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Vse si želimo biti vitalne in živahne, prekipevati od zdravja in biti 
polne ustvarjalnih idej. Želimo biti aktivne ženske, ki se veselijo 
življenja. Kadar imamo dovolj energije, imamo »ustvarjalno mo~«: 
takrat vso notranjo motivacijo tudi pretvorimo v dejanja. Tako lahko 
potem tudi kaj ustvarimo ali premaknemo z uporabo lastne mo~i. 
Veselje, ki nas ob tem prevzame, nas napolni z vitalnostjo in voljo 
do življenja. Takrat ob~utimo mo~, da življenje ponovno vzamemo 
v svoje roke. 

Rde~a barva je barva veselja, vitalnosti, ljubezni, strasti in poguma. 
Priljubljena nemška avtorica Linda Jarosch, sestra p. Anselma Grüna, 
žena in mati treh otrok, je prepri~ana, da rde~a barva v življenje ženske 
prinaša novo dinam iko, spremembe in radost. 

Ne glede na to, kakšno je bilo vaše 
življenje do sedaj, lahko za~nete 
na novo. Knjiga Od jutri nosim 
rde~o, vam bo pomagala odkriti 
novo veselje do življenja. 

Obarvajte svoje življenje z novo 
barvo: barvo ljubezni.
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čutijo, da niso v ravnovesju. Čutijo, da so izgubile nekatere 
plati svoje ženskosti in da se morajo znova povezati z njimi. 

Od jutri nosim rdečo predstavlja duhovno prebujenje, odlo-
čitev, da pustimo preteklost za seboj in napredujemo. Stavek 
izraža odločnost, kajti v njem ne piše: »jaz si želim, da bi« ali 
»jaz bi rada, da bi«, temveč: »bo obarvano rdeče«. V stavku se 
skriva jasen cilj: cilj, da začnemo na novo in s tem posežemo 
po novi energiji, globlji ljubezni in večji vitalnosti. »Od jutri 
nosim rdečo!« obljublja ukrepanje, delovanje, pa tudi proces 
nastajanja. 

Odločam se za sile, 
ki mojemu življenju dajejo barvitost

Preden izrečemo stavek »Od jutri nosim rdečo!«, moramo priti 
do spoznanja. Spoznanja o tem, česa v svojem življenju ta 
trenutek ne občutimo kot rdeče, močno in ljubeče, temveč 
je postalo brezbarvno, morda mračno, sivo ali brez energije. 

Ozaveščanje tega, kaj nam manjka, se dogaja v sedanjosti. 
Vsakodnevno opažamo, da smo na nekaterih področjih izgu-
bile notranje zadovoljstvo, da nam ponekod brezvoljnost ali 
izčrpanost kradeta energijo, da smo zaradi razočaranja pre-
nehale ljubiti in da smo nekje izgubile svojo živost. Zaznamo 
pa tudi, kdaj je neka potreba izpolnjena in jo zato želimo 
opustiti. 

Vse poznamo taka obdobja, saj so del življenja. Doživlja-
mo jih, kadar iz strahu pred zavrnitvijo ali ocenjevanjem dalj 
časa v sebi zadržujemo čustva. Nenadoma se zavemo, kako 
zelo nam primanjkuje živosti.

Pogosto v neko nalogo vložimo vso energijo in veselje, 
nato pa naenkrat spoznamo, da v tem ne najdemo več zado-
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voljstva in izpolnjenosti, temveč postajamo vedno bolj brez-
voljne. 

Tudi v ljubezni kdaj preživljamo brezbarvna obdobja. Vse 
se odvija po ustaljenih tirnicah, brez duhovitosti, svežine in 
domišljije. 

Morda se soočamo z ločitvijo in boleznijo ter za njuno 
premagovanje porabimo vse svoje moči, za druga področja 
pa nam potem preprosto zmanjka energije. 

Takšnim izkušnjam se ne moremo izogniti. V življenju se 
bomo vedno znova soočale z njimi. Vendar ni potrebno, da 
se osredotočamo nanje. Imamo moč, da izpustimo, kar je 
minilo. Sposobne smo, da se vedno znova odpiramo nove-
mu in razvijamo nove moči. 

Lahko sprejmemo neko odločitev in ukrepamo. Že sama 
odločitev bo sprostila sile. Sile, ki nam bodo dale zagon, da 
pogledamo naprej in v življenju nekaj na novo oblikujemo. 
Vsaka ženska si lahko reče: Odločam se za sile, ki bodo mo-
jemu življenju dale novo barvo. Želim si rasti in se razvijati: 
»Od jutri nosim rdečo!« 

Zakaj rdeča?

Rdeča barva je človeka že od nekdaj privlačila: je sinonim za 
kri in življenje, za vitalnost in veselje do življenja, za ljubezen 
in strast, za toplino, pogum in moč, je pa tudi signalna barva 
za nevarnost. Rdeča vedno pritegne pozornost. Kadar ženska 
obleče rdečo, ve, kaj hoče. Zavzame svoje mesto, kajti rdeče ni 
mogoče spregledati. Pogumno pokaže, da stoji za svojo živostjo.  

