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Najwspanialsza solówka wszech czasów! 

• Œwietne wsparcie bez względu na to, czy jesteœ wolna z odzysku, od zawsze 
sama, czy może samotna tylko bywasz. 

• Rady dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. 
• Fascynujące dekady singli: namiętne dwudziestoparolatki, wirujące 

trzydziestki, wspaniałe czterdziestki, swobodne pięćdziesiątki, niesamowite 
szeœćdziesiątki, bezpruderyjne siedemdziesiątki. 

• Budowanie najtrwalszego związku ze wszystkich — z samą sobą.

Niniejsza książka to prawdziwe źródło mądroœci życiowej, praktyczne porady, 
a także dobra porcja œmiechu. Czego chcieć więcej? Każda samotna osoba powinna 
natychmiast ją kupić. 

M.J. Ryan,  
autorka książek Be happy! Szkoła szczęœcia, Potęga cierpliwoœci oraz Więcej przebojowoœci!  

Jak pewnie kroczyć przez życie 
Kompromis? Ale po co? 
Nie pasuje Ci przekonanie, że przez życie należy iœć wyłącznie parami? Uważasz, 
że może wcale nie jesteœ stworzona po to, by wić gniazdo, spowiadać się z każdego 
wieczornego wyjœcia i wydanej stówy? Singiel znaczy dla Ciebie tyle, co „osiągający 
sukcesy, cieszący się życiem, niezależny”? Zaufaj temu przeczuciu — przecież nikt 
nie kocha cię bardziej niż Ty sama!

Żadnej presji więcej! 

• Jak czerpać garœciami radoœć z każdego dnia w pojedynkę? 
• Jak nawiązać relację z samą sobą? 
• Na jakie luksusy sobie pozwolić, ciesząc się niezależnoœcią finansową? 
• Jak bawić się wolnoœcią?
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68 ~ Singielka nie znaczy samotna ~
Rodzimy si� sami i sami umieramy. W mi�dzyczasie wszyscy �yjemy
w ró�nych zwi�zkach, jednak istniej� takie obszary w �yciu, które mu-
sisz przemierzy� sama. Twoja przyjació�ka mo�e odwie�� Ci� do den-
tysty, poczeka� w poczekalni, nawet po wszystkim kupi� Ci mleczny
koktajl, ale na fotelu dentystycznym musisz usi��� sama.

Dobra wiadomo�� jest taka, �e nie musisz mie� partnera, aby
pój�� do kina czy by� otoczona mi�o�ci�. Postaw na spe�nienie i prze-
zwyci��aj strach przed samotno�ci�. Zamiast zamartwia� si� tym,
czego nie masz, ciesz si� talentami, które posiadasz. Wtedy, bez
wzgl�du na swój stan cywilny, wsz�dzie dojdziesz i zrobisz wszystko,
czego zapragniesz.

Najtrudniejsze decyzje
cz�sto okazuj� si� najgenialniejsze
Czy czujesz si� troch� niepewnie w otoczeniu osób p�ci przeciwnej?
Czy peszysz si� na my�l o umówieniu si� z kim� na randk�? Czy po
powrocie ze spotkania masz chandr�? Jeste� znudzona? Czy kiedy-
kolwiek umawia�a� si� intensywnie na randki, ale nigdy nic mi�dzy
wami nie zaiskrzy�o? Czy wpad�a� w spiral� nieodpowiednich zwi�z-
ków jeden po drugim? Masz do�� przesiadywania w barze? Jeste�
zm�czona spotykaniem si� z lud�mi wyszukiwanymi w og�oszeniach?
Czy kiedykolwiek tak d�ugo zajmowa�a� si� innymi, �e ca�kiem za-
pomnia�a�, co Ci� ekscytuje?

Tego wszystkie w�a�nie do�wiadcza Izabela i dlatego ucieka od
randek. Mimo �e w�a�nie zako	czy�a si� jej sprawa rozwodowa, marzy
o m��czy�nie, który by j� wyzwoli�, ale jednocze�nie jest przera�ona
swoimi pragnieniami. Jest zdezorientowana. Chce m��czyzny i jed-
nocze�nie go nie chce. Wie, jaka jest bezbronna i wra�liwa; je�eli
pojawi si� jaki� m��czyzna i zacznie szepta� jej do ucha s�odkie
s�ówka, pójdzie za nim wsz�dzie. Potrzebuje zmiany perspektywy,
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ale nie zdaje sobie z tego sprawy, gdy jest z kim� na randce. Wizja
niechodzenia na randki przera�a j�, ale z drugiej strony czuje si�
tak, jakby sta�a nad kraw�dzi� przepa�ci, uciekaj�c przed goni�cym
j� tygrysem. Instynktownie podejmuje decyzj� i przeskakuje na
drug� stron�. I nie zastanawiaj�c si� nad tym zbyt d�ugo, na jaki�
czas daje sobie spokój z randkami.

Jej przyjació�ka Beata te� jest taka bezbronna. Podobnie jak
Izabela, jest jednym wielkim k��bkiem potrzeb. W�a�nie zerwa�a
z partnerem, a jej zwi�zek by� jak tortura. Jej m�� uciek� z inn� ko-
biet�, przeprowadzi�a si� z du�ego domu do ma�ego mieszkania,
znalaz�a opiekunk� dla dzieci i prac�. Beata jest przem�czona, prze-
pracowana i przestraszona, tak wi�c aby poczu� si� lepiej, zaczyna
umawia� si� na randki. Kiedy dwójka jej dzieci sp�dza czas z ojcem,
ona idzie pota	czy�.

Spotykanie si� z m��czyznami nie sprawia Beacie problemu i jest
ich kilku — Leszek, Bartek, Jarek i Eryk. S� do siebie podobni i po-
dobnie mówi�: maj� tak� sam� nijak� osobowo�� jak jej by�y. Izabela
zaczyna zauwa�a� u swojej przyjació�ki pewien schemat zachowania.
(atwiej zauwa�y� takie schematyczne zachowanie u innych ni�
u siebie samej, prawda?). „Ju� zapomnia�am o by�ym” — odpowiada
Beata, gdy Izabela pyta j� o to, co si� z ni� dzieje.

