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CAPITOLUL 1

BUCURIA DE A TRÃI PRIN IUBIRE

Una dintre frumoasele compensaþii ale vieþii 
este faptul cã, ajutându-i din inimã pe ceilalþi, 
te ajuþi, de fapt, pe tine.

RALPH WALDO EMERSON

Fiecare dintre noi stabileºte diverse relaþii cu cei din jur. 
Interrelaþionãm cu tot soiul de oameni: vecini, colegi 

de muncã, copii, parteneri de viaþã, pãrinþi, fraþi sau surori 
ºi prieteni. La fel de bine, intrãm în contact ºi cu vânzãtorul 
de la alimentarã, cu bãrbatul care tocmai ne-a reparat 
o þeavã spartã, chiar ºi cu femeia care a sunat asearã, exact 
în timpul cinei, doar ca sã facã un „scurt sondaj de opinie“, 
avertizându-ne cã nu încearcã „sã ne vândã nimic“. De 
fapt, oamenii stabilesc o anumitã relaþie cu fiecare persoanã 
cu care interacþioneazã într-un fel sau altul, în viaþa de zi 
cu zi. 

La fel ca majoritatea oamenilor, fiecare dintre noi îºi 
doreºte sã se înþeleagã cât mai bine cu toatã lumea, însã, 
dupã cum probabil cã aþi observat, în relaþiile cu cei din 
jur apar mereu nenumãrate probleme. Apar neînþelegeri 
cu privire la cine foloseºte maºina, la cine spalã vasele sau 
chiar la cine a uitat peste noapte filtrul de cafea aprins la 
locul de muncã. 

Atunci când relaþiile cu cei apropiaþi devin tensionate, 
ne întrebãm dacã nu cumva ne lipseºte nouã ceva, un lucru 
pe care poate cã ceilalþi l-au gãsit. Dacã iubirea este atât de 
importantã ºi dacã þinem cu adevãrat la cineva, atunci de ce 
relaþia respectivã este totuºi atât de dificilã? 
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Împlinirea totalã

În cabinetul meu de consiliere, am primit mulþi oameni 
care mi-au povestit despre relaþiile lor compromise ºi 
despre visurile lor spulberate. Chiar sãptãmâna trecutã, un 
pacient mi s-a destãinuit astfel: „Nu mi-am imaginat nicio-
datã cã voi ajunge aºa la cei 42 de ani ai mei. Am la activ 
douã divorþuri, copiii mi-i vãd din an în paºti ºi, în plus, 
habar n-am ce-aº putea face cu viaþa mea.“ 

Ca adulþi, cei mai mulþi dintre noi pornesc la drum cu 
speranþe mari. Visãm, cu toþii, cã vom avea o carierã de 
succes, cã ne vom îmbogãþi, cã vom avea o familie integrã 
ºi cã ne vom bucura de viaþã. Însã, înainte de vârsta mij-
locie, aceste visuri devin adevãrate coºmaruri pentru mulþi 
oameni. De-a lungul anilor, am încercat întotdeauna sã le 
transmit cu optimism pacienþilor mei cã nu este niciodatã 
prea târziu sã faci anumite lucruri în viaþã. Cã nu trebuie 
decât sã iei neîntârziat decizia de a face ceea ce-þi doreºti.

Consider cã secretul unei vieþi încununate de succes 
constã în a descoperi cât de important este sã fii iubitor 
cu cei din jur. Ce lucru îþi aduce, de fapt, împlinirea totalã 
în viaþã? Fiecare om are un rãspuns propriu la aceastã 
întrebare: banii, promovarea profesionalã, faima, propri-
etãþile funciare, victoria. Toate acestea sunt niºte dorinþe 
îndreptãþite, însã ce anume ne dã cu adevãrat acel sentiment 
de împlinire plenarã? Din punctul meu de vedere, succesul 
înseamnã „a lãsa un colþ personal de lume într-o stare mai 
bunã decât l-ai gãsit“. Acest colþ personal de lume poate fi 
reprezentat de cartierul unui oraº sau chiar de zecile de þãri 
prin care am cãlãtorit. Indiferent de graniþele pe care le are 
lumea fiecãruia dintre noi, dacã vom cãuta sã îmbogãþim 
vieþile celorlalþi stabilind relaþii bune cu ei, vom ajunge niºte 
oameni împliniþi. 

Adevãrul este cã noi, oamenii, suntem fãcuþi sã interac-
þionãm cu cei din jur. Experienþa relaþiilor bazate pe iubire 
este mai valoroasã decât orice lucru care ne-ar putea aduce 
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bani, faimã sau recunoaºtere profesionalã. Cu toate cã 
sensul cuvântului „iubire“ este, deocamdatã, ambiguu pen-
tru dumneavoastrã, am speranþa cã, parcurgând aceastã 
carte, veþi reuºi sã vã daþi seama sub ce forme se manifestã 
acest sentiment în viaþa de zi cu zi. Când îi iubim pe cei din 
jur pentru simplul fapt cã sunt oameni, simþim o bucurie 
nemãrginitã.

