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Cuvinte de apreciere pentru cartea
Calea regăsirii de sine

„Calea regăsirii de sine este o poveste frumos scrisă despre 
călătoria de vindecare a unei femei determinate să trăiască 
deplin viața care ne cheamă pe toți. Bucuria este un medi-
cament puternic, iar când Victoria Price a decis să o urmeze, 
indiferent unde o va duce calea, s-a îmbarcat într-o călătorie 
eroică spre sinele ei adevărat. Fie ca al ei curaj de a urmări 
ceea ce este autentic să te inspire să renunți la poveștile care 
nu ți-au aparținut niciodată și să-ți reaprindă curajul de a-ți 
revendica propriul adevăr!“

- Gail Larsen, maestră și autoare a cărții
Transformational Speaking

„Calea regăsirii de sine ne reamintește că drumul spre găsi-
rea sinelui poate fi rezultatul unui act anterior de a te fi pier-
dut. O poveste tulburătoare scrisă de fiica privilegiată a unui 
star hollywoodian care se uită înapoi la o viață irosită și-și dă 
seama că cele mai importante lecții ale vieții au loc atunci 
când oamenii nu știu în ce direcție se îndreaptă.“

- James Doty MD, autor al bestsellerului
New York Times Into the Magic Shop

„Călătoria Victoriei Price este cu adevărat una ce ne inspi-
ră. Ea privește atât în afara, cât și în interiorul ei pentru a găsi 
bucurie în jur. Îmi este prietenă apropiată de ani de zile și 
am fost emoționată de povestea ei și încântată că în sfârșit o 
împărtășește lumii!“

- Melissa Etheridge, activistă și muziciană, 
câștigătoare a premiilor Oscar și Grammy



„În Calea regăsirii de sine, Victoria face ceea ce toți vrem 
să facem: își caută relația cu spiritualitatea și face din sacru o 
parte a vieții sale de zi cu zi, pur și simplu observând lumea 
înconjurătoare în toată gloria ei. Scrierea ei arată zbuciumul 
acestui fel de a fi, dar și recompensele.“

- Miranda MacPherson, autoare a cărții
Meditations on Boundless Love

„Victoria Price scrie splendid despre nevoia noastră de a ne 
ierta pe noi înșine și pe alții dacă vrem cu adevărat să ne găsim 
fericirea. Călătoria ei prin iertare și iubire emană o înțelepciu-
ne greu dobândită, pe care ne-o împărtășește cu generozitate 
din inima ei sfâșiată și deschisă.“

- Diane Berke, fondatoare și directoare 
spirituală a Alianței One Spirit Learning

„Pelerinii adevărați sunt aceia care se pierd atât de mult pe 
cale, încât e nevoie de un miracol sau de un înger să-i aducă la 
altarul celei mai lăuntrice dorințe a inimii lor. Memoriile emo-
ționante ale Victoriei Price ne oferă cea mai adevărată hartă de 
pelerinaj – cea care dă sens prezentului urmând autostrăzile și 
drumurile secundare, potecile și abia perceptibilele urme de 
pași ale trecutului, arătându-ne că tot ce era necesar... totul a 
fost așa cum trebuia să fie... că totul a fost binecuvântat.“

- Clark Strand, autor al cărții
Waking Up to the Dark

„Intime și curajoase, aceste memorii înțelepte ne invită să 
reexaminăm ce ne dorim cu adevărat de la viețile noastre – și 
ne oferă și nouă instrumente reale și eficiente pentru a atinge 
bucuria pe care o merităm cu toții.“

- Perdita Finn, coautoare a cărții
The Reluctant Psychic
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Introducere

ÎN FAȚA OGLINZII

1

Cu o lună înainte să împlinesc 49 de ani, în timp ce 
stăteam în fața oglinzii din baia elegantă, placată cu 

ardezie gri închis, a casei mele din Santa Fe, m-am surprins 
spunând următoarele:

Faci totul corect.
Eşti într-o relație pe termen lung cu o persoană minunată.
Locuieşti într-o casă frumoasă, într-un oraş pe care-l adori.
Ți-ai achitat mare parte din datorii. 
Ai început o nouă carieră şi ți-ai făcut deja un nume în branşă.
Ai ieşit dintr-o groapă uriaşă şi ți-ai pus viața în ordine.
Ai reuşit!

1
Şi totuşi, eşti nefericită! M-am uitat fix în oglindă timp de un 

minut, privindu-mă în ochi. Nu aveam cum să contrazic afir-
mația respectivă. Realizasem deja tot ceea ce îmi propusesem 
să realizez atunci când viața mi s-a destrămat, în urmă cu cinci 
ani de zile, moment în care mi-am pierdut casa, am renunțat 
la majoritatea posesiunilor mele materiale și m-am trezit cu 
datorii de milioane de dolari.

