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K A P I T O L A P RV N Í

Podstata zrady
Na tomto svûtû jsou dva typy lidí – dobﬁí a zlí. Ti dobﬁí
lépe spí a ti zlí se daleko rad‰i probouzejí.
WOODY ALLEN

ez ohledu na to, co jste za ãlovûka, existují skuteãnû zlí
lidé, kteﬁí jsou pﬁipraveni rozvrátit vá‰ svût a du‰evní
pohodu takov˘m zpÛsobem, Ïe si to ani neumíte pﬁedstavit.
Jestli toto nevíte, nebo tomu nevûﬁíte, jste nebezpeãnû naivní. A naopak, pokud se domníváte, Ïe v‰ichni lidé jsou ‰patní, jste nebezpeãnû paranoidní. Mezi tûmito dvûma extrémy
je pravda o smutné pﬁirozenosti ãlovûka, s níÏ musíme v‰ichni poãítat: zrady jsou bûÏn˘m jevem.
Zrada je poru‰ením dÛvûry v zákony nebo lidi a zahrnuje neãestné jednání, leÏ, ‰vindl ãi krádeÏ, podvod, klam, pomluvu, pokrytectví, nevûru, vlastizradu, svedení na scestí,
‰ikanu, zpronevûru… Tímto jsem vyjmenovala alespoÀ nûkolik typÛ zrady.
KaÏd˘ ãlovûk na zemi byl nûkdy zrazen, dostal ránu pod
pás, proÏil ‰ikanu, v˘smûch nebo útok na svou povûst. Tahle dûsivá zku‰enost ve vás vyvolá pocit ochromení, strachu,
smutku a obrovského vzteku. Nûkdy se z vás v dÛsledku toho
dokonce stane takov˘ cynik, Ïe na velice dlouhou dobu naprosto zmûníte základní zpÛsob svého uvaÏování a pﬁístup
k ostatním lidem.
Nûkteﬁí lidé zaãnou po takovém útoku uÏívat drogy nebo
pít, propadnou depresi ãi pﬁijmou zpÛsob my‰lení „spálené
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zemû“ a kvÛli své bolesti a neschopnosti dosáhnout nûjaké
omluvy, od‰kodnûní od zrádce nebo úlevy se zlobí na v‰echny a na v‰echno.
KdyÏ se stanete obûtí útoku, první reakcí je ‰ok a neochota
uvûﬁit. Potom se snaÏíte to, co se stalo, uzavﬁít. Pokud se to
nepodaﬁí, vrátíte zrádci úder, coÏ situaci obvykle je‰tû zhor‰í. Po nûjaké dobû se obrátíte na ostatní, aby vás utû‰ili, poskytli vám psychickou podporu a pomohli vám zrádce
zastavit.
Pravdûpodobnû jste zjistili, Ïe vût‰ina lidí s vámi zpoãátku
soucítí, ale pozdûji uÏ nechtûjí naslouchat. Také jste zﬁejmû
pochopili, Ïe jen málo lidí se vás zastane. Proã? ProtoÏe se
ani oni sami nechtûjí stát terãem zrádce. Zrádcové mají obrovskou moc, protoÏe „dobﬁí lidé“ jsou více neÏ ochotní pﬁihlíÏet a nic nedûlat, aby si nekomplikovali vlastní Ïivot.

Nejtemnûj‰í místa v pekle jsou vyhrazena tûm, kteﬁí
zachovávají nestrannost v ãasech morální krize.
DANTE ALIGHIERI

To znamená, Ïe k va‰emu prvnímu zranûní (zrada) pﬁibude je‰tû uráÏka (na va‰i stranu se nepﬁidají Ïádní stateãní
pﬁívrÏenci). Místo povzbudivé podpory vás po pÛvodní zradû ãeká obrovské zklamání. To, Ïe celá armáda lidí, kteﬁí
vám mûli b˘t oporou, couvne, kdyÏ hledáte dobrovolníky,
jiÏ by vám pomohli vybojovat va‰i bitvu, mÛÏe b˘t ve skuteãnosti je‰tû hor‰í zku‰enost, neÏ jakou pﬁinesla pÛvodní zrada. NejenÏe jste obûtí zrady, ale navíc vás v‰ichni opustili
a vy jste zÛstali na svÛj boj sami. Zaãnete pﬁem˘‰let, k ãemu
jsou pﬁátelé. Zaãnete také pochybovat o právním a spoleãenském systému, kter˘ jako by se v‰emoÏnû snaÏil chránit
pachatele.
Já stále zapomínám, Ïe b˘t „doktorkou Laurou“ – i kdyÏ