Nazwij to kobiec� intuicj�, dzia�aniem opatrzno�ci, zdrowym
rozs�dkiem, strachem, po�apaniem si� w sytuacji, ale co� mówi Izie,
�e nie powinna si� z nikim spotyka�. Chce to kiedy� zrobi�, ale jej
ma��e	stwo nauczy�o j�, �e uzale�nianie swojej przysz�o�ci od faceta
nie gwarantuje szcz��liwego zako	czenia. Jak pionierki przemierza-
j�ce preri�, musia�a wytyczy� swój w�asny szlak. Je�li zamierza za-
rabia� na utrzymanie siebie i swojej córki w sposób, który, mam
nadzieje, kiedy� znowu zaakceptuje, musi rozwin�� swój potencja�.

Izabela nie ma osobistego psychologa, przewodnika lub kon-
sultanta, ale ma malutki g�os w sobie, który daje jej rady. Du�a
liczba randek mo�e stwarza� poczucie, �e jeste� potrzebna, a tak�e
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sprawi�, �e poczujesz si� dobrze. Jednak wszystkie te randki nie
zapewni�, �e b�dziesz dobrze czu�a si� w stosunku do samej siebie.
A takie poczucie jest o wiele wa�niejsze ni� jedynie fakt, �e dobrze
si� czujesz. Gdy nie jeste� w konflikcie sama ze sob�, b�dziesz si�
czu�a pewna siebie nawet wówczas, gdy b�dziesz czu�a si� fatalnie.
Je�li czujesz si� dobrze we w�asnej skórze, nawet najgorsze trage-
die Ci� nie z�ami�. Wreszcie, je�li dobrze czujesz si� sama ze so-
b�, wci�� odczuwasz takie same emocje jak inni — strach, z�o��,
ból i tak dalej — ale poniewa� wiesz, �e w gruncie rzeczy jeste�
wspania�� osob�, te negatywne emocje nie b�d� mia�y na Ciebie
takiego wp�ywu.

Izabela podj��a genialn� decyzj� — postanowi�a z nikim si� nie
spotyka� przez rok, do chwili, gdy poczuje si� lepiej. My�l o dwunastu
miesi�cach bez faceta sprawia�a, �e robi�o jej si� s�abo z podniecenia.
Z regu�y sprzeciwia�a si� ograniczeniom, ale to narzuci�a sobie sama.
Jak harcerka sk�adaj�ca przysi�g�, �e uczyni wszystko, by broni�
honoru, postanowi�a, �e da sobie ze wszystkim rad� sama. To powa�-
na sprawa. Jest g�ow� rodziny i nie b�dzie si� z nikim umawia�.

Przerwa od randek to czasami rozs�dny wybór. Chroni nas to
przed pope�nianiem tych samych b��dów co wcze�niej. Gdy jeste�
bezbronna i potrzebujesz pomocy, musisz mie� czas na odrodzenie
si�. Nieumawianie si� na randki wcale nie oznacza, �e ka�� Ci za-
mkn�� si� w czterech �cianach. Po prostu robisz sobie przerw�.
Bez presji, napi�cia, �e musisz si� z kim� spotyka�, czujesz si�
bardziej zrelaksowana, swobodna i skupiasz si� na sobie. Rezygnacja
z randek daje Ci czas na odpoczynek, aby� mog�a si� skoncentrowa�
si� na w�asnym potencjale. Tak jak zmiana otoczenia, brak randek
b�dzie oznacza� o�ywienie. Zawsze mo�esz zacz�� od nowa, gdy tylko
zechcesz.
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“ ”

Spróbuj

1. Zastanów si�, czy rezygnacja z randek mog�aby Ci przynie��
jakie� korzy�ci. Zaufaj swojej intuicji.

2. Je�li odpowied� brzmi „tak”, nie mów o tym jeszcze nikomu.
Spróbuj przez jaki� czas oby� si� bez nich, aby sprawdzi�, czy Ci
to pasuje, i zachowaj to w tajemnicy do czasu, a� poczujesz si�
dobrze z podj�t� przez siebie decyzj�.

3. Pami�taj, �e Twoja decyzja nie zosta�a wykuta w kamieniu, wi�c
zawsze mo�esz j� zmieni�.

4. Kup sobie pami�tnik, który naprawd� Ci si� spodoba�. Zapisuj
w nim wszystkie swoje cele odno�nie tej kwestii.

5. Na pierwszej stronie swojego dziennika napisz: „Wyj�tkowo
Wspania�y Cz�owiek”. Uwa�aj! To mocne stwierdzenie b�dzie
mia�o magiczny wp�yw na osob�, która je zapisuje.

Je�eli nie jeste� w stanie kocha� samego siebie, b�dziesz
mia� problemy z kochaniem kogokolwiek, poniewa� b�dziesz
�a�owa� drugiej osobie czasu i energii, których nawet sobie
nie dajesz.

— BARBARA DE ANGELIS1

Wszystkie serca s� samotne
Jest wielu ludzi, którzy naprawd� s� zadowoleni z �ycia w pojedynk�.
S� szcz��liwi, podekscytowani i z nadziej� patrz� w przysz�o��. Dni
mijaj� im rado�nie i optymistycznie. Ciesz� si�, �e nadchodzi week-
end. Ich harmonogram zaj�� wype�niaj� spotkania z przyjació�mi,

                                                          
1 Trenerka oraz autorka licznych poradników dotycz�cych zwi�zków,

mi�o�ci, jak te� producent i go�� programów telewizyjnych dotycz�cych
rozwoju osobistego (ur. w roku 1951) — przyp. t�um.
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rodzin� i inne towarzyskie przedsi�wzi�cia. Wiedz�, jak o siebie za-
dba�. S� niezale�ni i to sprawia im przyjemno��. Dobrze sobie radz�,
ale od czasu do czasu czuj� si� samotni.

Samotno�� przychodzi stopniowo, od �agodnego: „Do kogo by
tu dzi� wieczorem zadzwoni�?”, po g��bokie: „O co chodzi?”. Jako
osoba samotna przechodzisz przez ró�ne etapy swojego �ycia, nie
tylko fazy poczucia samotno�ci, ale tak�e faktycznego bycia sam�.

Twoja przyjació�ka wyjecha�a z mia-
sta, kumple pojechali na narty, facet,
którego pozna�a� w zesz�ym tygodniu
i który zaproponowa� spotkanie, jesz-
cze nie zadzwoni�. Obdzwoni�a� ju�
wszystkich znajomych, ale wszyscy
s� zaj�ci. I co teraz? Nie ma ani

jednej �ywej duszy, z któr� mog�aby� sp�dzi� weekend. Rafa� przed-
stawi� to w ten sposób: „Gdy czu�em si� samotny, jedyne, co chcia�em
us�ysze�, to: »Tak, wiem, �e ci ci��ko samemu«. Zamiast tego jednak
wiecznie s�ysza�em, �e w ko	cu kogo� znajd�. Sk�d, do diab�a, to
wiedzieli, skoro nigdy nie byli na moim miejscu?”.

