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CzterdzieĂci lat minÚïo jak jeden dzieñ,
juĝ bliĝej jest niĝ dalej, o tym wiesz.
CzterdzieĂci lat minÚïo, odeszïo w cieñ,
i nigdy juĝ nie wróci, rób, co chcesz.
A Ăwiat w krÈg ci roztacza uroki swe i prosi, ĝeby braÊ.
Na karuzeli ĝycia pokrÚcisz siÚ,
byleby tylko nie za wczeĂnie spaĂÊ.
(sáowa: Jan Tadeusz Stanisáawski)
Tak siÚ zaczynaïa piosenka z serialu Czterdziestolatek, który pamiÚtamy
z dzieciñstwa. Wtedy wydawaïo siÚ, ĝe czterdzieĂci lat to bardzo odlegïy
wiek, wïaĂciwie to juĝ staroĂÊ ſ. Z perspektywy dziecka tak to wïaĂnie wyglÈda, ale czas mija i nagle, niekiedy zupeïnie niespodziewanie, pojawia siÚ
ta magiczna liczba na Twoim kalendarzu… Dla jednych jest tylko datÈ kolejnych urodzin, dla innych wrotami do czasu zmian, dla niektórych —
ostrzeĝeniem lub tragediÈ. Przez caïe ĝycie uczymy siÚ róĝnych rzeczy —
faktów, umiejÚtnoĂci, rozwiÈzywania problemów, ale zazwyczaj nie potrafimy sobie poradziÊ z upïywem czasu i jego wpïywem na nasz wyglÈd, nasze
samopoczucie i funkcjonowanie. I chociaĝ latka lecÈ, to wiÚkszoĂÊ z nas
zatrzymuje siÚ mentalnie na dwudziestce, maksimum trzydziestce, i nie
zauwaĝa upïywu czasu. Zegar jednak nieubïaganie tyka, odmierzajÈc kolejne
tygodnie, miesiÈce, lata i ni stÈd, ni zowÈd — bum! — kolejne okrÈgïe
urodziny!!! Jak to jest, gdy masz czterdzieĂci lat?
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Jeszcze nie staroĂÊ, juĝ nie mïodoĂÊ… Chociaĝ osoby koïo dwudziestki
patrzÈ na Ciebie tak, jakby byïo Ci bliĝej do zejĂcia z tego Ăwiata, a osoby,
które sÈ po szeĂÊdziesiÈtce, na Twój widok wzdychajÈ, widzÈc w Tobie mïodego czïowieka. A jak Ty siÚ czujesz? Twoje ciaïo powoli przestaje byÊ sprÚĝyste i gïadkie, czÚĂciej coĂ boli i niedomaga, w ĝyciu niby powinno siÚ mieÊ
juĝ wszystko osiÈgniÚte i poukïadane — ale czÚsto gdzieĂ tam w Ărodku
jakiĂ cichutki gïosik domaga siÚ czegoĂ wiÚcej… Trudno niekiedy odnaleěÊ
siÚ w tym wszystkim i jeĝeli tak wïaĂnie jest z TobÈ, ta ksiÈĝka jest dla
Ciebie!
Kaĝdy z nas czasem skupia siÚ zbyt mocno na swoich problemach, niepowodzeniach, stresach i tym, czego nam brakuje do szczÚĂcia, nie zauwaĝajÈc
tego wszystkiego, co w ĝyciu dobre. Czasem walczymy z tym, czego nie
da siÚ zmieniÊ, i akceptujemy jako pewne to, na co mamy wpïyw. MÈdra
Modlitwa o pogodÚ ducha mówi:
Boĝe, uĝycz mi pogody ducha,
abym godziï siÚ z tym,
czego nie mogÚ zmieniÊ,
odwagi,
abym zmieniaï to, co mogÚ zmieniÊ,
i mÈdroĂci,
abym odróĝniaï jedno od drugiego.
Pozwól mi co dzieñ
ĝyÊ tylko jednym dniem
i czerpaÊ radoĂÊ z chwili, która trwa,
i w trudnych doĂwiadczeniach losu
ujrzeÊ drogÚ wiodÈcÈ do spokoju.
