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INTRODUCERE

Numele meu este Ioana (ee-wah-na). M-am născut şi am 
crescut în România, în timpul dictaturii brutale a lui Nicolae 
Ceauşescu. Am avut norocul să mă nasc într-o familie de 
intelectuali care m-a învăţat să fug de realitate, citind şi învă-
ţând limbi străine. Cum ar spune japonezii, există un Unmei 
(destin). Familia mea a fost (ca să o spun politicos) o victimă 
a comunismului şi mai ales a partidului comunist.

Acesta e începutul asocierii vieţii mele cu Japonia şi căile 
sale. Căci din cauza acestor greutăţi m-am îndreptat, pe 
neaşteptate, spre japonezi. Mai târziu, secretele pe care le-am 
învăţat, trăind în Japonia şi de la o remarcabilă familie japo-
neză, aveau să mă ajute să-mi parcurg restul vieţii. Asta este 
ceea ce vreau să vă împărtăşesc în această carte: cele nouăspre-
zece secrete japoneze pentru o viaţă mai bună. Cel puţin, eu 
am avut o viaţă mai bună datorită acestor principii sau este-
tici. Dar, înainte să vi le prezint, povestea începuturilor româ-
neşti comuniste mai prezintă câteva răsturnări de situaţie.

S-ar putea să ştiţi că, foarte mult timp, România s-a bucu-
rat de statutul comercial al celei mai favorizate naţiuni (MFN) 
cu Statele Unite. Dar, odată ce guvernul american a aflat 
despre toate treburile murdare pe care le făceau Ceauşescu 
şi partizanii lui comunişti, a trimis o delegaţie din partea 
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Congresului Statelor Unite pentru a investiga abuzurile împo-
triva drepturilor omului comise de către aceştia. Reprezen-
tantul Senatului era un tânăr pios şi de succes.

Deşi Ceauşescu şi acoliţii lui din guvern nu au vrut să le 
permită oficialilor americani să intre în ţară, s-au temut că 
americanii le vor revoca râvnitul statut MFN dacă nu o vor 
face. Asta se întâmpla în 1986. Aveam 13 ani. Știam că toţi 
din familia mea au secrete, dar nu şi că trăiam într-o aseme-
nea neîncredere încât şi astăzi le e teamă să vorbească despre 
asta. Ei, bine, mie NU îmi este.

Bunicii din partea mamei trebuiau să fie trimişi în Siberia 
şi să moară acolo pentru că nu erau de acord cu sistemul, ca să 
nu mai vorbim de a face parte din acesta. A fost un miracol că 
au scăpat, dar a existat o altă formă de persecuţie pe care am 
trăit-o cu toţii, dar despre care nu am vorbit niciodată. Vă voi 
spune altă dată povestea familiei mele.

Nu am văzut niciodată delegaţia americană şi nici nu 
l-am întâlnit pe tânărul foarte pios şi cu ochi verzi din Senat. 
Mulţi ani mai târziu însă, în Washington, D.C, când aveam 
aproape 36 de ani, am cunoscut un domn creştin divorţat, cu 
ochi verzi, la un eveniment politic. M-am îndepărtat de el 
când mi-a spus că a fost în România în 1986 şi că a călătorit 
prin ţară urmărit de poliţia secretă română. Ce poveste pe 
care să i-o spună unei românce! Ei, bine, soarta a făcut să ne 
îndrăgostim. Au trecut zece ani de când bărbatul acela mi-a 
devenit soţ.

În copilărie, mulţi ani nu am ştiut dacă trebuia să-l cred 
pe dictatorul comunist (gândiţi-vă la Coreea de Nord: cultul 
personalităţii, paranoia, oameni care flămânzesc, alimente 
raţionalizate). Visam la lumea din afara „UTOPIEI“ noastre, 
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la vârsta de trei ani, când filmele americane încă puteau fi 
difuzate. La cinci ani, am văzut un film japonez. Atunci am 
hotărât să fac tot ce-mi stă în puteri să-mi îndeplinesc visul 
de a deveni un ninja. M-a atras ideea de a fi o persoană care 
poate să acţioneze pe cont propriu şi să-i bată pe toţi tipii răi 
înainte ca tatăl meu, judecătorul, să-i bage la închisoare. 
Voiam să-l ajut să dea pedepse mai bune. Nu am devenit 
niciodată un ninja, dar acum sunt 40 de ani de când am o 
„aventură amoroasă“ cu acea ţară fascinantă, Japonia.

Ca tânără, am citit tot ce-am putut despre ninja. Era greu 
să găseşti astfel de cărţi, dar mă încânta tot ce avea legătură 
cu războinicii, inclusiv cei bine cunoscuţi din propria-mi 
ţară. Îi preţuiesc pe acei războinici români şi sunt mândră că 
împărţim acelaşi sânge de luptători.

