Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!
Pojem soukromí je pro mne velice těžké specifikovat. Podle mého názoru má asi každý z nás
svou třináctou komnatu, od které si stále hlídá klíč, protože nechce, aby se někdo dostal přes
jeho velmi střežené dveře. Kdyby někdo narušil mé soukromí, měla bych pocit, jako bych
vstoupila do té nejhorší noční můry. Nezáleží na tom, zda by to byla nějáká hmotná věc, nebo
jen pocity uložené někde hluboko ve mně. Ztratila bych na nějákou dobu důvěru asi ve vše
okolo, protože by to pro mne byla velká zrada, ale vím, že bolest někdy musí přijít. Bylo by
to, jako kdyby někdo umřel, jakokdybych umřela já. Ale když nad tím teď uvažuji, neměla
bych se tím zbytečně zbytečně trápit. Vím, na koho se mohu spolehnout a komu věřit. Všichni
máme svá tajemství a záleží jen na nás,zda se o ně s někým podělíme, nebo si je budeme
chránit. Upřímně, ani mí nejbližší nevědí o mě naprosto vše. Nikdy totiž není na škodu,
zachovat si malinký odstup. Mám pak o něco větší jistotu. Když se zamyslím nad životem
slavných, je mi některých opravdu líto. V dnešní době jsou lidé ochotní si spoustu věcí
vymyslet a tím své články krásně přibarvit, jen proto, aby se to více prodávalo a bylo čteno.
Pocity těchto lidí, už ale nikoho nezajímají. Naopak jsou i tací, kteří jsou ochotni obětovat
jakoukoliv finanční částku jen proto, aby o nich bulvární plátky napsaly další nesmyslný
článek. Avšak neuvědomují si, že v samotném závěru na sebe zbytečně hodili špínu a ztrapnili
se. Vůbec by nebylo na škodu, kdyby tito lidé měli alespoň trochu hrdosti a jsem ráda, že se
v mém okolí nevyskytuje velké množství lidí, kteří by každé ráno spěchali do obchodu pro
bulvární časopisy a celé dopoledne četli pošetilé výmysly novinářů. Naopak ale existují i
osoby, které jsou velmi uzavřené do sebe. Tito lidé si své soukromí hlídají velice úzkostlivě,
ale neuvědomují si, o co všechno přichází. Například o pěkné vztahy mezi lidmi nebo krásné
přátelství. Když si kolem sebe někdo bude stavět obrovskou zeď a všemu se bránit, bude se
tím také okrádat o spoustu pěkných zážitků a zkušeností. A co soukromí ve vztahu? Podle
mne, když se dva lidé mají opravdu hodně rádi a důvěřují si, není důvod si neřikat tajemství.
Ovšem kdyby to jednomu z partnerů nevyhovovalo, bylo by dobré to respektovat a dělat
kompromisy. To samé platí i v přátelském vztahu. Nevidím tedy problém ve sdělování
tajemství a problému člověku, kterému naprosto důvěřuji, ale jak jsem již zmiňovala, někdo
potřebuje určitý odstup. Já s mou kamarádkou máme opravdu pevné a dlouholeté přátelství,
které muselo čelit spoustě překážkám, avšak překonaly jsme je. Stačí nám pohled a hned
víme, jaké má ta druhá z nás myšlenky či pocity. A to je na tom tak krásné, důvěra a opora
v někom blízkém. Dokážeme se spolu smát, brečet i rozebírat ty nejzávažnější problémy.
Jsem potěšena tím, že mám tu jistotu. Vím, že když mi bude smutno, mám se na koho obrátit.
Ona je součástí mého soukromí, patří do něj.

