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6 ianuarie

Stăm afundaţi până la genunchi  
în râul abundenţei și murim de sete

Setea de fericire nu se potolește niciodată în inima unei 
femei. 

– Jean ‑ Jacques Rousseau

Prima dată când am auzit‑o pe Kathy Mattea interpretând minu‑
nata melodie country „Stăm afundați până la genunchi în râu și 

murim de sete“ eram în drum spre școala fiicei mele, în tura de adus 
copiii acasă. A trebuit să trag brusc pe dreapta fiindcă plângeam atât 
de tare, că nu mai vedeam drumul. Până în acel moment avusesem 
o zi bună, cu toate că fusese plină. Nu aveam motive conștiente de 
tristețe sau depresie. Așadar, de ce plângeam așa?

În timp ce Kathy cânta despre prieteni care au luat totul ca și cum 
li s‑ar fi cuvenit, despre îndrăgostiți pe care i‑a cunoscut și despre o 
lume minunată plină de străini care abia așteaptă să intre în legătură 
cu noi (în timp ce noi ne ferim privirea de ei), ceva din adâncul meu 
s‑a mișcat. Erau atât de multe lucruri pe care și eu le luasem ca și cum 
mi s‑ar fi cuvenit... Nu mai voiam să continui să îmi duc viața fără 
conștientizări.

Descoperirea faptului că avem tot ce ne trebuie în viață pentru a 
fi fericiți, dar că pur și simplu nu conștientizăm să apreciem ceea ce 
avem poate fi la fel de înviorătoare ca o limonadă într‑o după‑amiază 
toridă. Sau poate fi la fel de surprinzătoare ca apa rece aruncată pe 
față. Oare câți dintre noi trecem prin viață însetați și flămânzi, dor‑
nici de fericire, când în realitate stăm afundați până la genunchi în 
râul abundenței? Să nu mai facem nicio greșeală în această privință. 
Universul ne va atrage atenția într‑un fel sau altul – printr‑un strop 
sau printr‑o împroșcare sănătoasă cu apă.

Să alegem astăzi să ne potolim setea pentru „viața bună“ pe care 
credem că o duc alții, recunoscând binele care există deja în viețile 
noastre. Apoi putem să‑i oferim Universului darul inimilor noastre 
pline de recunoștință.
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16 mai

Aruncă tot ce nu mai este de folos sau frumos

Să nu aveți în case nimic despre care nu știți că este 
de folos sau nu credeți că este frumos.

– William Morris

În anii 1880, o suflare de aer proaspăt a pătruns prin saloanele 
victoriene înzorzonate din Anglia, când poetul, meșteșugarul și 

designerul William Morris a înființat puternica mișcare „Arts and 
Crafts“. Morris și asociații săi duceau o cruciadă împotriva mobilie‑
rului ieftin și confortabil și a accesoriilor decorative produse în masă 
și îngrămădite, într‑un exces de frenezie, în casele clasei de mijloc a 
societății. 

În mod special, Morris le cerea victorienilor să scape de ceea ce 
era urât, inutil și lipsit de confort și să adopte mobilierul simplu și 
„onest“. Poetul irlandez W.B. Yeats a numit apelul lui Morris pentru 
alchimia estetică a frumuseții și funcționalității în casă „mult aștep‑
tata eliberare a artelor decorative“.

Pe calea „Bogăția din lucrurile simple“ eliberarea noastră auten‑
tică de decorațiuni apare atunci când începem să apreciem și să res‑
pectăm regula lui Morris – să scăpăm de tot ce nu credem că este 
frumos sau util – în timp ce readucem ordinea în casele noastre și ne 
simplificăm viețile.

Începe săptămâna aceasta cu un caiet și un pix. Treci prin toate 
încăperile casei tale în mod meditativ, lăsând spiritele divine ale sim‑
plității, ordinii și frumuseții să te însoțească. Uită‑te cu adevărat la 
obiectele care te înconjoară  – mobilierul și accesoriile decorative. 
Mulțumește pentru casa ta exact așa cum este ea în acest moment. 
Acum începe ancheta. Întreabă fiecare obiect în parte: „Ești frumos? 
Sau de folos? A venit vremea să pleci?“

Fără îndoială că vei ajunge la un obiect care nu e nici frumos, nici 
util, dar de care ești legată sentimental. Creează o nouă categorie (îmi 
pare rău, domnule Morris) pe lista ta cu obiecte de aruncat, dar nu 
abuza de ea. Obiectul acela îți atinge cu adevărat o coardă a inimii? 
Vei jeli dacă va dispărea din casă? Fii sinceră. Nimeni nu este mai 
informat decât sinele tău autentic, iar ea încearcă să‑ți spună ceva. 
Ascultă. (Dacă obiectul acela atinge corzile inimii unei alte persoane 
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din casă, du‑l în camera acelei persoane.) Notează tot. Întotdeauna 
acordă‑ți timp de gândire pe hârtie mai înainte de a trece la acțiune.

