Jazyky lásky 3 - (zamilovanost 1)

	Přišla ke mně do kanceláře bez ohlášení a zeptala se mé sekretářky, jestli by se mnou nemohla pět minut mluvit. Znal jsem ji už osmnáct let. Jmenovala se Janice, bylo jí třicet šest a nikdy se neprovdala. Během let chodila s několika muži, s jedním šest let, s jiným tři, s dalšími kratší dobu. Občas si se mnou domluvila schůzku, aby se poradila ohledně nějakého problému v některém z těchto vztahů. Byla od přírody velmi ukázněná, svědomitá, pořádkumilovná a ohleduplná. Že by za mnou přišla bez ohlášení, bylo něco skoro nemyslitelného. 
	Určitě se stalo něco strašného, že za mnou jde bez ohlášení, pomyslel jsem si a řekl sekretářce, aby ji uvedla, plně připraven na to, že se dá do pláče a bude mi vyprávět nějaký tragický příběh, sotva za ní zapadnou dveře. Místo toho do mé kanceláře vyloženě vhopkala, celá rozzářená.
	"Tak jak se ti daří, Janice?" zeptal jsem se.
	"Báječně!" odpověděla. "V životě jsem se neměla líp! Budu se vdávat!"
	"Cože?" zalapal jsem po dechu. "Kdy, a koho si bereš?"
	"Davida Gallespieho. Svatbu máme v září."
	"No to je krásné. A jak dlouho se znáte?"
	"Tři neděle. Pane Chapmane, já vím, že to zní šíleně, zvlášť po všech těch známostech, co jsem měla, a už vypadaly tak vážně, a nakonec se nevydařily. Mně samotné se tomu ani nechce věřit, ale já zkrátka vím, že David je pro mě ten pravý. Věděli jsme to oba od první schůzky. Samozřejmě, ten první večer jsme o tom nemluvili, ale týden nato mě požádal o ruku. Věděla jsem, že mě požádá, a věděla jsem, že budu souhlasit. Ještě nikdy jsem se takhle necítila, pane Chapmane. Však dobře víte, jaké jsme měla během let známosti a problémy. V každém tom vztahu se našlo něco, co nebylo v pořádku. Neměla jsem nikdy úplný klid v tom, že bych si někoho z těch lidí vzala - ale teď vím, že David je pro mě ten pravý."
	Teď už se Janice vrtěla na židli a chichotala. "Já vím, vypadám jako blázen," řekla. "Ale já jsem tak šťastná! Nikdy v životě jsem nebyla takhle šťastná!"
	Co se to Janici stalo? Zamilovala se. Pro ni je teď David ten nejúžasnější muž, kterého kdy potkala. Je po všech stránkách dokonalý. Bude z něj ideální manžel. Janice na něj myslí ve dne v noci. Skutečnost, že David už byl dvakrát ženatý, má tři děti a během minulého roku vystřídal tři místa, pro ni není důležitá. Je šťastná a věří, že s Davidem bude šťastná navždycky. Je zamilovaná.
	Většina z nás vstupuje do manželství branou zamilovanosti. Potkáme někoho, jehož vzhled a osobnost stačí k tomu, aby aktivovaly naše vnitřní "čidla na lásku". Signálky se rozblikají a my začneme vyvíjet aktivitu, abychom se s dotyčnou osobou blíže seznámili. Prvním krokem možná bude zajít spolu na hamburger nebo na steak, podle našich finančních možností, ale o jídlo nám v tu chvíli nejde. Usilujeme o  lásku. Že by ty teplé vlny a to příjemné mravenčení byly znamením, že prožíváme to pravé?
	Někdy se stane, že mravenčení vyprchá už na první schůzce. Zjistíme, že naše vyvolená má sklony utírat si nos rukávem, a ztratíme chuť na hamburger i na další setkání. Jindy však mravenčení po hamburgeru ještě zesílí. Domluvíme pár dalších společných akcí a intenzita stále stoupá, až se přistihneme při myšlence "Asi to bude láska." Časem dojdeme k přesvědčení, že to, co prožíváme, je skutečně "to pravé", a povíme to druhé straně v naději, že cítí totéž. Pokud ne, naše vztahy poněkud ochladnou anebo naopak vyvineme ještě větší úsilí, abychom na vyvolenou osobu zapůsobili a získali si její přízeň. Pokud ano, začneme mluvit o manželství - každý přece říká, že láska je nezbytným základem dobrého manželství.

