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ORDENA LA TEVA VIDA

Queda’t només 

amb el que és essencial... 

i troba la felicitat! H IDEKO YAMASHITA
va néixer al Japó. Quan estudiava a 

la universitat, va descobrir els tres 

passos del danshari a través del ioga. 

Uns quants anys més tard, en visitar 

un temple, va tenir una revelació, i 

no només va comprendre el que 

significa realment el minimalisme, sinó 

també com es podien aplicar aquests 

preceptes del ioga a les nostres llars 

i les nostres vides. Així va néixer el seu 

llibre, Dan-sha-ri: Ordena la teva vida, 

que ha venut més de quatre milions 

d’exemplars a tot el món.  
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Més de 4 milions d’exemplars venuts 
a tot el món

Hideko Yamashita, precursora al Japó del danshari (dan = rebut-

jar les coses innecessàries; sha = desempallegar-se de les coses 

inútils que es posseeixen; ri: detectar el desig insà per les coses 

innecessàries), ens ensenya a desfer-nos de tot allò que no és 

útil a la nostra vida i que no ens fa feliços: des de la roba que 

ens sobra a l’armari fins aquella relació que arrosseguem per 

costum però que no ens omple. 

En la línia del llibre de gran èxit La màgia de l’ordre, de Marie 

Kondo, Hideko Yamashita ens ensenya que com menys coses 

tinguem, millor, i ens proposa un estil de vida més respectuós 

amb el medi ambient, més coherent amb les nostres neces-

sitats reals i la nostra capacitat adquisitiva i, per sobre de tot, 

ens mostra una filosofia vital que ens ajuda a ser feliços sense 

dependre del que és material. 
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amb el que és essencial...

i troba la felicitat!
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ELMÈTODE
DANSHARI ®
ha millorat amb el
temps gràcies a totes
les persones que
han participat en els
seminaris. És un procés
continu d’evolució i
millora.
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CONÈIXER
ÉS ESTIMAR
COM
FUNCIONA
EL DANSHARI?
QUAN CONEIXEM
EL MECANISME,
EN SURTEN
LES GANES

CAPÍTOL 1
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El danshari
com a mètode
per ordenar
sense ordenar
En primer lloc, em centraré en la definició del dan-
shari. Quan s’entén el seu mecanisme, es desperta en
nosaltres una gran motivació, i és per això que resulta
molt important comprendre’n bé el significat. Posem
per cas que algú ens demana que netegem casa nos-
tra. Què és el primer que ens passa pel cap? Qüestions
com ordenar, endreçar i netejar (escombrar, fregar…),
probablement. Però quina és la diferència exacta entre
ordenar i endreçar? La diferència no és gaire clara, oi
que no?

En el mètode danshari donem molta importància al
fet d’ordenar i intentem definir-lo i delimitar-lo amb
tota claredat. Ordenar és una operació mitjançant la
qual triem les coses necessàries. L’eix de l’acció es tro-
ba en la relació d’aquestes coses amb el «jo» i amb el
temps, amb l’ara. És a dir, ens hem de preguntar si una
cosa en concret i «jo» tenim una relació viva en el mo-
ment present, si la seleccionem per conservar-la o no.

Oi que us fa un salt el cor? Normalment ens posem
a ordenar sense cap mena de consciència. Si ho fem
amb l’eix «jo-temps» mal situat, no distingirem entre el
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que és realment necessari i el que només és un trasto.
«No m’agrada, però no ho puc llençar… M’ho va rega-
lar algú…». Guardem segons què amb la idea que, en
algun moment, ho farem servir, però en realitat això
no passa mai perquè sabem segur que tot el que tenim
abandonat és com si fos un residu. Pel que fa a aquest
tipus de coses, podem dir que el seu eix està descentrat
respecte a ell mateix, a la persona i al seu ús futur des-
conegut o al del passat ja llunyà.

A grans trets, us diré que la major part del que fem al
mètode danshari consisteix a posar ordre basant-nos
en aquest eix «jo-temps». L’acció no només consis-
teix a llençar, és a dir, a posar en pràctica el principi
del SHA. No es pot dir que algú ordena si aquest fet
es limita a posar coses en una bossa d’escombraries
per abandonar-la després amb moltes altres al tras-
ter. Això només és canviar-les de lloc, treure-les del
mig. Només és un trasllat, res més. Segons el mètode
danshari és essencial treure les coses fora de casa. En
aquest cas, què passarà després d’haver practicat l’acte
del SHA, de llençar?

Només conservarem les coses necessàries
i apropiades per a nosaltres, les que te-
nen un sentit i una existència justifi-
cada pel seu ús.
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El temps és en realitat un present etern. Per això, els ob-
jectes amb una existència útil sempre es renoven. En al-
tres paraules, s’ha de substituir constantment tal com ho
faria un metabolisme. Quan ens posem a ordenar serio-
sament, comencem examinant amb espontaneïtat què
ens quedarem i què no. Això passa perquè hem comprès
que vivim envoltats de coses supèrflues i innecessàries, i
comencem a seleccionar només les útils. En aquest mo-
ment ens trobarem en l’estat del DAN, impedir el pas. El
danshari es pot definir com un estat de llibertat i lleu-
geresa sense afecció per les coses (RI), al qual arribem
després de passar pel DAN (impedir el pas) i practicar el
SHA (llençar).
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