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CUVÂNT-ÎNAINTE

După ce am publicat prima mea carte, Vrei să 
iubeşti? Începe cu tine!, am rămas cu o idee în suflet: am 
scris despre dependenţa emoţională, am povestit despre 
parteneri și relaţii toxice, despre „așa nu”, însă simţeam 
că nu am oferit suficiente informaţii despre ceea ce ar 
însemna „așa da”. Bine, bine, am înţeles cum arată o relaţie 
toxică, dar ce putem face pentru a nu mai repeta tiparul 
acela disfuncţional?

De aici ideea acestei cărţi, de data aceasta despre 
relaţii sănătoase. Despre ce presupune a alege în mod 
conștient, nu prin rănile emoţionale din copilărie, nu pe 
pilot automat. Am combinat mai multe teorii din cele două 
pasiuni ale mele, psihologia și spiritualitatea, și sper să 
aduc o rază de speranţă în sufletul vostru: da, se poate iubi 
conștient! Se poate o relaţie împlinită, sănătoasă… chiar și 
până la adânci bătrâneţi!
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INTRODUCERE

Călătoria pe calea dezvoltării personale, odată 
începută, nu se termină niciodată! Cu atât mai puţin când 
este vorba despre a trăi în echilibru și plenitudine, învăţând 
să vindecăm relaţiile de cuplu, învăţând să iubim în mod 
conștient, în libertate!

Mulţi dintre noi descoperim, la un moment dat, în 
viaţă, că nu știm cum să creăm relaţii sănătoase – pentru că 
nimeni nu ne învaţă aceste lucruri. Nu există, cel puţin nu 
în societatea noastră, nici noţiunile elementare de educaţie 
relaţională. Iar bunele intenţii nu sunt de ajuns! Degeaba 
îţi dorești, dacă nu știi exact ce anume este de făcut pentru 
a face lucrurile să funcţioneze. Degeaba îmi doresc eu, din 
tot sufletul, cu toată intenţia mea, să pilotez un avion; dacă 
nu știu ce este de făcut, nu voi putea pilota nimic.

Poate ţi se pare un exemplu exagerat, pentru că, în 
fond, toată lumea se pricepe la relaţii, nu avem nevoie nici 
de cursuri, nici de o carte în plus. Însă realitatea ne arată 
că, din păcate, nu este chiar așa de simplu… Altfel, dacă 
toată lumea s-ar pricepe, nu ar exista atâta nefericire în 
cuplu și atâtea relaţii care se termină înainte de vreme, deși 
cei doi se iubesc și visau să fie împreună toată viaţa.

Descoperim aceste lucruri după ce am trecut prin 
mai multe relaţii, repetând același tipar disfuncţional, 
după ce am trăit experienţe dureroase și dezamăgiri, după 
ce am atras mereu același tip de persoane, după ce am găsit 
persoane minunate, dar am stricat totul, sau după ce am 
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trecut prin perioade lungi de singurătate, așteptând par-
tenerul perfect care nu mai apărea. Învăţăm să relaţionăm 
în cuplu printr-o dinamică de tipul „experimentând și 
greșind” – în cazurile fericite, reușind să învăţăm ce avem 
de învăţat din lecţiile respective, în cazurile mai puţin 
fericite, repetând, la nesfârșit, aceleași situaţii.

Există multe aspecte de care nu suntem conștienţi 
în relaţii, de aceea, în această carte intenţionez să abordez 
relaţiile de iubire conștientă.

Vom începe un proces de transformare și voi încerca 
să vă împărtășesc instrumente care să vă sprijine și să vă 
ajute să deschideţi ușa relaţiilor sănătoase, libere, fericite, 
care se vor baza, în primul rând, pe relaţia minunată pe 
care este obligatoriu să o aveţi, mai întâi de toate, cu voi 
înșivă.

Te invit, prin această carte, la un proces de reflecţie, 
un proces profund de introspecţie. Îţi recomand, de 
asemenea, să ai la îndemână un caiet în care să îţi notezi 
ceea ce îţi atrage atenţia (pentru că, în acest mod, conști-
entizarea va fi și mai profundă), și un pachet de șerveţele, 
în caz că vor apărea câteva lacrimi. Nu te speria, este 
firesc, orice reconstrucţie necesită săpături adânci, iar 
pentru a construi o relaţie de cuplu sănătoasă, va trebui să 
dărâmăm, să excavăm și să pregătim terenul pentru o con-
strucţie solidă, având ca baze iubirea și libertatea. Nu poţi 
construi un palat dacă nu dărâmi, înainte, cocioaba care 
există pe terenul respectiv.