De atunci, noua mea carieră de designer a prins aripi. 
Galeria mea de artă reinventată, care servea și pe post de studio 
de design și de magazin de lifestyle, a supraviețuit Marii Crize 
economice din 2008 și în sfârșit își revenea. Am plătit o parte 
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uriașă din datorii. Aveam o parteneră de viață bună și iubi-
toare, cel mai bun câine din lume și închiriasem cea mai dră-
guţă casă într-un oraș unde mă simțeam privilegiată să trăiesc 
de mai bine de două decenii. Începusem chiar să-mi înfrunt 
rușinea și depresia suicidare pe care le resimțisem cu privire 
la toate pierderile mele financiare, iar acum mă pregăteam să 
intru într-un an care promitea numeroase bucurii – multe călă-
torii și proiecte imobiliare de anvergură.

Însă ceea ce-mi spusese imperios vocea interioară era adevă-
rat. Nu mai puteam să o reneg sau s-o ignor. Eram nefericită.

M-am privit în oglindă și am spus cu voce tare: „Dacă voi 
continua să trăiesc tot aşa în următorii 40 de ani, nu voi reuşi 
să o scot la capăt.“ 

Acea conștientizare m-a lovit ca un pumn în stomac – şi 
durerea nu se compara nici măcar pe jumătate cu lovitura în 
plan fizic. Ceea ce mă înspăimânta cel mai tare era că aceas-
tă conversație pe care o aveam cu mine la aproape 50 de ani 
era doar o variație a aceleiași conversații pe care o avusesem la 
aproape 40 de ani și mai înainte, la aproape 30 de ani. Să mă 
imaginez având aceeași conversație la aproape 60 de ani a fost 
mai mult decât am putut suporta.

•
În fiecare deceniu mi-am pus toate marile întrebări pe care 

ni le punem când stăm de vorbă cu noi:
De ce sunt aici?
Care este menirea mea?
Cum pot ajuta lumea?
În fiecare deceniu am jurat să găsesc răspunsurile.
Și în fiecare deceniu mi-am încălcat jurământul.

•
De această dată, marile mele întrebări au avut un impact 

mult mai puternic asupra mea:
De ce nu m-am simțit niciodată autentic – eu, cea adevărată?
Ce mă împiedică să-mi trăiesc cea mai bună viaţă?
Și cum ar arăta viața aceea?
Şi cum trăirea acelei vieţi va face din lume un loc mai bun?
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După aproape 50 de ani de existenţă pe această planetă, am 
simțit că nu făcusem nimic cu adevărat important.

În acel moment mi-am promis că-mi voi schimba viața.

Când lucrurile se destramă 

În următoarele nouă luni ale anului 2011 m-am ținut de 
acea promisiune ca de o vestă de salvare. Mi-am spus același 
lucru din nou și din nou, atât mie, cât și celorlalți care mă 
ascultau: „Refuz să mă uit la mine în oglindă peste zece ani și să 
mă simt din nou ca și cum nu știu ce caut în viața mea.“ 

Trebuie să găsesc o cale să fac ceva semnificativ și pentru 
altcineva.

Și am vorbit serios.
Doar că exista o mică problemă: nu aveam nici cea mai 

vagă idee cum să-mi schimb viața. Pur și simplu speram că, 
dacă aveam să continui să mă ascult şi să pun un picior în fața 
celuilalt, noua mea viață se va aranja singură.

Dacă ar fi fost atât de simplu, nu aș mai fi scris această carte.

•
Când mi-am invitat vocea mică și liniștită care grăise adevă-

rul să-mi reapară în viață, am rugat-o să mă ducă unde trebuia 
să ajung.

Și m-a condus.
Iar în timp ce făcea asta, mi-a făcut bucățele viața așa cum 

o știam până atunci.
Am început anul 2012 despărțindu-mă de partenera mea 

de viață, cu care avusesem o relaţie de șase ani. Vinovăția resim-
țită din cauză că părăsisem o persoană pe care o iubeam sincer 
aproape că mi-a dat peste cap întreaga călătorie.

În cele din urmă, părăsirea partenerei pentru a începe o 
nouă relație – cu mine – a devenit cea de-a treia șină, seva care 
m-a ținut pe drumul către adevărul meu. Singura modalitate 
prin care am putut onora sincer despărţirea a fost să continui 
să-mi schimb viața.

•
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Când am riscat și am făcut acea schimbare majoră, inevita-
bil, am ajuns să risc din nou. Apoi iar și iar. După despărțire, 
m-am mutat din casa încântătoare pe care o închiriasem într-o 
zona rurală pitorească într-un apartament înghesuit din Santa 
Fe. Apoi mi-am micșorat magazinul. Doi ani mai târziu, l-am 
închis cu totul. Asta a însemnat nu numai să-mi concediez 
niște angajați vechi și loiali, ci și să abandonez o afacere pe 
care o clădisem într-un deceniu. Am început să creez un model 
antreprenorial diferit împreună cu alți parteneri de afaceri, 
ceea ce a presupus să-mi petrec din ce în ce mai puțin timp cu 
câinele meu, cu prietenii mei și cu colegii în Santa Fe și mai 
mult timp singură pe drum, construind o carieră de designer 
de interior întrepătrunsă cu vorbitul și cu apariții în public.