Următorul pas al procesului este să îți iei angajamentul scris, notat 
în calendarul tău, că vei face curățenie în câte o cameră pe lună. 
În ziua stabilită, rezervă‑ți câteva ore pentru această activitate (așa 
cum ai făcut atunci când ți‑ai evaluat garderoba, îți mai amintești?) 
Asigură‑te că ai suficiente cutii disponibile.

Acum, începe să sortezi: dacă nu e frumos, util sau sentimental, 
pleacă. O grămadă este pentru obiectele pe care le vei dona maga‑
zinelor second‑hand sau în scop caritabil – articole precum vaza cu 
nimfe de la mătușa Gladys sau setul japonez de sake pe care l‑ai pri‑
mit ca dar de nuntă și pe care l‑ai urât de când l‑ai văzut. O altă 
grămadă este pentru obiectele în stare perfectă de funcționare pentru 
care ai avut anterior o dragoste nebună, dar care acum nu‑ți mai 
fac inima să tresalte. Grămada aceasta poate fi reciclată și folosită în 
viitor pentru cadouri.

Există o lege metafizică străveche care spune că, dacă dorim mai 
multă abundență în viețile noastre, atunci trebuie să creăm spațiul 
în care să primim binele pe care îl căutăm. Cum poate să intre mai 
mult bine în casele noastre dacă nu are loc? Putem crea acest spațiu 
donând ceea ce nu ne mai trebuie nouă sau nu mai dorim, dar le 
poate fi altora de folos.

Toate ne schimbăm atunci când ne maturizăm (așa ne dăm seama 
că evoluăm). Inclusiv stilul personal se schimbă. Dacă nu îți mai 
place setul de cereale Fiesta și acum vrei să colecționezi porțelan Blue 
Willow sau dacă setul de porțelan de Limoges lăsat de bunica nu se 
mai potrivește cu stilul tău casual country, dăruiește‑le altcuiva. Este 
o plăcere minunată și simplă să îi duci unei prietene un cadou  – 
pâine cu banane făcută în casă și ambalată frumos, așezată pe un 
platou care ție nu ți‑a plăcut niciodată cu adevărat, dar pe care ea l‑a 
admirat mereu.

Decizia de a ne simplifica viețile și a ne aduce ordinea în case 
donând obiectele care nu ne mai plac unor oameni care le vor aprecia 
și se vor bucura în mod sincer de ele este calea prin care ne deschidem 
să primim abundența care ne va plăcea cu adevărat. 
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9 octombrie

Să faci faţă stresului

În această lume fără colțuri liniștite, nu pot exista evadări 
ușoare... din tărăboi, din teribila și neplăcuta agitație.

– Salman Rushdie

Există vreo femeie în viață care nu suferă din cauza stresului? 
Dacă există, caut‑o, cere‑i să‑ți împărtășească știința ei. Când o 

găsești, pariez că îți va oferi următoarele recomandări:
• Cultivă recunoștința.
• Rezervă‑ți o oră pe zi pe care s‑o petreci în singurătate.
• Începe și încheie ziua cu rugăciune, meditație, cugetare.
• Ține totul simplu.
• Ține‑ți casa în ordine.
• Nu sta peste program.
• Străduiește‑te să obții termene de predare realiste.
• Nu face niciodată o promisiune pe care nu o poți ține.
• Alocă o jumătate de oră suplimentară pentru tot ce faci.
• Creează un mediu liniștit acasă și la locul de muncă.
• De două ori pe săptămână, mergi la culcare la orele 21.
• Întotdeauna ia cu tine ceva interesant de citit.
• Respiră – adânc și des.
• Fă mișcare – dansează, aleargă, găsește un sport care îți place.
• Bea apă curată de izvor. Multă apă curată de izvor.
• Mănâncă numai când ți‑e foame.
• Dacă nu e delicios, nu‑l mânca.
• Fii, în loc să faci.
• Stabilește‑ți o zi pe săptămână pentru odihnă și reîmprospătare.
• Râzi mai des.
• Răsfață‑ți toate simțurile.
• Alege întotdeauna confortul.
• Dacă nu‑ți place, trăiește fără acel obiect.
• Las‑o pe Mama Natură să te îngrijească.
• Nu răspunde la telefon în timpul cinei.
• Nu mai încerca să mulțumești pe toată lumea.
• Începe să te mulțumești pe tine.
• Stai departe de oamenii negativiști.
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14 octombrie

Rezultatul suprem al tuturor ambiţiilor

Rezultatul suprem al tuturor ambițiilor este 
să fii fericită acasă.