Așa cum povesteam și în prima mea carte, Vrei să 
iubeşti? Începe cu tine!, drumul spre o relaţie de cuplu 
armonioasă pleacă de la o relaţie bună cu tine însuţi / însăţi. 
Nu pledez pentru egocentrism, așa cum ar putea fi înţeles 
acest îndemn al meu, însă este greu să fii fericit cu orice din 
exteriorul tău, dacă ceea ce simţi, în interior, este un mare 
gol. 
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Nici nu sunt împotriva relaţiilor, nici vorbă! Pentru 
că, în prima mea carte, am vorbit mult despre relaţii 
toxice, nu aș vrea să credeţi că nu încurajez relaţiile 
sau căsătoria. Așa cum spun Harville Hendrix și Helen 
LaKelly Hunt, autorii teoriei relaţionale Imago, despre 
care voi povesti în această carte: „Ne naştem dintr-o 
relație. Ne rănim într-o relație. Ne vindecăm printr-o 
relație. Nu putem afla cine suntem şi nu putem ajunge 
cine am fost meniți să fim, decât într-o relație. Esențial- 
mente, noi constituim relațiile noastre. Iar cea mai impor-
tantă relație pentru descoperirea şi transformarea sinelui 
este relația noastră principală de iubire. Acesta este 
contextul în care puteți, de fapt, să vă resetați creierul, 
schimbând modul în care gândiți şi simțiți.”

Personal, sunt pro relaţii și pro căsătorie – evident, 
pentru cine își dorește această variantă. Cu toate acestea, 
nu sunt pro suferinţă și nefericire! Până la adânci bătrâneţi? 
Da, cine nu și-ar dori? Însă NU în orice condiţii! Iar dacă 
vine un moment în care este evident că relaţia se va sfârși 
(sau că ar fi mai bine să se termine), este important ca des-
părţirea să fie una cât mai conștientă și civilizată, pentru 
binele tuturor celor implicaţi. Luptă până la capăt pentru 
relaţie și pentru iubirea ta, evident, dar dacă totul îţi arată 
că s-a terminat, acceptă că s-a terminat. Închide capitolul 
cu demnitate și mergi mai departe. Mulţumește pentru 
această experienţă și păstrează în sufletul tău doar ce a fost 
frumos și te-a ajutat să evoluezi.

Vei înţelege, de asemenea, prin intermediul acestei 
cărţi, care este sensul spiritual al unei relaţii și care sunt 
nevoile psihologice pe care încercăm să le satisfacem prin 
intermediul acesteia. Voi aborda, la un nivel mai profund, 
temele tratate în prima mea carte: dependenţa emoţională, 
fidelitatea, gelozia sau teama de abandon. Vei descoperi, 
prin acest proces de introspecţie, tiparele pe care le-aţi 
repetat în relaţiile voastre. Vom demitiza teme ca „fericiţi 
până la adânci bătrâneţi” sau „partenerul perfect”, cu 
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scopul de a pierde teama de eșec și a vă elibera de așteptă-
rile nerealiste. Vei înţelege mai bine conceptul de criză în 
cuplu și rolul ei în relaţie.

Voi prezenta sugestii care să te ajute în alegerea par-
tenerului cu mai multă maturitate emoţională, cu înţelep-
ciune, în deplină cunoștinţă de cauză.

Nu va fi o relaţie perfectă, probabil, în cele mai multe 
cazuri, însă nici nu este acesta scopul. Perfecţiunea este un 
ideal greu de atins, o așteptare prea puţin realistă și, în con-
secinţă, generatoare de frustrări. Nu va fi o relaţie perfectă, 
dar va fi o relaţie armonioasă, constructivă, funcţională, 
care va conta pentru binele și evoluţia ta.

Vei învăţa să citești semnalele care îţi spun că o 
relaţie a ajuns la sfârșit și în ce situaţii merită (sau nu) să 
încerci să o salvezi. Vei învăţa cum să îţi iei la revedere de 
la relaţia de cuplu, dacă este cazul, însă cu iubire și recu-
noștinţă, pentru a-ţi deschide sufletul la o nouă șansă și o 
nouă iubire, învăţând lecţia pe care o ai de învăţat, pentru 
evoluţia și binele tău (și al relaţiei următoare). Le vei învăţa 
fără a uita, așa cum am spus deja, baza pe care trebuie să 
construiești totul: iubirea pentru voi înșivă.

