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∗  ∗   ∗INTRODUCERE

Când eram micå, una dintre expresiile favorite ale
mamei mele era „Nu se ¿tie niciodatå“. Trebuia

så facem curat în caså sâmbåta pentru cå… „Nu se ¿tie
niciodatå“. Dacå eram în toiul savurårii unei mese copi-
oase, trebuia så ne asiguråm cå råmâne suficient de multå
mâncare pentru cå… „Nu se ¿tie niciodatå“. Påstram
bucå¡ele mici de foaie ceratå, alåturi de sfoarå maronie ¿i
cofraje de ouå goale pentru cå… ei bine, în¡elegi tu.

Am încercat så în¡eleg ce anume nu ¿tiam ¿i ar fi
trebuit så ¿tiu. Era ceva destul de important, atât cât
så streseze un copil. Poate cå åsta era, de fapt, ¿i
scopul. Ce-i drept, avusesem parte de suficiente alarme
de incendiu de probå la ¿coalå ¿i eram în plin Råzboi
Rece – eram chiar învå¡a¡i så ne ascundem sub pupitre
în cazul unor atacuri nucleare. Sau dacå un meteorit
ajungea så loveascå Påmântul, lucru pe care ni l-a spus
profesorul nostru de ¿tiin¡ele naturii, pe care l-am
avut în clasa a treia, domnul Funkhauser.

Poate cå mama ¿tia cå urma så se întâmple ceva
råu ¿i trebuia så ne pregåtim. Obi¿nuiam så o întreb,
dar ea îmi råspundea cu un „Într-o zi o så în¡elegi.“
Ce så în¡eleg? Ce anume urma så în¡eleg?

Må obi¿nuisem cu aproape toate lucrurile astea,
dar aveam dificultå¡i în a pricepe de ce nu puteam så
îmi port pantofii de piele låcuitå înainte de Pa¿te –
mai ales cå îi cumpårasem în februarie. Singurul lucru
pe care îl puteam face era så îi dau cu vaselinå ca så



14

VIAºA TRECE REPEDE  – TRÅIEªTE-O DIN PLIN ∗
nu se crape. Nu-i a¿a cå era minunat? O tot imploram
så må lase så îi port, dar mama continua så îmi ofere
acela¿i råspuns – bånuiesc cå acum îl ¿tii, nu?

Ceea ce må fåcea så îmi ies din min¡i era lenjeria
intimå. Întotdeauna îmi cumpåra cei mai hido¿i chilo-
¡ei. Îmi spunea cå au fost la reducere ¿i cå vânzåtoarea
i-a spus cå nu se vor uza. Ei bine, nu prea ¿tiu ce credea
vânzåtoarea cå aveam eu så fac cu ei – poate så må
duc într-o minå ¿i så nu mai ies timp de o lunå? De ce
trebuiau så fie a¿a de rezisten¡i? De ce nu puteam så
am ¿i eu unii drågu¡i ¿i feminini, cu floricele ¿i dan-
telå?

În cele din urmå, mama a cedat ¿i mi-a cumpårat o
pereche. Am fost în al noulea cer, pânå când mi-a zis
vorba ei obi¿nuitå: nu puteam så îi port prea des pentru
cå… „Nu se ¿tie niciodatå“. Mi-a mai spus cå aceea era
perechea mea pentru petreceri. Asta nu mi-a diminuat
durerea. La câte petreceri se poate duce un copil de nouå
ani? Nu era ca ¿i cum a¿ fi fost o vedetå de cinema sau
ceva de genul åsta. Prin urmare, chilo¡eii au råmas
într-un sertar înconjura¡i de suratele sale vitrege ¿i
urâte. Cred cå i-am putut purta de douå ori. Încå îi mai
am, doar cå nu mai intrå pe mine.