– Samuel Johnson

Înțelepciunea conținută în această singură frază merită să medi‑
tăm la ea pentru tot restul vieților noastre; acesta este probabil și 

motivul pentru care dr. Johnson și‑a câștigat locul de veci printre 
„Nemuritori“, în Westminster Abbey.

De ce lucrezi atât de mult? Ca să fii fericită acasă. Dar nu ești 
niciodată acasă – cu mintea, trupul sau spiritul – deoarece muncești 
tot timpul. Așadar, de ce lucrezi atât de mult? Ca să fii fericită acasă.

Acesta nu este un koan zen. Viața este un paradox, dar nu trebuie 
să‑l facem și mai greu decât este deja. Ne aflăm pe calea aceasta de 
zece luni, dar dacă ești pe punctul de a înțelege această perspectivă, 
ești cu mult înaintea celor mai multe dintre noi.

Menține acest gând: rezultatul suprem al tuturor ambițiilor este 
să fii fericită acasă. Gravează‑ți acest adevăr în conștiință. Gravează‑l 
adânc, ca să fii îndreptată spre casă chiar și atunci când funcționezi 
pe pilot automat. Scrie‑l în palma mâinii tale; aruncă‑i o privire de 
trei ori pe zi. Murmură‑l în șoaptă înainte să participi la o ședință 
de revizuire a bugetului care începe cu jumătate de oră înainte de 
ora la care trebuie să iei copiii de la școală; înainte să fii de acord să 
le ții companie unor clienți străini de ziua ta de naștere; înainte să 
răspunzi duminica la e‑mailuri sau înainte să lași mesaje telefonice la 
miezul nopții.

Care este rezultatul suprem al tuturor ambițiilor? 
Știi.
Înscrie‑l în inimă. Coase‑l decorativ pe o pernă. Rostește‑l cu voce 

tare când te trezești și chiar înainte să adormi. Fă‑l mantra ta – acea 
frază personală care concentrează toate lucrurile. Procedând astfel, 
te va ajuta să‑ți amintești că cea mai mare aventură a vieților noastre 
este să ne găsim drumul înapoi spre casă.
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Lucruri simple care îți aduc bucurie  
în luna octombrie 

1  Planifică o excursie la un câmp cu dovleci sau la o piață. Alege 
dovleacul perfect din care să faci felinar, dar cumpără și o varietate 
de dovleci mai mici, în care să sculptezi modele diferite – table 
de șah, inimioare, lună și stele. Dovlecii de plăcintă au mărimea 
perfectă pentru a deveni corpuri de iluminat pe care să le așezi 
pe treptele de la intrare sau pe alee, iar dovleceii pitici constituie 
suporturi perfecte pentru lumânările pastilă; locul ideal pentru 
aceștia din urmă este pe masă.

1  Creează o masă de sezon. Fă puțin loc pe masă, unde să aranjezi 
un colțișor de toamnă: un mănunchi de spice de grâu, dovleci, 
tărtăcuțe, porumb colorat, ramuri de viță‑de‑vie, buchete de flori 
uscate și frunze de toamnă conservate.

1  Conservarea frunzelor culese toamna a fost un hobby preferat al 
femeilor în Epoca Victoriană. Atunci când frunzele încep să bată 
în arămiu, portocaliu și auriu, chiar înainte să înceapă să cadă, 
alege câteva crengi mari, așa cum ai alegi flori. Taie‑le tijele la circa 
10  cm de bază; pune‑le în picioare într‑o găleată cu apă caldă 
timp de câteva ore. Dacă vreo frunză începe să se curbeze, înde‑
părteaz‑o. Pregătește o soluție de glicerină (se găsește la farmacii) 
și apă, combinând o parte de glicerină și două de apă. Adu soluția 
în punctul de fierbere, fierbe‑o la foc mic 10 minute și las‑o să 
se răcească total. Taie partea inferioară a crengilor într‑un unghi 
foarte ascuțit și bate ușor capetele; pune crengile în picioare în 
amestec, ținând recipientul într‑un loc rece și întunecat până când 
este absorbită toată glicerina (durează între șapte și zece zile). Când 
observi primele mărgele mici de glicerină formându‑se pe frunze, 
scoate crengile, șterge frunzele cu un prosop umed de hârtie și 



Sa
ra

h 
B

an
 B

re
at

hn
ac

h
532

usucă‑le bine. Frunzele tale vor rămâne frumoase și strălucitoare 
timp de câteva anotimpuri.

1  Dovlecii constituie vaze naturale foarte atrăgătoare pentru buche‑
tele de toamnă. Scobește mijlocul unui dovleac așa cum îl scobești 
pentru felinare și umple‑l cu burete pentru flori, tăiat pe dimen‑
siune. Aranjează în el flori diverse, frunze conservate și crenguțe 
de viță‑de‑vie, formând un aranjament care va rezista mult timp. 
Din când în când verifică buretele să vezi dacă este necesar să mai 
adaugi apă.

