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Introducere

Ascultând-o pe bunica dinlåuntrul nostru

Despre moartea evidentului

Iatå ce se întâmplå într-o zi normalå din via¡a unei per-
soane la începutul secolului 21:

Ne trezim, probabil, în camera care are un soi de climatizare
¿i ferestre închise, pentru cå cine ar îndråzni så î¿i asume riscul
de a primi un vânticel neprogramat peste noapte? Ne ducem în
baie pentru a ne spåla pe din¡i: avem patru mårci diferite de
pastå de din¡i dintre care så alegem, una pentru albire, una cu
protec¡ie fluoridicå, una pentru o respira¡ie proaspåtå ¿i una
care este 100% organicå ¿i naturalå. Folosim a¡a dentarå, apa
de gurå, lustruim din¡ii pânå nu mai råmâne nimic.

Apoi facem un du¿. Capul de la du¿ul nostru poate så pulseze,
så vibreze ¿i så învârtå apa circular; poate probabil så sub-
stituie, dacå avem nevoie, ¿i un blender. ºine¡i minte cå multi-
func¡ionalitatea este foarte importantå în lumea noastrå, a¿a
cå dacå putem så ne spålåm pe spate ¿i så ne facem sucul
natural de diminea¡å în acela¿i timp, suntem de aur.

Avem un såpun natural, un såpun de curå¡are, un såpun
pentru hidratare ¿i un såpun pentru curå¡are profundå. Avem
såpunuri care miros a crizantemå, a petale de trandafir ¿i a liliac,
dar ¿i a busuioc, rozmarin, påtrunjel ¿i avocado. Pânå ¿i numai
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procesul de alegere a såpunului pe care îl vom folosi så ne spålåm
dupå urechi este precum aprovizionarea pentru o såptåmânå cu
alimente de la pia¡å. Ne spålåm pe fa¡å sau facem un sos marinat?

Apoi, ne spålåm pårul. Nu folosim ¿ampon, nu. Folosim un
sistem de îngrijire a pårului. Mai întâi o prespålare cu un
tratament de curå¡are, apoi un întåritor ¿i apoi un balsam,
dupå care – în func¡ie de vreme – alegem fie un spray cu efect
de volum, fie un fixativ pentru bucle.

Ne întindem dupå deodorant, dar atunci ne aducem aminte de o
emisiune pe care am våzut-o cu o zi înainte, care ne-a prevenit cå
un nou studiu a demonstrat cå atunci când ¿obolanii sunt expu¿i
la o cantitate de deodorant aproape echivalentå cu cel mai înalt
vârf al Muntelui Everest, dezvoltå o stare precanceroaså.

Nu am påråsit nici måcar baia ¿i am folosit cincisprezece
produse, am luat douåzeci de decizii, am avut un mic atac de panicå
în legåturå cu susceptibilitatea noastrå de a suferi de o boalå
nimicitoare ¿i probabil ne sim¡im prost pentru cå cineva care are
nevoie de atât de mult ajutor nu poate fi destul de bun pentru a ie¿i
în lume. Tot ce ne dorim este så ne întoarcem înapoi la somn.

Dar nu putem: cu to¡ii ¿tim cå în lumea de azi „dacå mo¡åi,
pierzi“. Deci ne trezim, ne îmbråcåm, ne pregåtim. Ne hotårâm
så luåm micul dejun.

Deschidem frigiderul, cåutåm în cutia de plastic pentru
carne ni¿te bacon pe care så îl pråjim – amintirea unui miros
delicios ¿i a unui gust extraordinar de carne pråjitå ne face så
salivåm. Apoi auzim în capul nostru vocea nazistå care ne inter-
zice så consumåm gråsimi: „Ce månânci? Ai idee câte calorii
are aia? Ai idee câtå gråsime saturatå? Nu po¡i mânca a¿a ceva!
Ar trebui så î¡i fie ru¿ine de tine pentru cå te gânde¿ti  la asta“.

Deci, trecem peste bacon. În locul lui luåm douå ouå ¿i
suntem gata så le spargem în tigaie când, de data asta, apare
poli¡ia colesterolului:

– Nu ¡i-a spus doctorul cå nivelul tåu este la limita supe-
rioarå? Nu mânca asta! O cau¡i cu lumânarea!

A¿a cå punem mâna pe o bucatå de pâine fårå gråsimi, bogatå
în fibre, cu douåsprezece cereale, o pråjim ¿i o mâncåm uscatå,
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bineîn¡eles. Fårå unt. Parcå mestecåm scoar¡å de copac.
Fiecare strop de umezealå din corp începe så urce spre gurå ¿i
e absorbit în obraji pentru a ne scåpa de deshidratare. Åsta e
micul dejun. Bineîn¡eles, cu ceva suplimente de vitamine
înghi¡ite cu apå mineralå îmbuteliatå.