Ta ksiÈĝka pomoĝe Ci zmieniÊ to, co moĝesz, a takĝe pokaĝe, jak nie tylko
pogodziÊ siÚ z tym, czego nie moĝesz zmieniÊ, ale nawet jak odnaleěÊ w tym
coĂ pozytywnego. WiÚkszoĂÊ z nas, gdy spotyka na swojej drodze przeszkody, patrzy na nie, skupiajÈc siÚ tylko na tym, jak bardzo utrudniajÈ
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ĝycie, i kiedy je zapamiÚtuje, robi mentalne „zdjÚcie” jak turysta: cyk, i jest
fotka! Prawdziwy artysta fotograf postÚpuje inaczej: kiedy juĝ znajduje
obiekt wart uwiecznienia, zaczyna oglÈdaÊ go pod róĝnymi kÈtami, przybliĝa
siÚ, dziÚki czemu zauwaĝa detale, oddala siÚ, szukajÈc odpowiedniej perspektywy, aĝ w koñcu znajduje taki sposób patrzenia, który sprawia, ĝe
czïowiek siÚ uĂmiecha, podziwiajÈc jego zdjÚcia. I Ty moĝesz zostaÊ wïaĂnie
takim artystÈ swojego ĝycia ſ.
Znajdziesz tu prawdziwe historie ludzi w Twoim wieku i pozytywne rady
autorów, które byÊ moĝe pomogÈ Ci poradziÊ sobie w trudnych sytuacjach
albo zrozumieÊ coĂ waĝnego, albo — po prostu siÚ uĂmiechnÈÊ, bo w koñcu
w ĝyciu chodzi o to, abyĂmy byli szczÚĂliwi ſ.
Dorota: Do czterdziestych urodzin przygotowywaáam siĊ dáugo i z planem w rĊku.

ZaczÚïam rok wczeĂniej, gdy z przeraĝeniem zauwaĝyïam, ĝe moje ciaïo
nie jest juĝ takie piÚkne, ĝe podbródek zwisa, a zmarszczki wokóï oczu sÈ
naprawdÚ widoczne. ZaczÚïam od chodzenia na fitness — na poczÈtku mÚczyïam siÚ okrutnie na kaĝdych zajÚciach, ale uparïam siÚ, ĝe na swojÈ
czterdziestkÚ bÚdÚ w doskonaïej kondycji! I w rozmiarze co najmniej o jednej
mniejszym niĝ zwykle ſ. ZaczÚïam teĝ regularnie dbaÊ o swojÈ twarz —
zainwestowaïam nie tylko w drogie kremy, ale teĝ w kosmetyczkÚ raz na
tydzieñ! Wydaïam na to fortunÚ, ale opïaciïo siÚ! Bo kiedy spojrzaïam w lustro w dniu moich czterdziestych urodzin, byïam z siebie naprawdÚ zadowolona — byïam szczupïa, ïadnie umiÚĂniona, a moja twarz promieniaïa
blaskiem i tylko leciutkie zmarszczki wokóï ust pokazywaïy, ĝe to nie sÈ
dwudzieste urodziny!!! Ten ostatni rok byï dla mnie wyzwaniem, bo kiedy
siÚ pracuje w korporacji, ma mÚĝa i syna, to trudno znaleěÊ czas dla siebie,
ale to wïaĂnie chciaïam dla siebie zrobiÊ — wyglÈdaÊ wspaniale, by czuÊ
siÚ mïodo. Gdybym mogïa cofnÈÊ czas, zaczÚïabym dbaÊ o siebie wczeĂniej, bo gdy czïowiek ma dwadzieĂcia lat, to po prostu dobrze wyglÈda,
w okolicach trzydziestki trzeba juĝ sobie „zrobiÊ” twarz, a przy czterdziestce… twarz bywa zaskoczeniem… Nie wiadomo skÈd i dlaczego pojawiajÈ
siÚ opuchniÚte oczy, odciska siÚ poduszka… A ciaïo? Tu boli, tam strzyka,
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skóra jakaĂ taka obwisïa siÚ robi — dlatego ĝaïujÚ, ĝe nie dbaïam o siebie
tak bardzo wczeĂniej, ale zamierzam teraz utrzymaÊ swojÈ kondycjÚ i wyglÈd! Tylko sÈ sprawy, których chyba nie da siÚ odwróciÊ — moje rÚce
wyglÈdajÈ na czterdzieĂci lat.