Fiecare schimbare mi-a adus atât libertate, cât și teamă. 
Cu toate că descopeream noi oportunități să îmi construiesc 
o viață plină de conversații creative și de conexiuni inspirate, 
mă trezeam adeseori dorindu-mi să mă întorc în zona mea de 
confort, în locurile cunoscute și la oameni și comportamen-
tele familiare: o relație romantică; un job sigur, cu un salariu 
regulat; o viață pe picior mare într-un oraș mic, înconjurată 
de cunoscuți. Cu toate astea, de fiecare dată când răspundeam 
cântecului de sirenă al acelei așa-zise zone de confort, acea voce 
interioară venea să mă împingă înainte: Rămâi sinceră ție, mi-a 
spus ea. Chiar dacă încă nu prea ai încredere în tine.

În ciuda faptului că fiecare pas înainte era de obicei însoțit 
de mulți pași înapoi, am rămas implicată în schimbare. Totuși, 
la un moment dat, am început să simt transformarea ca și cum 
mă jucam un joc de cărți și pariam cu viața mea.

Și atunci am avut o nouă conștientizare: făcusem toate acele 
schimbări pentru a-mi ţine promisiunea să-mi găsesc rostul în 
viață, dar, cu toate astea, eram la fel de nefericită ca înainte. 
Cum era posibil așa ceva? 

Astfel, am avut nevoie să găsesc niște răspunsuri la câteva 
întrebări foarte dure:

− Mă schimbam doar de dragul schimbării?
− Toată această transformare mă ajuta sau mă rănea? Dar 
pe ceilalți?
− Mai puteam avea încredere în acea mică voce liniștită care 
mă călăuzea?
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− A cui era vocea aceea?
− Şi de ce continuam să fiu atât de nefericită?
La doar câţiva ani de la acea conversație cu mine în oglindă, 

mă găseam la o altă mare răscruce de drumuri. Fusesem atât de 
nerăbdătoare să-mi dărâm vechea viață până la temelii pentru a 
o reconstrui, iar acum nu-mi simțeam noua viață cu mult mai 
diferită de cea veche. Semăna tot cu un iad, dar era unul nou. 
Înlocuisem suferința veche cu una nouă.

Nevrând să mă întorc cu coada între picioare, a trebuit să 
găsesc, încă odată, o nouă cale de a înainta.

•
Se spune că cea mai lungă călătorie pe care o putem face 

oricare dintre noi este cea de la cap la inimă. Pentru aceia din-
tre noi care suntem obsedați de control, călătoria de la cap la 
inimă seamănă cu o trântă năucitoare, și nu cu o plimbare plă-
cută la ţară, cu mașina, vocile din capetele noastre ducând un 
război nuclear cu simțirea din inimile noastre.

În acel moment în oglindă, mi-am dat voie să-mi aud che-
marea inimii pentru prima oară în decenii de existență, însă în 
anii care au urmat m-am reîntors la ascultarea tuturor acelor 
opinii pe care le acumulasem în cap și care îmi păreau mult mai 
familiare decât vocea adevărului pe care o grăia inima, voce pe 
care o viață întreagă învățasem să o ignor.

Asta ni se întâmplă tuturor. Suntem învăţaţi să ascultăm 
vocile adulților, ale superiorilor ierarhici și ale idolilor noștri 
mai mult decât să ne încredem în propriul discernământ fun-
damental. Chiar și mesajele de la televizor, din cărți, filme, 
ziare și reviste ne pot părea mai adevărate decât înțelepciunea 
noastră interioară.

Thomas Merton denumea aceste voci „sinele nostru fals“ și 
„sinele nostru adevărat“. „Fiecare dintre noi este umbrit de o 
persoană iluzorie: un sine fals“, a scris Merton. Problema este, 
spunea el, că niciunul dintre noi „nu excelează la recunoașterea 
iluziilor, cu atât mai puțin la recunoașterea iluziilor atât de pre-
țuite despre sinele nostru exterior, superficial, pe care îl identi-
ficăm de obicei cu persoana întâi singular. Realitatea noastră, 
sinele nostru autentic, este ascuns.“
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Acest sine adevărat este cine am fost noi dintotdeauna  – 
ascuns sub toate obligațiile, regulile, comportamentele și sti-
lurile de viață în care am fost învăţaţi să ne punem încrederea 
de-a lungul vieții. Acest sine a fost înecat de vocile tuturor celor 
pe care se presupune că trebuie să-i ascultăm, să-i copiem și 
să-i admirăm: părinții, profesorii, colegii, șefii, soții, iubiții și 
partenerii noștri.

Pentru a-mi transforma cu adevărat viața în acel moment, a 
trebuit să învăţ să-mi invit adevăratul sine să iasă din ascunză-
toare la lumină și apoi să învăţ să-i aud vocea. 

•
Când mi-am promis să îmi schimb viaţa, am pornit în 

căutarea unui viitor pe care speram să-l trăiască persoana care aș 
fi devenit. Încă ghidată de vechile mele povești, am ajuns să mă 
învârt în cerc, din cauză că-mi calibrasem busola către un nord 
fals. De această dată a trebuit să învăţ să am încredere în GPS-ul 
interior al inimii mele, care este călăuzit mereu de iubire.

Ştiam că a învăţa să-mi ascult inima nu va fi o sarcină ușoa-
ră, însă eram motivată. Dacă mă întorceam, aș fi ajuns exact de 
unde am început: fix nicăieri. Căci așa era: în cele din urmă, 
mersul pe traseele vechi și cunoscute m-a dus... nicăieri.

