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STŘEDNÍ VĚK – KRIZE 
NEBO PŘÍLEŽITOST?



Každý člověk musí projít  
touto etapou životní cesty,  
nikdo se jí nevyhne.  
I ty jsi touto etapou cesty  
možná už prošel nebo prošla, 
možná jí právě procházíš  
nebo tě teprve čeká.
Některé zanechá jako zklamané, 
vyhořelé trosky táhnoucí dál  
„káru života“ bez radosti. 



Další rozbijí to, co léta budovali, 
a radikálně změní uspořádání 
a způsob svého života. Jiní tuto 
etapu prožijí, aniž si jí povšimnou, 
a nic zásadního se v jejich životě 
nezmění. Jen menší část mužů  
a žen etapu proměn středního  
věku využije jako jedinečnou šanci 
ke zkvalitnění svého života.



Nedokážu to pochopit

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plných patnáct let společného 
života byl skvělým manželem, 
otcem dvou dětí a odborníkem 
ve firmě. Poslední dva roky 
býval unavenější, zamyšlenější 
a méně s rodinou komunikoval. 
Přišlo to jako blesk z čistého 
nebe. Ze dne na den odešel 
z firmy, změnil zaměstnání, 
začal se jinak oblékat a chovat. 
Nakonec manželce oznámil, že se 
rozvádí, a přestěhoval se k nové 
ženě. Šokovaná manželka řekla: 
„Nedokážu to pochopit, protože  
jsem žila v domnění, že jako skvělí 
lidé máme skvělé manželství.“



Dokázala přirozeně bavit spo-
lečnost, upoutávala pozornost 
všech. Vzdělaná, inteligentní, hezká 
a úspěšná manažerka ve svých 
osmatřiceti došla až na vrchol 
v mezinárodní firmě. Dokázala 
analyzovat, plánovat, organizovat, 
byla úspěšná i oblíbená. Nikdo však 
netušil, že už dva roky navštěvuje 
psychiatra a bere léky, protože zača-
la pociťovat nevysvětlitelný neklid, 
nesoustředěnost a úzkost.  
Ani nové léky nezabraly a během 
krátké doby se zdánlivě neporazitel-
ná žena psychicky zhroutila.  
Okolí to nedokázalo pochopit.



Byli to hezcí manželé ve věku 
necelých čtyřicet let s třemi 
rozkošnými dětmi. Žili v novém 
domě na vesnici v blízkosti velkého 
města, kam dojížděli do zaměstnání. 
Všichni, kdo je znali, jim tiše záviděli 
jejich manželství, dům, zahradu 
i krásné děti. Když šli na procházku, 
bylo vidět, jak se mají rádi, s jakou 
úctou se vůči sobě chovají. Jednou 
večer sousedé slyšeli z domu křik 
a viděli, jak k domu přijela policie. 
Muž zbil ženu, projevilo se domácí 
násilí. Ale on se takto nikdy předtím 
nechoval, nikdo to nechápal.



Zdaleka ne všechny  
životní karamboly souvisejí 
s fenoménem životní krize,  
avšak u mnoha lidí tento  
životní předěl vede k negativním 
myšlenkám a projevům.  
Možná proto, že u mnoha lidí  
tento životní zlom nechá šrámy  
na duši, se tato životní etapa  
nazývá „krize středního věku“.


