, a on ve spoleÄ•nosti zaÄ•al pÅ™ipomínat pÅ™ede mnou na&scaron
spoleÄ•né záÅ¾itky atd. PÅ™estoÅ¾e jsem si Å™ekla, Å¾e pokud se s ním zaÄ•nu bavit, nebude to uÅ¾ o jeho nevÄ›Å™e, ta
ná&scaron; první rozhovor tam samozÅ™ejmÄ› sklouznul. On breÄ•el, Å¾e pÅ™edtím si neuvÄ›domoval nebo spí&scaron;
nechápal, Å¾e mi ublíÅ¾il, teÄ• prý ví, jak mi stra&scaron;nÄ› ublíÅ¾il, Å¾e mÄ› má poÅ™ád rád.
Já jeho bohuÅ¾el taky, i
jako dÅ™ív. ProstÄ› jsem nÄ›jak ztratila o nÄ›m iluze, které jsem pÅ™edtím mÄ›la, pÅ™estala jsem ho tak obdivovat jako pÅ™e
mÄ› tak nÄ›jak obyÄ•ejnÄ›j&scaron;í. Co nechápu je, Å¾e pÅ™estoÅ¾e lituje toho, Å¾e mi ublíÅ¾il, lituje podle jeho vyjádÅ™e
jsem to pochopila) nejvíc toho, Å¾e jsem na to pÅ™i&scaron;la. Je to normální my&scaron;lení chlapa?
Co si o tom myslíte?
DÄ›kuji za odpovÄ›Ä•,JITKA O D P O V Äš ÄŽ : Milá Jitu&scaron;ko,
v tomhle jsou chlapi jak malé dÄ›ti :-))). Pochopiteln
kdyby to pro&scaron;lo, a on si tro&scaron;ku uÅ¾il bokem a ty jsi na to nepÅ™i&scaron;la, tak by to - podle nÄ›j - bylo
v&scaron;echno OK... Jak Å™íkám, jak malej kluk... JenÅ¾e - pokud bys to udÄ›lala ty, tak nevím nevím, jak by to bral!
He
musí&scaron; se rozhodnout, jak moc je jinak dobrej. Ví&scaron;, zkus ho hodnotit tak, jako kdyby se nejednalo o tvého
partnera, ale o zcela cizího. TakÅ¾e si tÅ™ebas napi&scaron; na kus papíru nÄ›co jako kdybys mÄ›la o nÄ›m psát "posudek".
Tzn. napÅ™.: jak je spolehlivej, jestli mu mÅ¯Å¾e&scaron; v bÄ›Å¾ných vÄ›cech vÄ›Å™it - dejme tomu, Å¾e jste domluveni n
&scaron;estou, tak jestli nepÅ™ijde normálka aÅ¾ kolem osmé... Nebo - jestli moc neutrácí, zda umí &scaron;etÅ™it... Jak se
chová ke svým rodiÄ•Å¯m, jak ke tvým... Jak se chová ve spoleÄ•nosti k ostatním lidem... Zda je to tvor "úklidnej" nebo
bordeláÅ™... Zda ti doma pomáhal, nebo to nechal v&scaron;echno na tobÄ›.... jak se chová k ostatním Å¾enským, zda
vypadá "lehce sveditelnej"... atd. atd. - prostÄ›, na v&scaron;echno, co si jen vzpomene&scaron;.
A pak se soustÅ™eÄ• na
takové ty "dÅ¯leÅ¾ité" vÄ›ci, jako kdysi napÅ™. v jednom vtipu Å™íkal myslím Werich: má Å¾ena rozhoduje o drobnostech - ja
je co nakoupíme, kam pojedeme na dovolenou, kde budeme a za kolik bydlet, a já o tÄ›ch velkých vÄ›cech - jako je napÅ™.
ná&scaron; vztah ke Kuvajtu, situaci ohlednÄ› oteplování zemÄ›.... atd.
ProstÄ› se snaÅ¾ si ho poÅ™ádnÄ› prokádrovat. A
uvÄ›domit si, co pro tebe znamená - tím pádem se sama od sebe dozví&scaron;, zda mu ten úlet mÅ¯Å¾e&scaron;
odpustit, nebo zda hrozí, Å¾e ho bude opakovat...
KdyÅ¾ tak se je&scaron;tÄ› ozvi, d@niela
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