Suntem împliniþi cu adevãrat numai atunci când cãutãm 
sã îmbogãþim vieþile celorlalþi.

Care este rostul acestei cãrþi despre iubire?

Ca sã fim fericiþi iubindu-i pe cei din jurul nostru, cel 
mai important lucru pe care trebuie sã-l facem este sã ne 
strãduim sã le arãtãm afecþiunea noastrã, ºi nu sã tânjim 
dupã afecþiunea lor. Acesta este principalul motiv pentru 
care am ales sã scriu o altã carte despre iubire, pe lângã 
miile de articole ºi sutele de cãrþi care au fost închegate pe 
marginea acestui subiect, în ultimii 50 de ani. Majoritatea 
scrierilor de pânã acum se concentreazã asupra „modului în 
care puteþi sã aveþi parte de iubirea dupã care tânjiþi“. Într-
adevãr, faptul de a fi iubit este o consecinþã plãcutã a dra-
gostei pe care o simþiþi pentru ceilalþi oameni, însã adevãrata 
bucurie a iubirii se naºte, în primul rând, din afecþiunea pe 
care le-o arãtaþi celor din jur, fãrã a vã pãsa de sentimentele 
pe care le au ei, în schimb, pentru dumneavoastrã.

O atitudine afectuoasã

Cu câþiva ani în urmã, am scris o carte despre modul în 
care putem sã ne exprimãm iubirea cu adevãrat, în relaþiile 
cu ceilalþi. Cele cinci limbaje ale iubirii s-a vândut în peste 
cinci milioane de exemplare în Statele Unite ale Americii ºi 
a fost tradusã în 35 de limbi din întreaga lume.1 În aceastã 
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carte, am fãcut referire la principalele cinci modalitãþi prin 
care împãrtãºim ºi receptãm iubirea:

• cuvintele de încurajare;
• timpul acordat;
• primirea de daruri;
• serviciile;
• mângâierile fizice.

Fiecare dintre noi stãpâneºte anumite limbaje ale iubi-
rii mai bine decât alþii. Dacã avem un limbaj comun cu 
parte nerul de viaþã, atunci acesta se va simþi iubit. Dacã nu 
reuºim sã folosim un limbaj comun, atunci el se va simþi 
respins, chiar dacã ne exprimãm totuºi iubirea prin inter-
mediul celorlalte limbaje. 

Reacþiile cititorilor faþã de cartea amintitã au fost foarte 
încurajatoare. Mi-au scris mii de oameni pentru a-mi mul-
þumi: „Vã sunt recunoscãtor cã m-aþi ajutat sã fac ceea 
ce mi-am dorit dintotdeauna, ºi anume sã-mi iubesc cu 
adevãrat apropiaþii.“

Totuºi am fost îngrijorat de oamenii care mi-au spus cã, 
deºi au înþeles ideea existenþei celor cinci limbaje ale iubirii, 
nu aveau de gând sã înveþe sã le punã în practicã în viaþa de 
familie. Ba mai mult, soþul unei doamne mi-a spus sfidãtor: 
„Nici nu mã gândesc sã spãl vase, sã dau cu aspiratorul ºi sã 
spãl rufe doar pentru cã asta o face pe soþia mea sã se simtã 
iubitã.“ Bãrbatul respectiv ºtia ce înseamnã iubi rea, dar nu 
avea ºi atitudinea potrivitã pentru o împãrtãºi.

În consecinþã, m-am gândit cã, dacã oamenii ar ºti cum 
sã-ºi exprime iubirea mai bine, ar fi mai dornici sã facã acest 
lucru. Însã acum îmi dau seama cã presupunerea mea de 
atunci a fost greºitã. Limbajele despre care am vorbit în 
cartea mea reprezintã niºte modalitãþi importante prin care 
ne putem exprima afecþiunea faþã de ceilalþi, însã, dacã nu 
avem o bazã pentru aceste limbaje, atât cuvintele, cât ºi 
faptele noastre sunt lipsite de substanþã.
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Cele ºapte trãsãturi ale unei persoane iubitoare nu sunt 
complementare cu cele cinci limbaje ale iubirii, ci repre-
zintã chiar fundamentul fiecãruia dintre ele. Pentru a-i iubi 
cu adevãrat pe cei cu care întreþinem relaþii, trebuie ca, 
pe baza acestor ºapte însuºiri, sã ne cultivãm o atitudine 
afectuoasã pe care s-o exteriorizãm în cele mai obiºnuite 
împrejurãri.

