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Mulþumiri

Nimic nu se întâmplă pe lumea aceasta în mod izolat și, în
consecinţă, mediul nostru ambiant este plin de metafore de re-
laţie și interacţiune. Computerul la care scriu este produsul crea-
tivităţii imaginaţiei și aptitudinilor tehnice pline de iscusinţă ale
multor oameni și, cu toate că eu nu-i cunosc, trag foloase de pe
urma aportului lor. Poveștile relatate în acest volum au fost scri-
se datorită încurajărilor primite din partea prietenilor și colegi-
lor și, pe măsură ce le citiţi, se dezvoltă o relaţie între voi și mine
și gândurile și lucrurile pe care le-am învăţat, le-am adunat sau
le-am trăit pe parcursul călătoriei mele prin viaţă.

Această relaţie reciprocă devine, după cum mi-a fost dat să
descopăr, foarte evidentă atunci când scrii o carte. Ca orice altă
activitate în viaţă, ea nu este un proces izolat, ci un produs al in-
teracţiunii cu mulţi oameni foarte speciali și de mare valoare.

Julie Nayda, ca secretară, ca persoană care întâmpini voioasă
clienţii în cabinetul nostru și ca prietenă afectuoasă, tu ești cea
mai bună! Culegerea calmă la calculator a cuvintelor mele, ta-
lentul tău creativ și acel pronunţat simţ al umorului mă ajută
imens să mă bucur de munca mea... și de viaţă.

Îi spun doctorului Michael Yapko „Mulţumesc“ pentru că a
acceptat să scrie Cuvântul-înainte chiar... înainte să vadă textul.
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14 Este încurajatoare această încredere acordată de către un coleg.
Am apreciat sprijinul pe care mi l-ai oferit de-a lungul anilor, sti-
lul pragmatic al gândirii tale și m-a încântat relaţia noastră de
camaraderie.

Leah Burns, MSc, Rob Mc Neilly, MBBS, Peter Moss, MBBS,
Graham Taylor, MA, Pam Wooding, BEd și Michael Yapko, PhD
(în ordine alfabetică)1: sunteţi cu toţii mult mai mult decât niște
colegi care mi-au revăzut textul. Sunteţi tovarășii mei de muncă
dar și prietenii mei dragi, căci numai unui prieten cu totul special
îi poate înmâna un autor manuscrisul său, preţios pentru el, cerân-
du-i — ba chiar așteptând din partea lui — criticile brutal de oneste
pe care mi le-aţi adresat voi cu atâta generozitate. Vă mulţumesc
pentru timpul vostru, pentru bunăvoinţa, eforturile și francheţea
voastră. Veţi găsi încorporate în text frânturi din sugestiile voastre
gramaticale, cuvinte mai elocvente și idei provocatoare. Mersi.

Tracey Belmont (plus toţi cei de la John Wiley & Sons și de la
Graphic Composition), mi-a făcut realmente plăcere să lucrez cu
tine ca editor al meu. M-ai ajutat să îmi prind gândurile și să le
structurez într-o formă care le va fi folositoare și ușor accesibilă
cititorilor. Îmi place felul în care noi am lansat idei în jurul nos-
tru, mai cu seamă la începutul acestui proiect, și îmi amintesc cu
drag de conversaţiile pe care le-am împărtășit despre propriile
noastre cotloane în această minunată lume.

Mulţumiri și bun venit în familie doctorului Ian Bytheway,
pentru încurajare, corectura textului și contribuţii creatoare.

Claire Ash, cum mi-aș putea exprima gratitudinea faţă de tine
pentru faptul că reprezinţi o parte atât de minunată și de esenţială

1 În urma numelor, sunt titlurile universitare de master sau de doctor ale respectivelor
persoane. Aici le-am lãsat ca în original. (N.t.)
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15a vieţii mele? Îţi apreciez sprijinul, încurajarea și felul în care ai
tolerat fără pic de egoism „cealaltă“ relaţie a mea (cea cu com-
puterul), pe parcursul ultimelor câteva luni. Îmi simt povestea
realmente completă, avându-te pe tine ca personaj principal.

Mă consider foarte norocos de a fi stat la picioarele unor
foarte dibaci povestitori, de pe plajele din Fiji până la plantaţi-
ile de cafea ale Vietnamului și satele de munte din Himalaya.
I-au acordat unui străin privilegiul accesului la poveștile lor în-
ţelepte, vechi de când lumea și la procesele integrante de co-
municare.