Samotno�� jest bolesnym do�wiadczeniem. Jest jak ponura be-
stia, która czai si� ukradkiem, t�umi Twoj� rado�� i zostawia Ci� po-
gr��on� w rozpaczy. Lena powiedzia�a: „W czasie moich najgor-
szych dni czuj� si� gorzej ni� samotna, czuj� si� wypalona, porzucona
i zmuszona przez los do �ycia w pojedynk�”. ukasz ubra� to w inne
s�owa: „Samotno�� jest parszywa, ale i tak lepsza ni� samotno��,
któr� czujesz, budz�c si� obok osoby, której prawie nie znasz”.

Istnieje wiele p�aszczyzn samotno�ci: spo�eczna, uczuciowa
i duchowa. Musimy zmaga� si� ze wszystkimi trzeba rodzajami. To
przygn�biaj�ce, je�li codziennie wita nas jedynie pies. Kiedy w��czasz
automatyczn� sekretark� i zauwa�asz, �e wi�cej na niej nagranych
reklam ni� zaprosze	 na spotkania, zaczynasz czu� si� jak wyrzutek.
Kiedy nie ma si� do kogo przytuli� w �rodku nocy, daje o sobie zna�

„Samotno�� jest parszywa,
ale i tak lepsza ni�

samotno��, któr� czujesz,
budz�c si� obok osoby,

której prawie nie znasz”.
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uczucie porzucenia, zaczyna nas torturowa� i nie pozwala zasn��.
Kiedy z ca�ych si� marzymy o spotkaniu tego jedynego, szczególnego
cz�owieka, zaczynamy si� zastanawia�, co jest z nami nie tak. Kiedy
nasz kalendarz towarzyski jest wype�niony i wiemy, �e przyjaciele
i rodzina nas kochaj�, ale wci�� czujemy t� t�sknot�, zastanawiamy
si�, gdzie si� zwróci�. Je�li zidentyfikujemy poziom, na którym si�
znajdujemy, o wiele �atwiej b�dzie nam poszuka� �rodka zaradczego.
Zwalczanie poczucia samotno�ci wymaga determinacji, aby przej��
przez ból, ale tak�e ciekawo�ci, by dowiedzie� si�, co jest po drugiej
stronie. Barbara mówi, �e �atwiej jest by� samotn� w pojedynk�.
„Mog� z�o�ci� si� i tupa� nogami, bez ��da	 ze strony mojego
partnera, bym da�a sobie spokój. Mój atak samotno�ci mo�e trwa� ca�y
dzie	. Wtedy wykonuj� wszystkie prace domowe, s�ucham muzyki
i ucinam sobie drzemk� na s�o	cu”. Ala powiedzia�a mi: „Samotno��
pojawia si�, a kiedy zauwa��, �e towarzyszy mi to uczucie, zajmuj� si�
swoim sprawami. Jak mo�na przewidzie�, samotno�� znika, a ja po
prostu zauwa�am, �e ju� mnie nie dr�czy”.

Kiedy dwudziestosze�cioletnia Gabrysia przeprowadzi�a si� do
du�ego miasta, by podj�� now� prac�, nikogo tam nie zna�a. Chocia�
my�l o nowych obowi�zkach by�a podniecaj�ca, dziewczyna wiedzia�a,
�e b�dzie czu�a si� samotna. „Zainteresowa�am si� miastem i posta-
nowi�am wypracowa� sobie strategi� przeciwko samotno�ci. Najpierw
zrobi�am list� miejsc i rzeczy, które chcia�abym tu zwiedzi� lub
zrobi�. Potem przywiesi�am t� list� w widocznym miejscu, abym
codziennie mog�a j� zobaczy�. Chcia�am by� przygotowana, ponie-
wa� kiedy czuj� si� samotna, nie potrafi� my�le� i naprawd� jestem
przybita”. Lista mobilizuje j� do zdobywania informacji na temat
okolicy i miasta zamiast rozpami�tywania, jak bardzo t�skni za rodzi-
n� i starymi znajomymi. Strategia zwalczania uczucia samotno�ci
w przypadku Jerzego opiera si� na aktywno�ci. Po przeprowadzeniu
si� z Niemiec zapisa� si� do klubu �eglarskiego, klubu rowerowego
i wzi�� kilka lekcji nurkowania. „To pozwala na cotygodniowe spo-
tykanie si� z tymi samymi lud�mi”.
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Aby przygotowa� w�asne strategie, wyobra� sobie wszystkie

rzeczy, które chcesz zrobi�. Wyobra� sobie, gdzie chcia�aby� pój��,
pojecha�, co chcia�aby� zobaczy�, czego chcia�aby� si� dowiedzie�
i jakich ludzi spotka�. Wyobra� sobie otwieranie si� na niespodzianki,
które pojawi� si� po drodze, oraz swoje dobre samopoczucie. Badaj,
eksperymentuj i próbuj wielu nowych rzeczy. Je�li co� si� sprawdzi�o,
nie usuwaj tego z listy, je�li nie, skre�l to i id� dalej.

Dla wi�kszo�ci z nas samotno�� zawiera pierwiastek t�sknoty
egzystencjalnej. To potrzeba po��czenia si� z Bogiem, z tajemnic�
naszego �ycia. Bez wzgl�du na to, jakie rozwiniesz strategie, upewnij
si�, �e w�ród nich s� te, które ukoj� porywy Twojej duszy. By� mo�e
�piewanie w chórze zaspokoi Twoje potrzeby, a by� mo�e, tak jak ja,
wolisz spa� pod gwiazdami, aby z�agodzi� ból.

Moja córka Amanda u�wiadomi�a mi istnienie nowego spojrzenia
samotno��, kiedy przeprowadzi�a si� sama do malutkiego mieszkania
w centrum miasta. „Kochanie, czy nie b�dziesz tam czu�a si� samot-
na?” — pyta�am. „Mamo” — przypomnia�a mi — „jestem jedynacz-
k�. Lubi� by� sama”. Nigdy wcze�niej nie patrzy�am na samotno�� jak
na stan, który mo�na lubi�, dopóki tego od niej nie us�ysza�am.
Wydaje mi si�, �e samotno�� kojarzy�a mi si� z czym� z�ym, czym�,
czego nale�y unika�, odrzuca�, znajduj�c sobie zaj�cia lub co�, co
odwróci od niej Twoj� uwag�. Ale gdy us�ysza�am: „Lubi� by� sama”,
zaakceptowa�am j�.

