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Introducere

În 1994 am hotărât să-mi angajez un instructor 
personal. Credeam că această decizie o să mă facă un 
instructor mai bun, dar, în realitate, a făcut mai mult de-
cât atât, mi-a oferit o viață mai bună. Thomas Leonard, 
fondator al Coach University și pionier de marcă în do-
meniul pregătirii profesionale, a fost cel care, pe durata 
în care am lucrat împreună, mi-a prezentat conceptul 
de Îngrijire Profundă a Sufletului. 

Cuvântul „profund“ m-a intrigat și mi-a atras aten-
ția. Îmi amintesc că ideea m-a entuziasmat, dar m-a și ne-
liniștit. Din perspectiva lui Thomas, Îngrijirea Profundă 
a Sufletului însemna o formă total diferită de îngrijire, 
care, în opinia mea, denota aroganță și egoism, o prac-
tică potrivită numai celor care cred că li se cuvine ceva. 
Această îngrijire presupunea să fac schimbări radicale 
pentru a trăi mai bine și să adopt obiceiuri zilnice care 
să-mi permită să-mi mențin noile standarde de viață. 
Spre exemplu, ca să mă bucur de un pic de repaus, nu 
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era suficient să-mi iau un weekend liber, numai pentru 
mine. Thomas voia să-mi planific timp pentru mine (să 
mi-l notez în agendă) în fiecare zi timp de șase luni.

Îngrijirea Profundă a Sufletului presupunea, de 
asemenea, să mă înconjor de oameni deștepți, con-
știenți de sine și interesați numai de relații echitabile. 
Însemna să fac pași îndrăzneți, cum ar fi: să elimin de-
finitiv dezordinea din viața mea, să-mi creez acasă și 
la lucru acel ambient care să-mi bucure sufletul și care 
să mă mențină în starea aceasta, să-mi fac ordine în 
finanțe, astfel încât să am mereu opțiuni despre cum 
să-mi trăiesc viața, și să nu îmi iau niciun fel de anga-
jament din vină sau din obligație.

În plus, Thomas mi-a explicat că, pentru o 
Îngrijire Profundă a Sufletului, era vital să fac din plă-
cere o prioritate, plăcerea adevărată însemnând mai 
mult decât un simplu masaj o dată la două luni sau o 
vacanță pe an. Aceasta presupunea să mă opresc din 
lucru în mijlocul zilei și să ies în natură, să mă bucur 
de un masaj extraordinar o dată pe săptămână, să adopt 
obiceiuri zilnice care să mă facă să mă simt fericită și 
îngrijită, să ascult ce muzică îmi place, să-mi savurez 
ceaiul preferat sau să comand flori proaspete la birou. 

L-a început m-am opus hotărât ideii de Îngrijire 
Profundă a Sufletului. Masaj o dată pe săptămână? 
Cum să-mi permit așa ceva când aveam de plătit chi-
ria? Timp pentru mine în fiecare zi? Eu de abia gă-
seam timp să merg la toaletă, ce să mai vorbim despre 
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o plimbare la prânz. Recomandările antrenorului meu 
păreau idealiste, frizau absurdul. Dar, așa cum aveam 
să descopăr curând, o viață minunată începe cu o minte 
deschisă.

Pe măsură ce începeam să includ cu pași mici 
Îngrijirea Profundă a Sufletului în viața mea, era clar 
că aveam nevoie de niște schimbări interioare pentru 
a face ca aceste comportamente să fie durabile. Spre 
exemplu, trebuia să renunț la rolul de „fată bună“, să 
încetez să mai fiu o martiră și să mă concentrez pe sa-
tisfacerea nevoilor mele. Trebuia să nu mai aștept ca 
alții să-mi citească gândurile și să fiu directă în legă-
tură cu dorințele mele. Am fost provocată să încerc să 
cer ajutor cu mult înainte de a avea nevoie de el. În loc 
să mă mai plâng de faptul că ceilalți mă dezamăgiseră, 
trebuia să văd în frustrarea mea un indicator pentru lu-
crurile care trebuiau schimbate. De asemenea, trebuia 
să le cer oamenilor să-mi împart greutățile cu ei, în loc 
să fac pe eroina încercând să le rezolv eu pe toate. În fi-
nal, trebuia să încetez să mai spun automat „da“ atunci 
când oamenii îmi cereau ajutorul și să învăț să spun 
„nu“ cu încredere și ușurință.

Curând aveam să descopăr că aceste schimbări nu 
erau ușor de făcut. Când mă uit acum în urmă, realizez 
că eu mă luptam cu un comportament bazat pe sacrifi-
ciul de sine și dăruirea excesivă, moștenire care îmi fu-
sese transmisă de generații întregi de femei din familia 
mea, aceeași moștenire care, chiar și acum, îngrădește 
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atâtea femei. Pentru aceia dintre noi care au acest com-
portament ‒ aici sunt incluși atât bărbații, cât și feme-
ile ‒, este vorba adesea despre un răspuns automat, ca 
și când cineva ne apasă un buton, iar noi acționăm con-
form acestui reflex condiționat.