Calea spre nobleþea sufleteascã

Sunt convins cã cei mai mulþi dintre noi îºi doresc sã 
devinã niºte persoane mai iubitoare. Adicã noi, oamenii, 
vrem atât sã þinem la cei din jur, cât ºi sã dãm dovadã de 
dragoste în mod dezinteresat, în toate interacþiunile pe 
care le avem cu cei din jur. De fiecare datã când putem 
sã le sãrim celorlalþi în ajutor, suntem mulþumiþi de noi 
înºine, întrucât ni se pare demn ºi nobil sã procedãm aºa. 
În schimb, atunci când reflectãm asupra faptelor noastre 
egoiste, suntem dezamãgiþi de atitudinea noastrã. 

Din rândul oamenilor trecuþi de prima tinereþe, care, 
dupã o vreme, privesc înapoi spre viaþa lor, cei mai mul-
þumiþi dintre ei sunt aceia care ºi-au împãrtãºit iubirea cu 
apropiaþii lor. Este vorba atât de oameni care au adunat 
bogãþii semnificative în viaþã, cât ºi de oameni care trãiesc 
din venituri modeste. Sunt persoane care fie au un statut 
social reputat, fie, dimpotrivã, trãiesc în anonimat. Indi-
ferent de situaþia lor, aceºti oameni au, cu toþii, un zâmbet 
de mulþumire întipãrit pe chip, întrucât ºi-au atins scopul de 
a transforma lumea într-un loc mai bun. Nu ºtiu cum este 
viaþa dumneavoastrã, dar ºtiu cã, atunci când veþi ajunge sã 
vã întemeiaþi relaþiile personale pe baza celor ºapte trãsãturi 
amintite, veþi deveni un om împlinit.

Dorinþa mea este ca aceastã carte sã vinã în sprijinul per-
soanelor care se identificã cu acel soþ care a refuzat sã-ºi arate 
iubirea faþã de propria soþie, ajutându-i sã-ºi dea seama cã 
dragostea reprezintã calea spre nobleþea sufle teascã. Sper 
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cã ºi dumneavoastrã veþi ajunge la aceeaºi concluzie! Existã 
o vorbã care spune aºa: „Iubeºte-mã ca sã te iubesc ºi eu.“ 
Dacã trãiþi în mod egoist, veþi rãmâne singur ºi fãrã niciun 
rost în viaþã. Dacã trãiþi iubindu-i pe ceilalþi, veþi cunoaºte 
mulþumirea deplinã.

Semnificaþia iubirii sincere

De cele mai multe ori, sensul cuvântului iubire este 
ambiguu, întrucât acesta este folosit în foarte multe con-
texte diferite. În fiecare zi, îi auzim pe oameni spunând: 
„Iubesc marea. Iubesc munþii. Iubesc oraºul New York. Îmi 
iubesc câinele. Îmi iubesc noua maºinã. Îmi iubesc mama.“ 
Apoi, îndrãgostiþii îºi spun, ºi ei: „Te iubesc.“ Lumea folos-
eºte chiar ºi expresia „a cãdea în mrejele iubirii“. Ca sã 
vedeþi! Câteodatã mã întreb: „Oare cum este sã cazi în mre-
jele iubirii ºi oare cum te simþi când te trezeºti din aceastã 
vrajã?“ 

Iubirea nu este un sentiment care pune stãpânire pe noi. 
La fel de bine, nu este nici un scop de neatins, dependent 
de faptele celorlalþi. Iubirea sincerã este cât se poate de tan-
gibilã; aceasta izvorãºte din propria noastrã atitudine ºi se 
reflectã cel mai bine în faptele pe care le sãvârºim. Dacã 
trãim cu ideea cã iubirea este un simplu sentiment, vom fi 
dezamãgiþi cã nu reuºim s-o trezim mereu în noi. În schimb, 
dacã conºtientizãm cã iubirea þine în primul rând de fapte, 
putem sã folosim resursele pe care le avem la îndemânã, 
pentru a-i iubi cu adevãrat pe cei din jur.

Iubindu-i sincer pe cei din jur, ne înfãþiºãm 
aºa cum suntem cu adevãrat, 

adicã aºa cum vrem sã ne perceapã ceilalþi oameni.
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Caracterul sublim al iubirii sincere

Iubirea sincerã este la fel de simplã ºi de autenticã 
 precum afecþiunea de care dãm dovadã atunci când îi acor-
dãm sprijin moral unui angajat care are o zi grea, atunci 
când le facem mofturile copiilor înainte de reînceperea 
ºcolii, când facem o donaþie cãtre secþia localã de pompieri, 
când complimentãm un prieten, când îi facem partenerului 
sau par tenerei un masaj înainte de culcare sau când tre-
bãluim prin bucãtãrie, în locul colegului sau al colegei de 
apartament, cu toate cã suntem, ºi noi, obosiþi dupã o zi 
grea de muncã.

