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MoiM córkoM.
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Wstęp
W ciągu całego swojego życia odebrałam wiele 
ważnych lekcji. Pewnych rzeczy nauczyłam się me-
todą prób i błędów, a  innych dzięki pozytywnym 
i silnym ludziom, którymi się otaczam i których po-
dziwiam. Zawsze cieszą mnie okazje do podzie-
lenia się moją historią i wiedzą, jaka pomogła mi 
w rozwoju, a także możliwość pokazania narzędzi, 
których używam do kreowania takiego życia, jakie 
chcę wieść. Wierzę, że te narzędzia zostały mi po-
darowane po to, abym mogła je przekazać innym, 
którzy dzięki nim również znajdą spokój i  szczę-
ście. Wierzę też, że aby móc prowadzić życie, do 
jakiego aspirujemy, musimy najpierw zacząć być 
osobą, której styl jest zgodny z tymi właśnie ambi-
cjami.

Człowiek zawsze tak wiele chce osiągnąć, tak wysoko stawia sobie 
poprzeczkę; jestem przekonana, że wszystkie zdarzenia, jakie nas 
w życiu spotykają, mają nauczyć nas czegoś o osobie, jaką się sta-
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niemy. Wiem też, że to my decydujemy o tym, jak się zachowamy 
w konkretnej sytuacji, a więc to nasze wybory kształtują nasz los.

Siła sprawcza leży w nas samych, a nie w naszych rodzicach, 
partnerach czy przyjaciołach. W młodości trudno nam nie obwi-
niać otoczenia za nasze wybory, więc szybko zaczynamy myśleć, że 
coś samo nam się przydarza. Tak naprawdę jest zupełnie inaczej. 
Nasze doświadczenia życiowe są wyjątkowe i  różne dla każdego 
z nas; przeżywamy je, żebyśmy stali się osobami, jakimi mamy się 
stać, czyli jak najprawdziwszymi wersjami siebie. I tu nasze decyzje 
grają dużą rolę. a więc za każdym razem, kiedy dokonujemy wy-
boru – ale tak naprawdę świadomie! – i trwamy przy nim, wcho-
dzimy na zupełnie nowy poziom. To dotyczy każdego aspektu 
naszego życia, zarówno zawodowego, jak i prywatnego. To my po-
dejmujemy decyzje: wybieramy ścieżkę kariery, miejsca, jakie od-
wiedzamy, a  także jak i  z kim spędzamy czas. Sami decydujemy 
o sposobie ubierania się i rozmawiania z ludźmi oraz o tym, jak się 
prezentujemy i jak reagujemy w różnych sytuacjach. Wszystko jest 
naszym wyborem. 

To sprowadza nas do kwestii zaprojektowania, wykreowania życia, 
jakie chcemy prowadzić. aby ten cel osiągnąć, potrzeba czegoś wię-
cej niż tylko niejasnej idei czy odległego marzenia. Tak, wszystko 
zaczyna się od aspiracji, ale niezbędne są również planowanie i kre-
owanie, a przede wszystkim umiejętność włączenia wszechświata 
w pracę na rzecz realizacji naszych marzeń. W niniejszej książce 
podzielę się z wami moją historią, pokazując, jak z młodej kobie-
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ty stałam się odnoszącą sukcesy bizneswoman z dwojgiem dzieci. 
Mam nadzieję, że moja opowieść pomoże wam poznać własne ma-
rzenia i znaleźć drogę do sukcesu, który osiągniecie, robiąc to, co 
sprawia wam przyjemność. opowiem wam, jak moje doświadcze-
nia w pracy w branży modowej nauczyły mnie ubierać się w sposób, 
który pomógł mi w spełnieniu marzeń, a  także pokażę wam, jak 
same możecie tę wiedzę wykorzystać – bez względu na to, jakie są 
wasze aspiracje.  

Ubiór i własny styl mają wpływ na to, jak czujemy się w naszej skó-
rze, co z kolei decyduje o tym, jak same siebie traktujemy. Dla mnie 
więc moda gra dużą rolę w procesie budowania poczucia własnej 
wartości i generowania energii, jaką chcę wysyłać. 