Jak pfieÏít - zlom

14.9.2012

11.50

Stránka 15

P O D S TATA Z R A D Y

15

je to moÏná poÏehnáním, protoÏe dokáÏu pomoct lidem, aby
byli lep‰í a lépe se chovali – s sebou nese i jisté problémy,
které pramení z vnímání, závisti, zá‰ti nebo soutûÏivosti ostatních. Stále si naivnû myslím, Ïe prostû mohu b˘t „jednou
z nich“, ale jednodu‰e to není moÏné. Toto pﬁesvûdãení mi
komplikuje Ïivot. Nedávno mi nabídli ãlenství ve správní radû
neziskové organizace, která se vûnuje ãinnosti blízké mému
srdci. Pomyslela jsem si: Tentokrát tﬁeba mohu b˘t „jednou
z nich“ a vyuÏít své známé jméno, abych pomohla realizovat
nûkteré úÏasné dobroãinné aktivity. ·éf organizace a jeden
z v˘znamnûj‰ích ãlenÛ byli pro svou práci nesmírnû zapálení… A tak jsem se nechala unést pﬁedstavou, co v‰echno pro
nû mohu udûlat.
Pﬁi‰la jsem na první schÛzi správní rady a tﬁi ãlenové ãekali venku pﬁed budovou ve tmû a zimû na nûkoho, kdo otevﬁe zamãené dveﬁe. KdyÏ jsme nedokázali osobu, která má
klíãe, sehnat, plná nad‰ení a vstﬁícnosti jsem navrhla: „Co
kdybychom se pﬁí‰tû se‰li u mû?“ Usoudila jsem, Ïe by to bylo
pﬁíjemnûj‰í a pohodlnûj‰í.
Jeden z ãekající trojice se ke mnû s velice nepﬁátelsk˘m
v˘razem obrátil a pronesl – teì se podrÏte: „Nemyslete si, Ïe
si tady budete hrát na ﬁeditelku.“
Spadla mi ãelist. Ohromenû jsem namítla: „NesnaÏím se
hrát si na ﬁeditelku. Jenom jsem nabídla k dal‰ímu setkání
svÛj domov.“ Je‰tû jednou vûtu zopakoval. Probrala jsem se
a ucítila zápach kanálu. ¤ekla jsem: „Tak jo,“ otoãila se na
podpatku a ode‰la. Pochopila jsem, Ïe pro nûkteré lidi je jejich maliãk˘ svût místem, kde mají moc a pocit dÛleÏitosti.
I kdyÏ mnoh˘m by pﬁipadalo jako v˘hoda, Ïe mohu pomoct, tito lidé by to povaÏovali za osobní degradaci.
A teì ke zradû. Jeden z té trojice byl „pﬁítel“, ale dál mlãky stál pﬁed zamãenou kanceláﬁí, aniÏ pronesl jediné slovo
na moji obranu. Mohl svému kolegovi ﬁíct: „Neblázni, jen
nám chce pomoct… To je pﬁece bezva… Uklidni se.“ Já nevím… Mohl ﬁíct cokoli!
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Pozdûji ten veãer nebo dal‰í den mi zavolal, aby mû politoval. AspoÀ nûco!
To, Ïe ten první chlápek byl hulvát, je jednodu‰e otravné.
To, Ïe mÛj „pﬁítel“ neãinnû pﬁihlíÏel, mû bolí a jsem z toho
smutná.
Následující den se mi ãlovûk, kter˘ mi nabídl ãlenství ve
správní radû, omluvil za neomalené chování dotyãného ãlena a poÏádal mû, abych odchod ze správní rady zváÏila. Dodal, Ïe v kaÏdé skupinû lidí se najdou hlupáci.
Asi hodinu jsem o tom pﬁem˘‰lela. Pak jsem mu odepsala, Ïe jedin˘m dÛvodem, proã jsou v kaÏdé skupinû lidí hlupáci, je, Ïe slu‰ní lidé je tam nechají.
Na to neodpovûdûl.
„Neãinnû pﬁihlíÏející“ lidé se snaÏí hájit svou pasivitu nejdﬁív tím, Ïe zradu bagatelizují. ¤eknou vám tﬁeba, Ïe jde o naprosto nepodstatnou záleÏitost; Ïe to není natolik dÛleÏité,
abyste se tím zaobírali; Ïe vût‰ina lidí mu/jí stejnû nevûnuje
