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Za vsako žensko z velikimi sanjami, 
ki želi živeti izpopolnjeno, pristno 

življenje brez stresa, izčrpanosti, občutka 
manjvrednosti in brez uničenih živcev. To 

je moje ljubezensko pismo zate.

In za Bebe, žensko, ki jo vzgajam. Zmeraj 
ostani zvesta sama sebi in sezi po tistem, 
kar je zate pomembno. Vodi z ljubeznijo.  
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UVOD

Ženske trpimo za nevarno in nekoliko izčrpavajočo 
boleznijo, imenovano nerealna pričakovanja. Z njo nas 
okužijo druge ženske, naši kritiki, naša kulturna zgodovina, 
glasovi v naših glavah in Instagram. Živimo z vcepljeno 
idejo, kdo bi naj bile, koliko bi morale doseči in kakšne 
moramo pri tem biti po videzu. Vzgojiti moramo prijazne, 
pametne, nenevrotične otroke, na katere bomo ponosne in 
ki bodo koristni člani družbe. Razviti moramo donosno, 
izpopolnjeno in pomenljivo kariero. Negovati moramo 
cvetoča prijateljstva in biti družabne, aktivne ter vplivne 
članice družbe. Vzdrževati moramo čist ter očarljiv dom, v 
katerem ni nobene navlake, in ohranjati zdravo telesno težo. 
In seveda obdržati korak z nenehno rastočim seznamom 
zahtev osebne higiene. 

To epidemijo pomagamo širiti me same, ko se 
pretvarjamo, da je vse v redu. Spretno žongliramo in se 
trudimo obdržati vse žogice v zraku, med tem pa nam lasje 
vse bolj štrlijo iz fige, ker kljubujejo olju za lase. Šele ko se 
sprostimo, si priznamo, kako se v resnici počutimo. 

Naše pravo počutje se pokaže, ko na Facebooku 
beremo članke o tem, kako se le še s težavo držimo pokonci, 
in jih komentiramo z ‚Jaaaaaaa!‘ in ‚Amen!‘. Ali ko se 
bežno pogledamo med zlaganjem špecerije v prtljažnik in 
hkratnim trudom, da se otroci ne bi pobili med seboj, ter 
poskušamo ob istem času opraviti še uspešen službeni klic. 
Ali ko se zasliši jok ob kozarcu vina in si povemo, kako se 
zares počutimo. 
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V stresu smo. Počutimo se kot zgube. Ne počnemo 
stvari, ki jih želimo. In utrujene smo. Zares prekleto 
utrujene.

Trudimo se imeti vse, a tega se lotevamo napačno.
Vem, da je bila ta miselnost že brutalno zavržena, 

nekatere jo imenujejo celo mit. Tudi sama sem skoraj verjela, 
da je res tako. Pred leti, ko sem bila v svojih tridesetih, sem 
med gledanjem oddaje The Oprah Winfrey Show slišala mojo 
vzornico Oprah reči, da je nemogoče, da bi ženska dosegla 
vse. Pogovor je tekel o dolgotrajnih razmerjih, otrocih in 
karieri. Ne morem se spomniti, s kom je govorila in kakšne 
so bile njene točne besede, a Oprah je nasprotovala ideji, da 
lahko ženska uspeva na vseh treh področjih. Svoj uspeh je 
pripisovala temu, da nima otrok. To me je res zadelo, celo 
preganjalo me je. In spomnim se, da sem razmišljala: ‚Ne, 
to ne more biti res. Zagotovo obstaja način, da imaš vse.‘ 
Morala sem ji dokazati, da se moti, ker nisem želela sprejeti 
miselnosti, da so moje sanje neuresničljive.