De asemenea, iubirea sincerã poate însemna, la fel de 
bine, ºi un exemplu de curaj, aºa cum reiese din faptele 
asistentei medicale Ruby Jones, din New Orleans. În 2005, 
când uraganul Katrina a lovit oraºul, aceastã femeie în 
vârstã de 67 de ani, care lucra la sanatoriul centrului med-
ical Lindy Boggs, a decis sã înfrunte furtuna împreunã cu 
cei opt pacienþi ai ei, aflaþi pe moarte. „Nu încerca sã faci 
pe eroina!“, o avertizaserã propriii copii. Însã Ruby încerca 
doar sã-ºi facã datoria. Ea s-a prezentat duminicã la servi-
ciu ºi nu ºi-a mai pãrãsit pacienþii pânã joi, când aceºtia au 
fost evacuaþi din sanatoriu. Atunci când, din cauza furtunii, 
s-au spart ferestrele ºi uºile au ieºit din balamale, Ruby ºi-a 
încurajat pacienþii spunându-le: „Sunt alãturi de voi, nu plec 
nicãieri!“ Chiar ºi atunci când instituþia a rãmas fãrã elec-
tricitate ºi apã curentã ºi a început sã fie inundatã, doamna 
Jones a rãmas grijulie alãturi de bolnavii ei, îmbãindu-i, 
hrãnindu-i ºi oblojindu-le rãnile. În ziua de joi, când, dupã 
evacuarea bolnavilor, a putut sã plece ºi ea din sanatoriu, 
Ruby era înfometatã ºi însetatã, dar mulþumitã cã-ºi þinuse 
promisiunea de a rãmâne alãturi de pacienþi pânã în ulti-
mul moment. Iubirea pentru aceºtia i-a dat curaj în cele mai 
cumplite momente.2

De curând, am fost în vizitã la o pacientã în vârstã de 
52 de ani, mamã a cinci copii ºi bolnavã de cancer în fazã 
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terminalã. I-am studiat acesteia comportamentul mai mulþi 
ani la rând ºi am ajuns la concluzia cã este una dintre per-
soanele cele mai iubitoare pe care le-am cunoscut vreodatã. 
Aceastã femeie ºi-a înfruntat moartea cu stoicism, dar ºi cu 
seninãtate. Nu voi uita niciodatã cuvintele ei: „I-am învãþat 
pe copiii mei cum sã-ºi trãiascã viaþa. Însã acum vreau sã-i 
învãþ ºi cum trebuie sã moarã.“ Prin urmare, oamenii care 
iubesc sincer îºi aratã dragostea faþã de ceilalþi chiar ºi pe 
patul de moarte. 

Iubirea ca alegere personalã

Într-adevãr, oricât de mult v-aþi dedica viaþa iubirii, tot 
nu veþi fi scutiþi de greutãþi. Dacã aveþi impresia cã iubi-
rea vã asigurã un trai liniºtit, vã înºelaþi amarnic! În istoria 
 acestei lumi, avem exemple destule de oameni, unii foarte 
afectuoºi, care, pe lângã faptul cã au înfruntat cutremure, 
inun daþii, tornade, uragane, accidente rutiere, boli ºi alte 
greu tãþi, au mai fost ºi persecutaþi, pentru cã au militat în 
favoarea unei vieþi trãite sub semnul iubirii.

Cum este posibil ca cineva care a trecut prin atâta sufe-
rinþã sã mai vrea, ulterior, sã-ºi dedice viaþa iubirii? Atunci 
când suntem copleºiþi de necazuri, avem, în mod paradoxal, 
cele mai semnificative ºanse de a iubi ºi de a fi iubiþi. Unul 
dintre aspectele plãcute ale vieþii trãite întru iubire este cã 
împlinirea personalã nu este condiþionatã de circumstanþele 
exterioare nouã. Adicã suntem fericiþi prin simplul fapt cã-i 
iubim pe cei din jur, indiferent dacã ei ne rãspund sau nu în 
acelaºi fel ºi indiferent dacã împrejurãrile sunt sau nu favo-
rabile dragostei noastre.

Iubirea poate fi împlinitã ºi de compasiunea simþitã faþã 
de cei pe care îi ajutãm. Însã dragostea reprezintã mai ales o 
atitudine afirmatã astfel: „Vreau sã-mi dedic viaþa celorlalþi 
oameni, oferindu-le sprijinul meu.“
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