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Milá Kudlanko, pohybuju se v takovém zaÄ•arovaném kruhu. Vím to, ale neumím se z toho nÄ›jak sama vyhrabat. Vím, co
v&scaron;echno bych mohla nebo mÄ›la dÄ›lat, ale nezvládám to. MomentálnÄ› jsem dost ve stresu, protoÅ¾e se vÅ¾dy moje
váha pohybovala kolem urÄ•ité hranice, a teÄ• mám najednou o dvacet kilo víc.

Ale není se Ä•emu divit, Å¾e pÅ™ibírám - mám deprese a jím, nebo spí&scaron;e Å¾eru Ä•okoládu ve velkém. KaÅ¾dode
dojíÅ¾dím do práce, zamÄ›stnání je docela zajímavá práce, není moc jednotvárná, i kolektiv je pÅ™íjemný. JenÅ¾e do
budoucna Å¾ádná perspektiva - zvý&scaron;ení platu nemÅ¯Å¾u oÄ•ekávat a pový&scaron;ení není kam. A soukromé vyhlídky
uÅ¾ vÅ¯bec Å¾ádné. V okolí, kde se pohybuji, není nikdo, kdo by mohl jen trochu pÅ™icházet v úvahu jako pÅ™ítel, mj. pracuji
v oboru, kde jsou vÄ›t&scaron;inou jen Å¾eny. Sem tam nÄ›jaký ten &scaron;éf, ale ti jsou uÅ¾ zadaní.
Nejsem uÅ¾ ve vÄ›
mohla sama nÄ›kam chodit za zábavou, ale zase je&scaron;tÄ› daleko ne v takovém, aby mi nevadilo, Å¾e sama jsem (Je
mi 38). Mám pejska - je to moje &scaron;tÄ›stí. Moje smÅ¯la také asi je, Å¾e jsem neprÅ¯bojná. HodnÄ› mÄ› niÄ•í ta
jednotvárnost a nulová budoucnost. KaÅ¾dý den je stejný jako ty pÅ™ede&scaron;lé... Zkou&scaron;ela jsem chodit cviÄ•it
(jsem mezi Å¾enami), chodím na angliÄ•tinu (Å¾eny a Å¾enáÄ•i), chodím s pejskem (jsem mezi dÅ¯chodci), chodím na prochá
do parku (jsem mezi maminkami nebo babiÄ•kami s dÄ›tmi).
Na nÄ›co vzdálenÄ›j&scaron;ího prostÄ› víc Ä•asu nemám. Tad
kde Å¾iju, jiné moÅ¾nosti nejsou. Tohle ani není tak dopis o radu, protoÅ¾e si myslím, Å¾e mÄ› poradit nic nejde. I to, Å¾e js
vypsala, mi trochu pomohlo. Lída

Ano, umím se vÅ¾ít do Lídiny situace a uvÄ›domuju si, jak jí a jiným dívkám a Å¾enám v takových podmínkách asi je. Sama
v "zaÄ•arovaném kruhu" Å¾ila, ale mÄ›la jsem navíc dvÄ› malé dÄ›ti, které mi dávaly tolik zabrat, Å¾e na podobné
my&scaron;lenky jsem mÄ›la Ä•as jen málo a vlastnÄ› jsem si je pÅ™ímo zakázala. TeÄ• si v&scaron;ak Å™íkám, jak to bylo
hloupé a nesmírnÄ› zbyteÄ•né... Ony mi ten ztracený mladý Å¾ivot nikdy vrátit zpátky nemohou a já jim to, Å¾e jsem byla
sama, vyÄ•ítat také nemÅ¯Å¾u. Ale - hloupost je plakat nad rozlitým mlíkem, co? Tak teÄ• jen se snaÅ¾ím zabránit v&scaron;em
tÄ›m ostatním, které do podobné hlouposti najely a teÄ• se z ní nemohou samy vyhrabat. Bylo by pÅ™eci &scaron;koda
kaÅ¾dého dne, kaÅ¾dé noci, kterých si Ä•lovÄ›k neuÅ¾ije, které jen tak promarní... d@niela

https://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 14 May, 2021, 18:19

