
»…Pred nekaj leti sem se zbudila ob treh ponoči, 

tresoča se in mlahava, široko odprtih oči, hlastajoč 

za odgovori kot ženska, ki se utaplja...« 

 

Neukrotljiva 
Ko je avtorica sugestivnega priročnika za samopomoč, ki bralko 
kot vihar dvigne in postavi nazaj na noge, pred leti doživela svoj 
poden – kot pravi notranjemu zlomu in najnižji točki razpada 
svojega življenja – je doživela nenaden uvid. Vse v njej je kričalo, 
da bo treba nekaj spremeniti, toda kaj in kako, ko pa je imela tri 
otroke, hišo in moža, ki jo je sicer varal in sta bila že nekaj časa 
odtujena? Kaj naj spremeni, kam naj se obrne, kaj nas stori, ko pa 
ji zmanjkuje moči, da bi naslednjega dne sploh še vstala iz 
postelje? Iskrena pripoved razkriva osebno pot Glennon Doyle, 
ki je za marsikatero bralko drugačna od njene osebne poti, a 
hkrati osvetljuje pot tudi za vse druge. Avtorica je v sebi odkrila 
nepričakovano skrivnost – v resnici so ji všeč ženske in ne moški. 
Toda bistvo knjige ni v tem spoznanju. Bistvo je v prečesavanju 
vsega, kar jo je počasi preusmerilo na pot, ko ni več slišala same 
sebe in je posledično v »gluhost« vzgajala tudi svoje otroke. »Stori, 
kot je prav!« ne pomeni, da storimo, kar se od nas pričakuje. 
Pomeni, da se poglobimo vase, dobro premislimo in nato 
odločimo. Nato pa opazujemo posledice in popravimo napake. 
Zato, ker na svet ne pridemo z navodili za življenje. Navodila si 
ustvarjamo sami. Knjiga nudi močno oporo vsem, ki se prebujajo 
sredi noči prestrašeni in razvrvani, zaskrbljeni in utrujeni. Vsem, 
ki se počutijo, kot da jih nosi vihar življenja, ki je zlomil krmilo. 
Avtorica pove, kako znova najti krmilo in čoln življenja zapeljati v 
mirne vode. Priporočam v branje in razmislek! Predstavitev: 
Maja Črepinšek 
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