
33 let – mazej do vztahu!

„Už je mi 33 a m la bych s tím p ece n co ud lat“,  íká mi jedna dáma. Ve vztazích sice
la  n kolik  zajímavých  epizod,  ale  žádná  z  nich  ji  neuchvátila  natolik,  že  by  se  pro

doty ného rozhodla jako pro dlouhodobého partnera. Jedna z epizod skon ila pro p ílišný
zájem  muže  o  více  partnerek  najednou,  jiná  epizodka  pro  vyprchání  lásky  a  mnohé  další
prost  pro jejich krátkodobost. Najednou se na scén  objevil nový muž, pracovitý, zajišt ný,
s vlastní firmou a mozek doty né za al hlásit, že by to mohl být on.

Je mi p ece už docela dost let a na n jaké vyskakování už nemám íslo. Hezky se uklidním,
ot hotním  a  pracovitého,  zajišt ného  k  tomu  p ece  pot ebuji.  Zrovna  ani  jeden  nem li
žádnou partii rozehranou, tak pro  by to nezkusili? Domluvili se proto, že to spolu zkusí.

První týdny, jež mají p eci vždy být plné nádherných dn , ale stále nep icházely. První sex
nebyl nic moc a horlivá láska plná p etékajících emocí se nedostavovala. Rozum vyst ídal
nadšení i horlivost. Láska z rozumu je p ece taky láska a život rozhodn  nem že být o tom,
že stále chci prožívat n jaké vylomeniny a emo ní ohromování.

Jak  as  šel,  paní  dáma  zjistila,  že  ji  za íná  bobtnat  b íško  a  ob ma  bylo  jasné,  co  musí
honem rychle ud lat. I když kdesi hluboko v sob  oba cítili, že to není úpln  ono, již cesta
ven  nebyla.  Mali ký  se  p ece  tla il  na  sv t  a  má  právo  na  úplnou  rodinu.  A  navíc,  co  by
tomu eklo okolí? Takoví mladí lidé a neumí se postarat o malého. A co by ta holka cht la?
Má hezkého, zajišt ného, pracovitého chlapa a ona je nespokojená? Nevd nice!

No nic, svatba se postupn  blížila, p ípravy vrcholily, maminky poskakovaly, otcové shán li
to nejlepší pití. Všichni se kolem radovali, až na jednu osobu. Na tu dívku. Ona kdesi v sob
hluboko cítila, že jede po cest  n kam, kam nechce. Všichni se sice tvá ili, že je to správná
cesta, ale ona cítila pravý opak.

Jak  by  se  dle  vás  m la  cítit  dívka  v  den  svatební?  Je  to  p ece  den,  na  který  se  všechny
princezny t ší, vysnívají si ho celé d tství, jak s dlouhým závojem projdou katedrálou a
sko í do náru e toho vyvoleného. Naší paní se ale takového pocity ne a ne dostavit. Místo
toho  se  chv la,  plná  rozpor  si  oblékala  svatební  šaty  a  objevily  se  i  drobné  depresivní
myšlenky: „Je to opravdu ta cesta pro m ?“.

i  pohledu  na  svého  nádhern  oble eného  partnera  op tovala  úsm v  a  slzu  lásky,  ale
nebylo to up ímné, oddané, žhnoucí. Všemu tomu chyb lo to podstatné. Souhlas mozku, že
je to to pravé. Na oko vše vypadalo dob e, uvnit  však pochybnosti, sucho a žal.

as je ale neúprosný a spravedlivý. Odm uje každému stejn . I této mladé dvojici za al
ukrajovat svým tempem. Ubíhaly roky, dít  rostlo a najednou se mladé dám  za aly
zv tšovat deprese a co navíc, objevily se sebevražedné myšlenky i myšlenky na zabití celé
rodiny najednou.



Nešlo o chorobný stav mozku. Kdepak! Jak jsem zjistil, mozek si dovedl vykalkulovat, že
pro získání dobrého pocitu by bylo nejlepší, kdyby doty ná byla sama. Jedin  tak  by mohla
op t získat ty pocity,  po kterých každá žena touží.  Horlivá láska,  sdílení  emocí,  nadšení  a
další specifické prožitky, vlastní jenom jí.

Jednoduše, mozek nelze oblbnout a pokud se vám to poda í, nevyhrajete dlouhodob .
Jednou se vody uklidní a co bylo dlouho ukrýváno pod jejich hladinou, vyjde na povrch.
Proto neposlouchejte nikoho jiného než sebe a sv j kdesi ukrytý vnit ní hlas, který vás vede
do pohody, klidu, dobrého pocitu.

Vyko te rady všech, co byste všechno m li a hledejte pouze dobrý pocit, hledejte svoji
pohodu.  Jak  jinak  chcete  být  pro  svoji  budoucí  rodinu  p ínosem,  než  jako  sami  plní  síly,
pokoje, lásky a nadšení?

Jsou vratné a nevratné chyby. Špatná volba životního partnera je chybou nevratnou. Proto
bd te!


