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Pentru Aida și Alisa, cei mai buni profesori de dragoste
pe care i-am avut vreodată!
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Introducere
Viața, așa cum o vedem la suprafață, e un șir lung de
evenimente ce se petrec uneori fără să ne dăm seama și cărora,
abia privindu-le retrospectiv, le înțelegem însemnătatea. Azi
suntem într-un loc, mâine în altul. O vreme pare că lucrurile
rămân nemișcate, că așa vor fi pe vecie, ca mai apoi să se
prăbușească într-o secundă. În viața noastră vin și din viața
noastră pleacă oameni. Unii rămân mai mult, alții mai puțin și
pe alții abia apucăm să-i zărim. Dar fiecare dintre ei are un rol
bine definit în ceea ce noi am devenit.
Relațiile sunt cei mai buni profesori ai noștri. Din relații
învățăm cine suntem, ce ne dorim și, mai cu seamă, ce nu ne
(mai) dorim.
O relație fericită nu se măsoară (doar) în ani, așa cum
suntem tentați să credem. O relație fericită este cea în care
am râs, am și plâns, am simțit, dar mai ales am învățat. O
viață întreagă sau doar o secundă. Faptul că o relație
continuă, nu e neapărat un succes, iar faptul că se încheie, nu
este musai un eșec, pentru că, nu e vorba de a fi singuri sau
în pereche, ci despre a fi întregi, indiferent de situație.
Mulțumesc celor ce m-au învățat ce știu azi despre mine!
Fără ei, eu nu eram ce sunt.
Mulțumesc pentru clipele în care mi-am ținut respirația,
sperând ca timpul să se oprească. Fără astfel de momente,
nu știam cât pot iubi.
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Mulțumesc pentru zilele cu nori. Fără astfel de zile, n-aș
fi știut cât sunt de puternică.
Mulțumesc celor ce-au plecat și celor ce-au rămas,
pentru că-n lipsa lor, nu se năștea această carte!
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PARTEA ÎNTÂI
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Dependenți de dragoste
În anul 2019, luna mai, împreună cu un coleg, psiholog și el,
am avut un eveniment cu acest nume, #Dependențidedragoste.
Au fost voci ce-au întrebat „Hai, măi Ela, serios? Dependenți?
Nu crezi că e un pic exagerat?”
Am spus-o atunci și o repet acum: „Nu, nu cred că e
exagerat. Sau dimpotrivă, cred cu tărie că suntem toți
dependenți de dragoste”. De ce cred asta?
Aș începe de la a înțelege mai bine ce este dependențaceva fără de care nu putem trăi, ceva de care depindem. Nu
cred că putem trăi, cu adevărat, fără dragoste și nu mă refer
aici (numai) la dragostea romantică. Când suntem lipsiți de
dragoste, nu trăim, ci existăm. Întregul sens al vieții e dat de
iubire.
Așa cum spunea Neal Donald Walsch în „Conversații cu
Dumnezeu”, sunt două variante de-a trăi: cu frică sau cu
dragoste. Și frica, de fapt, înseamnă absența dragostei.
Fugim de dragoste și ne întoarcem la dragoste. Cam despre
asta este vorba în întreaga viață. Tot ce facem are în spate
cele două emoții. Gândiți-vă puțin la asta.
„Ce este dragostea? -a întrebat Discipolul
Absența fricii- a răspuns Maestrul.
De ce ne e frică?-a întrebat iar,
<<De dragoste>>-a răspuns. ”
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Așadar, dragostea cu frica nu se pupă. Dacă iubești, nu ție frică. La fel cum, dacă ți-e frică n-ai cum să iubești. Pe
tine, pe ceilalți. Dragostea extinde, frica blochează.
Cu dragostea ne naștem. Frica o învățăm. Zi de zi, prin tot
ce ni se spune, ni se induce frica.
„Dacă nu ești cuminte, vine țiganul/poliția/bau-bau… etc.”
„Dacă nu mănânci tot din farfurie, nu primești ciocolată.”
„Dacă nu iei zece la test, nu mergi la niciun bal.”
Și câte și mai câte. Le știți, cu siguranță.
Țineți minte vremurile în care „îți dădea mă-ta un șlap și
îți stabiliza psihicul”? (o glumă bună, de altfel), în care
cureaua era cea mai bună metodă de educație? În care doar
se uitau la tine și tu înghețai? În care „le știam” de frică
părinților noștri? Când nu te puteai ridica de la masă până ce
nu terminai de mâncat tot din farfurie? Când îți spuneau că te
dau la țigani dacă nu te potolești? Și-or mai fi.
E, și ce? Uite c-am crescut mari, educați și suntem foarte
bine. Pe afară. Înăuntru nu se vede. Dar se simte tare de tot.
Și nu știm de ce și de unde.
Îți era frică atunci când se apropia mama cu șlapul?
Atacurile de panică înseamnă frică, oare când ai învățat-o?
Cureaua tatei ți-a rămas în minte? Autocritica, autoînvinovățirea
înseamnă tot o curea ce ți-o aplici singur de data asta, de câte
ori greșești. Te blocai/înghețai când se uitau la tine? Evitarea
și fuga continuă de oameni și de situații, posibil să aibă, aici,
rădăcini. Imposibilitatea de a privi în ochii cuiva, de rușine,
13
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oare unde s-a născut? Nu puteai să pleci de la masă până nu
terminai din farfurie? Mâncatul compulsiv oare nu atunci ți-a
fost predat? Îți amintești când îți spuneau că te dau la
țigani/că te ia poliția? Și oare teama de abandon ce te
împiedică să ai o relație funcțională, liberă, ce te împlinește,
nu are vreo legătură?
Aș putea continua, însă cred că ați înțeles ideea- nu de a
rămâne agățați în trecut, de a găsi vinovați, de a-i acuza pe
cei ce ne-au iubit, așa cum au învățat și ei iubirea. Ci despre
a schimba ce-i de schimbat, de a înțelege unde am greșit și
de a nu persista într-o greșeală, doar pentru că am făcut-o
foarte mult timp și... generații.
Nu cred că trebuie să rămânem needucați. Dar nu cred
nici că asta e cea mai bună metodă de educație. De ce?
Pentru că toate micile amenințări intrate bine în cap, nu mai
ies nici măcar atunci când creștem și avem nevoie să luăm
decizii pentru noi și pentru starea noastră de bine. Mai exact,
odată ajunși adulți, când triggerul/factorul declanșator apare,
intrăm automat (inconștient) pe șina fricii.
,,Dacă nu te potolești, îmi iau copilul și plec, nu-l mai
vezi niciodată.”
,,Dacă vei continua să ieși cu prietenele tale, să-ți dea ele
bani de taxe.”
Și acestea sunt doar câteva exemple.
Funcționăm preponderent subconștient (proporția, spun
specialiștii, ar fi 95% versus 5% sau chiar mai mult). În
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primii șapte ani de viață, absorbim tot ce se poate din mediul
în care trăim, cu ajutorul așa-numiților neuroni oglindă. Dacă
cea mai mare parte a atmosferei este formată din frică, asta o
învățăm. La fel ca orice altă emoție, frica-i contagioasă. Ne
intră atât de bine în cap că „Dacă nu, atunci...”, încât trăim
întreaga viață pentru a demonstra că avem valoare și a arăta
că merităm să fim iubiți.
În subconștientul nostru rulează programe (filme de
groază) de care nici măcar n-avem habar. De unde vin? De la
mama, de la tata, de la vecina de la trei, de la profesorul de la
școală.
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Frica. Ce este frica?
Cel mai probabil, modalitatea creierului de a ne spune că
avem ceva important de depășit. Iar antidotul? Este acțiunea.
Dacă nu acționăm, putem rămâne și-o viață blocați în
dramele din cap.
„Cele mai mari drame din viața mea, nu le-am
trăit niciodată...” (Mark Twain)
Aproape toți clienții pe care i-am avut spun că și-ar fi
dorit să fie mai curajoși. Să fii curajos nu înseamnă să nu-ți
fie frică. Curajul înseamnă să acționezi în prezența fricii.
Majoritatea oamenilor consideră imposibil să acționeze în
condiții de teamă doar pentru că așa s-au educat singuri să
creadă. Frica e asociată mereu cu o imagine mentală.
„Dacă voi spune ceva, se va supăra și ne vom certa iar.”
„Dacă divorțez, o să fiu singur toată viața, nu-mi voi mai
găsi pe nimeni.”
Astfel, ne blocăm singuri, spunându-ne că ne e frică, fără
să mergem mai departe și să înțelegem, să conștientizam de
ce anume ne e frică. Întrebările adresate nouă ne eliberează și
ne ajută să mergem înainte. A învăța să vorbim cu noi și să
ne ascultăm este una dintre cele mai eficiente metode prin
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care putem depăși frica. Odată acceptat faptul că nu cunoaștem
viitorul, frica își pierde mult din putere.
* „ -Mi-e frică, Ela, știi?
-De ce ți-e frică?
-Nu știu. Că s-ar putea întâmpla ceva rău.
-Poți să definești ce înseamnă rău?
-Nu știu exact, că o să rămân singură și nu o să mă
descurc.
-În ce privință nu o să te descurci?
-Nu știu, cu banii. Am nevoie de siguranță.
-Dacă ai siguranța banilor, ești bine?
-Nu, nu sunt bine, dar măcar am siguranța banilor. Oare
există o astfel de siguranță? Toată viața am avut senzația că
nu o să mă descurc dacă voi fi singură. Uitându-mă în spate,
îmi dau seama că, de fapt, eu am făcut tot... ” (T., 45 de ani)
** „ -Nu mi-e bine, Ela, m-am săturat de situația asta. Nu
înțeleg de ce nu pot să fac nimic, simt că sunt blocată.
Rațional înțeleg tot, însă nu mă pot mișca din loc.
-Poate că nu-i momentul să iei decizii radicale. În plus,
atât timp cât încă ești acolo, probabil că totuși nu te-ai
săturat, așa cum spui. Pare că mai poți și ai nevoie să-ți
trăiești întreaga poveste.
-Zău că nu, dar așa trec de repede zilele. O zi și încă o zi.
Și eu la fel de nefericită.
17
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-Ești sigură c-ai făcut tot ce ține de tine? Mai ai ce să
faci? Tu?
-Nu-l mai iubesc de mult. Dar mă simt responsabilă
pentru el. Mi-e frică. Și mă simt vinovată.
-De ce ți-e frică? Vinovată, de ce?
-De ce s-ar putea întâmpla mi-e frică. Că i-aș face rău.
Mă simt vinovată că nu-l mai iubesc. Când mă uit la el, nu
pot să-l părăsesc. Mi se pare că n-aș avea suflet dacă aș
pleca... Eu iubesc pe altcineva, am o relație de cinci ani,
deja. Dar nu vreau să-l distrug. Crezi că l-aș distruge?!
-Crezi că el e fericit? Că nu simte că nu-l mai iubești?
-Nu m-am gândit la asta până acum. Oare crezi că-i fac
mai mult rău rămânând? Fără să-l iubesc? Crezi că simte că
nu-l iubesc? E tare trist în ultimul timp. Și nu arată bine
deloc, văd asta. Mă gândesc că ar merita să îl iubească
cineva. E un om bun...” (R., 36 de ani)
Cu cât ne concentrăm mai tare pe imaginea respectivă, cu
atât mai mult ne paralizează și ne facem noi singuri
incapabili de a acționa, până când nu suntem convinși că
evenimentul de care ne e frică nu va avea loc. Certitudine nu
există niciodată însă e greu să recunoaștem asta, deoarece
întreaga societate e construită pe minciuna potrivit căreia
putem cunoaște viitorul. De exemplu: dacă vom mânca
sănătos, nu ne vom îmbolnăvi niciodată; dacă vom învăța
bine, vom avea asigurat viitorul și altele la fel. Cu toate că
aceștia sunt factori favorizanți, nu sunt suficienți pentru a
18