Ți-am pregătit multe întrebări și exerciţii care să te 
provoace la introspecţie. Îţi spun, încă de la început, că va 
trebui să acorzi acestor teme timp și atenţie, pentru a putea 
săpa suficient de adânc, acolo unde se află ascuns răspunsul 
adevărat. Nu primul răspuns care îţi vine în minte, doar ca 
să bifezi tema, ci acela mult mai profund, pentru care este 
necesar să reflectezi cu adevărat. Toate exerciţiile trebuie 
efectuate individual, chiar dacă ești în relaţie cu cineva și 
aţi vrea să citiţi cartea împreună. La fel ca în terapia de 
cuplu, fiecare lucrează și vindecă propria bucăţică, care va 
contribui, apoi, la binele comun.

Pentru că dacă vrei să ai o relaţie funcţională, nu  
este suficientă, așa cum am spus deja, intenţia, ci este 
nevoie și de acţiune asumată și conștientă. O relaţie sănă-
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toasă este formată din doi oameni compleţi (personal, 
nu cred în „jumătăţi“), care își asumă relaţia, fericirea 
(sau nefericirea), care cresc împreună și evoluează îm- 
preună. Cea mai bună ocazie pentru vindecare, evoluţie și 
cunoaștere de sine este într-o relaţie.

Avem nevoie, de asemenea, să învăţăm să iubim. 
Iar aici iubirea conștientă ajută foarte mult, mai ales 
atunci când chimia îndrăgostirii nu mai are efect. În acel 
moment, tot ce ne rămâne sunt angajamentul și speranţa 
că, împreună, vom putea crea relaţia conștientă și împlinită 
pe care amândoi o dorim, exersând inteligenţa relaţională 
și alegând să ne cultivăm zi de zi iubirea faţă de partener. 
O relaţie conștientă este calea spirituală care ne ajută să 
revenim „acasă”.

Evident, nu există reţete magice pentru a avea o 
relaţie magică! Este vorba, mai degrabă, de un angajament, 
un acord asumat, de convingerea că, împreună, vă este mai 
bine decât separat. Împreună puteţi crea mai multe decât 
fiecare, singur. Împreună, ţinându-vă de mână, însă nu 
legaţi. Împreună, într-o încercare de a nu încătușa iubirea 
în lanţurile dependenţei emoţionale patologice, fără a pica, 
însă, pradă unui egocentrism sau individualism excesiv. 
Este decizia de a rămâne alături de o persoană pe care o con- 
sider specială pentru mine, într-o relaţie pe care o consider 
specială. Iar dacă relaţia și persoana respectivă sunt 
speciale, pentru că eu așa le văd, eu le aleg în fiecare zi, 
pentru ce aș mai simţi nevoia să caut altceva special în viaţa 
mea?

În primul capitol vom vorbi despre nevoile psi-
hologice din relaţii: te voi ghida pentru a vă descoperi 
rănile din copilărie, pentru a înţelege de ce atragem 
anumite persoane, parteneri cu același tipar, pentru a 
descoperi motivele inconștiente care ne împing să ne 
comportăm într-un anumit fel și nu în altul, în relaţiile 
noastre. Vei descoperi, de asemenea, în ce mod te-a influ-
enţat modelul de cuplu al părinţilor și vei putea să te 
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eliberezi de informaţiile și credinţele limitative care nu-ţi 
fac bine și de care nu mai ai nevoie.

În capitolul doi am propus regândirea ideii 
de relaţie: pentru a trăi o relaţie în mod conștient, avem 
nevoie să ne eliberăm de teama pierderii partenerului, 
să depășim dependenţa emoţională, să nu mai ignorăm 
prezentul, așteptând schimbări magice ale partenerului 
sau așteptând fericirea în cuplu „atunci când…” (comple-
tează cu ce dorești: „atunci când vom avea suficienţi bani 
/ vom avea copii / vor fi copiii mari / el se va schimba, / el 
va renunţa la viciile sale / el își va părăsi soţia sau amanta” 
etc.).

În capitolul trei îţi propun o abordare un pic 
mai spirituală a ideii de cuplu, prezentându-ţi princi-
piile de corespondenţă vibraţională, polaritate și oglindire, 
pe baza legilor universale. Vei putea înţelege mai ușor rolul 
partenerului în evoluţia sufletului tău și vei învăţa să faci 
alegeri în mod conștient, pentru vindecarea și evoluţia ta.