A trebuit să continui să-mi adresez întrebările grele, care mă 
ajutau să mă aliniez cu adevăratul meu sine. Întrebări precum: 
„De ce m-am oprit să-mi ascult inima?“, „Şi unde a fost ea tot 
timpul cât am ascultat vocile celorlalţi?“

Ea nu a plecat nicăieri, niciodată. Și nu a încetat să grăias-
că adevărul. Doar că de fiecare dată când am ales să ascult de 
așa-zisa înţelepciune a lumii, am pus încă o cărămidă la zidul 
care a ajuns să-i blocheze vocea. Un zid care a ajuns să fie din 
ce în mai gros, până când a devenit izolat fonic. Cu timpul, din 
cauză că nu mai puteam să-mi aud vocea inimii, aproape că am 
uitat că am un sine adevărat. Toate vocile exterioare ajunseseră 
să pară vocile „mele“. 

•
Când mi-am invitat sinele adevărat să revină în viaţa mea, 

micul meu sine fals și-a simțit existența ameninţată. În timp ce 
mă privea făcând schimbare după schimbare, a înțeles că, dacă 
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nu făcea ceva, putea să se trezească aruncat pe bordură, lângă 
toate celelalte lucruri pe care am fost dispusă să le arunc. Așa că 
a început să lovească și să ţipe, făcând tot ce putea pentru a-mi 
atrage atenţia, ţinând cu dinții de viaţa lui. Vechiul meu sine 
nu se dădea dus fără luptă.

Atunci mi-am dat brusc seama că tot ceea ce simţeam, toată 
acea anxietate legată de schimbări nu era, de fapt, anxietatea 
„mea“ deloc. Era vechiul meu sine spunând povești și agoni-
zând din cauză că fusese îngropat de viu sub podeaua noii mele 
vieţi. Acel mic sine fricos, panicat că-și va pierde controlul asu-
pra mea, era singurul „eu“ care se putea simţi mizerabil.

Deși toate vocile din capul meu țipau și se lamentau, acele 
voci nu eram eu. Nu au fost niciodată eu. Din cauza asta nu am 
simţit niciodată că am un rost în viaţă sau că aș fi contribuit cu 
ceva însemnat la zestrea lumii: am jucat un rol în scenariul scris 
de sinele meu fals pentru mine.

Singura persoană reală care putem fi este sinele nostru ade-
vărat. Numai trăind autentic, ca sinele nostru adevărat, putem 
trăi vieţile pe care suntem meniţi să le trăim. Vocea acestui sine 
este Iubirea. Am înțeles că în iubire mă puteam încrede. Când 
am început să învăţ să-mi ascult inima în locul minţii, de fie-
care dată când auzeam cuvintele lipsuri sau frică, ştiam că nu 
este adevărat. Cu cât îmi ascultam mai mult vocea iubitoare a 
sinelui adevărat, cu atât acea tristeţe veche, familiară dispărea 
în nimicul originar. Însă cum să învăţ să aud iubirea, în locul 
fricii?

Cu toate că sinele meu vechi, familiar învățase să se țină 
bine pe poziție, aveam un as în mânecă. Așa cum un parazit 
are nevoie de un corp gazdă, sinele fals nu poate exista fără 
ca noi să-l rugăm să-şi instaleze taraba în subconștientul nos-
tru. Identificând poveștile create de sinele meu fals și demon-
tându-le treptat, am putut păși, în cele din urmă, în viaţa 
adevărată, a sinelui meu autentic. 

•
Asta m-a adus la următoarea întrebare majoră: De ce acum? 

De ce mi-a luat atât de mult să ascult mica voce liniștită a sine-
lui meu adevărat? De ce epifania care m-a condus la schimbarea 
vieții nu a survenit la 29 de ani sau la 39 sau măcar atunci când 
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am atins ceea ce majoritatea oamenilor ar numi „fundul prăpas-
tiei“? În schimb, a apărut la cinci ani după ce am trecut prin-
tr-un șir de dezastre personale și financiare ce pot părea niște 
scenarii de film absolut incredibile... până ţi se întâmplă ţie.

Mi-a luat o vreme să înțeleg că a trebuit ca totul să se destra-
me și apoi să pun totul la loc pentru a-mi auzi apelul de trezire.

Acum știu că, atunci când lucrurile se prăbușesc, câteodată 
tot ce putem face este să intrăm în modul de criză și să începem 
să strângem cioburile, să tratăm rănile și să evaluăm daunele.

Pema Chodron a scris o carte despre ce se întâmplă atunci 
când lucrurile se destramă, o carte pe care am frunzărit-o din 
când în când și pe care am evitat-o sistematic, precum curăţatul 
toaletei sau sortarea documentelor pentru calcularea impozitu-
lui: nu fusesem crescută să stau într-un loc în care se prăbușea 
totul. Am fost crescută să mă ridic, să mă repar și să merg mai 
departe. 