pozornost; Ïe to pﬁejde; aÈ ho/ji prostû ignorujete; aÈ se snaÏíte chovat nekonfliktnû; nebo vám dají starou dobrou radu:
„Moudﬁej‰í ustoupí.“
Jistû, v nûkter˘ch pﬁípadech skuteãnû o nic nejde. Cvokaﬁ
by vám nejspí‰ poradil dát si sklenku vína a vyspat se z toho.
Pokud o nic nejde a jedná se jen o nedorozumûní, lze to snadno napravit pﬁátelsk˘m rozhovorem, kter˘m si navzájem vyjasníte situaci a obnovíte vztahy.
A teì k zásadnímu „ale“. âlovûk je vût‰inou natolik rozumn˘, zejména kdyÏ se z toho vyspí, Ïe pozná rozdíl mezi
zádrhelem v komunikaci a otevﬁenou zradou dÛvûry, loajality, soukromí, vûrnosti, prestiÏe, povûsti, vztahÛ a tak dál.
Jsou zrádci zlí úmyslnû? Nakonec, vzhledem ke spou‰ti,
kterou napáchají, a bolesti a psychické devastaci, kterou zpÛsobí…, na tom vlastnû nezáleÏí. Jsem hluboce pﬁesvûdãená,
Ïe lidé, co dûlají ‰patné vûci, pﬁedstavují ‰kálu od sociopatÛ
aÏ po bûÏné jedince. Ti ospravedlÀují své ‰patné chování tûmi
nejzvlá‰tnûj‰ími zpÛsoby. Od sociopatÛ vám nejvût‰í nebez-
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peãí nehrozí. Nejvíc se musíte mít na pozoru pﬁed obyãejn˘mi lidmi ve sluÏbách svého ega, spoleãenského postavení,
finanãních pﬁíleÏitostí, závisti a pﬁízemní ‰kodolibosti. Vyskytují se totiÏ na místech, kde je nejménû ãekáte: ve ‰kole,
kostele, rodinû, sousedství, okruhu pﬁátel, zamûstnání…, prostû v‰ude, kde pﬁicházíte do kontaktu s ostatními.
Uvûdomují si tihle lidé, Ïe jsou „zlí“ nebo Ïe udûlali nûco
„‰patného“? KaÏd˘ den mluvím s tûmi, kteﬁí provedli ty nejodpornûj‰í zrady, ale pﬁesto popírají, Ïe jednali neãestnû. Popírají to! SnaÏí se uvádût pﬁíklady, co se stalo jim (obvykle
nevinné), a pﬁesvûdãit mû, Ïe se tak nepûknû zachovali z nutnosti ãi oprávnûnû. Tihle „obyãejní“ lidé ãasto vÛbec neuvaÏují o lidství sv˘ch obûtí. Ve skuteãnosti by dokonce popﬁeli
i to, Ïe lidské terãe jimi veden˘ch útokÛ jsou obûti.
Dostávám se k jádru vûci: ublíÏit jinému ãlovûku se zdá
správné, kdyÏ to poslouÏí egu pachatele. Jasné a prosté. Je neuvûﬁitelnû vzru‰ující mít „BoÏí“ moc nad Ïivotem jiného ãlovûka, jenÏ vlastní nûco, co chcete, nebo je nûk˘m, k˘m touÏíte
b˘t vy.
KdyÏ se nûkdo snaÏí tûm lidem vysvûtlit, Ïe jejich chování je ‰patné, chorobné, kruté ãi nespravedlivé, oni stejnû neustoupí. Pﬁipustit, Ïe jednají ‰patnû, by byla taková rána pro
jejich vnitﬁní psychickou vyrovnanost, Ïe se tomu chtûjí za
kaÏdou cenu vyhnout. Vûãnû se budou dohadovat, Ïe jsou
v právu, i kdyby to znamenalo vym˘‰let si lÏi nebo pﬁekrucovat dílãí pravdy. A kdyÏ se jim nûkdo pokusí v jejich jednání zabránit, dokonce i jejich pﬁátelé, budou pravdûpodobnû
uvádût fale‰nû znûjící zdÛvodnûní, tﬁeba Ïe jejich obûÈ dotyãné obránce nûjak˘m zpÛsobem ovlivnila. To, Ïe svádûjí
na obûÈ ve‰ker˘ nesouhlas ãi nespokojenost se sv˘m chováním nebo kritiku, je‰tû víc podnítí jejich ospravedlÀování.
Nakonec se nemohou vzdát „odÛvodnûného“ pocitu, Ïe jsou