În capitolul patru vom aborda noţiunea de criză 
în cuplu, pentru că, oricât am fi de evoluaţi din punct de 
vedere spiritual, mai devreme sau mai târziu orice relaţie 
trece prin perioade de criză. Ele survin indiferent că sunt 
provocate de apariţia copiilor, infidelitate, gelozii sau pur 
și simplu rutina de zi cu zi, care poate ucide pasiunea și 
iubirea încet, dar sigur.

Capitolul cinci (ultimul) este dușul rece de care 
avem nevoie pentru a ne trezi și a ne asuma respon-
sabilitatea personală. Nu, nu sunt de vină mediul în 
care trăiești, familia din care provii, ţara, partenerul, șeful, 
vremea, sănătatea, Mercur retrograd sau orice altceva, 
singurul responsabil ești TU. Vreau să renunţi la a mai fi 
o victimă și îmi doresc să-ţi descoperi puterea interioară, 
să-ţi asumi responsabilitatea și să îţi creezi viaţa pe care 
o dorești, fără a mai aștepta nimic de la alţii. Nu ești o 
victimă, ești mult mai puternic(ă) decât îţi imaginezi sau 
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ai fost învăţat(ă) să crezi! Recuperează-ţi puterea, depinde 
numai de tine!

Mă voi adresa, pe parcursul acestei cărţi, la feminin, 
nu pentru că nu ar exista bărbaţi care ar avea nevoie de 
aceste cuvinte sau care trec prin tot ceea ce trecem și noi, 
femeile, însă toate clientele mele sunt de gen feminin și, 
din obișnuinţă, îmi este mai ușor să mă adresez doamnelor.

Orice gen ai avea, însă, promisiunea mea este aceea 
că, dacă îţi vei deschide sufletul și ești dispus să vindeci, să 
uiţi ideile preconcepute despre iubire și relaţii și să înveţi 
unele noi, această carte va marca un „înainte” și „după” în 
viaţa ta sentimentală!

E

Pentru a identifica nivelul de conștiință  
pe care îl ai, este suficient să verifici  

gradul de satisfacție din relațiile tale…  
inclusiv relația cu tine însăți!
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CAPITOLUL 1

Nevoile psihologice din relații

În acest capitol vei afla de ce este atât de importantă 
relaţia de cuplu la vârsta adultă și cum aceasta vine să ne 
arate, de fapt, rănile pe care toţi le avem. Vei descoperi 
ce tip de atașament ai, care este bagajul din copilărie pe 
care îl porţi până la vârsta adultă și cum influenţează toate 
acestea alegerile și felul în care acţionezi în cuplu. Şi, nu 
în ultimul rând, de ce avem cu toţii tendinţa de a repeta 
anumite tipare.

Cred că nu există nicio altă activitate sau niciun 
proiect care demarează cu atâtea speranţe și așteptări ca 
o relaţie de cuplu și care, din păcate, se termină atât de 
des altfel decât ne-am fi așteptat atunci când am pornit 
la drum. Statistic, cred că sunt rare cuplurile care ajung 
(fericite!) la adânci bătrâneţi, însă acest lucru nu ar trebui 
să ne descurajeze, din contră. Dacă există cupluri care pot, 
înseamnă că se poate – deci și alţii (inclusiv noi) pot!

Din păcate, de cele mai multe ori Egoul (ambilor 
parteneri) ne împinge în lupte pentru putere, certuri 
și conflicte, făcându-ne să uităm că suntem parteneri, 
nu inamici, în această călătorie. Obosiţi de atâtea lupte, 
copleșiţi de neputinţă, începem să ne distanţăm emoţional 
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de cel de lângă noi, chiar dacă dormim și locuim, în conti-
nuare, sub același acoperiș.

Dacă, în zilele noastre, există atât de multe relaţii 
care se sting, fie sufocate de rutina care ucide la foc lent, fie 
copleșite de conflicte sau suferinţă, este pentru că nimeni 
nu ne-a învăţat să iubim. Da, se învaţă și iubirea (conști-
entă), așa cum se învaţă multe altele! Altfel, ne va fi foarte 
greu, dacă nu chiar imposibil, să iubim sănătos cu cele doar 
5 procente de minte conștientă, ignorând că, în spatele 
acestor procente mititele, se află restul de 95%: inconști-
ent și subconștient. Așa că da, iubirea se învaţă și ea, prin 
experienţe, prin erori, prin conștientizări. De multe ori, 
ajungem să ne întrebăm de ce sunt relaţiile atât de compli-
cate, de ce ne provoacă atâta suferinţă, de ce, mai devreme 
sau mai târziu, se termină?