Szacunek do siebie, miłość do siebie, kontrola nad własnym 
życiem. Wszystko zależy od tego, w jakim stopniu panujemy nad 
naszymi wyborami, tymi mniejszymi i tymi większymi. Niewiary-
godne, jak wiele możemy osiągnąć, kiedy czujemy się szczęśliwe 
i  pełne życia. Wszechświat planuje dla nas więcej, niż mogłyby-
śmy sobie wymarzyć, ale jest jeden haczyk: żeby osiągnąć pełnię 
naszego potencjału i być w stanie do końca go wykorzystać, mu-
simy wykazać się przytomnością umysłu, pewnością siebie i  po-
godą ducha. 

Przez lata moda i  styl miały znaczący wpływ na moje życie. 
Mam nadzieję, że opowieści, którymi się z wami podzielę, zainspi-
rują was do tworzenia pomysłowych i  odpowiednich kreacji, po-
mocnych w realizacji waszych własnych marzeń. Moim celem jest 
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nakłanianie ludzi do tego, żeby skupiali swoją uwagę na osobie, 
jaką chcą się stać, i podejmowali decyzje w oparciu o to, gdzie chcą 
się znaleźć – po to właśnie, aby zdobyć pracę marzeń. Napisałam 
tę książkę dla osób, które wiedzą, że mogą wiele osiągnąć, ale po-
trzebują niewielkiej pomocy przy budowaniu życia, do jakiego za-
wsze aspirowały. Pokażę wam, jak córka stolarza, która jako dziecko 
miała tylko jedną parę tenisówek, została szefową firmy odzieżowej. 

z całego serca wierzę, że wszechświat oddaje nam to, co w niego 
inwestujemy, a prawo przyciągania gra kluczową rolę w kształtowa-
niu naszego życia. ale wierzę również w coś, co nazywam prawem 
zamysłu.

Jak chcemy być odbierane? W jaki sposób planujemy dzień?
Uważam, że wszystko zaczyna się rano, kiedy myjemy zęby, wi-

tamy słońce, ćwicząc jogę, czy – jak w moim przypadku – przygoto-
wujemy gorącą wodę z cytryną. zanim sprawdzę kalendarz i przej-
rzę sprawy do załatwienia zaplanowane na dany dzień, zmawiam 
dziękczynną modlitwę za przynajmniej pięć rzeczy. Pozytywne 
myślenie rodzi pozytywne skutki; dla mnie jest to wymyślanie spo-
sobów aktywowania jak największej produktywności w ciągu dnia. 
Lubię też robić ludziom małe przyjemności i  co rano wybieram 
jedną osobę, do której piszę miły e-mail. zdziwiłoby was, jaki spo-
kój to przynosi zarówno adresatowi, jak i mnie. 

Co jeszcze jest moim celem w życiu oprócz tego wszystkiego? 
Chcę być przewodniczką moich córek. Chcę dalej ciężko i z pasją 
pracować. Chcę tworzyć projekty ubrań, dzięki którym kobiety po-
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czują się piękne i silne. Chcę im pomagać w znalezieniu własnego 
głosu. Wszystkie te moje wewnętrzne cele i zamiary uwidaczniają 
się na zewnątrz. Jedną z pięknych rzeczy w byciu kobietą jest moż-
liwość łatwego wyrażania uczuć przez strój, na który składają się 
kształt, kolor, tekstura i styl. Działamy lepiej, kiedy wyglądamy le-
piej, bo lepiej się wtedy czujemy. 

W biurze i w domu trzymam małą tabliczkę z napisem: „Co 
dobrego mogę dziś zrobić?”. Tak, pragnę się rozwijać każdego dnia, 
ale chcę też przywracać światu dobroć, nawet jeśli ma to być zwy-
kły uśmiech posłany nieznajomemu czy chwila dla zdrowia i ducha, 
którą udaje mi się wygospodarować w ciągu dnia. 

W kolejnych rozdziałach tej książki pokażę wam moje modowe 
znaki rozpoznawcze i  nieocenione klasyki, po włożeniu których 
szybko wchodzę w odpowiednio produktywny stan ducha. Są to 
stroje z moich kolekcji, a także elementy garderoby, które podobają 
mi się u  innych projektantów. Każdemu opisowi kreacji towarzy-
szy notka o tym, skąd czerpałam inspirację do ich stworzenia, oraz 
wzmianka o filozofii, jaka za nimi stoi, i estetyce, do której należą. 
oceniam również skuteczność poszczególnych zestawów.