Mi-a luat mult timp până să înţeleg cu adevărat învăţătu-
ra Pemei Chodron care spune: „Credem că scopul este să tre-
cem testul sau să depășim problema, însă, în realitate, lucrurile 
nu se rezolvă cu adevărat. Se repară și se destramă. Apoi se 
repară din nou și se destramă din nou. Chiar așa se întâmplă. 
Vindecarea vine când lași loc să se întâmple toate astea: loc 
pentru suferinţă, loc pentru eliberare, loc pentru amărăciune, 
loc pentru bucurie.“

În urmă cu şase ani, când întreaga-mi viaţă a început să se 
reveleze, apoi s-a prăbușit și a ars, înainte de a se îneca în cele 
din urmă în mare, nu mi-am acordat niciodată timp pentru 
suferinţă, eliberare, amărăciune sau bucurie.

Pentru rușine, pe de altă parte, am avut timp din belșug. 
Rușinea îmi striga:

Habar n-aveai ce făceai atunci când ai încheiat acea afacere. 
Nu eşti o femeie de afaceri. La ce te gândeai??

Trebuia să economisteşti mai mult, să cheltuieşti mai puţin, nu 
să te îngropi în datorii până peste cap.

Nu trebuia să te amăgeşti crezând că totul se va rezolva într-o zi.
Rușinea venea peste mine ca un taur furios, lovindu-mă din 

nou și din nou.
Vinovăţie? Și din asta aveam destulă.
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Tot ce puteam auzi erau niște benzi vechi care-mi rulau în 
cap – vocile părinţilor mei care mă cicăleau:

Erai teribilă cu banii în copilărie. Nu s-a schimbat nimic. În 
continuare eşti un dezastru din punct de vedere financiar.

Acum ai plecat şi ai pierdut tot ce speram să ai într-o zi ca bun 
al tău. Cum ai putut face una ca asta?

Vinovăţia era albatrosul de plumb pe care nu l-am dat nici-
odată jos de la gât.

Însă am măturat sub preş suferinţa, eliberarea, amărăciunea 
și bucuria, apoi m-am apucat să-mi pun viaţa în ordine ca și 
cum ar fi fost un puzzle cu o singură modalitate de rezolvare.

Nu mi-a trecut niciodată prin minte că viaţa mi s-a destră-
mat pentru ca eu să văd, în cele din urmă, cât de destrămată 
fusese dintodeauna.

•
Probabil că ambii mei părinţi ar spune că cel mai frumos 

cadou pe care mama i l-a făcut tatei a fost un vas etrusc negru, 
pe care l-a cumpărat când au fost în excursie la Roma. Fusese 
reparat o dată, absolut meticulos, încât trebuia să te uiţi cu 
mare atenţie să vezi crăpăturile cât un fir de păr care îi atestau 
imperfecţiunea. Tatălui meu, care rar vedea un vas de ceramică 
pe care să nu-l râvnească, normal că i-a plăcut. Dar ce i-a plăcut 
și mai mult decât vasul elegant negru a fost lucrarea frumoasă, 
aproape invizibilă, de reconstrucţie.

Asta singură și ar fi fost destul de bine. 
Dar situaţia a devenit și mai bună.
Când au împachetat bagajele pentru întoarcerea acasă, 

așa cum se întâmplă de obicei în cazul colecţionarilor înrăiţi, 
acestea dădeau pe dinafară: cumpăraseră atâtea lucruri, că abia 
încăpeau în bagajele de cală și de mână. Intenţionaseră să ia 
vasul fragil cu ei la bord, însă aveau prea multe de cărat. Așa că 
tata a venit cu ideea de a-l sparge din nou și de a-l reface bucată 
cu bucată la întoarcerea acasă.

Și fix asta a făcut. Săptămâni întregi după întoarcerea de la 
Roma, mama l-a găsit pe tata în biroul lui, cu lipici în mână, 
reașezând cu mare atenție bucățile acelui vas perfect imperfect, 
cu o vechime de 2500 de ani, lipit, dar întreg.

•
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După ce lucrurile s-au prăbușit în jurul meu, mi-am luat 
viaţa imperfectă și am încercat să o reconstruiesc exact cum a 
făcut tata cu acel vas etrusc: atât de meticulos, atât de perfect, 
încât doar eu aș fi știut cât de grav a fusese spartă în bucăți – şi 
de câte ori. Ceea ce înseamnă că am luat imaginea vieţii pe care 
am avut-o – bazată pe imaginea a ceea ce credeam că ar trebui 
să fie viaţa mea, bazată, la rându-i, pe tot ce am fost învăţată în 
copilărie – și am încercat să o reconstruiesc.

Am lucrat mai greu decât oricând pentru a potoli vina și 
rușinea insuportabile pe care le-am simţit. Am încercat mai 
mult decât oricând să fac ceva să mă readuc în stare de echili-
bru, neînţelegând că totul s-a dărâmat mai întâi – de fapt, s-a 
prăbușit de repetate ori – tocmai pentru că viaţa pe care am 
încercat să o trăiesc timp de treizeci de ani nu a fost din capul 
locului viața mea cu adevărat.

În retrospectivă, știu acum că acel efort inutil este ceea ce 
m-a adus la acea conversaţie cu mine însămi în oglindă, o con-
versație capabilă să-mi schimbe viața: să fac eforturi uriașe să 
recreez ideea altcuiva despre cum trebuia să arate viaţa mea și 
să sfârșesc tot atât de nefericită era ultima picătură.