Rdeča torej predstavlja življenjsko energijo, intenzivno 
živ ljenje. Poživlja nas, lahko nas tudi vznemiri. Predvsem pa 
nas lahko krepi v tem, da ženskost ohranjamo živo. 

UVOD
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Zakaj »od jutri«?

Če ta stavek izraža toliko odločnosti, zakaj potem ne rečemo: 
»od danes ...«? Ali ne moremo že danes začeti živeti tako, kot 
si želimo? Zakaj šele jutri? Mar ne poslušamo vedno znova, 
da moramo živeti v sedanjosti? In mar ne poznamo vsi sku-
šnjave, da prelagamo pomembne stvari in živimo po vodilu 
»jutri, jutri, samo ne danes«? Mar ta »jutri« ni zgolj izgovor, 
da se izognemo aktivnim spremembam?

Seveda se lahko spremenimo že danes in se obnašamo 
drugače kot doslej. Ampak če želimo resnično opustiti vedenj-
ske vzorce, po katerih smo živele dolga leta, potem tega verjet-
no ne bomo mogle narediti tako hitro. Potrebujemo nekaj 
časa, da se bomo lahko vživele v svoj novi položaj. Ravno za 
ženske je značilno, da si za razvoj vzamemo toliko časa, da 
dozorimo do točke, ko nas vse, kar smo, spodbudi k delovanju.  

Nov razmislek o ženskih vrednotah 
in ženski miselnosti

Clarissa Pinkola-Estes1 je rdečo barvo opisala kot obljubo, 
da bo nekaj kmalu spet oživelo. Tudi v krščanstvu je rdeča 
znamenje vstajenja: ljubezen lahko vsemu mrtvemu vdah-
ne novo življenje. 

Tudi binkoštni ogenj, simbol Svetega Duha, ki daje življe-
nje, je v krščanski umetnosti izražen rdeče. Binkoštni duh je 

1 Clarissa Pinkola-Estés, Ženske, ki tečejo z volkovi: miti in zgodbe o arhetipu 
Divje ženske, prevedla Vera Čertalič, Nova Gorica: Eno, 2003.
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obenem ženska življenjska sila Boga. V hebrejskem jeziku se 
imenuje »Ruach«, kar pomeni veter, dih, gibanje ali novi 
duh. Ta novi duh lahko navdahne tudi nas. 

V enaki meri tako pri ženskah kot moških predstavlja 
energijo, ki nas poganja in poživlja. Je moč v nas, ki prepo-
zna, kje strahovi hromijo našo živost, in nam pomaga, da se 
soočimo in spopademo z njimi ter pokažemo nov pogum. Je 
navdih, ki nam pomaga, da v svoji duševni otopelosti in ža-
losti naenkrat odkrijemo novo navdušenje, opogumi nas, da 
spregovorimo v drugih jezikih: ne več v jeziku ocenjevanja, 
tekmovalnosti ali ravnodušnosti, temveč v jeziku pozornosti 
in sočutja. 

Ta novi duh nas danes lahko poživi na številnih podro-
čjih. Če se prepustimo njegovemu navdihu, moremo preseči 
utečene miselne vzorce in z uporabo domišljije razviti nove. 
V svojem življenju lahko potem povsod tam, kjer se čutimo 
utesnjene, razširimo svoj prostor in tako ponovno zadihamo 
s polnimi pljuči. 

Na tak način potem ne bomo razdruževale ženske in mo-
ške energije, temveč ju bomo povezovale. Aktivnost in poči-
tek bomo spoštovale kot enakovredni kategoriji, materinstva 
pa ne bomo zanemarjale na račun zaposlitve. Čustvenega 
zadovoljstva ne bomo zapostavljale zaradi občutka dolžnosti, 
temveč bomo cenile in upoštevale oboje. Ženstvenega čustvo-
vanja ne bomo več skrivale za manjvrednostnimi kompleksi, 
temveč ga bomo doživljale kot vrednoto. 

UVOD
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Vse si želimo biti vitalne in živahne, prekipevati od zdravja in biti 
polne ustvarjalnih idej. Želimo biti aktivne ženske, ki se veselijo 
življenja. Kadar imamo dovolj energije, imamo »ustvarjalno mo~«: 
takrat vso notranjo motivacijo tudi pretvorimo v dejanja. Tako lahko 
potem tudi kaj ustvarimo ali premaknemo z uporabo lastne mo~i. 
Veselje, ki nas ob tem prevzame, nas napolni z vitalnostjo in voljo 
do življenja. Takrat ob~utimo mo~, da življenje ponovno vzamemo 
v svoje roke. 

Rde~a barva je barva veselja, vitalnosti, ljubezni, strasti in poguma. 
Priljubljena nemška avtorica Linda Jarosch, sestra p. Anselma Grüna, 
žena in mati treh otrok, je prepri~ana, da rde~a barva v življenje ženske 
prinaša novo dinam iko, spremembe in radost. 

Ne glede na to, kakšno je bilo vaše 
življenje do sedaj, lahko za~nete 
na novo. Knjiga Od jutri nosim 
rde~o, vam bo pomagala odkriti 
novo veselje do življenja. 

Obarvajte svoje življenje z novo 
barvo: barvo ljubezni.
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