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Milá Danielo a vy v&scaron;ichni ostatní, nevím si rady, tak se obracím na tebe a vá&scaron; &bdquo;spolek
moudrých&ldquo;. Na&scaron;la jsem adresu tvého webu, a rozhodla se napsat. Jde o to, Å¾e je mi pÅ™es Ä•tyÅ™icet a Ä•eká
dítÄ›. V&scaron;echno je ale sloÅ¾itÄ›j&scaron;í, neÅ¾ jen vÄ›k..

Jsem rozvedená a mám dvÄ› odrostlej&scaron;í dÄ›ti. PÅ™ed Ä•asem jsem si na&scaron;la nového pÅ™ítele. Ale uÅ¾ dÅ™
se rozhodla, Å¾e mé dÄ›ti do pÅ™ípadných vztahÅ¯ zaplétat nebudu. DÄ›ti ví, Å¾e se s nÄ›kým scházím, znají ho z telefonu n
toho, Å¾e je doma obÄ•as nÄ›co opravené. Celkem to bylo fajn, nebyly Å¾ádné nepÅ™íjemnosti. Ty pÅ™i&scaron;ly teÄ•, otÄ
jsem a to zcela neplánovanÄ›. Pravda je, Å¾e pÅ™ed Ä•asem jsem stra&scaron;nÄ› moc touÅ¾ila zase mít dítÄ›. Å˜íkala jsem
bych do toho &scaron;la hned, jen najít dobrého tatínka. Ani nevím, jak se to stalo, nejsem si vÄ›doma niÄ•eho, co by se
nemÄ›lo stát. Nebrala jsem, díky nízké frekvenci setkávání, antikoncepci, a taky jsem mÄ›la pocit, Å¾e uÅ¾ jsem na to asi
stará&hellip; Partner se vyjádÅ™il, Å¾e jakékoli mé Å™e&scaron;ení této situace je pro nÄ›j pÅ™ijatelné, pro mÄ› ov&scaron;em
zas je to jeho &bdquo;jakékoli&ldquo; nepÅ™ijatelné. Podle mÄ› to vidí dost zjednodu&scaron;enÄ›, já zas vidím asi dopÅ™edu
moc komplikací. Spousta dÅ¯vodÅ¯ mluví pro interrupci. V na&scaron;em Å¾ivotÄ› by se nic nemuselo mÄ›nit. JenÅ¾e paradox
nejvíc jsem si uÅ¾ívala &mdash; tj. cestovala atd. &mdash; kdyÅ¾ byly dÄ›ti malé, teÄ• jaksi jsem ve vleku a na nic není Ä•as,
peníze, síly.
A kdyÅ¾ si to nechám - co kdyÅ¾ mÅ¯j pÅ™ítel není ten pravý? Neznáme se zas tak dlouho a dobÅ™e, je ro
chodit na schÅ¯zky a trávit víkendy jako milenci, nebo Å¾ít v jedné domácnosti. Je hodný, ochotný ustupovat, na mÅ¯j vkus
nÄ›kdy aÅ¾ moc, umí uvaÅ™it, postarat se o dÄ›ti, o domácnost, omluvit se, kdyÅ¾ udÄ›lal chybu, ale obÄ•as má na to, co je
správné, jiný názor neÅ¾ já. Já vím, to je v poÅ™ádku... Ale - mám tÄ›ch "ale" hned nÄ›kolik.
NapÅ™íklad otázka
zodpovÄ›dnosti; v mém vztahu s bývalým muÅ¾em byl ten nezodpovÄ›dný on a já musela být zodpovÄ›dná, s pÅ™ítelem se na
obÄ•as dohadujeme tak, Å¾e mu zas já pÅ™ipadám moc dobrodruÅ¾ná, a on je moc pÅ™i zemi... V&scaron;echno chce mít
zaji&scaron;tÄ›né, napÅ™íklad bez místenky by v Å¾ivotÄ› nejel. Já se zas nejrad&scaron;i spoléhám jen na sebe, vím, Å¾e
spousta vÄ›cí se dopÅ™edu nedá pÅ™edvídat, nejdu sice do rizika bezhlavÄ›, ale obÄ•as mi jeho pÅ™ístup pÅ™ipadá strnulý
jsem i svou dal&scaron;í kariéru&hellip;
Milá Danielo, prosím tÄ›, poraÄ• mi, jak si v&scaron;echno utÅ™ídit, jak si udÄ›lat jasno, napi&scaron;, jak to vidí&scaron; ty
Co bys mi radila udÄ›lat? Nemám uÅ¾ moc Ä•asu na rozhodování, ale ani nevím, kam se obrátit a s kým to probrat. Moc
dÄ›kuju za odpovÄ›Ä•, MONIKA

http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 21 February, 2018, 22:52