Mulţi spun că iubirea s-a „dus”, s-a terminat și acest 
fapt nu a depins de ei. Da, îndrăgostirea se termină, flutu-
rașii se duc. Dar iubirea de dincolo de îndrăgostire, aceea 
se construiește. Îndrăgostirea este sau nu este, nu o putem 
controla, însă o relaţie se construiește. Nu pică din ceruri, 
nu este nici noroc, nici ghinion. Iubirea da, poate că vine 
din ceruri; relaţia, însă, este foarte pământească. Există, 
așadar, multe diferenţe între cele două.

Iubirea conștientă vine și ca o consecinţă a acţiuni-
lor și comportamentelor noastre în relaţie. În loc să facem 
un gest frumos pentru partenerul nostru doar atunci când 
avem chef sau simţim, să ne asumăm responsabilitatea de 
a crea, în mod conștient, gesturi de iubire, dezvoltându-ne 
abilitatea de a dărui proactiv în relaţie.

Ca o consecinţă a schimbării noastre, vom culege, 
de cele mai multe ori, ceea ce semănăm, adică sentimente, 
emoţii și gesturi asemănătoare. Dacă acest lucru nu se 
întâmplă, măcar știm că am încercat și am făcut tot ceea 
ce ţinea de noi, am bifat în totalitate proporţia de 50% din 
relaţie. Restul de 50% din relaţie depinde de partener și 
aici intervine liberul arbitru al acestuia.
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Ştim cu toţii că femeile și bărbaţii gândesc și simt 
diferit, iar aceste diferenţe, neînţelese și neacceptate, vor 
conduce la dezamăgiri, reproșuri, certuri și îndepărta-
rea emoţională de care vă povesteam. Pentru a obţine (și 
menţine) pacea și armonia, în primul rând trebuie evitată 
(sau dizolvată) această distanţă emoţională care ne separă 
pe unii de alţii. Iar acest lucru se poate întâmpla doar dacă 
înţelegem, acceptăm și ne iubim partenerul așa cum este el, 
nu așteptările și proiecţiile noastre.

Pare simplu, însă, date fiind planetele1 diferite de 
pe care provenim, nu avem nicio idee despre cum să ne 
acceptăm și să ne sprijinim unul pe celălalt. În cel mai 
fericit caz, fiecare oferă, în relaţie, ceea ce își dorește să 
primească, presupunând că partenerul are aceleași nevoi 
și dorinţe ca el. Rezultatul este, însă, de cele mai multe ori, 
nesatisfăcător. Amândoi veţi considera, probabil, că fiecare 
dă mai mult decât primește sau că felul în care iubiţi nu 
este apreciat și recunoscut.

Adevărul este că amândoi oferiţi iubire, însă nu în 
felul în care partenerul așteaptă sau are nevoie, astfel că, 
în final, niciunul nu este mulţumit. Dincolo de acest punct, 
cel mai probabil veţi începe să vă certaţi și să vă acuzaţi 
reciproc, pentru simplul fapt că nu acceptaţi o realitate 
simplă, și anume că sunteţi diferiţi.

Nici vorbă să vă contopiţi unul în celălalt într-o 
simbioză în care vă veţi pierde amândoi, ci să profitaţi 
de aceste diferenţe pentru a vă completa ca parteneri. 
Astfel, în loc să încerci să îl schimbi pe celălalt, provo-
carea constă în a înţelege ce anume ai de învăţat de la  
partenerul tău, ce îţi oglindește el. Integrând aceste lecţii 
și ambele polarităţi – feminin și masculin – vei deveni TU 

1 Aluzie la Bărbaţii sunt de pe Marte, femeile sunt de pe Venus, celebrul manual 
al relaţiilor de dragoste, scris de Dr. John Gray. El dezvăluie felul în care se 
deosebesc bărbaţii de femei în toate domeniile vieţii, ca şi cum ar proveni 
de pe planete diferite (n. red.).
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o fiinţă completă, matură, conștientă. Mereu este despre 
tine, despre noi, nu despre ceilalţi!