Ela Balaj

*

Radiografia relațiilor de cuplu

avea un viitor sigur. Viața nu este previzibilă și uneori nici
corectă. Dar viața e frumoasă, dacă știm cum s-o trăim. Dacă
alegem dragostea și depășim frica. Cum? Renunțând la iluzia
unui viitor cert și trăind din plin clipa prezentă.
„Focul e fierbinte, apa e udă și viața e incertă.”
(Peter Crone)
Există în psihologie așa-numitul „sindrom al broaștei
fierte”. Dacă o broască este aruncată în apă clocotită, își va
aduna toată energia și va sări din oală. În schimb, dacă
temperatura apei va fi treptat crescută, broasca se va obișnui
încet și va rămâne-n oală până va fi fiartă, fără să facă niciun
efort pentru a se salva. De ce? Energia necesară pentru a ieși
este folosită pentru a-și adapta continuu corpul la creșterea
de temperatură.
Așa e și cu noi oamenii. Rămânem în medii toxice,
cheltuindu-ne întreaga energie pentru a face față mediului
din ce în ce mai ostil și pentru a ne adapta mereu, până la
epuizare. Schimbarea nu vine brusc, posibil să dureze ani
mulți, creșterea toxicității fiind extrem de lentă.
Așa se explică inexplicabilul: prin faptul că rămânem în
relații disfuncționale, în joburi în care suntem din ce în ce
mai mult exploatați și, în general, în situații ce ne omoară zi
de zi.
Din afară pare de neînțeles. Însă omul în cauză trăiește o
dramă mută și epuizarea îl duce până în punctul în care nici
măcar nu-i trece prin cap să sară, fiind concentrat doar pe
19
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supraviețuire, moment cu moment. Ne consolăm cumva că
asta-i crucea pe care o avem de dus.
De aceea, atunci când primim, să-i zicem- nota de plată, este
foarte greu să facem legătura dintre cauza și efect. Și toate
acestea pentru că frica de un viitor necunoscut ne blochează.
„N-am fost bolnav niciodată, doamnă psiholog...” Aud
asta mereu. Și de fiecare dată mă doare sufletul.
„Neîmpotrivindu-se la timp, omul devine treptat
incapabil de a se mai împotrivi vreodată.”
(Nicolae Steinhardt)
* „ -Știi, eu le duc, nu mai contează. Am obosit, Ela. Nu
mai am putere să schimb nimic. Cred că ne iubim, dar
relația noastră așa a fost mereu. Constant sunt conflicte. Ce
mă doare acum e că se poartă la fel cu copiii. Și ei au
crescut, sunt mari și nu mai acceptă să vorbească așa cum
vorbește, cu ei. Fetița a plâns ieri, mi-a spus că ea îl iubește,
nu vrea să nu mai fim o familie, dar că nu mai suportă cum
se poartă cu ea. O critică mereu. Asta nu mai pot accepta.
De aceea am venit la tine, pentru copii, nu pentru mine. Eu
m-am consolat, însă nu când e vorba de copii...
-Ce înseamnă că nu mai poți accepta? Ce faci concret?
-Păi, eu sunt în stare să mă bat cu el pentru ei, pentru ea
mai ales. I-am spus să nu aleagă un bărbat ca el, că nu e
normal să fie așa într-o relație. Eu sunt foarte mândră de
cum am crescut-o și am o relație specială cu ea. Îi spun
mereu că ce se întâmplă nu e normal.
20
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-Copiii învață prin modelare, adică de la modele.
Modelul copilului tău ești tu. Degeaba îi zici copilului să
citească dacă tu nu citești, în zadar îi spui să nu înjure dacă
tu înjuri. Degeaba îi spui că nu e normal, dacă tu accepți,
așa cum spui, anormalitatea.
-Păi, eu m-am obișnuit, nu-mi mai pasă. Mă simt bine cu
alții. Îmi găsesc starea de bine cu prietenii, la muncă. Eu
sunt bine.
-Nu ți se pare că te contrazici? Spui că nu e normal, spui
copilului să nu procedeze ca tine, că nu e bine, dar tu ești bine.
-Păi, reușesc să îmi bag în cap că sunt bine. Și îmi iese.
-Crezi că despre asta e vorba într-o relație? Să ne băgăm
în cap că ne e bine, să rezistăm, să supraviețuim. Știi că
oricum asta îi înveți pe copii?
-Bine, știu că mă mint. Dar îmi iese de multe ori. Mi-a
ieșit până acum. Problema cu copiii însă nu o pot tolera.
Chiar nu mai știu ce să fac…” (D., 40 de ani)
* * Întreabă-te:
Care e cea mai mare frică a ta?
Ce îți imaginezi că se va întâmpla?
Ce garanții ai că va fi așa?
De ce ți-a fost frică și ai reușit să depășești?
Au fost situații de care ți-a fost frică și în final nu s-a
întâmplat deloc așa cum ai proiectat/ți-ai imaginat tu că va fi?
Fă o listă cu ceea ce ți-ai dori să faci, dar simți că ți-e frică.
21
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Scrie, în dreptul fiecărei situații de care îți este frică, ce
ai putea să faci tu, chiar dacă nu simți că ești pregătit/ă.
Desenează două coloane: alegeri bune și alegeri proaste.
Enumeră cel puțin cinci alegeri, evaluate ca fiind bune și
cinci alegeri, evaluate ca fiind rele, neapărat alegeri
personale, memorabile și decisive, pe care le știi doar tu
(cearta pe care ai ocolit-o, omul pe care ai refuzat să îl
înfrunți, momentul în care ți-ai depășit o frică). Acum
gândește-te la lucrurile rele ce au ieșit din alegerile bune și
invers, la lucrurile bune ce au ieșit din alegerile rele.
Ai putea ajunge la concluzia că din alegeri aparent
proaste nu a ieșit un singur lucru bun, ci mai multe.
Scopul este de a înțelege că, uneori, nu ne mișcăm în
direcția dorită de teama de a face alegeri așa-zis proaste.
Dar nu există alegeri bune sau proaste. Există alegeri și
consecințe. Dacă suntem liberi în ceea ce privește alegerile,
asupra consecințelor n-avem control. Și consecințe există,
mereu.
Reia lista periodic și conștientizează micile progrese
făcute în fiecare situație, chiar dacă nu ai obținut încă ceea
ce îți dorești.
Și nu uita…
„Peștera în care ți-e frică să intri, ascunde
comoara pe care o cauți.”
(Joseph Campbel)
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Iubirea. Ce e iubirea?
O întrebare simplă, cu un răspuns complicat. Poate ar fi
mai ușor de spus ce nu e. Nu e control, nu e manipulare, nu e
atracție, nu e dependență. Și nu e durere. Singurătatea doare,
să pierzi pe cineva doare. Invidia doare. Gelozia doare.
Multă lume confundă aceste lucruri cu dragostea. Deși
societatea ne face să credem că a iubi înseamnă a suferi
(până și filmele și cântecele de dragoste asta sugerează),
poate că iubirea e singurul lucru care nu doare pe lumea asta.
Dimpotrivă, acoperă toată suferința și ne face să ne simțim,
din nou, minunat.
Dificultățile cu care se confruntă cei ce ajung în cabinet,
adesea vin din relații. Oamenii suferă din dragoste. Paradoxal,
când întreb „Ce înseamnă pentru tine dragostea? Ce
înseamnă că îl/o iubești?”, de cele mai multe ori primesc, în
loc de răspuns, fie o privire lungă, fie un fel de oftat prelungit,
sfârșit cu o cugetare „Bună întrebare…”
* Întreabă-te:
Ce este pentru tine dragostea?
Când ai iubit prima oară? De ce crezi c-ai iubit?
Cum ai văzut atunci dragostea?
Cum o vezi acum?
Câtă dragoste îți dai ție?
Ce anume faci ca să îți dai dragoste?
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Câtă dragoste dai celor din jur?
Cum îți exprimi dragostea pentru ceilalți?
Cum îți exprimi dragostea pentru copilul tău?
Cum îți exprimi dragostea pentru părinții tăi?
Cum îți exprimi dragostea în cuplu?
Ce anume faci ca să dai dragoste partenerului tău?
Crezi/simți că trăiești în frică sau în dragoste?
În context relațional, frica este adesea frica de-a pierde
dragostea.
Din experiența mea cu oamenii, toate tulburările
psihologice au drept cauză de fond lipsa iubirii, indiferent
dacă vorbim despre depresie, anxietate sau dependență de
droguri. Fiecare din acestea sunt, de fapt, răni ale sufletului.
Chiar dacă alegem să luăm medicamente, doza de dragoste,
înțelegere și de suport e necesară pentru a depăși astfel de
dezechilibre.
Să știm acest lucru e de ajutor, astfel cunoaștem antidotul
pentru aproape orice: iubirea necondiționată.
Totuși, a iubi necondiționat nu înseamnă a te supune
necondiționat, trendul actual de îndreptare spre spiritualitate
ducându-ne adesea la această confuzie, comodă, de altfel,
pentru cei ce nu sunt dispuși să facă schimbări în viața lor.
În ceea ce privește relațiile, a găsi linia de demarcație
dintre „Nimeni nu-i perfect, e nevoie să ne înțelegem și să ne
iertăm unul pe altul” și „Simt constant un gol sufletesc,
iertând repetat lucruri ce-mi rănesc sufletul”, nu e cel mai
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simplu lucru. Până unde ar fi bine să iertăm și de unde ar fi
să înțelegem că suntem într-o relație toxică/disfuncțională,
ține de capacitatea de conștientizare/înțelegere, de nivelul
dezvoltării fiecăruia, de cât de conștienți suntem de valoarea
noastră interioară, ca oameni, de cât de mult ne valorizăm
noi pe noi, de iubirea de sine.
De prea multe ori ne găsim argumente pentru care
rămânem în situații deloc potrivite, din neputință și pentru că
e mai simplu, pe termen scurt. Pe termen lung, inevitabil, a
accepta lucruri ce ne rănesc sufletul, aparent în numele
iubirii, al bunătății și al iertării, duce la o viață chinuită,
lipsită de substanță și adesea la boală fizică sau psihică.
Spiritualitatea, dacă tot e în trend, este o nișă perfectă pentru
asta. Ne (auto)consolăm, spunându-ne, recitând ca pe-o
poezie, faptul că „iubim necondiționat”.
Da, iubirea necondiționată e singura iubire adevărată și
cea mai pură formă de iubire. În momentul în care iubim
doar în anumite circumstanțe/în anumite condiții, nici măcar
nu mai e vorba de iubire, ci de cu totul altceva.
Însă iubirea necondiționată nu presupune să ne minimalizăm.
Atunci când iubim necondiționat, sufletul ne este plin, trăim
o stare de bine, de libertate.
Când ne supunem necondiționat (că asta e alternativa),
avem, dimpotrivă, o stare de nemulțumire sufletească și de
îngrădire a ceea ce suntem noi în esență. Suntem blocați în
evoluție și oricât de mult ne-am strădui să ne autojustificăm
alegerea de a sta într-o situație ce ne omoară zi de zi pe
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dinăuntru, există consecințe ale acestei alegeri, venite de
multe ori de unde și când nu ne mai așteptăm.
* „-Sunt foarte îngrijorată pentru băiatul meu. Nu vrea să
vorbească cu mine în ultima vreme. Are și probleme de
sănătate. În plus, a avut o relație, nu știu ce s-a întâmplat că
nu îmi povestește, e foarte retras. Are nouăsprezece ani. A
zis că mai bine n-ar mai fi. Ne acuză pe noi că nu are liniște,
că nu înțelegem. Mă simt tare neputincioasă.
-Relația ta cum e?
-E mai bine acum, pentru că am învățat să mă protejez.
Nu mă mai supăr din orice. Eu sunt altfel.
-Și soțul tău cum e?
-E la fel. Tot așa se poartă. Dar eu cred că numai așa
putem învăța în relații. Nu cred că a fugi e soluția.
-Sigur că da. În interacțiunile noastre cu oamenii învățăm
lecții. Dacă le învățăm. Dacă nu, se repetă.
-Da, știu. De atâtea ori până când învățăm.
-Tu crezi că ai învățat?
-Da. Am învățat multe. Să nu mai pun la suflet. Când
strigă, îl las în pace, nu mă mai cert cu el.
-Asta e bine. Până la urmă, cearta a rezolvat ceva?
-Nu, clar. Doar m-am nenorocit eu. Știi că am fost
bolnavă, foarte bolnavă. Și acum fac tratament.
-Da, știu. Dar tu ești bine în interior? Atunci când alegi
să taci, să nu te mai cerți?
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-Sunt mai bine. Nu mă mai încarc. Fac ce pot.
-Cât din ce faci, faci că vrei? Și cât faci că trebuie? Și cât
din timp te simți bine sufletește? Ce bucurii ai în viață? Ce te
face să te simți bine?
-Păi, fac cam aceleași lucruri. Am obosit. Nu am ce să
fac. Pe el nu îl schimbă nimic. Trebuie să mă consolez, nu
văd altă soluție. Am lecții.
Dar băiatul, de ce e așa? Cum să îl ajut, ce să fac cu el?”
(C., 48 de ani)
A fi spiritual înseamnă a trăi în adevăr. Sigur că fiecare
are adevărul lui, deoarece adevărul e relativ. Perspectivele
asupra adevărului sunt diferite. Însă în niciun caz, a fi
spiritual nu înseamnă a ne minți pe noi și pe ceilalți. De aici
înainte, e liber la a ne alege propriul adevăr/propria percepție
asupra adevărului.
O cauză a alegerii nefericirii, a unei vieți lipsite de
împlinire sufletească este faptul că nu am fost învățați să ne
iubim pe noi. Iar dacă eu nu mă iubesc pe mine, cum ar putea
să mă iubească altcineva? Și cum aș putea eu să iubesc pe
altcineva? Cum să dau altcuiva ce nu îmi dau mie?
Iubirea este bucurie, liniște și libertate. Iubirea nu se cere.
Există sau nu. Te iubesc, nu pentru că am nevoie de tine, ci
am nevoie de tine pentru că te iubesc. Cu sau fără tine, eu
rămân eu. Prezența ta mă completează, nu mă întregește. E
un bonus la ceea ce sunt eu, dacă vreți. Nu sunt o jumătate.
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Și, cu siguranță, deși aș prefera să fiu cu tine, dacă e cazul,
am să pot să trăiesc și fără.
Până la urmă, timpul, dragostea și atenția nu se cer.
Există sau nu există.
De foarte multe ori, când o relație se încheie, avem
impresia că ar trebui să nu-l mai iubim sau chiar să-l urâm pe
cel ce pleacă din viața noastră. Ne simțim obligați să ne
opunem la ceea ce simțim, în cazul în care lucrurile n-au ieșit
așa cum ne-am fi dorit. Lupta interioară cu trăirile ce le avem
ne consumă o cantitate uriașă de energie, refuzând să
acceptăm faptul că, uneori, plecarea unui om de lângă noi nu
ne obligă la a nu mai simți. De fapt, lucrurile stau exact pe
dos: cu cât ne împotrivim mai tare emoțiilor noastre, de orice
fel, cu atât e mai greu să ne vindecăm.
* „-Dar îl iubesc...
-Da. Și e o.k. De ce ar trebui ca lucrurile să stea altfel?
-Păi, nu suntem împreună. Nu mai suntem.
-Și asta e o.k. Ca să iubești un om, nu e musai să fiți
împreună.
-Cum? Eu să-l iubesc și el nu?
-Dragostea ta nu e condiționată de dragostea lui. Și, navem buton de emoții...”
Așa a început totul. Prima ședință a fost grea. Și
următoarele câteva. Apoi, încet-încet, am reușit împreună să
ajungem la liniște. Când am încheiat terapia, după aproape
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un an, mi-a spus că a citit undeva un dialog care crede că i se
potrivește.
„ -Nu ești supărată pe el? Că a plecat? Că nu te-a tratat
așa cum meritai?
-Nu. Eu am trăit o frumoasă poveste de dragoste. Ce-a
trăit el, e treaba lui...” (A., 22 de ani)
Poveștile de dragoste nu trebuie să continue ca să fie
frumoase. Longevitatea nu spune nimic despre o relație.
Nimic din ce merge, nu se schimbă. Schimbarea apare abia
când lucrurile nu mai funcționează. Dacă reușim să vedem
asta, dincolo de egoul ce urlă din toate puterile, evităm să ne
spargem în bucăți- pe noi și pe cei din jurul nostru, adesea pe
copiii noștri. Atunci când ne agățăm de oameni, producem
pagube uriașe la nivel sufletesc. Și, pentru a evita asta, pe
unii oameni e nevoie să îi lăsăm acolo unde i-am găsit. Da,
nu-i cel mai simplu lucru din lume, mai cu seamă în situația
în care am dezvoltat sentimente vizavi de aceștia. Indiferent
dacă e vorba de o prietenie sau de o relație romantică, atunci
când diferența de evoluție devine din ce în ce mai mare,
singura soluție este de a ne îndepărta.
Fiecare om poate să dea numai ce are. Nu poate da ce nu
are, că n-are de unde.
De ce unii au și alții nu au? Și aici vorbim despre
bunătate, înțelegere, compasiune, dragoste? Pentru că, exact
ca în orice situație, ca să ai, e nevoie să muncești. Munca
interioară e adesea mai grea decât cea exterioară. Necesită
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adevăr, în primul rând. Și aici, majoritatea candidaților,
pierdem.
Adevărul nu-i plăcut mereu. De multe ori e chiar urât, dar
e mai simplu să ne mințim, pe noi și, implicit, pe ceilalți. Așa
n-avem nimic de făcut.
Apoi, necesită perseverență, coerență, toleranță la frustrare,
zile în care nu știi cum te cheamă. Mai pierdem jumătate din
cei rămași.
Prin urmare, oricât am fi de buni și de minunați și oricâtă
dragoste am da, unii oameni, ce nu și-au făcut (sau nu încă)
munca interioară (nu și-au rezolvat traumele, pe care toți le
avem, fie că recunoaștem, fie că nu, că suntem conștienți sau
nu), nu ne vor putea iubi dacă n-au iubire. În schimb, ne vor
da ce au. De exemplu, dacă ne dau suferință, asta au
înăuntru/de dat. Și nu înseamnă că noi nu suntem și buni și
minunați. Și nici că n-avem valoare (de multe ori când
cineva nu ne iubește înapoi, așa simțim). Înseamnă că noi
avem dragoste și ei nu au. Asta e tot.
„Putem da celorlalți doar ceea ce
avem înăuntrul nostru.”
(Wayne Dyer)
Nu putem face muncă interioară în locul nimănui. Oricât
de tare ne-am dori să-i ajutăm să progreseze, este imposibil
atât timp cât ei se încăpățânează să stea pe loc, fie din
neștiință, fie din neputință.
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* „-Nu reușesc să înțeleg. Chiar credeam că mă iubește.
Mi-a spus atât de multe lucruri frumoase, nimeni nu mi-a
mai vorbit așa...și acum, am rămas singură. De ce nu mă
caută?! Nu mi-am imaginat că poate pleca atât de ușor.
-Nu ești tu cea care a luat hotărârea să vă despărțiți?
-Ba da, pentru că i-am spus de nenumărate ori ce nu îmi
place. Dar i-am spus și că îl iubesc, că vreau să fiu cu el.
-Crezi că nu a înțeles asta?
-Așa m-am gândit la început, că nu a înțeles. De aceea mam întors de mai multe ori, că speram să schimbe ceva. Însă,
de fiecare dată, a fost la fel.
-Când îi spuneai ce te deranjează, cum reacționa?
-Păi, nu era clar. Nu se nici certa cu mine, dar făcea la
fel. Și oboseam să am mereu aceeași discuție. Mai stăteam o
perioadă, încercând să accept lucruri cu care nu sunt de
acord. Și iar simțeam că mă blochez. Eu vreau să fac lucruri
noi, să evoluez. El nu are niciun fel de dorință de a
progresa, iar eu nu pot trăi așa. Am încercat să îl ajut. Avea
impresia că îl educ, se enerva, îmi spunea că eu le știu pe
toate, dar eu nu voiam decât să îl ajut să evolueze. Are
același job ce nu îi place, aceiași prieteni ce nu au nicio
viziune. Nu mai pot. I-am zis că îl iubesc, dar că e nevoie să
schimbe ceva. Nici măcar nu m-a mai căutat. De ce crezi că
nu m-a mai căutat? Că mi-a spus că mă iubește și ultima
dată. Am plecat nu pentru că nu-l iubesc, ci pentru că nu mai
pot așa.
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-Ai spus că nu vrea să evolueze și că tu nu mai poți așa.
Să te caute ce ar însemna?
-Nu știu! Să se miște din loc?! Să se dezvolte, să evolueze,
dar el nu vrea, el vrea să rămână la fel. Și știe părerea mea.
Nu poate să mă caute, deoarece ar însemna să schimbe
ceva? Și nu vrea, e mai comod așa. Mai bine mă pierde pe
mine. E neputința lui, așa-i?” (F., 31 de ani)
O vorbă înțeleaptă spune că „Dacă-ți aperi neajunsurile,
rămâi cu ele”. Atât timp cât un om își găsește mereu scuze,
cât își justifică alegerea de a rămâne la un anumit nivel cu
argumente ce neagă orice șansă de progres, singura variantă
este de a pleca de lângă ea/el. A rămâne nu ajută la nimic, pe
nimeni. Să te faci mic, să lași ștacheta jos, să te minimizezi
doar pentru a te potrivi unei astfel de relații, are consecințe
nu din cele mai plăcute și de-o parte și de alta.
„Dacă prietenul/partenerul meu e pe fundul unui
puț, nu mă voi arunca și eu acolo, doar pentru a-i
ține companie. A ajuns la fund din cauza unei
lungi perioade petrecute cu furia, anxietatea,
frustrarea și n-am de gând să le preiau eu, pentru
că, la rândul meu, aș putea ajunge acolo. Nu. Am
să îi întind o mână de ajutor și am să aștept să o
primească…” (Peter Crone)
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Dincolo de asta, niciodată nu știm care este consecința
unei semințe puse. Dacă terenul e fertil, într-o zi, s-ar putea
să rodească. Cine știe?!
Așa cum ați putut deja constata, în viața noastră vin și din
viața noastră pleacă oameni. Și e o.k., pentru că cei ce sunt
cu adevărat oamenii noștri, nu vor pleca tare departe. Ei
mereu vor gravita în spațiul nostru apropiat. Ceea ce ne
aparține va fi mereu în preajma noastră.
Pe de altă parte și în aceeași notă, pentru că nu reușim să
ne oprim la timp, pentru că forțăm situații ce nu ni se mai
potrivesc de mult, divorțurile se încheie adesea urât. Copiii
suferă, pentru că nu înțeleg. Și apoi perpetuează modelul
nefericirii.
* „-Mă simt aiurea în relația mea. Îmi dă bani, îmi
vorbește frumos, uneori face și mâncare, dar nu simt pic de
afecțiune. Și nu pot trăi așa. Am bani câți vreau, am acces la
conturile lui. Ce să fac cu ei? Nu am nevoie de lucruri
materiale, dacă nu sunt însoțite de dragoste. Dacă îi spun să
mă îmbrățișeze, că sunt obosită, zice că el nu e așa. Nu mă
ține-n brațe niciodată. Simt un zid între noi pe care el îl
pune. De ziua mea, mereu îmi dă bani. Vreau ceva de la el,
să știu că a făcut asta pentru mine. Cu drag. Orice și oricât
de mic…
-I-ai spus că-ți dorești asta?
-Da, de nenumărate ori.
-Și ce zice?
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-Că nu are el timp. Că îmi dă bani să îmi cumpăr ce
vreau. Și că nici nu știe ce îmi place. După cincisprezece ani
nu știe ce îmi place?! I-am spus că nu mă cunoaște deloc. Și
i-am propus să mergem doar noi doi, fără copii într-un
weekend măcar. Zice că nu are timp. Pe scurt, nu are timp
pentru mine. Eu cred că nu are chef de mine. Asta simt. Mam săturat. Nu știu cât mai rezist. Nici cu copiii nu mai am
răbdare. Nu mai pot fi o mama bună.
-I-ai spus ce simți?
-Da. Nu mă aude. Crede că vorbesc aiurea, dar eu nu
vorbesc doar să vorbesc, Ela. I-am zis că, într-o zi, voi
pleca. Râde. Nu crede ce spun.
Am reușit să mă cunosc suficient ca să știu că nu pot trăi
fără afecțiune, fără dragoste. Îmi face cadouri mari, scumpe,
impersonale pe care nu le cumpără el niciodată. Nu mă
cunoaște. Simt că mor pe dinăuntru. I-am spus că nu vreau
să mor înainte de-a muri…” (S., 44 de ani)
„Putem trata bolile fizice cu medicamente, însă
singura cale de a ne vindeca de singurătate,
disperare și lipsă de speranță este dragostea.
Sunt o mulțime de oameni în lumea asta ce au
nevoie de o bucată de pâine, dar sunt mult mai
mulți cei ce caută cu disperare să primească
măcar un strop de dragoste...” (Maica Tereza)
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De fapt, dragostea e peste tot. Și chiar dacă nu realizăm,
suntem înconjurați de dragoste. Ne trezim dimineața, ne
uităm cu coada ochiului la copilul nostru care doarme și
simțim cum ni se umple sufletul de bucurie, ne urcăm în
mașină și auzim la radio o piesă ce ne place, vedem pe stradă
o mamă care își ține copilul în brațe în timp ce îl alintă, mai
încolo doi tineri se țin de mână strâns în timp ce traversează,
la farmacie vedem logoul enervant cu inimioară. Fiecare din
aceste momente ne arată că viața-i mult mai mult decât pare.
Și, în astfel de clipe, pricepem că, în esență, viața este
dragoste. Din păcate, nu toți reușim să o recunoaștem și asta
pentru că nu știm ce-i dragostea.
Și, totuși, avem o nevoie intensă de-a iubi și de a fi iubiți.
Indiferent dacă o conștientizăm sau nu, este una dintre nevoile
noastre fundamentale. Suntem dependenți de dragoste!
„Bebelușii ce au fost privați de afecțiune în
primele șase luni de viață tind să devină adulți cu
probleme psihologice.”
(Bowlby - Teoria atașamentului)
Unul dintre scopurile noastre importante este de a avea
relații sănătoase și o viață fericită și împlinită. În plus,
fiecare dintre noi avem nevoie să iubim și să avem grijă de
alții, nevoia de a iubi și de a fi iubiți.
Toate studiile ce au vizat aceste nevoi au ajuns la
concluzia că nevoia de a iubi este la fel de mare cu cea de a
fi iubiți.
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„E mult mai important să facem gesturi mici cu multă
dragoste, decât gesturi mari cu puțină dragoste.”
(Maica Tereza)
* „-Știi ce e interesant? Că, de când m-am schimbat eu,
parcă e altfel și ea- mai implicată. Simt că, dintr-o dată, mă
vede, după atâția ani.
-Ce faci diferit?
-Păi, sunt mai atent la mine. La ce am eu de făcut. Fac
lucruri noi, merg la sport, lucrez în grădină, mi-am luat și
niște cărți, fac ce n-am făcut de ani de zile.
-Și ce anume s-a schimbat exact?
-Pe scurt, mă simt bine cu mine și, implicit, cu ceilalți.
Zâmbesc oricui, ajut dacă pot. Nu mai caut nod în papură
nimănui, nici măcar ei. Asta schimbă tot în jurul meu. Știi?
Abia acum încep să pricep ce-mi tot spuneai cu frica și cu
dragostea. Cred că am ales dragostea! Și mă simt bine!
Indiferent de ce va fi, sunt fericit, în sfârșit am o relație bună
eu cu mine...” (C., 46 de ani)
În concluzie, nu contează ce reguli, filosofii, religii, practici
spirituale sau mai puțin spirituale urmăm, atât timp cât alegem
dragostea, toți avem doar de câștigat!
„Cel mai bun lucru pe care îl poți învăța
vreodată este să iubești și să te lași iubit.”
( Eden Ahbez )
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* Un exemplu de exercițiu pentru cultivarea dragostei ca
stil de viață
O variantă de antrenament pentru cultivarea dragostei
1. Fă cuiva un compliment.
2. Lăsă pe cineva în fața ta la rând.
3. Cumpără o cafea pentru un coleg/un prieten/un străin.
4. Ține ușa deschisă pentru cineva.
5. Ascultă cu adevărat un prieten/o rudă... pe oricine (nu
doar ca să răspunzi).
6. Spune o glumă ca să faci pe cineva să râdă.
7. Fă ceva drăguț pentru tine.
8. Scrie un mesaj pozitiv/de încurajare pentru cineva.
9. Donează cărți de care nu mai ai nevoie.
10. Zâmbește unui străin, la doi străini sau la o sută...
11. Caută un vechi prieten/o rudă pe care nu ai văzut-o
de ceva vreme.
12. Lasă o mașină să iasă de pe o străduță laterală în fața ta.
13. Scrie un mesaj sau trimite o scrisoare de mulțumire
cuiva căruia îi ești recunoscător.
14. Zâmbește și mulțumește celor ce te servesc la magazin.
15. Spune cuiva că îl/o iubești.
16. Oferă-te să ajuți pe cineva care are nevoie.
17. Hrănește animalele ce-ți ies în cale.
18. Donează haine de care nu mai ai nevoie.
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19. Fă cuiva o surpriză plăcută și neașteptată.
20. Scrie toate acestea și observă ce multă bucurie îți aduc!
*O idee de meditație pentru cultivarea dragostei
Închide ochii. Respiră adânc.
Ai avut o zi grea? O săptămână grea? O perioadă grea?
Pune mâna pe inimă. Simți cum bate? Asta se numește „scop”.
E scopul tău! Ai venit pe lume cu un scop. Ești viu. Simte inima
și gândește-te că a bătut mereu. Indiferent prin ce perioade ai
trecut, a fost acolo pentru tine și a continuat să bată.
Simțindu-ți inima, ar trebui să nu renunți niciodată!
Dacă asta nu e dragoste, nu știu ce e.
Cred că, dacă e să vorbim despre relații, e absolut necesar
să știm ce este dragostea. Fără să cunoaștem acest ingredient
de bază, relațiile nu au nicio șansă de izbândă. Sau chiar aș
forța puțin nota și aș spune că, fără a (ne) defini clar acest
concept (fiecare pentru el), nu putem avea o viață împlinită.
Nu putem funcționa ca oameni. Nu ne putem bucura de tot
ceea ce ne oferă existența. Și mai cred că dragostea se poate
învăța, indiferent de vârstă, statut social, statut profesional,
bunuri materiale. Doar făcând primii pași în această direcție
vom putea atinge fericirea în relații, mai întâi în relația cu
noi înșine și apoi cu partenerul potrivit.
„Iubirea vindecă oamenii: atât pe cei care o oferă,
cât și pe cei care o primesc.” (Karl Menninger)
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PARTEA A DOUA
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De ce nu mai funcționează relațiile tradiționale
pe tiparul vechi?
Aș putea răspunde simplu: că nu știm să iubim. Și-aș
încheia aici toată filosofia…
Despre relații am putea scrie tomuri de articole și cărți cu
mii de pagini. S-au scris și se vor mai scrie, însă nu cred că
vor fi vreodată de ajuns pentru că suntem ființe sociale și
pentru că relațiile sunt unele dintre cele mai importante fațete
ale existenței noastre. În plus, dinamica relațională e mereu
în acord cu dinamica vieții, astfel încât modificările sunt
inerente schimbărilor la nivel de stil de viață, de societate și
de lume în general. Altfel spus, viața în doi a zilelor noastre,
chiar dacă ne-am dori, nu mai poate rămâne la fel, nu mai
putem funcționa nici individual și, cu atât mai mult în cuplu,
ca pe vremea părinților, a bunicilor, sau a străbunicilor
noștri. Suntem în punctul în care avem nevoie de asumare,
de o actualizare/reproiectare relațională clară.
În acest context, vrem sau nu vrem să recunoaștem, relația
pe tipar tradițional nu mai funcționează. Se spune (zic
studiile) că 95% din relațiile de acest gen sunt disfuncționale.
Uitându-mă în jur, înclin să cred că procentul e blând.
Divorțurile sunt din ce în ce mai normale. Dacă privim
normalitatea ca norma statistică, tot ce se întâlnește des întro societate, devine noua normalitate – una sumbră, ținând
cont de rata mare a divorțurilor și mai ales de urmările
acestuia asupra celor implicați, nu doar adulți ci, din păcate,
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de cele mai multe ori și copii. Pe de altă parte și în aceeași
notă, relațiile ce (totuși) merg înainte supraviețuiesc cu tot
mai multă greutate și, ceea ce-ar fi fost menit să ne aducă
liniște, iubire și împlinire sufletească, seamănă din ce în ce
mai tare cu un câmp de luptă. Declarată sau tacită și cu
aceleași pagube uriașe la nivel sufletesc.
Altfel spus, nu știm să trăim în doi, nu știm să ne
despărțim, nu știm să trăim singuri. Și toate astea pentru că
nu alegem dragostea.
Relațiile romantice sunt o parte importantă a vieții noastre
ce ne dau bătăi de cap tuturor, însă dragostea o găsim peste
tot, nu doar aici. E un stil de viață, dacă vreți. Un fel de
definiție a modului în care trăim.
Cu toții avem nevoie de dragoste și cred că atât timp cât o
alegem, în detrimentul fricii, viața noastră se transformă ca
prin magie (așa cum spunea clientul meu), suntem mai
liniștiți și mai împliniți, noi cu noi, în primul rând.
Mă gândeam la vremea în care a avut loc
#Dependentidedragoste că, din punct de vedere social, dacă
ești în pereche, ești evaluat ca fiind „bine”, iar dacă ești
singur, ești etichetat/încadrat la rubrica „rău”. Cine zice asta?
Lumea.
Și totuși, sunt atât de mulți oameni cărora le merge rău în
pereche și la fel de mulți cei singuri ce sunt bine. Care să fie
legătura, m-am întrebat atunci?
Cu siguranță, viața alături de persoana potrivită este
idealul fiecăruia dintre noi. Și totuși, cred că singurătatea/
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viața de unul singur e preferabilă oricărei relații disfuncționale/
singurătății în doi.
„Nu există căsătorie, există doi oameni ce își duc viețile
în paralel”, spunea cineva. Cred că aceasta e definiția
relației în pereche caracterizată prin cea mai mare acuratețe.
Revenind la eveniment și la ceea ce mă frământa pe mine
atunci, concluzia a fost următoarea: dacă ești bine tu cu tine,
te iubești tu pe tine, ești bine și în pereche și singur. Dacă nu,
nu vei fi niciodată bine, indiferent de cât de tare se
străduiește celălalt să te facă fericit/ă și indiferent de cât de
mult te iubește cineva.
Soluția e mereu la noi. Munca e doar a noastră. Nu cred
că s-a născut nimeni pentru a face fericit pe nimeni. Noi
suntem singurii responsabili de viața și de fericirea noastră.
Uimitor este că, atunci când în sfârșit ne simțim bine noi cu
noi, suntem bine cu toată lumea.
Paradoxal, capacitatea de a iubi este dată de capacitatea
de a sta singuri. Atunci când rămânem în relații doar pentru
a nu fi singuri, nu vorbim de dragoste, ci de obișnuință,
dependență, manipulare, control, de orice altceva în afară de
dragoste. Dragostea, la fel ca primăvara din cântec, începe
„cu tine” ! Modul în care ne iubim pe noi e modul în care îi
învățăm pe ceilalți să ne iubească. Dacă eu nu dau doi bani
pe mine, cum să dea altcineva? Desigur, întrebarea e
retorică.
Ne dorim, firesc, relații funcționale, fericite. Cu toate
acestea, de cele mai multe ori, nu ne descurcăm prea bine
când vine vorba de acțiuni, comportamente, atitudini potrivite
42

