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ĮŽANGA

GYVENK PAVOJINGAI IR ATSARGIAI

Planuok ir rizikuok

Užaugau šeimoje, kuri turėjo nuosavą lėktuvą ir žavėjosi 
atradimais. Mano tėvai perskrido Kanadą, Ameriką, Af-

riką, Europą, Aziją ir Australiją mažu, brezentu dengtu prope-
leriniu lėktuvėliu be GPS ir radijo ryšio. Kai buvome maži, jie 
kiekvieną žiemą pasiimdavo mus į Kalahario dykumą ieškoti 
dingusio miesto. Žvelgdama retrospektyviai, suprantu, kad 
buvo pavojinga keliauti per dykumą su penkiais vaikais turint 
tik kompasą, pasiėmus vandens ir maisto atsargų trims savai-
tėms. Tačiau mano tėvas ir mama kruopščiai suplanuodavo 
mūsų keliones. Mūsų šeimos moto buvo „Gyvenk pavojingai 
ir atsargiai“. Mano tėvas troško nuotykių, tačiau žinojo, kad 
turi būti pasiruošęs netikėtumams. Todėl ir aš pati esu smalsi 
ir noriu tyrinėti. Žinau, kad galiu rizikuoti tol, kol esu tam 
pasiruošusi.

Yra afrikiečių posakis, su kuriuo užaugau: „‘N boer maak ‚n 
plan“. Pažodžiui išvertus jis reiškia „ūkininkas planuoja“, ir tai 
žmonės Pietų Afrikoje kartodavo nuolat. Tiek dėl smulkmenų, 
tiek dėl reikšmingų dalykų mes jį taip pat prisimindavome kas-
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kart, kai reikėdavo pakeisti kryptį ar išspręsti problemą. Kad ir 
kokia kliūtis pasitaiko tavo kelyje, privalai į ją atsižvelgti ir rasti 
būdą su ja susidoroti.

Iš pradžių ketinau šią knygą pavadinti „Kentėti ir išgyven-
ti“, tačiau niekam toks pavadinimas neatrodė itin patrauklus. 
Viliuosi, kad perskaičiusios šią knygą kentėsite mažiau ir patir-
site ne tiek daug negandų, kiek jų teko man. Mano gyvenime 
reikalai pasisukdavo klaidinga linkme pernelyg dažnai ir kaskart 
turėdavau sukurti planą. Moteris gali planuoti, tačiau, kai su-
laukia dar vieno smūgio, turi tai daryti ir vėl. (Beje, taip nutinka 
ir vyrams.)

Daugybę kartų man teko pradėti gyvenimą iš naujo, o būda-
ma suaugusi gyvenau devyniuose miestuose trijose skirtingose 
valstybėse. Nepatariu vėl ir vėl kurti gyvenimą nuo pradžių, kaip 
tai nutiko man, tačiau jei jums vis dėlto teks, privalote planuoti 
į priekį. Jei nebijosite rizikuoti, jūsų gyvenimas gali būti labiau 
jaudinantis ir laimingesnis. Daug sykių rizikavau ir iš pradžių 
būdavo išties nelengva, tačiau nenuleidau rankų, kol sulaukiau 
sėkmės asmeniniame ir profesiniame gyvenime. Neprivalote iki 
smulkmenų suplanuoti visų savo gyvenimo pokyčių; problemas 
galėsite spręsti tada, kai jų iškils. Savaime suprantama, tų pro-
blemų bus, ir skirtingų. Tačiau svarbiausia suplanuoti pirmąjį 
žingsnį.

Gyvenime už kiekvieno kampo galite aptikti staigmenų. 
Pradedant rūpinimusi savimi, savo šeima ir draugais, baigiant 
fantastiška išvaizda ir savijauta ar sėkmingai besiklostančia 
karjera ir nuotykių kupinu gyvenimu – visa tai sunku aprėpti 
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iš karto. Tačiau jei pradėsite nuo pirmojo žingsnio, o tuomet 
žengsite kitą, jūs pamažu judėsite pirmyn.

Susidūrusi su gyvenimo negandomis skaitydavau daugybę ro-
manų ir savigalbos knygų. Jos suteikdavo man vilties. Galbūt 
mano pasidalinimas išgyvenimais suteiks vilties ir jums.