Pierwsze kroki w zawodzie stawiałam w dziale korespondencji 
jednej z większych firm odzieżowych. Mimo że pracując na takim 
stanowisku, nie mogłam za bardzo liczyć na to, że ktoś mnie za-
uważy, powzięłam świadomą decyzję, że nie będę sortować poczty 
w  codziennym ubraniu czy niedobrze skrojonych ciuchach. za-
miast tego ubierałam się tak, jakbym na dniach oczekiwała awansu 
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na dyrektora zarządzającego firmy. Czemu to robiłam? Nie dla-
tego, że chciałam kogoś wygryźć z posady. Przyczyny były dwie. Po 
pierwsze, wyglądając dobrze, czułam się dobrze. a po drugie, mimo 
że miałam świadomość, że nadaję się na wyższe stanowisko, mu-
siałam sprawić, by inni również to zauważyli. a zatem dobierałam 
strój stosownie do roli, jaką chciałam dostać. zwracałam też uwagę 
na swoje otoczenie: wiedziałam, że jak każde przedsiębiorstwo, 
firma, dla której pracowałam, potrzebuje silnych liderów. znałam 
również swoje mocne i słabe strony. (Taka wiedza o sobie jest klu-
czowa. Świadomość tego, w czym nie jesteśmy dobrzy, jest równie 
ważna, jak świadomość naszych atutów). Ja byłam dobra w projek-
towaniu, umiałam utrzymać koncentrację, doprowadzić projekt do 
końca i stworzyć linię ubrań zgodnie z wybraną koncepcją. Nie tra-
ciłam z oczu celu, jakim była dla mnie pasjonująca praca marzeń – 
dzięki takiemu podejściu nie brakowało mi pewności siebie, by mó-
wić o tym, co należało zrobić, żeby z powodzeniem stworzyć dział 
damski i dziecięcy w firmie, która w tym czasie sprzedawała jedy-
nie ubrania dla mężczyzn.

zauważyłam, że ci, którzy nic nie mówią, tracą swoją szansę. ale 
pamiętajmy: kiedy już zabieramy głos w jakiejś sprawie, upewnijmy 
się, że to, co chcemy przekazać, jest wartościowym wkładem w dys-
kusję. Nie zadawajmy jedynie pytań – podpowiadajmy odpowiedzi. 
a najważniejsze jest stworzenie na siebie popytu w sferach, które są 
naszymi mocnymi stronami. oferujmy pomoc tam, gdzie widzimy, 
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że jest ona potrzebna – nie czekajmy, aż nas o nią poproszą. Po 
latach, kiedy dostałam awans na dyrektora działu damskiego, nie 
przestałam podnosić sobie poprzeczki. zaprojektowałam ubrania, 
które sama chciałabym włożyć, i  przedstawiłam je właścicielom 
jako propozycje na rozszerzenie asortymentu. Kiedy moje pomysły 
zostały odrzucone, początkowo czułam się rozczarowana, ale po-
tem po prostu zaniosłam je gdzie indziej i stworzyłam swoją mar-
kę. Pracownik działu zakupów od Bergdorfa Goodmana zobaczył 
mnie ubraną w rzeczy własnego projektu na zdjęciu w „Women’s 
Wear Daily”, zdobył mój numer telefonu, zadzwonił do mnie i tak 
oto dostałam pierwsze w życiu zamówienie. Kluczem do sukcesu 
jest niepoddawanie się po pierwszym, drugim czy trzecim niepo-
wodzeniu. ostatecznie otworzyłam swoją własną firmę odzieżową, 
której projekty były zgodne z moimi koncepcjami. Droga od działu 
pocztowego do gabinetu dyrektora kreatywnego zabrała mi siedem 
lat; wcześniej przez czternaście lat pracowałam w handlu detalicz-
nym odzieżą. W tym czasie ubierałam się stosownie do roli, jaką 
chciałam dostać – aż ją otrzymywałam, a mój wygląd stawał się po 
prostu elementem mojej nowej codzienności. Jest to coś, co potrafi 
każda kobieta. Jeśli mnie się udało, wam też się uda. Już samo to, że 
czytacie teraz te słowa, świadczy o tym, że macie podobne aspiracje. 
a to pierwszy krok do sukcesu.