La facultate, am studiat engleza şi japoneza şi m-am spe-
cializat în ambele limbi. După aceea, mi-am continuat cari-
era predând la o facultate privată din Bucureşti. Apoi l-am 
cunoscut pe nepotul lui Inazo Nitobe, despre care am scris pe 
larg în prima mea carte, Floarea de cireş rareori zâmbeşte sau 
Ai Suru – A iubi, în română. Celelalte cărţi şi studii ale mele 
au continuat pe aceeaşi temă: Japonia, magia sa, natura mis-
tică şi frumuseţea ei unică.

Am avut ocazia să trăiesc în Japonia vreme de trei ani, ca 
soţia unui aristocrat. Familia lui are o istorie lungă şi fai-
moasă. Cât am trăit în sânul acestei familii şi printre aceşti 
oameni, am învăţat să privesc viaţa într-un mod foarte dife-
rit. Chiar dacă nu am apreciat pe deplin mentalitatea japo-
neză cât am trăit acolo – eram o tânără în căutarea unor 
experienţe diferite şi nu mă concentram asupra profunzimii 
înţelepciunii din inimile acestor oameni –, acum, pe măsură 
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ce îmbătrânesc, îmi aduc aminte des de aceste „perle“. Și, de 
curând, am ajuns să redescopăr calea japoneză, deoarece 
m-am confruntat cu mai multe greutăţi şi realităţi ale vieţii.

Autoarea purtând un chimono în Japonia, în 1995

Această carte este menită să-i ajute pe oamenii din 
întreaga lume, fie că este vorba despre un specialist în studii 
japoneze, fie despre persoane care abia au început să fie fasci-
nate de acest ţinut sau, şi mai bine, pe oricine îşi doreşte să 
ducă o viaţă mai fericită, mai împlinită, mai veselă şi mai 
plină de sens.
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Nu este o serie de banalităţi ca „fii pozitiv, priveşte par-
tea bună, ce ratat eşti, este numai vina ta, nu eşti suficient 
de bun...“, ci, dimpotrivă. Este o carte despre compasiune, 
despre grijă şi despre a şti că nu eşti singur, datorită cunoş-
tinţelor japoneze pe care le-am adunat şi aplicat până acum 
în viaţa mea.

Acum, sunt cetăţean american şi trăiesc în Washington, 
D.C., dar nu aş fi putut să o fac fără învăţăturile japoneze 
pe care le-am acumulat în cei 40 de ani în care am studiat şi 
am scris cărţi despre Japonia (dragoste, divorţ, durere, viaţă, 
suferinţă, singurătate).

Sunt pe veci recunoscătoare familiei Nitobe, Grădi-
nilor Nitobe, muzeului Nitobe şi, mai presus de toate, lui 
Inazoo Nitobe.
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KANSHA – Recunoştinţă

かんしゃ
Ca majoritatea oamenilor, am fost crescută să fiu politi-

coasă. Exprimarea recunoştinţei făcea parte din comporta-
mentul politicos. Crescând în România comunistă, aparent, 
era foarte natural să te simţi recunoscător. Mai ales în zilele în 
care curgea apa (numai rece, desigur), când pâinea ta raţiona-
lizată era în mod egal împărţită cu cele două surori, când 
părinţii renunţau să-şi mai mănânce feliile pentru a le împărţi 
cu odraslele lor, pentru afişul secret cu Coca-Cola, bine ascuns 
printre comorile mele, pentru zilele în care nu trebuie să porţi 
mănuşi când scriai la şcoală, pentru zilele în care apucai să te 
joci cu păpuşa cu un singur ochi, un singur braţ şi un singur 
picior, pe care trebuia să o împarţi cu surorile, ei, bine, toată 
lumea era recunoscătoare. Aşadar, fericirea în rândul copiilor 
crescuţi pe vremea comunismului, în timpul unei dictaturi, 
era, aparent, o stare naturală.

Acum, în calitate de cetăţean american, în vârstă de 45 de 
ani, sunt total surprinsă de milioanele de oameni nefericiţi, 
mulţi fiind grav deprimaţi sau afectaţi de alte boli mentale sau 
emoţionale grave. O metodă foarte la modă de a te face să te 
simţi bine este să păstrezi un jurnal al recunoştinţei. De fapt, 
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există oameni care îşi câştigă traiul învăţându-i pe alţii cum să 
fie recunoscători. Și, ca şi când lucrul acesta nu ar fi suficient de 
greu, îi învaţă cum să exprime un sentiment atât de complex.

Ca societate, suntem evident pierduţi, dar ştim deja motivul 
pentru care încercăm să învăţăm de la alte culturi, ca Japonia.