Izkazalo se je, da je bilo moje sanjsko življenje moč 
uresničiti. Trdo sem delala, da sem ugotovila, kako ga naj 
dosežem. Zadnjih deset let žongliram z zakonom, vzgojo dveh 
otrok, s pomočjo ostareli materi, z gradnjo 10-milijonskega 
posla, aktivnim udejstvovanjem v skupnostih, ki so mi všeč, 
vzdrževanjem zdravja in ohranjanjem iste številke kavbojk. 
V tem času sem ugotovila, kako imaš lahko vse, ne da se 
ti ob tem povsem utrga. Veseli me, da lahko te ugotovitve 
zdaj delim s tabo.

Ugotovila sem, zakaj je ta miselnost na tako slabem 
glasu. Ljudje zamenjujejo imeti vse z narediti vse. Ne jaz 
ne ti ne moreva narediti vsega. Ne moreva biti vsem vse, se 
ravnati po ‚morala bi‘, imeti neskončnega seznama opravil, 
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doseči, kar si želiva v dragocenem času, ki ga imava na tej 
Zemlji, ter ob tem biti sproščeni in spočiti. To ni mogoče.

Mogoče pa je imeti vse, kar je za naju res pomembno. 
Kako vem? Ker mi je to uspelo in zdaj želim do tega uspeha 
pomagati še drugim ženskam.

Zadnje desetletje sem imela privilegij delati z ženskami 
različnih kultur, let, postav, poklicev in stopenj samozavesti. 
Združila nas je skupna želja po gradnji lastnega posla skozi 
prodajni oddelek podjetja, ki je v Severni Ameriki postalo 
številka ena na področju nege kože. Zaradi moje želje 
po spremembi življenja, moje vztrajnosti, moje ljubezni 
do nudenja pomoči drugim in znatne količine sreče sem 
postala mentorica skoraj 100.000 ženskam v naši ekipi. In 
ko sem napisala knjigo Prekleto, preboli že svoj lastni jaz, ki 
govori o tem, kako zgraditi posel, kot je moj, sem spoznala 
še na tisoče in tisoče drugih žensk.

Med njimi so bile gospodinje, mame, ki delajo od 
doma, podjetniške asice, lastnice majhnih podjetij, sveže 
diplomantke in upokojenke z odraslimi otroki. Dobila sem 
enkratno priložnost, da se seznanim z ženskimi sanjami in 
njihovim nezadovoljstvom zaradi neizpolnitve teh sanj. Z 
mano so delile svoje kratkoročne cilje kot tudi dolgoročne, 
velike in drzne. Razkrile so mi tudi vse vzroke, zakaj jih ne 
morejo doseči. Na lastne oči sem lahko videla mnogo tistih, 
ki so te vzroke premagale in slavile zmago, ki je pogosto 
presegala tisto, kar so mislile, da je sploh mogoče.

Leta in leta sem poslušala različice naslednjega: »Ne 
vem, kako ti uspeva, superčlovek si. Jaz ne bi tega nikoli 
zmogla.« Ko so se tako sprijaznile s porazom, je to v meni 
podžgalo mojo težnjo po nudenju pomoči drugim, da bi 
lahko končno zaživele, kot si želijo.
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Obsedena sem z naslednjimi vprašanji: 
• Zakaj nekatere ženske postanejo tisto, kar si želijo, 

in si ustvarijo življenja, kakršna si želijo živeti, 
druge pa ne? 

• Zakaj je vsem nam – da, tudi jaz sem zraven – tako 
težko početi tisto, kar si resnično želimo početi, in 
postati človek, kakršen si zares želimo biti? 

• Zakaj nekatere izmed nas odločno napredujejo, 
doživljajo preboje in uspehe, nato pa se nenadoma 
ustavijo ali celo nazadujejo?

Opustila sem dve karieri, ki mi nista dobro služili 
(pravo in piarovstvo). Našla sem svoje poslanstvo, zgradila 
nadvse uspešen posel in postala nagrajena avtorica knjižnih 
uspešnic. Sem polovica 16 let trajajočega zakona, ki je še 
zmeraj močan, in vzgajam dva čudovita otroka (pravzaprav 
onadva vzgajata mene). Premagala sem nezadovoljstvo s 
svojo postavo, dvome o sebi, družinsko dramo in bolezen 
ter postala zdrava kot še nikoli – tako fizično kot čustveno. 
Živim življenje, ki ga zares ljubim skoraj vsak dan (daj, no, 
nekateri dnevi so pač takšni, da bi si najraje populila vse 
lase, ne glede na to, kako zbrana si).