Hai så spunem cå e weekend, nici måcar o zi de lucru. Avem
comisioane de fåcut ¿i dorim så ne ducem la supermarket.

Este o zi superbå cu soare, a¿a cå ne dåm cu cremå de pro-
tec¡ie solarå cu FPS 45 pentru cele cincisprezece secunde când
ne aflåm între ma¿inå ¿i magazin, pentru cå, ei bine, nu po¡i fi
niciodatå destul de precaut în privin¡a ultravioletelor.

În ma¿inå, dåm drumul la radio ¿i ascultåm o emisiune în
care sunt interven¡ii telefonice ¿i auzim o femeie care tocmai a
sunat ¿i cåreia i se spune cå s-ar putea så sufere de complexul
martirului pentru cå a ales så månânce scoar¡å de copac la micul
dejun, în loc så serveascå o bucatå de bacon dupå care tânjea.

Schimbåm postul ¿i ascultåm o altå emisiune cu interven¡ii
telefonice, unde celei care a sunat i se spune cå s-ar putea så
aibå o tulburare legatå de alimenta¡ie pentru cå cedeazå mereu
poftei de bacon. O fi încercat så o înlocuiascå cu ni¿te scoar¡å
de copac?

Mergem la supermarket ¿i ne deschidem celularul, ne co-
nectåm la pager, accesåm lista de cumpåråturi pe care am
descårcat-o; acum aråtåm mai mult ca un membru al unei echipe
SWAT decât ca o persoanå care a venit la cumpåråturi. Dar,
Doamne fere¿te så nu avem acoperire pentru zece minute în cazul
în care se întâmplå ceva grav. ªi, din moment ce avem ma¿inåriile
la noi, ce naiba, sunåm acaså ¿i spunem tuturor cå am luat pâine.

Ducem cumpåråturile acaså ¿i începem så ac¡ionåm ca o
echipå de interven¡ie în bucåtårie, punându-ne månu¿ile de
cauciuc, frecând fiecare suprafa¡å cu dezinfectant, ¡inând copiii
sub optsprezece ani în afara câmpului de luptå, pe când des-
chidem pachetul de pui. La urma urmei, nu po¡i fi niciodatå
prea sigur când vine vorba de pui.

Îndråznim så îl spålåm cu apå de la robinet? Nu e sånåtos.
Nu, spålåm puiul cu apå Evian.
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Hai så recunoa¿tem. Am luat-o razna.
Am lucrat în domeniul „wellness“-ului ¿i a reducerii stre-

sului timp de treizeci de ani, încercând så ajut oamenii så
elimine efectele stresului din vie¡ile lor ¿i am fåcut-o cu aju-
torul propriului sim¡ al absurdului. Våd via¡a ca fiind amu-
zantå. A¿a am våzut-o dintotdeauna.

Pute¡i spune cå sunt nebunå (¿i crede¡i-må cå au fåcut-o
destul de mul¡i), dar eu cred cå ceea ce mul¡i dintre noi fac în
decursul unei zile normale este mai ridicol ¿i mai amuzant decât
orice episod din Seinfeld.  Vorbesc serios. Gândi¡i-vå! Gândi¡i-vå
la numårul de alegeri ¿i amånunte, ¿i temeri, ¿i nesiguran¡e pe
care trebuie så le înfruntåm pentru a depå¿i cu bine o zi.

Uita¡i-vå mai atent la ce se întâmplå în zilele noastre: ca
na¡iune, cheltuim 9,3 miliarde de dolari pe an pentru gestiona-
rea stresului. 9,3 miliarde! ªi asta pentru cå tråim în vremuri
mult mai dificile decât au fost pentru genera¡iile trecute?
Genera¡ii care au avut de înfruntat råzboaie mondiale, såråcie,
intoleran¡å sexualå ¿i rasialå ¿i lipsa de acces la educa¡ie?

Suntem stresa¡i pentru cå suntem pu¿i în fa¡a unor situa¡ii
de via¡å ¿i de moarte în fiecare zi sau pentru cå am devenit o
na¡iune de indivizi care au pierdut contactul cu realitatea ¿i
lucrurile care sunt cu adevårat importante?

Mi se pare cå acest pas gråbit, imaginile media, tehnologia
rapidå ¿i presiunea neîntreruptå a marketingului au eclipsat
gândirea ra¡ionalå ¿i bunul sim¡. Cred cå suferim de moartea
evidentului.

