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„– E[ti bogat?
– Am totul. Fiindc\ nu mai am nimic.“
MALCOLM DE CHAZAL

Int r odu c e r e
„Dispozi]iile umane [i reac]iile la `ntâlnirea cu Nimicul
variaz\ considerabil de la persoan\ la persoan\ [i de la o
cultur\ la alta.
Taoi[tii chinezi au considerat Marele Vid ca fiind lini[titor,
odihnitor [i aduc\tor de bucurie. Pentru budi[tii din India,
ideea de Nimic evoca o atmosfer\ de compasiune universal\ inerent\ aspectelor unei existen]e care, pân\ la urm\,
nu are fundament material.
~n cultura japonez\, ideea de Nimic ofer\ tonalit\]i `ncânt\toare ale unui sentiment estetic care se reg\se[te `n pictur\, arhitectur\ [i chiar [i `n ritualurile cotidiene.
Occidentalul se afund\ `ns\ `n posesiuni pân\ la gât, are
bunuri [i afaceri de `ntre]inut [i se folose[te de ele ca s\ se
apere de posibila `ntâlnire cu Nimicul.“
WILLIAM BARRETT (1913–1992), Studiu despre Nimic

~ntr-o diminea]\, ne trezim [i ne d\m seama c\ avem
prea multe pe cap: obiecte `n dezordine prin cas\, de f\cut
menajul, scrisori `nc\ nescrise, c\r]i pe care trebuie s\ le
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termin\m de citit, angajamente exterioare, stres, oboseal\,
anxietate... Am `ncercat o mie de remedii (lecturi [i conferin]e pe tema stresului sau a st\rii de bine, talasoterapie,
parfumuri ambientale, uleiuri de baie relaxante, vacan]e
la soare...), dar nimic n-a func]ionat.
Suntem obosi]i? Stresa]i? Lipsi]i de energie? Sfatul pe
care-l primim este `ntotdeauna acela[i: „~ncerca]i, cump\ra]i,
ad\uga]i, folosi]i...“
Dar de ce nu ni se spune pur [i simplu „L\sa]i totul
balt\, abandona]i, `nceta]i, opri]i, refuza]i, elimina]i, renun]a]i la dorin]a de a avea, l\sa]i un gol `n jurul vostru [i `n
voi `n[iv\“?
Cauza oboselii noastre, a apatiei, a lipsei de entuziasm este deseori preaplinul de lucruri care ne gole[te, ne
uzeaz\, ne arunc\ `n vârtejul nesfâr[it al `ncerc\rilor din ce
`n ce mai istovitoare de a ne reg\si energia. Toate aceste
„remedii“ nu fac decât s\ ne `nve]e cum s\ gestion\m prea
multul `n loc s\-l elimin\m... pur [i simplu!
Iat\ de unde ne vine starea de nemul]umire: dintr-o
supra`nc\rcare, dintr-un exces care, l\sat a[a cum e, va
ac]iona asupra noastr\ `ncet, dar sigur, concret [i pe deplin.
A[adar, ceea ce trebuie s\ face]i este s\ ataca]i direct
miezul problemei. Renun]a]i la tot ce nu este esen]ial, la
tot ce nu mai are nici utilitate, nici sens. F\r\ acest „prea
mult din toate“, ve]i putea fi cu adev\rat voi `n[iv\.
La prima vedere, s\ arunci un lucru pare ceva u[or,
dar pu]ine persoane sunt capabile s-o fac\. {i asta, deoarece pentru a-]i face cur\]enie `n via]\ trebuie s\ te cuno[ti
foarte bine pe tine `nsu]i! Trebuie s\ [tii cine e[ti, ce-]i
place cu adev\rat, de ce ai nevoie [i de ce te po]i lipsi. Fie
c\ vorbim despre via]a material\, de planul mental sau de
cel spiritual, trebuie s\ [tim ce ne face `ntr-adev\r ferici]i
[i `mplini]i, ce ne ajut\ s\ progres\m, ce st\ `n puterea
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noastr\ pentru a proteja mediul [i pentru a ne ap\ra pe
noi `n[ine de tot ceea ce este artificiu.
Gestul de a arunca lucrurile inutile func]ioneaz\ nu
doar ca o veritabil\ terapie (una dintre cele mai eficiente),
dar este totodat\ o filozofie [i o art\. Dup\ ce ve]i fi f\cut
asta ve]i descoperi o nou\ form\ de lejeritate, o nou\ calitate a vie]ii [i mai mult spa]iu `n toate domeniile existen]ei.