Moje današnje življenje ni posledica nadnaravnih 
moči ali zmožnosti preživetja z manj spanja (pravzaprav 
je ravno nasprotno). Ne gre za to, da bi bilo meni lažje 
kot vam, ali da bi se nekako izolirala od stvari, ki okužijo 
druge ženske. Kot pri tebi je bilo tudi moje življenje med 
odraščanjem nastlano z ‚morala bi‘, z nikoli končanim 
notranjim in zunanjim čebljanjem ter neskončnimi seznami 
opravil. Uspešnejša kot sem postajala, bolj so se ‚morala bi‘ 
in čebljanja množili, seznam opravil pa se je vse bolj daljšal. 
Ogrožala sem svojo misijo, ki je bila, da dosežem svoje cilje, 
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ob tem pa ostanem izpopolnjena, srečna in mirna oseba. 
Morala sem ugotoviti, kako naj svoj dragoceni čas na Zemlji 
čim bolje izkoristim in kako naj na vseh področjih svojega 
življenja delam tisto, kar želim.

O tem govori ta knjiga, in kar je zate še pomembneje, 
o tem, kako se lahko ti učiš iz mojih izkušenj in modrosti 
ter vzameš orodja, ki sem jih zbrala in ustvarila, ter jih 
vključiš v svoje življenje.

Ne bo ti čez noč uspelo imeti vsega, meni prav 
gotovo ni. In da bo kristalno jasno – tvoj ‚vse‘ se lahko zelo 
razlikuje od mojega in od tiste ženske, ki je ob tebi pri jogi 
ali pred tabo pri blagajni ali v sosednji pisarni. Ko me boš 
spoznavala, si boš morda mislila: ‚O Bog, res si ne želim 
njenega življenja.‘ Dobro zate! Hočem, da ugotoviš, kaj je 
tisto, kar si ti želiš v svojem življenju, kaj te osrečuje, kaj te 
izpopolnjuje in kaj te ohranja mirno.

Rade volje priznam, da nimam vseh odgovorov. 
Priznanje: nisem še usvojila vseh strategij, orodij, popravkov 
miselnosti in navad, o katerih pišem na naslednjih straneh. 
Še zmeraj delam na tem vsak dan, ker sem – tako kot ti – 
delo v teku. To me spomni na fantastično meme, ki sem jo 
videla na Instagramu: »Čeprav ti dajem nasvet, ne pomeni, 
da vem več kot ti. Pomeni le, da sem naredila več neumnosti 
kot ti.« Zares verjamem, da boš, če se mi pridružiš na tem 
potovanju – in to v celoti pridružiš –, ob koncu knjige 
drugače gledala na svoje življenje, svoje želje in na način, 
kako jih lahko uresničiš.

Ob koncu te knjige boš spoznala, kaj je zate res 
pomembno, da boš lahko opustila vse, kar ti ne služi pri 
doseganju ciljev. Prepoznala in sprejela boš svojo resnično 
vrednost, ki ti bo narekovala, kje preživeti prosti čas. 
Vpeljala boš navade, ki bodo dobro vplivale na tvoj čas 
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in energijo. Na vseh področjih svojega življenja se boš 
udejstvovala kot prava ti. Naučila se boš odgnati strahove, 
ki ti preprečujejo, da bi postala, kdor bi naj bila. In s seboj 
boš veliko bolj zadovoljna, kajti to zaslužiš ravno toliko, kot 
zaslužiš imeti vse.

Ta knjiga je namenjena vsaki ženski, ki ima sanje, 
neomejen potencial in želi živeti polno, pristno življenje. 
Torej je namenjena vsem nam. Le malo pomoči potrebujemo, 
da ugotovimo, kaj početi in česa ne. Zato sem tukaj jaz, 
sestra.