v právu, protoÏe pﬁiznat, Ïe se m˘lili – ne, pﬁiznat, Ïe se snad
chovali ‰patnû –, je pﬁedstava, která je totálnû vyvádí z míry.
Tu‰í, Ïe by pak vypadali proradní, zlomyslní, krutí, malicher-
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ní, nenávistní, hloupí a zlí. Zrádci jen zﬁídka ustoupí nebo se
vzdají. To je dal‰í dÛvod, proã z nich jde takov˘ strach.
Tu a tam – jak jsem zaÏila s volajícími pﬁi vysílání – se
mnou lidé, kteﬁí nûkoho zradili, bojují. Nakonec ale pﬁipustí, Ïe prostû potﬁebovali zmûnit zpÛsob, jak˘m na nû svût
pohlíÏí, jak sami sebe vnímají, jak v tom svûtû vypadají. Tím,
Ïe nûkoho zniãili, ranili nebo mu ublíÏili, se chtûli toho kritického pohledu zevnitﬁ a zvnûj‰ku zbavit.
Jin˘mi slovy – pﬁestoÏe nechci, abyste zrádce litovali –,
nûkteﬁí vnitﬁnû nejistí lidé, co uvnitﬁ pravdûpodobnû trpí, se
rozhodnou pomstít, aby ostatní poznali jejich bolest. KdyÏ
sami bolest pÛsobí, cítí se lépe. Proã nechci, abyste zrádce litovali? ProtoÏe existují jiné moÏnosti, jak se vypoﬁádat s bolestí, frustrací a zklamáním, a jednou z nich je najít duchovní
nebo psychologickou pomoc. Jsme svobodní lidé a základní
lidská slu‰nost vyÏaduje, abychom se vyrovnali s na‰í bolestí, zmatkem a existenãním vztekem zpÛsoby, které nepÛsobí
bolest jin˘m. Nicménû vÏdy dochází k ublíÏení.
Nedávno jsem mluvila v éteru se Ïenou se dvûma dûtmi,
ãtyﬁlet˘m a osmnáctimûsíãním, která ode‰la z manÏelství s násilníkem. ¤ekla, Ïe její rodiãe i duchovní se spojili a snaÏili
se ji za kaÏdou cenu pﬁimût, aby v té nebezpeãné situaci zÛstala. I kdyÏ se od manÏela nakonec odstûhovala, je pr˘ na
nûj nesmírnû rozzlobená, Ïe jí ubliÏoval a zniãil jí Ïivot, rodinu a sny. Nyní se pﬁistihla, Ïe si svÛj vztek vybíjí na ãtyﬁletém synovi. Ví, Ïe by to nemûla dûlat, ale „nemÛÏe si prostû
pomoct“. Nesmysl! Je stejná jako její manÏel: zakomplexovaná, ne‰Èastná a zklamaná Ïivotem, a aby se cítila lépe, vybíjí si vztek na nûkom slab‰ím.
Ta Ïena mûla moÏnost rozhodnout se, zda bude mít dûti
s nezral˘m a nebezpeãn˘m muÏem. Její syn takovou moÏnost
nemá a je vlastnû zajatcem její neochoty pﬁiznat si vlastní
slabost. ManÏel projektoval svou slabost do ní a trestal se tak
za vlastní slabo‰ství. Ona se zaãíná chovat stejnû. Oba zradili ãlovûka, kterého mají milovat a chránit.
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Dlouho jsem se jí to snaÏila vysvûtlit. KdyÏ bylo zﬁejmé,
Ïe se mi to nedaﬁí, poukázala jsem na jejího malého syna. Sdûlila jsem jí, Ïe ze stejného dÛvodu, proã ona opustila svého
násilnického manÏela, by její dûti mûly opustit ji... Ale nemohou. Naprosto ji to ohromilo, coÏ jsem mûla v úmyslu.
âasto musím volající ‰okovat, aby jim do‰lo to, co nechtûjí
vûdût: Ïe nepﬁítelem ostatních jsou teì oni sami.
Nabídla jsem jí jiné moÏnosti, jak se se situací vypoﬁádat,