Ela Balaj

*

Radiografia relațiilor de cuplu

unei relații sănătoase, cu noi sau cu ceilalți. Ba mai mult,
adesea facem alegeri diametral opuse.
Ca în orice situație ce nu ne place, primul pas este
conștientizarea a ceea ce nu ne place, apoi întoarcerea spre
noi, conexiunea cu noi, în primul rând, și apoi cu cel de
lângă noi. Ce pot face EU? Ce pot schimba la MINE?
Întrebările ne sunt adresate nouă, astfel încât reglajul fin al
celor doi poli să nu influențeze întregul angrenaj până în
punctul în care nu mai există cale de întoarcere. Și, dacă
totuși ajungem în acel punct, să știm cum să-l gestionăm,
cum să producem pagube cât mai puține.
* „Sunt separat de patru ani, am un băiat din prima
căsătorie și acum mai am doi băieței. Mă străduiesc să am o
relație bună cu cel mic, însă mereu mă lovesc de un zid. Îl
sun, nu răspunde. Când vine la mine îl văd că e stresat de ce
va zice mama lui dacă eu îi propun să facem activități
împreună. Vreau să merg cu el la ski, cu bicicletele. Încerc să
înțeleg că e doar un copil, că are zece ani, însă m-am săturat.
Ea nu vrea să divorțeze, ne batem de patru ani prin tribunale.
Aș vrea să-l duc la un psiholog, văd ce greu îi e, dar ea nu e
de acord. Chiar nu știu ce să fac…” (C., 48 de ani)
Cazul anterior e unul tipic. Cred că fiecare cunoaștem pe
cineva aflat într-o astfel de situație.
La origine, căsătoria este strâns legată de supraviețuire, de
nevoia de protecție. În primă fază nu presupunea nici iubire,
nici fericire.
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Apoi, în secolul al XVI-lea, odată cu poveștile romantice
italiene despre gondole, magie, personaje ce trăiau aventuri
după aventuri, acestea sfârșind inevitabil cu găsirea iubirii
adevărate, a apărut ideea căsătoriei din dragoste.
Din păcate, în zilele de azi, căsătoria seamănă din ce în ce
mai mult cu ceea ce a fost la început, o alegere a comodității,
a zonei de confort, a unei (false) siguranțe. De ce facem
această alegere? Pentru că foarte puțini ne asumăm propria
viață. De ce? Pentru că (din nou) alegem frica în detrimentul
dragostei.
Trăim vremuri când relațiile sunt pe primul loc. Relațiile
disfuncționale/toxice sunt în trend. O relație disfuncțională
este cea în care nu ne simțim bine pe dinăuntru, cea în care
nu suntem tratați corect, cea în care rămân multe vorbe
nespuse. Partenerul nu îți dă drumul/nu pleacă, dar nici nu te
tratează corect.
Fugim de responsabilități și de asumare din ce în ce mai
tare. Tot mai mulți oameni aleg să fie singuri din simplul
motiv că nu reușesc să găsească un punct comun/o viziune
comună asupra vieții. Căutăm pe afară ceea ce ar trebui să
căutam în noi.
Este o poveste, a lui Wayne Dyer.
„Într-o seară, mi-am pierdut cheile în casă. Am încercat să
le găsesc, bâjbâind pe întuneric. Apoi, am privit pe geam și
strada era luminată. Drept urmare, am ieșit afară să le caut,
era mult mai simplu, pe lumină. Un vecin a trecut pe lângă
mine și m-a întrebat ce fac. I-am spus că îmi caut cheile, iar
el m-a întrebat dacă acolo le-am pierdut. I-am răspuns că le44
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am rătăcit prin casă, iar el s-a uitat lung la mine și m-a
întrebat din nou: <<Atunci de ce le cauți pe afară? >>”
Dincolo de povestea în sine, de multe ori exact asta facem
noi, oamenii. Ne căutăm cheile prin alte locuri, pe la alții,
când toată vremea asta au fost la noi. Ne dorim relații
funcționale, dar ne rezumăm la superficialități. Vrem să fim
tratați corect, dar nu tratăm corect.
O relație înseamnă în primul rând prezență, prezență
fizică, emoțională, spirituală, intelectuală. Faptul că suntem
prezenți fizic într-un loc, nu înseamnă că suntem acolo. Asta
se simte. Oricât am încerca să ascundem ceea ce simțim,
zidul pus dincolo de suprafață e evident.
Nimeni nu s-a născut pentru nimeni. Nimeni nu e dator
să ne facă fericiți. Și niciunul dintre noi nu e mai presus
decât altul.
Relațiile au un termen de expirare. Când? Atunci când
rămâne numai prezența fizică. Orice zi în care stăm în relație
doar pentru că nu ne putem asuma decizia în fața lumii sau
pentru că nu ne putem împărți averea și copiii, e un chin. Și,
oricât am fugi, ne ajunge clipa în care cortina cade. Fie ne
îmbolnăvim, fie suntem nevoiți să luăm decizia de care
fugim. Sau și una și alta. După caz. În plus, în tot acest timp,
nu trăim, ci supraviețuim.
Toți vrem să schimbăm lumea, însă niciunul dintre noi nu
este dispus să se schimbe. Orice schimbare începe cu noi, cu
fiecare. Dacă dăm mai întâi ceea ce ne dorim să primim,
avem toate șansele să ni se întoarcă. Vrei un prieten bun? Fii
un prieten bun! Vrei un iubit bun? Fii un iubit bun.
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Sigur că, dincolo de asta, e nevoie să ne fixăm limitele a
ceea ce dăm. A fi un om bun nu înseamnă a te lăsa călcat în
picioare.
Adesea clienții mei sunt cei ce ajung în terapie, pentru că
nu se mai descurcă cu cei ce ar trebui să fie în terapie. După
ani mulți în care s-au străduit să-i schimbe, ajung la concluzia
că e nevoie să facă ei o schimbare. Îmi povestesc cum au
renunțat la ei pentru ceilalți și pentru că se consideră oameni
buni.
* „ -Nu reușesc să înțeleg de ce m-a părăsit! Am făcut tot
pentru el. Aveam două joburi, dormeam puțin. Și totuși mă
trezeam zilnic să îi fac micul dejun. Am crezut că, dacă vede
câte fac pentru el, se va schimba. Dar, pe măsură ce făceam
și mai multe lucruri, se purta tot mai rece cu mine. Nu mi se
pare normal! Nu apreciezi un om care te iubește? Nu vedea
câte fac, cât sunt de obosită?
-Exact aceasta e problema- că făceai prea mult pentru el
și nimic pentru tine.
-Dar l-am iubit. Îl iubesc. Nu e normal să apreciezi omul
care te iubește? M-am luptat așa de mult pentru el!
-Da, însă nu te-ai luptat, ca să folosesc aceeași expresie,
pentru tine. Dimpotrivă! Și e firesc să lupți pentru cineva
care te iubește, nu e firesc să lupți pentru ca cineva să te
iubească.” (P., 33 de ani)
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Există expresia „prost de bun”, dar oamenii buni nu sunt
naivi, ei doar cred că fiecare are o inimă ca a lor. Nu sunt
nici proști, dacă te iartă repetat. Nici nu așteaptă să fie tratați
în mod special, doar au încredere în partea bună din ceilalți.
Omul bun este omul care ar fi putut să fie rău, dar a ales să
nu fie.
Cred că, în esență, toți suntem buni. Însă rănile nevindecate,
traumele, nedreptățile, frustrările pe care încercăm să le ținem
sub control, conștient sau inconștient, ne aduc de cele mai
multe ori în situații în care devenim răi. Și mai cred că, dacă am
ști doar jumătate din povestea răilor, am vedea altfel lucrurile.
Totuși, înțelegerea situației nu implică acceptarea ei.
Chiar dacă știm de ce un om se comportă cum se comportă,
nu înseamnă să îi dăm voie să o facă în continuare. În
cabinet, clienții mei îmi spun adesea:
„Știu că a avut o copilărie grea. Îl/O înțeleg și încerc să
ajut, de aceea nu plec.”
E minunat. Atât timp cât cel pe care vrem să-l ajutăm se
lasă ajutat. E traumatizant însă atunci când celălalt nu
dorește să se miște din loc/să se schimbe.
De ce? Pentru că fiecare om vede lucrurile prin lentilele
pe care le poartă, lentilele fiind suma cunoștințelor, a
experiențelor de viață și a înțelegerii acestora. Degeaba ai
informații, degeaba trăiești tot felul de situații, dacă nu le
procesezi/înțelegi, dacă nu înveți din ele. Comportamentul
manifest are legătură cu noi în prea mică măsură și doar în
condițiile în care permitem sau nu permitem un anumit
tratament. Altfel spus, dacă cineva ne tratează rău, aceasta
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este de la el, ca și defecțiunile tehnice ale TV-ului din era
apusă, „de la ei”. Pe de altă parte, cât dăm sau nu voie e de la
noi. Pe scurt, noi învățăm oamenii cum să se poarte cu noi.
Și doar pe cei ce vor să învețe. Pe ceilalți, nu avem decât să-i
lăsăm în urmă.
„Nu te întreba de ce oamenii continuă să te
rănească. Întreabă-te de ce continui să le permiți.”
(Robert Tew)
Momentul în care realizăm că ceea ce face cineva, răul ce
ni-l face are mai multă legătură cu el decât cu noi, este unul
eliberator. Se numește „a nu lua nimic personal” și face parte
din marile câștiguri ale vieții.
„Poate să zică oricine ce vrea. Uneori, oamenii buni
se satură să fie buni cu cei nerecunoscători.”
(Keanu Reeves)
* „-I-am spus că vreau să divorțez. În sfârșit i-am spus.
Calm, fără niciun fel de reproș. Sunt foarte mândră de mine,
de cum am procedat.
-Ești foarte sigură că asta vrei? Nu mai ai nimic de făcut
aici?
-Da, sunt sigură. De ceva vreme sunt sigură, însă am avut
nevoie de timp să pot spune ce am de spus, calm. Mă rog,
fără să mă cert. Sunt foarte sigură.
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-Și cum a reacționat?
-Păi, la început a fost șocat de liniștea mea, cred. Apoi a
spus că e de acord. După aceea au început discuțiile. Nu mam lăsat, i-am spus că îmi pare rău că suferă. Chiar nu mă
bucur, Ela. Dar nu mai vreau. Îl înțeleg, i-am spus că, dacă
are nevoie să vorbim, sunt acolo. Însă, de întors, nu mă mai
întorc. E supărat și îl înțeleg. După multe zile de discuții,
într-o seară, când a încercat din nou să mă facă să mă
răzgândesc, să îmi propună să mergem împreună în
concediu (l-am refuzat, i-am spus că niciunul nu ne-am simți
bine, el ar insista, eu aș refuza și nu are sens), i-am arătat
niște poze cu mine, cum arătam anul trecut, acum doi ani. Și
o conversație dintre noi pe care am înregistrat-o, în care
vorbea foarte urât cu mine. Asta a făcut toți anii aceștia. De
atunci a încetat cu rugămințile. Nu mai vreau. Înțeleg prin
ce trece, dar chiar m-am săturat. Am făcut programarea la
notar. Să știi că sunt foarte împăcată, eu cu mine. În sfârșit,
după mulți ani.” (L., 42 de ani)
Einstein spunea că problemele nu pot fi rezolvate de la
același nivel de conștiență la care au fost create. Și cred că
avea mare dreptate. De multe ori vrem să rezolvăm
probleme/situații, fără să ne modificăm modul de gândire și
de comportament, repetând aceleași greșeli doar pentru că leam făcut (prea) mult timp, fără să ne oprim din goana de zi
cu zi și să ne întrebăm dacă nu cumva există și un alt mod de
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a ne raporta la situație, fără să dăm o șansă propriei persoane
și celuilalt.
Relațiile pot fi fericite! Însă pentru aceasta este nevoie de
implicare de ambele părți și de multă muncă mai întâi cu noi
și apoi în echipă, pentru că o relație împlinită nu poate fi
decât între doi oameni liberi și stabili emoțional.
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Cum ajungem la disfuncționalități?
Răspunsul nu e atât de simplu cum ar părea la prima
vedere. Cauzele sunt multiple.
Poate...
Pentru că nu ne iubim pe noi.
Ce înseamnă să ne iubim pe noi? Am constatat de-a
lungul timpului, atât din experiențele personale, cât și din
cele din cabinet, că factorul comun pe care, submisivi din
fire și respectând cu strictețe reguli matematice îl punem în
paranteză, al tuturor tulburărilor mentale, este lipsa iubirii de
sine. Greu de priceput pentru cineva care a trăit o viață pe
locul 2, 22 sau 222. În funcție de cât de lipsiți de valoare ne
(auto)evaluăm, ocupăm poziția corespunzătoare în topul
celor mai importante persoane din viața noastră.
Societatea ne învață, ne educă, dacă vreți, în această
direcție. Nu are nevoie de oameni ce se iubesc, cu
consecințele de rigoare ale acestei alegeri: încredere în sine,
valorizare a propriei persoane (și implicit a celor din jur),
stare de bine, în esență. Suntem constrânși în permanență să
ne uniformizăm, să ne conformăm, să gândim mai puțin
pentru noi sau, dacă se poate deloc, astfel încât, a ne iubi pe
noi nu e cel mai simplu lucru. Avem nevoie de multă vreme
pentru a ne dezvăța, adesea mult mai multă decât ne-a luat să
învățăm, pentru a ne rupe de obiceiuri, credințe, în esență de
celebrul „trebuie să…” Atât timp cât suntem sclavii lui
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„trebuie”, vom fi greu de mișcat din loc. Sau, altfel spus, ne
ia ceva timp să înțelegem că n-am înțeles nimic.
„Să mă iubesc pe mine înseamnă să îmi cumpăr o
înghețată?”
Clienții mei sunt și au fost mereu oameni deschiși. Nu ai
cum să urmezi o psihoterapie, rămânând blocat în tipare
mentale. Nu ai cum să pornești pe un astfel de drum, dacă nu
ești dispus să faci eforturi, dacă refuzi să înveți. Astfel,
întrebarea anterioară a venit extrem de natural, în momentul
în care clientul meu a înțeles... că nu înțelegea.
* „-Știi, citisem undeva că e nevoie să ne iubim pe noi.
Nu știi cât m-am tot întrebat oare cum vine asta. Să îmi
cumpăr o înghețată? O pereche de blugi?
-Și asta, dacă te face să te simți mai bine.
-Păi mă face, pe moment, dar apoi iar o iau de la capăt
cu vocea aia din cap ce mă critică mereu.
-E bine că ai început să o auzi. Să o conștientizezi. Îți
spune și lucruri drăguțe sau doar te critică?
-Mai mult mă critică. Și îmi amintește de mama, cum mă
tot certa mereu.
-Ceea ce îți spune vocea, îți spunea și mama?
-Da, în mare parte, da. Oarecum știam că au legătură
una cu alta, simțeam, dar n-am stat să mă gândesc profund
la asta până acum…” (E., 47 de ani)
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Pentru unii oameni, a se iubi înseamnă să facă o baie
relaxantă, un masaj, manichiura sau să-și cumpere o
înghețată. Totuși, iubirea de care cu toți avem atâta nevoie
înseamnă ceva mult mai profund, înseamnă să facem pace
cu noi înșine.
Posibil să ne simțim temporar confortabil, făcând anumite
lucruri pentru noi, dar liniștea sufletească profundă necesită un
anumit tratament al propriei persoane, o atitudine caldă și
binevoitoare vizavi de ceea ce experimentăm înăuntrul nostru.
De multe ori alegem să nu dăm atenție interiorului. Ne
evităm emoțiile/ceea ce simțim, dar aceasta nu duce la
vindecare și pace sufletească, ci elimină orice șansă în
această direcție. Ne consumăm energia, încercând să nu
simțim ce avem de simțit. Majoritatea credem că, dacă
evităm confruntarea, nu ne va afecta când, de fapt, acesta
este cel mai mare consum.
Ce înseamnă să te vindeci? Să pui lanterna pe tine, nu pe
ceilalți. Ori de cate ori treci printr-o situație care îți creează
disconfort, să te întrebi ce poți face tu, nu celălalt. Să încerci
să înțelegi, nu să cauți vinovați. Și să schimbi, acolo unde-i
de schimbat.
Nu în ultimul rând, să faci diferența dintre cei ce vor să te
folosească și cei ce vor să te ajute. Cum? Evaluând modul în
care te simți după interacțiuni repetate cu unii sau cu alții.
În plus, vindecarea nu este liniară. Avem zile bune și zile
mai puțin bune, momente în care ne simțim extrem de
puternici, după care vin altele în care avem senzația că nu
vom reuși. Toate acestea fac parte din procesul firesc. Cu cât
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mergem înainte, vor fi din ce în ce mai mari perioadele în
care ne vom simți bine, până când, celelalte vor dispărea
complet.
Există două feluri de emoții: nu le zic pozitive și negative,
căci nu cred în pozitivitate, cred în realism. Le zic coerente și
incoerente. Emoțiile coerente ne ajută să avem o stare bună,
să fim liniștiți, să fim sănătoși. Cele incoerente ne încurcă. În
aceleași sectoare.
Freud spunea că scopul psihologiei/al psihanalizei este de
a transforma suferința isterică în nefericire, bine nu-i, dar
mai rău să nu fie. Apoi a venit Maslow și a făcut un pas
dincolo de nefericire, spunând că fiecare avem posibilitatea
de a funcționa la un nivel mai înalt. Putem să ne atingem
potențialul maxim. Dacă vrem, cu siguranță.
Recent s-a făcut un studiu asupra influenței emoțiilor
asupra creierului și a neurofiziologiei. Astfel, cercetările
celor de la Institutul Heart Math au relevat faptul că inima
are doi nervi importanți (ramificații ale nervului vag), ce
ajung in lobii temporali ai creierului, influențându-i astfel
activitatea.
Așadar, când trăim emoții coerente (recunoștință, de
exemplu) suntem mai creativi, mai inteligenți, ne rezolvăm
problemele mai bine. Când trăim emoții incoerente (frustrare,
de exemplu) suntem mai „proști”, luăm decizii mai puțin bune
(„Știu și eu destul de bine asta”).
În plus, s-a mai descoperit că ceea ce credem că e
adevărat schimbă fiziologia și chimia creierului, chiar dacă e
doar imaginație.
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Cred că e foarte important să înțelegem că ceea ce se
întâmplă în experiența mental-emoțională ne modifică
realitatea fizică, sistemul nervos și corpul. Nu-s povești. Sunt
dovezi științifice.
A ne iubi înseamnă a accepta ceea ce simțim, fără să ne
judecăm, a ne purta cu noi cu toleranță și înțelegere, așa cum
ne-am purta cu o persoană pe care o iubim, a avea grijă de
noi, la fel cum avem grijă de cei dragi nouă și nu în ultimul
rând, a avea cât mai multe emoții coerente.
Când ne iubim, nu ne mai (auto)supunem unor situații ce
ne fac rău, nu ne mai înghițim vorbele pentru a fi bine.
* „-Cred că voi veni mai rar la tine.
-E o.k., dar aș vrea să știu ce te-a făcut să iei hotărârea
aceasta. Și dacă tu ești cea care a decis.
-Nu chiar. Știu că mai am multe de rezolvat. Da, mă simt
mai bine, dar nu de tot, nici vorbă.
-Și atunci?
-Știi, soțul meu îmi spune că nu vede niciun progres la
mine. Dimpotrivă. Ne-am certat foarte tare zilele trecute și
mi-a zis că m-am schimbat în rău, că acum am mereu ceva
de comentat. Am făcut ceva ce nu credeam că sunt în stare.
În fiecare duminică trebuie să mergem la soacra la masă.
Nu mai vreau. Nu îmi plac discuțiile. În plus, eu nu am
niciun cuvânt de spus.
-Și cum a reacționat? S-a supărat?
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-Da, a fost foarte nervos pe mine. Dar nu mai pot, Ela, să
fac ce trebuie. Și nu mai vreau să fac să fie bine, pentru că
de aia am ajuns aici.
-La psiholog ți-a spus el să nu mai vii?
-Da, că eu atât știu, să cheltui bani. Și că, dacă eu vin la
psiholog, va merge și el să joace la jocuri de noroc. Nu mi se
pare că e aceeași chestie. Nu știu ce să fac. Nu aș vrea să fie
iar certuri. Dar nici să fac să fie bine, iar eu să nu fiu, nu
mai vreau…”(L.,34 de ani)
Când ne iubim pe noi, ne enervăm din ce în ce mai rar,
pentru că nu ne mai facem noi rău, nu ne mai provocăm
singuri dureri de cap și de stomac, pentru comportamentul
altcuiva. Foarte mulți oameni îmi spun: „Da’ cum să nu mă
enervez? Cum să nu mă înfurii? Tu știi ce a făcut?”
Ideea este de a nu reacționa, a nu ne autosupune unor
emoții (incoerente) ce ne fac rău. Până la urmă, doar 10% e
situația în sine. 90% e dat de modul în care o interpretăm. Și
a nu reacționa, nu înseamnă a nu acționa, a-ți înghiți vorbele
ce produc traume la nivel interior. Când nu dorim să pornim
un război în afară, îl pornim în interiorul nostru.
De câte ori te afli într-o situație ce îți provoacă neplăceri,
ia o pauză și respiră adânc. Apoi…
*Întreabă-te
Are omul din fața mea capacitatea de a înțelege ceea ce
eu vreau să îi spun?
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Este nivelul lui de înțelegere suficient de mare pentru a
putea duce o discuție civilizată? Dacă nu, știi ce ai de făcut.
Fiecare om înțelege lucrurile de la nivelul lui.
Dacă crezi că înțelege, spune exact ce simți, dar nu
încerca să îl lămurești și nu aștepta aprobări. Doar spune.
S-ar putea să ai surpriza plăcută să te înțeleagă sau cel
puțin să te audă.
Pe scurt, ascultă de două ori: o dată ce zice și apoi cine
zice.
De ce avem nevoie de aprobarea celorlalți? De ce ne pasă
de ce-o să zică lumea? Cum să facem să gândim pentru noi?
Suntem în secolul XXI, sclavagismul a apus demult și, cu
toate acestea, mare parte încă purtăm lanțuri. În minte.
Libertatea fizică, fără libertatea minții, mă îndoiesc că o
putem numi „libertate”. De unde vine nevoia de aprobare? De
la părinți, de la școală, de la biserică, de la instituțiile în care
ne desfășurăm activitatea. Avem mereu nevoie de aprobarea
celorlalți. Și asta nu ar fi o problemă. Baiul e când avem
nevoie de aprobarea tuturor. Când nu putem lua nicio decizie
pentru noi, gândindu-ne la toți ceilalți, mai puțin la noi.
Eu cred că nu putem scăpa de treaba asta până la capăt
niciodată, pentru că trăim între oameni. Însă...
Nu vom putea mulțumi pe toată lumea, în nicio
circumstanță. E o.k. să ținem cont de părerea oamenilor ce
sunt modele pentru noi, a celor ce sunt cum ne-am dori și noi
să fim, a celor ce au făcut ceva ce am vrea și noi să facem. A
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ține cont de părerea celorlalți e o.k. până în punctul în care mă
rănesc pe mine. Fiecare știe ce e bine pentru el și nu de puține
ori, binele pe care îl vedem la/pentru alții, nu e binele lor.
„Închisoarea minții are cheile pe dinăuntru.”
(Adrian Nuță)
Trăim timpuri în care, vrem, nu vrem, e nevoie să facem
un pas înainte spre înțelegere. Și cred că doar conștientizarea
și schimbarea modului de gândire ne poate scoate la liman.
*Am învățat că atunci când faci să fie bine, nu-i bine
defel…
Atunci când ne iubim, nu mai acceptăm să fim
manipulați, controlați, călcați în picioare. Când știm care ne
este valoarea, nu mai acceptăm orice și nu ne mai pierdem
timpul explicând lumii de ce ar fi bine să fim altfel tratați.
Dacă ne iubim pe noi, îi iubim și pe cei din jurul nostru, fără
a ne agăța de oameni. Când ne iubim, alegem ce e mai bine
pentru noi și nu ne mai complăcem în jumătăți de măsură, nu
ne mai simțim vinovați, pentru că alegem lucruri potrivite
nouă, nu ne mai simțim datori să ne justificăm, să (ne)
explicăm de ce facem ceea ce facem.
E diferență de-o nuanță între egoism/narcisism și
dragostea de sine. Unii dintre noi confundă cei doi termeni
(conștient sau inconștient) pentru a forța mâna celorlalți.
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Dacă în trecut am fost dintre cei ce încercau să
mulțumească pe toată lumea, s-ar putea să ne simțim egoiști
când începe să ne pese de propria persoană.
Îmi amintesc că primele mele încercări de a mă iubi, de a
mă pune pe primul loc în viața mea, au fost însoțite de multă
teamă, anxietate și vinovăție. Mi-a luat doi ani să înțeleg că a
mă iubi pe mine e o necesitate și nu un moft.
Cineva care multă vreme nu s-a iubit pe sine, dar ajunge
să facă asta, cu siguranță va avea mult mai mult de oferit
celor din jur. O persoană neîmplinită e mai puțin în stare să
sprijine pe cineva. Când punem nevoile celorlalți pe primul
plan suntem mai slabi. E mult mai greu să îi susținem pe
alții, dacă nu ne susținem mai întâi pe noi.
Poate o mașină să transporte oamenii acolo unde își
doresc dacă nu are combustibil? Sau (egal) poate cineva să
ajute și să-i sprijine pe cei din jur dacă are rezervorul gol?
Mă îndoiesc. Fiecare om are rezervorul lui. Cu ce îl umplem,
ține de noi. Unora ne place să facem sport, să citim, să
mergem în pădure. Altora să tricotăm. Și altora să ajutăm
oameni. Atât timp cât facem mai mult ce trebuie și mai puțin
ce ne dorim, rezervorul nostru e mai mult gol decât plin. Și
noi tot dăm și dăm și dăm până ce nu mai avem de unde.
Atunci apare dezechilibrul și boala de trup și/sau de suflet.
Când începem să ne oferim dragoste nouă și să facem mai
multe lucruri pentru noi, s-ar putea să simțim valul de
dezaprobare al celor din jur, s-ar putea să fim numiți egoiști.
Dar adevărul e că a face din dragostea de sine o prioritate, nu
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înseamnă egoism. Cred că e firesc ca atunci când ne simțim
bine, să avem mai multe de oferit tuturor.
Dacă schimbarea e permanentă, cei din jur se vor obișnui.
Și dacă nu, probabil că nu avem nevoie de ei. Nu are sens să
ne risipim energia, încercând să luminăm oameni. Degeaba
le explici celor ce nu vor să audă.
Iubirea de sine ne ajută să înțelegem că nevoile proprii
sunt o prioritate în deciziile proprii. Asta nu înseamnă
egoism. Egoismul înseamnă: nu-mi pasă de nimeni, calc
peste cadavre dacă este cazul. Dragostea de sine înseamnă:
am nevoie să fiu eu bine pentru a putea fi acolo pentru tine.
Cei egoiști fac ce vor. Cei ce se iubesc pe sine cântăresc
fiecare situație și decid ce e mai bine pentru sine și pentru
ceilalți când e posibil. Până la urmă, de ce să creezi o falsă
siguranță, făcându-i pe ceilalți fericiți, când tu nu ești? De ce
să nu ții cont de părerile tale atunci când nu rănești pe
nimeni? Sigur că fiecare ne dorim ca cei dragi nouă să fie
bine, însă nu cu prețul sacrificării propriei persoane. Cred că
suntem datori să avem grijă în primul rând de noi.
Nu înseamnă că suntem egoiști atunci când punem limite la
ceea ce dăm celorlalți. Iubindu-ne pe noi, vom putea să îi
iubim mai mult pe cei din jur sau, altfel spus: mă iubesc pe
mine și astfel pot să te iubesc pe tine. Tonul relației cu mine
dă tonul tuturor relațiilor pe care le am.
Iubirea de sine a fost foarte multă vreme prost înțeleasă și,
din păcate, încă mai este, însă doar iubindu-ne pe noi putem
alege ce e mai bine pentru noi, inclusiv relațiile ce ne sunt
potrivite.
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În concluzie, iubirea de sine este cel mai bun medicament,
soluția la orice problemă am avea și primul pas pentru orice
schimbare pe care o dorim în viața noastră.
*Când mă iubesc pe mine
1. Nu mi-e frică să spun ce gândesc, să cer ce doresc și să
exprim ce nu vreau.
2. Îmi cunosc calitățile și defectele.
3. Nu am nevoie de motivație externă pentru a merge
înainte și a face ce e bine pentru mine. Pot să gândesc
singur, fără ajutor.
3. Nu mai dau șanse infinite celor ce mă lasă mereu baltă.
4. Cred în mine, știu că sunt capabil să obțin ceea ce îmi
doresc.
5. Nu îmi doresc o relație cu orice preț.
6. Mă ocup de dezvoltarea mea și știu că relația potrivită
va apărea atunci când sunt pregătit.
6. Dacă am plecat dintr-o relație toxică, nu mă mai uit în
urmă.
7. Îmi selectez cercul de apropiați, mă îndepărtez de orice
persoană care îmi ia din energie.
8. Îmi susțin părerile, când e nevoie, într-un mod asertiv
și nu renunț la ele pentru a-i mulțumi pe alții.
9. Fac sport regulat și am grijă de corpul meu pentru
mine, nu pentru altcineva.
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10. Îmi petrec mai mult timp făcând lucruri ce îmi fac
plăcere decât lucruri care trebuie.
11. Îmi fac relații cu oameni ce mă inspiră.
12. Vocea din capul meu e mult mai binevoitoare și mai
drăguță decât era.
13. M-am iertat pentru greșelile ce le-am făcut, acum le
văd ca pe lecții de viață.
14. Mă bucur cu adevărat de viață și sunt recunoscător
pentru tot ce am.
15. Sunt real cu toți cei din jurul meu și în mod special cu
mine, am încetat să mă mai mint.
16. Nu iau respingerile în mod personal și înțeleg că sunt
o parte a vieții.
17. Nu mi-e frică să îmi exprim clar sentimentele, să spun
că îmi pare rău dacă e cazul și să îmi cer scuze dacă eu
consider că am greșit.
18. Nu păstrez lucruri pentru ocazii speciale, pentru că
știu că a trăi e o ocazie specială și mă bucur de asta în
fiecare zi.
19. Folosesc tot mai multe afirmații și cuvinte cu nuanță
pozitivă și tot mai puține negative.
20. Am învățat să am răbdare și o atitudine încrezătoare
în timp ce aștept să se limpezească anumite situații neclare.
21. Mă respect pe mine și nu mai tolerez în preajma mea
oameni care n-o fac.
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22. Înteleg că unele lucruri necesită timp, că schimbarea
e un proces și că, atât timp cât îmi păstrez direcția voi
ajunge acolo unde îmi doresc mai repede sau mai târziu.
23. Îmi fac planuri și îmi urmăresc scopurile fără a avea
neapărat nevoie de cineva să mă sprijine.
24. Nu mă mai simt singur, pentru că îmi place compania
mea.
25. Nu mă mai agăț de oameni și de iubiri ce nu mă
împlinesc, dau drumul la tot ce îmi creează disconfort.
26. Acum zâmbesc mai des decât plâng și îmi place ce văd
în oglindă.
27. Vreau să devin cea mai bună variantă a mea și de
aceea sunt dispus să învăț mereu și de la oricine.
28. Nu mai judec oamenii, înțeleg că fiecare are un război
al său.
29. Nu mă las descurajat de părerile celor din jur, am
încredere în mine chiar și atunci când ceilalți se îndoiesc de
capacitățile mele.
30. Mă bucur cu adevărat pentru ceilalți și nu mă mai
compar cu ei.
Cu siguranță n-am surprins toate aspectele. Pentru fiecare
dintre noi, aceste afirmații sunt personalizate. Însă esența e
aceeași: când mă iubesc pe mine, mă pun pe primul loc în
viața mea. Cred că e axioma de bază a oricărei vieți trăite cu
adevărat.
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*Dacă te-aș întreba, pe o scară de 1 la 10, cât trăiești, ce
ai răspunde?(0 fiind „pilotul automat”, ceea ce facem în
numele lui „trebuie” și 10 „ „îmi trăiesc viața 100%”)
* * Dacă te-aș ruga să enumeri tot ce iubești pe lumea
asta, de cât timp ai avea nevoie pentru a spune numele tău?
Exercițiu pentru dragostea de sine
1. Cere o listă cu lucrurile pe care ceilalți le apreciază la
tine.
2. Dacă te ajută, roagă-i să îți scrie/să îți lase un
mesaj/să îți trimită o înregistrare video.
3. Când începi să te autocritici, recitește, amintește-ți ce
au spus/scris cei din jurul tău.
4. Notează de fiecare dată când cineva spune un lucru
drăguț despre tine, un lucru care te face să te simți bine.
5. Fă o listă cu lucrurile care îți plac la tine (fără
modestie, modestia nu e o virtute).
6. Iubește-te ca pe un prieten (gândește-te la o persoana
pe care o iubești, apreciezi, la tot ce apreciezi la el/ea).
Fă zi de zi cele de mai sus. Ai să fii surprins/ă de câte
calități ai!
Iubirea de sine nu e un moft, e o necesitate. Atâta timp cât
nu te iubești pe tine, vei alerga după oameni care, de
asemenea, nu te iubesc. Nu ai cum să primești de la alții ce
nu îți dai tu ție. Dacă tu nu dai 2 bani pe tine, nimeni nu va
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da. Dacă tu nu te pui pe primul loc in viața ta, nimeni nu te
va pune. Nu in ultimul rând, nu te poți vindeca atâta timp cat
îți negi durerea. Și nici câtă vreme încerci să te “pansezi” cu
alți oameni.
În loc sa eviți durerea, o asculți. Nu vine degeaba, mereu
are ceva sa-ți spună.
Poate….
Pentru că intrăm prost în relații.
Acest angajament defectuos are legătură tot cu lipsa
iubirii de sine și cu faptul că nu știm cine suntem.
Nu ne cunoaștem pe noi, nu știm ce ne place sau măcar ce
nu ne place, ce ni se potrivește sau nu, ce putem tolera și ce
este dincolo de asta. Pozăm în ceea ce nu suntem pentru a-i
face pe plac celuilalt. Nu punem multe întrebări, să nu
stricăm magia de început, deoarece nu-i tare romantic să
vorbim de lucruri tehnice, când e atâta vrajă. Uneori nici nu
vrem să știm răspunsurile, preferând să construim în mintea
noastră imaginea care ne place, să idealizăm omul de alături.
În aceeași nota, nu dăm detalii multe despre noi, mai cu
seamă cu privire la aspectele de care nu suntem foarte
mândri, în dorința de a evita să răspundem la rândul nostru la
întrebări ce nu ne plac. În acest context, ignorăm cu succes
orice semnal de alarmă. Pe scurt, vedem doar ceea ce vrem
să vedem.
Când ne cumpăram o casă, o mașină, o pereche de
pantofi, ne interesăm în amănunt. În funcție de preferințe și
de câți bani avem, alegem: o casă mai mare sau mai mică, un
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model de mașină echipat sau nu, pantofi cu toc sau fără.
Când vine vorba de relații, nu mai facem la fel.
* „-Credeam că e sufletul meu pereche. Ne-am înțeles
foarte bine din prima clipă. Au fost șase luni minunate.
Credeam, simțeam că mă iubește...
-Și apoi ce s-a întâmplat?
-Nu știu. Dintr-o dată n-a mai fost la fel când i-am propus
să ne mutăm împreună. După un timp am aflat că este
căsătorită și că soțul e plecat din țară…
-Nu au fost semne care să te facă să te gândești la faptul
că ar putea fi într-o altă relație sau chiar căsătorită?
-Acum că vorbesc cu tine, realizez că au fost mici semne de
întrebare. Dar nu am vrut să stric vraja…” (L., 37 de ani)
Poate...
Pentru că ne îndrăgostim nu de un om, ci de potențialul
său.
De ce aceasta e o greșeală? Pentru că s-ar putea să nu îl
acceseze niciodată. Pentru că fiecare om are procesul lui,
unii se mișcă mai repede, alții mai încet. Și alții deloc. Pentru
că, oricât ne-am dori, oricât l-am iubi, oricât am spera („dar
dacă”), acest aspect ține numai și numai de el/ea. Nu putem
schimba oamenii. Putem să ne schimbam noi și, în raport cu
schimbarea noastră (și doar dacă își dorește), omul se poate
schimba.
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„Înainte de a ajuta pe cineva, întreabă-l dacă e
dispus să renunțe la ceea ce îi face rău”.
(Hipocrate)
Nu-i putem ajuta să evolueze pe cei ce refuză. Nu putem
schimba oameni. N-avem cum transmite un mesaj unui om
ce nu vrea să (ne) audă. Și nu în ultimul rând, nu putem să
înlocuim dragostea de sine a cuiva cu dragostea noastră.
„Poți schimba un om, iubindu-l.”
Nu, nu poți! Decât dacă se iubește el mai întâi. Atunci
poți, pentru că altfel se va autosabota la nivel subtil, având
credința (de cele mai multe ori inconștientă) că nu merită să
fie iubit.
În cabinet, vin oameni (și bărbați și femei) ce își doresc să
ajute, ce vor să-și iubească partenerul, mama, colegii, șeful și
pentru care e foarte greu de înțeles, pe bună dreptate, de ce
se izbesc mereu de ziduri.
Nu există oameni răi. Există doar oameni care nu și-au
rezolvat traumele. Și atât timp cât nu-și doresc să facă asta,
lucrurile vor rămâne la fel, pentru că singura persoană asupra
căreia avem control este propria persoană. În drumul
evoluției noastre vin și răspunsurile de care avem nevoie.
Abia când mutăm lanterna de pe alții pe noi, calea ni se
luminează.
* „-Nu înțeleg, e foarte inteligentă, a citit mult, e o
enciclopedie ambulantă.
-Și ce nu înțelegi?
-Unele lucruri, oricât m-aș strădui, nu pare că le înțelege.
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-Poți să-mi dai un exemplu?
-Uite, eu sunt capabil să recunosc când greșesc. Să știi că
am fost atât de mândru de mine când am înțeles asta, când
am putut să îmi dau egoul la o parte. Pentru mine a fost o
mare realizare. I-am spus și ei. Și, în loc să înțeleagă faptul
că eu doresc să fiu mai bun, să evoluez pentru mine, în
primul rând, și apoi pentru relația noastră, m-a luat de
prost, iartă-mi expresia.
-Ce înseamnă că te-a luat de prost?
-Să-ți explic. Am fost atât de entuziasmat că am reușit să
fac un pas în lateral și să mă observ, să renunț la ego, încât
am tolerat aspecte pe care nu ar fi trebuit să le tolerez. Și
asta a dus la o lipsă de respect din partea ei. A considerat că
i se cuvine să facă orice, că doar eu eram acolo să îmi
recunosc mereu greșelile.
-Și totuși ai continuat. De ce? Ai sperat că se va schimba?
Ai crezut că va înțelege?
-În primul rând, s-a întâmplat pentru că o iubeam. Am
simțit mult în relația asta. Apoi, parțial da, am sperat mereu
că ceva se va schimba. Și parțial, pentru că nu-mi venea să
cred că nu o pot face să înțeleagă. Dar, oricât m-am
străduit, oricâte analogii am inventat, nu a înțeles. De aceea
mi se pare interesant. Pe de o parte, e foarte inteligentă, are
un potențial mare, pe de alta, nu înțelege. Probabil că, de
fapt, nu vrea sau nu e pregătită. Încep să înțeleg. Nu cred că
era persoana potrivită pentru mine. Și sunt destul de o.k. cu
asta...” (M., 20 de ani)
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Ce este un om inteligent? Cum poate cineva să știe atât de
multe lucruri și totuși să nu înțeleagă aspecte simple ale
vieții? Multă vreme ne-am raportat la omul inteligent ca
fiind acela care are un coeficient mare de inteligență (IQ),
eventual multe școli, care știe să vorbească frumos, are un
vocabular plin de cuvinte elevate etc. Odată cu trecerea
timpului putem constata că nu prea se potrivește una cu alta.
Personal, timpul mi-a demonstrat că nu cei mai inteligenți
(evaluați după note, de exemplu) din clasă sunt cei ce au
reușit în viață, ci mai degrabă aceia care au ales să își țină
mintea deschisă la orice fel de informații, să fie flexibili, să
își trăiască viața din plin și să fie fericiți în ciuda lipsurilor cu
care ne confruntăm fiecare. Nimeni nu-i perfect și niciunuia
viața nu îi oferă totul.
Inteligența, așa cum o evaluăm noi, n-are nicio legătură cu
dezvoltarea ca om. Un alt mit este legat de această dezvoltare.
Credem, eronat, că a fi dezvoltat/evoluat înseamnă să citești,
să mergi la cursuri de dezvoltare personală, să postezi citate
motivaționale, să pozezi în omul perfect, să ai multe
informații, să fii bun în domeniul tău de expertiză.
Nu. A fi dezvoltat este despre ce faci, simți și ești. Este
despre cum arată viața ta cu bune, cu rele.
Ce facem în fiecare zi și dacă ceea ce facem are ca
rezultat o creștere interioară, ne dezvoltă. Dezvoltarea
înseamnă a ieși din zona de confort, a sta cu tine față în față
și a alege să acționezi, să înlocuiești obiceiurile proaste cu
unele mai bune în ritmul tău, evident.
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Cât batem pasul pe loc, nu se cheamă că ne dezvoltăm.
Cât timp rămânem la a ști fără a face, putem vorbi mai
degrabă de simulare personală, nu de dezvoltare.
Cunoașterea și cunoștințele nu înseamnă același lucru.
Dacă azi ești ca ieri (pe interior), putem vorbi de identitate,
nu de dezvoltare.
Poate cel mai ușor este să ne întrebăm: cine sunt acum?
Cine am fost cu un an în urmă? Care e diferența? Dacă
această diferență a dus la a trăi viața din plin, cu fiecare
celulă a corpului, felicitări, putem spune că te-ai dezvoltat.
Ești un om inteligent!
În plus, IQ evaluează abilități matematice. Ăsta a fost, de
altfel, și scopul în care au fost create testele de IQ- pentru a
separa copiii ce au abilități matematice de ceilalți. E doar o
formă de inteligență, pentru că inteligența nu se rezumă doar
la asta. Și, dacă IQ-ul e același toată viața, EQ-ul, inteligența
emoțională, dincolo de faptul că e un predictor al succesului
în viață mai exact decât IQ-ul, are o componentă dobândită,
se poate îmbunătăți de-a lungul vieții.
Din acest motiv, potențialul unui om nu este un aspect
potrivit de care să ne îndrăgostim. De tare multe ori și din
păcate, oamenii nu-și ating potențialul, căci e mai simplu. Și
noi rămânem nedumeriți de discrepanța dintre ce-ar putea și
ce poate, în fapt, un om, dintre ce spune și comportamentul
său. Ne-ar ajuta să înțelegem că ce spune un om e ceea ar
vrea să fie, iar ce face relevă ceea ce este el cu adevărat.
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Poate...
Pentru că intrăm într-o nouă relație, fără să ne fi
vindecat traumele din precedenta.
Ieșim dintr-o relație și sărim în alta. Divorțăm/ne
despărțim pentru cineva. A divorța pentru o altă persoană, rar
funcționează. De ce? Pentru că într-o relație ascunsă e greu
să evoluezi, e greu să îl cunoști pe celălalt (în principiu, cu
amantul/a ești doar la bine, mai puțin la rău), pentru că atunci
când divorțăm ieșim dezechilibrați din relație, indiferent
dacă noi sau partenerul nostru e cel ce a inițiat divorțul,
pentru că avem nevoie să despachetăm traume din fosta
relație și nu să le ducem în următoarea. Cărăm după noi
bagaje emoționale pe care nu suntem dispuși să le
despachetam sau așteptăm să le aranjeze celălalt. De aceea e
indicat să stăm o perioadă singuri după divorț/despărțire.
Puțini facem asta, majoritatea sărim din relație în relație. Și
apoi ne mirăm de ce nu merge, căci „numai noi n-avem
noroc…”
* „-Mi-am dorit atât de mult să fiu cu ea. Am așteptat
cinci ani să divorțeze. Și acum, când suntem, în sfârșit,
împreună, nu e bine…
-Ce anume nu e bine?
-Îmi spune că nu o mai iubesc, că nu are încredere în
mine, că nu mai sunt la fel. Eu cred că ea nu mai e aceeași.
Știi, fostul ei soț a înșelat-o, așa că mă suspectează la
fiecare pas. Eu nu pot trăi așa. O iubesc, dar îmi face viața
un iad.” (V., 35 de ani).
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** „-Chiar nu mai știu ce să fac. Văd că eu și soția mea
avem valori diferite. E tare superficială. Eu sunt mai
profund. Nici sex nu mai pot face. Pentru mine, a face
dragoste e un act de dăruire. Nu pot doar așa.
Înainte de relația cu soția mea am avut o alta, timp de
patru ani. S-a terminat pentru că, așa cum spui, am evoluat
diferit. Eu am luat hotărârea, era clar că nu ne îndreptăm
nicăieri. Dar, ca să fiu cinstit, și acum mai simt ceva vizavi
de persoana respectivă.
-Poate nu ai reușit să te vindeci după prima relație. Cât
ai stat singur, după cât timp ai întâlnit-o pe soția ta?
-Am stat ceva, peste un an. Nu m-am aruncat imediat. Nu
cred că despre asta e vorba.
-Ce ai făcut în anul acela? Știi, dacă nu lucrăm la noi,
putem sta o viață. De regulă, ca să uitam, ca să nu ne
confruntam emoțiile, facem tot felul de lucruri. Suntem
artiști în a evita ce simțim.
-Despre ce vorbești?
-Niciunuia nu ne place durerea, suferința. Și încercăm s-o
ocolim. Asta se numește <<zona de confort>>. În zona de
confort, evităm durerea. Când ieșim de acolo, simțim o stare
de disconfort. Și ne întoarcem. Însă niciunul nu suntem
mulțumiți doar cu evitarea durerii. Fiecare om are nevoie și
de plăcere. Și atunci ne umplem golul sufletesc cu alcool,
droguri, cumpărături și alimentație compulsivă, sex, muncă
în exces. Pe termen scurt e bine. Însă niciunul dintre aceste

