Marianela a její maminka "Carmencho"
Maminka Marianely se jmenuje María del Carmen Álvarez a doma jí říkají "Carmencho". Kromě toho
matka této mladé herečky také pracuje v poradenské firmě pro výpočetní techniku.
- Jakou nejdůležitější hodnotu ti vštěpovala tvoje maminka?
- Ona nás vychovávala s velkou volností, abychom přijaly naše vlastní rozhodnutí. Pokaždé, když jsem
se dopustila nějaké chyby, já sama jsem ji odstranila a pokračovala jsem dál. Takto mi ukázala jak
vždy řešit různé záležitosti.
- Jak budeš hýčkat tvou maminku v jejím dni?
- Vždy ji dám věci, které chce. Zeptám se jí, co potřebuje a koupím jí to. Nemyslím v "Den matek" jako
takový, protože vždy ji mám u sebe a pokaždé když pro ni vidím něco hezkého, koupím jí to a potěším
ji tím.
- Jak pohostíš paní Maríu del Carmen?
- Nanejvýše jsem si jistá, že moje sestra María Alejandra a já jí sníme jídlo, a proto nás pošle do
nějakého obchodního centra koupit zásoby. To se stává, protože ona toho nikdy nekupuje hodně.
- Vzpomínáš si na nějaký zvláštní moment, který si prožila s tvou maminkou?
- Když jsem byla pátým rokem na koleji a bylo mi 17 let, nabídli mi smlouvu jet jako modelka do
Japonska. Dřív než mi o tom řekli, tak to řekli nejdřív jí a ona mi nic neřekla. Když jsem jí to řekla,
řekla mi: "Chci, abys přijala toto rozhodnutí. I když zůstaneš a odpromuješ nebo i když odjedeš a
budeš modelkou, je to tvé rozhodnutí."" Později jsem se rozhodla odjet.
- Jaké ponaučení se ti líbí a budeš ho vštěpovat tvým dětem?
- Bude mě těšit vychovávat mé děti, jako ona vychovávala nás. Naučím je být samostatnými a co oni
sami na své cestě budou chtít. Vždy tu pro ně budu, abych je podpořila.
- Kdy se vyburcuješ mít tvé vlastní děti?
- Uy, až bude Bůh chtít! Prozatím ti povím, že nemám ani snoubence. Jajaja!
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