Nazdravljam tebi in meni, ko skupaj raziskujeva 
lekcije, ki so spremenile in še naprej spreminjajo moje 
življenje. Spremenijo lahko tudi tvoje.

Greva!

Poljubčki in objemčki,

Romi Neustadt
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Vzemimo žensko po imenu Jane. Takoj ko se zbudi, se 
požene s postelje, da bi pridobila prednost pred otroki, ki 
še spijo. Obleče se in naliči. Zadnje je precej težka naloga, 
saj so njene oči utrujene od premalo spanca. Na dušek izpije 
kavo, preveri e-pošto, nahrani pse in z otroki steče iz hiše 
v nov delovni dan.

Trudi se zažigati na delovnem mestu, da bi 
napredovala, v njenih mislih pa je kaos – kaj bo skuhala 

1. POGLAVJE

OSREDOTOČI SE, 
BEJBA,  

OSREDOTOČI

Moje misli so kot trampolin, na katerega je nekdo  
izpraznil kuhinjski predal, poln krame. 

– Večina žensk in zelo posrečena meme z Instagrama
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za večerjo, kako naj opravi vse delo, preden prevzame 
enega otroka na treningu in drugega na inštrukcijah, kaj 
pomeni prijateljičin sarkastičen SMS, kako naj se izogne 
predporodni zabavi, ki se je ne želi udeležiti, ter odboru, 
kjer ne želi sodelovati, kaj bo od večerje ostalo za moža in 
koliko e-sporočilom se bo lahko po večerji posvetila.

Pozno zvečer, ko se vsi odpravijo v posteljo in ji končno 
prizanesejo z nenehnimi zahtevami, se zlije s kavčem. 
Kokice v eni roki, daljinec v drugi. Ritmično žvečenje in 
klikanje za idealnim duhomornim Netflixovim filmom 
nista dovolj, da bi otopila njene občutke. 

Ne more verjeti, da je mimo švignil še en teden, 
mesec, leto, pa še ni uresničila nobene svoje velike želje, 
kot je napisati roman, dnevno meditirati in izgubiti 10 
kilogramov, da bo lahko zlezla v oblačila, ki jih hrani v 
omari za ‚nekega dne‘. Hudiča, niti majhnih želj si ne more 
uresničiti. Želj, kot sta ureditev omare, četrtletno voskanje 
bikini predela. Vsaka ve, da je enkrat na četrtletje zelo 
preredko. 

Izčrpana je, preobremenjena, strah jo je, da bo nekdo 
ugotovil (ali pa vsi), da ves čas improvizira. Tako zelo je 
že utrujena od pretvarjanja, da ima vse pod nadzorom. In 
najbolj se boji tega, da bo minil še en teden, mesec, leto, 
medtem ko bo sedela na kavču, objokovala pretekli čas, se 
spraševala, zakaj ta tako hitro mineva, zakaj še ni postala, 
kar bi naj, zakaj ne živi življenja, ki si ga zares želi.

Stavim, da lahko sočustvuješ z Jane. Mogoče celo si 
Jane. Bodimo iskrene, na neki točki smo vse Jane.

Živimo neodzivna življenja, kar pomeni, da vsak dan 
našo pozornost kradejo nepričakovane stvari in se tako 
sploh ne utegnemo posvetiti tistemu, kar smo načrtovale. 
In naši načrti ostajajo na dnu seznama opravil, včasih celo 
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tako dolgo, da vmes že pozabimo, zakaj smo jih sploh želele 
uresničiti. Ali, kar je še huje, se prepričamo, da je bila ideja 
neumna ali da presega naše zmožnosti.

Vsak trenutek imamo pred sabo nešteto opravil in 
odprtih zavihkov na prenosnikih ter v mislih. Je sploh 
čudno, da ne vemo, kaj naj naredimo v naslednjih petih 
minutah, kaj šele v naslednjih petih mesecih? Ali petih letih?