Am petrecut mult timp ajutând oamenii så scape de stres
prin contactul cu propria lor viziune asupra bunului sim¡: aju-
tându-i så vadå cât de absurde ¿i inutil de complexe ¿i stresante
au devenit detaliile vie¡ilor noastre.

De ce îmi este dor ¿i în legåturå cu ce cred cå majoritatea
oamenilor simt la fel este redobândirea sånåtå¡ii. ªi, pe par-
cursul ultimilor ani, am våzut aceastå dorin¡å manifestându-se
în „simplitatea“ mi¿cårii ¿i în ceea ce unii oameni numesc
„întoarcerea la spiritualitate“.
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Oamenii cautå în diferite locuri. Dar mi se pare cå, într-un
fel, ceea ce cåutåm este un stil de via¡å pe care îl aveau oamenii
acum cincizeci sau ¿aizeci de ani. În ciuda faptului cå pentru
mul¡i pare aproape bolnåvicios så sugerezi a¿a ceva, genera¡ia
bunicilor no¿tri era mult mai sånåtoaså decât a noastrå. Erau
mult mai apropia¡i ¿i mai implica¡i în ceea ce prive¿te familia,
prietenii ¿i comunitatea.

Este posibil så ne întoarcem? Bineîn¡eles cå nu. Nimeni nu
se va întoarce la zilele de dinainte de telefonul fårå fir sau
orele de fitness, sau televiziune, sau e-mail. ªi, de fapt, så ne
gândim cå vie¡ile pe care le duceau bunicii no¿tri erau mai
bune decât ale noastre este un pic naiv. Existau multe neajun-
suri ¿i såråcie pentru cei din acea genera¡ie. Vie¡ile lor erau
mai mici ca scop ¿i posibilitå¡ile mai înguste.

Totu¿i, cred cå existå multe lec¡ii demne de re¡inut de la stilul
de via¡å de odinioarå. Mare parte din ceea ce må stråduiesc eu så
demonstrez în aceastå carte este så încerc så stabilesc un echilibru
între posibilitå¡ile lumii de aståzi ¿i în¡elepciunea celei de ieri.

Vorbind de în¡elepciune, gåsesc cå este fascinant ¿i mai mult
decât încurajator cå o nouå mi¿care a zguduit domeniul psiho-
logiei. Numitå „psihologia pozitivå“ ¿i conduså de Dr. Martin
Seligman, autorul lucrårii Learned Optimism, ea lanseazå ideea
cå profesioni¿tii ar trebui så acorde mai multå aten¡ie la ceea
ce este în regulå cu pacien¡ii lor, decât la ceea ce este în neregulå.

Aceastå mi¿care este o adevåratå iluminare, din moment ce,
încå de la Freud, disciplinele psihologiei ¿i psihiatriei s-au con-
centrat asupra orizontului îngust al bolilor ¿i tulburårilor – în
ajutarea pacien¡ilor så se refacå sau så „facå fa¡å“  slåbiciunilor
pe care le aveau. Seligman ¿i urma¿ii lui cred cå aceastå prac-
ticå a zilelor noastre, care trateazå depresia, anxietatea, schizo-
frenia ¿i altele asemenea – este doar o parte din ceea ce ar trebui
så analizeze psihologia. Aria pe care psihologia a ignorat-o ¿i
care ar fi putut avea un efect mai puternic ¿i mai eficient asupra
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rasei umane este studiul calitå¡ilor noastre, cum ar fi optimismul,
puterea de regenerare, speran¡a, dragostea, bucuria, originali-
tatea, a fi un bun pårinte, polite¡ea, altruismul ¿i modera¡ia.

Ei cred cå psihologia ar trebui så ajungå så cuprindå studiul
virtu¡ilor ¿i al puterii umane, nu doar slåbiciunile ¿i disfunc¡iile.

Îl felicit pe Dr. Seligman ¿i pe to¡i oamenii care lucreazå
pentru a dezvolta aceastå ¿tiin¡å. Suntem o societate care este
obsedatå de acordarea aten¡iei fa¡å de negativ ¿i disfunc¡ie; så
faci fa¡å la cât de groaznicå este via¡a în loc så înve¡i cum så
te bucuri ¿i så sårbåtore¿ti cât de minunatå este.