•
Înţelegerea acestui lucru m-a ajutat să văd că epifania din 

oglindă și decizia mea ulterioară de a-mi schimba viaţa erau 
doar începutul. Chiar și promisiunea de a începe să-mi ascult 
adevăratul sine reprezenta doar încercarea de a face primul pas 
pe o cale mult mai lungă.

A trebuit să devin dispusă să-mi sparg din nou viaţa în cio-
buri mici – și apoi iar și iar –, însă fără să reconstruiesc un vas 
mai bun din rămăşiţele celui vechi. 

A trebuit să-mi demontez viaţa pentru a înțelege că acel vas 
nu am fost eu cu adevărat. Apoi – și asta nu am vrut să văd o 
perioadă foarte lungă – a trebuit să las totul să plece. Nu numai 
vasul, ci și ideea de vas.

Chiar nu mi-a plăcut acea parte.
Sigur că m-am gândit că pot să păstrez câteva bucăţele 

frumoase... 
Doar pe acelea pe care le iubesc cel mai mult...
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Bine. Bine.
M-am prins.
Renunţ și la acelea.
Ce spui despre alt gen de vas?
De o altă culoare?
Unul mai nou?

•
De câte ori ezitam, acea mică voce liniștită a sinelul meu 

adevărat se făcea auzită: Nu aşa funcționează lucrurile.
Încet, dar sigur (cu ţipete și strigăte în cea mai mare parte 

a călătoriei), am început să înţeleg că trebuia să fiu dispusă să 
arunc peste bord toate poveștile vechi pe care le acumulasem – 
idei, ideologii, identităţi pe care ajunsesem să le numesc „eu“.

După ce mi-am petrecut viaţa încercând să urmez reguli 
în care nu am crezut niciodată deplin, făcând ceea ce am fost 
învăţată să fac și colorând în cea mai mare parte fără să depășesc 
linia, bineînţeles că simţeam acest mod de viaţă radical foarte 
inconfortabil!

Din afară, am arătat întotdeauna ca o iconoclastă1: un spirit 
liber, creativ, însă sub înfățișarea exterioară a rămas întotdeau-
na fetiţa cea bună care încerca să câştige aprobarea celorlalţi. 
Acea fetiţă nu a încetat să se ridice la înălţimea tuturor vocilor 
din capul ei. Ca adult, nu mi-am dat niciodată pe deplin per-
misiunea să fiu persoana care am simţit întotdeauna să fiu, nu 
mi-am apărat niciodată viața în felul în care am încercat să apăr 
ideile altora despre cum trebuia să arate viaţa mea. Am crezut 
că aleg iubirea, însă dimpotrivă, frica a ales în locul meu și 
mi-am petrecut cincizeci de ani de viaţă croind lungul și întor-
tocheatul drum către nefericirea interioară.

Nu avea să fie ușor să schimb această stare de fapt. Însă 
măcar acum înţelesesem ce aveam de făcut. Venise în sfârșit 
timpul să răspund cu expresia favorită a tatălui meu: să fac ceva 
în el sau să mă dau la o parte de pe proverbialul vas etrusc!

1. Persoană care refuză recunoașterea autorității unei concepții, valori etc.
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Ce se întâmplă în continuare

Și asta am făcut – în modalitatea în care mă așteptam cel 
mai puțin.

La exact cinci ani după apelul de trezire din oglindă, proprie-
tarul casei în care stăteam m-a contactat din senin să mă anunţe 
că trebuia să vândă casa. Cu câţiva ani mai înainte închiriasem 
o casă modernă, foarte luminoasă, înconjurată de plopi albi, 
cu o priveliște frumoasă spre munţi. Mi-a plăcut acolo așa de 
mult, încât am sperat să o cumpăr de îndată ce economiseam 
suficienţi bani. Indiferent câte nopţi am petrecut pe drum, casa 
mea din Santa Fe a rămas sanctuarul meu. Am fost îngrozită să 
pierd acel loc drag pe care-l simţeam ca fiind raiul meu.

Însă de această dată știam că apelul de trezire însemna un 
singur lucru: „Trebuie să te trezești!“

Două luni mai târziu, m-am îmbarcat într-o viaţă de pribe-
gie intenţionată.

•
Când le spun oamenilor că sunt o persoană intenţionat fără 

adăpost, rareori știu cum să proceseze informația. Mă ascultă, 
dau din cap, apoi întreabă întotdeauna: „Dar unde stai?“

„Nu“, le răspund. „Vorbesc serios. Intenţionat nu am 
casă. Am vândut aproape tot ce deţineam și acum trăiesc pe 
drum.  Predau lecții de surf, fac mici servicii care au caza-
re inclusă – văd zi de zi ce trebuie să fac. Trăiesc o viaţă fără 
plasă de siguranţă. Nu am un serviciu stabil, astfel încât sunt 
unele luni în care n-am idee cum am să-mi plătesc facturile. În 
funcție de locul unde sunt și de ceea ce fac, mă simt, de la caz 
la caz, de parcă trăiesc aventura cea mai mare din lume sau sunt 
complet nebună.“