neÏ niãit své dûti ze studu, Ïe Ïila s takov˘m muÏem, tolerovala ho a podlehla nesmyslnému tlaku lidí kolem sebe, kteﬁí ji zradili pﬁesvûdãováním, aby „udrÏela manÏelství a rodinu“
za kaÏdou cenu. Navrhla jsem, aÈ se obrátí na sociální odbor, na nûjak˘ ãas svûﬁí dûti matce a vyhledá psychologickou
pomoc, aby pﬁijala vlastní povahu a zapracovala na ní k lep‰ímu. Pﬁipomnûla jsem jí, Ïe mûla dost síly a zdravého rozumu na to, aby koneãnû – bez jakékoli podpory – vyﬁe‰ila
nebezpeãnou situaci. Teì by mûla pouÏít stejnou odvahu
a moudrost k tomu, aby pomohla sama sobû.
Existují dva zpÛsoby, jak „nab˘t sebedÛvûry“. Jedním je
rozdm˘chat vlastní plamen, aby záﬁil jasnûji (coÏ tato matka
udûlala tím, Ïe opustila násilnického manÏela); druh˘m zpÛsobem je ztlumit nebo uhasit svûtlo jin˘ch (coÏ zaãala dûlat
se sv˘m mal˘m synem). BohuÏel se zdá, Ïe je snadnûj‰í vydat se cestou destrukce jin˘ch lidí. Zabere ménû ãasu, plánování a úsilí. A navíc vám pﬁipadá, Ïe pﬁi destrukci záﬁíte
jasnûji. Plameny hoﬁí i v pekle... Ale já bych to nenazvala vylep‰ením temnoty.
Jednání zrádcÛ má nespoãet motivací. Je jich pﬁíli‰ mnoho, neÏ aby se daly v‰echny vyjmenovat a vysvûtlit, a tak vyberu ty nejtypiãtûj‰í. Zcela jistû budou pasovat na lidi, které
jste znali a kter˘mi jste moÏná byli... nebo jste.
Zaãnûme nejdÛleÏitûj‰í zásadou: existují vûci, které je správné dûlat, a vûci, které se prostû nedûlají. KdyÏ nûkteﬁí lidé
zaãnou zpochybÀovat správnost nebo ‰patnost konkrétní záleÏitosti, pak je zkuste poÏádat, aÈ si pﬁedstaví, Ïe by to nû-
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kdo provedl jim. Najednou se v‰echno vyjasní. Skuteãnû existovali lidé, kteﬁí v tisku zastávali názor, Ïe se UnabomberÛv
bratr zachoval ‰patnû, kdyÏ bratra udal, protoÏe tím zradil
svou „krev“. TﬁebaÏe mafiánská pﬁedstava takzvané rodinné
loajality je velice romantická, UnabomberÛv bratr nezradil
to, co je správné: ochránil Ïivoty druh˘ch, protoÏe umoÏnil
dopadnout svého bratra-atentátníka. Pﬁíbuzenské pouto by
nemûlo b˘t silnûj‰í neÏ morální zásady.
Vsadím se, Ïe kdyby tito lidé vûdûli, Ïe dal‰ím cílem Unabombera budou oni sami nebo jejich dûti, najednou by „pochopili“, Ïe hodnoty a ideály jsou pro lidstvo dÛleÏitûj‰í neÏ
DNA ãi pﬁísahy vûrnosti.
UnabomberÛv bratr podle mû není pﬁíkladem zrádce, jak
nûkteﬁí tvrdí. Je naopak pﬁíkladem v˘jimeãnû morálního
a soucitného muÏe, kter˘ si váÏil pravdy a posvátnosti Ïivota. Je to hrdina, ne zrádce.
Teì k opravdov˘m zrádcÛm. I kdyÏ se jejich motivace velice rÛzní, ve skuteãnosti souvisí s jedin˘m faktorem: cel˘ Ïivot by mûl b˘t o „mnû“ – o tom, co pﬁiná‰í radost mnû; kvÛli
ãemu vypadám v oãích ostatních dobﬁe; díky ãemu získám to,
co chci; co jiného kromû mého jednání vysvûtlí moji zradu;
jak mohu pﬁimût ostatní, aby trpûli stejnû jako já; jak od ostatních získám to, co by mûlo patﬁit mnû; jak se mohu zdát ostatním v˘znamnûj‰í a mocnûj‰í. V‰e se toãí jen kolem „mû“.
A univerzální „ty“ prostû nakonec získá v˘znam: „já“.

