
Nu te lăsa este o mărturie a faptului 
că existența devine reală, generoasă și 
interesantă doar dacă înlăturăm straturile de 
protecție pe care ni le-am înfășurat în jurul 
inimii și pășim pe câmpul de luptă al vieții. 
Volumul conține un ghid de lectură în grup 
care vă va stimula să găsiți perspective noi 
și interesante și vă va spori atât bucuria 
lecturii, cât și pe cea de a fi în preajma 
celorlalți.

Glennon Doyle este o activistă, 
scriitoare și vorbitoare ale cărei idei au 

inspirat milioane de oameni, învățându-i să 
creadă în ei înșiși și să îndrăznească să spună 

ceea ce simt cu adevărat. este fondatoarea 
comunității online Momastery, în cadrul 

căreia vorbește în mod deschis despre 
experiențele sale, despre familie, 

maternitate, dependența de droguri etc., 
inspirându-i pe cei care doresc să-și 
clădească o viață nouă, și președinta 

Together Rising, o organizație nonprofit care 
a revoluționat donațiile în mediul online, 
colectând peste patru milioane de dolari 

pentru sprijinirea femeilor și copiilor aflați 
în dificultate. Glennon Doyle scrie în mod 

regulat în The Huffington Post și în alte 
publicații, iar ideile și activitățile sale au fost 

tema mai multor emisiuni de televiziune. 

După douăzeci de ani în care s-a lăsat pradă mâncatului și băuturii, 
drogurilor și iubirilor nocive, după multă suferință, confuzie și vinovăție, 
Glennon Doyle s-a hotărât să nu se lase doborâtă și să înceapă să lupte. Şi-a 
descoperit astfel chemarea: să ne facă să ne simțim mai bine cu propriile 
trăiri interioare, dezvăluindu-le pe ale sale, fără mască, fără ascunzișuri, 
fără prefăcătorii. 

Destăinuirile sale au avut un impact imens și au dat naștere unei adevărate 
mișcări sociale, apărute în jurul Momastery.com, comunitatea online pe 
care a fondat-o. Cuvintele sale vă vor face să vă simțiți mai puternice, să 
vă deschideți inima în fața frumuseții lumii și să intrați pentru prima oară 
într-o existență adevărată.

„Viața este într-adevăr frumoaspră, dar umorul, căldura și onestitatea pe 
care le găsim în cartea scrisă de Glennon Doyle ne reamintesc că există 
multă frumusețe în lupta noastră. Mă gândesc continuu la această carte!“

Brené Brown, autoarea bestsellerului Curajul de a fi vulnerabil

„Un izvor de inspirație. Glennon Doyle a reușit să facă ceea ce își dorea cel 
mai mult — să se apropie de ceilalți și să-i lase pe aceștia să se apropie de 
ea — doar pentru că a trăit într-o stare de vulnerabilitate iubitoare. Sunt 
cuvinte blânde, pline de înțelepciune, scrise de o femeie motivată de o 
speranță infinită.“

Kirkus Reviews

„Un stil direct, plin de forță. Scrisul, sau ceea ce Glennon Doyle numește 
«a trăi cu voce tare», este o terapie care o ajută să alunge singurătatea, 
să învețe să fie mai modestă și să nu-i mai fie frică să vorbească despre 
trăsăturile sale mai puțin flatante.“

Publishers Weekly
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eDIFICIul VIețII

acum câțiva ani, la biserică, au început să mi se întâm
ple lucruri ciudate. aveam câteo discuție plăcută cu o 
doamnă pe care o întâlneam acolo și, în toiul conversației, 
ea făcea o glumă care nu era chiar glumă, insinuând că 
familia noastră era „perfectă“ și că această „perfecțiune“ o 
făcea să se jeneze cu familia ei. asta sa întâmplat de trei 
sau patru ori, în două săptămâni. odată, o femeie mia 
spus: „sunteți atât de uniți, încât mă simt așa de singură.“

soțul meu, Craig, se afla lângă mine la momentul respec
tiv și mam uitat la el, nedumerită, iar el ma privit la fel 
de nedumerit. așa comunicăm noi. am dus conversația la 
bun sfârșit cum am putut, iar apoi, în drum spre casă, eu și 
Craig am întors problema pe toate părțile.

eram consternați. Ne adorăm unul pe altul, dar nu ne vine 
să spunem despre noi că suntem uniți. Femeile respective 
ar fi putut la fel de bine sămi spună: „sunt atât de invidi
oasă pe înălțimea și pe geniul tău culinar!“ am un metru 
șaizeci și cinci și tot ce știu despre gătit este să comand 
mâncare acasă. tot discutând, eu și Craig am ajuns la con
cluzia că, dacă ești slab și zâmbești mult, oamenii rămân 
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12 Nu te lăsa

cu impresia că ai secretele universului la degetul mic și că 
toată viața nai fost atins nici măcar că o floare. Dacă se 
întâmplă să porți și niște blugi la modă, nu mai ai scăpare!