Spróbuj

1. Przygotuj wcze�niej, zanim zaatakuje Ci� uczucie samotno�ci,
list� strategii radzenia sobie z tym uczuciem.

2. Powiedz sobie: „Aha! Znowu nadchodzi to uczucie samotno�ci”.
Przygl�daj si� temu, jak samotno�� przychodzi i odchodzi.

3. Wykonuj prace domowe trójkami, które b�d� odpowiada�y trzem
warstwom samotno�ci — spo�ecznej, uczuciowej i duchowej.
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”

Wyczy�� trzy szafki, trzy szuflady, trzy lustra. Potem odkurz
dywan, zmyj pod�ogi, wyrzu� �mieci.

4. Zawi	 si� w du�y koc; po�ó� si� na �awce w parku i nie wstawaj,
dopóki nie poczujesz si� dobrze i nie b�dziesz na to gotowa.

5. Zrób sobie pi�ciokilometrowy spacer, a je�li wci�� czujesz si�
okropnie, przejd� jeszcze trzy kilometry.

W samym �rodku uczucia samotno�ci znajdziemy g��bokie
i silne pragnienie zjednoczenia si� z utraconym ja.

— BRENDAN FRANCIS BEHAN2

Wolno�� jest zabawna
Oliwia jest niezale�n� kobiet�. Kilka razy w roku wstaje o 4:30 i idzie
nurkowa�. Przynajmniej kilkana�cie razy w roku pakuje jedzenie do
plecaka i oko�o 20:00 je�dzi po mie�cie i rozdaje je bezdomnym.
Oliwia jest znana wszystkim regularnie odwiedzaj�cym ca�onocne
knajpy jako „poetka z laptopem ze stolika w rogu”. Znana jest dzie-
ciakom z s�siedztwa jako „kobieta z du�ym ogrodem, która p�aci dzie-
ciakom, aby wyrwa�y chwasty o zachodzie s�o	ca”. Lubi robi� wszystko
na opak. „Wol� spa� w �rodku dnia i wstawa� w �rodku nocy”.

Wolno�� jest nagrod� za to, �e jeste� sama.
Grzegorz jest ekscentrycznym facetem. Jego cotygodniowa lista

zakupów zawiera czerwone �elki, grzyby portobello, fasolk� eda-
mame, marynowane tofu, truskawki z hodowli ekologicznych i mar-
chewki. Jest szcz��liwy, �e nie musi konsultowa� si� z partnerk�
w sprawie kupowanego jedzenia.

Wolno�� jest zabawna! Szczerze powiedziawszy, mistycy twier-
dz�, �e wolno�� jest cenna dla osobistego i duchowego rozwoju. By�
mo�e dzieje si� tak dlatego, �e wi�kszo�� naszego czasu w ci�gu dnia

                                                          
2 Pisarz irlandzki (1923 – 1964) — przyp. t�um.

“
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zajmuj� obowi�zki w pracy i zobowi�zania wzgl�dem rodziny, wi�c
gdy tylko uwalniamy si� od nich, czujemy czyste, radosne podnie-
cenie. W wolno�ci mo�na odnale�� wiele rado�ci i szcz��cia.

Lucyna uwielbia by� sama. Stanu takiego nie mog�aby osi�gn��
w �aden inny sposób, przynajmniej teraz. „Kiedy jestem z kim�
zwi�zana” — mówi — „moje pomys�y s� t�amszone, zanim w ogóle
zdo�aj� ujrze� �wiat�o dzienne”.

Swobodne, wolne �ycie po cz��ci polega na definiowaniu granic,
balansowaniu na kraw�dzi. Poznajemy w�asne ja, które jest tak inne
ni� wszystkich wokó�. Wiele par te� marzy o takiej mo�liwo�ci, a to
dlatego, �e brak wolno�ci zabija spontaniczno��, og�upia zmys�y i to,
co powinno by� przyjemno�ci�, zamienia w rutyn�. Pewnie widzia�a�
par� ma��onków krzycz�cych na siebie albo nawet sama to prze�y�a�.
„Jak mog�e� tak powiedzie�?”, „Nie k�ad� tego tu”, „Wcale tego nie
potrzebujesz”, „Kiedy wracasz do domu?”, „Znowu pó�no wróci�e�”,
„Gdzie by�e�?”, „Zrób to w ten sposób”, „Nie rób tak”. Pary walcz�
ze sob�, a nast�pnie id� na kompromis, ale tak�e manipuluj� sob�
nawzajem, a to znak, �e miesi�c miodowy si� sko	czy�.

Wolno�� niesie ze sob� mnóstwo korzy�ci. Single mog� rozwin��
skrzyd�a i polecie� tam, gdzie odkryj� samych siebie. W taki sposób
poznajesz wszystkie strony swojej osobowo�ci. W s�owniku singli nie
ma s�ów: „musisz”, „powinna�”, „nie wolno”. Swój �wiat mo�esz
pomalowa� barwami, jakimi zapragniesz, a potem jeszcze raz, gdy
kolor Ci si� nie spodoba. Mo�esz by� chodz�c� sprzeczno�ci�, mo-
�esz zmienia� zdanie, gdy tylko chcesz. Wolno�� daje Ci mo�liwo��
uszcz��liwiania siebie w sposób, który Tobie odpowiada. Mo�esz
sobie kupi� ekstrawaganckie drogie buty i ich nie ukrywa�. Mo�esz
�y� wed�ug w�asnego rytmu. Mo�esz zostawi� zapalone �wiat�a i spa�
na kanapie, zgasi� �wiat�o i czyta� przy �wietle �wiec. Mo�esz prze-
nie�� swoje �ó�ko do pokoju go�cinnego.

Korzy�ci� numer jeden jest mo�liwo�� wypróbowania — bez
przeszkód — tysi�ca sposobów wyra�ania siebie. Innymi s�owy, mo-
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�esz wyra�a� siebie w sposób nieskr�powany, swobodny — bez inge-
rencji z zewn�trz. Single maj� mo�liwo�� wyboru tego, czego pragn�,
bez konieczno�ci ogl�dania si� na sugestie innych.