1.	De	 ce	 este	 atât	 de	 importantă	 relaţia	 de	
cuplu?	De	ce	ne	provoacă	atâta	suferinţă?	De	
ce	ne	afectează	atât	de	mult?
Tiparul tău din relaţii, ceea ce ai tendinţa să repeţi 

și să reproduci îţi va arăta ce ai de rezolvat. Cum ești tu, în 
relaţia cu alţi oameni? Dar mai ales cum ești tu în relaţia 
de cuplu? Ești, poate, mereu cea care îi ajută pe toţi, salva-
toarea de serviciu și mama tuturor răniţilor? Sau, poate, nu 
ești niciodată mulţumită de niciun posibil candidat? Poate, 
din contră, cea care nu găsește pe nimeni disponibil?

Sufletul tău îţi vorbește, intuiţia îţi transmite 
semnale, inima ta îţi spune să te întrebi ce se întâmplă, ce 
există aici... Dar intervine egoul, eternul dușman al iubirii, 
cel care îţi spune că nu e nevoie să mai sapi nimic, nu e 
nimic de cercetat la tine: oricum toţi bărbaţii sunt infideli, 
ei sunt niște netrebnici, tu nu ai făcut nimic și nu ai nicio 
vină, ce ai de săpat în interiorul tău?

Şi uite așa, treci prin viaţă repetând tipare pe care nu 
reușești să le identifici (pentru că, de multe ori, poate nici 
nu îţi pui problema că ar fi ceva de investigat), intrând în 
relaţii pe pilot automat, fără să știi cine ești cu adevărat, ce 
bagaj emoţional cari după tine, ce anume îţi dorești de la 
un partener, ce vrei să faci cu viaţa ta. Iar dacă suferi, vei 
considera că ai ghinion, că cine știe ce cruce ai de dus și 
karma de plătit, că tu nu ești făcută pentru iubire și altele 
asemenea. Şi vei considera că nu a fost niciodată vina ta, 
responsabilitatea ta, ci a lucrurilor din exterior…

Amintește-ţi mereu că sufletul îţi șoptește, în timp ce 
mintea strigă tare, iar tendinţa naturală va fi să îţi asculţi 
mintea raţională, în defavoarea intuiţiei.
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Vrem sau nu vrem, de-a lungul vieţii învăţăm în per-
manenţă, conștient sau inconștient. Copil fiind, vei învăţa 
de la părinţii tăi. Adolescent fiind, vei învăţa din aventurile 
trăite și din cercul de prieteni. Adult, vei învăţa din relaţiile 
de cuplu și din ceea ce îţi vor oglindi partenerii tăi, care vor 
îndeplini rolul de ghizi ai dezvoltării tale personale.

Întreabă-te: cine eşti tu, cea de astăzi?
Ești suma celor trei momente menţionate anterior.
Copilul mic este programat să „știe” că are nevoie 

de cineva pentru a i se satisface nevoile fiziologice și reac- 
ţionează în mod inconștient, pentru a crea legături și a 
primi, în acest fel, ceea ce are nevoie (de exemplu, când îi 
dai un deget unui bebeluș și el ţi-l strânge în pumnul lui 
mititel sau când îi zâmbești, iar el îţi zâmbește înapoi). 
Părinţii se topesc de drag și se gândesc: „Uite, mă recu-
noaște, interacţionează cu mine!” De fapt, acestea sunt 
reflexe inconștiente care îi asigură bebelușului supravieţu-
irea. Are nevoie de altă fiinţă umană care să-l îngrijească. 
Cred că natura i-a făcut atât de adorabili, pentru a depăși, 
ca părinte, toată oboseala, lipsa de somn și disconfortul 
aferente și a le acorda atenţia de care puii de om au nevoie 
pentru supravieţuire.

Până spre 10 ani, totul se învârte în jurul mamei și 
al tatălui. Cu siguranţă și tu, ca majoritatea copiilor, voiai 
să fii ca ei (fetiţele se încalţă cu pantofii mamei, băieţii se 
prefac că meșteresc prin casă, ca tata) și să fii mereu cu ei. 
Acceptăm hainele cumpărate de părinţi, mergem la activi-
tăţile pe care le aleg părinţii, suntem în preajma lor – dacă 
nu putem fizic, măcar emoţional. Dincolo de admiraţia 
pentru părinţi, în inconștient există dorinţa profundă 
de a simţi că sunt ca celălalt și, în acest fel, sunt acceptat  
de celălalt; iar acest lucru este un fel de asigurare că nu îmi 
va lipsi nimic și nu voi păţi nimic. 