Concluzia aceasta ma indispus foarte tare. Nu îmi place 
să le fac pe alte femei să se simtă inferioare. Și voiam ca 
interiorul meu să se potrivească, întrun fel, cu ceea ce 
lăsam să se vadă în afară. Dar miera teamă să nu ajung 
cumva să arăt precum Pig Pen sau Courtney love ca sămi 
reușească asta. Căci, vedeți voi, sunt bulimică și alcoolică, 
în curs de recuperare. timp de douăzeci de ani, am fost 
victima mâncării și a băuturii, a drogurilor și a iubirilor 
nocive. am suferit. Familia mea a suferit.

am avut o copilărie aproape magică, ceea ce a adus un 
plus de vinovăție pe lângă durerea și confuzia mea. 
„Glennon — de ce îţi prăjești minţile, când nai niciun 
motiv?“ Răspunsul meu ar fi că mam născut un pic 
defectă, cu o extra doză de sensibilitate. Pe măsură ce creș
team, simțeam că îmi lipsea bruma de protecție de care 
aveam nevoie în faţa riscurilor vieții — riscuri precum 
prietenia, iubirea tandră și respingerea. Mă simțeam stin
gheră, demnă de dispreţ, vulnerabilă. Și nu voiam să pășesc 
pe câmpul de luptă al vieții cu asemenea sentimente. Nu 
credeam că pot supraviețui. așa că miam născocit o lume 
mică, a dependenței, și mam ascuns în ea. Mă simțeam în 
siguranță aici. Nimeni nu mă putea atinge.

apoi totul sa schimbat. De Ziua Mamei*, în 2002, nemă
ritată și dependentă de droguri, am descoperit că sunt 
însărcinată. Privirea îmi juca între testul pe carel țineam 
în mâna tremurândă și ochii injectați ce se reflectau în 

* Mother’s Day, în original. În statele unite este sărbătorită în a doua 
duminică din luna mai. (N. red.)
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eDIFICIul VIețII 13

oglinda din baie. am încercat sămi armonizez adevăru
rile: sunt o bețivă. sunt singură. sunt însărcinată.

Și, pentru că nu aveam habar ce altceva să fac, mam rugat. 
Mam rugat în singurul fel pe carel știam — prin urlete, 
și acuzații, și cereri de iertare, și lacrimi, și promisiuni 
nebune. Când mam ridicat, în final, de pe podea, miam 
zis că voi fi mamă. am ieșit din baie și am jurat să nu mai 
pun gura pe băutură, pe țigări, pe droguri, să nu mai am 
relații nesănătoase și să nu mă mai îndop cu mâncare. a 
fost un jurământ greu de respectat. Mam pomenit numai
decât măritată cu un bărbat pe care îl cunoșteam de numai 
zece nopți de trezie. Căsătoria cu Craig sa dovedit a fi cea 
mai bună decizie pe care, de fapt, nu am luato niciodată.

atunci am descoperit că sunt puternică. acesta a fost 
primul lucru adevărat pe care lam învățat despre mine. 
am învățat, de asemenea, că să fii soție, să fii mamă și 
să stai departe de băutură sunt lucruri foarte dificile. 
Întotdeauna mam întrebat dacă altor femei li se par aceste 
lucruri la fel de grele cum mi sau părut mie.

Întro zi, eram la locul de joacă împreună cu o nouă pri
etenă, tess, pe care o știam de la biserică. Intuiam că tess 
are probleme în căsnicie. Însă nu apucaserăm să vorbim 
despre asta, pentru că eram prea ocupate să abordăm 
lucruri mai importante, precum antrenamentele de fotbal 
și momentelecheie ale meciurilor. Mă frustra că discuțiile 
noastre nu ajungeau niciodată la un nivel mai profund. 
Păream incapabile să discutăm tocmai lucrurile care meri
tau a fi discutate.