Piel�gnuj swoj� autonomi�. To takie wspania�e uczucie obudzi�
si� rano i rozkoszowa� si� przestrzeni�, która Ci� wita, to taka przy-
jemno�� móc odkrywa� tajniki swojej osobowo�ci. Je�li nauczy�a� si�
�y� ze swoj� wolno�ci� i doceniasz to szcz��cie, które ona Ci daje,
z pewno�ci�, gdy zdecydujesz si� z kim� by�, b�dziesz si� stara�a
przekaza� swojemu partnerowi, �e wcale nie musicie zachowywa� si�
jak wszystkie inne pary. Wed�ug nauk mistyków, kiedy mi�o�� i wol-
no�� id� w parze, osi�gamy najwy�szy szczyt.

Spróbuj

1. B�d� pe�na sprzeczno�ci, eksperymentuj, robi�c wszystko do-
k�adne na odwrót, ni� tego oczekuj� inni.

2. Zapro� przyjació�k�, aby wraz z Tob� uda�a si� na nocny spacer
w �wietle ksi��yca.

3. Wymie	 zalety bycia singielk�, aby� mog�a, gdy tylko kto� o to
zapyta, wyliczy� je jednym tchem.

4. Okazuj wdzi�czno��, �e masz tyle wolno�ci i przestrzeni, ka�dego
dnia.

5. Wyci�gnij r�ce w stron� nieba i krzycz: „Tak!”.

Kiedy dajesz komu� wolno��, ofiarowujesz mu najwspa-
nialszy dar, a mi�o�� sama do ciebie wróci.

— OSHO3

                                                          
3 Urodzony jako Rajneesh Chandra Mohan Jain 11 grudnia 1931

w Kuchwadzie w Indiach, zm. 19 stycznia 1990 w Punie – wspó�czesny
hinduski guru, nauczyciel i mistrz duchowy, za�o�yciel ruchu
religijnego Neo-Sannyas – przyp. t�um.

“
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Miesi�czne zaj�cia z p�aczu
Je�li kiedykolwiek s�ysza�a� powoln�, delikatn� melodi� gran� na
skrzypcach i gitarze klasycznej i poczu�a� gdzie� g��boko taki ból, jak
gdyby serce mia�o Ci wyskoczy� z piersi… Je�li kiedykolwiek sta�a�
po�ród przyjaznych i mi�ych kobiet i m��czyzn i poczu�a�, jak co�
d�awi Ci� w gardle, tak �e nawet nie mog�a� wypowiedzie� s�owa…
Je�eli kiedykolwiek poczu�a� si� tak samotna i opuszczona przez
przyjaciela, �e a� zapiera�o Ci dech w piersiach… Je�eli kiedykolwiek
zastanawia�a� si�, czy komu� w ogóle na Tobie zale�y, wierz mi, �e
jeste� na dobrej drodze.

Uczucie, jakby co� chwyta�o Ci� za serce, gdy s�yszysz smutn�
histori�, przynosi prawdziw� ulg�. Smutek pozwala Ci odkry� swoj�
wra�liw� stron�. Alicja uwa�a�a, �e p�acz jest dobry, i gdy tylko kto�
j� zrani� albo dozna�a silnego wzruszenia, zaczyna�a �ka�. „Czuj�
si� lepiej, gdy si� wyp�acz�” — mówi. — „To dlatego lubi� smutne
filmy. Je�li jest mi �al i mam chandr�, ale nie jestem w stanie p�aka�,
wypo�yczam sobie dobry wyciskacz �ez i ogl�dam”.

zy maj� wiele p�aszczyzn. S� �zy z bólu i cierpienia, s� �zy rado�ci
i szcz��cia. zy mog� oznacza�, �e Twoje serce zdrowieje, rany si�
zabli�niaj�, �al odchodzi. Do�wiadczyli tego Adam, ukasz, Cecylia,
Eliza, Dorota i Norbert, gdy wspólnie uczestniczyli w terapii rozwo-
dowej. Ka�de z nich czu�o si� jak osoba z innej planety, jak samotna
osoba w �wiecie pe�nym zakochanych par i ka�de z nich chcia�o
zapomnie� o bolesnej przesz�o�ci i poczu� powiew �wie�ego powietrza,
by zacz�� od nowa.

Dla szóstki obcych sobie ludzi otwarcie si� przed sob� i dzielenie
si� swoimi problemami wcale nie okaza�o si� zadaniem �atwym.
Nie�atwo by�o Adamowi mówi� o tym, jak porzuci�a go �ona. Tak�e
ukasz mia� problem, by przyzna�, �e nie by� zbyt dobrym m��em.
Cecylia czu�a si� niezr�cznie, opowiadaj�c o tym, jak wszystkich
uwa�a�a za nieudaczników. Nie�atwo odkry� sw� wra�liwo��, gdy
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kto� nas ocenia. Nie�atwo by�o przesta� obwinia� i wskazywa� palcem.
Nie�atwo by�o przesta� szale� i si� w�cieka�. Wreszcie nie�atwo by�o
p�aka� i poczu� si� beznadziejnie.

Skoro jednak wycofywanie si� i zamykanie si� w sobie równie�
nie da�o im szcz��cia, zaryzykowali i postanowili zg��bi� najg��bsze
tajemnice swojego �ycia. Ka�dy z nich po kolei opowiada� swoje hi-
storie, p�aka� i poczu� si� lepiej. „atwiej jest mi zapomnie� o m��u”
— mówi�a Dorota — „ni� o luksusowym �yciu m��atki”. Cz�onkowie
grupy wspólnie si� �miali, dzi�ki czemu wzros�o wspó�czucie i zrozu-
mienie wobec siebie samych i wobec innych.

Gdy nie wyra�amy otwarcie swojego smutku, trzymamy innych
ludzi na emocjonalny dystans. Gdy jeste�my cicho, usuwamy si� w cie	
i dopada nas hu�tawka nastrojów, przyjaciele musz� si� domy�le�,
co si� dzieje. Mog� wyci�gn�� fa�szywe wnioski, �e by� mo�e nie
interesujemy si� nimi. Kiedy dzielimy si� z innymi naszymi s�abo-
�ciami, wzmacniamy wi�� z nimi. Tak, czasem takie ods�anianie sie-
bie jest ryzykowne, ale w nagrod� zyskujemy trwalsze i g��bsze relacje.