În preadolescenţă, copilul începe să simtă că toate 
acestea nu mai sunt suficiente pentru el. Nu mai vrea să fie 
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doar ca tata și mama, din contră! Acum caută distanţarea 
fizică și emoţională, pentru a descoperi cine este – nu prea 
are idee cine este, însă știe sigur că nu mai vrea să fie doar 
mama și tata. De aceea, acum devin mult mai importante 
influenţa și părerea grupului.

Cine erai tu, în grupul de prieteni? În ce grup erai 
și cum te simţeai? Mai mult ca sigur nu conta cum erai 
în realitate, ci cum te făcea să te simţi grupul respectiv. 
Degeaba erai foarte bine proporţionată, să zicem, chiar 
slabă, te vei fi simţit grăsuţă, cu siguranţă, dacă grupul 
te-a considerat grăsuţă. Dacă până atunci, acasă, ai fost 
prinţesa familiei, cea mai frumoasă și ţi se spunea că 
arăţi minunat indiferent cum erai în realitate, ai crescut 
cu această idee preluată de la părinţi și erai convinsă că 
ești minunată. Copiii, atunci când sunt micuţi, nu pun 
niciodată la îndoială ceea ce le spun părinţii, nici de bine, 
nici de rău – în fond, dacă mama îmi spune că nu sunt bun 
de nimic, cu siguranţă așa este, mama știe cel mai bine! Dar 
să păstrăm exemplul în care ţi se spunea că arăţi minunat 
și, la un moment dat, te trezești că, în grup, te compari și 
vezi că nu prea ești așa. Sau, poate, ţi se transmite acest 
lucru în mod brutal și direct.

Este momentul în care apare o primă fractură emo-
ţională, unde încep să se activeze și să se manifeste rănile 
din copilărie (care se vor activa abia în adolescenţă). Apare, 
așadar, dorinţa de a fi aprobată și validată de grup și teama 
că vei fi respinsă de acesta.

Gândește-te: cum te simţeai în adolescenţă? Cum 
relaţionai cu prietenii tăi? Dacă ai avut prieten sau o iubire 
platonică, cum te-ai simţit? Cum te-ai simţit la despărţire? 
Cine credeai că ești în copilărie și cum a devenit diferită 
această imagine în adolescenţă?

La vârsta adultă, grupul rămâne important, însă 
nici pe departe la fel de mult ca în adolescenţă. Ușor, ușor, 
fiecare își construiește viaţa lui și își vede de drumul său. 
Prietenii tăi poate aleg facultăţi diferite, poate deja aveţi 
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locuri de muncă diferite, unii încep să aibă relaţii serioase. 
Rămâi singură și nu mai ai în cine să te vezi.

De ce este atât de importantă relaţia de cuplu? 
Pentru că, de fapt, îţi arată cine eşti! Tu, de una 
singură, nu te poţi vedea în totalitate. Ai nevoie de 
o oglindă, de un element care să îţi permită să te 
vezi cum eşti, complet, inclusiv acea parte incon-
ştientă pe care nu o percepi.

Relaţia de cuplu este una dintre modalităţile care 
te pot ajuta să te dezvolţi și să evoluezi personal, dacă ești 
deschisă și conștientă de acest lucru – mai mult și mai 
rapid decât dacă nu ai fi fost cu cineva.

Nu înseamnă că nu poţi evolua de una singură, nici 
vorbă! Însă, în cuplu, ai această oportunitate de a descoperi 
dedesubturi și mecanisme interioare pe care ţi-ar fi fost mai 
dificil (nu imposibil, doar mai complicat) să le descoperi 
fără ajutorul altei persoane. O relaţie trăită conștient este 
ca un motor turbo, imprimă mai multă viteză procesului.

Pentru a înţelege mai bine la ce mă refer, îţi propun 
un exemplu: mă părăsește partenerul, cad în depresie, mă 
protejez de alte relaţii spunându-mi că toţi bărbaţii sunt la 
fel și niciunul nu merită, mă neglijez și nu-mi mai pasă de 
aspectul meu fizic sau de binele meu emoţional, iar dacă 
privesc în trecut, voi spune că tot ce mi s-a întâmplat a fost 
din vina lui, pentru că el m-a abandonat. Însă el, obiectiv 
vorbind, el nu a făcut decât un singur lucru: să plece! Tot 
ceea ce a urmat a fost alegerea mea, nu a mai depins de el, 
ci de mine.