Ca adult, acum am o perspectivå mult mai clarå
asupra semnifica¡iei acelui „Nu se ¿tie niciodatå“
pentru mama mea ¿i a necesitå¡ii sale de a spune
aceastå propozi¡ie atât de des. Ea ¿i bunicii mei au tråit
în perioada Marii depresiuni ¿i a celui de-al Doilea
Råzboi Mondial. Au fåcut parte din „Genera¡ia mårea¡å“
datoritå imensei lor rezisten¡e. Au fost produsul unei
lumi în care starea economicå era sumbrå, iar viitorul
înspåimântåtor. Drept consecin¡å, capacitatea mamei
mele de a se bucura din plin de lucruri era umbritå de
groazå ¿i vinå. De exemplu, a avut un set minunat de



15

Introducere∗
farfurii pictate de mânå, care au fost în familia ei de
când eu aveam 14 ani. L-am adus acaså dintr-o vacan¡å
petrecutå în Bermude ¿i aproape cå ne-am coco¿at din
cauza greutå¡ii lor. Era un set de 12 farfurii, fiecare
pictatå manual cu o albåstrea. Fiecare farfurie era
diferitå. Acum, sincer vorbind, cred cå toatå treaba
era pu¡in cam exageratå. Cui îi påsa de faptul cå fiecare
era diferitå? Ce putea så se întâmple, så ståm cu to¡ii,
så ne comparåm farfuriile ¿i så spunem: „A, a ta nu
are tulpinå!“

Mamei i se påreau incredibil de speciale. ªi de ce nu?
Le cumpårase cu bani câ¿tiga¡i din greu, lucru pe care
l-a subliniat de nenumårate ori dupå aceea. Ståteau
în dulapul cu por¡elanuri, a¿teptând acele persoane
speciale pe care mama le credea suficient de merituoase
pentru a mânca din ele. Noi, plebea, nu eram suficient
de buni ca så folosim acele farfurii superioare în cir-
cumstan¡e obi¿nuite. Din când în când îmi reamintea
cå avea så mi le låse mie. Mult timp, m-am consolat
cu acel gând. Într-o zi, acum doi ani, m-a întrebat:
„Vrei farfuriile?“, iar eu m-am gândit: Cred cå î¡i ba¡i
joc de mine… Ideea mea din prezent în ceea ce prive¿te
vesela se rezumå la câteva farfurii de plastic în care
så servesc cina comandatå de la un restaurant.

Nu cred cå mama a fost råutåcioaså ¿i nu cred cå
într-adevår a gândit cå familia ei nu este suficient de
bunå ca så månânce din farfuriile speciale. Pur ¿i
simplu a dus o via¡å prea grea. To¡i mo¿tenim o
perspectivå asupra vie¡ii de la familiile noastre ¿i de la
societatea în care tråim care, de bine de råu, ne face så
fim cine suntem ¿i ne formeazå convingerile. Adesea,
mo¿tenim concepte asupra vie¡ii pe care înså nu le
în¡elegem cu adevårat.

Una dintre pove¿tile mele favorite este despre o
femeie care ståtea în bucåtåria ei ¿i pregåtea o fripturå
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de vitå la cuptor pentru cinå. Fiica ei mai micå o
urmårea cu privirea ca så vadå cum pregåte¿te mân-
carea ¿i a întrebat-o: „Måmico, de ce ai tåiat bucå¡ile
din margine de la friptura de carne de vitå?“

Iar mama i-a råspuns: „Scumpo, a¿a se preparå.“
„Dar de ce?“
Iar mama a trebuit så se gândeascå o secundå ¿i så

recunoascå: „Nu ¿tiu exact de ce. A¿a fåcea mama mea
¿i sunt convinså cå avea un motiv bun pentru asta.“

„Haide så o întrebåm pe bunica atunci.“
A¿a cå femeia ¿i-a chemat mama ¿i i-a pus aceea¿i

întrebare. Femeia mai în vârstå a trebuit så recu-
noascå la rândul ei cå nu ¿tia nici ea de ce fåcea acest
lucru, dar proceda a¿a pentru cå ¿i mama ei prepara
re¡eta în acel fel.

A¿a cå au chemat-o pe båtrânå, care în acel moment
avea 90 de ani, ¿i au întrebat-o de ce tåia bucå¡ile din
marginile fripturii înainte de a o pune la cuptor.

„Påi“, a spus båtrâna, „pentru cå nu aveam o cra-
ti¡å suficient de mare în care så o pun.“

*

Mul¡i dintre noi au mo¿tenit o mentalitate defici-
tarå de la pårin¡ii no¿tri; sau una care ne spune cå nu
trebuie så sårbåtorim ¿i så punem pe maså farfuriile
de por¡elan fin în fiecare zi. Dar, precum femeia cu
friptura din carne de vitå, trebuie så vedem dincolo
de modul în care am fost crescu¡i ¿i så încercåm så ne
gåsim calea spre o via¡å fericitå.