Za ka�dym razem, gdy s�yszysz �piew chóru i dreszcz przeszywa
Ci� do szpiku ko�ci, a po policzkach sp�ywaj� Ci �zy, rozwijasz swoj�
zdolno�� pe�nego prze�ywania �ycia. Jeste� wra�liwa i to wida�.

G��bokie odczuwanie, wzruszenie i p�acz dzia�aj� na nas bardzo
oczyszczaj�co. Czy nie czujesz si� lepiej, gdy si� wyp�aczesz? Jak
deszcz, który od�wie�a powietrze, p�acz usuwa z naszego umys�u
wszystkie czarne my�li. zy smutku, gdy pozwolisz im p�yn��, przy-
gotowuj� miejsce na �zy rado�ci.

Spróbuj

1. Nie bój si� — dziel si� z innymi tym, co czujesz. Zwi�kszysz w ten
sposób satysfakcj� ze wzajemnych relacji.
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2. Wypo�ycz sobie jaki� wyciskacz �ez, zapro� przyjació�ki na po-
pcorn i sesj� p�aczu. Wy�lij im zaproszenia z napisem: „P�acz
uwalnia od stresu, przyjd�, pop�acz sobie i wygl�daj pi�kniej”.

3. Kup sobie dwa pude�ka chusteczek higienicznych. Jedno zostaw
w domu, a drugie trzymaj w swoim samochodzie. Trzymaj chus-
teczki w torebce. Wci�� wygl�dasz prze�licznie, gdy ocierasz �zy.

4. Zapami�taj sobie to zdanie, aby sprawi�, �eby inni, którzy nie
maj� tyle do�wiadczenia w tej kwestii, co Ty, poczuli si� swobod-
niej: „Nie martw si�. Wszystko w porz�dku. Ja po prostu p�acz�,
to naturalna rzecz”.

5. P�acz i b�d� dla siebie delikatna.

Wszyscy lubimy smutne opowie�ci. To takie przyjemne
uczucie poczu� smutek, gdy tak faktycznie nie ma powodu,
aby si� smuci�.

— ANNIE SULLIVAN4

Otocz si� mi�o�ci�
Moja klientka Ewa jest �liczn� dziewczyn�. Ma ciemnobr�zowe loki
i du�e piwne oczy. Swój styl doprowadzi�a do perfekcji — lekko retro
z du�� ilo�ci� ró�u. Wygl�da �wietnie; jest elegancka i zabawna.
Ma b�ysk w oczach, a jej sposób chodzenia sprawia, �e si� zastana-
wiasz, co ona kombinuje. Ludzie mówi�, �e ma wiele zalet, i to
prawda. Ale jest co�, co zadecydowa�o, �e tu przysz�a — pierwszego
stycznia zerwa�a ze swoim ch�opakiem. Jest przekonana, �e to by�a
dobra decyzja, ale do walentynek ju� niedaleko. Boi si� tego dnia.
Przechodzi teraz trudny okres w zwi�zku z tym. „Nikt w tym roku nie
b�dzie dawa� mi perfum albo kwiatów” — skar�y si�.

                                                          
4 Ameryka	ska nauczycielka (1866 – 1936), najbardziej znana jako prywatna

nauczycielka g�uchoniemej i niewidomej Hellen Keller — przyp. t�um.

“
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Mój klient Eryk jest superfacetem. Nie tylko jest wysokim, przy-
stojnym m��czyzn�, ale tak�e wra�liwym, wysportowanym, oczyta-
nym cz�owiekiem, a do tego jest przemi�y. Ma trzydzie�ci sze�� lat
i jest rozwiedzionym ojcem uroczej czterolatki. Podoba si� kobietom,
chc� si� umawia� z nim na randki, zabiegaj� o jego uwag�, ale on jest
przygn�biony i smutny. Ci�gle my�li o swojej by�ej, a jego zranione
serce daje mu si� we znaki. Cz�sto dopadaj� go my�li, �e ju� nigdy nie
znajdzie sobie odpowiedniej kobiety. Gdy wchodzi do mojego gabi-
netu, z miseczki bierze sobie cukierka w kszta�cie serduszka i czyta
to, co na nim napisane: „Kupidyn uwzi�� si� na mnie”.

Wielu moich przyjació�, a tak�e klientów i klientek prze�ywa
trudny okres, gdy zbli�aj� si� walentynki. Te� przez to przechodzi-
�am, a� u�wiadomi�am sobie co�, co sprawi�o, �e luty jest teraz moim
ulubionym miesi�cem. Zamiast si� chowa�, wychodz� z domu.

Oto tajemnica mojej zmiany postrzegania tego miesi�ca: mi�o��
nie ma nic wspólnego z drugim cz�owiekiem. Mi�o�� to nie zwi�zek.
Mi�o�� to stan; to stan naszego serca. Kiedy odkry�am t� rewela-
cyjn� prawd�, poczu�am si� nie-
zwykle uszcz��liwiona i od tego
czasu „bior� walentynki we w�asne
r�ce”. Dla mnie oznacza to pie-
czenie ciasteczek w kszta�cie ser-
duszek, kupowanie drogich cze-
koladek w z�otych opakowaniach
i dzielenie si� prezencikami z ka�dym, kto przekracza próg mojego
domu. 
wi�tuj� ten dzie	 z tyloma przyjació�mi, ilu zdo�am zebra�.
Nawet je�li nie ma przy mnie ksi�cia w l�ni�cej zbroi, mi�o�� otacza
mnie ze wszystkich stron.

Zacz��am kultywowa� w�asn� tradycj� zupe�nie przez przypadek.
Kilka lat temu w okresie �wi�tecznym by�am do�� przygn�biona
— na tyle, �e nie by�am w stanie wzi�� si� w gar�� i wys�a� kartek

Mi�o�� nie ma nic wspólnego
z drugim cz�owiekiem.
Mi�o�� to nie zwi�zek.
Mi�o�� to stan;
to stan naszego serca.
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z okazji �wi�t Bo�ego Narodzenia. Do lutego moja chandra troch�
z�agodnia�a, a ja potrzebowa�am towarzystwa. Wyci�gn��am ozdobny
papier i napisa�am listy, rozsy�aj�c je nast�pnie do wszystkich osób
z mojej ksi��ki adresowej. Odpowied� przesz�a moje naj�mielsze
oczekiwania i po prostu nie wolno mi by�o pozwoli�, aby ta tradycja
zagin��a! Teraz jednak wyd�u�y�am j� do miesi�ca. Co roku, do
pierwszego lutego, rozsy�am �yczenia walentynkowe. Gdy je pisz�,
s�cz� sobie drink specjalnie przygotowany na ten miesi�c, czasem
waniliowo-cytrynowy, czasem Asti Spumanti. Uwielbiam pisa� listy
i uwielbiam otrzymywa� wiadomo�ci od przyjació� mieszkaj�cych
w innych cz��ciach kraju, którzy po przeczytaniu listu ode mnie chwy-
taj� za telefon i do mnie dzwoni�. Uwielbiam to, �e z ut�sknieniem
czekaj� na mój kolejny list.