Dar må trezesc râzând, pentru cå atunci când må gândesc
la milioanele de dolari cheltui¡i pentru a convinge oamenii cå
aceasta este o direc¡ie bunå, fac un pas înapoi pentru un mo-
ment ¿i må gândesc: „Stai un pic! Bunica mea ¿tia lucrurile
astea!“ Nimeni nu trebuia så spunå oamenilor din genera¡ia
bunicilor mei cå pentru a duce o via¡å fericitå ¿i împlinitå
trebuie så se concentreze asupra unor lucruri ca modera¡ie,
altruism, conexiune, umor, originalitate ¿i polite¡e. Erau ni¿te
lucruri normale pentru genera¡ia lor. Aceste valori erau
învå¡ate în societate ¿i oamenii tråiau ¡inând cont de ele, ade-
sea instinctiv sau, dacå nu, prin simpla for¡å pårinteascå.

Vreau så ne gândim de ce aceste calitå¡i påreau mult mai
importante pentru genera¡ia bunicilor decât pentru genera¡ia
noastrå. ªi vreau så ne gândim ce putem face pentru a elimina
dezordinea din vie¡ile noastre ¿i pentru a readuce valorile im-
portante.

Este atât de trist cå aståzi aceste calitå¡i pe care le vedem
promovate de mass-media sunt adesea opuse valorilor buni-
cilor no¿tri. Gândi¡i-vå: agresivitate, plictisealå, lipså de poli-
te¡e, neråbdare, auto-îndreptå¡ire, narcisism. Nu sunt acele
„calitå¡i“ pe care le vedem prezentate iar ¿i iar în media, întru-
chipate de personalitå¡i care au devenit faimoase ¿i venerate
de societate?

Tråim într-o epocå plinå de promisiuni uimitoare ¿i opor-
tunitå¡i, o perioadå când întreaga lume ne este deschiså ca så
o exploråm. Creativitatea, comunicarea, aventura ¿i chiar
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distrac¡ia ar putea fi puncte centrale pentru vie¡ile îmbel¿ugate
¿i recompensate. Dar stresul ¿i suprasolicitarea, drogurile ¿i
natura epuizantå a celei mai mari pår¡i a stilului de via¡å din
zilele noastre ne scot pe mul¡i dintre noi din func¡iune. În-
cetåm så mai vedem poten¡ialul miracolului din jur ¿i obser-
våm numai cereri pentru resursele noastre. Uneori, chiar lu-
crurile despre care credem cå ar putea fi råspunsul, precum
„simplificare“ sau „spiritualitate“, devin cereri care ne fac så
ne sim¡im ¿i mai inadecva¡i ¿i chiar mai stresa¡i.

ªmecheria este så vedem inautenticitatea a ceea ce ne este
prezentat. Foarte multe elemente ale stilului nostru de via¡å
sunt dåunåtoare din punct de vedere psihologic: ne sunt oferite
solu¡ii rapide ¿i bunuri de consum, ca o cale de alinare ¿i
acoperire a sentimentului nostru de goliciune.

Obi¿nuiam så mergem pe jos pânå acaså dupå muncå, pentru
a descoperi cåminul plin de arome delicioase ¿i oameni care
a¿teptau ferici¡i så ne vadå. Acum, asta e o amintire înde-
pårtatå. Ne apropiem doar de reclamele de la televizor ce ne
aratå oameni folosind un nou gel de pår care îi face ferici¡i.
Câinii ¡opåie, soarele stråluce¿te ¿i familii numeroase se adunå
în fa¡a caselor tradi¡ionale ¿i a grådinilor aranjate, împår¡ind
bucuria în legåturå cu noul Dodge Durango.

Kalle Lasn, un activist canadian, crede cå „tinerii au fost
fier¡i încå de la na¿tere într-un sos marinat de publicitate nemai-
întâlnit“. ªi asta ne face pe to¡i så suferim de „obsesia pose-
siei“. Credem cu adevårat cå existå produse care ne fac ferici¡i.

Lucrurile care erau importante pentru genera¡ia bunicilor
no¿tri oglindeau mai clar valorile „psihologiei pozitive“. Totul
era fåcut cu modera¡ie ¿i cu un anumit grad de scepticism. Bunica
mea nu ar fi cumpårat niciodatå sos marinat îmbuteliat doar
pentru cå avea pe etichetå poza unei italience frumoase cu o
lingurå de lemn în mânå sau pentru cå era de la un magazin de
specialitå¡i. Ar fi râs de asta, ar fi spus „nu, mul¡umesc“ ¿i ar fi
continuat så facå ceea ce ¿tia cå este net superior: propriul ei
sos. Respectul de sine nu era legat de cumpårarea unui produs
scump. Ea era produsul!
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Dacå am putea så facem cu to¡ii un pas înapoi ¿i så ne acordåm
¿ansa de a ne gândi la absurditatea atâtor lucruri pe care le
avem infiltrate în vie¡ile noastre, ¿i cum acestea ne provoacå
furie, durere ¿i dorin¡å, ne-am putea sim¡i u¿ura¡i, mai fe-
rici¡i ¿i mai boga¡i din punct de vedere spiritual.