Pa r tea ;ntâ i
ELI XIRUL SIMPL IFIC|RI I

1
L A N IVE L C O TID I A N

O EX T R AO R DI NA R | LE J E R I TATE

Mai mult timp
„Cu pu]in putem tr\i prezentul la infinit.“
Maxima mea preferat\

Ce este via]a dac\ nu orele, zilele [i anii pe care `i avem
la dispozi]ie? Atunci când ai pu]ine posesiuni, câ[tigi un
timp pre]ios: s\ ai mai pu]ine lucruri `nseamn\ s\ aloci
mai pu]in timp `ntre]inerii lor [i celorlalte sarcini menajere
(s\ [tergi praful, s\ speli, s\ ceruie[ti, s\ lustruie[ti, s\ mi[ti
obiectele din loc pentru cur\]enie), `nseamn\ s\ pierzi mai
pu]in timp ca s\ cau]i, s\ scotoce[ti prin dulapuri, prin
gen]i, prin poduri sau prin dosare ca s\ „g\se[ti“. Iar când
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ai mai mult timp, ritmul vie]ii se poate domoli, po]i s\
tr\ie[ti lini[tit, po]i s\-]i p\strezi concentrarea, nu mai e[ti
`n mod constant presat [i surmenat, nu trebuie s\ duci o
via]\ care se rezum\ la o succesiune de activit\]i notate
`ntr-o agend\.
Fie c\ suntem `n cas\ sau `n exterior, deseori se `ntâmpl\
s\ facem ceva care are leg\tur\ cu obiectele din jur. A]i
calculat vreodat\ cât timp pierde]i gândindu-v\ la obiecte,
vorbind despre ele, dorindu-le, cump\rându-le, transportându-le, `ntre]inându-le [i apoi aruncându-le? Faptul c\
renun]i la ceea ce este superfluu, c\ `]i restrângi posesiunile
la cele de care ai cu adev\rat nevoie, `]i permite s\ duci o
via]\ plin\ de sens, de pl\cere [i de momente senine: s\
petreci timp cu ai t\i, s\ faci totul temeinic [i pe `ndelete, fie
c\ m\nânci, te plimbi, mergi la cinema, cite[ti, faci baie,
tr\ie[ti conform propriului ritm... Asta `nseamn\ s\ nu la[i
via]a s\ treac\ pe lâng\ tine! ~nseamn\ s\ nu-]i pierzi via]a
pentru ceea ce... nu tr\ie[te!
~n „casa vidului“, care nu con]ine decât foarte pu]ine
lucruri, existen]a voastr\ va fi mult mai intens\.

Mai pu]ine nepl\ceri
„Dac\ am pu]ine bunuri, am [i pu]ine griji, iar Dumnezeu [tie c\ sunt mai tulburat\ atunci când `n via]a mea
exist\ un exces, decât când se manifest\ o lips\.“
SFÂNTA TEREZA DE AVILA

Mai mult decât orice altceva, posesiunile sunt cele care
ne provoac\ nepl\ceri. S\ te eliberezi de posesiunile inutile
`nseamn\ s\ te eliberezi de probleme. Cafetiera care trebuie reparat\, imprimanta care s-a blocat, datoriile sau
14
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`mprumuturile f\cute pentru a pl\ti achizi]ii nechibzuite [i
inutile, taxele, asigur\rile, divor]urile costisitoare (cauzate
deseori de problemele materiale), garajele care trebuie
`nchiriate, repara]iile, opera]iunile de `ntre]inere, demersurile care trebuie f\cute ca s\ ne ocup\m de toate aceste
„lucruri“: nu a]i obosit s\ v\ petrece]i via]a rezolvând problemele pricinuite de obiectele pe care le de]ine]i, s\ ave]i
`n mod constant necazuri care, `n lipsa acestor posesiuni,
ar putea fi evitate?
Dac\ st\m s\ ne gândim, obiectele pe care le avem ne
cost\ mult mai mult decât pre]ul pl\tit la cump\rarea lor,
nu doar din punct de vedere financiar, ci [i emo]ional, psihologic [i mental. Ca s\ nu mai spunem c\, f\r\ ele, am
avea mai mul]i bani `n banc\, mai mult timp s\ mergem la
picnicuri, `n parc, s\ vis\m cu ochii deschi[i relaxându-ne
la soare sau pe balcon.
Din clipa `n care ve]i decide s\ renun]a]i la tot ce nu v\
este strict necesar, s\ v\ face]i curat `n via]\ la nivel material
[i mental, multe probleme vor disp\rea.