Frustrată cum eram, am început să mă gândesc la 
timpul și efortul depuse ca să construiesc învelișuri pro
tectoare între inima mea frântă și lumea frântă. am 
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14 Nu te lăsa

reflectat asupra felului în care mam îndepărtat de ceilalți 
oameni — oameni care mar fi putut face să sufăr mai mult 
decât sufeream deja. oameni care ar fi putut fi dezgustați, 
dacă miar fi văzut adevărata față. spaima dea fi văzută 
așa cum eram ma făcut să mă ascund ani de zile în buncă
rul dependenței. Când am reușit să mă târăsc afară din el, 
am început sămi port secretele și rușinea ca pe o armură 
și lipsa vulnerabilității, ca pe o armă. Viața mi sa părut 
întotdeauna o luptă căreia trebuia săi supraviețuiesc. Însă 
acolo, la locul de joacă, miam dat seama că supraviețuirea 
nu mai era deajuns. stând lângă tess, am realizat că, de 
fapt, nu stăteam deloc lângă Tess. Între noi erau atâtea stra
turi de armură, a mea și a ei, încât ne era imposibil să ne 
atingem una pe cealaltă. Și deam fi vrut, și tot nam fi 
putut să ne apropiem cum trebuie, pentru că neam fi livrat 
una alteia doar povești despre viețile noastre „perfecte“.

Dintrodată, toate acestea mi sau părut absolut ridicole. 
sigur, nu mai consumam nimic și nu mă mai ascundeam, 
dar negândumi trecutul față de ceilalți, protejândumă cu 
scutul secretelor și al rușinii, nu făcusem decât să mă izolez. 
eram singură și ușor plictisită. o viață în care nu ajungi la 
ceilalți e îngrozitor de plictisitoare. am avut revelația că 
poate e mai bine ca luptele din viața unui om să fie pur
tate fără armură și fără arme. Că poate viața devine reală, 
generoasă și interesantă când înlăturăm toate învelișurile 
protectoare pe care leam înfășurat în jurul inimii noas
tre și pășim goi pe câmpul de luptă al existenței. așa că 
mam întrebat, ca pentru mine: „Dacă las armele jos, tess 
va face la fel?“ am conchis că era un experiment ce merită 
încercat.

Mam lepădat de armură și am arborat steagul alb. 
Dintrodată, mam auzit spunândui lui tess următoarele:
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eDIFICIul VIețII 15

Ascultă. Vreau să‑ți mărturisesc că am fost dependentă de 
alcool, droguri și mâncare și că acum sunt în curs de recu‑
perare. Am fost și arestată din cauza acestor lucruri. Am 
rămas însărcinată cu Craig din greșeală și ne‑am căsătorit 
la un an după ce ne‑am cunoscut. Ne iubim la nebunie, dar 
în sinea mea sunt îngrozită că, în cele din urmă, proble‑
mele noastre legate de sex și de furie or să ne dea peste cap. 
Uneori mă simt tristă și îngrijorată, când altora li se întâm‑
plă lucruri bune. Îmi pierd cumpătul în mod regulat când 
interacționez cu cei de la relații cu clienții, cu copiii sau cu 
soțul meu. Am în mine o furie gata oricând să răbufnească. 
Iar acum sufăr de depresie postnatală. Cea mai mare parte 
a zilei o petrec cu speranța că o să fiu, pur și simplu, lăsată 
în pace de propriii copii. Chase mi‑a adus un bilet zilele tre‑
cute, pe care scria: „Sper că mami o să fie bună astăzi.“ E 
deprimant și înfricoșător, pentru că mă tot întreb ce se va 
întâmpla dacă acest sentiment nu o să dispară. Poate că nu 
sunt în stare să joc rolul ăsta de mămică. Mă rog, voiam să 
știi toate astea.

tess ma fixat cu privirea atât de mult timp, încât am 
crezut că o să cheme preotul sau că o să sune la 112. apoi 
iam văzut lacrimile rostogolinduse pe obraz. am stat 
liniștită și mia spus totul. Cu soțul ei lucrurile mergeau 
rău, se pare. Foarte rău. lui tess îi era frică și se simțea sin
gură. Însă în ziua aceea, la locul de joacă, tess a hotărât că 
vrea să fie ajutată și iubită mai mult decât să mă convingă 
că e perfectă.

Deabia ne cunoscuserăm, dar neam dat seama că amân
două trăiam același lucru. am trecut printro perioadă 
grea în următoarele câteva luni. terapie, despărțire, furie, 
teamă și multe lacrimi. Dar o mică armată a iubirii a 
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