Dacå ar fi så înlocuim uimirea scepticå a bunicii mele cu un
aforism al zilelor noastre, acesta ar fi „marele EVIDENT!“ –
un termen pe care l-am învå¡at de la unul dintre nepo¡ii mei.
ªtii ce înseamnå „Evident!“? E ceva atât de clar, încât, din
punctul de vedere al unui copil, trebuie så fii destul de prost så
nu-l în¡elegi. Are o u¿oarå nuan¡å ironicå, ca ¿i cum ai adåuga
un „fraierule“ la sfâr¿it, dar bineîn¡eles cå nu e nevoie.

Cred cå prima datå când am auzit expresia a fost atunci
când mi-am dus doi dintre nepo¡ii mei la film. În timpul unei

anumite scene tensionate, când
un personaj mergea printr-o caså
mare ¿i goalå pe timp de noapte
sau ceva de genul åsta, copilul de
¿ase ani¿ori ne-a ¿optit mie ¿i fra-
telui såu de nouå ani¿ori: „Ceva
råu o så se întâmple“, ¿i cel de
nouå ani i-a råspuns: „Evident!“

Acum poate cå este o pårere per-
sonalå (mi s-a spus cå am într-un
fel o perspectivå unicå asupra lumii),
dar cred cå multe dintre nonsen-
surile pe care le våd în jurul meu ¿i
multe dintre lucrurile care pro-
voacå oamenilor un stres exagerat
de mare sunt „Evidente!“.

De ce, spre exemplu, existå un
nivel atât de mare de furie? Existå
furie la volan, furie în aer, furie
ciberneticå, furie sexistå, furie
urbanå, furie de supermarket.

DE CE CREDEºI CÅ EXISTÅ

ÎN ZILELE NOASTRE

OAMENI CARE SE OMOARÅ

DIN CAUZA FURIEI PE

CARE O SIMT LA VOLAN?
ÎN VREMURILE ÎN CARE

MAªINILE AU AER

CONDIºIONAT, COMPACT

DISCURI ªI TELEFOANE?
DE CE NU SE ÎNTÂMPLA

ACEST LUCRU ÎN
GENERAºIA BUNICILOR

NOªTRI, CÂND MERGEAU

CU 60 KM/H ªI SFÂRªEAU

PE MARGINEA DRUMULUI

CU MOTORUL MORT ÎN
NOUÅ CAZURI DIN ZECE?
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Pare cå toatå lumea este supåratå pe cineva sau cam a¿a ceva.
Una dintre pove¿tile mele preferate legate de furie am gåsit-o
pe Internet. Se referå la întârzierile de zbor care s-au ivit în
timpul unor condi¡ii meteo nefavorabile în Chicago. Oamenii
formaserå o imenså coadå a¿teptând så fie reprograma¡i, iar
agentul de la poartå fåcea tot ce putea så mul¡umeascå pe toatå
lumea. Mul¡i dintre clien¡i î¿i a¿teptau råbdåtori rândul. Dar
existå mereu cineva care refuzå så creadå cå zborul pe timp de
furtunå nu este cel mai inteligent lucru.

Un domn ¿i-a fåcut loc cu coatele pânå în fa¡a cozii ¿i a
spus cå el trebuie så se urce neapårat în urmåtorul avion,
pentru cå avea o întâlnire importantå la care trebuia så ajungå.
Agentul i-a explicat politicos cå trebuie så î¿i a¿tepte rândul
¿i cå mai sunt încå mul¡i oameni înaintea lui. A continuat så
insiste ¿i în cele din urmå a întrebat pe un ton foarte afectat:
„Ai idee cine sunt eu?“

Agentul a luat microfonul ¿i a spus: „Aten¡ie! Aten¡ie! ªtie
cineva de aici cine este acest om? Se pare cå ¿i-a pierdut
identitatea!“ Bårbatul s-a sim¡it insultat ¿i a råspuns imediat:
„Ei bine, atunci så te ia naiba“. Agentul i-a råspuns: „Domnule,
trebuie så trece¡i din nou la coadå chiar ¿i pentru a face asta.
Sunt mul¡i oameni care a¿teaptå înaintea dumneavoastrå!“

Oamenii au izbucnit în aplauze. Acum, bineîn¡eles cå ne
dåm seama de faptul cå acest tip de sarcasm poate duce
compania aerianå la faliment într-un timp foarte scurt, dar
aplauzele mul¡imii dovedesc cå oamenii sunt ferici¡i când
arogan¡a nu este råsplåtitå. ªi asta nu înseamnå multå furie?
Arogan¡å, o rezisten¡å scåzutå la frustrare? Toate au ie¿it
dintr-o societate în care dorim ca fiecare cerere a noastrå så
fie rezolvatå IMEDIAT.