Ale to jeszcze nie wszystko. Pierwszego lutego ka�dego roku
wymieniam bia�e �wiece na kominku na mojej oszklonej werandzie
i w sypialni na �wiece zapachowe, czerwone i ró�owe. Dzi�ki nim
jestem w radosnym nastroju. Jestem zmys�ow� kobiet� i lubi� ro-
mantyczne otoczenie. Trzymam pod r�k� drwa, wiec gdy tylko jestem
w pokoju, pal� w kominku. Mam stó� w jadalni zastawiony moj� naj-
lepsz� porcelan�, obr�czami na serwetki i serwetami.

We wszystkie weekendy wyszukuj� okazje, by po�wi�towa� sama
lub z przyjació�mi. Podaj� wyszukane drinki w kieliszkach na wysokich
nó�kach. Jednego wieczoru przygotowuj� kraby i tart� wi�niow�, dru-
giego homara i tort czekoladowo-orzechowy, a jeszcze innego fondue
i gruszki z kokosem. To takie przepysznie dekadenckie. Mój przyja-
ciel Jacek i ja jeste�my Wodnikami, wi�c wspólnie �wi�tujemy nasze
urodziny. Ja przygotowuj� francusk� zup� cebulow�, on przynosi ciasto
lodowe. W roku, w którym nasze urodziny da�y ��cznie liczb� 100 lat,
Jacek przystroi� ciasto �wieczkami i razem je zdmuchn�li�my.

Kupuj� sobie tuziny czerwonych ró�, poniewa� jestem przeko-
nana, �e wszyscy moi faceci — ci byli i ci przyszli — chcieliby, abym
jej mia�a. Zapraszam wszystkie swoje przyjació�ki na lunch do przytul-
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nej restauracji i tam delektujemy si� ma��ami w zalewie czosnkowo-
winnej i pijemy tyle wina, ile dusza zapragnie. To naprawd� �wietna
zabawa.

Daj� sobie równie� prezenty. W tym roku ofiaruj� sobie wy-
my�ln� narzut� z ró�owego aksamitu, o której marzy�am od chwili,
gdy j� ujrza�am po raz pierwszy.

Nie, mi�o�� i romantyzm nie zale�� od drugiego cz�owieka. Nie-
które z moich kole�anek, które s� w zwi�zkach, nie chc� s�ucha� mo-
ich rad. Odrzucaj� potrzeb� zrobienia czego� dla samych siebie,
zatroszczenia si� o siebie i zawsze si� d�saj� i narzekaj�. Cierpi�
na syndrom: „Gdyby mnie naprawd� kocha�, zrobi�by tak i tak”. Wci��
obstaj� przy tym, �e to, co proponuj�, nie ma nic wspólnego z ro-
mantyzmem, je�li ja sama musz� to dla siebie robi�. Ale ja tak nie
uwa�am! Pod koniec lutego jestem usatysfakcjonowana. Ani przez
chwil� nie czu�am si� zrozpaczona. Nie jest mi przykro i nie po-
wtarzam sobie, jaka jestem biedna. W�a�ciwie przez ca�y miesi�c
mi�o�ci jestem rozanielona. Zawsze w lutym jestem zakochana.

Spróbuj

1. Zaplanuj sobie walentynki — a tak�e wszystkie inne �wi�ta —
z du�ym wyprzedzeniem.

2. Kup kartki walentynkowe i wy�lij je wszystkim, których znasz.
Mam na my�li dok�adnie wszystkich!

3. Upiecz ciasteczka w kszta�cie serduszek — zjedz je i rozdaj swoim
s�siadom. Je�eli nie masz ochoty si� dzieli�, zamro� kilka i zjedz
w marcu.

4. Zorganizuj przyj�cie z drinkami i zapro� mnóstwo znajomych.
5. Kup sobie co� ró�owego i no� to ca�y miesi�c.
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Zawsze istniej� wi�cej ni� dwa wybory, zawsze, zawsze,
zawsze.

— PAT CALIFIA5

Kopciuszek jest moim wzorem, kto jest Twoim?
Moja córka w wieku sze�ciu lat chcia�a mie� tyle wersji bajki o Kop-
ciuszku, ile uda�o jej si� znale��. Co wi�cej, czyta�a je wszystkie
z zapa�em. Zanim jeszcze nauczy�a si� czyta�, ka�dego wieczoru
s�ucha�a bajki na kasecie. Kiedy pojawi� si� film, ogl�da�y�my go
razem, pokocha�y�my, a potem ogl�da�y�my go drugi raz. Za ka�dym
razem wychodzi�y�my z kina szcz��liwe z u�miechem na twarzy,
�piewaj�c i podskakuj�c. Pierwotnie my�la�am, �e historia Kopciuszka
jest tak popularna, bo Kopciuszek znalaz� swojego ksi�cia z bajki i �yli
d�ugo i szcz��liwie. Czu�am si� troch� niezr�cznie i nieco za�enowana.
Czu�am, jakby jaka� ciemna si�a wskazywa�a na mnie palcem i z dez-
aprobat� krzycza�a: to takie „nierzeczywiste!”. Czy wysy�a�am z�e
sygna�y, lubi�c bajki z prostymi rozwi�zaniami? Oczywi�cie, �e nie
chcia�am, aby moja córka �y�a w przekonaniu, �e wystarczy siedzie�
i czeka�, a ksi��� z bajki sam si� pojawi. My�l�, �e wa�ne jest, aby by�
samodzieln�.