1  Holloween‑ul este, în mod tradițional, noaptea destinată divinați‑
ei. O modalitate delicioasă de a face predicții este un tort victorian. 
Fă un blat de tort și după ce l‑ai turnat în tavă introdu în el orna‑
mente mici din argint. Când tai tortul, ornamentele vor dezvălui 
viitorul: clopotul înseamnă nuntă, degetarul îl protejează pe cel 
care îl poartă, iadeșul asigură îndeplinirea unei dorințe, moneda 
promite prosperitate, potcoava de cal asigură norocul, iar nasture‑
le – fericire conjugală. Ține minte câte ornamente ai pus în blat și 
numără‑le la sfârșit! O alternativă sigură pentru copii (copiii sub 
12 ani) este ornamentul cu panglică, în care minitalismanele sunt 
legate cu câte o panglică și înfipte în prăjituri deja tăiate. Modelul 
de ornament personalizat provine din tradiția mireselor victoriene. 
O selecție minunată de ornamente găsiți vizitând website‑ul www.
jewelrybyrhonda.com. Eu folosesc ornamente și de Crăciun.

1  Costumează‑te de Halloween sau măcar găsește‑ți o mască fru‑
moasă pe care să o porți atunci când le deschizi ușa colindătorilor.

1  Aceasta este luna potrivită pentru a planta în curte șofran, narcise 
galbene și lalele, ca să înflorească în primăvara următoare.

1  Dacă trăiești într‑un climat cu patru anotimpuri, într‑o duminică 
fă o excursie cu mașina într‑o zonă rurală, ca să te bucuri de veș‑
mântul fantezist al Mamei Natură. Împachetează tot ce ai nevoie 
pentru un picnic. Zăbovește în natură cât dorești.

1  La sfârșit de săptămână, fierbe cidru sau vin pentru a sorbi o cană 
delicioasă de răsfăț, mai ales după ce greblezi frunzele căzute. 
Cele mai bune condimente pentru vin/cidru fiert pe care le‑am 
găsit vreodată sunt marca Williams‑Sonoma, disponibile direct în 
magazinele lor și on‑line, la www.Williams‑Sonoma.com.
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26 noiembrie 

Prescripţie pentru inimi chinuite și minţi extenuate

Există speranță pentru noi toți. Ei bine, oricum, 
dacă nu mori, supraviețuiești cu ea zi de zi.

– Mary Beckett

În unele nopți, valuri de oboseală ne cuprind creierele, ni se pră‑
bușesc peste inimi, ne inundă trupurile, amenințând să ne erodeze 

imunitatea așa cum vântul spulberă dunele de nisip. Apa este rece, 
întunecată și adâncă. Diversiuni care au funcționat în trecut – băutu‑
ră, droguri, mâncare, sex, cumpărături, muncă – acum ascund vede‑
rii un vârtej periculos. Nimic nu pare să împiedice mareea. Avem 
nevoie de cineva care să ne arunce o frânghie, să ne salveze de la 
înecul în dezamăgire.

Când vin aceste nopți și mă trezesc că am naufragiat singură pe 
plaja credinței șovăitoare, eu mi‑am găsit refugiu într‑o rugăciune 
care centrează și alină foarte mult, scrisă de Dame Julian of Norwich, 
o mistică engleză din secolul al XIII‑lea:

Totul va fi bine
Și toți vor fi bine
Și tot felul de lucruri vor fi bine.

Această simplă afirmare a credinței este deosebit de reconfortan‑
tă și de mângâietoare, deoarece pare să consoleze tristețea întune‑
cată și afundată a inexplicabilului, neexprimatului, nerezolvatului, 
nedreptului și incontestabilului care‑mi bântuie sufletul după ce‑mi 
închid ochii. Spun rugăciunea necontenit, încet, ca pe o mantra, și 
nu încerc să înțeleg sensul cuvintelor pentru că nu pot. Unele taine 
sunt dincolo de înțelegere. Pe unele taine nu le vom rezolva nicioda‑
tă. Nu le vom cunoaște niciodată.

Așa că, în loc să încerc să găsesc sensul, las pur și simplu Spiritul 
cuvintelor să‑mi liniștească mintea extenuată și inima chinuită până 
când mă cuprinde somnul. Uneori nu putem înțelege aceste lucru. 
Uneori nimic nu are sens. Uneori pur și simplu este. Dar dacă putem 
rezista suficient cât această noapte să dea naștere unei noi zile, totul 
va fi bine, chiar dacă e diferit de ceea ce am așteptat noi. Chiar dacă 
este diferit de ceea ce am sperat și am crezut cu toată inima că se va 
întâmpla. 
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