Cu siguran¡å, trebuie så ne salvåm viitorul ¿i så
nu irosim cu u¿urin¡å ceea ce avem sau så ne satis-
facem toate dorin¡ele materialiste de care nu avem
nevoie. Dar nu ar trebui så a¿teptåm så celebråm via¡a
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numai în ocazii speciale. ªi aici se aflå ascuns mesajul
acestei cår¡i: trebuie så aducem un sentiment de
sårbåtoare în vie¡ile noastre în fiecare zi. Nu mai avem
timp de pierdut. Dupå cum spun adesea spectatorilor
¿i participan¡ilor la seminariile mele, despre hazardul
vie¡ii: „Nimeni nu o så iaså viu din ea.“

Atunci când fac aceastå declara¡ie, mul¡i râd, dar
¿tiu ¿i cå î¿i pun urmåtoarea întrebare: „De ce o fi
atât de morbidå? Ar trebui så vorbim despre lucruri
amuzante.“ Cu toate acestea, atunci când devenim cu
adevårat con¿tien¡i de propria mortalitate, suntem
obliga¡i så tråim în prezent, deoarece în¡elegem cå
acesta este singurul moment sigur. Asta ne for¡eazå
så ne concentråm asupra lucrurilor cu adevårat im-
portante ¿i ne permite så le låsåm deoparte pe celelalte.
Ne reaminte¿te cå tot ceea ce ni se pare azi „groaznic“
va trece. Coada de la caså care abia se mi¿cå devine o
nimica toatå. Blocajul din trafic devine un prilej de a
asculta o muzicå bunå. Douå ore în plus la muncå nu
mai sunt un asemenea chin dacå î¡i propui så ajungi
acaså exact la timp ca så o såru¡i pe fiica ta înainte de
a adormi.

Timpul nostru pe aceastå planetå este scurt ¿i iro-
sim atât de multe ore fårå så ne bucuråm cu adevårat
de el. Atât de mul¡i dintre noi par så a¿tepte, ¿i
a¿teaptå… ¿i a¿teaptå. Te-ai întrebat vreodatå: „Ce
anume a¿tept? Ce trebuie så fie fåcut înainte de a face
lucrul pe care îl tot amân? De ce anume am nevoie
înainte de a-l face?“ sau „Pe cine a¿tept så îmi dea
voie så fac ceva?“ Crede-må, nimeni nu vine så î¡i dea
¡ie voie så faci ceva, pentru cå to¡i sunt pleca¡i så se
distreze.

*
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Oferå ¿i vei fi recompensat

Metafora mea legatå de tråirea din plin a vie¡ii se
referå la mai mult decât la tråirea bucuriei de moment
¿i nerefuzarea lucrurilor pe care le vrem. Ea se referå
la recunoa¿terea faptului cå, în interiorul nostru,
avem foarte multe de oferit, ceea ce face ca via¡a så fie
cu adevårat specialå. Ne putem aråta recuno¿tin¡a ¿i
grija mai des, ne putem îmbrå¡i¿a reciproc cu entu-
ziasm, så fim mai iertåtori ¿i så ne iubim unii pe al¡ii
mult mai profund.

Din påcate, ne-am îndepårtat de aceastå împårtå¿ire
spontanå a sentimentelor. Familia mea nu avea nevoie
de cår¡i sau casete audio ca så-¿i dea seama ceea ce
sim¡ea; membrii familiei mele nu aveau nevoie så
cumpere felicitåri cu formule speciale ce se potriveau
unei anumite ocazii. Oamenii vorbeau între ei ¿i î¿i
spuneau ceea ce aveau de spus personal, fårå prea mult
tam-tam.

Pasiunea nu era înfrânatå. Dragostea o fåcea pe
måtu¿a Ignatzia så te ciupeascå de obraji ¿i så spunå
„Saporita“ (dulcea¡o). Nu se ducea pânå la magazin
ca så cumpere o felicitare cu acela¿i mesaj, dar care
costa 5 dolari.