Un instructor bun se concentrează pe sursa pro-
blemei mai degrabă decât pe simptome. Lucrând cu 
Thomas, am fost obligată să mă uit la adevărata cauză 
pentru care continuam să ofer prea mult, de obicei în 
detrimentul meu. Îmi doream ca oamenii să mă placă, 
să se bucure de timpul petrecut cu mine și să mă vadă 
ca fiind înțeleaptă și de ajutor. De asemenea, voiam 
să evit neliniștea pe care o simțeam ori de câte ori ci-
neva nu era de acord cu ceva din ceea ce făceam eu. 
Ciudat, dar după ani de exersare a Îngrijirii Profunde 
a Sufletului, am înțeles ironia: dacă vrei să trăiești o 
viață autentică, plină de sens, trebuie să poți stăpâni 
arta de a-i dezamăgi și de a-i supăra pe ceilalți, de a le 
răni sentimentele și de a trăi cu realitatea faptului că 
unii oameni pur și simplu nu o să te placă. Nu este ușor, 
dar este esențial dacă vrei ca viața ta să reflecte cele 
mai profunde dorințe, valori și nevoi ale tale.

Ideea de a face o prioritate din îngrijirea sufletului 
rămâne controversată chiar și azi. De-a lungul anilor, 
a trebuit să apăr în mod repetat această idee în presă, 
precum și în fața clienților și a spectatorilor. Acum în-
tâmpin cu bucurie această oportunitate și iată care este 
motivul: practicarea Îngrijirii Profunde a Sufletului ne 
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forțează să facem alegeri și să luăm decizii care ono-
rează și reflectă adevărata natură a sufletului nostru. 
Deși această întreagă noțiune poate părea egoistă sau 
egocentrică, adoptarea ei ne permite de fapt să aducem 
în lume cea mai mare contribuție a noastră.

Anii de experiență personală, precum și munca 
pe care am întreprins-o pregătind multe femei și mulți 
bărbați afectuoși și muncitori m-au învățat că, atunci 
când ne pasă cu adevărat și profund de noi înșine, în-
cepe să ne pese în mod natural și de ceilalți, de famili-
ile noastre, de prietenii noștri și de lume, într-un mod 
mai sănătos și mai eficient. Devenim oameni conștienți 
și onești. Spunem adevărul. Alegerile noastre vin din 
iubire și din compasiune, nu din vină sau din obligație. 
Și începem să înțelegem, la nivel visceral, că suntem 
cu toții interconectați și că acțiunile noastre individuale 
afectează marele Întreg într-un mod mai profund decât 
ne-am imaginat vreodată. 

Arta Îngrijirii Profunde a Sufletului necesită răb-
dare, angajament și exercițiu. La început este nevoie 
de disponibilitatea de a suporta niște sentimente destul 
de neplăcute, precum vina de a-ți pune nevoile proprii 
pe primul loc, teama de a fi judecat și criticat de alții 
sau neliniștea cauzată de contestarea vechilor credințe 
și comportamente. Este un proces organic, evolutiv; o 
artă, ca opus al unei științe. Cu timpul, vei face progrese 
și te vei obișnui cu acest proces, dar vei mai și regresa. 
Cunosc bine mersul lui. Sunt zile când stabilesc limite 
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clare în ceea ce privește disponibilitatea mea, astfel în-
cât să nu mă simt copleșită de muncă, pe când în alte 
zile mă extenuez, întrebându-mă de ce naiba sunt încă 
la birou la ora 9 seara. Ce este diferit acum e faptul că 
sunt mult mai conștientă de momentul în care încep să 
greșesc și știu ce să fac ca să-mi revin. 

În ultimii 15 ani, viața bogată și fructuoasă pe 
care am trăit-o este rezultatul direct al exersării În gri-
jirii Profunde a Sufletului. Am scris această carte ca 
să te ajut să o pui în practică realizând pași mici, cu 
indicații și sugestii ca să te ții de plan. Dacă ești genul 
care are nevoie de un pic de presiune atunci când în-
cerci să faci schimbări, pregătește-te să reușești înscri-
ind un prieten bun sau, și mai bine, un grup de oameni 
asemănători care să-ți fie alături în această călătorie. 
Dacă nu îți vine nimeni în minte sau nu îți place ideea 
de a strânge un grup, nu-ți face griji. Vizitează pagina 
www.cherylrichardson.com și urmărește secțiunea Life 
Makeover Group (Grupul de Schimbare Radicală a 
Vieții). Această minunată comunitate online, formată 
din mii de oameni din toată lumea, care se sprijină re-
ciproc de mulți ani, oferă gratis mijloacele care să te 
ajute să-ți faci relații în zona ta.