„Uau!“, spun ei. „Pur și simplu, uau!“Apoi oamenii dau 
unul din cele trei răspunsuri: „Te invidiez. Aș vrea să fac și 
eu asta!“; „Sună incredibil, însă nu aș putea niciodată să fac 
asta!“ sau cel mai frecvent răspuns dintre toate: o privire goală 
și complet de neînţeles, urmată de un val palpabil de disconfort 
înainte de a schimba subiectul.
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Nu-i învinovăţesc. Când am plecat din casa mea, în pri-
măvara lui 2016, mi-am imaginat noua mea viaţă aventuroasă 
pe drum ca o extravaganţă epică de tip cinema în aer liber. În 
realitate, a fost mai degrabă ca o întâlnire între fraţii Coen și 
frații Wachowski1 – și chiar și asta pare puțin prea fermecător. 

Adevărul este că viaţa adevărată nu arată niciodată ca-n 
filme. Nu este niciun cameraman care să mă surprindă cuprin-
să de deznădejde într-un supermarket dintr-un oraș ciudat lup-
tându-mă cu impulsul de a cumpăra o pungă mare de chips-uri, 
una cât pentru o familie întreagă, pentru că aveam ideea ridico-
lă că acele chips-uri o să mă facă să mă împac cu singurătatea 
pe care o simt adeseori pe drum. Nimeni nu o să regizeze un 
film câștigător al unui Premiu Oscar despre mine cum stau 
deznădăjduită, în fiecare după-amiază, la orele 16.30, neștiind 
ce să fac în privința întunericului iminent, nu cel al nopţii, 
ci cel al îndoielii. Nu a sunat nici măcar un telefon ca să-mi 
ceară să se filmeze o docudramă2 motivațională despre mine 
cum stau plină de speranţă dimineața împreună cu câinele meu 
și îmi scriu notițe în jurnalul practicilor spirituale, așa cum am 
făcut în ultimele două decenii. Nici măcar faptul că stau inten-
ţionat fără casă nu este suficient de mohorât și de deprimant 
pentru un scurtmetraj independent în alb și negru...

Ne irosim porţiuni uriașe din viaţă jucând naraţiuni care 
încearcă să copieze toate acele povești-mai-mari-decât-viaţa pe 
care le vedem pe ecrane. Totuși, mai devreme sau mai târziu, 
învăţăm că este imposibil să trăim acele ficţiuni și să ne simţim 
altfel decât mizerabil. Ne întrebăm de ce vieţile noastre nu arată 
ca spectacolele cinematografice: pline cu oameni perfecţi, ca de 
afiș, și cu scenarii amuzante. Când vieţile noastre de toate zilele 
nu se potrivesc cu modelele imposibile de viață, nu putem să 
nu ne întrebăm: oare din cauza asta sunt atât de nefericit(ă)?

Acesta este motivul pentru care mulţi dintre noi nu știm 
cum să ne schimbăm viaţa: nu avem hărţi și nici modele pentru 

1   Joel și Ethan Coen – cineaști americani care realizează cu predilecție paro-
dii. Surorile Lana și Lilly Wachowski (inițial, frații Laurence și Andrew 
Paul Wachowski, transgenderi) s-au specializat în filme cu substrat SF și 
paranormal (regizând seria Matrix, Atlasul norilor, Sense8). 

2     Film inspirat din fapte reale.
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ceea ce se întâmplă după apelul de trezire. Nimeni nu face filme 
despre ce se întâmplă după aceea deoarece ceea ce urmează este 
aproape de fiecare dată lipsit de strălucire. Nimeni nu vrea să 
vadă acel film!

Vrem să vedem suișurile vieţii, să ne asigurăm că există. 
Empatizăm cu coborâșurile pentru că ne fac să ne simţim mai 
puţin singuri. Să vrem să evadăm din ele? Normal că da! Să 
fugim de coborâșuri și să aducem eroii cei arătoși, ba chiar și 
monștrii ciudaţi, călătoriile epice și aventurile fantastice!

Dar ceea ce nu ne spune nimeni este că, în realitate, suntem 
aici ca să ne trăim existenţele aparent neremarcabile, pentru 
care trebuie să facem act de prezență în viețile noastre dacă spe-
răm să ne privim în ochi și să simţim că trăim cele mai bune 
versiuni ale acestor vieți. Numai trăindu-ne viețile în varianta 
sinelui nostru autentic putem contribui la binele lumii. Este 
atât de simplu și de complicat totodată: ca să salvăm planeta, 
trebuie mai întâi să ne salvăm pe noi!

Veșnica noastră dilemă este cum să trăim schimbările pe 
care ni le dorim. Calea nimănui altcuiva nu este calea noastră 
și nimeni nu o poate parcurge pe a noastră în locul nostru. 
Putem avea inspiraţia să luăm hărţi, să strângem idei, să cerem 
sfaturi, să fim însoţiţi pe drum, dar apoi noi trebuie să ne asu-
măm riscul și să o parcurgem. 

Nimeni altcineva nu poate merge pe drumul nostru în locul 
nostru. Și normal că te simți singur, speriat și foarte inconfor-
tabil – ca să spunem numai atât!