Este ca ¿i cum mul¡i dintre noi ne-am transformat în sugarul
care poate så gândeascå ¿i så spunå numai: „Eu vreau acadeaua
ACUM“, incluzând tendin¡a de comportament isteric. În ge-
nera¡ia bunicii mele, copiii erau trata¡i cu sprâncene ridicate
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de cåtre pårin¡i ¿i ace¿tia ¿tiau cå e cazul så renun¡e. Propria
mea mamå obi¿nuia så spunå: „Dar cine te crezi?“ ªi dacå
asta nu mergea, bunele surori ale Sfântului Iosif erau acolo
pentru a raporta purtarea mea urâtå lui Dumnezeu. Asta trezea
în oameni sentimentul de supunere. Acest sentiment poate
uneori så ¡inå furia sub control.

Dar dacå a fi supus nu vå tenteazå, atunci låsa¡i-må så va
ofer o dozå bunå de teamå. De fiecare datå când vå înfuria¡i,
presiunea sângelui cre¿te, ritmul cardiac la fel, corpul devine
extrem de tensionat. Vå pune¡i sånåtatea în pericol doar pentru
cå cineva v-a depå¿it cu o jumåtate de metru în trafic sau pentru
cå o persoanå la supermarket are nouå obiecte la casa pentru
maxim opt obiecte. Asta e un mare „Evident!“.

Da, sunt lipsitå de orice respect ¿i crede¡i-må cå îmi dau seama
cå nu e atât de simplu. Totu¿i, dacå pute¡i face un pas înapoi ¿i så
realiza¡i o analizå criticå realå, pute¡i începe så observa¡i
lucrurile ¿i din alt punct de vedere. Oricât de mare este graba în
care vå afla¡i, oricât de mult a¡i a¿teptat în trafic, så vå lovi¡i cu
capul de parasolar este stupid. Ave¡i idee ce ar fi spus bunica
mea? „Stunata!“, care se traduce prin „luminile sunt aprinse,
dar nu e nimeni acaså“.

Iatå un mic sfat: când sim¡i¡i cå vå înfuria¡i, încerca¡i så
vå angaja¡i. Angaja¡i-vå într-o gândire ra¡ionalå întrebându-vå
„care este sensul unei ie¿iri?“ Face¡i un pas înapoi. Min¡ii
voastre ira¡ionale i-ar plåcea så joace un întreg episod din
Chicago Hope, pentru cå vå face så vå sim¡i¡i importan¡i. Dar,
hai så recunoa¿tem, nu totul este o urgen¡å! În loc så ceda¡i
furiei, gândi¡i-vå profund la ceea ce face¡i ¿i aminti¡i-vå cât de
stupid este comportamentul mânios de cele mai multe ori. Când
a fost ultima datå când a¡i våzut pe cineva manifestându-se
cu furie? Era ceva agreabil?

Prin aceastå carte vreau så eviden¡iez absurditatea situa¡iilor.
Vreau så facem cu to¡ii un pas înapoi ¿i så ne uitåm la unele
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dintre gesturile pe care le facem aståzi prin ochii bunicilor
no¿tri. Vreau ca noi to¡i så învå¡åm så ne gândim cum valorile
care erau importante pentru acea genera¡ie pot fi folosite ca
un filtru împotriva lucrurilor care ne pot face via¡a atât de
dificilå.

Cred cå existå o absurditate inerentå în societatea noastrå,
ceva care ne umple de stres, de furie ¿i de mânie, ¿i primul pas
spre a ne ajuta pe noi în¿ine så ie¿im din dezastrul åsta în
care ne gåsim este så începem så observåm. Trebuie så încetåm
så credem lucruri pe care acum le consideråm normale, dar pe
care bunicii no¿tri le-ar fi considerat a fi o nebunie. Trebuie
så vedem marele „Evident!“.

Sunt ajutatå så våd „Evidentul!“ când må gândesc la bunicii
mei, ¿i mai ales la bunica Francesca. Port tot timpul imaginea
ei în minte ¿i må gândesc: „Ce ar fi spus Francesca despre asta?“.
(De cele mai multe ori råspunsul este: „Ia o chiftelu¡å, te vei
sim¡i mai bine“.)