¿yjemy w Ăwiecie, w którym mïody wyglÈd jest najwaĝniejszy. Wszystko
wokóï wrÚcz krzyczy, ĝe trzeba wyglÈdaÊ doskonale: twarz gïadka jak
pupcia niemowlÚcia, aksamitna skóra, jÚdrne ciaïo — masz do dyspozycji
caïy przemysï, który uïatwia Ci uzyskanie takiego wïaĂnie wyglÈdu: od caïej
baterii odmïadzajÈcych kosmetyków, poprzez kosmetyczki, fryzjerów, których zadaniem jest ukrycie wszelkich objawów staroĂci — wygïadzenie
zmarszczek, zlikwidowanie wszystkiego, co obwisïe, no i oczywiĂcie tych
okropnych siwych wïosów!!! One przestaïy juĝ byÊ oznakÈ mÈdroĂci, oznaczajÈ tylko staroĂÊ… Kiedy rozejrzysz siÚ po jakimkolwiek osiedlu, znajdziesz tam zawsze kosmetyczkÚ, fryzjera i fitness — to miejsce, gdzie
Êwiczymy w pocie czoïa, aby jak najdïuĝej wyglÈdaÊ jak najlepiej! Odrzucamy wszelkie objawy upïywu czasu, traktujÈc je jako oznaki sïaboĂci… Bo
na to przyjdzie czas póěniej, na emeryturze ſ. Co prawda medycyna poczyniïa postÚpy i mówi siÚ, ĝe ludzkie ciaïo moĝe spokojnie funkcjonowaÊ
przez co najmniej sto piÚÊdziesiÈt lat, ale czy warto siÚ katowaÊ, aby utrzymaÊ siÚ w tej pogoni za mïodoĂciÈ? Owszem, rozsÈdnie jest dbaÊ o siebie,
ale gdzie jest granica?
I czy liczy siÚ tylko to, co na zewnÈtrz? A co z Twoim wnÚtrzem? Czy nie
warto zadbaÊ teĝ o wewnÚtrznÈ równowagÚ? Zamiast do kosmetyczki pójĂÊ
po prostu na spacer i nie myĂleÊ o swoich problemach, ale zobaczyÊ —
naprawdÚ zobaczyÊ — jak piÚkne sÈ drzewa, cieszyÊ siÚ zieleniÈ czy bielÈ
w zaleĝnoĂci od pory roku?
Gdyby popatrzeÊ na swoje ĝycie jak na pory roku, to okoïo czterdziestki
jesteĂmy w samym Ărodku lata, kiedy plony dojrzewajÈ, a wszystko wokóï
robi siÚ spokojne, dajÈc rzeczom po prostu siÚ dziaÊ. I to wydaje siÚ najbardziej rozsÈdnym podejĂciem do tego czasu w Twoim ĝyciu — po prostu
umieÊ odnaleěÊ w sobie spokój…
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Ale co zrobiÊ, gdy ĝycie nie ukïada siÚ pomyĂlnie?
Marta: Czterdzieste urodziny zdoáowaáy mnie totalnie…

PomyĂlaïam sobie: „JesteĂ stara, samotna i bÚdzie juĝ tylko gorzej…”.
Miaïam ochotÚ schowaÊ siÚ przed caïym Ăwiatem, ale jak zwykle uratowaïa
mnie moja córeczka Zuzka, która — jak piÚkny motyl — wleciaïa do mojego
pokoju z bukietem kwiatów i zïoĝyïa mi ĝyczenia. Tylko ona trzyma mnie
przy ĝyciu i tylko ona potrafi sprawiÊ, ĝe jeszcze chce mi siÚ uĂmiechaÊ.
WiÚc nie schowaïam siÚ w ïóĝku, zjadïyĂmy razem Ăniadanie i wyprawiïam
jÈ do szkoïy. Ja pracujÚ na uczelni, dlatego miaïam jeszcze czas, ĝeby siÚ
zastanowiÊ nad swoim ĝyciem; materialnie nie jest ěle — pracujÚ, byïy mÈĝ
pïaci duĝe alimenty, Zuzka jest zdrowa, dobrze siÚ uczy, tylko ja… od pamiÚtnego dnia cztery lata temu, gdy dowiedziaïam siÚ, ĝe byïy mÈĝ mnie
juĝ nie kocha i znalazï sobie innÈ, czujÚ siÚ stara, brzydka, zraniona, smutna…
JakoĂ ciÈgle nie mogÚ siÚ zdobyÊ na odwagÚ, ĝeby pójĂÊ do psychiatry i dostaÊ cudowne piguïki, po których Ăwiat znów bÚdzie piÚkny, jak mi doradzajÈ moje koleĝanki.
WolÚ usiÈĂÊ wieczorem z kieliszkiem wina i rozpamiÚtywaÊ przeszïoĂÊ —
co zrobiïam ěle, w którym momencie nie zauwaĝyïam, ĝe mój ukochany siÚ
ode mnie oddala… CiÈgle pamiÚtam, jak byï ze mnÈ, jego gïos, zapach, dotyk… Wiem, ĝe juĝ nigdy nikogo nie pokocham tak jak jego, i nie chcÚ juĝ
nikogo innego w swoim ĝyciu. Gdybym tylko mogïa zmieniÊ przeszïoĂÊ —
dostrzec ten krytyczny moment i inaczej zareagowaÊ, czÚĂciej mu mówiÊ,
jak go kocham, i czÚĂciej siÚ z nim kochaÊ, czÚĂciej robiÊ jego ulubione dania… Byïam zbyt maïo idealna, zbyt maïo siÚ staraïam i tak siÚ skoñczyïo.