72

Ela Balaj

*

Radiografia relațiilor de cuplu

comportamente (adesea devenite dependențe), nu ne ajută să
înaintăm. Ne ține blocați din evoluție…
-Să fiu cinstit, exact asta am făcut- aventuri multe,
droguri și mâncare. Vezi cum arăt? Eu am fost sportiv. Însă
mănânc fără mine. Nu m-am gândit niciodată așa.” (L., 35
de ani)
Poate...
Pentru că, odată intrați în relație, renunțăm puțin câte
puțin la noi.
Dacă înainte de relație, cât suntem singuri facem eforturi
și investiții în propria persoana (mergem la sport, ne
completăm garderoba, citim, avem timpul nostru, avem
prieteni, ieșim cu fetele sau, după caz, cu băieții etc), odată
ce ne-am atins scopul investim cea mai mare parte din
energie în relația de cuplu. Și nu pentru a crește împreună, ci,
de cele mai multe ori, pentru a-l monitoriza și îngrădi pe
celălalt.
În cuplurile tradiționale, în care dezvoltarea/creșterea
împreună a celor doi nu este scopul principal al relației,
inevitabil se ajunge la o diferență din ce în ce mai mare în
evoluție, aceasta fiind de fapt, principala cauză a rupturilor
din relații.
* „-Tare aiurea sunt în ultimul timp. Nu mai am chef de
nimic.
-Dar ce faci? Cum arată o zi din viața ta?
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-Nu fac nimic deosebit. Parcă mi-e dor de zilele în care
aveam chef să fac tot felul de lucruri.
-Și de ce nu mai faci?
-Mă crezi că nici nu știu ce îmi mai place? De prea mult
timp fac aceleași lucruri.
-Păi, ce făceai înainte?
-Mă întâlneam cu prietenele. Făceam sport. Mergeam la
coafor. Aaa... și îmi plăcea să merg la teatru. Nu am mai fost
de mult nicăieri.
-De ce nu ai mai fost?
-Păi acum nu am cu cine. Toate prietenele mele s-au
măritat, au copii. Ca mine. Acum fiecare e cu viața ei. La
început, de câte ori voiam să merg la sport, soțul mă ruga să
stau cu el. Și îmi plăcea să stau cu el. Culmea e că acum
merge la fotbal în fiecare vineri și eu nu mai fac sport deloc.
-Îți spune să nu faci?
-A, nu. Dimpotrivă. Îmi spune să ies, că sunt prea statică
și că nu am nicio preocupare. Dar nu am chef. Nici să merg
la coafor nu mai am chef. Îmi zice și asta- că nu mă aranjez.
Și că m-am îngrășat.
-Păi, dacă nu te simți bine așa, poate că ar fi bine să
schimbi ceva.
-Da. De aceea am venit la tine, să mă ajuți să schimb. Nu
îmi mai place de mine. Nu a rămas nimic din ceea ce eram
înainte de căsătorie...”
(L., 37 de ani)
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Poate….
Pentru că evoluăm diferit.
Ce se întâmplă, de fapt, într-o relație tradițională? Odată
cu obținerea hârtiei, se produce o transformare la nivel
psihologic și, în scurt timp, nu ezităm să ne comportam ca un
adevărat deținător al titlului de proprietate al unui bun și să
ne investim mare parte din energie ca să gestionam bunul.
Devenim proprietarii celuilalt și totodată ne erijăm în cel ce
știe mai bine. Știm exact ce poate și ce nu poate să facă
celălalt, ce are voie și ce nu, știm chiar și ce alegeri i-ar fi
mai potrivite. Practic, partenerii își pierd în mare parte și,
uneori total, individualitatea. Astfel, în cuplurile tradiționale
se formează ușor-ușor codependența. Totuși, oricât de ciudat
ar suna, pentru sănătatea legăturii avem nevoie și de
independență, dincolo de conexiunea (firească și sănătoasă)
pe care o formăm cu partenerul de cuplu într-o relație
funcțională. Codependența ne lasă lipsiți de energie.
Conexiunea, dimpotrivă ne încarcă cu energie.
De ce ajungem la codependență? Plus-minus din aceleași
motive evocate anterior, în mare, pentru că nu știm cine
suntem. Și din această cauză, așteptăm ca celălalt să ne dea
ce ne lipsește, fără să știm exact nici noi ce nu avem.
Așteptăm ca partenerul să ne facă fericiți, însă acest lucru
este imposibil atât timp cât noi nu suntem deja fericiți.
Așa cum știm deja, capacitatea de a iubi este dată de
capacitatea de a sta singuri. Abia când suntem în regulă
singuri, putem avea o relație sănătoasă. În caz contrar, mereu
vom avea așteptări de la celălalt și inevitabil dezamăgirile
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vor veni una după alta. În principiu, facem tot ce facem cu
bune intenții. Vrem să fie bine, dar asta duce, dimpotrivă, la
a fi tot mai rău, ajungând la ceea ce se numește, în
psihologie, „singurătate în doi.”
* „-Mă simt ciudat. Nu mai suntem pe aceeași lungime de
undă de ceva vreme- eu și soțul meu. Nu mai vedem lucrurile
la fel. Parcă suntem căsătoriți de treizeci de ani. Și nu avem
decât cinci…
-Adică? Ce vrei să spui?
-Păi, de câte ori vreau să îi povestesc ceva, mă ascultă,
dar nu mă aude. Îi spun ce am mai citit, ce aș vrea să fac. De
exemplu, știi că eu sunt coafeză. Aș vrea să fac niște cursuri.
Zice:<< Sigur, ce vrei tu.>>Dar nu mă aude. I-am povestit
de colega și prietena mea de o sută de ori. De fiecare dată
mă întreabă cine e Ada. Nu mă aude.
-Dar tu îl auzi pe el? Știi că asta e reciproc?
-Păi, eu îl întreb mereu. Cum a fost la muncă? Îmi zice că
i-a mers bine și gata. Îl întreb dacă vrea să vină cu mine la
alergare. Îmi răspunde că este obosit și mă îndeamnă să
merg singură. Îl întreb despre planurile de weekend. Zice că
el vrea să se odihnească. M-am săturat de aceleași lucruri.
În ultimul timp, mă duc singură, nu mai stau după el. Suntem
doi străini ce stau în aceeași casă…” (M., 32 de ani)
* * „-Nu știu ce e cu mine. Mă simt lipsit de putere, fără
chef de nimic. Am dureri de cap, mă doare stomacul. Am fost
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la doctor, de fapt la mai mulți doctori și toți mi-au spus că
nu am nimic. Ultimul medic la care am fost m-a trimis la
psiholog. De aceea am venit la tine.
-Ce anume te nemulțumește în viața ta? Care plan al
vieții tale crezi că ar avea nevoie de schimbări?
-Planul personal. Dar nu am ce face. Nu o pot schimba,
ea așa este. Mă exasperează. Am fost și la preot, că nu mai
știu ce să-i fac.
-Vorbim despre soția ta? Ce anume te deranjează la ea?
-Tot. Îți spun sincer că nu o mai suport. Prefer să lucrez,
cât mai mult. Eu sunt taximetrist. Uneori stau în mașină pur
și simplu că nu am chef să merg acasă să o văd, să o aud.
Nu tace o secundă. Și nu mai pot. Îmi spune ce să fac, când
să fac, cu ce să mă îmbrac, ce să mănânc. Simt că mă sufoc.
-I-ai spus cum te simți? Ai făcut tot ce se poate pentru ca
relația să meargă?
-I-am spus la început frumos. Acum, îți spun sincer că nu
mai am răbdare. Am făcut tot ce am știut și am putut eu. Nu
mai am ce. Că nu o mai iubesc de mult. Nu îmi place să stau
cu ea. De câte ori pot, plec de acasă. Când mă îndrept spre
casă, deja îmi piere tot cheful. Nu mai pot. Și mă simt rău și
fizic.
-Te-ai gândit să divorțezi?
-Nu am cum. M-am gândit.
-De ce crezi asta?
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-Păi, nu am cum, pentru că am făcut foarte multe
împreună: apartamentul, avem și o casă la țară. Asta mi-e
crucea. Am venit la tine să îmi spui ce să fac să nu mă mai
simt așa slăbit, rău fizic. (...)
(V., 45 de ani)
Poate….
Pentru că tăcem ca să fie bine.
Aceasta tăcere, folosită pentru a evita un război în afară,
declanșează, în timp, lupte în interiorul nostru care mai
devreme sau mai târziu izbucnesc și nu în cele mai frumoase
forme (agresivitate verbală, fizică, boală fizică sau psihică etc).
Polemicile dintr-o relație, atât timp cât nu se transformă în
lupte ale orgoliilor, sunt benefice. Discuțiile constructive îi
ajută pe cei doi parteneri să se racordeze unul la celălalt și la
relația de cuplu, să își ajusteze periodic viziunile asupra
relației și a vieții în general. Fiind vorba de doi oameni
diferiți, de caracteristici diferite, este imposibil să evităm
disputele/ discuțiile contradictorii într-un cuplu funcțional/
sănătos. Lipsa certurilor, într-o măsură sănătoasă, indică clar
că unul dintre parteneri a renunțat la el ca om, punându-se în
slujba celuilalt/a relației.
* „-De când te simți așa?
-De vreo șase luni. Nu știu ce-i cu mine. Parcă nu sunt eu.
Mi-e frică de orice. Am tot felul de idei care mă obosesc.
Idei negre...
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-Ai vorbit cu cineva despre asta?
-Nu, pentru că mi-e rușine. Am senzația că înnebunesc.
-Soțul tău știe prin ce treci?
-Da. I-am spus.
-Și ce zice? Te înțelege?
-Nu cred. Nu. Zice să termin, că ăsta e un moft. De câte
ori îi spun, zice să nu îi stric dispoziția cu prostiile mele, așa
că, mai bine tac. Dar nu știu ce să fac să nu mă mai simt
așa.”(M., 32 de ani)
Într-o astfel de situație, ușor-ușor, conceptul de „noi”
devine doar o poză socială. Aparent, cuplul pare perfect însă,
în esență, e o formă fără fond. Cei doi trăiesc o dramă mută
din care niciunul nu e dispus să iasă, pe principiul- mai bine
un rău cunoscut decât ceva necunoscut și scăpând din vedere
faptul că avem opțiuni. Necunoscutul înseamnă ieșirea din
zona de confort care sigur că ne creează disconfort și astfel îl
etichetăm imediat ca fiind ceva rău. Nu mereu e așa sau de
cele mai multe ori nu e așa. A rămâne în situații cunoscute
care ne consumă interior e doar o iluzie ce ne dă o falsă
siguranță și care, pe termen lung, are consecințe asupra
calității întregii noastre vieți.
Poate….
Pentru că lipsește intimitatea din relație.
Confundată adesea cu sexul (care face parte din
intimitate, însă nu acoperă nici pe departe semnificația
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cuvântului), intimitatea nu e pur fizică. E mai degrabă un
context. Nu se referă la cel/cea care (doar) te atinge. E vorba
despre cui îi scrii/spui când simți nevoia, noapte sau zi,
despre visele și despre temerile tale. Se referă la cel/cea care
rămâne lângă tine (nu doar fizic), chiar dacă înțelege că ai și
părți mai puțin plăcute pe care, poate, tu ți le accepți mai
greu. E cel/cea care te sprijină și te ajută să evoluezi, care se
bucură în mod real de fiecare succes al tău. Intimitatea
înseamnă a acorda atenție unei singure persoane când și
altele ți-o cer, la rândul lor. Intimitatea e dată de cel/cea care
rămâne în mintea ta, indiferent cât ai fi de ocupat. Din
păcate, intimitatea văzută sub această formă e absentă, în
mare parte, din relațiile tradiționale.
Avem nevoie de acest fel de intimitate pentru ca relația să
funcționeze. Credem că vrem sex. Și da, e foarte important.
Însă nu mereu e vorba (doar) despre sex, ci mai degrabă
este intimitatea cea pe care o căutam. Să ne simțim în
siguranță, să simțim că cineva ne vrea așa cum suntem, să
putem comunica orice ne frământă și să ne simțim înțeleși.
Să fim atinși, să fim văzuți, să fim admirați, să ne zâmbim,
să râdem împreună. Știți că, printre altele, calitatea unei
relații se măsoară și prin cât de mult se râde împreună/în
cuplu?
* „-Am senzația că vorbesc singur de multe ori. Pare că a
înțeles și apoi face la fel. Zice ca mine și face ca ea. Nu
înțeleg.
-Ce anume nu înțelegi?
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-Că zice una și face alta. E foarte aiurea. Și e frustrant
totodată. Eu am nevoie să simt că mă înțelege. Nu sunt
perfect, dar am și lucruri bune. Uneori sunt obosit și tot cemi doresc e să o simt aproape.
-I-ai spus asta?
-Da. I-am spus de nenumărate ori. M-am săturat să aud
povești despre facturi și despre ce să facă de mâncare. Zice
că e obosită. Eu o ajut cu tot ce pot. Îi aduc flori, vreau să
ieșim împreună. Dacă ieșim în oraș, o văd că se grăbește, că
nu e in zona de confort. Peste zi, mă sună doar să îmi spună
ce să fac, ce să cumpăr. Nu râde când fac glume. Mi-aș dori
tandrețe. Dar ea e absentă emoțional, așa o simt.
-Așa a fost mereu?
-Oarecum da. Au fost momente în care m-am gândit, îți
spun sincer, că mă înșală. Totuși, nu cred. Așa e ea, fără
emoții. Nu simt că suntem o echipă. Nu mă simt iubit. Nu știu
ce să mai fac. Am și eu nevoie să vorbesc cu ea, nu e normal
să mă sfătuiesc cu prietenii, dar asta fac. Cu ea, nu am cu
cine. Degeaba i-am tot spus, nimic nu se schimbă. Mă simt
singur în relația asta. Și sexul e mecanic. Niciodată nu îl
inițiază. Așa a fost de la început și cumva m-a incitat, dar
acum nu mai îmi vine să fac nimic. Suntem din filme diferite.
Am avut pe cineva la un moment dat, atunci simțeam că
trăiesc. Apoi am renunțat, că eu vreau familie, dar m-am
întors de unde am plecat. E la fel. Totul mort.” (M., 32 de ani)
Unul dintre subiectele la care inevitabil ajungem în
terapie este sexul. Pentru unii, o formă de descărcare, „ca
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sportul” (ca să citez), pentru alții o dorință greu de exprimat
- „vreau să mă țină în brațe, nu neapărat sex” și pentru alții
o artă- „nu pot să fac sex cu cineva cu care nu am ce vorbi,
cu care nu mă pot conecta emoțional“, sexul rămâne unul
dintre interesele noastre, ale majorității. Normal, de altfel.
Până și în Piramida trebuințelor, a lui Maslow, sexul apare ca
o nevoie de bază, alături de apă, aer, mâncare, somn.
Vorbim despre toate celelalte, însă despre sex mai
puțin. De ce? Poate pentru că abordarea a fost mereu mai
cu perdea, sugerând că e ceva rușinos. Și da, nu cred că e
un subiect de discutat în piață, însă cred că e nevoie să
dăm sexului locul cuvenit și valoarea cuvenită în relațiile
dintre noi.
Intimitatea dintre doi oameni e un context ce se creează
odată cu apropierea dintre două persoane la nivel fizic,
emoțional, spiritual, intelectual. Atât timp cât rămânem
doar pe partea fizică, sexul e ca o mâncare procesată, fără
prea mulți nutrienți. Ne potolește foamea, însă pe termen
lung nu are niciun beneficiu, dimpotrivă. S-ar putea să ne
simțim chiar mai prost după aceea. Poate fi, cel mult, o
evadare de moment, o îndulcire a stresului cotidian, o fugă
din viața noastră lipsită de satisfacții. În schimb, dacă
conexiunea e la toate nivelurile, sexul e cu totul altceva.
Apropierea dintre doi oameni conectați, aflați în rezonanță
pe toate planurile, hrănește în același timp mintea, inima și
sufletul. Doar cei ce au reușit să ajungă acolo înțeleg pe
deplin asta. Credem că vrem sex, indiferent că suntem
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femei sau bărbați, dar, în realitate, ceea ce căutam, e, de
cele mai multe ori, afecțiunea și intimitatea.
Poate...
Pentru că lipsește atracția.
Atracția e o condiție necesară, dar nu suficientă. Este
necesară, pentru că, în lipsa ei, nu e nicio diferență între o
relație de prietenie și una romantică. Atracția există sau nu
există. Cu siguranță nu crește pe parcurs. Și fără atracție e
greu de crezut că poate funcționa o relație.
* „-Crede-mă că nu reușesc să înțeleg ce am avut în cap
atunci când m-am căsătorit cu el, pentru că niciodată n-a
fost diferit.
-La ce te referi exact?
-Că niciodată sexul nu a fost bun. A fost foarte rar și
prost. Și acum e din ce în ce mai rău. Nu simt nimic. Și văd
că nici el nu e mulțumit. Am plâns foarte mult din cauza
asta. Am încercat să vorbesc cu el, dar nu ajungem nicăieri.
-Adică?
-Păi, zice că eu sunt de vină, că nu fac nimic. Ce să fac?
Am încercat sub toate formele. M-am îmbrăcat provocator,
am aprins lumânări. Nu simt nimic, oricum.
-Credeai că asta se va schimba în timp?
-Da, așa credeam. Cred. Dar e la fel sau mai rău.
-De câți ani sunteți căsătoriți?
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-De șapte. Am pierdut șapte ani din viață! Și ce mă
enervează cel mai tare e că nu pot face nimic. Ne comportăm
ca doi prieteni…” (R., 35 de ani)
Poate…
Pentru că nu facem decât să confundăm atracția cu
dragostea.
Atracția nu e suficientă pentru ca relația să funcționeze. O
mare atracție nu înseamnă neapărat o mare iubire. De ce?
Pentru că, dacă între cei doi nu există niciun alt fel de
conexiuni, la nivel intelectual, emoțional, spiritual, după
etapa hormonală, constatăm că n-avem mare lucru în comun
cu cel de lângă noi. Ne trezim în relații toxice din care e
foarte greu să ieșim. A fi atras de cineva ne dă date despre
compatibilitatea sexuală și cam atât.
E o mare diferență între dragoste și atracție. A iubi
înseamnă a vrea binele celuilalt, a-l ajuta să își atingă țelurile
în viață, a dori mai presus de toate să îl susții în a deveni cea
mai bună variantă a lui. Înseamnă a-i lăsa spațiu și timp
pentru el, a înțelege că iubirea nu e un troc, a pricepe că
nimeni nu s-a născut pentru nimeni... A fi atras de cineva
înseamnă a dori cu orice preț să fii cu persoana iubită, a
înnebuni temporar, a nu ține neapărat cont de ceea ce vrea
celălalt, a-ți urmări în esență propriile porniri, instincte
primare, orice-ar fi și a suferi la maximum din iubire...
Ar fi bine să reușim să facem diferența, nu de alta, dar
atracția nu ține tare mult și când se termină este extrem de
dezamăgitor.
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„Nu ești deloc omul pe care l-am crezut.“
Vă sună cunoscut, cu siguranță. E clipa în care Ileana
Cosânzeana și Făt-Frumos revin la statutul inevitabil de
muritori, așa cum suntem cu toții, de altfel.
Iubirea nu se termină cu una cu două. Dragostea nu
eșuează niciodată. Daca eșuează, atunci n-a fost dragoste.
* „-Oare am eu o problemă? Nu reușesc să mă înțeleg.
Îmi fac rău eu mie. Parcă mă urăsc.
-De ce spui asta?
-Păi, știu că nu e omul potrivit pentru mine. Când suntem
doar noi doi, se comportă frumos, în general. Dar vorbește
numai el. Nu am voie să râd, nu am voie să zic ce mă doare.
Nu mă ascultă. E bine atât timp cât facem ce vrea el. De
fiecare dată vin de la întâlnirile cu el ruptă în mii de
bucățele. Mă dezgustă persoana mea. Nu înțeleg de ce nu
pot renunța. Mă atrage foarte tare că e inteligent.
-Ce îți dă relația asta?
-Sexul e foarte bun. Mă simt femeie când sunt cu el. Îl
iubesc. Eu sunt pasională, când iubesc. Apoi mă simt aiurea,
pentru că urmează câteva zile în care mă ignoră. Și mă simt
foarte rău atunci.
-Cum te ignoră? Nu îți răspunde la telefon?
-La mesaje. Îi scriu mesaje și uneori nici nu le citește.
Apoi vine ziua în care îmi răspunde, mă cheamă și mă duc.
De fiecare dată îmi promit eu mie că nu mai fac, dar nu mă
pot abține. Nu reușesc să mă înțeleg.
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-Când ai divorțat?
-De o jumătate de an.
-Ai mai avut relații de atunci?
-Da, una cam tot așa... și celălalt mă ignora, cu toate că
eu l-am iubit. Foarte greu am plecat de acolo, ca să dau de
altcineva. Și mai rău.
-Cum a fost relația cu soțul tău? Și el te ignora?
-Da. Nici el nu m-a tratat bine. Mi-a luat șapte ani să
plec. Cred că îmi place să fiu tratată rău, să fiu ignorată. E
zona mea de confort. Când mă atrage un bărbat, nu mă pot
abține. Și apoi mă simt foarte rău, mă doare capul și am
nevoie de zile întregi să îmi revin.” (D., 36 de ani)
Poate…
Pentru că punem pe primul loc banii, statutul social și
cel profesional.
Ne îndrăgostim de un om pentru că este cineva, pentru că
deține o funcție sau pentru că are mulți bani. Toate astea nu
sunt rele, în sine. Însă o relație nu se poate reduce doar la
dimensiunea materială. Dacă valorile noastre în viață sunt
diferite, mai devreme sau mai târziu, apare ruptura. Apoi se
mărește pe zi ce trece.
* „-Eu nu pot trăi așa. Mă simt moartă pe dinăuntru.
Bani, bani, bani. Am tot ce îmi doresc. Am casă, am trei
mașini în curte. Nu e de ajuns. Dacă nu facem gardul,
schimbăm acoperișul. Și în timpul ăsta nu trăim. Așa sunt și
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părinții lui. Pentru ei, cei mai importanți sunt banii. Nu
putem merge nicăieri, ca să nu afle ei. Ne ascundem ca să nu
se supere. M-am săturat să trăiesc după ce vor alții.
-Când ați fost ultima dată în concediu?
-Acum cinci ani, înainte de a se naște cel mic, am fost la
ai mei. Bine, ne-a costat doar drumul, acolo s-a ocupat
mama să avem tot ce ne trebuie. Am vrut să mă întâlnesc cu
fratele meu, deoarece a venit în țară. Dar nu a putut veni la
noi, pentru că era gravidă cumnata mea. Când am spus că
vreau să mă văd cu ei nu s-a putut. Tot pentru bani.
-Tu cât acces ai la bani? Și tu lucrezi, nu?
-Da, lucrez. Pot lua bani. Bine, nu pentru mine- pentru
casă, pentru cel mic. Oricum îmi spune că sunt o mare
cheltuitoare, că doar asta știu să fac, chiar dacă mie nu îmi
cumpăr nimic. M-am săturat să fiu sclava banilor. Pentru
mine nu asta e important. Sau nu e cel mai important. Văd
că valorile astea le are de acasă. Exact la fel sunt și părinții
lui. Nu mai pot trăi așa!
-Păi, nu așa a fost de la început?
-Dacă stau să mă gândesc, cam tot așa. Dar m-am
îndrăgostit. Era, știi cum se spune, frumos, deștept și cu
bani. În plus, era director la firma la care lucram. Era vânat
de multe femei și m-a ales pe mine. Chiar nu am realizat că
avem valori diferite în viață.” (R., 30 de ani)
E foarte important ca, în pereche, să avem aceleași valori
de bază ale vieții, pentru că fiecare aspect este filtrat prin
prisma lor.
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Așa cum știm deja, există două feluri de-a trăi: în frică sau
în dragoste.
Dincolo de asta, întrebarea e de ce am alege să trăim în
frică? În primul rând, pentru că nu știm că trăim în frică,
pentru că nu vedem alt mod de a trăi, deoarece așa am fost
învățați și nu vedem altă alternativă.
A trăi în frică înseamnă a rămâne (doar) în planul
material, superficial, ale cărui componente de bază sunt:
mâncarea, sexul, banii. Sigur că fiecare din cele trei fațete
sunt importante. Ce uităm noi este că, la rândul lor, sunt de
mai multe feluri...
De mâncat, mâncăm toți. Ideea ar fi CE mâncăm, cât de
organizat mâncăm, câtă atenție dăm alimentației. Nu cred că
trebuie să mâncăm doar salată mereu, însă un echilibru în
această direcție ne dă un echilibru interior ce se reflectă în
exterior. Sex, la fel, facem toți. Însă nu e totuna cu CINE și
CUM. De la celebrul „basic instinct” până la schimbul intens
de energii ce ne încarcă, e ceva distanță. Sexul e cea mai
puternică formă de schimb de energie. Dacă am ști asta, nu lam mai face cu oricine și nici oricum, cu siguranță. Sau cel
puțin ne-am gândi de două ori înainte de a prelua energii de
la cineva cu care nu am vrea să semănam (clar, nu fizic).
Apoi banii. Avem nevoie de bani. Ei nu sunt răi în sine.
Polaritatea e dată de modul în care îi utilizăm. Dacă îi
folosim pentru a evolua (a citi, a cumpăra mâncare adecvată,
a călători etc) sunt foarte buni. Problema apare atunci când
devenim sclavul banului, când credem că a avea bani ne face
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superiori celorlalți, când scopul nostru suprem în viață este
banul alături de bunurile materiale.
Dincolo de cele trei elemente se află viața. Ce are EA,
viața adevărată în plus? Gânduri, emoții, cuvinte, vibrații. Ce
gândești, simți, spui, atragi în viață ta. În plus, nimic din
lumea materială nu e destul de profund pentru a satisface
dorințele sufletului.
Dacă nu știm toate astea despre noi, intrăm în relații
pentru că suntem singuri sau când suntem singuri, nu când
suntem pregătiți. Ce înseamnă să fim pregătiți? Să știm ce
vrem și ce nu vrem. Să știm ce nu putem accepta și să
înțelegem că e puțin probabil să-l putem schimba în mod
radical pe celălalt. Să nu ignorăm semnalele de alarmă doar
pentru că ne dorim o relație, sub orice formă.