La sfârșitul cărții, vei găsi și câteva dintre resursele 
mele favorite, care îți vor oferi noi direcții pentru a-ți 
urma și susține propriile țeluri de îngrijire a sufletului.
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Ziua 1
Gata cu suferin\a în t[cere

Azi doresc să îți împărtășesc cât este de ușor să te 
copleșească traiul cotidian și cum, orientându-ne viața 
în jurul principiilor de Îngrijire Profundă a Sufletului, 
putem trăi mult mai frumos.

Fiecare carte pe care o scriu îmi aduce o opor-
tunitate neașteptată și mă provoacă să practic ceea ce 
predau. Când m-am angajat să scriu despre Îngrijirea 
Profundă a Sufletului, soțul meu s-a îmbolnăvit foarte 
grav. Momentul era deosebit de nepotrivit. Conduceam 
o companie, aveam o emisiune săptămânală la radio, 
călătoream ca să țin conferințe și lucram la o carte, plus 
că am fost nevoită să preiau și unele dintre responsa-
bilitățile lui Michael legate de construirea casei visuri-
lor noastre, asta printre vizitele la medic și la farmacie, 
precum și să îi ofer sprijinul emoțional de care avea ne-
voie pentru a trece de această perioadă foarte dificilă.
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Atunci când viața ne pune în fața unei situații ne-
așteptate, cei mai mulți dintre noi se refugiază în ve-
chile strategii de adaptare care ne-au oferit siguranță 
când eram copii. Spre exemplu, poate că te-ai retras în 
dormitorul tău pentru a-ți evita părinții care se certau tot 
timpul. Ca adult, atunci când te confrunți cu o situație 
haotică, cum ar fi pierderea serviciului, sau cu dificul-
tățile din căsnicie, ca modalitate de a scăpa de stres, te 
izolezi de ceilalți. Nu ceri ajutor. Nu cauți sprijin emo-
țional. Și nu recunoști nici în fața ta, nici a celorlalți 
cum te simți cu adevărat. Și suferi în tăcere. 

În ciuda lucrurilor pe care le cunosc despre îngri-
jirea de sine, nici eu nu sunt altfel. Câteva săptămâni 
după operația lui Michael, am funcționat în „regim de 
supraviețuire“, încercând să împac nevoile lui cu cerin-
țele construirii noii noastre case, cu conducerea aface-
rii mele și cu scrierea unei cărți. Întocmeam liste lungi 
cu lucrurile pe care le aveam de făcut, în efortul de a 
mă menține pe linia de plutire. Săream de la una la alta 
într-o stare de multitasking perpetuu și adesea mă tre-
zeam neliniștită în miez de noapte. Pe măsură ce nivelul 
meu de stres creștea, am început să folosesc mâncarea 
pentru a-mi potoli sentimentele de mânie și frustrare, 
reacție obișnuită în cazul celor care oferă îngrijire. Mă 
simțeam ca o oală sub presiune, gata să explodez, și, 
prin urmare, am făcut ce fac de obicei când mă con-
frunt cu astfel de situații: am absorbit totul, am rezistat, 
mi-am ignorat nevoile și am încercat să le rezolv eu pe 
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toate. În majoritatea zilelor mă simțeam singură și spe-
riată, dar n-am spus-o nimănui, am continuat să merg 
cu dârzenie înainte. N-a durat mult până când am ajuns 
să mă lupt ca să rămân la suprafață. Ce se întâmplase 
cu Îngrijirea Profundă a Sufletului? 

Am trăit cu ironia situației mele zi după zi. Pe 
când eu scriam despre Îngrijirea Profundă a Sufletului, 
viața mea exprima exact opusul ‒ neglijarea lui totală!

În cele din urmă, când am fost nevoită să admit 
că sunt depășită de situație, am căutat îndrumare la un 
profesionist care avea experiență în a-i sprijini pe în-
grijitorii aflați în criză. S-a dovedit a fi un dar de la 
Dumnezeu, omul potrivit la momentul potrivit. Odată, 
în timpul unei întâlniri, o observație de-a lui a atins un 
punct sensibil. După ce m-a ascultat plângându-mă de 
cât de epuizată sunt, a zis: „Mie mi se pare că, atunci 
când te simți împovărată, Cheryl, tu faci exact opusul a 
ceea ce ar trebui să facă un om. În loc să lași din povară, 
cerând ajutor și oferindu-ți spațiu să respiri, tu urmezi 
un tipar de neglijare de sine. În loc să te întrebi pe tine 
de ce anume ai nevoie, tu calci pedala de accelerație 
și te afunzi în nevoile celorlalți. Eu aș zice că a venit 
timpul să închei această tradiție de privare, nu crezi?“

Privare. Hmmm. Da, acesta era un concept pe care 
nu îl luasem în considerare. Privare. Privat. A priva. 
Am stat acolo o vreme, analizând variațiile acestui cu-
vânt. Da, asta este, am decis în cele din urmă. Mă simt 
privată. Deși eram considerată expertă în îngrijirea de 