Le mulţumesc și clienţilor mei care mi-au împărtășit cu atâta
bunăvoinţă istoria vieţilor lor, mai ales celor care și-au dat acor-
dul pentru reproducerea poveștilor lor aici. Am modificat în mod
deliberat aceste povestiri spre a proteja persoana respectivă, în-
cercând totodată să menţin integritatea mesajului. Familia și prie-
tenii se vor regăsi și ei în aceste file, adesea într-un chip în care
numai ei înșiși se vor recunoaște. Apreciez că nu sunteţi numai
parte din cartea mea, ci și parte din viaţa mea.

Întocmai cum scrierea unei cărţi este un act care evidenţiază
interacţiunea noastră cu alţii, tot așa și poveștile sunt procese ale
relaţiei. Pe măsură ce firul fiecărei povești este depănat iarăși și
iarăși, pe măsură ce mesajul se răspândește, undele de sănătate,
de tămăduire și de fericire radiază tot mai amplu, aidoma cercu-
rilor formate de o piatră pe care o arunci într-un eleșteu.
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Cuvânt-înainte

Ploua și ploua, iar apoi s-a pornit să plouă și mai tare, de parcă ce-
rul s-ar fi deschis și un ocean de ploaie s-ar fi prăvălit pe pământ. În
timp ce fluxul apelor se tot înălţa, Omul cel Sfânt privea de jur împrejur,
întrebându-se dacă ploile erau un semn de la Dumnezeu. Era convins
că, și dacă ar fi fost așa, el era în siguranţă. Ședea în poarta lui și, când
apa a început să-i pătrundă în casă, un bărbat într-o barcă a vâslit până
la el și i-a spus:

— Omule Sfânt, salvează-te! Urcă în barca mea.
Omul cel Sfânt a replicat:
— Sunt un copil al Domnului și Dumnezeu nu mă va lăsa să mă

înec. Oferă locul din barca ta unui alt suflet care-l merită.
Bărbatul a plecat, vâslind mai departe.
Apele au continuat să se ridice peste primul nivel al casei lui, așa

că Omul Sfânt s-a urcat în dormitorul de la nivelul al doilea, stând în
așteptare și urmărind ceea ce se întâmpla în jurul lui. Curând, un alt
bărbat aflat într-o barcă s-a apropiat vâslind sus până la fereastra lui
și i-a spus:

— Omule Sfânt, ești în pericol. Te rog, urcă-te în barca mea ca să
nu te îneci.

Omul cel Sfânt a refuzat din nou, spunând:
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18 — Dumnezeu nu mă va lăsa să mă înec. Sunt slujitorul Lui, vocea
Lui. Oferă locul din barca ta altuia care este vrednic să fie salvat.

Bărbatul a plecat, vâslind mai departe.
Ploile au continuat, iar nivelul mereu crescând al apei l-a silit pe

Omul cel Sfânt să se urce pe acoperișul casei lui. Pentru că apele se
înălţau și mai mult și începeau să-i acopere casa, el s-a suit pe horn.
Curând s-a apropiat un elicopter rotindu-se pe deasupra lui, iar o voce
bubuitoare a răsunat printr-un megafon:

— Omule Sfânt, voi lăsa să cadă o frânghie la tine și te voi ridica
de pe coș. Prinde frânghia și salvează-te!

Omul cel Sfânt a replicat:
— Dumnezeu nu mă va lăsa să mă înec. Continuă-ţi zborul și sal-

vează o altă persoană care are nevoie de ajutorul tău.
Elicopterul a zburat mai departe.
Ploile au continuat, apele s-au tot înălţat, iar... Omul cel Sfânt s-a

înecat.
Când l-a întâlnit pe Dumnezeu în Ceruri, l-a întrebat:
— Doamne, cum de-ai putut să mă lași să mă înec? Nu te-am slu-

jit cu credinţă în toţi acești ani? Nu mi-am dedicat întreaga viaţă mă-
reţiei tale, ajutându-i pe alţii să ajungă a-ţi cunoaște cuvântul? Nu în-
ţeleg. De ce m-ai lăsat să mă înec?

Iar Dumnezeu a răspuns:
— Idiotule! Ţi-am trimis două bărci cu vâsle și un elicopter!