„Numai când nu știi ce vrei, iei tot ce ți se dă”.
În plus…toate femeile speră, la începutul unei relații, că
vor reuși să îl schimbe pe EL. Și toți bărbații speră că EA nu
va pleca niciodată.
De cele mai multe ori, el nu se schimbă în mod radical. Și
adesea, ea se satură și pleacă.
Nicio relație nu se termină brusc! Posibil să pară așa din
afară. Însă semnalele de alarmă sunt prezente de la început și
în cele mai multe cazuri sunt și motivele pentru care cuplul
se destramă. „Cum? S-au despărțit? Dar păreau cuplul
perfect” (...)
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Din păcate, disfuncționalitățile din relații sunt multiple și
pentru a le putea gestiona, e nevoie să le cunoaștem și să
trasăm linia dintre ceea ce e firesc și ceea ce trece de
normalitate. Pe de altă parte, cred cu tărie că orice problemă
în cuplu, indiferent cât de dificilă pare, se poate rezolva atât
timp cât implicarea e de ambele părți.
*Întrebă-te:
-Ce îmi doresc eu de la o relație?
-Care sunt aspectele ce mă nemulțumesc vizavi de relația
mea?
-Ceea ce îmi doresc, dau la rândul meu?
-Ce ascund eu partenerului/ei meu/mele? Ce nu doresc să
știe despre mine? De ce?
-Ce aș dori să știu despre partenerul meu, însă aleg să nu
întreb? De ce?
-În ce situații aleg să tac, chiar dacă mi-aș dori să îmi
spun părerea? De ce mi-e frică? Ce cred că s-ar putea
întâmpla?
-Care sunt preocupările și interesele mele la care am
renunțat „ca să fie bine”?
-Sunt atras/ă de partenerul meu? Dacă nu, de când ? Ce
s-a întâmplat atunci?
-Partenerul meu este atras de mine? Dacă nu, de când ?
Ce s-a întâmplat atunci?
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-Viața sexuală este una satisfăcătoare pentru mine? Dacă
nu, ce aș putea schimba?
-Fă o listă cu nevoile tale vizavi de o relație romantică.
Suntem diferiți și, din acest motiv, și dorințele noastre sunt
diferite. Din lista lungă astfel creată, selectează aspectele
fără de care nu poți funcționa. De exemplu: comunicarea/
înțelegerea, atenția primită, afecțiunea, sexul, confortul
financiar, umorul etc. Ia-le pe rând și scrie la fiecare în ce
măsură îți sunt îndeplinite în relația actuală, în cazul în care
ai o relație. Apoi scrie ce poți TU face legat de fiecare
aspect. Schimbă rolurile. Încercă să vezi situația din
perspectiva partenerului.
De exemplu:
-Simt că nu sunt ascultat/ă.
-Cum mă adresez partenerei/ului mele/meu? (reproșez,
critic, plâng, ameninț versus transmit pe un ton calm ceea ce
mă deranjează, ceea ce mi-aș dori)
-Am obținut ceva, având aceste manifestări? Dacă nu, ce
pot schimba?
-Ceea ce eu cer, dau la rândul meu? Îmi ascult eu
partenerul(a) cu adevărat? În ce măsură?
-Ce pot eu să fac ca relația să funcționeze? Mai pot să fac
ceva? Am făcut tot ce ține de mine?
-Scrie, legat de fiecare aspect, ce te nemulțumește, ce mai
ai TU de făcut.
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În concluzie, oricât de tare ne-am dori, nu putem schimba
oamenii. Și dacă ne gândim ce greu ne este să ne schimbam pe
noi, înțelegem și de ce. Asta ar fi vestea rea. Totuși există și o
veste bună: faptul că, în raport cu schimbarea noastră e posibil
să se schimbe și cei din jur, inclusiv partenerul nostru. Asta nu
mai depinde de noi. Însă odată cu schimbarea/ evoluția noastră
vin și răspunsurile potrivite pentru noi.
Cred că, înainte de a lua o decizie radicală în ceea ce
privește relația noastră romantică, este nevoie să facem tot ce
putem. NOI. Abia în momentul în care am epuizat toate
posibilitățile, vom pleca liniștiți/împăcați sufletește. Nu
neapărat fericiți.
Încheierea unei relații, indiferent că s-a întins pe ani de
zile sau a durat doar câteva luni, este una dintre cele mai
mari traume cu care ne confruntăm de-a lungul vieții.
Practic, este a doua ca intensitate, după deces. Indiferent cine
ia hotărârea cu privire la divorț/despărțire, impactul resimțit
e același de ambele părți. Tocmai din acest motiv, e bine ca o
astfel de decizie să nu fie luată în grabă și nici în momente
de furie.

92

Ela Balaj

*

Radiografia relațiilor de cuplu

Ce putem face înainte de a lua o decizie radicală?
Dacă simțiți că relația nu este sau nu mai este ceea ce vă
doriți, dar totuși nu puteți lua o hotărâre, vă simțiți blocați,
sunt câteva aspecte demne de a fi luate în considerare.
*Apelul la un ajutor de specialitate: psiholog,
psihoterapeut, coach, ce vi se potrivește. Atât timp cât nu
sunteți hotărâți să o luați pe un drum sau altul, simplul fapt
că discutați cu un specialist vă poate ajuta în cristalizarea
deciziei.
*Deschiderea totală față de partener, vizavi de ceea ce
simțiți cu adevărat, pe un ton calm, asertiv, fără reproșuri,
critici, acuze. Astfel puteți crea oportunitatea ca și el/ea să se
deschidă, să își exprime părerea în același ton. Până la urmă,
ce dai, aia primești. Cred că merită o încercare.
*Alegerea de a mai da o șansă relației (cu rezerva ca
șansa să nu fie dusă la infinit) dacă partenerul răspunde
frământărilor voastre cu acțiuni clare, concrete. Și pe
termen lung. A da o șansă relației înseamnă a înceta orice fel
de reproșuri, critici, gelozii, acuze cu privire la trecut, fără să
băgăm subiectul sub preș, dimpotrivă să vorbim despre ceea
ce simțim, însă în mod asertiv. Avem tendința de-a ne
întoarce iar și iar la greșelile celuilalt, încercând imposibilul:
să schimbăm trecutul.
Dincolo de aceste ultime încercări și de faptul că a
rămâne împreună nu doar la bine ci și la greu, dacă în
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continuare partenerul refuză să colaboreze, atât prin vorbe
cât și prin fapte, transmițând pe toate căile că nu îi pasă de
ceea ce simți și că nu prețuiește prea tare nici relația și nici
pe tine, poate e cazul să iei în considerare plecarea/
despărțirea/ divorțul. Oricât ar fi de greu, a rămâne în relații
ce ne aduc mai multă suferință decât împlinire, e o opțiune
ce ne otrăvește sufletul zi de zi, o picătură chinezească ce ne
omoară pas cu pas pe dinăuntru. Mai mult decât atât, în
situația în care există violență domestică de orice fel,
plecarea nu e o opțiune, ci o necesitate.
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PARTEA A TREIA
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Principalele disfuncționalități din relația tradițională
1. Abuzul emoțional
Un subiect, din păcate, inepuizabil. Este forma de abuz
cea mai alunecoasă: greu de identificat, greu de demonstrat,
greu de acceptat pentru cel în cauză. Deși din exterior abuzul
este vizibil, cel/cea care îl trăiește are o mare dificultate în a
înțelege ce se întâmplă. Stările la nivel subiectiv sunt
contradictorii și datorate în principal faptului că semnalele
primite de la abuzator sunt confuze: zice și face lucruri
diferite. De ce? Din cauza dezechilibrului său.
Este, de asemenea, cea mai răspândită și cel mai greu de
dovedit formă de abuz, deoarece în cazul abuzului fizic,
rănile se văd, poți fără probleme să obții certificat doveditor,
însă în cazul mult mai întâlnitului abuz emoțional, nu poate
nimeni să îți certifice rănile din suflet. Ți-e foarte greu și ție
să știi exact ce simți.
* „-Am plecat din relație. Și, totuși, nu mi-e clar de ce am
plecat!
-Îți era bine?
-Nu îmi era. Mă simt ușurată, dar vreau să îmi fie clar.
De ce nu mi-a ajuns ce era? De ce nu am fost mulțumită?
-S-a întâmplat să spună ceva și să facă altceva? Să nu
țină cont de ce îți dorești tu?
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-Da. De mai multe ori. Îmi zicea că ne vedem la o
anumită oră, apoi nu mai răspundea la telefon. Dar mă
căuta a doua zi sau zilele următoare și îmi spunea că a fost
foarte ocupat. Știu că muncește mult. Și mă străduiam să îl
cred. Când îmi spunea asta mă simțeam aiurea, ca și cum aș
fi fost neînțelegătoare. Nu știu cum să îți explic.
-Da, se poate întâmpla să intervină ceva, să nu poți să te
ții de cuvânt. Dar ce crezi, nu ar fi putut să îți răspundă la
telefon, să te sune, să îți trimită un mesaj? Suntem în era
informației. Cât îți ia ție să trimiți un mesaj? Și înțeleg că
nu s-a întâmplat o singură dată.
-Da, la asta m-am gândit și eu, dar el zicea că efectiv nu
a avut timp. Și am rămas cu unele întrebări.
-Cum te simțeai când tu îl așteptai?
-Mă durea stomacul, eram agitată, nu puteam dormi.
-Crezi că asta înseamnă dragostea?
-Nu știu. Încerc să înțeleg. Știu că dragostea nu doare. Și
pe mine mă durea mereu. Dacă nu a fost dragoste, ce a fost?
-Atracție? Compatibilitate sexuală? Manipulare?
-Da, de toate. Dar îmi spunea că mă iubește. Mă
manipula pentru a obține sex? Nu înțeleg de ce îmi spunea
asta, dacă nu voia decât sex?
-Tu ai fi vrut doar sex?
-Nu, și i-am spus foarte clar asta. Și zicea că nu e vorba
doar despre sex.
-Dacă îți spunea că nu vrea decât sex, ai mai fi rămas?
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-Nu, clar. Înțeleg. De aia îmi spunea că mă iubește: îmi
zicea ce voiam să aud. De aceea am plecat, căci mie nu îmi
ajunge o relație bazată doar pe sex.” (V., 35 de ani)
Abuzatorul emoțional este dincolo de ceea ce face, un om
aflat în suferință, pentru că niciun om echilibrat nu va răni un
alt om. De regulă, este inconștient de răul pe care îl face. S-a
poziționat ca șef al tău și asta e, el trebuie să te învețe cum să
te porți, cum să răspunzi și chiar cum să respiri. Abuzatorul
emoțional este așadar, prin contrast, o persoană slabă, el/ea
nu și-a dezvoltat mecanisme sănătoase de a face față traiului
alături de un partener, ce nu are cum fi mereu de acord cu el
și care nu poate avea relații sănătoase, pentru că mereu se
simte rănit și nefericit.
În esență, abuzatorul emoțional nu se iubește pe sine,
drept urmare nu e capabil să ofere iubire, oricât de multă
iubire i s-ar oferi.
* „-Nu mai pot, Ela. Toată ziua muncesc. Dimineața sunt
la serviciu, după-masă gătesc, spăl, calc, fac curat, simt că
nu mai are niciun sens viața mea. Sunt prea obosită. Nici să
dorm nu pot.
-Nu te ajută nimeni?
-Cine să mă ajute? Soțul? Serios?
-De ce spui asta? L-ai rugat?
-I-am spus că nu mai pot. Și a zis că el nu-i de vină că mam născut femeie. Ce să-mi facă? Asta-i soarta femeii! Că și
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mama lui a făcut la fel și astea-s treburi de femeie. Eu nu
înțeleg de ce trebuie să fac eu tot.
-Nu trebuie. Nimic nu trebuie. Ce crezi că se întâmplă
dacă nu faci?
-Strigă la mine. E nervos dacă nu este mâncare și dacă nu
sunt toate aranjate în casă.
-Și tu ce faci când strigă la tine? Ce zice?
-Păi, încerc să spun și eu ceva, dar mereu le întoarce să
pară că el are dreptate. Nu mă ascultă. Și apoi nu vorbește
cu mine. Nu-mi place să nu vorbim. Mă simt aiurea. Și îmi
tot dă exemple. Parcă mi-e rușine. Nu îmi place să nu
vorbim. Până la urmă mă gândesc la ce zice el, eu de ce nu
pot să fac? Apoi o iau de la capăt și iar mă frustrez. Sunt
într-un cerc vicios infinit.
-Cum se încheie cearta voastră? Cine face primul pas de
obicei?
-Păi, eu, mereu, pentru că nu îmi place să nu vorbească
cu mine.”
(V., 50 de ani)
Faptul că înțelegem de ce face ce face, nu îl absolvă de vină
și cred că este foarte util să pricepem cu cine avem de-a face
înainte de a ne pune întrebări vizavi de propria persoana.
„Oare chiar nu valorez nimic?”
„De ce simt mereu că nu sunt suficient/ă, orice aș face?”
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„Nu cumva eu provoc situațiile neplăcute?”
„N-ar trebui să fiu fericit/ă că mă acceptă în condițiile în
care nu e cine știe ce de capul meu?”
„Cum să mă mai placă cineva vreodată dacă sunt atât de
slab/ă?”
„Oare nu mă străduiesc destul? Trebuie să mă străduiesc
mai mult, cu siguranță pot mai bine.”
„Eu sunt vinovată pentru tot ce se întâmplă?”
Dacă ți-ai pus astfel de întrebări, e bine să știi că există
posibilitatea să fii victima unui abuz emoțional.
Abuzatorul emoțional lucrează cu mănuși. Nu lasă urme
vizibile și are o îndemânare aparte și foarte bine pusă la
punct de a-l face pe cel abuzat să se simtă vinovat. De orice.
Probabil și pentru că există, iar vinovăția, așa cum știm, nu
înseamnă altceva decât că încă trăim după așteptările altora.
Atâta vreme cât te comporți conform cerințelor, poți să
simți doar disconfortul unei existențe anoste, robotizate. Îți
spui că „nu e atât de rău”, că „meriți să fii tratat așa”,
pentru că, până la urmă, ești bun de nimic (stima de sine este
foarte scăzută în astfel de cazuri). Vina are darul de a te face
să te aliniezi cerințelor, fără să te întrebi nicio secundă, de
vrei sau nu, să fie așa cum e.
Abuzul emoțional nu e iubire! Am putea crede că
interesul manifestat pentru noi e o dovadă de dragoste, că,
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dacă ne îngrădește, înseamnă că ne vrea pentru el/ ea, atât de
mult ne iubește.
* „-Am tot vrut să te întreb, nu vrei un cățeluș? Am văzut
că îți plac animalele.
-Din păcate, nu am ce să fac cu el, eu am o pisică.
-Da, știu, dar mă gândeam așa, ce să fac cu el.
-Păi, de ce vrei să îl dai? De când îl ai?
-De doi ani îl am. E tare drăguț, dar nu îl mai pot ține.
Soțul meu mi-a spus să aleg între el și câine și l-a dus la
țară. Acolo, familia respectivă, nu se poate ocupa de el. Ei
au câini pe afară, dar acesta e sensibil, a fost ținut în
apartament. De fapt, e câine de apartament. Știi ce m-am
gândit? Că nu mai vrea să îl țină, pentru că îmi place mie.
Când veneam de la serviciu, îl luam în brațe, mă jucam cu
el. Nu-i plăcea, am văzut asta. Nu mă lăsa să stau cu
câinele, atunci îi trebuia mâncare, să îi caut cine știe ce.
Apoi, brusc, într-o zi, mi-a spus să îl dau, că el nu mai vrea
câine. Am greșit că i-am acordat câinelui atenție...
-Iubești cățelușul?
-Da, îl iubesc mult, dar nu am ce face. Mie nu îmi place
să ne certăm, să nu vorbească cu mine. El poate să nu
vorbească mult dacă eu nu îmi cer scuze. Și prefer să îmi cer
scuze, să se termine odată perioada aia în care nu vorbim.
-Îți ceri scuze și dacă nu tu ai greșit?
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-Da, că nu îmi place să fie atmosfera aia încărcată.
Uneori nu vrea să vorbească cu mine și mă simt rău. Tot
încerc.
-Ai prietene?
-Nu mai am, căci nu am când, el nu face nimic fără mine,
nici la soacră nu merge. Îmi zice că o să mergem când pot
eu. E dependent de mine. Nu cred că mă părăsește. Ce zici?
Și nici eu, ce să mai fac la vârsta mea? Am cincizeci de ani,
cum au trecut ăștia, or trece și următorii….” (R., 55 de ani)
Abuzul emoțional poate apărea în orice formă de relație:
între părinți și copii, între partenerii de cuplu, chiar și în
relațiile de muncă.
De ce e atât de greu de văzut/detectat efectul unui astfel
de abuz? Pentru că am fost obișnuiți să căutăm în afară, să ne
raportăm mereu la lume, la lucruri ce se văd. Să căutăm
dovezi pentru a demonstra de ce simțim ce simțim. De ce
luăm anumite decizii... Cui să demonstrăm? Lumii.
Și am uitat că ceea ce nu se vede este de multe ori mai
important. Că ceea ce ne macină pe dinăuntru are impact
mult mai mare, ducând în timp la dezechilibru și adesea la
boală.
*Întreabă-te:
Te simți mai mereu obosit, fără chef, de parcă nu ai mai
aștepta nimic de la viață?
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Dacă ai fost diagnosticat cu o anumită boală, ce fel de
stare sufletească ai avut în perioada de dinainte de a te
îmbolnăvi?
Ce s-a întâmplat în viața ta înainte de boală?
Ce trăiri interioare ai experimentat? Ce fel de emoții au
fost predominante în viața ta?
Ce aspecte ale vieții tale îți creează confuzie?
Ai vorbit cu cineva despre ceea ce simți sau ai preferat să
îți negi starea?
Sunt aspecte ale vieții tale de care îți este rușine?
Ce sau cine îți creează sentimentul de rușine?
De ce crezi că ar trebui să îți fie rușine? Câte din
situațiile vizavi de care simți rușine crezi că ți se datorează
ție?
Ce sau cine îți creează sentimentul de vinovăție?
De ce crezi că ești vinovat/ă? Câtă contribuție crezi că ai
la vina ta?
Cât de des îți dai voie să-ți simți emoțiile?
Îți recunoști emoțiile? Poți să definești ce simți?
Ce faci ca să eviți emoțiile care îți creează disconfort?
Scrie ce poți să faci TU să nu mai simți rușine sau
vinovăție. Scrie ce ai reușit să faci și ce anume ȘTII că ar
trebui să faci însă simți că nu poți. Vorbește despre ceea ce
simți cu un prieten în care ai încredere sau, în cazul în care
crezi că nu te poate ajuta, apelează la un specialist
(psiholog, psihoterapeut, coach).
103

