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Ženska z vonjem
in barvo
piše • Ana Hromc, Svetovalnica PU

»Vedel je, da ona verjame v
upanje, sanje, poštenje, zvestobo in vsa najplemenitejša
človeška čustva. In srečen
konec.«
Danielle Steel, Sladko in grenko
poudarja, da jo prepoznajmo kot

KAJ NAREDI INTUICIJA
ZA ŽENSKE?

Torej, da bi resnično lahko globo-

resnični, govoreči glas duše. Intui-

Na vprašanje, kaj naredi divja

ko ljubili in prav tako bili globoko

cija zazna smeri, ki jim je treba sle-

intuicija za ženske, Clarissa Pinkola

ljubljeni, se je potrebno najprej

diti, ker so najbolj koristne. Vez z

Estes odgovarja, da ima tudi intu-

vrniti k sebi, k svojemu pravemu

intuicijo spodbuja globoko zaupa-

icija kot volk kremplje, s katerimi

Bistvu in biti vodeni le še s strani

nje vanjo in spreminja naravnanost

oprezno razpira in prepoznava

lastne čiste intuicije. Potrebno je

pomanjkljivo domislico, avtorica

Pri svojem delu na področju

z vonjem in barvo – ženske z intu-

Pinkola Estes v knjigi Ženske, ki

iz »kar bo, pa bo« v »naj vidim

stvari, njene oči vidijo skozi ščit

poslušati in razvijati sebe. Potem-

motenj hranjenja sem svetovala

icijo. Izhajam namreč iz izhodišča,

tečejo z volkovi, kot naravno in

vse, kar je mogoče videti«.

osebe, njena ušesa slišijo onstran

takem se zgodi srečanje s prav

dekletom enoletnih programov,

da polovičarstva ni. To pomeni, da

divje bitje, ki se skriva v ženski,

zemeljskega človeškega sluha.

tako kakovostnim Človekom, ki

ki so bile bolj ali manj vse zelo

ni polovičarske intuicije, vedenja,

opremljeno z instinkti, intuicijo

Poudarja, da s temi čudovitimi

se nenehno razvija in je presre-

prizadete na področju intuicije.

poklica kot poslanstva, prijatelj-

in brezčasno vednostjo, je Divja

psihičnimi orodji, ženska privzame

čen, ker je posebna oseba vsto-

Pri vseh dekletih so se pojavljala

stva, partnerskega odnosa ...

ženska, ki jo je mogoče in nujno

pronicavo in celo živalsko zavest,

pila v njegovo Življenje. Nastane

ključna vprašanja: »Se smem imeti

Kar obstaja, obstaja polno in to

priklicati in oživiti.

ki poglobi njeno ženskost in izostri

iskren, čist, poln odnos tudi s

sposobnost za samozavestno giba-

partnerjem.

rada? Kako naj se imam rada?

globoko osrečuje in uči.

Kaj naj me pri tem vodi? Kakšen
je pravi in ljubeč odnos s partner-

DOBRO PRESOJAŠ. KAJ MISLIŠ,
DA SE SKRIVA ZA VSEM TEM?

jem? Kdo naj me v življenju vodi

PRIKLICATI IN OŽIVITI
BREZČASNO VEDENJE

in usmerja?«. Sledeči odlomki in

Ženska z vonjem in barvo, ki jo

čutek o pristnosti intuicije in ga

razlage naj osvetlijo naravo Ženske

opisuje psihoanalitičarka Clarissa

navaja kot največji blagoslov, ki ga

Avtorica poudarja zanesljiv ob-

mati lahko preda hčeri. Pojasni, da

»Hočem moškega, ki bi šel skozi nebesa in pekel, ker bi mu bilo
mar zame ..., ki bi šel skozi orkan zame, če bi moral. Pravzaprav
govorim o moškem, ki bi me zares ljubil. Ne napol. Ne mogoče.
Ne kot drugo violino v svojem življenju, ne zato, ker sva sklenila
'dogovor'. Hočem moškega, ki bi ga ljubila z vsem srcem ... in
bi mi to vračal. In dokler ga ne srečam, bom sama. Ne bom več
privolila v nekaj, kar ni najboljše, ne bom se več opravičevala,
ne bom prosila.«

se intuicija zelo dobro prenaša s

Danielle Steel, Sladko in grenko

icijo kot nekakšno nerazumno,

starša na otroka: »Dobro presojaš.
Kaj misliš, da se skriva za vsem
tem?«

NAJ VIDIM VSE, KAR JE MOGOČE
VIDETI
Namesto, da bi opredelili intu-

nje v zunanjem svetu.

»Če bi spet odprla srce, bi
moral biti pravi ... simpatičen,
dober, bister, prijazen, sočuten ... Hočem, da je nor name.
Hočem, da ve, da sem najboljše
v njegovem življenju in da ima
neznansko srečo, ker me je
spoznal. Vedno sem bila jaz tista, ki je ljubila, dajala, privolila v vse. Mogoče je čas ... «
Danielle Steel, Sladko in grenko