Zagotovo si že slišala tale dragulj: »Kamor usmeriš 
svojo pozornost, tja steče tvoja energija.« Božja resnica. 
Kolikokrat si kaj zase pomembnega odrinila zaradi 
telefonskega klica, SMS-a, prošnje sodelavca ali otroka? 
Kolikokrat si vse izpustila iz rok zaradi službenega 
e-sporočila ali šolskega časopisa? Ko se potem trudiš vrniti k 
tistemu, kar si želela početi, pa izgubiš zagon, čar, moč volje. 
Kar koli si že imela, je izgubljeno in izrečeš svojo najljubšo 
verzijo: »K vragu, bom jutri!« In kar tako se tvoj dan dobrih 
namenov spremeni v dan, s katerim se zadovoljiš. Namesto 
da bi svoje življenje peljala naprej, boš na seznamu opravil 
obkljukala kup stvari, ki niso tako pomembne. A, prekleto, 
dober občutek je, če dosežeš vsaj nekaj.

Z a k aj  pr ide  do  tega?  Ker  so  c i l j i  na še 
OSREDOTOČENOSTI zgrešeni. Naše življenje in nas  
same definira to, kam OSREDOTOČAMO svoj čas,  
energijo, misli in dejanja. Tisto, na kar se OSREDOTOČAMO, 
postaja večje. Pa naj gre za sanje, cilj, občutek ali mozolj. 
Manifestiramo tisto, o čemer ves dan premišljujemo.  
Zatorej se moramo prepričati, da se OSREDOTOČAMO 
na prave stvari.

Če smo OSREDOTOČENE na nešteto koščkov iz 
kuhinjskega predala, polnega krame, se v resnici sploh ne 
OSREDOTOČAMO. Na življenje se odzivamo, ne živimo 
ga. Ko pa se OSREDOTOČIMO na tisto, kar je zares 
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pomembno za nas, in ignoriramo ostalo, takrat pa živimo 
hotena, uspešna in polna življenja.

O moči OSREDOTOČENJA sem se naučila, ko sem 
gradila svoj posel direktne prodaje. Na papirju ni bilo videti, 
da bom uspešna, saj bi marsikdo rekel, da sem si na ramena 
naložila preveč. Vodila sem piarovsko svetovanje. Nate je 
bil star tri leta, Bebe šest mesecev, Johnu sem pomagala pri 
njegovi zdravstveni specializaciji (je doktor naturopatije). 
Moja mama se je starala in se soočala z vse več zdravstvenimi 
težavami. Trudila sem se biti aktivna članica skupnosti in 
izgubiti poporodno telesno težo (izkazalo se je, da je bil to 
zame dvoletni projekt). Težile so nas finančne težave. Kljub 
dvema plačama nisva mogla financirati pokojninskega 
ali študentskega sklada. Tudi rezervnega sklada za sušne 
dni nisva imela. Prostega časa nisva imela, ker sva oba 
opravljala storitveno dejavnost, plačano po delu in urah – 
če nisva delala, nisva dobila plačila. Kljub mojemu velikemu 
zalogaju sva se z Johnom strinjala, da se preprosto ne morem 
odreči priložnosti gradnje lastnega posla z uveljavljeno in s 
spoštovano znamko. Torej sem začela.

Kaj kmalu sem ugotovila, da je količina dela, ki bi 
se marsikomu zdela absurdna, povsem izvedljiva, če bom 
zelo izbirčna pri tem, kje bom preživela svoj čas in kako se 
bom sproščala. Močno sem se osredotočila na tisto, kar je 
zame najpomembnejše: najina otroka, ki zaslužita prisotno, 
ljubečo mamo; gradnjo lastnega posla, ki naju bo z Johnom 
osvobodil; ostati zdrava, da bom lahko počela tisto, kar si 
res želim, in ob tem uživala. Nisem opravljala dobrodelnih 
del, nisem bila članica sveta staršev, odklonila sem mesto 
učiteljice hebrejščine predšolskih otrok. Nisem imela veliko 
prostega časa, ki ne bi bil povezan s službo. Nisem gledala 
televizije niti brala revije People (ker sem kmalu ugotovila, 
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da lahko denar služim tudi, ko sedim na veceju). Večino 
časa sem dajala spancu prednost pred seksom (vse je v redu, 
od takrat sem že nadoknadila). Bila sem osredotočena, svoj 
čas sem porabljala načrtno in proaktivno.