Nie chodzi tylko o przekonanie innych, aby w was uwierzyli – 
równie ważne jest, żeby przekonać do tego samą siebie. Jak daleko 
chcecie zajść i jaki macie plan? Wygląd, który komunikuje, że „oto 
stoi przed państwem najbardziej elegancka, odpowiedzialna i zor-
ganizowana wersja mnie”, sprawia, że zaczynamy czuć się i zacho-
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wywać właśnie jak taka osoba – jak ktoś, na kogo ludzie patrzą 
i myślą: „Ta kobieta to ktoś, komu warto byłoby się przyjrzeć”. 

Jeśli nie wyglądasz, jakbyś sama w siebie wierzyła, to dlaczego inni 
mają w  ciebie uwierzyć? oczywiście i  mnie trafiają się dni, kie-
dy nie czuję się najlepiej w swojej skórze, ale to niesamowite, jak 
szybko gorsze chwile mijają, kiedy tylko wbijam się w szykowną, 
trenczową sukienkę i mocno maluję usta. Ten poprawiacz nastroju 
działa za każdym razem!

Nie znaczy to jednak, że musimy wydawać fortunę na desi-
gnerskie ciuchy i  drogie torebki. Wyraźnie zarysowane linie, sty-
lowa konstrukcja i ubrania, które dobrze leżą – oto, co powoduje, że 
sprawiamy wrażenie silnych i takie się czujemy. Jeśli chcesz wyglą-
dać na wyrafinowaną i bystrą, wybieraj odzież o gładkich i ostrych 
liniach. To samo dotyczy romantyzmu i tajemniczości, siły i inteli-
gencji. Ubieraj się tak, aby odzwierciedlać nastrój, w jakim chcesz 
się znaleźć, lub żywioł, który chcesz przedstawiać. 

Kiedy projektuję ubrania dla kobiet, tworzę koncepcję, która 
pozwoli im pójść krok naprzód. Chcę, żeby moje ubrania pomo-
gły im dostać posadę marzeń, a  nawet stworzyć własne miejsce 
pracy, jeśli okaże się, że nigdzie nie ma odpowiedniej dla nich po-
sady. Chcę sprawić, żeby pomyślały, że ich joie de vivre błyszczy tak 
mocno, że jest w stanie zatrzymać ruch na drodze. Chcę zachęcić 
je do podejmowania trochę śmielszych decyzji. Chcę, żeby promie-
niowały dobrą energią, pewnością siebie i radością – oto, co sama 
chciałabym, żeby dawał mi mój własny strój. 
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• Rozdział 1 •

pozwól,  
aby marzenia 
proWadziły 

cię  
W życiu  

i W... modzie
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Nauczyłam się,  
że nie należy iść  

przez życie,  
mając na obu dłoniach 
rękawice baseballowe; 
musisz być w stanie 

odrzucić czasem  
jakąś piłkę.

—  Maya angelou
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Zaczęłam projektować swoje życie już daw - 
no temu, chociaż wtedy nie byłam świa-

doma, że to robię. Półwysep w kształcie litery  
„U” w  północnej Kalifornii, gdzie dorastałam, 
ma dwie strony, które dzieli coś więcej niż tylko 
woda. Na zachodzie były bogate miasta, takie  
jak Monterey, Carmel i Pebble Beach, na wscho - 
dzie natomiast – niezamożne Seaside. 

Tam właśnie mieszkała moja rodzina. Moja mama, z pochodzenia 
Holenderka, była programistką komputerową, a  tata wykładow-
cą uniwersyteckim, który wyemigrował z  Indii. Był też stolarzem 
samoukiem. Kiedyś zburzył tylne ściany wzdłuż naszego domu 
i  zastąpił je wielkimi oknami od sufitu do podłogi, które znajdo-
wał porzucone na placach budowy lub w miejskich składach – wsta-
wił je, bo chciał, żebyśmy mieli piękny widok na ocean Spokojny. 
Ta hipnotyczna panorama przypominała nam, że mimo tego, że 
mieszkamy w gorszej części miasta, obie jego strony mają dostęp 
do tych samych malowniczych okolic. To niedopowiedziane rów-
nouprawnienie zaszczepiło w moim sercu i w moim umyśle pewne 
silne przekonania. z kilku różnych powodów dorastałam, wierząc, 
że wszyscy ludzie są równi bez względu na zasobność portfela, status 
społeczny czy kolor skóry. Ta niezachwiana wiara w równość i prze-
konania ojca, który był dumny ze swojego pochodzenia, nauczyły 
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mnie rozumieć i doceniać piękno tego, że jestem mieszanką krwi. 
Możliwość poznawania obu kultur, indyjskiej ze strony ojca i ho-
lenderskiej ze strony mamy, zawsze traktowałam jak przywilej, nie 
brzemię. Moje podwójne pochodzenie było i jest zaletą, a nie prze-
szkodą; grało też kluczową rolę w kształtowaniu mojej tożsamości. 