Poate o altă persoană ar fi ales să profite de această 
despărţire pentru a se (re)descoperi, pentru a vedea de ce 
nu a funcţionat relaţia și ce rol a avut și ea în acest sens. 
Ar fi putut profita pentru a evolua profesional și personal, 
pentru a începe să meargă la sală, de exemplu și să aibă mai 
multă grijă de aspectul fizic, iar, după câţiva ani, privind 
înapoi, să afirme exact opusul faţă de persoana din primul 
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exemplu: faptul că plecarea partenerului a fost cel mai bun 
lucru care i s-a întâmplat, pentru că a ajutat-o să evolueze 
și să devină cea mai bună variantă a sa. 

Ce ai făcut tu cu tine și cu viaţa ta, după o experienţă 
similară, o despărţire, de exemplu? Ai fost o victimă și te-ai 
scufundat în suferinţă, plângându-te de ghinionul pe care-l 
ai sau de cât de nenorociţi sunt bărbaţii sau te-ai ridicat, 
te-ai scuturat de praf și ai început să faci ceva pentru tine 
și binele tău?

Ce ni se întâmplă este mereu o ocazie de a face o 
alegere: fie din suflet, fie din Ego. Să accept responsabili-
tatea mea și să vreau să învăţ versus să îl învinovăţesc pe 
celălalt și, în acest fel, să bat pasul pe loc. Tu alegi! Conștient 
sau nu, alegi, iar alegerea îţi aparţine întotdeauna!

E 
2. Care este durerea pe care ai încercat 
să	o	vindeci,	în	mod	inconştient,	prin	
relaţia	sau	relaţiile	tale	de	cuplu?

Ce te-a durut cel mai mult, în relaţia de cuplu? Ce ai 
încercat să eviţi? Să te părăsească, să vadă că nu valorezi, să 
eviţi eșecul, luptând să salvezi relaţia cu orice preţ?

Închide ochii, respiră profund și întoarce-te în 
copilărie: ce te durea cel mai mult în copilărie? Ce ai fi 
preferat să schimbi atunci, ce crezi că îţi lipsea atunci?

Apoi, compară și vezi dacă există asemănări între 
cele două momente de viaţă: s-ar putea ca, la vârsta adultă, 
în relaţiile de cuplu, să te doară sau să îţi dorești exact 
lucrurile din copilărie. Poate să te simţi acceptată, să simţi 
că erai valoroasă, frumoasă…

Nu ne dăm seama că partenerul ne va arăta fix rana 
pe care o avem. Rană pe care mintea noastră, automat, va 
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dori ca cineva să o vindece. Dacă prezenţa partenerului a 
condus la activarea acestei dureri în mine, atunci asociez, 
automat, partenerul ca fiind cel care a produs durerea. Deci 
partenerul trebuie să mă vindece! Însă NU este așa!

La nivel spiritual, chiar dacă partenerul îţi arată 
rana, nu el a provocat-o și nu el trebuie să o vindece. El 
doar a apăsat butoanele care au scos la suprafaţă rana ta 
existentă, latent, din copilărie.

De aceea, situaţii similare pot provoca reacţii diferite 
unor persoane cu răni diferite. Să luăm, de exemplu, cazul 
infidelităţii: o persoană înșelată poate percepe trădarea ca 
pe o lovitură directă dată stimei de sine, poate va dezvolta 
gelozie patologică, în timp ce o alta poate spune: „OK, 
am făcut o alegere greșită, asta e, cu toţii mai greșim! La 
revedere!”

Sau, în cazul unui partener cu dependenţe, unii aleg 
să fie salvatori și merg până în pânzele albe, cu el de mână 
la dezintoxicare chiar și a zecea oară, alţii poate încearcă o 
dată, apoi renunţă, considerând nu mai este responsabili-
tatea lor.

Nu pe toţi ne doare la fel și nu toţi reacţionăm în 
același mod, deși faptele, în sine, sunt aceleași. Stimulul 
este același, însă rana este diferită și, pe cale de consecinţă, 
și reacţia va fi diferită de la caz la caz.

EXERCIŢIU:

Aminteşte-ţi de o despărţire sau o respingere şi întrea-
bă-te ce anume te doare: poate mă doare pentru că am fost 
foarte bună cu el şi nu a apreciat nimic sau mă doare pentru 
că mi-a promis că se va căsători şi nu şi-a ţinut promisiunea 
sau m-a părăsit pentru cineva mai tânăr sau poate mă doare 
pentru că a renunţat să mă mai iubească... Ce anume te-a 
durut, dincolo de plecarea propriu-zisă?
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