Câteodată, soluţiile sunt chiar sub ochii noștri, numai că noi
suntem prea obtuzi la minte și prea neatenţi spre a le observa
sau aplica. De pildă, în viaţa de zi cu zi, pretutindeni în jurul nos-
tru există oameni minunaţi care ne pot arăta, pur și simplu din
însuși felul lor de a fi, cum să rezolvăm problemele, cum să re-
laţionăm cu alţii în mod pozitiv și eficient și să gestionăm bine
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19aspecte complexe ale vieţii. Fiecare om are anumite îndemânări,
anumite resurse care ne pot servi ca modele nouă, tuturor, atunci
când încercăm să învăţăm să facem ceea ce trebuie în viaţă. Via-
ţa fiecărui om este o poveste ce merită să fie spusă, de ne-am lua
doar răgazul să o observăm — și să o istorisim.

George Burns, împărtășindu-ne și nouă numeroasele lui re-
surse și abilităţi prin intermediul prezentei cărţi, ne-a oferit un
minunat prilej de a învăţa și a beneficia de pe urmele înţelepciu-
nii sale. Burns este un fin observator de oameni, iar sensibilita-
tea și capacitatea lui de a percepe ies imediat la iveală din mo-
dul delicat în care ni se adresează prin poveștile pe care le
deapănă pentru noi. Le furnizează cititorilor un cadru spre a în-
ţelege de ce povestitul este un mijloc nepreţuit pentru a comu-
nica idei, a deprinde iscusinţe și a oferi ușurare și alinare celor
asupra cărora apasă povara disperării, lanţurile acesteia fiind de
cele mai multe ori fabricate chiar de ei. Pentru Burns, să-i elibe-
reze pe oameni, în așa fel încât ei să își poată trăi viaţa bine, este
un ţel evident. Poveștile lui sunt instrumente pe care le pune la
dispoziţie oamenilor spre a-i ajuta să facă tot ce le stă în putinţă
pentru ca schimbările să devină posibile, și anume, să vadă pro-
blemele dintr-o varietate de perspective și să găsească soluţii pe
o varietate de niveluri. Burns împuternicește, capacitează citito-
rul-ascultător și, procedând astfel, înlesnește observarea înţelep-
ciunii ce4e rezidă până și în cele mai banale experienţe de viaţă.

Folosirea metaforelor în psihoterapie, mai cu seamă printre
cei care practică hipnoza clinică, a devenit o componentă de bază
a tratamentului. Mai sunt încă multe de învăţat despre motivul
pentru care o persoană aude o poveste și, în consecinţă, este in-
spirată să își transforme un aspect sau altul al vieţii sale, pe când
o altă persoană aude aceeași poveste și o ignoră total. Ce factori
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20 influenţează valoarea potenţială a experienţelor altora ca instru-
mente de învăţătură? Burns analizează aceste probleme și încă
multe alte chestiuni importante și ne oferă idei și îndrumări va-
loroase despre cum să facem din arta povestitului un mijloc mai
bine gândit și mai eficace de intervenţie.

Burns ne-a trimis niște bărci metaforice și un elicopter și, pen-
tru oportunităţile pe care ni le oferă, îi putem fi recunoscători.

Dr. Michael D. Yapko
Solana Beach, California
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Introducere

A fost odată... Când ședea mama la marginea patului meu la
sfârșitul fiecărei zile și spunea aceste cuvinte, eram vrăjit. Trei
cuvinte simple și frecvent rostite îmi captau atenţia și îmi ascu-
ţeau un simţ al anticipării celor ce aveau să vină. Unde urmau
să ducă? Mă vor lua oare cu ele într-o călătorie fantasmatică sau
mă vor purta într-un voiaj al imaginaţiei? Mă vor ghida prin tă-
râmuri pe care abia urma să le explorez? Îmi vor deschide min-
tea pentru experienţe pe care încă nu le descoperisem? Vor stârni
emoţii de teamă, tristeţe, bucurie sau tulburare? Mă ghemuiam
în lenjeria patului, închideam ochii și așteptam cu deliciu să mă
aventurez într-o călătorie necunoscută.

Acele vremuri au fost deosebite. Era ceva foarte intim în ju-
rul spaţiului temporal netulburat al depănării unei povești. Se
crea o legătură care unea ascultătorul și povestitorul ca pe doi
exploratori arctici izolaţi cumva într-o lume proprie fiecăruia, și
totuși înlănţuiţi prin experienţele pe care le împărtășeau numai
ei doi, într-un mod unic.

Deși conţinuturile poveștilor pe care mi le citea mama
pe-atunci s-au pierdut în străfundurile memoriei, dăinuie încă
amintirea unei senzaţii de beatitudine, apropiere sufletească și
sentimentul de a fi ceva special. Mama iubea literatura. Ne
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