
 

Je to konec, le pavza ali nov začetek? 

  

Menopavza 
Menopavza se v življenje žensk vtihotapi počasi in previdno. Začne se v  
zgodnjih štiridesetih letih, ko jo še niti ne slutimo, in nato počasi, celo 
desetletje, spreminja vse, dokler ne izbruhne s polno močjo. Srečnice 
občutijo le normalne telesne spremembe, manj srečnim lahko obrne 
življenje na glavo. Obremeni psiho, osebnost in telo, razbije zakon, 
resno načne zdravje, prebudi težke bolezni, razorje odnose v družini in 
v delovnem okolju, prikliče depresijo, zlomi duha, in postavi žensko 
pred temeljno vprašanje, kako in od česa bo živela naprej. V ekstremnih 
primerih celo, ali bo sploh še živela. Avtorica knjige Vesna Cetinski 
pravi, da je to čas, ko plačamo dolgove za svoje prejšnje življenje. Čas 
obračuna pa je tudi čas za spremembe, ki nas popeljejo v boljše 
življenje. V prvem delu knjige boleče iskreno pripoveduje svojo zgodbo, 
ki se je po spletu nesrečnih okoliščin ujela s svetovno gospodarsko 
krizo v letu 2008 in se stopnjevala tako dolgo, da je izgubila delo, 
družino, partnerja, dom in socialno mrežo, z njo pa tudi večino 
prijateljev. Vihar je minil šele po menopavzi, ko je zopet našla samo 
sebe. V drugem delu knjige avtorica svetuje ženskam, kako naj se na 
menopavzo pripravijo že v času, še preden se prične, kako naj jo 
preživljajo, da se ne bodo razvile usodne težave – od zdravstvenih do 
duševnih, od finančnih do partnerskih. Osredotoča se na osmišljanje 
življenja, ljubezen, prijateljevanje in oblikovanje celostnega svetovnega 
nazora, a tudi prehrane, gibanja in življenjskega stila na sploh. V tem 
delu se njenemu glasu pridružijo življenjske izkušnje številnih, prav tako 
težko preizkušenih žensk, ki so se dokopale do drago plačanih 
spoznanj. V zadnjem delu knjige pa so avtoričine pesmi, ki jih je 
navdihnil čas preizkušnje. Knjiga se bere kot dragoceni dnevnik 
prijateljice, ki vam predaja svojo izkušnjo, zaradi česar bo vam lažje.          
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