Razumela sem, da ima dan le 24 ur, da moja energija in 
sredstva niso neskončni in da se moram OSREDOTOČITI 
na tisto, kar me bo pripeljalo tja, kjer želim biti – kot 
mama, podjetnica in zdrav človek. Nadela sem si plašnice 
in delovalo je.

Po šestih mesecih sem zapustila nagrajeno piarovsko 
kariero. V nekaj več kot letu dni sem postala ena 
najuspešnejših v podjetju, s katerim delam, in v manj kot 
dveh letih in pol se je naše življenje dramatično spremenilo. 
John je lahko zapustil ambulanto, postal bolj aktiven oče 
in ves svoj poklicni trud vložil v svoj posel prehrambnih 
dopolnil. Iz Montane smo se preselili v najin sanjski kraj San 
Diego. Oba sva opravljala svoj hitro rastoči posel od doma in 
bila ob najinih hitro rastočih otrocih. Privoščila sva si lahko 
snažilko in čudovito varuško, kadar koli sva jo potrebovala, 
tudi ob večerih za zmenke in tistih za polnjenje baterij (te 
sem potrebovala predvsem jaz). Vse to se je zgodilo, ker sem 
se naučila OSREDOTOČITI.
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VBO: VEDNO BODI 
OSREDOTOČENA

Torej sem vse dojela, kajne? Preostanek mojega življenja 
naj bi bil ena sama blaženost, skozi katero bi se sproščeno 
in učinkovito premikala, in kadar koli bi zažvižgala, bi na 
mojih ramenih pristale ptice. Povsem brez napora bi še 
naprej gradila imperij, vzgajala dva superdinamična otroka 
(empirično povedano, seveda), bila vzor fizičnega zdravja 
in duhovne izpolnitve ter ljubeča žena, ki rutinsko vrže 
možu kost.   

Ne.
 Stvar je taka. Uspešnejši kot postajamo, več bremen 

je na naših ramenih, in večje so naše sanje, bolj so naše 
misli podobne krami na trampolinu. Vse bolj smo prevzeti 
od neusmiljenega navala opravil, za katera mislimo, da jih 
moramo opraviti, ciljev, ki si jih moramo zastaviti, ljudi, 
s katerimi moramo navezati stik, in krajev, kjer moramo 
biti. Ob tem pa vse bolj pozabljamo početi tiste stvari in 
prakticirati tiste navade ter discipline, ki so nam sploh 
prinesle uspeh. Pozabimo se OSREDOTOČATI.

Z eksponentno rastjo mojega uspeha je rasel tudi stres. 
Ni bilo dovolj časa za stvari, ki so zares poganjale kolesje. Ni 
bilo dovolj časa in energije za ljudi, ki mi pomenijo največ – 
Johna in otroka. Ni bilo dovolj časa in energije zame samo, 
da bi lahko ostala zdrava telesno in duševno. Ni bilo dovolj 
časa in energije za druge projekte, ki sem jih želela začeti. 
In ni bilo dovolj časa in energije, da bi uživala življenje, ki 
sem ga ustvarila s trdim delom.
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Nato sem nekega dne slišala Tonyja Robbinsa reči 
nekaj, kar se me je zares dotaknilo. To je bil eden tistih 
trenutkov razsvetljenja, ko bi me, če bi bila risani junak, 
zadela strela, jaz pa bi bila nasmejana in z naelektreno 
frizuro usmerjala kazalec proti nebu. Tony je rekel:

»Če si v svojem podjetju v stresu, potem si delavec 
podjetja, ne pa njegov lastnik.«

Oprah bi to poimenovala trenutek odkritja (vidiš, 
povedala sem ti, da ljubim Oprah). Na svoje podjetje nisem 
gledala kot generalna direktorica, ampak kot delavka, ki 
se javlja na delo. Svojega časa nisem preživljala strateško 
in pazljivo. 