Mai mult\ energie
„Nu-]i irosi energia! Pune-o `n valoare!“
WILHELM OSWALD (1853–1932)

Acumul\rile inutile sunt, `n egal\ m\sur\, sursa [i consecin]a st\rii noastre de letargie.
~nainte de orice, fiin]a uman\ este energie. Investind
energie `n ceea ce ]ine de domeniul material, ne limit\m.
Exerci]iul de a privi via]a `n ansamblul ei, nu dintr-o
perspectiv\ par]ial\, poate s\ transforme complet o persoan\ `n ceea ce prive[te atitudinile ei, emo]iile, intelectul,
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psihicul, spiritualitatea, ba chiar [i fizicul. Dac\ vrem
s\ schimb\m lumea din jurul nostru, nu trebuie decât s\
schimb\m calitatea propriilor vibra]ii. Pe m\sur\ ce acestea se vor transforma, calitatea mediului din jurul nostru
se va modifica [i ea. Circumstan]ele, situa]iile, evenimentele [i persoanele pe care le `ntâlnim `n via]\ sunt reflectarea st\rii noastre de con[tiin]\. Lumea este o oglind\.
Dac\ suntem ancora]i `n „sinele superior“, lumea `ntreag\
ne va sta la dispozi]ie. Vom fi astfel capabili s\ con[tientiz\m, din ce `n ce mai limpede, c\ noi [i numai noi suntem responsabili pentru ceea ce ni se `ntâmpl\ [i c\ tot ce
se afl\ `n jurul nostru exprim\ aceast\ energie.
Simplificarea mediului `n care tr\im ne permite s\
desc\tu[\m energia care se afl\ deja `n noi. Faptul c\ nu
ne mai ata[\m, c\ nu ne mai ag\]\m de nimic genereaz\
energie, adic\ via]\. Iar acesta este singurul lucru de
care putem dispune cu adev\rat. Dar pentru asta, trebuie s\ retez\m de la r\d\cin\ tot ceea ce ne priveaz\
sau ne diminueaz\ energia. Trebuie s\ arunc\m tot ce
este de prisos.

U N I N TE R I O R SI MP LI F ICAT

Mai mult\ organizare
„Vreau s\ renun] la tot ceea ce nu serve[te la nimic.
Suf\r de obsesia inutilului. [...]
Numesc debandad\ tot ceea ce-mi afecteaz\ s\n\tatea
mental\ [...]: ziarele de diminea]\ care n-au ajuns deja la
gunoi `nainte de ora prânzului, un pulover care zace
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aruncat, o linguri]\ r\t\cit\ printre cu]ite, o carte a[ezat\
invers `n bibliotec\.
Fiecare lucru are locul lui, iar eu am locul meu, pe care
nimic [i nimeni nu-l va putea deranja.“
PASCAL SEVRAN, Des lendemains des fêtes

Lipsa de obiecte pe care s\ le aranjezi sau pe care s\
le cau]i `n mod constant, a col]urilor de ocolit ca s\ po]i
s\ ajungi la dulap, calmul, spa]iul, ordinea, lini[tea „vizual\“ a unei `nc\peri, iat\ adev\ratul confort, garan]ia
p\cii suflete[ti [i a relax\rii pe care partea practic\ a vie]ii
ar trebui s\ ni le ofere.
Dezordinea ne `mpiedic\ s\ gust\m din pl\cerile autentice, ne sufoc\, ne afecteaz\ dac\ o l\s\m s\ ne cople[easc\.
Ne face letargici [i obosi]i, ne `ntemni]eaz\ `n trecut (regrete, gânduri, sentimentul de vin\ pentru c\ am l\sat totul
`n voia sor]ii...), ne `mpiedic\ s\ ne cre\m un viitor mai bun.
Iar cu timpul, dezordinea nu face decât s\ sporeasc\.
Elibera]i-v\ de toate acele lucruri care nu mai `nseamn\ nimic pentru voi: v\ ve]i sim]i de zece ori mai
u[ori fizic [i psihic deopotriv\. Cu cât num\rul de obiecte
pe care le ave]i de aranjat se va reduce, cu atât ve]i
`ntâmpina mai pu]ine probleme legate de dezordine [i
disconfort. Adev\rata cauz\ a dezordinii este excesul de
bunuri. Organizarea eficient\ aduce cu ea pl\cerea preciziei, `n vreme ce un obiect prost pozi]ionat va atrage
dup\ el un al doilea, apoi un al treilea [i a[a mai departe.
Totul `ncepe cu un simplu detaliu care, `ncetul cu `ncetul, antreneaz\ un altul, pân\ când debandada atinge
propor]ii inadmisibile, reu[ind s\ ne blocheze atât fizic,
cât [i psihic. Atunci când debandada e prea dens\, prea
compact\, resim]im un sentiment de opresiune, de disconfort. Valoarea unui obiect rezid\ `n gradul lui de
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utilitate [i de accesibilitate. Aceasta ne ofer\ imensul
avantaj de a nu ne l\sa cople[i]i nici de lucruri, nici de
evenimente. ~n schimb, dezordinea deprim\. Se creeaz\
astfel un real cerc vicios: din clipa `n care o persoan\ este
deprimat\, dezordinea din via]a ei spore[te. Ca atare,
persoana nu mai poate face nimic, amân\ totul pentru o
alt\ zi, iar debandada se intensific\. Suprimarea a tot
ceea ce este superfluu constituie, probabil, primul pas pe
calea c\tre vindecare.