Ela Balaj

*

Radiografia relațiilor de cuplu

Reia întrebările periodic, notând micile schimbări pe care
ai reușit să le obții în intervalul de timp ce a trecut.
Sunt câteva aspecte ale vieții noastre pentru care nu avem
de dat socoteală nimănui. Ce școală decidem să urmăm, ce
religie avem, pe cine iubim, de ce alegem să stăm sau să
plecăm dintr-o relație. În același registru al căutării de motive
vizibile/palpabile, nu putem divorța, chiar dacă relația, de
mult, nu ne mai împlinește. Dacă nu te bate, îți dă bani, nu bea
și nu te înjură, dacă vine seara acasă respectiv dacă face de
mâncare, e fată bună și dacă e curat în casă, îți e loială (adesea
mai tare decât ți-ai dori), n-ai motive pentru care lumea să își
dea acordul. Aștepți să-l/s-o prinzi, c-ar fi mai simplu. Aștepți
să se sature el/ea, că așa nu ai fi tu cel vinovat.
Avem impresia că un divorț e un eșec. Așa am învățat să
îl privim. Eu cred că, dimpotrivă, eșecul este când alegi să
stai în ce nu-ți este potrivit. Sau nu-ți mai este. Când alegi să
rămâi blocat și să-ți blochezi muzica din suflet. Când alegi
comoditatea, când alegi să te complaci în situații ce te
omoară zi de zi.
* „-Am venit, pentru că învățătoarea băiatului zice că
trebuie să îl trimit la psiholog. Nu înțeleg de ce. Băiatul meu
a fost mereu mai retras. Nici nu a mers repede, nici nu a
vorbit repede. Așa e el. Acum îmi spune că are probleme
emoționale. De unde are probleme emoționale? Foarte tare
m-am enervat și m-am certat cu ea.
-Tu nu vezi nimic în neregulă cu el?
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-Păi, ți-am zis cum e. Da, rămâne în urmă cu temele, dar
așa e el.
-Tu îl ajuți la teme?
-I-am luat o profesoară. Eu nu am nervi să stau lângă el.
-Dar, în general, stai? Aveți discuții voi doi?
-Să-ți spun sincer, nu tare. Nu am chef. Eu am nevoie să
ies. Pe bărbatu-meu nu îl mai suport și atunci prefer să ies.
De multe ori îl iau pe băiat cu mine.
-Unde mergi de obicei?
-Am un iubit. Merg la el, ieșim împreună.
-Și soțul tău ce zice, știe?
-Cred că știe. Până la urmă nu am ajuns în situația asta
de bine ce mi-a fost. Ani la rând m-a neglijat. A lucrat în
străinătate și nu venea acasă decât o dată, de două ori pe
an, deși i-am spus, l-am rugat, ne-am certat. Acum vrea să
fim bine. E târziu. I-am zis că nu îl mai iubesc și că numai îl
încurc rămânând împreună, dar, efectiv că am iubit, nu i-am
zis. Cum să îi zic așa ceva? . M-am gândit că o să se sature
și o să plece. Văd că nu se satură. Ce să fac eu?
-De ce alegi să rămâi în relația asta dacă nu îl mai
iubești? Sau, și mai mult, zici că nu îl mai poți suporta?
-Nu pot să fac asta copilului- să îl las fără tată.
-Nu cred că e un motiv bun, atât timp cât voi aveți o
relație toxică sau nu aveți o relație. Copilul simte. Și posibil
ca problemele emoționale și de acolo să fie.
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-Nu pot divorța. Băiatul s-a obișnuit să aibă de toate. Eu
singură nu i-aș mai putea da. Nu voi divorța.
-E o.k. E alegerea ta, dar vreau să știi că, rămânând întro relație nefericită, tu asta transmiți copilului, nefericirea.
Deci, dacă rămâi pentru băiat, nu e un bun motiv...
-Păi, și pentru mine. Nu pot trăi fără bani. Dacă ar pleca
el, ar fi mai simplu. Așa cred.
-Oare nu îți găsești scuze? Nu te minți tu pe tine?
-Nu mă mint. Mie așa îmi place viața. Dacă acceptă, să
fie sănătos.
-Înțeleg că tu ești bine cu toată situația.
-Da, sunt foarte bine, doar că uneori mi-e greu, căci nu-l
mai suport. De ai vedea cât ne certăm. Suntem ca șoarecele
cu pisica. Mă scoate din minți și am niște dureri mari de cap
câteodată...”(M., 40 de ani)
Nu te întreba de ce continuă să te rănească. Întreabă-te
de ce mai stai.
Tot ce facem zi de zi, vreme îndelungată, se reflectă mai
devreme sau mai târziu în realitatea noastră. De exemplu, dacă
mâncăm prost, constant, la un moment dat putem să ne
îngrășăm sau, și mai rău, să ne îmbolnăvim. Dacă ne neglijăm
perechea mult timp, posibil ca într-o zi să se sature și să plece.
Dacă nu stăm de vorbă cu copilul nostru, există șansa ca într-o
zi să nu mai dorească el/ea să stea de vorbă cu noi.
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La fel cum, dacă facem sport în mod consecvent, la un
moment dat, corpul nostru va fi tonifiat, dacă muncim să ne
împlinim un vis, într-o zi posibil să devină realitate și dacă
încercăm mereu să-i ajutam pe alții, vom fi la rândul nostru
ajutați, în cele mai grele clipe.
Pe scurt, ce dai, aia primești. Oricât am încerca să fugim de
ceea ce-am făcut o bună perioadă de timp, consecințele vin
peste noi și, de regulă, atunci când credem c-am scăpat.
Suntem liberi să alegem, însă nu suntem liberi vizavi de
consecințele alegerilor. Pe lumea asta, rar rămâne ceva
neplătit. Orice am alege, nota de plată vine, mai repede sau
mai târziu, în aceeași monedă pe care noi am ales-o mult timp.
Abuzul emoțional nu lasă urme fizice, dar lasă urme în
suflet care se materializează în cele mai urâte forme:
anxietate, depresie, somatizare, boală organică etc. și, mai
presus de orice, lasă urme imense în încrederea în sine și
implicit în stima de sine. Alegând să rămânem într-o relație
abuzivă, din neștiință sau neputință, nu contează cât de tare
ne dorim să evităm ce simțim, oricum, mai devreme sau mai
târziu, consecințele (deloc plăcute) apar. Atunci când ești
victima unui abuz emoțional, ești parte a unei relații toxice,
nu te simți suficient de bun, indiferent ce ai face, ți-e frică în
mod constant, te simți mereu intimidat, amenințat, ți-e teamă
că vei fi părăsit de partener, te simți ca și cum ai fi înnebunit
și nu mai reușești să discerni adevărul.
* „ -Aud constant un zgomot în ureche, nu înțeleg de ce.
-Îl auzi tot timpul sau uneori?
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-Îl aud mai degrabă când nu fac nimic, când mă relaxez.
Am fost la doctor. Mi-am făcut toate investigațiile, nu am
nimic organic. Bine, că tot nu sunt absolut convinsă. Nu pot
înțelege ce poate fi asta.
-De când îl auzi?
-De câteva luni. Au fost și pauze. Dar revine întotdeauna.
-În ultimul timp s-a schimbat ceva în viața ta? Ești la fel
cum ai fost mereu sau te-ai schimbat și tu?
-Păi, asta e altă problemă. Locuiesc cu socrii, în aceeași
casă. Bine, casa e mare, avem intrări separate. Sunt oameni
de treabă, în principiu.
-De ce <<în principiu>>?
-Un pic mă deranjează că îmi spun ce să fac și de multe
ori nu îmi spun mie, ci soțului meu. Apoi avem discuții.
Oricum și el îmi spune ce să fac mereu. Și el mă ceartă. Ce
bine eram când locuiam doar noi doi! Totul s-a schimbat de
când locuim cu ei. Știi, pe mine prea puțin mă interesează
bunurile materiale. Avem de toate, dar nu asta e important
pentru mine. Sau nu cel mai important și, în plus, oricum nu
pot să îmi cumpăr nimic.
-De ce nu poți? Tu nu lucrezi?
-Ba da, dar trebuie să îi dau banii soțului meu, zice că eu
sunt foarte mare cheltuitoare. Crede-mă că nu cumpăr nimic
pentru mine, doar mâncare și, pentru copii, cumpăr unaalta. În vara când am vrut să îmi iau o înghețată mi-a spus
că doar atât știu, să cheltui. Așa sunt și socrii mei. Adună,
nu știu pentru ce!
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-Ai încercat să vorbești cu soțul tău, să îi spui ce simți?
-Da, la început spuneam tot ce nu îmi plăcea, dar face
cumva și întoarce lucrurile împotriva mea. E ca părinții lui și
parcă ar vrea să înțeleagă ce spun eu, dar apoi iar face la fel.
Am obosit. Eu sunt o fire veselă, Ela. Acum nu mă mai bucur
de nimic și nu am răbdare nici cu copiii. În plus, am făcut
diabet. Nu e așa grav, dar țin regim. Cu tot cu regim, uneori
îmi crește glicemia, mă gândesc că e de la stres. Aș zice ce
simt, dar mi-e teamă că s-ar supăra. Soțul, socrii. Izbucnesc
din nimic. În plus, socrii amenință că, dacă nu apreciem ce
fac pentru noi, nu vor mai vorbi cu noi. Soțul meu îmi spune
că el e la mijloc și să tac, că sunt nepoliticoasă. Mă simt ca
într-o închisoare. La ai mei nici nu știu de când nu am mai
fost, căci nu am voie.” (R., 35 de ani)
*Întreabă-te:
Partenerul tău spune lucruri pentru a-ți induce frica?
Devine excesiv de gelos la conversațiile cu alții?
Monitorizează permanent timpul și locul în care te afli?
Îți controlează telefonul, veniturile tale și modul în care
cheltui banii?
Nu ține cont de nevoile tale?
Amenință subtil sau face remarci negative la adresa ta?
Este sarcastic/ă pentru a te minimaliza și a te face să te
simți rău?
Înjură sau folosește un limbaj vulgar la adresa ta?
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Creează conversații interminabile pentru a te aduce întro stare de confuzie/a te obosi?
Îți amintește regulat de greșelile și de slăbiciunile tale?
Devine extrem de nervos dacă nu te conformezi la
cererile lui/ei?
Îți spune repetat că el/ea știe ce e mai bine pentru tine,
știe ce simți tu?
Se victimizează, e frecvent distant sau indisponibil emoțional?
Are ieșiri imprevizibile: o discuție calmă se poate
transforma brusc într-un iad?
Te vede mai degrabă ca pe o extensie a lui decât ca pe un
alt individ?
Formele în care se manifestă abuzul emoțional sunt
multiple. Una dintre cele mai răspândite este forma verbală țipete, insulte, injurii, respingere -pretinde că nu exiști, nu
contează ce spui sau nu simți că te valorizează, te pune la
punct prin umilire publică, te face să te simți constant prost,
te izolează, îngrădindu-ți libertatea de mișcare, te împiedică
să ai contact cu alte persoane, de exemplu cu familia, îți
controlează câștigurile bănești etc.
Câteva exemple :
Dacă spui ce te doare și el/ea continuă să facă acel lucru,
e abuz.
Dacă își cere scuze, dar face la fel, e abuz.
Dacă spune una și face alta, e abuz.
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Dacă te îndepărtează de tot ce-ți place (indiferent că e
vorba de o înghețată, de ieșirea cu prietenii/ele tale sau
vizitele la familia ta), e abuz.
Dacă nu te ascultă, pare că ceea ce ai tu de spus nu e
important, e abuz.
Dacă ignoră ceea ce simți, e abuz.
Dacă ești mai mult confuză/nu știi cum stai cu privire la
sentimentele lui/ei, e abuz.
Dacă știe el/ea mai bine decât tine ce-ți place și ce nu-ți
place, e abuz.
Dacă te minimalizează, îți scoate în evidență doar
defectele, e abuz.
Dacă te face să crezi că nu valorezi nimic, e abuz.
Dacă te compară mereu cu alții/altele și îți spune că nu
ești la fel de bun ca ei/ele, e abuz.
Dacă după discuția cu el/ea ești și mai în ceață, e abuz.
Dacă-ți spune că nu prea ai calități, dar el/ea te acceptă și
așa, ca și cum ți-ar face o favoare, e abuz.
Dacă-ți spune că nu mai ai cum să găsești pe altcineva
dacă el/ea te părăsește, e abuz.
Dacă te înșală, dar „tot pe tine te iubește”, e abuz.
Exemplele ar putea continua.
Ideea generală este că, dacă ajungi să îți pui întrebări
legate de propria valoare, cel mai probabil ești victimă a unui
abuz emoțional.
E foarte greu să rupi acest model. În primul rând, e foarte
complicat să-l conștientizezi. Dacă abuzul durează de ani
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buni de zile, e deja un tipar în care te încadrezi și doar
simplul gând de-a nu te conforma, îți provoacă anxietate și
nesiguranță, frică și neîncredere în tine și în ceea ce-ai putea
să faci dac-ai ieși de sub papuc. E greu, dar nu e imposibil. E
nevoie, în primul rând, să fim atenți atunci când ne doare, să
conștientizăm ce ne doare. Nu putem schimba ceva de care
nu suntem conștienți.
Când realizezi că viața ta are prea multe sfori, tot ce ai de
făcut e să încerci să rupi tiparul. Asta durează o vreme,
pentru că, odată ce începi să-ți urmezi propriile dorințe, cel
ce te controla, devine la rândul lui din ce în ce mai lipsit de
control și, totodată, din ce în ce mai greu de stăpânit. Când
reușești să te îndepărtezi întrucâtva și nu te mai poate
manipula, va încerca să manipuleze felul în care te văd cei
din jur, pentru ca, din nou, tu să te simți cel vinovat și să te
conformezi.
Însă, dacă mergi înainte, așa cum tu ai văzut lucrurile și
cei din afară au să se convingă. E drept că în timp, dar ce
contează, atâta vreme cât ai reușit să îți recapeți timpul,
timpul tău? Într-o astfel de relație devii pe zi ce trece tot mai
mic, tot mai nefericit, tot mai confuz și n-ai habar de ce.
Din motivele enumerate, abuzul emoțional este, de mai
multe ori, mai greu de gestionat decât cel fizic, deoarece e
mult mai ușor să vindeci oase, dar ce te faci cu o minte odată
ruptă?! Și cât e de ușor să vindeci răni ce nu se văd? Fiind
greu de dovedit și noi, obișnuiți cu semne clare/ce se văd, e
complicat să explicăm lumii că nu ne e bine, că simțim ce
simțim.
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Până la urmă, ce-ți lipsește? Un singur lucru: sufletul! Și
dincolo de asta, lipsești chiar TU. Din viața TA.
* „ -Știi, la început era bine. Acum sunt tare obosită. Nu
mai am chef de nimic.
-Ce anume te deranjează?
-Păi, nu pot să râd. Dacă râd îmi zice că trebuie să fiu
serioasă. Mie îmi place să râd și să dansez. Nici să dansez
nu mai pot.
-De ce?
-Pentru că îmi zice că eu trebuie să fiu simplă. Oricum,
adevărul e că am greșit și eu...
-Cu ce anume ai greșit?
-Am dat like-uri pe facebook și, deși mi-e rușine, îți zic.
Am dat și inimioare. Nu știam că nu e o.k. într-o relație să
faci asta. Mi-am cerut scuze și nici măcar nu mai am
facebook acum...că nu ii place…
-Mai sunt și alte lucruri care nu îi plac?
-Da, dar am rezolvat din ele.
-Ce anume nu îi place?
-Să mă dau cu ruj. Îmi plăcea înainte. Nu mă mai fardez
deloc acum și nu îi place să port haine strâmte. Nu mai
port…”
-Ai prietene?
-Aveam o prietenă bună, dar nu îi plăcea, așa că nu am
mai vorbit de mult cu ea…
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-Tu ce simți pentru el?
-Păi, îl iubesc.
-Ce înseamnă asta pentru tine?
-Că vreau să fiu cu el.
-Vrei să fie bine?
-Da, știu că nu e, că îmi spune uneori ce greu îi este, ce
copilărie grea a avut. Vreau să îl ajut să fie bine…
-Tu crezi că el te iubește?
-Cred că da.
-Vrea să fii bine?
-Păi, dacă mă iubește așa ar trebui, nu?
-Așa, cred și eu. Dar tu ești bine?
-Nu prea. Crezi că nu mă iubește? Că, de fapt, așa
pare…” (A., 17 ani)
Abuzul emoțional în căsnicie
E o formă de violență domestică, deși de cele mai multe
ori e greu să o vedem așa. Este menit să controleze, să
degradeze și să umilească. Chiar dacă nu e însoțit de abuz
fizic, rezultatul e același: SOȚIA SE TEME DE SOȚ! Sau
invers, pentru că, potrivit specialiștilor, femeile și bărbații
sunt capabili de abuz emoțional în proporții egale.
M-am gândit o vreme bună la acest aspect, pentru că mai
puțini bărbați se plâng de astfel de abuzuri. Societatea nu
permite bărbatului să fie slab. Modul în care bărbații sunt
educați lasă mai puțin spațiu în această direcție. Dincolo de
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toate legendele și miturile mai mult sau mai puțin adevărate
legate de bărbați, ei sunt supuși adesea unor presiuni sociale
greu de dus, ca de exemplu: să fie, să facă, să se comporte
într-un anumit fel, să fie bărbați în orice circumstanțe, să nu
își arate emoțiile, să nu plângă, să ducă ce-i de dus, dar
lumea să nu vadă. Dacă din copilărie sunt astfel instruiți
(„De ce plângi? Doar nu ești fată!”) învață să își inhibe/
blocheze cam tot ce simt vizavi de ei, de ceilalți, ceea ce
duce inevitabil la situații în care a recunoaște o problemă sau
a cere ajutor, să fie mai greu în cazul lor. Până și depresia la
bărbați are, de cele mai multe ori, o formă atipică de
manifestare, devenind irascibili, nervoși, nu neapărat triști.
În fond, și bărbații au voie să fie oameni. Să plangă, să fie
tristi, să exprime ce simt, să fie slabi uneori.Ar fi cazul să
trecem de celebra remarcă, pomenită mai sus, “Nu plange,
căci nu esti fată!”, transmisă din generație in generație. Și
care n-a făcut bine nimanui.Nici bărbaților, ce si-au construit
“ziduri”, fară să-si mai dea voie să simtă ceva. Și nici
femeilor, ce suferă de lipsă de afecțiune venită din partea
bărbaților.Emoțiile nu sunt masculine sau feminine.Sunt
umane. Și oameni suntem toți.
„Toți bărbații sunt la fel.” Nu, nu toți sunt la fel. La fel
cum nu toate femeile sunt la fel. De fapt, aș putea spune că nu
toți oamenii sunt la fel. Indiferent dacă vorbim despre femei
sau despre bărbați. Singura diferență dintre oameni (femei,
bărbați) este nivelul de înțelegere a lucrurilor, nivel venit din
dorința fiecăruia de a evolua, de a ieși din zona de confort și
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de a accepta noi informații, unele ce contravin credințelor pe
care le avem deja. Nu-i cel mai simplu lucru, știu.
Manipularea, controlul și negarea sunt comportamente
abuzive ce subminează grav o bună funcționare în cuplu și cu
siguranță nu sunt semne ale dragostei. Linia de demarcație
între aceste comportamente este foarte fină și, pentru a o putea
înțelege, e nevoie, în primul rând, să ne mutăm centrarea de
pe celălalt pe noi. Trebuie să înțelegem ce simțim, gândim și
facem în astfel de circumstanțe, să devenim observatori ai
propriilor gânduri, emoții și comportamente. Să fim cinstiți cu
noi, în primul rând. Oricare dintre ele sfârșește doar atunci
când admitem adevărul dureros, când încetăm să ne mai
mințim. Noi pe noi.
2. Manipularea
Cel ce folosește manipularea este omul bun. El joacă un
rol prin care creează senzația că îi face o favoare victimei.
„Cine te-ar mai vrea pe tine? Nu ești tare deștept/ frumos/
plăcut , dar eu te vreau și așa. Numai pe tine te iubesc...”
Manipulatorul încearcă în mod constant să își minimalizeze
victima, pentru a se simți el mai bine, a fi stăpân pe situație.
* „-M-am căsătorit cu el, pentru că am rămas
însărcinată. La vremea respectivă mai avea pe cineva. Eu lam iubit, însă acum mă gândesc că alegerea a venit datorită
copilului. Altfel, nu știu dacă ar fi vrut să se căsătorească cu
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mine. Să nu mă înțelegi greșit, eu l-am iubit foarte mult. De
aceea am și stat în situația aia.
-Ați vorbit vreodată despre căsătorie, înainte de a rămâne
tu însărcinată? Știai de cealaltă persoană?
-Nu, niciodată. Și da, știam de cealaltă, dar nu am putut
pleca de tot. M-am tot întors, până am rămas însărcinată.
-De cât timp sunteți căsătoriți?
-De douăzeci de ani.
-Și acum cum sunteți? Cum au fost toți anii ăștia?
-Nu sunt o.k. Am crezut că sunt fericită, dar nu cred că
am fost vreodată. Atât timp cât am făcut ce a vrut el, a fost
ok. Legat de orice. Și de bani. Niciodată nu am avut bani,
chiar dacă am lucrat și eu. Îmi controla veniturile. Mă
controla mereu. A pus cameră de supraveghere la barul
unde lucram. Mă suna de douăzeci de ori pe zi. Eu credeam
că așa e într-o căsnicie.
-Ai încercat să îi spui că nu ești bine?
-Da. Zice să ascult de el că va fi bine, că el mă iubește.
Apoi, îmi spune mereu că sunt grasă, că nu mă îmbrac bine.
Imediat după ce ne-am căsătorit mi-a spus că am toate
calitățile, mai puțin una; sunt urâtă. Toți anii ăștia m-am
simțit urâtă. Abia acum încep cât de cât să văd că tot ce a
făcut, a făcut să mă minimalizeze, să nu îmi știu valoarea…”
(R., 49 de ani)
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Ce face un manipulator? Descurajează orice comportament
ce îi dă victimei o stare de bine (de exemplu: mersul la sală,
râsul, orice ar putea duce la evoluția victimei). Nu răspunde
direct la întrebări și lasă victima confuză după fiecare
discuție. Are o scuză pentru orice și nu își cere iertare atunci
când e foarte clar că a greșit.
* „ -Uneori mă întreb dacă nu cumva eu nu văd bine
situația.
-Poți să-mi dai un exemplu?
-Da, aș putea să-ți dau mai multe...Îmi zice că s-a saturat
de mine, căci sunt tot tristă. Mă străduiesc, dar chiar nu am
chef de nimic în ultima vreme. Ieri, când am venit de la sport
eram bine dispusă, i-am povestit ce bine mă simt după
mișcare, că mi-am făcut noi prietene și, în loc să se bucure,
m-a făcut să mă simt vinovată că am lipsit de acasă o oră, că
n-am stat cu copiii, dar eu stau mereu cu copiii și mă ocup
de ei. Le las mâncare, ies cu ei în parc. Nu înțeleg, parcă de
câte ori sunt fericită, încearcă să îmi strice fericirea. Apoi
îmi spune că sunt supărată mereu. Se hrănește din
nefericirea mea...” (A., 28 de ani)
Uneori, manipularea atinge cote extreme. Un exemplu în
acest sens este a susține că ceea ce aude și vede victima nu
este ceea ce aude și vede (Gaslighting). Un astfel de
tratament îl face pe cel în cauză să își pună întrebări vizavi
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de propria persoana, de propriile capacități, creându-i o stare
de confuzie maximă.
* “-I-am găsit un bilet la teatru în buzunar...teatrul din
Cluj.
-Ai căutat în buzunare?
-Nu, sau nu intenționat. Voiam să îi pun jacheta la spălat.
-I-ai spus de bilet?
-Da. I l-am arătat. A zis că nu știe ce-i cu el, că nu e al
lui, că poate a îmbrăcat băiatul jacheta lui și așa a ajuns
biletul în buzunar. Doar că băiatul a fost acasă în weekendul
respectiv, pe când el a fost plecat în cursă în țară. Mă crezi
că, uneori, mă întreb dacă sunt normală? S-a uitat direct în
ochii mei și mi-a spus că sunt prostuță, că îmi imaginez cine
știe ce, că el mă iubește.
-Și tu ce simți legat de faptul că spune că te iubește?
-Aș vrea să îl cred. Aș vrea să fie adevărat ce zice. Asta
gândesc, dar simt cu totul altceva. În plus, biletul a dispărut
de parcă nici nu a fost. Mă întreb dacă nu cumva mi-am
imaginat eu tot. Dar știu că l-am ținut în mână. Sunt atât de
confuză…” (L., 48 de ani)
Este foarte dificil să realizam că suntem manipulați și
totuși, principalul barometru este dat de ceea ce simțim în
interior. Stările de tensiune, de încordare, de conflict,
aproape permanente sunt specifice manipulării.
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Manipularea poate fi și pasivă. În acest caz, manipulatorul
se victimizează pentru a obține atenție și milă. „Uite ce rău
îmi e, sunt bolnav/ă, trebuie să ai grijă de mine”. Oare cât
de reale sunt aceste boli și în ce context apar? Nu cumva
atunci când manipulatorul simte că pierde teren, declanșând
astfel la nivel subtil, în victimă, vinovăția?
* „ -A fost o întâmplare interesantă, în săptămâna care a
trecut. Eram acasă amândoi. Copiii erau plecați. Cu o seară
în urmă am avut iar discuții. A vrut să facem dragoste și eu
nu am vrut, i-am spus că nu mai pot, după toate cele
întâmplate. Nu i-a plăcut deloc, dar chiar nu mai pot, când
știu că m-a înșelat. Mă simt rău, sunt dezamăgită. Nu pot.
-Ce a spus? S-a enervat?
-La început, nu. A încercat să fie calm, s-a străduit. Am
văzut asta. Îmi tot spunea că nu e adevărat, că nu a fost
nimic, că îmi imaginez eu tot felul de lucruri, de parcă nu aș
fi citit mesajele alea. Numai când mă gândesc, simt că mă
prăbușesc. Apoi, când a înțeles că nu am să cedez, a devenit
nervos. Totuși s-a stăpânit destul de bine...seara.
-Si apoi?
-Dimineața a încercat iar. O ducem așa de două
săptămâni. Nu a reușit să mă convingă și m-a lăsat în pace o
vreme. Apoi, după vreo trei ore, a intrat în dormitor palid la
față și a spus că îi e rău, că el moare. În prima fază m-am
speriat, apoi mi-am amintit de ce am vorbit noi data trecută.
Am spus calmă că o să sun la Salvare. Ghici? Nu a vrut. A
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stat o vreme și s-a văitat, apoi s-a ridicat și a plecat în oraș.
Înainte de a ieși din casă mi-a spus că sunt foarte dificilă și
că nimeni nu m-ar suporta. Am zâmbit. Acum nu mai
vorbește cu mine. Au trecut trei zile de atunci. Știu de ce a
făcut spectacolul ăla, că nu a obținut ce a vrut. Nu mă
îngrijorez deloc…” (M., 45 de ani)
Manipularea dispare abia când înțelegem ce se întâmplă și
redevenim ceea ce vrem să fim.
3. Controlul
Controlul înseamnă a forța oamenii și situațiile la ce vrei
tu. Cei ce folosesc controlul sunt îngroziți să-i lase pe ceilalți
să fie ce sunt și în acest scop îi țin dezechilibrați în
permanență. „Dacă reușesc să îl/o fac atent/ă doar la mine,
nu o să fugă.”
Ei se plâng mai mereu, îi acuză pe ceilalți, în opinia lor
doar ei au dreptate, găsesc mereu scuze. Se folosesc de orice
pentru a ține lucrurile așa cum își doresc (din păcate, de
multe ori inclusiv de copii).
Se sfârșește când realizăm că facem lucruri pe care nu
vrem să le facem. În acest sens, de mare ajutor este să ne
întrebăm dacă vrem să facem acest lucru sau îl facem pentru
că trebuie, pentru a evita un conflict. După multă vreme în
care am făcut doar ce trebuie, ce vor alții, e greu să
(re)învățam ce ne dorim. E greu, dar se poate, pas cu pas.
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* „-Am atacuri de panică de ceva vreme. La început nu
am înțeles ce mi se întâmplă. Am fost la medic, nu am nicio
boală. Nu înțeleg de ce. Am familie, un soț care are grijă de
mine. Copilul e mare.
-Cum are soțul tău grijă de tine? Ce anume face pentru
tine?
-Păi, vorbim tot timpul. Mă sună de mai multe ori pe zi,
vrea să știe ce fac.
-Te sună când ești acasă sau la serviciu?
-Nu contează unde sunt. Mă sună și când sunt la serviciu.
Uneori nu pot să îi răspund că lucrez. Și e tare îngrijorat
dacă nu îi răspund imediat.
-Tu vezi asta ca pe o grijă pentru tine?
-Păi, nu? Dacă nu l-ar interesa, nu m-ar suna. Când ies
de la serviciu îl sun eu. Apoi mă sună el pe fix să se asigure
că am ajuns acasă. Merg direct acasă, nu mă opresc
nicăieri. Nu îmi place să știu că e îngrijorat, că apoi se
enervează.
-Și când se enervează ce face?
-Îmi spune că s-a îngrijorat, că nu s-a putut concentra la
ceea ce are el de făcut din cauză că nu a știut dacă am ajuns
acasă. Nu vreau să se îngrijoreze. Deși uneori mi-e greu să
ajung așa repede cum vrea el, mă străduiesc. Nu îmi place
să ne certăm...” (V., 45 de ani)
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4. Negarea
Negarea înseamnă că fugim de problemă, o evităm. E
strâns legată de vulnerabilitate. Cel aflat în negare simte că e
depășit, că nu poate rezolva problema și mai bine se face că
nu o vede.
Cum știm dacă suntem în negare? Nu ne putem concentra,
amânăm lucrurile, refuzăm să ne confruntăm cu cei ce ne
rănesc, trăim cu iluzia că lucrurile se vor repara de la sine,
suntem confuzi. Ne străduim să facem să fie bine, însă cu cât
facem mai mult, cu atât e mai rău și cu atât ni se cere și mai
mult. În plus, fugim de realitate. Ne afundăm în muncă, în
alcool, în cumpărături compulsive, în mâncare, în sex, în
pornografie, în droguri, în jocuri de noroc, în orice
comportament de dependență/excesiv care ne abate atenția
de la problema de bază. Dacă spun „Nu am nicio problemă”,
nu am nimic de făcut. A ne recunoaște problemele înseamnă
a fi dispuși să luăm măsuri în acest sens. „Care problemă?
Eu nu am probleme”. Ia sfârșit când suntem pregătiți să
acționăm în prezența fricii ce ne paralizează. Curajul nu
înseamnă absența fricii și nu aparține supereroilor, ci
oamenilor obișnuiți ca mine și ca dumneavoastră. Curajul
înseamnă a depăși frica. Tuturor ne e frică de ceva. Puțini
sunt cei ce îndrăznesc să o accepte și să acționeze.
*„- Știi, nu am venit la psiholog că aș avea vreo
problemă. Eu sunt foarte bine și fericită. Soțul meu mă
iubește, copiii sunt la casele lor, avem tot ce ne trebuie.
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Doar că, uneori mă simt așa, fără vlagă și nu am chef de
nimic. Am fost la medic, mi-am făcut toate analizele, sunt
bune. N-am nimic, nicio boală. Medicul m-a trimis la
psiholog. De aia am venit. Dar eu nu am probleme.
-De când ești așa?
-De câțiva ani simt că nu mai am putere, că sunt tot mai
obosită. Acum am hotărât să fac analize și de aceea am
venit. Nu c-aș avea probleme.
-Ce îți place ție să faci?
-Cum adică ce îmi place să fac? Când?
-În timpul liber. Ce faci pentru tine?
-Păi, mergem la țară, că avem acolo o casă. În fiecare
weekend mergem. Îmi place acolo.
-Singură, pentru tine ce faci?
-Păi, când, că sunt la serviciu toată săptămâna, dupămasa fac mâncare, mai dezleg rebus când am un pic de timp.
Și în weekend mergem la țară.
-Am înțeles, dar tu, ce faci doar pentru tine? Nu știu...
mergi la coafor? Mergi la masaj? Ieși cu o prietenă la o
cafea?
-Aaaa, nu, mie nu îmi place să fac lucruri din astea. De
când m-am căsătorit, m-am lăsat de chestiuni neserioase.
Sunt femeie măritată. Soțului meu nu îi place să nu mă
găsească acasă, nu îi place să ies fără el.
-De cât timp ești căsătorită?
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-De cincisprezece ani și sunt fericită. Nu avem probleme.
Doar că nu înțeleg de ce sunt așa de obosită...” (R., 40 de ani)
Manipularea, controlul și negarea merg mână în mână. În
esență, abuzatorul vrea să știe TOTUL despre tine.
De regulă, povestea începe cu un tratament frumos/
flatant. Își exprimă interesul maxim pentru tine, pune o
mulțime de întrebări, mai superficiale, mai profunde și de
verificare. Ca o consecință, te vei deschide, simțindu-te
interesant/ă, chiar fascinant/ă. Sigur că asta poate face parte
din caracteristicile unei persoane sociabile. Însă întrebările
manipulatorului au un plan, o agendă, un scop. Astfel, află
nesiguranțele și insecuritățile tale, dar nu pentru a te sprijini,
ci pentru a le folosi împotriva ta la momentul potrivit. Apoi,
este inconsistent, te lasă mereu confuz/ă, în situația să
ghicești. Scopul este de a te dezechilibra. Nu știi niciodată la
ce să te aștepți, la ce tratament vei fi supus/ă. De exemplu,
într-o astfel de relație, vei fi criticat/ă sau tratat/ă rău, apoi
vei primi un cadou scump de ziua ta (de care va ține neapărat
să le spună celorlalți). Asta nu se întâmplă pentru că e
generos, ci pentru a te ține confuz/ă. Poate să fie în mod
repetat infidel și, în momentul în care afli, să se comporte
exemplar...o perioadă. Ceea ce te face să te întrebi: „Oare e
bun sau rău? Oare mă iubește sau nu?” Te face să te simți
vinovată și are nevoie de dovezi de iubire. Astfel, ești
constrâns/ă să îți dovedești iubirea și loialitatea, făcând
lucruri pentru el/ea, comisioane, ore de muncă în plus,
favoruri, sex, chiar dacă nu vrei.
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Adesea, manipulatorul joacă rolul victimei, făcându-te să
te simți tu cel/cea care abuzează. De exemplu, îți poate
spune: „Cum ai putut să îmi faci asta? Dacă m-ai fi iubit, nu
o făceai...” Dă vina pe tine, încercând să sugereze că
greșelile lui sunt din vina TA.
Când îndrăznești să îți exprimi nemulțumirea vizavi de un
comentariu care te rănește, îți va spune că ești prea
sensibil/ă, că reacționezi excesiv sau ți-ai pierdut simțul
umorului: „Cineva s-a trezit cu fața la cearșaf azi, era doar
o glumă. Calmează-te, că exagerezi!” Asta te face să îți pui
întrebări legate de reacțiile tale și dacă nu cumva chiar
exagerezi. Îți pierzi încet direcția pe plan emoțional și nu mai
știi la ce să reacționezi și la ce nu. De asemenea, în timp, nu
mai ai abilitatea de a judeca intensitatea emoțională necesară
în anumite situații.
Se leagă de lucruri pe care nu poți să le schimbi, pentru că
își dorește să se asigure că nu îți cunoști valoarea, se va
folosi de trăsături de personalitate.
„ Nu ești tare bun cu oamenii.”
„Foarte ușor te superi.”
„Nu duci bine perioadele tensionate.”
„Nu ești o persoană sociabilă.”
„Ești narcisist/ă, întreabă pe cine vrei, consultă un
psiholog.”
Iată câteva afirmații, de regulă, departe de adevăr ce
sugerează mai degrabă proiecția nesiguranțelor lui/ei.
O tactică de control clasic este tăcerea. O utilizează în
scopul creșterii anxietății tale vizavi de ceea ce ai fi putut
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greși, astfel încât să devii disperat după o reacție a lui.
Perioada de tăcere este diferită de la caz la caz, nu știi
niciodată cât ar putea dura pedeapsa. Abuzatorul are tendința
de a-ți acorda foarte puțină atenție în astfel de perioade,
poate reprograma întâlnirile cu tine (de multe ori exact când
știe că ți-e mai greu să găsești timp) sau pretinde că e foarte
ocupat. Când reapare, se comportă ca și cum nimic nu s-ar fi
întâmplat, astfel încât o eventuală reacție a ta să pară total
nepotrivită.
Abuzatorul plantează consecvent semințe ale neîncrederii,
până când ajungi să îți pui întrebări legate de realitate:
„Oare îmi imaginez?”
„Reacționez exagerat?”
„Oare eu sunt cel/cea cu probleme?”
„Oare înnebunesc/îmi pierd mințile?”
Ce să faci?
Iată câteva aspecte la care să te gândești:
1. Nu e vorba despre tine.
Adună câteva dovezi și analizează-le la rece. Ai să vezi că
nu sunt ale tale.
2. Nu aștepta scuze sau schimbări în comportament.
Ar fi minunat, dar nu vor veni și, chiar dacă vin, e doar
pe moment, în scurt timp revine la vechiul comportament.
Conștientizează asta. Poți să notezi chiar perioadele de
liniște.
3. Nu încerca să îi joci jocul.
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Va câștiga de fiecare dată. O face, cel mai probabil, de
mult timp, poate din copilărie. Nu te lăsa tentat/ă de acest
aspect.
4. Pune limite clare.
Dacă ai nevoie de ajutor, cere-l.
5. De cele mai multe ori, cea mai bună strategie este de a
ieși din joc.
Este o glumă pe care o știu din copilărie și care, indiferent
de câte ori am auzit-o, îmi pare la fel de amuzantă: „Care e
culmea tupeului? Să împingi o babă pe scări și să o întrebi
unde se grăbește.” Asta e o glumă. Uitându-mă în jur însă,
constatat că asta facem uneori, noi oamenii. Suntem
dezechilibrați (din diverse motive, de asta chiar nu ducem
lipsă) și arătam cu degetul către ceilalți care se clatină, nu
înainte de a-i scutura zdravăn. Altfel spus, un om
dezechilibrat, mereu îi va dezechilibra pe cei din jur. Cu cât
echilibrul nostru e mai bun (că bun 100% nu cred că se
poate, trăind aici, pe Pământ), adică suntem mai stabili
interior, ne vom reveni mai repede și ne vom îndepărta de
sursa dezechilibrului. Sau cel puțin vom pune limite, dacă
sursa e imposibil de ținut la distanță.
În schimb, dacă nu suntem nici noi cât de cât stabili, ne
vom întreba ce nu facem bine, de ce nu suntem suficienți, de
ce nu ne iese, oricât am încerca... Oamenii te vor provoca
până vor scoate la suprafață partea ta urâtă (dark side-ul pe
care toți îl avem), apoi se vor victimiza (vor da vina pe tine).
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În concluzie, când simțiți că vă clătinați, verificați dacă nu
cumva, cineva vă ia la rost/vă acuză gratuit/vă învinovățește
că vă grăbiți la vale, în timp ce vă împinge, constant, pe
scări. Un bun exemplu pentru astfel de comportamente
(manipulare, control, negare, egale cu împinsul pe scări) sunt
reacțiile unui copil ce dorește o înghețată. Mai întâi cere
frumos, se străduiește să fie cât de convingător poate. Apoi,
dacă mama refuză, va trece prin mai multe etape: mai întâi
va plânge, va țipa, apoi se va încăpățâna, refuzând să o
asculte, pentru ca în cele din urma să se victimizeze
(„Nimeni nu mă iubește atât de mult încât să îmi cumpere o
înghețată”). Astfel, dacă mama cedează în cele din urmă,
copilul va fi ferm convins că a găsit soluția și o va folosi de
fiecare dată.
De câte ori abuzatorul nu va obține ce dorește, va trece
prin cele patru etape: rugăminți, indiferență/ignorare/tăcere,
amenințări, victimizare. Nu neapărat în această ordine, dar
dacă ești puțin atent, vei putea să identifici ușor fiecare etapă
a abuzului/manipulării.
5. Dependența și codependența
Este foarte important să ne păstrăm independența (cel
puțin într-o oarecare măsură) într-o relație. De ce? Pentru că
dependența nu face altceva decât să omoare puțin câte puțin
orice sentiment. Atunci când confundăm dependența cu
dragostea, când ne agățăm cu disperare de partener, sfârșim
prin a duce, în tandem, o viață limitată. Într-o astfel de
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relație, ambii parteneri sunt blocați, nu reușesc să evolueze și
să își atingă potențialul maxim (latent, existent în orice ființă
umană). Interesant este că, de regulă, dependența e de
ambele părți și se numește codependență.
E nocivă pentru că ne blochează evoluția, pe orice plan.
Cel ce deține supremația, chiar dacă se simte îngrădit are
nevoie de lipsa de aer, ca de...aer. Se obișnuiește cu limitarea
și nu se descurcă nicicum cu libertatea. Practic, după o
vreme, nici n-o (re)cunoaște, simțindu-se nesigur în lipsa
limitării și incapabil de a-și asuma propria viață. Cu toate că
e nemulțumit de faptul că e nevoit să suporte zi de zi
reproșuri, critici, gelozii, are nevoie de toate astea pentru a
funcționa. Defectuos.
În plus, în cazul în care, la un moment dat, unul dintre
parteneri amenință cu despărțirea, celălalt se transformă
aproape instantaneu din stăpân în sclav, fiind paralizat de
frică. Frica de-a pierde. Uneori fără să analizeze foarte bine
ce și dacă ceea ce pierde e, cu adevărat, o pierdere.
Dar, dacă cei doi se simt bine (așa rău), ați putea întreba:
„Unde-i problema?” Problema e că cei doi se autodistrug și
se distrug reciproc, niciunul dintre ei nefiind ce este. Asta
naște dezechilibre pe termen lung și (pam-pam) știți, boală.
Cât putem trăi așa? Putem. Mult. Uneori o viață.
* „-O iubești pe soția ta?
-Da, clar! Știi, indiferent cine a mai trecut prin viața mea,
ea a rămas mereu pe primul loc.
-Ce înseamnă că a rămas pe primul loc?
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-Păi, nu m-am gândit nicio secundă să mă despart de ea.
Restul au fost doar așa…
-Doar așa? Ce înseamnă asta?
-Nimic serios. Doar sex.
-Păi, de ce ai nevoie de sex? Nu e o.k. sexul cu soția ta?
-Ba da, e o.k. Doar că, știi tu, atracția dispare în timp și
așa suntem noi, bărbații.
-Ce înseamnă că o iubești pe soția ta? Ce înseamnă
iubirea pentru tine?
-Păi, ea a fost mereu lângă mine, m-a susținut mereu. Mă
îngrijește, chiar dacă se mai supără uneori, tot are grijă de
mine.
-Mama ta ce făcea pentru tine când erai mic?
-Ce vrei să zici?
-Recapitulez: atracția în relația voastră a cam dispărut,
dar te susține, te îngrijește. Greșesc cu ceva?
-Nu, nu greșești.
-Și atunci care e diferența dintre ea și mama ta?” (M., 46
de ani)
6. Infidelitatea
Ceea ce ar fi bine să știm legat de acest subiect este că nu
apare niciodată din senin. Infidelitatea este un efect al unei
relații bolnave. Nu înșelăm de bine ce ne e în relații. Atunci
când suntem conectați la nivel emoțional, intelectual,
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spiritual și fizic cu partenerul nostru, n-avem de ce să ne
facem griji. Însă dacă ne lipsește una sau mai multe din
aceste fațete, infidelitatea e cheia.
În plus, într-o relație, dacă unul din parteneri e nefericit,
sunt amândoi. Nu există relații în care unul e fericit și
celălalt nefericit.
Uneori infidelitatea e benefică. Știu cum sună, dar ne
permite ca, prin comparație, să realizăm ce avem, să
înțelegem că poate ar fi mai multe de făcut decât să fim
prezenți fizic în relație. Asta în cazul în care vorbim de
aventuri, de relații extra, fără prea mare implicare emoțională
și evident, de relații la oră, bazate strict pe beneficii.
Există însă o diferență între femei și bărbați. Dacă
bărbatul poate să înșele fără să investească prea multe
sentimente, de regulă, femeia când iese din relație, o face cu
suflet cu tot.
Alteori, când infidelitatea se repetă (și tare rar am văzut
episod unic de înșelare) e clar că nemulțumirea vizavi de
relația de cuplu e profundă, chiar dacă realizăm sau nu. În
astfel de cazuri e mai greu să reparăm. Și totuși putem sta ani
de zile/pe veci, mințindu-ne că bine-a fi și de-o parte și de
alta, astfel încât, până la urmă, devine o chestiune de
obișnuință și un stil de viață. O zi și înc-o zi.
* „ -Am avut o cădere și, atât de rău m-am simțit, că am
crezut că mor. Am fost convins că mor. Am ajuns la
psihiatrie, am luat medicamente. După trei zile am plecat, nu
am mai suportat. Apoi, mi-am revenit încet. Problema este
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că, în perioada în care nu am fost foarte bine, i-am spus
soției că am o amantă. De patru ani. A ieșit un mare circ.
-E adevărat? Ai pe cineva?
-Da, am. Așa cum am spus, de patru ani. Și a chemat
copiii, a ieșit foarte urât. Până la urmă am calmat situația,
dar acum vrea să mergem împreună la psiholog, să facem
terapie de cuplu.
-Și tu vrei? Știi ce înseamnă terapia de cuplu?
-Păi, eu nu vreau, dar vreau să se încheie cu povestea
asta, să o calmez, numai de aia aș merge.
-Să mergeți la terapie de cuplu înseamnă să îți dorești să
lucrezi la relație. Vrei să îți repari relația?
-Care? Cu soția? Ce să repar?
-Ce nu merge. Doamna ce spune? Ce o nemulțumește?
-Ea vrea să stau mai mult acasă, să ieșim mai mult
împreună.
-Și tu nu vrei?
-Nu. Nu am ce repara. Vreau doar să am liniște. Acum mă
urmărește. Dacă nu aș fi spus ce am spus, puteam să îmi văd
de treabă mult și bine. Așa, mi-e mult mai greu acum.
-Cu iubita ai mai vorbit?
-Da. Doar că acum o sun numai eu. Nu mai vreau alte
probleme. Nu știu cum să o potolesc pe soție, să mă lase în
pace. Asta e cea mai mare problemă acum.
-Te-ai gândit să divorțezi? Sau că ar putea doamna
divorța?
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-Nu o să mă fac de râs. Nu am de ce să divorțez și nici ea
nu o să divorțeze după atâția ani, să fim serioși. Avem
afaceri împreună. Copiii oricum nu o să permită asta.
-Înțeleg că pentru tine e o.k. toată situația așa cum e?
-Da. E o.k., numai să se mai potolească ea. A trece
cumva. Mă simt foarte slăbit. Nici nu mă mai pot enerva.“
(M., 50 de ani)
Infidelitatea înseamnă de cele mai multe ori, minciună.
Zic „de cele mai multe ori” și nu „întotdeauna”, pentru că,
oricât de absurd ne-ar părea unora, există cupluri în care e
asumată. Pe față... Știm cum stăm, chiar dacă vorbim sau nu
despre asta. Chiar dacă realizăm sau nu cât de tare ne
afectează la nivel profund această înțelegere.
Revenind la subiect, dacă infidelitatea înseamnă
minciună, cum poți să te simți interior? Și, dacă totuși nu
simți vreun deranj, cum poți să crezi că cel de lângă tine nu
simte? De multe ori fără a ști CE simte...Și cum îți imaginezi
că nu simt copiii asta, adesea manifestându-se în moduri ce
pare că n-au nicio legătură cu încărcătura emoțională
(minciuna) dată de infidelitate?...
„Așa-s bărbații” egal „C-așa am zis eu” , „Că așa trebuie”,
„Tot acasă vine” etc. -din seria setărilor implicite, moștenite
din generație în generație, fără a fi puse sub semnul
întrebării.
Partea și mai interesantă e că am trecut de ceva vreme,
legat de acest subiect, într-o măsură din ce în ce mai mare, în
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dezvoltare, de etapa „Așa-s bărbații!” și ne-am mișcat cu
grație, în din ce în ce mai multe cazuri, înspre „ Așa-s (și)
femeile”... Altfel spus, în loc să înțelegem unde greșim, am
mai făcut un pas în aceeași direcție. Și apoi ne mirăm că
majoritatea relațiilor sunt disfuncționale, că divorțează
cupluri așa-zis perfecte, peste noapte, că suntem dezamăgiți
și nu mai vrem relații niciodată.
Infidelitatea e o alegere, una neasumată de cele mai multe
ori. Din neștiință sau neputință. Și sigur că loialitatea-i la fel.
„A fi loial e o alegere.”
(M. Tithalia)
Nu cred că infidelitatea ar trebui să ducă neapărat la
despărțire/divorț. Cauza infidelității însă da. Până la urmă, o
relație funcțională e cea care ne ajută să evoluăm, nu cea care
ne limitează la ceea ce vrea partenerul. Dacă nu, e orice, dar
nu relație sănătoasă (manipulare, control, dependență etc.).
Trecând peste melodia celebră: „Să iubești două femei, să
nu știi pe care-o vrei...” (îmi pare rău, n-aș vrea sa fac
diferențe, dar nu știu nicio melodie cu doi bărbați), o
înțeleaptă vorbă spune așa: „Dacă iubești două persoane în
același timp, alege-o pe cea din urmă, că nu te-ai fi
îndrăgostit de-a doua dac-o iubeai pe prima.” (Johnny Deep)