Bunica mea, prima genera¡ie de italieni, a locuit într-un
cartier gålågios, plin de scandaluri, din Brooklyn, în care u¿ile
erau mereu deschise ¿i bucåtåria era mereu plinå. Dar ea era
întotdeauna decentå ¿i cumsecade. Valorile ¿i sensibilitatea
ei erau aproape puritane – dacå n-ar fi fost mirosul de sos de
spaghete care învåluia mereu casa, ar fi putut fi regina Angliei!
(De fapt, bunicul meu obi¿nuia så o strige „la Regina“ – regina.)

Era important pentru ea så facem ceea ce e corect, ceea ce e
potrivit. ºinea mult la membrii familiei. Se asigura cå to¡i
copiii erau bine îmbråca¡i, pieptåna¡i, cå vorbeau politicos ¿i
cå aveau maniere impecabile.

ªi adora så gåteascå! Iubea så ne hråneascå pe to¡i ¿i toate
cele. Gåtitul era partea ei creativå. Se ducea la magazin – un
loc unde nu î¡i fåceai doar pia¡a, ci mai ¿i bârfeai cu vânzåtorii
¿i ceilal¡i vecini – ¿i în func¡ie de ce aråta bine pentru ea în
ziua respectivå, anun¡a meniul. Trebuia så fie creativå, pentru
cå nu aveau mul¡i bani pe-atunci. Îmi amintesc cå mi-a spus
odatå: „Azi fac tocanå de miel, dar fårå miel“. Nu ¿tiu ce a
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fåcut ea acolo, dar avea un gust minunat; ¿i era foarte impor-
tant pentru ea så aibå mereu mâncare gåtitå. Nimeni nu trecea
pe la ea fårå så guste ceva fantastic.

ªi dulciurile! Vai, ¿tia cum så fie pe placul nepo¡ilor cu
dulciuri. Îmi amintesc cå o imploråm så îmi facå zabaglione,
care este o cremå îndulcitå cu vin. (Da, vin! Dar o cantitate
micå...) Apucând-o de ¿or¡, ¡ipam: „Te rog, bunico, få-mi
zabaglione“. ªi dacå eram foarte cuminte, îmi fåcea. Chiar ¿i
când avea optzeci de ani ¿i nu mai putea gåti, reu¿ea så î¿i
care geanta mare ¿i neagrå în care avea mereu câteva acadele
zångånind pe fundul gen¡ii pentru noi copiii.

În ziua de azi, unii oameni ar putea spune cå era o formå de
mitå, oferind dulciuri pentru un comportament cuminte. ªtii ce?
Acel zabaglione era cea mai bunå mitå pe care am primit-o
vreodatå.

Era important pentru ea så rezolve problemele. Îmi aduc
aminte cå, pe când eram feti¡å, må plângeam cå îmi rupeam
mereu pantalonii, pentru cå se frecau între picioare (încå de
pe atunci aveam ni¿te coapse cu care så må lupt!). Într-o zi,
am venit acaså de la ¿coalå ¿i am constatat cå îmi cususe petice
de piele în zona fermoarului ¿i între picioare la to¡i pantalonii.
Aråtam ca un pådurar singuratic! Eram ru¿inatå så îi port la
¿coalå, dar în mintea ei, ea rezolvase problema.

Muncea mult ¿i îi plåcea så se simtå în siguran¡å. Se gândea
mereu la viitor ¿i la ce avea nevoie familia. Gestiona finan¡ele
casei ¿i se descurca de fiecare datå cu ce avea. Încerca din
råsputeri så tragå de bani, dar nu se gândea niciodatå så
profite de altcineva sau så ia ceea ce considera a fi o pomanå.
Era prea mândrå pentru asta.

Nimic nu era mai important pentru ea decât familia. Vâna
¿i vâna oamenii pentru a se asigura cå legåturile de familie
sunt strânse. „Sunå-¡i fratele! Nu conteazå cå a fåcut o prostie.
Sunå-l!“ Familia se strângea în casa ei la fiecare sårbåtoare ¿i
de multe ori ¿i între, nu doar pentru ocazii „speciale“, ci din
contrå: pentru ocazii obi¿nuite. A fi cu familia era norma, nu
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excep¡ia. Nu trebuia så ne planificåm „timp de calitate“. Avea
bun sim¡.

În capitolele ce urmeazå voi
sublinia caracteristicile absurde
ale vie¡ii moderne – lucruri care
ar fi fåcut-o pe Francesca så se
uite în jur ¿i så spunå: „Stunata!“.
Po¡i încerca så auzi vocea pro-
priului tåu bunic, dacå ai avut
unul pe care så îl consideri în-
¡elept. Sau så te gânde¿ti la o måtu¿å, un na¿, cineva dintr-o
genera¡ie precedentå, al cårui bun sim¡ îl admiri. Ideea este
så fii con¿tient cum genera¡ia precedentå, cea care a existat
înainte de neîncetata presiune a media ¿i a marketingului,
reu¿ea så î¿i tråiascå via¡a în a¿a manierå încât avea mai pu¡in
din stresul, anxietatea ¿i durerea pe care noi le avem aståzi.