Mai mult rafinament
„Camerele cu mult mobilier au foarte pu]in `n ele.
Propor]iile `n sine ale unei `nc\peri ne influen]eaz\ sensibilitatea mai mult decât ceea ce este declarat de con[tien]a
noastr\ actual\.“
ROBERT HENRI, arhitect american (interviu)

Dezordinea dintr-un apartament boem are, cu siguran]\, [arm, dar numai `n apartamentele altora! S\ tr\ie[ti
cu foarte pu]in, `n rafinament, este nu doar posibil, ci
chiar indispensabil dac\ vrei s\ mergi mai departe [i s\ nu
te la[i `ngropat `n surplusul de posesiuni. ~n civiliza]ia
noastr\ occidental\, rafinamentul unei `nc\peri este judecat `n func]ie de ceea ce se afl\ `n interiorul ei: mobilier,
opere de art\, obiecte... Dar pentru a-]i `nfrumuse]a interiorul, gestul de a `ndep\rta tot ceea ce este „deco“ [i de a
nu mai p\stra decât ce e indispensabil confortului [i activit\]ilor cotidiene are un efect spectaculos. O cas\ nu este
un muzeu, iar obiectele de folosin]\ zilnic\ nu trebuie s\
fie, fiecare `n sine, o pies\ rar\. Exagerarea urâ]e[te totul,
inclusiv ceea ce este frumos. Cine ar vrea s\ locuiasc\ `n
18
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palatul Versailles? ~n Japonia, una dintre culmile esteticii
`n materie de arhitectur\ este `nc\perea `n care se oficiaz\
ceremonia ceaiului, inspirat\ din filozofia zen. Practican]ii
acestei ceremonii o numesc „c\minul fanteziei“. ~nc\perea
`n cauz\ (uneori un mic pavilion `n inima unei gr\dini
zen) este construit\ exclusiv ca un refugiu al aspira]iilor
poetice. Fiind lipsit\ de orice decora]iuni, ea invit\ nu
doar la un comportament liber, ci [i la `ncercarea de a
aduce `n interiorul ei numai acel ceva care ne satisface un
capriciu estetic pasager, ceva neterminat, pe care jocurile
imagina]iei `l vor des\vâr[i dup\ bunul lor plac. Aparentul dezinteres care domne[te `n acest spa]iu este menit s\
ne aduc\ aminte c\ dragostea de via]\ poate fi reg\sit\
doar `n spiritul care, `ntrupat `n lucrurile simple, le `nfrumuse]eaz\ cu lumina subtil\ a rafinamentului s\u.

Mai mult lux
„Simplitatea vie]ii, chiar [i atunci când nu mai avem nimic
`n jur, nu `nseamn\ s\r\cie, ci este baza rafinamentului.“
WILLIAM MORRIS, artist, designer [i scriitor american (1834–1896)