Būti tokio amžiaus kaip aš – tiesiog nuostabu. Nugyvenau 
septynis dešimtmečius, mėgavausi dviem sėkmingomis karje-
romis, užauginau tris vaikus. Esu vienuolikos anūkų močiutė. 
Dabar kaip niekad esu populiari – kviečiama sakyti įkvepiančių 
kalbų ir dirbti modeliu. Man net pasiūlė parašyti šią knygą! To-
dėl ir sakau, kad nuostabu būti septyniasdešimt vienų! Kasdien 
pabundu apimta malonaus jaudulio.

Jei vadovaujatės teigiamomis nuostatomis, planuojate ir ne-
bijote rizikuoti, net ir Marsas pasiekiamas.



P I R M A  D A L I S

Grožis



PIRMAS

SIDABRINĖ – NAUJA BLONDINĖ

Gyvenimas eina vis geryn

Būdama penkiasdešimt devynerių nustojau dažyti žilus plau-
kus. Po dvejų metų besilaukianti puikavausi ant žurnalo 

New York viršelio. (Tiesą sakant, nebuvau iš tikrųjų nėščia, bet 
atrodžiau gana įtikinamai.) Šešiasdešimt septynerių pirmą kar-
tą pasirodžiau ant podiumo per Niujorko mados savaitę tarp 
moterų, kurios buvo triskart už mane jaunesnės. Šešiasdešimt 
devynerių tapau kompanijos CoverGirl veidu.

Ar galite įsivaizduoti? Niekad apie tai nė nesapnavau. Nie-
kuomet nebūčiau patikėjusi, kad nustojusi slėpti žilus plaukus 
tapsiu supermodeliu. Pirmą kartą ėjau podiumu būdama pen-
kiolikos ir man pranašavo, kad sulaukus aštuoniolikos viskas 
bus baigta. Nesitikėjau, kad modelio karjera man tęsis taip il-
gai – ir tikrai net į galvą nešovė, kad šlovės viršūnę pasieksiu 
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septyniasdešimt vienų. Bet štai po penkiasdešimt šešerių metų 
esu čia ir dar tik pradedu.

Moterys su amžiumi neturėtų lėtinti tempo. Aš lakstau kaip 
pagreitį įgaunanti kulka. Nuolat viską tyrinėju, linksminuosi, 
dirbu daugiau nei kada nors, taip pat esu aktyvi socialiniuose 
tinkluose, kad būčiau tikra, jog darau viską, ir džiaugiuosi kaip 
niekad. Ar minėjau, kad man smagu? Jei vyrai nepradeda gyven-
ti lėčiau, mes irgi neturėtume to daryti. Neleiskite, kad amžius 
jus pristabdytų ar kliudytų judėti į priekį. Iš visų jėgų rūpinkitės 
savimi, sveikai maitinkitės, šypsokitės, būkite aktyvios, laimin-
gos ir pasitikinčios savimi. Aš niekada nebijojau pasenti. Gal 
pasirodys juokinga, bet raukšlės mano veide (o perkopus šešias-
dešimt – ir ant šlaunų bei rankų) mane linksmina. Nepaprastai 
džiaugiuosi, kad esu puikios sveikatos.

Modeliu pradėjau dirbti paauglystėje Pretorijoje, Pietų Afriko-
je, nes mano tėvų draugė vadovavo modelių mokyklai ir agen-
tūrai. Ji buvo vardu Lettie, o jos vyras, kaip ir mano tėvas, turėjo 
lėktuvą. Kiekvieną sekmadienį jie vakarieniaudavo su mano šei-
ma. Lettie buvo labai graži ir grakšti, ją gaubė toks pasitikėjimas 
savimi, kad visad padarydavai, ko ji paprašydavo.

Kai mudviem su dvyne seserimi Kaye sukako penkiolika, 
Lettie pasiūlė mums nemokamai pasimokyti dirbti modeliais, 
ką pernelyg nesusimąstydamos ir padarėme. Paskutiniam pa-
sirodymui, tam, per kurį turėjome gauti diplomus, pasisiuvau 
rausvą Chanel stiliaus kostiumėlį. Mano rudus plaukus sušuka-
vo, o makiažą pasidariau pati.