Genera¡ia aceea nu avea prea mul¡i bani ca så cum-
pere mâncare scumpå, dar oamenii î¿i savurau mesele
cu pasiune. Trebuiau ei så meargå pe jos câ¡iva kilo-
metri în loc så conducå o ma¿inå cu aer condi¡ionat
¿i så asculte un CD, dar erau captiva¡i de peisaj ¿i î¿i
salutau vecinii pe care îi întâlneau pe drum. Tråiau
o via¡å lipsitå de bel¿ug, dar se bucurau de o bogå¡ie
interioarå. Noi tråim o via¡å plinå de bogå¡ii, dar
prea mul¡i dintre noi au o lipså de bel¿ug interior.
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Tråie¿te o via¡å plinå de adevåruri simple
¿i vei fi mul¡umit cu adevårat

Î¡i aminte¿ti cum în zilele ce au urmat tragediei
din 11 septembrie a existat o revårsare incredibilå de
iubire ¿i o dorin¡å de creare a unor legåturi emo¡io-
nale? Oamenii ¿i-au unit for¡ele în feluri uimitoare:
cozi imense la spitale pentru donarea de sânge, în timp
ce copiii coceau pråjiturele ¿i trimiteau felicitåri ¿i
cadouri echipelor de salvare ¿i familiilor victimelor.
Oamenii erau foarte amabili unii cu al¡ii într-un mod
ce pårea extraordinar ¿i chiar era de-a dreptul extra-
ordinar.

Dar, de fapt, acest lucru ne-a demonstrat cå noi to¡i,
pentru un moment, am sim¡it la nivel colectiv efe-
meritatea ¿i importan¡a vie¡ii. Am fost zgudui¡i ¿i
sco¿i din indiferen¡a noastrå ¿i am fost surprin¿i cå
trebuie så ne concentråm asupra lucrurilor cu ade-
vårat importante. Atunci când grijile zilnice påreau
neînsemnate, am fost nevoi¡i så acordåm aten¡ie
aspectelor importante ale vie¡ii: apropierea, bunåta-
tea, empatia ¿i dragostea.

Am lucrat în domeniul reducerii stresului timp de
mai bine de 30 de ani ¿i am ajutat zeci de mii de oameni
så gåseascå o modalitate de a se relaxa ¿i de a fi mai
veseli, în loc så fie anxio¿i ¿i tri¿ti.

În tot acest timp, ceea ce am învå¡at atât din stu-
diile mele, cât ¿i de la miile de oameni cu care am lucrat
de-a lungul vremii este faptul cå abilitatea omeneascå
de a sim¡i bucuria ¿i sim¡ul profund al satisfac¡iei
este ceva ce ne stå în putere mai mult decât am crede.

Cu to¡ii putem så ajungem la adevåruri simple care
ne-au stat la dispozi¡ie de-a lungul secolelor. Începem
så vedem cum nevoia societå¡ii noastre de a aborda
excesiv teoria cum cå „mai mult este mai bine“ ne-a
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condus pe cårarea înstråinårii de ceilal¡i ¿i de noi
în¿ine. Atunci când începem så integråm modera¡ia,
responsabilitatea, buna dispozi¡ie, optimismul,
creativitatea, flexibilitatea, dorin¡a de creare a unei
legåturi ¿i a unei semnifica¡ii în existen¡ele noastre,
privim via¡a cu demnitate ¿i gra¡ie. Ce altå modalitate
mai po¡i gåsi pentru ca så ai o via¡å într-adevår extra-
ordinarå?

* * *
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Mi-am petrecut 30 de ani – adicå o bunå parte din
via¡a mea – în profesia de trainer ¿i consultant,

sfåtuindu-i pe oameni în legåturå cu probleme legate
de stres. Am scris cår¡i; am realizat emisiuni pentru
televiziunea PBS; acum må aflu în permanen¡å pe drum
ca så vorbesc unor grupuri mari de oameni despre
modalitatea în care så managerieze nivelul lor de stres.

Mul¡umesc cerului în fiecare zi pentru cå a creat
stresul. Ce vreau så spun este cå, dacå nu ar fi existat,
eu a¿ fi fost ¿omerå!

Dar vrei så ¿tii ceva interesant? ªi tu ar trebui så
mul¡ume¿ti în fiecare zi cerului pentru cå existå stresul.

Este un semn de sus!