Mniej wi�cej w tym samym czasie, gdy czyta�y�my Kopciuszka,
zacz��y pojawia� si� ksi��ki i publikacje na temat kompleksu Kop-
ciuszka, które ostrzega�y kobiety przez niebezpiecze	stwem utraty
w�asnej niezale�no�ci i budowania �ycia wokó� m��czyzny. Zasta-
nawia�am si�: czy historia Kopciuszka naprawd� rozpowszechnia mit,
�e „aby by� szcz��liw�, musisz mie� m��czyzn� u swojego boku”,
z którym to mitem kobiety tak walcz�? Czy ta historia naprawd�
wspiera pogl�d, �e je�eli znajdziesz bogatego i przystojnego m��czy-
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zn�, ca�e Twoje dalsze �ycie b�dzie ju� doskona�e? Zastanawia�am
si�, dlaczego �ycie Kopciuszka ma tak� si�� oddzia�ywania, a tak�e
odkry�am, dlaczego czu�am si� skr�powana t� histori�. Postano-
wi�am wi�c dog��bniej zbada� problem.

Zapyta�am Amand�: „Co ci si� tak podoba w Kopciuszku?”.
Amanda zazwyczaj ma wiele do powiedzenia i zawsze odpowiada
w rozkosznie niewinny m�dry sposób, ale tym razem wszystkim, co
us�ysza�am od niej, by�o: „Nie wiem, mamo, po prostu mi si� podoba”.

Kopciuszek naprawd� zbiera nies�uszne oskar�enia ze strony
krytyki. Przeciwnicy mówi�, �e wszystko, co ta dziewczyna zrobi�a, to
czekanie na ksi�cia i pozwolenie, aby matka chrzestna u�y�a czarów.
Mówi�, �e takie historie nie zdarzaj� si� w rzeczywisto�ci. Tak wi�c
oczywi�cie nie chc�, aby ich dzieci czyta�y t� przekl�t� ksi��k�. Dla-
czego? Czy tak bardzo obawiaj� si�, �e ich potomstwo mog�oby zacz��
�y� w nierealnym �wiecie i nauczy� si� unikania odpowiedzialno�ci?
Obawiaj� si�, �e ich dzieciaki naucz� si�, �e gdzie� tam zawsze jest
dobra wró�ka lub uroczy ksi���, który przyb�dzie, padnie na kolana
i wyci�gnie ich z k�opotu? Ale przyjrzyjmy si� bli�ej. W bajce o Kop-
ciuszku tak si� wcale nie dzieje.

Wydaje mi si�, �e wiem, dlaczego bohaterka bajki dosta�a swoje-
go ksi�cia. Gdy przyjrza�am si� temu bli�ej, odkry�am, �e przes�anie,
które odebra�a moja córka, by�o bardzo pozytywne. Kopciuszek to
osoba obdarzona weso�ym usposobieniem. Mimo tego, �e szorowa�a
pod�ogi i sprz�ta�a, t�tni�a �yciem. Stara�a si� odnale�� jak najwi�cej
pozytywnych stron swojej godnej po�a�owania pozycji. A spójrz tylko
na przyrodnie siostry — jakie one s�? Maj� wszystko, ale wci�� s�
zrz�dliwe i co� knuj�, zawsze si� skar��, walcz� ze sob� i s� zazdrosne.
Czy ktokolwiek chcia�by otacza� si� lud�mi o takich cechach?

Siostry te zawsze knuj� jakie� intrygi. Zawsze planuj� swoj� przy-
sz�o�� i spiskuj�. S� o siebie zazdrosne i wiecznie zdegustowane. A co
robi Kopciuszek? Dziewczyna �piewa i zaprzyja�nia si� ze zwierz�tami!
Ach, czasem jest jej smutno i czuje si� samotna, ale jako� udaje jej
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si� zauwa�a� dobre strony. Kiedy macocha pozwala jej i�� na bal,
ch�tnie i rado�nie zabiera si� za szycie sukienki. Potem, gdy ju� ma
wychodzi�, przyrodnia siostra w ataku zazdro�ci drze jej sukienk�.
Tak wi�c Kopciuszek nie mo�e si� uda� na bal. Obie siostry id�,
a Kopciuszek, smutny i zrezygnowany, ukrywa si� w lesie i p�acze.

Jeszcze raz uda�o si� dziewczynie wykorzysta� swoje nieszcz��liwe
po�o�enie. Jej przyjaciele zwierz�ta przyszli j� pocieszy�, a ona im
na to pozwoli�a. Nie ukrywa �ez, nie udaje, �e jest silna — po prostu
p�acze. Pozwala sobie na naturalne zachowanie. I kiedy pojawia si�
matka chrzestna, jest zaskoczona, uradowana i rozpiera j� ciekawo��.
Dziewczyna jest otwarta, ch�tna na spotkanie z dziwnie wygl�daj�c�
kobiet�. Magia tej chwili nie polega na tym, �e dynia zmieni�a si�
w karet�, ale na tym, �e ona pozwoli�a sobie pomóc. Wiedzia�a, �e
sama nie da rady, i pozwoli�a na to, aby matka chrzestna poda�a
jej pomocn� d�o	 — i to jest magia! Czy to nie s� wspania�e cechy?

Oczy Kopciuszka s� pe�ne ciekawo�ci, gdy przyje�d�a na bal.
Kiedy pojawiaj� si� jej przyrodnie siostry, ich oczy s� pe�ne zazdro�ci.
Nie zauwa�aj� pi�kna, które jej otacza. Zamiast tego od razu knuj�
intrygi.

Kopciuszek �yje d�ugo i szcz��liwie, nie dlatego, �e znajduje ksi�-
cia z bajki, który si� o ni� zatroszczy� (chocia� ja sama uwa�am, �e
pi�kny ksi��� u boku to wspania�y dodatek w �yciu) — �yje d�ugo
i szcz��liwie ze wzgl�du na to, kim jest. A kim jest? Osob� wiedz�c�,
jak najlepiej wykorzysta� sytuacj�, która nie jest dla niej przyjemna.
Wie, jak przyjmowa� to, co magiczne. Nie pyta, nie poddaje magii
w w�tpliwo�� — co by dzi�ki temu zyska�a? Wie, �e cuda s� cz��ci�
�ycia, i faktycznie tak jest. Cuda zdarzaj� si� codziennie, a �ycie
pe�ne jest magii. Knucie, intrygi i zmowy, czyli post�powanie sióstr
przyrodnich, sprawiaj�, �e �ycie nie sprawia tyle rado�ci, lecz zmienia
si� w harówk� i ci��k� prac�, a przez to ludzie staj� si� przygn�bieni
i trac� nadziej�.




