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PREFAȚĂ

Mă numesc Sonia Choquette şi, în cea mai mare parte a 
vieţii mele, am fost consilier intuitiv, ghid şi mentor spi-

ritual. Încă din adolescenţă am ajutat oameni să se înalţe, le-am ară-
tat o cale de rezolvare a problemelor şi i-am îndrumat către găsirea 
soluţiilor. A face aceste lucruri pentru alţii sunt darul, pasiunea şi 
scopul meu; şi, timp de 35 de ani, am avut onoarea de a fi de folos 
pentru zeci de mii de oameni, prin consultaţii individuale, cursuri, 
website-ul meu şi peste 20 de cărţi.

Învăţând încă din copilărie din provocările vieţii şi din norocul 
de a fi avut parte de mentori pricepuţi, mi-am ascuţit cele cinci sim-
ţuri la un nivel înalt; de asemenea, mi-am trezit al şaselea simţ, care 
mi-a fost de mare folos. Fie că predau sau consiliez, sunt ghidată atât 
de intuiţie, cât şi de experienţele mele trecute. Nu mă bazez pe teorie, 
ci mai degrabă pe ceea ce am învăţat prin experienţa practică.

Am călătorit prin întreaga lume, împărtăşind instrumente şi 
tehnici pentru a-i ajuta pe alţii să depăşească obstacole, să-şi vindece 
suferinţe, să-şi descopere pasiunea, să-şi activeze şi să-şi urmeze in-
tuiţia şi să-şi ducă ţelurile la îndeplinire. Şi m-am bucurat de fiecare 
minut, simţindu-mă extrem de recunoscătoare pentru binecuvânta-
rea de a putea fi de folos într-un mod care mă împlineşte şi îmi aduce 
enorme satisfacţii.

Niciodată nu am permis vreunui lucru să mă oprească, să-mi 
încetinească înaintarea, să-mi stea în cale sau să mă blocheze într-un 
colţ – şi nici nu i-am învăţat pe alţii să facă asta –, înfruntând viaţa 
fără temeri, cu capul înainte, în loc să fug sau să o las să mă co-
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pleşească. Asta până când, din senin, în decurs de şase săptămâni, 
atât tatăl, cât şi fratele meu au murit, în mod neaşteptat... Iar viaţa 
mea s-a prăbuşit. Tot ceea ce credeam că depăşisem, că învinsesem 
sau că nu mă mai afecta s-a prăbuşit asupra mea dintr-odată; şi am 
fost îngropată de vie într-o avalanşă de jale, amărăciune şi durere. 
Niciunul dintre instrumentele pe care le folosisem în trecut nu mi-a 
fost de ajutor pentru a mă face să mă simt mai bine sau pentru a-mi 
găsi echilibrul.

Copleşită de ruşine şi de senzaţia eşecului personal, am con-
statat că nu-i mai pot învăţa sau consilia pe alţii. În schimb, a trebuit 
să mă întorc în starea novicelui – să mă confrunt cu toată nefericirea 
şi durerea pe care credeam că le lăsasem în urmă şi să reînvăţ, de la 
început, lecţiile fundamentale ale smereniei şi compasiunii. Am fost 
capabilă să realizez asta prin practica pelerinajului – mai precis, par-
curgând Camino de Santiago, o călătorie de peste 800 de kilometri 
peste Pirinei, dintr-un capăt al nordului Spaniei în celălalt. Doar prin 
acest proces al sacrificiului şi al renunţării de sine am fost capabilă 
să mă reconectez cu sinele meu autentic şi să-mi recâştig sentimen-
tul de pace interioară.

Iată povestea mea.
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1
Moarte

Pe 19 august 2008, am primit un apel telefonic disperat de 
la sora mea mai mare, Cuky (pronunţat precum cuvântul 

cookie, „prăjitură“), imediat după ora 7 dimineaţa.
– Oh, Doamne, Sonia, mi-a spus ea ca şi când tocmai ar fi 

primit un pumn în stomac. Bruce a muri t!
– Poftim? am zis eu, scuturându-mă din somnul adânc în care 

mă aflasem cu câteva clipe înainte.
– Bruce a murit.
– Nu! am reacționat eu, şocată. Când? Cum? Ce vrei să spui?
Îi aruncam întrebare după întrebare, confuză şi neîncrezătoare.
– A murit în somn noaptea trecută, în Durango.
– Glumeşti, nu pot să cred aşa ceva, am răspuns, profund şocată.
Respirând adânc, vorbind acum extrem de calm, dar încă vi-

zibil zguduită, ea m-a asigurat că e adevărat. 
– Da, draga mea. A murit în somn.
– O, nu! Bruce! am strigat, dându-mi seama că fratele meu 

ieşise din viaţa mea pentru totdeauna. Tocmai ce-am vorbit cu el, 
cu două zile în urmă. Îmi ceruse documentarul Shine a Light, despre 
Rolling Stones, ca dar pentru ziua lui. Tocmai i-l comandasem. Nu 
se poate să fi plecat.

– Ştiu. E de necrezut, mi-a răspuns ea, părând la fel de uluită 
precum mine.