S\ tr\ie[ti f\r\ cas\, hran\, ve[minte [i `ngrijiri medicale adecvate nu `nseamn\ s\ tr\ie[ti simplu. Aceasta
nu ar fi o simplitate aleas\ deliberat, ci o form\ de s\r\cie
impus\. S\ tr\ie[ti simplu nu `nseamn\ s\ respingi confortul material, ci s\ duci o via]\ mai lejer\, mai profund\
[i... mai luxoas\! Se poate s\ tr\ie[ti bine chiar [i cu bani
foarte pu]ini, bucurându-te de unul dintre cele mai rafinate tipuri de lux posibile: luxul „zen“. Luxul, un concept
epicurian, presupune s\ nu irosim niciun moment prin
alegeri automate, s\ nu ne l\s\m cople[i]i de ceea ce ne
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`nconjoar\ (deseori persoanele care au `mb\trânit frumos
au respectat acest principiu: au tr\it `n acord cu ele `nsele).
Luxul nu e reprezentat doar de interioare splendide [i
spa]ioase, cu pere]i albi [i design modern, chiar dac\ frumuse]ea este esen]ial\ `n via]\. Luxul autentic se situeaz\
departe de iluziile care ne sunt impuse: s\ nu te gr\be[ti,
s\ nu irose[ti, s\ nu faci niciodat\ compromisuri `n privin]a calit\]ii, s\ te consideri unic [i s\ te respec]i. Dar mai
mult decât atât, luxul presupune posibilitatea de a refuza
s\ faci ceva, fiindc\ acel ceva te streseaz\ [i, la fel de bine,
posibilitatea de a refuza s\ accep]i aproape de tine orice
lucru care te `ncorseteaz\. Luxul este `ntruchipat de o
`nc\pere aerisit\, lini[tit\ [i odihnitoare dup\ o zi de
munc\, un apartament lipsit de orice zorzoane, `n care nu
mai ai nimic de f\cut. Luxul `nseamn\ s\ elimini sutele de
mici alegeri pe care ni le impune cotidianul, f\r\ s\ te
`nchistezi `ntr-un sistem rigid [i tern. Luxul `nseamn\ s\
nu ai decât strictul necesar pentru a dobândi o anume
libertate de spirit [i pentru a-]i crea un soi de imaginar
`n jurul lucrurilor care te `mbog\]esc. S\ ne amintim c\
luxul trebuie s\ fac\ trimitere la visare [i la imagina]ie:
rolul s\u este de a ne hr\ni sufletul, asemenea obiectelor
veritabile, a pove[tilor adev\rate [i a oamenilor demni
de acest nume.
De ce ne place atât de mult s\ st\m la hotel, s\ mânc\m
la restaurant, s\ ne plimb\m pe plaje largi [i pustii? Pentru
c\ `n asemenea locuri nu avem nimic de f\cut, nu avem
nicio preocupare, nu avem grija de a „sta cu ochii“ pe
lucruri (poate cu excep]ia valizelor).
La fel putem s\ proced\m [i la noi acas\: s\ ne simplific\m existen]a pân\ când nu mai avem nimic `n jur, `n
afar\ de tot ce ne ofer\ confort pentru trup [i spirit. Dac\
dori]i s\ da]i impresia c\ un obiect anume constituie
20
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„piesa de rezisten]\“ a unei `nc\peri, pune]i-i la dispozi]ie
cât mai mult spa]iu.
Adev\ratul lux `nseamn\ s\ nu de]inem decât obiectele de care avem cu adev\rat nevoie, pe care le iubim, cu
care nimic nu interfereaz\ [i a c\ror valoare nu poate
sc\dea indiferent de circumstan]e.

Mai mult confort
„Ho]ul a luat totul,
Singur\ luna, care era la fereastra mea,
Nu.“
RYÔKAN, sihastru, poet [i caligraf (1758–1831), haiku

O locuin]\ primitoare [i una ticsit\ nu sunt sinonime.
De ce s\ nu urma]i exemplul anglo-saxonilor, recunoscu]i pentru propensiunea lor c\tre confort, adic\ s\
v\ reduce]i mobilierul din salon la una sau dou\ canapele mari [i moi (cu un set de m\su]e de cafea „`n cuib“
amplasat `ntr-un col], pe care s\-l folosi]i atunci când
vre]i s\ le oferi]i ceai invita]ilor), o mas\ cu scaune la
care s\ mânca]i [i s\ lucra]i [i, dac\ imaginea interioarelor albe, moderniste, v\ `ngroze[te, o mochet\ cu desene
mari, `n culori `ntunecate, genul pe care `l reg\sim `n
puburile engleze[ti [i pe holurile unor hoteluri [i care
are darul de a „`nc\lzi“ instantaneu atmosfera oric\rui
interior? Câteva ziare, o cea[c\ bun\ de ceai cald, un televizor cu plasm\, de ce altceva ar fi nevoie pentru a „savura“
faptul c\ nu mai sunte]i stânjeni]i de tot acel talme[-balme[
de m\su]e, gheridoane, bibelouri, co[uri pentru reviste...
pe scurt, de tot acel bazar de inutilit\]i care sufoc\
spa]iul [i spiritul?

A R T A E S E N T, E I

21