Snaha pﬁivlastnit si druhého
Pﬁedstavte si, Ïe se s nûk˘m snaÏíte spﬁátelit, ale zjistíte, Ïe ti
lidé se k vám chovají stále chladnûji a odtaÏitûji. Ani za boha
nedokáÏete pﬁijít na to, co se dûje, a zeptat se jich otevﬁenû
je vám nepﬁíjemné. Pak si pﬁedstavte, Ïe se dozvíte, Ïe nûkter˘
z va‰ich dﬁívûj‰ích kamarádÛ vás u nich oãernil. Pﬁedstavte
si, Ïe dotyãného kamaráda oslovíte a bez obalu mu pﬁedloÏí-
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te dÛkaz, Ïe o vás, va‰em manÏelství, dûtech, jejich v˘chovû
a podobnû ‰íﬁí odporné lÏi. Proã by to „kamarád“ dûlal? Odpovûì je stra‰liv˘m pokﬁivením biblického pﬁikázání: „Nebude‰ mít jiného Boha mimo mne.“
Takzvaná kamarádka, která zradila pﬁátelství mé posluchaãky tím, Ïe o ní ‰íﬁila nechutné pomluvy, jí nechtûla ublíÏit. Pouze se snaÏila odradit konkurenci, kterou vidûla v jin˘ch
lidech, aby ona sama o pﬁátelství s ní eventuálnû nepﬁi‰la.
Oãividnû si myslela, Ïe ji posluchaãka bude povaÏovat za
pﬁítelkyni, jen kdyÏ nebude mít srovnání s jin˘mi – nûkteﬁí
lidé totiÏ vidí sdílení vûcí, pﬁátelství s více lidmi jako minimalizaci sv˘ch ziskÛ. Snaha pﬁivlastnit si druhého pramení
z nejistoty. Tûm, kdo se cítí nejistû, vÏdycky ﬁíkám, Ïe nejlep‰í cestou, jak najít jistotu ve vztahu, je stát se ãlovûkem,
kterého by oni sami chtûli mít ve svém Ïivotû. Samozﬁejmû,
pouhá pﬁedstava, Ïe na sobû musíte zapracovat, raní ego,
a vy se proti tomu postavíte do defenzivy, protoÏe pomluva
a zniãení konkurence je mnohem jednodu‰‰í neÏ mûnit sebe.
Tato snaha pﬁivlastnit si druhého se u lidí projevuje jako
rozladûnost, Ïe trávíte ãas s jin˘mi pﬁáteli, rodinou, ve ‰kole
nebo odli‰n˘mi aktivitami. âlovûk, kter˘ vás chce vlastnit,
se totiÏ bojí, Ïe ho kvÛli tomu uvidíte takového, jak se vidí
on sám (jako zbyteãného), a proto ho opustíte. Pokud se vás
pﬁítel nebo partner snaÏí izolovat od ostatních, je to jeden
z prvních varovn˘ch signálÛ, Ïe je potenciálnû nebezpeãn˘.
Dûsivá zrada vychází ze slibÛ „lásky, úcty a vûrnosti“. Obvykle konãí v˘hrÛÏkami nebo skuteãn˘m násilím, které pramení ze strachu dotyãného, Ïe si nezaslouÏí va‰i lásku. Tomu
ﬁíkám sebenaplÀující se proroctví.
Majetnick˘m lidem nejde o vztah jako takov˘, ale pouze o jejich obavy a potﬁeby. Tito lidé jsou trvale lhostejní k potﬁebám
a pocitÛm ostatních a je tûÏké se jim zavdûãit a uspokojit je.
A kdyÏ mají pocit, Ïe jste nesplnili jejich oãekávání, zradí vás.
Domnívají se totiÏ, Ïe vy jste je zradili tím, Ïe máte jiné pﬁátele nebo vlastní Ïivot (dûti, koníãky, zamûstnání, cestování).