Sonia Choquette

14

– Cum ai aflat? am întrebat. Cine ţi-a spus?
– Noelle m-a sunat. Prietena lui Bruce a sunat-o şi i-a spus. I-a 

fost teamă să-i sune pe mama şi pe tata.
– Ei nu știu încă?
– Ba da, Noelle s-a dus la ei acum o oră şi i-a anunţat personal.
Biata Noelle. Întotdeauna a fost copilul care făcea, în familie, 

lucruri dificile, precum acesta.
– Ei cum sunt? am întrebat, fiindu-mi dintr-odată teamă pen-

tru ei, îndeosebi pentru mama.
Părinții noștri nu mai erau tineri. Oare cum au suportat ves-

tea? Amândoi au avut extrem de multă grijă de Bruce.
– Nu știu. Am să-i sun chiar acum să văd. Tu sun-o pe Noelle.
Am închis telefonul şi am rămas cu privirea în gol. Fratele 

meu avusese o viaţă dificilă. Se luptase cu schizofrenia, tulburarea 
bipolară, dependenţe şi depresia, precum şi cu o întreagă pleiadă de 
boli fizice încă din adolescenţă. Dar întotdeauna a părut că rezistă şi, 
recent, părea că o duce mult mai bine.

A fost un frate dificil, atât din cauza bolilor sale, cât şi din 
pricina temperamentului încăpăţânat. Cu toţii îl iubeam foarte mult 
şi făceam tot posibilul să-l ajutăm; însă era dornic să facă lucrurile 
în felul său, uneori în mod egoist şi miop, provocând o mulţime de 
tensiuni insuportabile în familie, îndeosebi pentru părinţii noştri.

În inima sa, era adesea precum un copil. Fusese toboşar şi 
cântase în diverse trupe toată viaţa. Iar asta îl dusese către probleme 
cu drogurile, mai mult ca orice; erau parte a lumii sale rock and roll. 
Era şi artist, poet şi un bucătar talentat. Iubea muzica, mâncarea, pri-
etenii, familia şi, bineînţeles, o adora pe pisica lui, Fata Iernii. Avea 
o inimă uriaşă şi nu se închisese niciodată în sine, în ciuda tuturor 
provocărilor prin care trecea.

Cea mai importantă realizare a lui Bruce a fost absolvirea fa-
cultăţii cu diplomă în design pe computer, obținută abia de puţin 
timp. Din cauza afecţiunii sale psiho-afective, îi era greu să se con-
centreze, însă era hotărât. Doar cu câteva luni înainte, ieşise în faţă, 
împreună cu ceilalţi absolvenţi ai University of Colorado, în Den-
ver, pentru a-şi primi diploma. Fusese un moment magnific al vieţii 
sale şi eram cu toţii mândri de el.
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În drum spre casă – Un pelerinaj de la umilință până la vindecare 

De-a lungul anilor, părinţii noştri îl susţinuseră în toate modu-
rile. Deşi el locuia cu iubita lui, de mult timp părinţii, îndeosebi tata, 
aveau grijă ca viaţa lui să urmeze cursul potrivit.

Întrucât Bruce nu conducea, tata îl ducea la şcoală, la progra-
mările medicale şi la cumpărături. De asemenea, îl ajuta să-şi plă-
tească facturile şi avea grijă de casa unde locuia, proprietatea iubitei 
lui. Tot timpul era ceva de făcut pentru el, iar asta ne consuma pe toţi.

De mulţi ani, atât mama, cât şi tata vorbeau cu Bruce de mai 
multe ori pe zi. De fapt, cea mai mare preocupare a tatălui meu era 
cine va avea grijă de Bruce după moartea sa, în ciuda faptului că 
îl asigurasem că nu există motive de îngrijorare, întrucât ne vom 
ocupa cu toţii. Însă tata îşi făcea griji, extrem de mult. Bruce nu con-
stituia o sarcină prea plăcută, iar tata se întreba dacă noi vom putea 
să ne ocupăm de el cu aceeaşi răbdare.

În ultimul timp, cu toţii eram optimişti în legătură cu Bruce. 
După ceea ce păruse a fi fost o eternitate de drame şi traume, acum 
arăta că se simte şi se comportă mai bine ca oricând, fiind mai capa-
bil să se autosusţină, din toate punctele de vedere.

Iubita lui, cu care avea o relaţie de mult timp, fusese transferată 
din Denver în Durango, Colorado, iar el se hotărâse să-şi petreacă 
vara acolo, ca să nu stea departe de ea. Fata obţinuse o slujbă bună 
într-o farmacie, după ce avusese o mulţi me de dificultăţi emoţionale 
şi financiare. Familia mea răsuflase uşurată, încurajată să-i vadă pe 
amândoi cum se schimbă și devin din ce în ce mai autonomi.

Dincolo de boală şi de consumul de droguri, Bruce era un om 
minunat. Avea cel mai frumos zâmbet din lume şi, când îţi zâmbea, 
nu puteai decât să-i răspunzi la fel, pe loc. În copilărie noi doi eram 
foarte apropiaţi, el fiind doar cu un an mai mare decât mine. Ne ju-
cam şi inventam chestii aşa cum numai fraţii o fac, reuşind să intrăm 
într-o mulţime de încurcături pe măsură ce creşteam.

Totul a început să se schimbe în jurul vârstei de 10 ani, când a 
primit primul său set de tobe. Eu am fost lăsată cu ochii în soare pen-
tru rock and roll. Bruce cânta într-o trupă împreună cu celălalt frate 
al nostru, Neil; apoi, de-a lungul anilor, a ajuns să cânte în mai multe 
trupe. Din nefericire, acea lume a adus cu ea o mulţime de droguri, 
ceea ce m-a îngrozit de moarte. Eu am fugit; el s-a scufundat în ea. 
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