•
Din acel moment din fața oglinzii, în urmă cu șapte ani, 

când m-am decis că era timpul pentru o schimbare majoră, 
viaţa mea s-a desfășurat ca un perpetuu război (și cu siguranţă 
nu mereu simpatic!) între sinele meu fals și cel adevărat. Totuși, 
nu aș schimba niciun minut din ea: căderea, reconstrucţia, 
încercarea, încercarea din nou şi din nou, chiar și atunci când 
simţeam că nu o voi scoate la capăt. Nu aș schimba niciuna din 
experiențele prin care am trecut pentru că fiecare pas m-a con-
dus exact unde aveam nevoie să merg: chiar aici, chiar acum, 
chiar oriunde sunt. Aceasta a fost cea mai grea lecţie pe care a 
trebuit să o învăţ.
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Pe calea vieţii mele, destinaţia dorită a fost întotdeauna ori-
unde în altă parte, mai puțin în inima mea. Pentru a trăi în cele 
din urmă versiunea cea mai bună a vieții mele – ca sinele meu 
autentic –, a trebuit să învăţ să iubesc orice ar fi ieșit la supra-
faţă, în loc să continui să mă creez după chipul și asemănarea 
altor oameni.

Mai ales a trebuit să încetez să mai cred ceea ce părea să 
creadă mama mea: că perfecţiunea este posibilă. Cu toate că 
inima mea a știut tot timpul mai bine, mintea mea a interna-
lizat perfecţionismul mamei atât de complet, încât o parte din 
mine a crezut că trebuie să existe cu siguranţă O Cale Corectă, 
iar dacă aș fi găsit-o, lucrurile ar fi mers mai bine.

Mi-a luat ani de zile să înţeleg că, de fapt, mama ura toate 
lucrurile care erau distruse în ea, acesta fiind motivul pentru 
care era înspăimântată de entuziasmul meu obraznic, de pasi-
unile mele neobișnuite, de aventurile mele riscante, de inabi-
litatea mea de a-mi țina gura închisă. A trebuit să învăţ să iert 
și să mă eliberez de învăţăturile mamei mele – date din iubi-
re, însă fabricate din frică – și, în schimb, să am încredere în 
înţelepciunea interioară care transcende toate poveștile umane.

În loc să-mi mai calc în picioare propriul paradis interior 
și să ocup locul de parcare al altcuiva, a trebuit să-mi urmez 
inima pe autostrada larg deschisă. 

Acolo, în această călătorie către sinele meu autentic, mi-am 
pierdut calea, credinţa, religia, reputaţia, posesiunile, sângele 
rece, cămașa, rahaturile, strânsoarea, firul, mințile, mărgelele, 
nervii, temperamentul, prânzul și filmările. Mi-am pierdut 
contactul, mi-am pierdut timpul, am pierdut teren, am pierdut 
șirul, mi-am pierdut calea, mi-am pierdut grațiile, mi-am pier-
dut inima, mi-am pierdut răbdarea, m-am pierdut pe mine, am 
pierdut contactul.

Această călătorie sălbatică şi nebună cu mașina este ceea ce 
am ajuns să numesc „Calea de a mă fi pierdut – Calea regăsirii 
de sine“.

•
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„Victoria Price este o luptătoare – deoarece crede într-o lume conec-
tată prin Iubire și deoarece ea însăși e conectată cu Bucuria. Angajamen-
tul ei de a trăi drept cea mai adevărată versiune a sinelui său constituie o 
sursă de inspirație pentru noi toți. Minge de meci, doamnă Price!“ 

— Martina Navratilova, jucătoare de tenis, activistă, soție, 
părinte și autoare a cărții Shape Your Self

„Victoria Price înțelege așa cum puțini o fac că primim numai o sin-
gură șansă în viață și observă răul pe care ni-l facem nouă înșine atunci 
când îi dăm voie luminii noastre să se ascundă sub obroc. În memoriile 
sale, Victoria ne arată modelul de curaj de care avem nevoie cu toții 
pentru a accepta iubirea și viața deplin. Este o lectură foarte ușoară, pe 
care o recomand din tot sufletul.“

— Anita Moorjani, autoarea bestsellerului Am murit și 
m-am descoperit pe mine însămi

 „O cronică onestă despre o transformare de sine hotărâtă. În 2011, 
cu o lună înainte de a împlini 49 de ani, Price și-a dat seama, nu pentru 
prima oară, că era nefericită. Deși era un designer de succes, deși trăia 
în Santa Fe cu o femeie pe care o iubea, s-a simțit copleșită de «cantita-
tea colosală de muncă, anduranță și etică a muncii» care o transforma-
seră într-o persoană stresată și îngrijorată. Disperată și mâhnită, a decis 
să-și lase în urmă cariera și relația pentru a începe o călătorie a desco-
peririi de sine. (...) O mărturie sinceră despre o căutare anevoioasă a 
autoafirmării care îi va atrage pe ceilalți căutători.“

— Kirkus Review

www.edituradarclee.ro

LA SERENISSIMA

V
IC

T
O

RI
A

 P
RI

C
E

   
   

 