* „ -Nu știu ce să mai fac. Eu o iubesc, Ela. Am făcut tot
pentru ea. Și ea se poartă așa…
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-Ce înseamnă că ai făcut tot?
-Păi, eu îi dau orice vrea. Am vrut să îi cumpăr casă,
mașină. Nu înțeleg ce fel de persoană e. A zis că nu are
nevoie. Îi mai dau bani când ne vedem, dar și cu văzutul ăsta
e tare greu cu ea. Zice că vine la unsprezece și nu vine. Mă
sună pe la unsprezece jumătate... că doar atunci s-a trezit.
Nu știu, zău. Eu sunt foarte prost, o iubesc și îi dau de toate.
-Dar tu nu ești căsătorit?
-Aaaa, ba da, sunt.
-Și atunci cum poți spune că îi dai tot? Unde ești în
weekend?
-Acasă.
-Dar de sărbători?
-Acasă.
-În concedii cu cine mergi?
-Cu soția.
-O.k. Îi dai tot?
-Păi, nu așa. Doar ea știe că sunt căsătorit. Și eu m-aș
duce cu ea, dar mereu e ocupată.
-Cât de tare contează pentru tine căsătoria? Ce simte
soția ta?
-Mă port frumos acasă. Soția nu știe. Am o singură
problemă. Nu pot face dragoste cu soția. Nu mai pot...și e
așa supărată.
-Dar vrei să faci dragoste cu soția?
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-Nu neapărat, dar aș vrea să fie și ea fericită.
-Te-ai gândit să divorțezi?
-Da, dar nu se poate. Nu mă pot face de râs la vârsta
mea…” (I.,50 de ani)
Fără supărare: infidelitatea nu face parte din suișurile și
coborâșurile unei relații. Oricâte scuze i-am căuta, infidelitatea
e semnul clar al faptului că nu prețuim relația respectivă deloc.
Asta ca s-o spun frumos..:)
„Tot pe tine te iubesc.”, „Ea/el nu a însemnat nimic.” țin
fix până când ne asigurăm din nou zona de confort. Și facem
asta doar pentru a o lua de la început, cu aceeași persoană
sau cu alta. Irelevant. Uite așa putem repeta ciclul la
nesfârșit, alegând să trăim o viață de cuplu fără substanță,
împreună până la adânci bătrâneți. Ceea ce se și întâmplă în
cele mai multe căsnicii ale zilelor noastre.
Poza-i faină... și noi goi pe dinăuntru, iar rețelele de
socializare ne hrănesc din plin alegerea.
„Ce frumoși sunteți.”
„Ce familie minunată.”
„Ce pereche potrivită.”
Pe afară-i vopsit gardul, înăuntru leopardul 😊 Ultima
laudă, zău dacă pot s-o contest. Chiar cred că doar doi oameni
potriviți pot juca un astfel de spectacol, până la sfârșit. Cu ce
preț? Unul uriaș, ce-l simte fiecare din cei implicați, da’ mai
contează? Avem like-uri și aprobări din plin.
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7. Gelozia
„Sunt gelos, dar mă tratez.” Citisem undeva treaba asta și
mi-a rămas în minte. Bine-ar fi să ne tratăm.
Există un mit conform căruia gelozia ar fi un semn de
dragoste.
Un citat (atribuit, culmea, psihologilor), spune așa „Oamenii
îndrăgostiți devin geloși pe lucruri prostești”. Nu cred asta,
gelozia nu are nimic de-a face cu dragostea, dimpotrivă este
expresia fricii! A fricii mele- frica de a nu fi suficient de
bun, frica de a pierde ceva sau pe cineva, omițând faptul
(evident) că nimeni și nimic nu ne aparține.
Și totuși, gelozia există. Conform studiilor, o treime din
relații conține acest ingredient. Care sunt explicațiile? Iatăle: lipsa iubirii de sine, stima de sine scăzută, dependența de
partener, atașamentul anxios.
O altă explicație o găsim în psihologia evoluționistă. Ea e
geloasă pe oricine ar putea beneficia de posibilul vânat (bani,
resurse, etc) obținut de partenerul oficial. El e gelos pe ideea
că a lui parteneră ar putea fi satisfăcută de un altul și astfel ar
pune la îndoială capacitățile lui de bărbat. Iac- așa devenim
geloși și istoria cumva ne ajută în această direcție.
Bun. „Există o explicație” ...sau o potențială explicație.
Ca la orice. Ce ne facem cu ea? Atunci când suntem geloși,
noi suntem. Ce vreau să spun este că sentimentul/emoția
numită „gelozie” e a noastră, indiferent de cât am dori să
punem sacii în căruța celuilalt. Înainte de a-l acuza că e un
nemernic nenorocit care nu ne respectă, care ne rănește, ar fi
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bine să ne întrebam cine ne obligă să stăm. Așadar, în loc să
ne trezim iar în miezul nopții și să-i luam telefonul la
verificat, buzunarele la întors și cămășile la analizat saaaau,
în oglindă, în loc să o bruscam că nu a răspuns la telefon din
prima, că nu a ajuns de la muncă în cele cincisprezece
minute regulamentare pe care cu mărinimie i le-am acordat
și că merge prea des la coafor, mai bine să mergem la
oglindă și să ne întrebăm ce facem acolo, ce vrem de fapt.
Și, poate cel mai important, de ce suntem (încă) în acea
relație.
Disfuncționalitățile și dramele nu înseamnă dragoste și
interogatoriile nicidecum nu își au locul într-o relație pe care
o pretindem a fi sănătoasă. Sigur că e ideal să facem tot ce
putem înainte de-a pleca, dar dacă tragem singuri la căruță,
n-are sens să luptăm, că luptăm degeaba. Știți cum se spune:
e o.k. să lupți PENTRU cineva care te iubește, dar nu e o.k.
deloc să lupți pentru ca cineva SĂ te iubească. Așa cum știți
deja, timpul, dragostea, atenția nu se cer. Există sau nu
există.
A nu ne asuma responsabilitatea pentru ceea ce trăim e
mult mai ușor decât a pune în cârca celuilalt starea noastră,
a-l controla și a-l manipula. Dacă eu sunt gelos, celălalt
trebuie să răspundă la telefon, să se conformeze regulilor
mele, să pună nevoile mele mai presus decât ale lui, să mă
asculte, să nu întârzie, să fie afectuos cu mine etc. Și dacă
asta nu e o închisoare, nu știu cum ar putea arăta una!
În esență, felul în care îmi gestionez gelozia arată nivelul
la care sunt în evoluția mea, iar o diferență de evoluție între
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doi parteneri nu poate duce decât la o relație chinuită din
toate punctele de vedere. O relație de cuplu este un acord
între doi oameni ce se angajează să își satisfacă nevoi și
dorințe, atât timp cât fiecare este disponibil. Nimic nu poate
determina un om să rămână angajat în relație și dacă totuși
rămâne, fără a simți asta și de frică, acea relație va deveni o
poză socială și atât. Da, pot fi doi oameni minunați care la un
moment dat nu se mai potrivesc, în principal din cauza
evoluției diferite.
* „-Cred că mă înșală. Nu îmi răspunde la telefon mereu.
Zice că îl stresez cu telefoanele.
-De ce crezi că te înșală? Și cât de des nu îți răspunde?
Cât de des îl suni?
-Păi, îl sun dimineața, după ce pleacă de acasă, la vreo
oră.
-Unde pleacă?
-Pe teren. E distribuitor la o firmă. Și tot timpul vorbește
la telefon, dar mie nu îmi răspunde.
-Tu lucrezi?
-Da, lucrez la o școală. Sunt profesoară.
-Îl suni în pauză?
-Da, în fiecare pauză. Eu sunt așa, mai geloasă. Am
nevoie să știu ce face.
-Te-a mai înșelat? Știi asta?
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-Nu am aflat niciodată clar. Așa cred. El zice că nu. Dacă
aflu că mă înșală, îl nenorocesc.
-Ce înseamnă că îl nenorocești?
-Îi fac viața un iad.
-Te-ai gândit să divorțezi dacă te înșală?
-Cum să divorțez? El e totul pentru mine. Nici copii nu
avem.
-Ai căutat în telefonul lui? Prin buzunare?
-Da, nu am găsit nimic. Cred că șterge tot.
-Cum se poartă cu tine când sunteți împreună?
-Frumos. Numai atunci când îl întreb dacă mă înșală se
enervează și îmi zice că nu mai poate cu mine așa. Dar ce să
fac? Am nevoie să știu ce face tot timpul. El m-a trimis la
tine. Zice că am nevoie de psiholog.” (M., 35 de ani)
8. Divorțul
Se spune că divorțul este a doua traumă, ca intensitate,
după deces. E o pierdere care, în cele mai multe cazuri,
destabilizează ambii parteneri, indiferent de cine a făcut
pasul din punct de vedere tehnic. Rata divorțului în zilele de
azi e comparabilă sau chiar mai mare decât cea a căsătoriilor.
Rar mai găsim relații funcționale (pe scurt, în care e mai
mult bine decât rău).
De ce se întâmplă să ajungem la divorț ? Și când ar trebui
să constatăm că suntem pe drumul fără întoarcere? Cauzele
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sunt multiple, în mare le-am cam discutat. Toate au ca punct
comun lipsa de comunicare și mai ales de înțelegere. Dacă
nu există comunicare autentică într-o relație, nimic nu
funcționează, nici măcar sexul, ce devine o chestiune
mecanică, „un must do”.
Incriminăm infidelitatea ca fiind cauza destrămării
relației, însă aceasta e doar un simptom al unei relații
bolnave, lipsite de autenticitate, al unei vieți trăite în frică.
Ne e teamă că, spunând adevărul, dezgolindu-ne sufletul în
fața celuilalt, am putea să îl pierdem. Chiar dacă ceea ce am
putea pierde ne face rău, e un rău cunoscut, de care ne
atașam/devenim dependenți și de care ne e greu să ne
desprindem. Alegem să tăcem, să înghițim ce ne doare, ani
mulți și (ne)fericiți.
Imaginea socială, statutul social, financiar, frica de
singurătate, de asumare a propriei vieți, amenințările de orice
parte ne blochează, preferând să (ne) mințim noi pe noi și,
implicit, pe cei din jur.
„Tot acasă se întoarce”, „Familia e familie”, „Dacă plec
mă omoară/dacă pleacă mă sinucid ”, „Stau pentru copii” le știți, cu siguranță. În psihologie, se numesc mecanisme de
apărare: negare, raționalizare, refulare etc.
Uite așa, războiul pe care dorim să îl evităm în afară se
naște înăuntrul nostru. Adunăm frustrări ani de zile, ne
prefacem că suntem un cuplu sănătos până într-o zi când nu
mai putem. În momentul în care apar jignirile, controlul,
manipularea, șantajul emoțional, susceptibilitatea, reproșurile,
criticile și uneori chiar bătăile sau indisponibilitatea pentru
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comunicare/abuzul prin evitare, în cele mai multe cazuri nu
mai există cale de întoarcere. Posibil să dureze ani de zile, dar
odată bolovanul pornit, în general, coboară întreaga pantă.
Bolovanul fiind împins de cei doi parteneri- oricât am vrea să
punem asta doar în cârca unuia, să nu uităm că într-o relație
sunt fix două persoane; în plus, copiii, mama și soacra, rudele,
vecinii nu sunt parte a relației, cu toate că de multe ori îi dăm
nuanțe de „all inclusive”.
Ideea e că, atât timp cât nu suntem noi într-o relație/nu
suntem autentici, degeaba evităm să spunem ce ne doare pentru
a-l păstra pe celălalt, fiindcă vine o zi în care constatăm că el/ea
era de mult plecat/ă. Sau, și mai surprinzător, constatăm că noi
nu mai suntem acolo de ceva timp decât fizic, că emoțional
suntem desprinși de-o vreme lungă.
Cred că fiecare relație (mai cu seamă cea tradițională) are
un termen de expirare. Nu contest posibilitatea existenței
unor relații neperisabile. Rar de tot se poate întâmpla și asta.
Însă în cele mai multe cazuri nu suntem atât de norocoși și
orice zi petrecută peste perioada de garanție se supune mai
mult sau mai puțin zicalei „Câinele-i mort, dar îl păstrăm”.
Pe de altă parte, de cele mai multe ori, indiferent cine
inițiază divorțul și oricare ar fi cauzele (de nerezolvat) pentru
care se ajunge în această situație, e greu și foarte greu. Este
la fel cu a scoate cuțitul din rană. Doare... îți ies ochii din
orbite, uneori. Însă alternativa care e? A rămâne într-o
situație ce ne omoară încet, zi de zi. O viață de durere. Unii
cedează, se întorc, doar pentru a constata că nimic nu s-a
schimbat. Apoi, de multe ori, frica e prea mare pentru a mai
143