Îmi aduc aminte că, în timpul primei mele vizite în Japonia, 
la vârsta de 22 de ani, mi-am plecat capul de multe ori pe zi, 
pentru a spune: „Mulţumesc foarte mult“. „Mulţumesc din 
inimă.“ „Mulţumesc din adâncul inimii.“ „Mulţumesc din stră-
fundul sufletului.“ „Mulţumesc din toată fiinţa mea.“ Nu folo-
seam expresiile acestea pentru că eram o scriitoare la modă, ci, 
pur şi simplu, pentru că toţi foloseam stilul foarte politicos al 
limbii japoneze şi, de asemenea, pentru că aşa SIMȚEAM.

Mi s-a oferit mâncare extraordinar de delicioasă. Mi s-au 
cumpărat dicţionare de limbă engleză şi japoneză. Călătoream 
în maşini luxoase. Mi s-au dat bani şi bijuterii... EMANAM 
RECUNOȘTINȚĂ, LA PROPRIU! De la dictatură la raiul 
opulenţei, la 22 de ani, da, mă simţeam un zombi plin de 
recunoştinţă.

Apoi toţi cei din viitoarea mea familie au ajuns la conclu-
zia că sunt o budistă perfectă. Mi-au spus:

– Este atât de impresionant că o persoană atât de tânără, 
născută şi crescută în străinătate (eram studentă la facultate 
pe atunci) nu numai că vorbeşte fluent japoneză, dar cunoaşte 
atât cultura japoneză, cât şi religiile noastre, budismul în par-
ticular. Practici deseori? Cine te-a învăţat?

Nu e nevoie să spun că eram fără cuvinte. Limbajul era 
strident şi clar, dar conceptul îmi era străin.

– Vă referiţi la cine m-a învăţat să spun „Mulţumesc“ în 
japoneză? Am învăţat în primul an de facultate.
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– Nu, nu. Cine te-a învăţat RECUNOȘTINȚA? CINE 
TE-A ÎNVĂȚAT BUDISMUL?

– Nu ştiu nimic despre budism. Sunt creştină. Noi, creşti-
nii, credem în recunoştinţă, în a oferi mulţumiri.

– Da, e posibil să fie adevărat, dar o exprimi ca un adevă-
rat budist într-un templu.

– OK. Ei, bine, îmi pare rău, am răspuns. Sunt doar o creş-
tină est-europeană politicoasă, recunoscătoare pentru tot ce 
faceţi pentru ea şi, de vreme ce vorbim japoneza, trebuie să fac 
plecăciuni adânci, deci, poate e doar o neînţelegere. Nu sunt 
budistă. Momentan, doar studentă la facultate.

Am încercat să-mi apăr religia pentru că mă temeam că ur-
ma să fiu din nou spălată pe creier, ca în timpul comunismului.
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După mulţi ani, încă mai cred că recunoştinţa este o tră-
sătură umană naturală. Înţeleg că, întrucât suntem bombar-
daţi cu o mulţime de informaţii, negativism, imagini despre 
oameni mai fericiţi decât noi, cu maşini mai mari şi mulţi 
bani, am putea avea tendinţa să uităm să fim recunoscători. 
Aşadar, dacă îmi permiţi, te încurajez să nu ţii un jurnal al 
recunoştinţei sau să-i cauţi definiţia pe Google, ci să o simţi.

Indiferent ce faci în acest moment, dacă eşti conştient, 
înseamnă că trăieşti. Tot e un lucru mai bun decât alternativa.

Să presupunem că ai nişte probleme de sănătate. (Toată 
lumea are, mai mult sau mai puţin.) Fii recunoscător pentru 
faptul că trăieşti şi „simţi“ ceva, spre deosebire de a te simţi 
paralizat.

Ai probleme în căsnicie. Este minunat! Înseamnă că eşti 
normal. Toată lumea are probleme în căsnicie şi mulţi 
oameni singuri îşi doresc să fi avut acele probleme.

Aşadar, eşti celibatar, urât, blocat în trafic, citind această 
carte şi gândind: „Pe ce naiba tocmai mi-am cheltuit banii?“

Ei, bine, fii recunoscător că ai o maşină, că te duci undeva 
şi că nu citeşti o carte scrisă de Dan Brown. (Este o glumă.)

Indiferent cum priveşti chestiunea, să te simţi recunoscător 
pentru ceva, şi, în plus, să exprimi lucrul acesta, poate să facă 
minuni pentru starea ta de bine. Îţi mulţumesc atât de mult 
pentru că citeşti această carte. Îţi mulţumesc că îmi permiţi să-ţi 
prezint conceptele care mi se par folositoare. Mulţumesc, sincer.

„Pisică drăgăstoasă, din păcate,
Și tu trebuie să miauni cu iubirea ta.

Sau, chiar mai rău, fără!“
(Matsuo Bashoo)
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Matsuo Bashoo (1644‑1694) – unul dintre cei mai cunoscuţi poeţi  
din perioada Edo, în Japonia


