 pogodzić się z czymś
(learn to accept and deal with something difficult or unpleasant)

• Eventually you’ll come to accept the idea of being here.
(W końcu pogodzisz się z myślą, że tutaj jesteś).

• It’s been 5 years now. And you still haven’t come to accept the
fact that I must mow because I’m addicted to it.
(Minęło już 5 lat, a wy wciąż nie pogodziliście się z faktem, że muszę kosić, bo
jestem od tego uzależniony).

• I will never see her again.
I’m just gonna have to learn to live with that.
(Nigdy więcej jej nie zobaczę. Będę musiał się z tym pogodzić / Będę musiał
nauczyć się z tym żyć).

• You must learn to live with what has happened.
(Musisz pogodzić się z tym co się stało / Musisz nauczyć się żyć z tym, co się stało).

• Eventually she came to accept their love, moving on with her
own life.
(Ostatecznie pogodziła się z ich miłością i skupiła się na swoim własnym życiu).

• - You’ve ruined my life.
- You’ll get over it.
• I need time to come to terms with the fact that our dad is the
crazy mower.
(Potrzebuję czasu, żeby pogodzić się z faktem, że nasz ojciec to szalony kosiarz).

• My parents couldn’t come to terms with the fact that I had
become an adult.

(- Zrujnowałaś mi życie
- Pogodzisz się z tym / Przebolejesz / Zapomnisz).
(get over something oznacza przeboleć, zapomnieć o czymś. Problem lub trudna
sytuacja przemija i przestaje być ciężarem, zostaje zapomniana.
W przypadku wcześniejszych wyrażeń trudność zostaje zaakceptowana, ale
przeważnie wywiera jakiś pośredni lub bezpośredni wpływ).

(Moi rodzicie nie mogli się pogodzić z faktem, że stałem się dorosły).

• He finally came to terms with their breakup.
(On w końcu pogodził się z ich rozstaniem).

• Everybody needs time to get over a breakup.
(Każdy potrzebuje czasu, żeby przeboleć rozstanie / zapomnieć o rozstaniu).