Ela Balaj

*

Radiografia relațiilor de cuplu

încerca să iasă. Și, uite așa, „își duc crucea”, trăind într-o
cruntă nefericire o viață întreagă.
Când alegem să plecăm însă, odată cu scoaterea cuțitului
din rană, încet- încet ne vindecăm.
E firesc să doară despărțirea. Poate am trăit o viață cu acel
om. Poate avem și doi sau trei copii. E normal să suferim,
dar asta nu înseamnă nicidecum să ne întoarcem din drum.
Divorțul nu e un eșec, așa cum (prost) am fost învățați.
Un eșec e să trăiești o viață întreagă în durere, minciună,
dependență, gelozie, o viață cu sufletul îngenuncheat.
* „ -Nu înțeleg de ce mă doare. Am fost azi la tribunal,
am terminat, în sfârșit cu divorțul și mă simt aiurea. Atâția
ani..
-Ce anume simți exact?
-Tristețe, dezamăgire, revoltă, toate deodată. Nu înțeleg
de ce simt așa, pentru că am luat cea mai bună decizie din
viața mea. Ultimii ani au fost un coșmar pentru mine. Mă
simțeam ca într-o cușcă.
-Pentru că a fost cușca ta, o vreme bună și te-ai obișnuit,
chiar dacă nu îți era bine. A fost zona ta de confort. Ceva
cunoscut, nu era o.k., dar cel puțin era cunoscut.
-Da, știu, nu mai vreau înapoi, mă bucur totodată că am
avut puterea să plec, dar mă enervează că sufăr. După ce
sufăr? Cum aș putea să sufăr după un asemenea om? Mă
îndoiesc că după el sufăr.
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-Poate că îți lipsește sentimentul de familie. Poate că a
fost un vis al tău ăsta, să ai o familie frumoasă, un loc al tău
pe care să îl poți numi acasă.
-Da, eu sunt o familistă convinsă. Îmi plac sărbătorile,
îmi place când stăm toți la masă, îmi place liniștea, îmi
place sentimentul de a aparține, așa cum spui.
-Le-ai avut... toate astea?
-În mintea mea. Real, prea puțin. Poate la început, dar
ultimii ani a fost tot plecat. Și, când era acasă, ori era
morocănos ori striga la copii ori îmi reproșa ceva mie. Cred
că visul îmi lipsește, că în realitate nu a fost așa, dar mi-a
plăcut să visez că am o familie… Și încă mai visez. Într-o zi
voi avea o familie adevărată.”(L., 35 de ani)
Pe de altă parte, de cele mai multe ori, faptul că nu
divorțăm cu toate că situația e evident nefericită, nu se
datorează sentimentelor noastre. Sau, cel puțin, nu celor de
iubire. Rămânem pentru că e mai comod, pentru că nu
suntem suficient de puternici să dăm explicații lumii, pentru
că nu ne asumăm propria viață și libertate. E adevărat că
libertatea nu e pentru oricine. E nevoie de un om puternic
pentru a alege să rămână singur când situația nu i se
potrivește. Sau nu i se mai potrivește.
A rămâne împotriva a ceea ce simțim la nivel profund, ne
macină pe dinăuntru tot atâția ani câți stăm peste perioada de
grație. Iar starea de tensiune continuă (cu mici pauze de
concediu sau bahice) ne duce la boli, pentru că perioadele sunt
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foarte lungi, de ordinul anilor sau zecilor de ani, nu reușim să
vedem legătură dintre cauză (nefericirea sufletească) și efect
(boală). Abia ajunși pe patul de spital reușim să identificăm
ce-am făcut o viață sau mai exact ce-am făcut din viață
noastră.
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Copiii și relațiile disfuncționale
Stăm pentru copii. Oare? Copiii au nevoie de doi părinți,
obligatoriu (îmi asum cuvântul) fericiți. A stă (strict) pentru
copii e cea mai proastă alegere a unui cuplu. Sigur că ideal ar
fi să crească cu ambii. Sigur că cel mai sănătos este să îi aibă
aproape pe amândoi. Însă, dacă celor doi le rămâne în comun
doar copilul (și facturile), nu fac altceva decât să îl
otrăvească zi de zi. Știu cum sună... Însă nu vreți să știți cum
se simte. Într-o familie disfuncțională, copilul învață lipsa de
încredere, nesiguranța, tristețea, apatia. Nici nu trebuie să fie
certuri, alcool și bătăi. E suficient să nu se exprime
afecțiunea. Copilul simte dacă noi suntem sau nu suntem
acolo sufletește, oricât am vrea să ascundem asta. Copilul
pricepe cu acuratețe nefericirea. Foarte mulți încă mai
considerăm că, dacă îi oferim un pat, hrană, nu ne certăm sau
nu ne certăm în prezența lui, îl ducem în concediu de două
ori pe an și îl întrebăm ce note a luat, e suficient. Realitatea
este că nu pentru copii stăm, ci pentru că nu avem puterea să
ne asumăm propria viață. Copilul este un paravan după care
ne ascundem. Din păcate, folosim copiii ca scuză pentru
neputință noastră. Mi-e greu să cred că asta poate însemna
iubire.
Pe de altă parte, de multe ori, în cazul în care totuși
ajungem să ne despărțim, copilul nici nu mai contează. Nu
ne obosim să îi explicăm ce s-a întâmplat, fiind mult prea
centrați pe noi și pe durerea noastră, pe războiul ce îl ducem
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pentru a demonstra care dintre noi e cel mai tare și căruia îi
pasă mai puțin. Un copilaș de șapte ani, provenit dintr-o
astfel de familie, mi-a spus: „Poate dacă eram mai cuminte,
nu se despărțeau.” (...)
Dragostea pentru copii e un subiect pe care toți îl afișăm
ca pe un trofeu, însă puțini sunt cei ce își iubesc cu
adevărat/necondiționat copiii și o demonstrează constant,
indiferent de circumstanțe. Ne iubim copiii până în clipă în
care suntem puși în situația de a lupta cu egourile noastre de
adulți, inconștienți de răul ce îl facem în cea mai mare parte.
Îmi place foarte tare o poveste care ilustrează perfect până
unde poate merge sacrificiul propriu, vizavi de adevărata
dragoste pentru copii. Se spune că două femei se certau,
fiecare susținând că este mama unui copilaș. Pentru că nu
reușeau să ajungă la un consens, au ales să meargă la Marele
Înțelept din zonă, așteptând de la acesta să facă dreptate.
Înțeleptul, după ce le-a ascultat pe amândouă, a spus așa:
„Pentru că nu reușesc să îmi dau seama al cui este copilul,
am decis să va mulțumesc pe amândouă și voi tăia copilul în
două, fiecare primind câte o jumătate.” Senin, a urmărit
reacția celor două femei. Prima, cu copilul în brațe, zâmbea
fericită în timp ce cealaltă, îngrozită a exclamat: „ Nu, Mare
Înțelept, soluția nu e bună. Te rog să nu tai copilul în două,
ea este mama lui”. Înțeleptul a zâmbit și i-a spus: „Ia-ți
copilul, îmi este clar că e al tău. Numai o adevărată mama ar
renunța la el pentru a-i fi bine, chiar dacă ea pierde.”
Poate-ar fi bine să cugetăm asupra poveștii și să înțelegem
că a ne agăța de copii, a-i folosi în războaiele dintre noi, sub
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masca iubirii, înseamnă a-i traumatiza, a le otrăvi sufletul
inocent, a le afecta sănătatea mentală pe termen lung, foarte
probabil pe întreaga viață. Nu vreți să știți ce e în sufletul
unui copil trecut printr-un război de acest fel (foarte des
întâlnit, din păcate). Puțini sunt cei ce înțeleg și se comportă
în acord cu declarația înflăcărată a iubirii pentru copii. Mă
credeți sau nu, de fiecare dată trăiesc același sentiment de
neputință atunci când mă uit în ochii unui astfel de copil și
mă întreb, invariabil, cum poți să spui că îl iubești? Cum poți
să te întrebi după un timp de ce nu se deschide, de ce nu îți
vorbește, de ce e trist, de ce... de ce... de ce...
Ne dorim copii buni, atât de tare, încât uneori uităm că al
nostru copil nu e proprietate personală, ci e o altă ființă.
Tratăm copiii ca pe o extensie a noastră și proiectăm în ei
toate frustrările, vinovățiile, neîmplinirile noastre de orice
fel. Sub masca iubirii, evident. Copilul nu știe să spună „nu
mai pot” dacă tot ce a cunoscut de-a lungul existenței sale e
ceea ce îi oferă și mai ales cere, părintele, dacă tot ce a
înțeles este că trebuie să fie cuminte, să învețe bine (în
traducere liberă să reproducă adesea, să își inhibe imaginația,
inițiativa, să fie un excelent executant ș.a.m.d.) pentru că
doar atunci părinții îl iubesc, iar dacă e rău, obraznic etc., nu
merită iubirea lor. Astfel, când nu mai poate, el se
decompensează, face febră, plânge, se constipă, are diaree, îl
doare stomacul, refuză să mănânce etc. Sunt armele de care
dispune și pe care, adesea, corpul său, obosit de cerințe ale
egoului de adult, le folosește inconștient.
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Poate ar fi bine ca, în loc de reguli stricte și ore de culcare
obligatorii, să îi lăsăm pe copii să fie ce sunt. Dincolo de a le
oferi hrană, adăpost și securitate (nu control!), copiii noștri
au nevoie de un mediu sigur, echilibrat, de dragoste.
Degeaba ducem copilul în terapie dacă mediul în care crește
e viciat, dacă atmosfera e tensionată, confuză, insecurizată.
Oricât am lucra pentru a-l repara, să nu uităm că el se
întoarce în același loc. Puneți unei flori o muzică de jale, mai
multe zile la rând și veți vedea cum se uscă. Să ne imaginăm
atunci ce ar putea simți un copil, mult mai sensibil decât
floarea.
* „-Vreau să te rog să o primești pe fiica mea în terapie.
Nu mai știu cum să fac cu ea. Nimic nu e bine din ce îi spun.
-Câți ani are?
-Are douăzeci și trei de ani, dar e foarte dezechilibrată.
Plus că nu ne ascultă deloc, noi suntem de vină pentru tot. S-a
mutat singură în oraș ca să aibă liniște, zice. Dar crede-mă că
nu mai e așa, eu am învățat foarte mult și sunt mai bine. Mai
sunt probleme însă le gestionez. Nu înțeleg ce e cu ea.
-Din câte îmi amintesc relația ta nu a fost o.k. foarte
multă vreme. Îmi amintesc că vă certați mult, că se purta
urât cu tine.
-Nu se mai poartă așa de urât, e mai bine. Pe el tot nu
mă pot baza, am încercat să vorbesc cu el despre fată. Zice
că eu sunt de vină pentru cum am crescut-o. Nu mai zic
nimic, dar tare mult mă frământ. Cred că ea are nevoie de
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ajutor. Nu înțeleg de ce este atât de dezechilibrată. Nu a
avut nicio relație, are niște prieteni pe care eu nu îi văd
potriviți. Toată viața ei e haos. Și noi suntem de vină. Eu am
făcut tot ce am putut pentru ea.
-Da. Întrebarea e dacă ai făcut tot ce ai putut pentru tine?
-Știu ce zici. Atât am știut, atât am putut. Acum ce să mai
fac? Nu știu cum să o ajut…” (T., 48 de ani)
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Copiii și divorțul
Copiii nu sunt afectați de divorț. Sunt afectați de relațiile
dintre părinți, cele de după divorț. Atât timp cât între cei doi
războiul se extinde post-despărțire, copilul e în permanență
pe un câmp de luptă. „Mă- ta e o nemernică”, „Tac-tu e un
porc” (scuzat îmi fie limbajul trivial)- cum ar putea copilul
să se echilibreze în aceste condiții? Cum poate să se simtă
important și valoros? Cum să nu își asume lucruri ce nu țin
de el, ci țin de egourile noastre rănite? Ce legătură are
dragostea pentru copii, cu revolta îndreptată împotriva celui
ce-a plecat? Chiar dacă intervine despărțirea, copilul are
nevoie de confortul dat de faptul că mama va fi veșnic mama
și tata va rămâne veșnic tata... Ne iubim copiii? Vrem să le
fie bine? Atunci să înțelegem că ei își iubesc ambii părinți și
a-l blama pe celălalt nu face decât să încarce sufletul
copilului cu venin. Pentru că divorțul este o temă actuală
(suntem pe loc fruntaș în Europa la divorțuri), e nevoie să
luăm în calcul cum îl gestionăm. Mai cu seamă în ceea ce-i
privește pe cei mici (sau mai puțin mici...). Dacă nu vrem să
asistăm la declinul lor pas cu pas: depresie, anxietate,
anorexie, bulimie, dependențe de droguri, de alcool... Sunt
câteva din rezultatele relației dintre mamă și tată. „Copilul
nu seamănă cu mama sau cu tata. Copilul seamănă cu
relația dintre mamă și tată.” Nu știu cine-a spus-o, însă prea
se potrivește cu tot ce se întâmplă azi.
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Viața de după divorț
Viața de după divorț e adesea mai plină de viață decât cea
de dinainte. Deși tendința oamenilor este de a se simți
stânjeniți de o astfel de veste, niciun divorț nu apare dacă
relația e sănătoasă. Se ajunge la despărțire, atunci când cuplul
nu mai funcționează. Chiar dacă uneori ne agățam cu mâini și
picioare de statutul de măritată/însurat, în momentul în care
unul dintre parteneri își dorește despărțirea, e clar că nu mai
merge. Folosind proporțiile, o bicicletă ce are una dintre roți
sparte, devine inutilă ca mijloc de transport/deplasare. E clar
că divorțul e în trend. Și e un simptom, cred eu, al unei stări
de fapt generale. Cauzele pentru care se întâmplă ce se
întâmplă sunt însă mult mai profunde. Nu suntem monogami.
În plus, „a trăi fericiți până la adânci bătrâneți” a apărut și a
funcționat pe vremea când speranța de viață era undeva la
patruzeci de ani. Așadar, a jura credință veșnică, cred eu, e
destul de complicat și idealist.
Apoi, nu evoluăm la fel. Fiecare om are procesul lui. Unii
merg mai repede, alții mai încet. Și unii stau pe loc. De unde
(pălăria mea) să știu eu dacă varianta mea de peste zece ani o
va mai plăcea pe varianta ta de peste zece ani? Ne putem
schimba extrem de tare de-a lungul vieții, inclusiv la nivel
ADN după ultimele studii (citiți despre epigenetică, dacă
doriți să știți mai multe). Evoluția diferită este cauza
principală în cam orice despărțire. Dacă reușim să trecem
peste egouri rănite și suntem pregătiți să privim adevărul în
față, e destul de clar. Nu promovez divorțul. Nu e o soluție
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universală. Cred că suntem făcuți să fim în pereche, cu
condiția ca asta să aducă un plus la ceea ce sunt eu. Cred că
orice se poate rezolva, atât timp cât ambii parteneri sunt
implicați. Dar dacă unul dintre ei sesizează o problemă, iar
celălalt o neagă repetat, ce ar mai fi de făcut? A rămâne într-o
relație în condițiile în care nu mai avem nimic în comun cu cel
de alături (preocupări, valori, interese, viziuni asupra vieții
etc.), în afară de lucruri materiale și de copii, este o piedică în
calea progresului ambelor persoane implicate și asta nu ne
aduce decât răni peste răni. Ideal ar fi ca cei doi să evolueze
împreună. Dar câți dintre noi avem acest noroc? Ne mândrim
cu cincizeci de ani de căsătorie, de cele mai multe ori chinuiți,
cu salvări peste salvări (de relație) și regrete târzii.
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PARTEA A PATRA
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Relații conștiente/asumate
Așa cum spuneam în prima parte a cărții și ținând cont de
disfuncționalitățile relației tradiționale, pentru a avea relații ce
ne împlinesc e nevoie de o schimbare majoră în acest domeniu
important al vieții noastre. Soluția? Relațiile conștiente.
Dar ce este relația conștientă?
Este relația în care fiecare e responsabil și conștient de
propriile nevoi, relația în care scopul comun este de a crește și
de a ne dezvolta umăr la umăr. Suntem aici să creștem fizic,
mental, emoțional, spiritual. Este relația în care fericirea
fiecăruia nu depinde de celălalt, dar fericirea celuilalt poate fi
un plus al fericirii mele.
* „ -Să știi că nu-s la fel de bine ca săptămâna trecută,
am o problemă. Relația actuală.
-Ce nu merge?
-Eu nu merg. Eu nu sunt o.k. Fac comparații cu fostul prieten
și îmi vine să fug înapoi, dar clar nu vreau înapoi, că sunt
convinsă că nu ar merge. Și sunt sigură că am procedat bine.
-Și atunci? Ce nu e o.k. aici? În afară de ce am discutat
deja, despre bagajele ce le-ai adus din fosta relație.
-Da, cred că aia e problema numărul unu. S-a întâmplat
foarte repede tot. Am stat singură doar o luna și oricum
vorbeam deja cu actualul prieten. Mi-e clar că am răni
nevindecate. Și cel de acum e altfel. Să-ți dau un exemplu.
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Am făcut un atac de panică. Fostul stătea lângă mine, eu
plângeam, strigam la el uneori, dar el nu se mișca. Actualul
mi-a zis că mă sprijină în orice, însă crede că eu ar trebui să
mi le gestionez, că doar nu o să fugă de la serviciu de fiecare
dată. Și cred că are dreptate, eu sunt cea care mă pot ajuta.
Adevărul e că am tendința asta de a mă victimiza. O știu și
nu îmi place. Cred că ar fi cazul să cresc și eu.
-Altceva, ce nu îți place în relația asta? Hai să luăm lista
pe care ai făcut-o la primele ședințe, cu ceea ce ai tu nevoie
într-o relație.
-Atenție.
-Ce înseamnă pentru ține atenția?
-Gesturi mici, făcute cu dragoste, să simt că îi pasă.
-Le face?
-Acum nu prea. Le făcea. Îmi trimitea uneori melodii, îmi
aducea flori, ciocolată.
-Și tu cum ai primit toate astea, i-ai spus ce mult îți plac
gesturile lui?
- Nu prea. De fapt, nu.
-Tu îi dai atenție? Faci gesturi mici cu multă dragoste,
așa cum spui?
-Nu… Cred că mi-e frică să nu mai fiu rănită, de aceea
mă comport așa. Dar el nu e fostul. Cred că am înțeles …”
(R., 32 de ani)
O relație ce funcționează nu reclamă a-ți pierde libertatea
de a fi om, a renunța la prieteni și la vise, a renunța la
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demnitatea ta. Așa cum știm deja, capacitatea de a fi singuri
reflectă capacitatea de-a iubi, de a avea grijă de alții, fără
pretenția de a-i poseda, fără dependențe, fără a-i reduce la un
lucru al meu. Cei ce au aceste atribute oferă libertate
absolută, pentru că știu că, dacă celălalt pleacă, nu va lua cu
el și fericirea lor. Fericirea nu ne-o poate lua nimeni, pentru
că nimeni nu ne-o dă. Noi alegem să fim sau nu fericiți în
măsura în care știm cine suntem și ce vrem. Sau măcar ce nu
(mai) vrem. În relația conștientă nu există abuz, manipulare,
control, negare, dependență și codependență, infidelitate,
gelozie. De ce? Pentru că cei doi sunt dispuși să comunice
autentic înainte ca lucrurile să degenereze.
* „ -Am avut discuții destul de aprinse weekendul trecut.
-De ce? Ce s-a întâmplat?
-Dimineața e momentul meu preferat, plăcerea mea: de a
bea cafea liniștită, de a mă simți bine, eu cu mine. Trebuia
să merg la sală cu o zi înainte, așa ne-am înțeles că facem
amândoi tot ce putem, că mergem la psiholog, la sală, că
seara, după ce ajungem acasă stăm de vorbă o oră,
indiferent ce se întâmplă, că medităm împreună, chiar și
zece minute. Am fost foarte obosită, că am făcut curățenie și
chiar nu am mai putut merge la sală. S-a trezit întors pe dos
și mi-a spus că ar trebui să mă simt vinovată că nu am fost
la sală. Am simțit că explodez…
-Și? Ce ai făcut?
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-Păi, am mers în camera unde meditez de obicei, dar am
închis ușa cum făceam înainte, când nu ne înțelegeam. Și a
venit după mine, a strigat că iar fac la fel, că nu vreau să
progresăm. M-am enervat foarte tare, i-am zis că plec și am
și plecat.
-Unde ai plecat?
-La o prietenă, să dorm. Apoi, odată ce m-am calmat am
înțeles că nu e doar vina lui. Că amândoi suntem în procesul
evoluției și că astea sunt răni, ale noastre.
-Și? Te-ai întors?
-Nu atunci seară. L-am sunat a doua zi, ne-am văzut și
m-a rugat să merg acasă să vorbim. Era bucuros. Am plecat
împreună. Am stat de vorbă trei ore. Am reglat, zic eu.
-Ce ai înțeles de aici?
-Că și eu sunt vulnerabilă. Și că nu e vina lui. Ai mei mau controlat toată adolescență, m-au criticat, m-au suspectat
și nu mai suport sau suport greu, așa cum spui tu, ca cineva
să mă țină, să îmi spună ce să fac. Dar am înțeles și că sunt
temerile lui, că înainte, de câte ori ne certam, îi spuneam că
nu mai vreau să stau cu el. A și recunoscut asta.
-Știi, nimic nu ne deranjează dacă noi suntem o.k. Ce
vreau să spun este că, dacă tu erai o.k. cu faptul că nu ai
mers la sală, poate nu ai fi izbucnit așa. Să -ți dau un
exemplu: dacă mie cineva îmi spune că sunt brunetă, îmi
vine să râd, pentru că eu știu că sunt blondă. Dacă îmi spune
că sunt egoistă, la fel. Dacă însă eu cred că sunt egoistă, am
să mă enervez. Înțelegi?
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-Da, cu siguranță nu am fost foarte împăcată cu lipsa
mea de la sală în ziua aia. Și a mai venit și el să îmi spună,
deloc frumos. Am înțeles de ce, acum. Și să știi că e foarte
schimbat de o vreme, în bine. Doar că le are și el pe ale lui,
fără legătură cu mine…” (P., 30 de ani)
Pentru cei ce își doresc să își îmbunătățească relația, să o
ducă la alt nivel, al funcționalității fără efortul ce dezintegrează
însăși natura umană, dincolo de limite, relația conștientă este
răspunsul. Chiar dacă pare înspăimântător, schimbarea nu apare
dacă lucrurile merg, ci doar atunci când ceva nu mai
funcționează. Sunt câteva caracteristici ale relației conștiente.
1. Într-o relație conștientă, scopul este creșterea, nu
rezultatul. Asta nu înseamnă că nu te interesează ce se
întâmplă, ci că ești mult mai interesat de creștere decât ca
relația să meargă. Scopul pentru care am venit cu toții pe lume
este evoluția; creșterea și suferința apar doar când ne opunem
acesteia. Blocajele din relația tradițională (date de toate
disfuncționalitățile despre care am vorbit) ne împiedică
evoluția atât în plan personal, cât și în plan relațional și acesta
este motivul principal pentru care eșuăm în relația romantică
actuală. Vrem ca partenerul nostru să fie și să se poarte într-un
anumit fel, conform imaginii pe care am construit-o în mintea
noastră. Altfel, apare inevitabil dezamăgirea.
„M-a dezamăgit.”
Aș întreba: „Dar de ce te-ai amăgit?”
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Ușor-ușor, relația se transformă într-o închisoare cu gratii
invizibile, ne simțim sufocați și am vrea să evadăm, dar
adevărul e că noi suntem cei ce ne-am întemnițat. Într-o
relație conștientă, cei doi sunt de acord că secretul este
evoluția și fiecare merge pe drumul lui, susținut de cealaltă
parte, fără să resimtă îngrădirea libertății. Astfel, cuplul își
asumă riscurile ce vin odată cu creșterea, o consecință
minunată a acordării libertății totale fiind faptul că dragostea
rămâne la fel de vie în relația de cuplu, indiferent de
obstacolele apărute în drum.
2. Într-o relație conștientă, fiecare își duce bagajele
emoționale. Când întrăm într-o relație, intrăm cu tot cu
trecut, cu bagaje emoționale. În relația conștientă, fiecare
partener știe că rănile duse de mai mult sau mai puțin timp se
vor declanșa inevitabil în relația de cuplu și își asumă faptul
că nu va fi mereu bine. Cei mai mulți dintre noi evaluăm
perioadele când emoțiile negative ies la suprafață ca pe o
catastrofă. Dăm vina pe partener, când, de fapt, sunt cauzate
de credințele noastre, partenerul fiind doar triggerul/
declanșatorul ce le aduce la suprafață. În relația conștientă,
cei doi sunt dispuși să se confrunte cu vechile credințe, fiind
conștienți că modelele disfuncționale se vor dizolva odată cu
asumarea responsabilității și astfel vor putea crea împreună
un nou model relațional funcțional.
3. Emoțiile, indiferent de polaritate, sunt binevenite. Într-o
relație conștientă este permisă orice fel de emoție, fără a o
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judeca. Emoțiile se pot exprima liber și de o parte și de alta,
fără a fi luate personal, ca un atac asupra celeilalte persoane. Nu
e cel mai simplu lucru din lume, dar este cel mai vindecător. A
fi în totalitate sincer, a exprima ce simți și a permite
partenerului să facă la fel, la rândul lui, duce relația la un alt
nivel, de înțelegere și la acceptarea totală a celuilalt.
Autenticitatea este principala caracteristică într-o astfel de
relație. Presiunea de a ne schimba, astfel încât să facem pe plac
partenerului, caracteristica relației tradiționale, este inexistentă
într-un cuplu conștient, ceea ce dă o libertate deplină atât în
plan personal, cât și în planul cuplului. Drept urmare, în relația
conștientă te simți văzut, ascultat, înțeles cu adevărat, ceea ce
va duce la o creștere a iubirii în inimile celor doi.
4. Într-un cuplu conștient, dragostea, dincolo de cea
romantică e un stil de viață ales de ambii parteneri. Cei doi,
odată ce au pornit pe drumul conștientizării, au lăsat în spate
frica și toate extensiile ei (disfuncționalitățile din relația
tradițională) și au ales dragostea. Indiferent de momentele
prin care trece cuplul, mai plăcute sau mai puțin plăcute,
partenerii dintr-o relație conștientă privesc toate situațiile cu
dragoste, nu cu frică. Drept urmare, nu simt amenințare nici
ei la nivel individual și nici legătura lor. Dacă în relația
tradițională crizele sunt privite că o dovadă a lipsei de iubire,
în relația conștientă nu se pierde din vedere nicio secundă
esența dragostei. Cuplul conștient a hotărât să fie, indiferent
de obstacolele întâlnite, o întrupare a iubirii.
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În concluzie
Aș propune terapia de cuplu înainte de căsătorie. Nu știu
cât e de realizabil pe moment, dar știu că ne-ar scuti de ceva
drame. Apoi, n-am pretenția de a fi epuizat subiectul, nici pe
departe. Despre relații disfuncționale s-a tot scris. Și se va
mai scrie. Fenomenul numit „divorț” e de mare actualitate,
de aceea cred că este absolut necesară o reconsiderare în
ceea ce privește relațiile. Un update la vremurile pe care le
trăim, dacă vreți. Și cum orice revoluție începe la nivel
micro, cred că e nevoie ca bărbații și femeile să stea la masa
negocierii. Abia când vom pricepe toți nevoia de schimbare
la nivel individual, relația de cuplu va putea avea o altă
formă, funcțională. Până când bărbații și femeile nu vor avea
o comunicare sinceră legată de cine sunt, cu ce demoni se
luptă, ce vor cu adevărat, dragostea va continua să fie o
emoție temporară și cuplurile fie vor funcționa defectuos, fie
se vor destrăma, fără ca experiența despărțirii să fie un punct
de plecare în evoluția individuală și mai apoi în pereche.
Putem avea relații ce ne împlinesc, ne hrănesc la nivel fizic,
psihic, intelectual, emoțional. Cum? Folosind mereu aceeași
metodă: CONȘTIENTIZAREA.
Nu în ultimul rând, știința, deși aparent nu are nicio
legătură cu dragostea, cu relațiile, totuși e un punct important
și demn de luat în considerare. Și, din punct de vedere
științific, există două feluri de dragoste. De fapt, există doar
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una, dar și pe cealaltă o numim la fel și pe deasupra, e și mai
răspândită. Încă.
Dragostea newtoniană. Funcționează după legile lui
Newton, deterministe și foarte bune, de altfel, la nivel macro.
De-a lungul timpului ne-au ajutat să evoluăm. Tehnologic.
Dragostea newtoniană funcționează după legile cu pricina: se
rezumă la fizic, la ce se vede și merge după principiul: „Îți
dau ca să-mi dai.” De precizat că celebrele legi nu mai
funcționează când e vorba de ce nu se vede. La nivel
subatomic, nu mai merge nimic după cauză-efect, deși fizica
cuantică, la începuturi, a demonstrat asta, repetat.
Apoi mai este dragostea einsteiniană. Funcționează după
celebra ecuație a lui Einstein ce ne spune că materia e
echivalentă cu energia. Deci omul, făcut fiind din materie, la
fel. Asta înseamnă că nu ne putem rezuma la fizic și la ceea
ce se vede. E nevoie de mai mult. Dragostea newtoniană nu
(mai) funcționează și asta e destul de clar. Sigur, dacă vrem
să ne deschidem ochii și să vedem... ce nu se vede. Dar se
simte!
Diferența dintre cele două tipuri de dragoste este
diferența dintre dragoste și atracție. Atracția nu ține tare mult
și când se termină e foarte dezamăgitor.
În schimb, drraaagostea... Dragostea nu eșuează niciodată.
Dacă eșuează, atunci n-a fost dragoste. Sau, cel puțin, nu
dragoste einsteiniană, conștientă.
E = mc2.
Aparent, nu-i treaba noastră, nu suntem toți fizicieni. În
fapt, chiar este. Pentru că, ecuația asta, simplă la prima
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vedere (ca să știți, forma inițială este mai complexă, da’ asta
chiar nu mai e treaba noastră), ne schimbă totalmente
viziunea asupra vieții. Și asupra dragostei. Cel puțin mie.
Sau poate odată cu această carte și unora din voi. M-aș
bucura.
„Nu sărbătoriți cincizeci de ani de căsnicie înainte de-a
ști ce a produs această căsnicie în sufletele celor doi.”
Problemele din relații fac parte dintre subiectele de top ale
terapiei. Nouă din zece clienți ajung la psiholog din această
cauză. Indiferent dacă simptomele sunt deghizate (anxietate,
depresie, somatizare, mâncat compulsiv, alcool etc) sau
expuse („Nu mai pot. M-am săturat de el/ea” cu extinderea
„ Să mor de-o/de-l mai suport”, e clar că avem nevoie de o
reconfigurare a traseului de cuplu.
Nu este o rețetă pentru a trăi. Singuri sau în pereche. Dar
e foarte clar că nu putem fi bine în cuplu dacă nu suntem
bine singuri. Că nu putem iubi cu adevărat decât dacă ne
iubim pe noi. Că nu putem da altuia ceea ce nu ne dăm nouă.
Că nu vom ajunge nicăieri dacă nu ne asumăm mai întâi
propria viață. Nu știm să trăim singuri și nu știm să trăim în
doi. De ce? Că nu știm ce e iubirea. Că cerem fără să dăm.
Că vrem relații profunde, dar ne rezumăm la superficialități.
Că nu știm să plecăm când e de plecat. Și nici să stăm când e
de stat. Că nu înțelegem că pot fi doi oameni minunați care
nu se mai potrivesc, că nu-i musai să îl nenorocim pe celălalt
dacă ajunge să-și dorească altă viață. Și că, dincolo de toate
astea, copiii au dreptul să știe ce s-a întâmplat, obiectiv, nu
să fie implicați în războaiele egourilor noastre și să ducă în
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spate tot ceea ce nu am reușit noi să despachetăm, să
înțelegem. Bine-ar fi să ne vindecăm noi, părinții, înainte de
a aduce pe lume un copil și de a-i transmite pe toate căile
nemulțumirile noastre.
Evoluăm diferit uneori. Nu ne mai plac aceleași lucruri,
nu mai avem aceleași interese, aceleași valori legate de viață.
Abia când vom pricepe toate aceste aspecte, relațiile vor
funcționa. Atunci când vom trăi conștient, vom avea și
relații conștiente și ne vom și despărți conștient ca doi
oameni care au împărtășit o vreme drumul vieții lor și care
vor rămâne veșnic în rolurile de părinți pentru copiii lor.
Abia atunci vom ști să stăm sau să plecăm fără surle și
trâmbițe, ce sparg timpane și suflete de copii. Dacă
generațiile dinaintea noastră nu au reușit să ne învețe acest
lucru, ba mai mult ne-au transmis pe toate căile că o relație
disfuncțională e o.k., „lungă să fie”, poate că am putea noi
face schimbarea în ceea ce-i privește pe copiii noștri. Să le
arătăm ce înseamnă, nu ce NU înseamnă dragostea.
Relațiile vor fi fericite abia atunci când oamenii aflați în
relație vor fi fericiți. Când vom alege să trăim in dragoste,
lăsând in urma frica.
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