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MÃ•M TO SLOÅ½ITÃ‰ A NEMÃ•M PRÃ•CI
NedÄ›le, 24 listopad 2013

Nevím jak zaÄ•ít. TÄ›Å¾ko se mi pí&scaron;e o mých problémech. Je jich více. Nejvíce mÄ› vadí samota, na kterou si asi nikdy
nezvyknu. Nevím co dÄ›lat. V&scaron;e snad zaÄ•alo mým rozvodem. ManÅ¾el se ke mnÄ› choval stra&scaron;nÄ›, byl alkohol
a bil mne. Pak jsem se pÅ™estÄ›hovala. A - stalo se... Zamilovala jsem se do Å¾enatého podnikatele a on do mÄ›. Od té chvíle
jako bych Å¾ila ve snu.
....
Nejhor&scaron;í je, Å¾e sem pÅ™i&scaron;la o práci kvÅ¯li pÅ™estÄ›hování. Ale ten mÅ¯j pÅ™ítel mi pomohl a neustá
pomáhá finanÄ•nÄ›, protoÅ¾e se u nás práce &scaron;patnÄ› shání a navíc rozvedenou s dítetem samu Å¾ijící nikde nechtÄ›jí
vzít. Já se rozvedla a on mi slibuje, Å¾e se ke mÄ› nastÄ›huje, aÅ¾ si to doma vyÅ™e&scaron;í. Co mám dÄ›lat? Trvá to uÅ¾ m
dlouho. . Jeho Å¾ena asi neví, Å¾e chce odejít, jen tu&scaron;í, Å¾e on nÄ›koho má. Je mi to nepÅ™íjemné. Navíc on podn
má málo Ä•asu. Jsem uÅ¾ dva roky rozvedená a jsme poÅ™ád na stejném bodÄ›. VlastnÄ› na nÄ›j jen Ä•ekám, aÅ¾ si na mÄ›
udÄ›lá Ä•as. Moc ho miluju, ale tento stav mÄ› Ä•asto pÅ™ivádí k &scaron;ílenství. Moc by mi pomohlo zamÄ›stnání, ale bohuÅ
na jednu smÄ›nu, kterou bych potÅ™ebovala, tady v okolí nic neseÅ¾enu. Je&scaron;tÄ› bych mÄ›la napsat, Å¾e je mi pÄ›tadv
let. Nikoho nemám, byla jsem jedináÄ•ek, rodiÄ•e uÅ¾ nemám, prarodiÄ•e také ne. . Tak bych chtÄ›la znovu zaloÅ¾it rodinu
ZaÄ•ít úplnÄ› znovu. TÄ›&scaron;it se na Vánoce ... Chci, aÅ¥ uÅ¾ se nÄ›co dÄ›je. PoÅ™ád mÄ› to trápí, nechci být ta druhá, i
tvrdí, Å¾e jsem pro nÄ›j jediná. Danielo, díky pÅ™edem za ochotu poradit mi, vím, Å¾e kaÅ¾dá dobrá rada je nad zlato. PÅ™e
pÅ™edem hezké Vánoce a Nový rok! KAMÄŒA..... HolÄ•iÄ•ko,
jak to vidím, jsi v nesmírnÄ› tÄ›Å¾ké situaci. TeÄ• jsi vlast
druhé manÅ¾elky&hellip; NeÅ™ekla bych milenky, protoÅ¾e &ndash; coÅ¾ ho ctí &ndash; se alespoÅˆ postará o tebe a tvé dít
kdyÅ¾ uÅ¾ ti nemÅ¯Å¾e nabídnout rovnocenný vztah. PochopitelnÄ› je to nepÅ™íjemné &ndash; vidím, Å¾e tÄ› také trápí to,
dotýká jeho Å¾eny. Je to vidÄ›t i z toho, Å¾e se o tom zmiÅˆuje&scaron;&hellip; Ví&scaron;, to, co ti teÄ• poradím, je trochu
neortodoxní &ndash; tÅ™eba mne i nÄ›které Ä•tenáÅ™ky za to odsoudí (takový uÅ¾ je Å¾ivot :-))) ale, nedoporuÄ•uju ti teÄ• nÄ
tlaÄ•it na pilu, nÄ›jak víc ho uhánÄ›t, aby se rozhodl atd.
MÄ›la bys teÄ• myslet ekonomicky - pokud bys ho uhánÄ›la moc, m
by se s tebou rozejít, a podle v&scaron;eho je moc fajn, a nejen Å¾e tÄ› má rád, ale tebe a tvé dítÄ› finanÄ•nÄ› podporuje.
OstatnÄ› &ndash; vÅ¾dycky v podobných pÅ™ípadech prohrává ta, která dÄ›lá vÄ›t&scaron;í scény&hellip; KaÅ¾dopádnÄ› doporuÄ•ím ti, abys se opravdu snaÅ¾ila si nÄ›co najít, jakoukoliv moÅ¾nost výdÄ›lku. Vím, Å¾e to má&scaron; sloÅ¾ité,
nemá&scaron; peníze ani na hlídání dítÄ›te, ale vÄ›Å™ím, Å¾e se ti to Ä•asem povede. Zkus najít nÄ›jakou kamarádku, mÅ¯Å¾
navzájem hlídat dÄ›ti... Nevím také, jaké má&scaron; vzdÄ›lání, dá se dÄ›lat i nÄ›co z domova...
Ví&scaron;,
potÅ™ebuje&scaron; se pÅ™edev&scaron;ím osamostatnit, získat sebevÄ›domí. Pro&scaron;la sis nepÅ™íjemným záÅ¾itkem
&scaron;patným partnerem. TeÄ•, do budoucna, uÅ¾ musí&scaron; být opatrnÄ›j&scaron;í, racionálnÄ›j&scaron;í. Nejsi tu uÅ¾
za sebe", ale má&scaron; na starosti dítÄ›, které je na tobÄ› zcela závislé. Zkus - pokud nic nemÅ¯Å¾e&scaron; sehnat, se
alespoÅˆ uÄ•it nÄ›jakou cizí Å™eÄ•...
Kdybys je&scaron;tÄ› potÅ™ebovala nÄ›jak pomoci, napi&scaron;. d@niela
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