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StÅ™eda, 30 Ä•ervenec 2008

Milá kudlanko, poslední dobou jsem objevila tvé stránky a ráda si Ä•tu v&scaron;echny ty názory a Å™e&scaron;ení
problémÅ¯ ve vztazích. Dosud jsem si myslela, Å¾e se mÄ› se nic podobného netýká, ve svém Å¾ivotÄ› mám jasno (v tom, co
chci a co nechci), ale neuvÄ›domila jsem si, Å¾e problém mÅ¯Å¾e pÅ™ijít i ze strany dÄ›tí a jejich partnerÅ¯. Tak prosím Tebe
Ä•tenáÅ™e o radu, co dál.
NÄ›co o mnÄ›, i kdyÅ¾ to moÅ¾ná není tak podstatné. Je mi 54 let, jsem potÅ™etí vdaná, z prvního manÅ¾elství mám
dÄ›ti. Syna a dceru. Zatímco dcera mi dÄ›lá jen samé radosti, syn mÄ› pÅ™eci jen lehce zklamal. Vystudoval vysokou
&scaron;kolu, Å¾ije sám v jiném mÄ›stÄ›, kde studoval a nyní i pracuje, má dobrou práci, která ho baví, koníÄ•ky, které jsme
dÅ™ív provozovali spoleÄ•nÄ›, a myslím, Å¾e i finanÄ•nÄ› na tom uÅ¾ nyní je docela dobÅ™e. Má tÅ™icet let a je zatím svobo
No a to poslední se právÄ› chystá zmÄ›nit. MÄ›la bych jásat, tÄ›&scaron;it se na vnouÄ•ata, ale nejásám. V tom totiÅ¾ je
právÄ› ten problém... O vnouÄ•eti sice uÅ¾ opravdu mluví a plánuje ho, ale... Jeho pÅ™ítelkynÄ› je rozvedená, docela Ä•erstvÄ
má dokonce dvÄ› dÄ›ti, které jsou uÅ¾ hodnÄ› velké. TakÅ¾e si neumím pÅ™edstavit, jak bude vypadat jejich spoleÄ•ný Å¾ivo
jsou obÄ› její dÄ›ti v pubertÄ›. No a jak jinak, "jeho tÄ•. vyvolená" je tedy o nÄ›co star&scaron;í neÅ¾ on. MÅ¯j poslední manÅ¾
taky o nÄ›co mlad&scaron;í neÅ¾ já, jenÅ¾e nám uÅ¾ bylo obÄ›ma mnohem víc, kdyÅ¾ jsem se brali, a dÄ›ti jsme uÅ¾ mÄ›li
dospÄ›lé, takÅ¾e to byla naprosto jiná situace.
Jsem pÅ™esvÄ›dÄ•ená, Å¾e mÅ¯j syn urÄ•itÄ› chce mít vlastní dítÄ›, kdyÅ¾
nemá, a já nevím, jestli je tohle zrovna nejvhodnÄ›j&scaron;í situace. Myslím, Å¾e na to mají nejvy&scaron;&scaron;í Ä•as, ale
nÄ›jak vnitÅ™nÄ› s tím nesouhlasím. NemÄ›l by si spí&scaron; najít nÄ›jakou jinou, mlad&scaron;í k sobÄ› vhodnÄ›j&scaron;í?
proti jeho souÄ•asné pÅ™ítelkyni nic nemám, syn ji od samého zaÄ•átku bere na výlety spolu s námi, a tak, i kdyÅ¾ jsem
nejdÅ™ív ani netu&scaron;ila, Å¾e je star&scaron;í a Å¾e se rozvádí a navrch Å¾e má uÅ¾ tak velké dÄ›ti, ale poÅ™ád jsem
spí&scaron; jako takové zpestÅ™ení jeho Å¾ivota, Å¾e si prostÄ› bude uÅ¾ívat, ale nebude se vázat.
A ono to po dvou let
nÄ›jak pÅ™erostlo ve váÅ¾ný vztah. Syn mi sice na zaÄ•átku Å™ekl, Å¾e má dvÄ› dÄ›ti, ale myslela jsem si, Å¾e to budou nÄ
tak v pÅ™ed&scaron;kolním vÄ›ku, prostÄ› drobotina. Ale vÅ¯bec by mÄ› nenapadlo, Å¾e s ní bude Å¾ít na váÅ¾no a Å¾e bu
dal&scaron;í dítÄ› a Å¾e si ji vezme. No ale moÅ¾ná to zas tak váÅ¾né nebude, protoÅ¾e o svatbÄ› zatím nemluví a neplánuj
kdyÅ¾ to dítÄ› uÅ¾ moÅ¾ná na cestÄ› je. Tedy abych pravdu Å™ekla, tak je urÄ•itÄ›, jenÅ¾e v jejím vÄ›ku to pÅ™ece je&sca
definitivní, to riziko je vysoké, tak já to zatÅ¾ím za definitivní neberu.
A teÄ• babo, raÄ•. Co mám dÄ›lat? Mám mu to zkusit
nÄ›jak rozmluvit? Jak se s tím mám srovnat? PoÅ™ád mám dojem, Å¾e z její strany to byla vypoÄ•ítavost, Å¾e ho prostÄ› uhna
vÅ¾dyÅ¥ on byl tak nezku&scaron;ený, zajímala ho vÅ¾dy jen vÄ›da, práce, koníÄ•ky a zájmy, nÄ›jaké ty dívky na vysoké asi
byly, ale to byly jen takové úlety a pobavení, v&scaron;ak to známe, jak to chodí na kolejích, on nikdy nebyl ten typ, co
by stÅ™ídal Å¾enské jak ponoÅ¾ky, vÅ¾dycky vÄ›dÄ›l, za Ä•ím chce jít a dosáhl toho, nenechal si porouÄ•et ani radit, vÅ¾dy
svém. Asi je hodnÄ› paliÄ•atý a tvrdohlavý, nenechá si do niÄ•eho mluvit, dovolí si oponovat i mnÄ›. Abych pravdu Å™ekla, jsem
toho v&scaron;echo dost zdisgustovaná, pÅ™ipadá mi to velice nefér a vÅ¯bec si nevím rady. On nevidí a nesly&scaron;í.
Tak vás v&scaron;echny prosím - co mám dÄ›lat? Jak to vyÅ™e&scaron;it? KateÅ™ina

http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 20 October, 2019, 20:13