A nisem se ustavila tam, naredila sem korak dlje kot 
Tony. Sprijaznila sem se ne le z dejstvom, da svojega podjetja 
nimam v lasti, pač pa tudi s tem, da si ne lastim niti svojega 
življenja. Pa ravno zaradi tega sem ustanovila svoje podjetje! 
In takrat in tam sem se odločila, da moram ugotoviti, kako 
naj prevzamem nadzor nad pošastjo, ki sem jo ustvarila.

Morala sem sprejeti odločitev. Isto odločitev, za katero 
zdaj prosim tebe, ne glede na to, na kateri točki svojega 
osebnega ali poslovnega življenja si. 

Ali želim živeti v kaotičnem stanju, stresu, nezadovoljna, 
nezmožna najti veselje na poti mojega življenja in nezmožna 
upočasniti hitrost svojega dragocenega obstoja na Zemlji? 

Ali pa želim razturati IN biti uravnovešena šefinja, ki 
ljubi svoje življenje?
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Začela sem brati in poslušati vse, za kar sem mislila, 
da utegne pomagati. Z Johnom sem se začela pogovarjati 
povsem neposredno, brez olepševanja in motenj. To me je 
vodilo do nekaj odkritij. Najprej sem ugotovila, da moram 
posvetiti znatno količino časa in truda temu, da se domislim, 
kje bom preživela svoj čas. A ne bi šlo za razporejanje časa ali 
njegovo upravljanje, ampak za najdbo duše svojega življenja. 
Mar mi mora biti le za tiste stvari, ki imajo zame globok 
pomen. Vsemu, kar ni zares pomembno, moram reči ‚jebiga‘ 
ter posvetiti ves svoj čas in energijo pomembnim stvarem. 
OSREDOTOČALA sem se na napačne stvari: vsem sem 
poskušala biti vse, vsem sem poskušala ugoditi in živeti 
tako, kot so drugi pričakovali od mene (ali kot sem mislila, 
da pričakujejo). Da tega, kako sem si dovolila, da me iztirijo 
težave in drame drugih, sploh ne omenjam. Prišel je čas, da 
se ponovno OSREDOTOČIM na tisto, kar je pomembno. 

Ampak kaj je res pomembno zame? Postala sem 
odzivna. Tako zelo sem bila zaposlena z opravljanjem nalog, 
da sem izgubila stik z resničnim gonilom. K čemu stremim?

Ker so to vprašanja, na katera na tisoče in tisoče 
žensk, s katerimi delam, težko odgovori, ugibam, da je tudi 
s tabo tako. A ne skrbi, pomagala ti bom najti odgovore. 
In pomagala ti bom, da nehaš živeti kot žogica v fliperju.

»Moraš se OSREDOTOČITI.« To ni zate nič novega. 
To si že neštetokrat videla na motivacijskih posterjih 
ali prebrala v člankih za samopomoč. Razumeš, da je 
pomembno, a nimaš pravih orodij, s katerimi bi to dosegla. 
OSREDOTOČI SE ni zgolj izjava. Gre za dnevno rutino, 
ki jo mora vsaka izmed nas usvojiti. Vključuje zbirko 
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novih vedenj in prepričanj – soočenje z nekoristnimi ter 
nezdravimi mislimi, strahovi in navadami – ter razvijanje 
discipline. Zahteva tudi, da si drzna, pogumna in dovolj 
sebična, da oznaniš – naj citiram Spice Girls – kaj hočeš, 
kaj zares, zares hočeš. 

Naj ti torej pomagam ugotoviti, kaj to je.