Jednak widok wody oddzielającej obie strony, przy którym bu-
dziłam się i  zasypiałam przez siedemnaście lat, ciągle przypomi-
nał mi, że poza Seaside istnieje inne, lepsze życie. zaczęłam trak-
tować tę oceaniczną panoramę jako symbol wszystkich możliwości 
i  szans czekających na mnie za granicami naszego mikrokosmosu. 
zawsze byłam wdzięczna za wszystko, co mieliśmy – a zdawałam 
sobie sprawę, że posiadamy dużo więcej od innych członków na-
szej społeczności albo mieszkańców biednych indyjskich miast – ale 
moja wdzięczność nie stawała na przeszkodzie ciekawości. Wiedzia-
łam, że na mnie, mojego brata czy przyjaciół, którzy marzyli o lep-
szym życiu, czeka coś więcej. W moim przypadku wiedzy o ucieczce 
dostarczało stare kino. 

Jako dziecko mogłam oglądać jedynie czarno-białe filmy nakrę-
cone od lat trzydziestych do pięćdziesiątych albo filmy przyrodnicze. 
Po dziś dzień ława w moim salonie stanowi idealne odzwierciedle-

nie różnorodności moich zainteresowań – leżą 
na niej sterty magazynów pokroju nie tylko 

„Vogue’a”, ale również „Natio-
nal Geographic”. Wczesny 

kontakt z  filmami vin-
tage i pięknem natury 

mocno odcisnął 
się na moich pro-
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1 . Pozwól, aby marzenia.. .
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jektach i  osobistym stylu. Gwiazdy ekranu takie jak ava Gardner 
i Tallulah Bankhead otworzyły mi oczy na klasyki garderoby, które 
były zarazem kobiece i ponadczasowe, delikatne i wytrzymałe. Miały 
ideal  ną konstrukcję i były wspaniale dopasowane. 

Nie odsłaniały zbyt dużo ciała, ale były obcisłe i świetnie skro-
jone, podkreślając kobiece kształty aktorek. Jedną z  rzeczy, które 
bardzo mi się podobały w starym kinie, było to, że kobietom po-
zwalano emanować na równi seksapilem i  siłą; wręcz je do tego 
zachęcano. Jako mała dziewczynka byłam w  stanie docenić moc 
płynącą z tak przedstawionej imaginacji wyrafinowania i elegancji, 
połączonych ze zdrową dawką zmysłowości i  intelektu. Wiedzia-
łam, że umiejętność wyrażania opinii na ważne tematy miała duże 
znaczenie, przynajmniej w starych filmach, które tata pozwalał mi 
oglądać. Postacie grane przez tamte aktorki były szanowane za in-
teligencję. 

Spoglądając przez okno naszego skromnego, ale zadbanego 
domu, wyobrażałam sobie, że życie bogaczy mieszkających po dru-
giej stronie półwyspu jest równie bajkowe, jak w kinie. Moje pa-
miętniki z dzieciństwa pełne są rysunków pięknych, wyszukanych 
strojów i wymarzonych dodatków, do stworzenia których zainspi-
rowały mnie dawne boginie ekranu. z  wiekiem moje wyobraże-
nia stawały się coraz barwniejsze i bardziej przejrzyste, a ja zaczę-
łam tworzyć własne magazyny mody. Byłam bardzo skrupulatna 
w projektowaniu okładek w  stylu, który tak podziwiałam i który 
wydawał mi się szczytem wyrafinowania. Na szczęście moja ko-
chana mama ma słabość do pamiątek i była na tyle przewidująca, 
że zachowała ten mój pierwszy zbiór periodyków domowej roboty. 
 



Spodobał Ci się fragment 
tej książki?

Zamów ją w naszej księgarni

www.WydawnictwoKobiece.pl

ul. Kolejowa 12E/3

15-701 Białystok

e-mail: redakcja@wydawnictwokobiece.pl

tel. 731-019-059

Bądź na bieżąco i śledź nasze wydawnictwo na Facebooku:

www.facebook.com/kobiece