Oddaïabym duszÚ, ĝeby móc cofnÈÊ czas i dostaÊ w dniu moich czterdziestych urodzin kwiaty od córki i piÚkny pierĂcionek z brylantem od mÚĝa…
A tak… Czekaï mnie wieczór z ZuzkÈ przy torcie dla nas, przy winie dla
mnie i potem pusta sypialnia…
Bywa i tak—ukïadasz swoje ĝycie wokóïinnej osoby, a ona odchodzi…
Niektórzy potrafiÈ siÚ po tym odnaleěÊ — pocierpiÈ, popïaczÈ, pokrzyczÈ,
a potem otrzÈsnÈ siÚ i ĝyjÈ dalej. Czasami takie wïaĂnie zdarzenie dodaje
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siïy i optymizmu. Dla innych utrata najbliĝszej osoby oznacza koniec —
radoĂci, szczÚĂcia, zadowolenia. Tacy ludzie ukrywajÈ siÚ w swoim Ăwiecie,
rozdrapujÈc ciÈgle i na nowo swoje rany, rozpamiÚtujÈc przeszïoĂÊ… Zrozumiaïe jest, ĝe takie zdarzenie boli, ĝe czïowiek cierpi… Jest takie mÈdre
powiedzenie: „Kaĝdy czïowiek pojawia siÚ w twoim ĝyciu jako cud albo
lekcja”. Czasami wydaje siÚ, ĝe ktoĂ jest cudem, a po czasie okazuje siÚ, ĝe
byï bolesnÈ lekcjÈ. Warto pamiÚtaÊ, ĝe lekcje sÈ po to, by siÚ czegoĂ nauczyÊ! WiÚc moĝna albo spÚdziÊ resztÚ ĝycia, przeĝywajÈc tÚ lekcjÚ, rozpamiÚtujÈc to, co byïo, albo wyciÈgnÈÊ wnioski i ĝyÊ dalej. Niektórym trudno
jest samodzielnie pójĂÊ dalej, dlatego warto poszukaÊ pomocy specjalistów,
bo szukanie zapomnienia w kieliszku jest kiepskim pomysïem w perspektywie czasu, choÊ bardzo powszechnym w naszej kulturze. Gdy boli
zÈb, zazwyczaj po prostu idzie siÚ do dentysty, wiÚc gdy boli CiÚ dusza
i serce — warto poszukaÊ pomocy. Ta ksiÈĝka moĝe byÊ takÈ pomocÈ, bo
to poradnik pozytywnego ĝycia ſ.
Ania: Nawet nie zauwaĝyïam, ĝe to byïy czterdzieste urodziny.
Kiedy ma siÚ w domu trojkÚ urwisów, czas biegnie odmierzany ich urodzinami.
Najstarszy ma juĝ dwanaĂcie lat, najmïodszy dopiero piÚÊ, a Ăredni osiem ſ.
Caïe dnie mam zajÚte, wprawdzie dzieci odprowadzam do przedszkola i szkoïy, ale trzeba posprzÈtaÊ, zrobiÊ zakupy, ugotowaÊ, upraÊ… Praca mamy
to wiÚcej niĝ caïy etat, wiÚc tak naprawdÚ nie mam czasu dla siebie, przez
co nie zauwaĝam, jak on mija. Caïy czas jestem w ruchu, caïy czas jestem
zajÚta — bardzo to lubiÚ, wiÚc nie narzekam. CzujÚ siÚ bardziej na dwadzieĂcia lat, dlatego nie zauwaĝyïam, ĝe to juĝ moje czterdzieste urodziny.
Dopiero gdy chïopcy zaczÚli mi skïadaÊ ĝyczenia i zobaczyïam tort, uĂwiadomiïam sobie, ĝe to juĝ czwarty krzyĝyk na karku zgodnie z metrykÈ.
Czego ĝaïujÚ? Tego, ĝe nie wyszïam wczeĂniej za mÈĝ, bo chciaïabym mieÊ
jeszcze córeczkÚ, a ta moja czterdziestka trochÚ zatrzymaïa nas z mÚĝem
w naszych marzeniach o powiÚkszeniu rodziny… ale tylko na chwilÚ ſ. Staramy siÚ teraz nawet bardziej, ĝeby jednak pojawiïa siÚ nasza malutka Zofia (juĝ wybraliĂmy dla niej imiÚ, po mojej mamie, ale w razie czego mamy
teĝ imiÚ dla chïopca), bo to chyba ostatni dzwonek, ĝeby to zrobiÊ.
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