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JSEM NA ROZCESTÃ•...
ÃšterÃ½, 08 leden 2008

Milá Kudlanko, potÅ™ebovala bych radu.... Ale - jak být struÄ•ná s tolika záÅ¾itky? Zkusím to. Nikdy jsem nebyla sama,
jelikoÅ¾ je to pro mÄ› vÄ›c neunosná ba pÅ™ímo fobie... Mám pocit, Å¾e nic nezvládnu; je mi 35 a mám dvÄ› dÄ›ti,
jsem rozvedená dva roky.. Bývalý byl pedant a doma se v&scaron;ichni tÅ™ásli, jak nic nepokazit... ProstÄ› jsem to ukonÄ•ila,
uÅ¾ jsem nemohla dál.
Trochu násilí apd.... v&scaron;ude se to popisuje a je pravda, Å¾e se to jen stupnuje. Vy se snaÅ¾íte, ale pÅ™í&scaron;tÄ
nÄ›co &scaron;patnÄ›... Tito muÅ¾i se jeví na okolí bezchybnÄ› a jako partneÅ™i se chovají jak na hopaÄ•ce - stra&scaron;nÄ›
pak peklo...Nervy a rozvod - dusledek je hubená atraktivní Å¾ena a spousty nabídek....Ted mám dal&scaron;í vztah - je
krásný, mladý, nÄ›jak to zaÄ•lo jako Å¾e "zatím, neÅ¾ potkám toho pravého". NicménÄ› omyl, spadla jsem do toho. Je tak hodn
nikdy nekÅ™iÄ•í, poÅ™ád dobÅ™e naladÄ›n... Vídáme se obÄ•as a já si to uÅ¾ívám, je to nádherný (není sice spolehlivý a opo
víceménÄ› jako kaÅ¾dý chlap, ale Å¾ádné zásadní chyby), máme rádi stejné vÄ›ci ,smÄ›jeme se stejným vÄ›cem, je to
vá&scaron;eÅˆ, a láska jako trám, jako by mi bylo sedmnáct....
Ale partner nemá dÄ›ti, a moc by je chtÄ›l a já uÅ¾ jsem
unavená. Vím, Å¾e mu imponuji jako matka a Å¾e se postrám, Å¾e má pohodlí a mÅ¯Å¾e jít kamkoliv. Nejsem osmnáctka a
tak mi nevadí, Å¾e obÄ•as vyrazí s kamarády, protoÅ¾e si v klidu uklidím nebo se vÄ›nuji dÄ›tem nebo zajdu za kamarádkami..
Problémem ov&scaron;em je, Å¾e mi to zaÄ•lo vyhovovat. Není to ideální - tedy asi finanÄ•nÄ› - jsem sama a to vyváÅ™ení nÄ
stojí.... Ale zas pÅ™evaÅ¾ují pozitiva - aÅ¾ na to, Å¾e si pÅ™edstavím. Å¾e to není navÅ¾dy - tyhle náv&scaron;tÄ›vy...
mne teÄ• nepÅ™edstavitelné trauma, jelikoÅ¾ vím, jak sama jsem na to vÅ¾dy byla a byla bych jak vidím zase...Nikdy jsem
nebyla doma na mateÅ™ské, vÅ¾dy jsem &scaron;la do práce. SnaÅ¾ila se být dokonalou milenkou, matkou a posluhovaÄ•kou
Nojo, ale je to pÅ™í&scaron;erné a neustále nÄ›co nezvládáte....NehledÄ› Å¾e se bojím, jak bych vypadala - utahaná
obtloustlá matka a ne atraktivní samostatná Å¾ena. CoÅ¾ na mÄ› obdivuje muj pÅ™ítel. Ale v&scaron;echny Å¾eny vÄ›dí, Å¾
mateÅ™ství si bere svou daÅˆ na tÄ›le a ne kaÅ¾dý muÅ¾ský to unese a pak si najde tu mlad&scaron;í, krásnÄ›j&scaron;í , a t
mne ten nejvÄ›t&scaron;í stra&scaron;ák....
TakÅ¾e dÄ›ti uÅ¾ nechci, coÅ¾ jsem pÅ™íteli Å™ekla, ale on si myslí, Å¾e si t
ed se dojemnÄ› zaÄ•al snaÅ¾it ale já se bojím to risknout, on má své koníÄ•ky a pÅ™edstavy. Miluji ho, ale byla bych v
neustálém stresu - ale bojím se samoty a Å¾e zustanu sama - a Å¾e uÅ¾ jiného milovat nebudu,( ty muÅ¾&scaron;tí, kteÅ™í z
nÄ›co stojí, jsou u svých rodin a ty rozvedený za moc nestojí: - buÄ• opustili manÅ¾elky, nebo jsou nejak divnÄ› ujetý..).
Nejhor&scaron;í jsou ty dny, kdy jsou dÄ›ti u otce a já zustanu sama. Jen chodím a nevím co dÄ›lat. Nejsem zvyklá na tu
prázdnotu, kamarádky jsou vdané a já jen dÄ›lám "nÄ›co", abych se nezbláznila. Mám pocit prázdnoty. To pro mne
nejduleÅ¾itÄ›j&scaron;í na Å¾ebÅ™íÄ•ku hodnot jsem ztratila: Å¾ít Å¾ivot s partnerem, se kterým mám rodinu a domov. Nejho
je to ve spoleÄ•nosti, kdyÅ¾ vidím ty páry, co spolu mají dÄ›ti, spolu je vychovali, zaobstarali, a kdyÅ¾ vylétají z hnízda, mají ja
splnÄ›no a vÄ›nují se jeden druhému...je mi vÅ¾dy do pláÄ•e... tohle uÅ¾ nezaÅ¾iju...
Nevím si nÄ›jak rady se svým Å¾ivot
Plácám se v tom. Poradíte mi?Jolanka
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