În to¡i anii în care am vorbit despre stres, am tot
auzit acelea¿i lucruri de la oameni: „Via¡a mea e atât
de stresantå încât nu o mai suport!“, „Ce a¿ putea
face ca så scap de stres?“, „Sunt atât de stresat, încât
nu pot nici så dorm, nici så månânc“, „Te rog, ajutå-
må så scap de stres“, „Nu am ce så fac cu stresul în
via¡a mea!“

1

SPUNE „DA“ STRESULUI
 „Ca så ai o via¡å extraordinarå, trebuie

så fii rezistent.“
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Primul lucru care vreau så fie în¡eles de oameni

este acesta: mul¡ume¿te cerului cå ai parte de stres în
via¡a ta. Ar trebui så stai în genunchi ¿i så
mul¡ume¿ti în fiecare zi pentru faptul cå ai parte de
stres. Dacå nu e¿ti stresat înseamnå cå e¿ti mort. Cred
cå ar trebui så avem o incanta¡ie pe care så ne-o
repetåm: Binecuvântat fie stresul! Må ajutå så våd
când nu sunt bun.

Ce anume se întâmplå cu societatea noastrå încât
am ajuns så credem cå stresul este un du¿man atât de
mare? Doar despre asta vorbim, nu-i a¿a?

Nu ¿tiu ce crezi tu, dar eu må simt stresatå numai
când îi ascult pe to¡i cum vorbesc despre stresul lor!

Ne comportåm ca ¿i cum el ar fi un produs secundar
îngrozitor al societå¡ii noastre extenuate. Acest stres
este o boalå ce trebuie vindecatå. Acest stres este ceva
ce trebuie eradicat din vie¡ile noastre, pentru ca noi
så avem parte de o existen¡å sånåtoaså ¿i lini¿titå.

Dar stresul nu este ceva pe care trebuie så încercåm
så îl mascåm sau så îl eradicåm. El este un semn.
Atunci când îl recuno¿ti ¿i lucrezi cu  el ¿i nu împotriva
lui, po¡i afla multe despre lucrurile pe care ar trebui
så le faci pentru a fi mai fericit ¿i mai sånåtos. Stresul
este, de fapt, o binecuvântare ce te poate ajuta så reali-
zezi cå trebuie så faci ni¿te schimbåri în via¡a ta.

Observå semnalele

Ar trebui så apreciem faptul cå trupurile noastre
au o modalitate de a ne anun¡a cå trebuie så facem
ceva. Trebuie så ne oprim, så ne gândim ¿i så observåm
ce ne transmite corpul atunci când ne sim¡im obosi¡i
din cauza stresului. În loc så ne låsåm atra¿i pur ¿i
simplu de enervarea ¿i de tensiunea pe care le treze¿te
în majoritatea oamenilor, nu ar fi mai interesant så
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încercåm så ascultåm semnalele? Nu ar fi mai simplu
så observåm momentele în care ne comportåm
ira¡ional a¿a cum ne dicteazå el så ac¡ionåm uneori –
¿i så facem ceva în legåturå cu asta? Nu ar trebui så
în¡elegem cå stresul este un simptom ¿i nu o cauzå?

Cineva care a participat la unul dintre seminariile
mele mi-a spus cândva cå atunci când simte o presiune
¿i un stres mare, ¡ipå la câinele ei. Acum, poate ¡i se
pare amuzant când cite¿ti aceste rânduri, dar sincer
vorbind, nu procedåm to¡i în felul åsta? Nu ¡ipi la
pantofii tåi dacå se rupe ¿iretul exact atunci când e¿ti
în întârziere la serviciu? Nu dai pumni volanului
atunci când ma¿ina nu mai porne¿te? ªi, în situa¡iile
mai grave, nu te treze¿ti uneori ¡ipând la copiii tåi
sau la cei dragi când, în realitate, motivul pentru care
e¿ti supårat nu are nimic de-a face cu ei?

De ce så nu încerci så te educi så spui: „ªtii, tocmai
am urlat la câine. Nu îmi stå în fire så fac acest lucru.
ªi, în fond, nu este o idio¡enie så ¡ipi la câine? Pânå la
urmå, nu e decât un câine ¿i nu vorbe¿te române¿te.
Nu în¡elege cå îmi stå în cale. În majoritatea timpului,
stå acolo ¿i eu nu zic nimic. De ce ¡ip la el acum? ªi,
de fapt, este vina lui?

Semnalele existen¡ei stresului sunt evidente. ºipåm
la tipul de la radio, ne comportåm ira¡ional în trafic,
ne enerveazå comportamentul zgomotos, dar jucåu¿
al copiilor, ne întrebåm dacå s-a creat o conspira¡ie
împotriva noastrå la serviciu, avem impresia cå toatå
lumea care stå în fa¡a noastrå la coadå la aeroport a
apårut acolo doar ca så ne facå în ciudå… avem
palpita¡ii ¿i tensiune crescutå.