Bineîn¡eles, asta e doar un instrument. În orice caz, ceea ce
trebuie så faci este så î¡i dezvol¡i bunul sim¡. Suntem plini de el ¿i,
în adâncul sufletului nostru, ¿tim cu to¡ii ce este bine ¿i de ce
avem nevoie pentru vie¡ile noastre. Doar cå ne bramburim atât de
mult de lumea din jurul nostru, încât am ajuns så acceptåm
ridicolul ca pe un teritoriu comun.

Ascultå-¡i vocea interioarå ¿i vei ¿ti dupå ce tânjim cu to¡ii.
Tânjim dupå o lume în care interac¡iunea realå interumanå este
onoratå, ¿i nu comunicarea virtualå; unde creativitatea ¿i împli-
nirea sunt mai valoroase la locul de muncå decât sensurile
ascunse ¿i exploatarea; unde polite¡ea este mai importantå decât
falsa spiritualitate; unde sånåtatea este mai importantå decât
strålucirea; unde cumpåråm produse din plåcere, nu din intimi-
dare; ¿i unde aproprierea este mai apreciatå decât statutul.

Mul¡i dintre cei care citesc aceastå lucrare ¿i îmi cunosc
munca ¿tiu cå eu cred cå râsul este cel mai bun remediu pentru
vremurile noastre stresante. Odatå ce învå¡åm så ne destindem ¿i
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så nu luåm lucrurile mårunte în serios, vom descoperi o enormå
greutate ridicatå de pe umeri. Citind aceastå carte, vreau ca noi
to¡i så râdem de haosul zilnic al vie¡ilor noastre. ªi prin râs, vreau
så ne ajutåm så separåm zgomotul din jur de claritatea din interior.
Vreau så ajut la eliminarea presiunii venite din exterior. Vreau
så ne oprim så ne învinuim pentru cå nu suntem specimenul perfect
pe care speciali¿tii în marketing îl impun ca normal.

Vreau så ne ajutåm så ne auzim vocile bunicilor noastre,
care ar asculta unele dintre lucrurile de care suntem noi obse-
da¡i aståzi, så ne scuturåm capetele în dezacord, så ne lovim
u¿or peste ceafå ¿i så spunem: „Înceteazå!“.

ªi, într-o carapace micå, vreau så prindem o bucatå de re-
alitate (precum obi¿nuia så spunå Robin Williams, ce concept!)
ca så reu¿im så ne amintim lucrurile care sunt cu adevårat
importante ¿i care mult prea adesea se pierd în zgomotul vie¡ii
moderne. Avem nevoie så ne concentråm pe valorile care fac ca
fiin¡a umanå så fie extraordinarå: optimism, regenerare,
speran¡å, dragoste, originalitate, a fi un pårinte bun, polite¡e,
altruism ¿i modera¡ie. Scopul, pentru noi to¡i, este så revenim
la o via¡å în care existå mai pu¡in stres ¿i mai multå semnifi-
ca¡ie ¿i sper ca, râzând de nebunia fiecårei zile despre care
vorbesc în cartea asta, så te poatå ajuta în acela¿i fel în care
må ajutå pe mine ¿i pe oamenii cu care lucrez, så î¡i men¡ii
aten¡ia asupra lucrurilor care conteazå cu adevårat.

Ascultå, fiecare fiin¡å umanå care merge pe påmânt are douå
lucruri în comun. Suntem to¡i în via¡å ¿i to¡i vom sfâr¿i mor¡i.
Putem fie så låsåm absurdul vie¡ii moderne så ne conducå spre
mormânt mai curând sau putem râde de asta ¿i så ne distråm
mai mult cât suntem aici. Precum am spus în prezentårile mele
¿i acum în titlul acestei cår¡i, via¡a nu e un stres continuu. Asta
este unica noastrå ¿anså så o tråim într-un mod distractiv, care
este plin de minunile dragostei ¿i måre¡iei umane ¿i care are
semnifica¡ie. De fapt, în loc så ne pierdem vremea într-un stres
continuu, vreau ca noi så ne angajåm în inversarea stresului!
Hai så tråim mai pu¡inå nebunie ¿i mai multå distrac¡ie.

Nu despre asta este vorba?