Uneori ne sim¡im extraordinar de acri ¿i de nervo¿i
fa¡å de sarcinile zilnice lume¿ti, repetitive: „De ce pui
vasele la loc în chiuvetå de¿i de-abia le-am
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spålat?“„Tocmai am fåcut patul! De ce te-ai a¿ezat în
el?“ De parcå dacå ai face lucrurile acestea doar o datå,
ai rezolva definitiv cu ele.

Trebuie så fim aten¡i så observåm aceste simptome
¿i så cåutåm acele motive pentru care ne sim¡im a¿a.
Trebuie så recunoa¿tem cauzele secundare ¿i så
ac¡ionåm. Dar adesea nu facem asta. În schimb, cåutåm
modalitå¡i mai simple de a ne alina simptomele
stresului ¿i de a ne face så ne sim¡im bine pe termen
scurt. Înså acesta este un sport periculos: este ca ¿i
cum ai vedea semnul de stop ¿i luminile de avertizare
de la trecerea peste calea feratå. Î¡i dai seama cå
semnalul este foarte serios ¿i cå tu ai face bine så
încetine¿ti. Sau po¡i så ape¿i pe accelera¡ie ¿i så încerci
så treci înaintea trenului – desigur, dacå faci acest
lucru, ri¿ti så fii fåcut praf.

Dacå nu acorzi aten¡ie semnalelor, acestea nu vor
face altceva decât så devinå din ce în ce mai evidente.
În loc så urli la câine, ai ¡ipa la ¿eful tåu ¿i ¡i-ai pierde
slujba. În loc så ai palpita¡ii slabe, ai ajunge la sec¡ia
de cardiologie. În locul unei mici dureri de cap, din
când în când, ai fi slåbit de migrene.

Trebuie så acordåm aten¡ie semnalelor ¿i så facem
ceva. Întotdeauna sunt fascinatå de faptul cå budi¿tii
våd suferin¡a ca pe o oportunitate de cre¿tere ¿i consi-
derå durerea ¿i plåcerea ca douå fa¡ete ale aceleia¿i
monede. În mod similar, stresul poate fi calea ce te
conduce cåtre o via¡å mai bunå – dacå urmezi drumul
în direc¡ia corectå.

FII ATENT! CÂTEVA SIMPTOME COMUNE
ALE STRESULUI

Schimbarea stårilor: Observi cå începi så plângi
u¿or? Treci prin momente de fericire sau de triste¡e
extreme?
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Spune „da“ stresului∗

Imposibilitatea de a te concentra: Observi cå
nu î¡i mai po¡i aminti evenimente sau conversa¡ii
recente?

Comportament obsesiv: Nu te mai po¡i opri din
båut? Din mâncat? Din lucru? Din cumpåråturi?

Imposibilitatea de a dormi: Te treze¿ti în
mijlocul nop¡ii cu gânduri diverse care te fråmântå?

Iritare: Cele mai nesemnificative lucruri te fac
uneori så î¡i ie¿i din min¡i?

Izolare: Observi cå te retragi de la întâlnirile
sociale, gåsind cå este mai u¿or så fii singur?

Cele trei niveluri de reducere a stresului

Societatea noastrå cautå solu¡ii rapide – ca så nu
mai spunem cå este una în care toatå lumea crede cå
ar trebui så cumpåråm un produs care så ne rezolve
problemele în câteva momente. ªi de vreme ce cåutåm
cu to¡ii o solu¡ie pentru disconfortul, stresul ¿i tensi-
unea pe care le sim¡im, managementul stresului a de-
venit un segment enorm din economia noastrå.

Multe produse de consum pot fi nutritive ¿i te pot
face så te sim¡i mai bine. Såpunurile ¿i lumânårelele
parfumate, parfumurile persistente, ascultarea sune-
tului apei care curge – toate acestea îmbunåtå¡esc cali-
tatea vie¡ii oamenilor cårora le plac astfel de lucruri.
Se întâmplå ca mie chiar så îmi placå aceste lucru-
¿oare ¿i cred cå dacå am în jurul meu esen¡e care må
alinå ¿i care sunt fine ¿i miros bine, momentele
obi¿nuite din fiecare zi devin  pu¡in mai frumoase.




