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Notă despre nume

Toate numele din această carte sunt pseudonime crea-
te de un program care le generează î�n mod aleatoriu. 

Orice asemănare cu numele unor persoane reale, î�n viat�ă 
sau decedate, este cu totul î�ntâmplătoare. De fapt, dacă 
î�t�i găses�ti numele î�n această carte, pot�i fi sigur că nu despre 
tine e vorba.





Introducere

Iubirea s� i căsnicia generează o mult�ime de î�ntrebări î�n 
societatea contemporană. Cum s� tiu dacă persoana pe 

care o iubesc este potrivită pentru mine? Cum putem eu s� i 
partenerul meu să comunicăm mai eficient? Cum ar trebui 
să rezolvăm conflictele care apar î�n mod inevitabil? Ce ne 
va ajuta să trecem peste tensiunile previzibile din căsnicie, 
precum cres�terea copiilor, problemele de la serviciu, cele 
privind banii s� i socrii? Cum ne păstrăm căsnicia vie s� i inte-
resantă? S� i cea mai importantă î�ntrebare dintre toate: Cum 
pot două persoane foarte diferite să se unească s� i să creeze 
o relat�ie care să dureze o viat�ă?

Am scris această carte pentru a oferi răspunsuri la ast-
fel de î�ntrebări. Mai î�ntâi î�nsă a trebuit să-mi răspund eu 
î�nsumi la o î�ntrebare.

„O altă carte cu sfaturi despre căsnicie?” Atunci când 
mi-am propus să realizez acest proiect – care a durat cât�iva 
ani s� i a presupus interviuri cu sute de oameni –, asta a fost 
î�ntrebarea pe care mi-au adresat-o unii dintre prietenii s� i 
colegii mei profesori. Chiar avem nevoie de un alt volum cu 
sfaturi practice pentru a reus�i să avem o căsnicie fericită? 
Fiecare librărie are o sect�iune î�ntreagă dedicată acestui 
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subiect. Deci, m-au î�ntrebat ei, ce pot�i spera să mai adaugi 
pe rafturile supraî�ncărcate cu sfaturi pentru căsnicie? 

Există un răspuns cât se poate de convingător la aceas-
tă î�ntrebare – s�i a venit de la cititori ca tine. Acum cât�iva ani, 
am publicat o carte intitulată 30 Lessons for Living: Tried 
and True Advice from the Wisest Americans (30 de lecţii 
de viaţă: sfaturi testate și adevărate de la cei mai înţelepţi 
americani). Pentru acea carte am intervievat peste o mie 
două sute de persoane î�n vârstă, punându-le o serie de î�n-
trebări cheie despre viat�ă: „Care sunt cele mai importante 
lect�ii pe care le-at�i î�nvăt�at de-a lungul viet�ii? Care sunt va-
lorile s� i principiile pe care at�i vrea să le transmitet�i genera-
t�iilor viitoare? Ce să facă tinerii ca la sfârs� itul viet�ii să nu 
aibă regrete?”. Le-am cerut, de asemenea, sfaturi practice pe 
anumite teme: muncă, cres�terea copiilor, î�mbătrânire – s� i 
căsnicie.

Ultima temă a fost cea care a captat cu adevărat atent�ia 
cititorilor. Multe persoane mi-au spus că, după ce au citit 
sfaturile despre căsnicie, au cumpărat cartea pentru prie-
teni s� i membri ai familiei – numai datorită acelui capitol. 
Am î�nt�eles că lect�iile vârstnicilor despre iubire s� i căsnicie 
i-au ajutat atât pe cei singuri, aflat�i î�n căutarea dragostei, 
cât s� i pe cei aflat�i î�n relat�ii stabile, care î�ncercau să le facă 
să dureze o viat�ă. Cartea a devenit cadou de nuntă. Unor 
cupluri chiar le-a venit ideea să organizeze la petrecerea 
de nuntă un stand inscript�ionat cu „Oferit�i-ne lect�ia voas-
tră” unde invitat�ii puteau să scrie sfatul lor pentru tinerii 
căsătorit�i.

I�n repetate rânduri, cititorii cărt�ii 30 Lessons for Living 
mi-au spus: „Capitolul acela nu a fost suficient – de ce nu 
scriet�i o carte cu sfaturile vârstnicilor despre iubire, relat�ii 
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s�i căsnicie?”. Le voi fi ves�nic recunoscător pentru insistent�ă, 
deoarece m-a condus către o nouă călătorie fascinantă. T� ii 
î�n mână rodul căutărilor mele: un ghid practic de la cei mai 
î�nt�elept�i americani pentru a găsi partenerul potrivit, pen-
tru a pune bazele unei relat�ii de durată s� i pentru a păstra 
scânteia vie toată viat�a.

I�n societatea contemporană, căutarea iubirii s� i a rela-
t�iilor de durată a devenit complexă s� i dificilă. Normele 
schimbătoare cu privire la căsnicie s� i aparit�ia site-urilor 
de socializare au făcut mai derutantă găsirea unei perechi 
s� i hotărârea de a te implica serios î�ntr-o relat�ie. Din nevoia 
noastră de a găsi sfaturi despre relat�ii, apelăm la librării s� i 
la Internet. S� i eu am procedat astfel s� i am fost dezamăgit. 
Sfaturile disponibile ajung adesea la noi sub forma psiho-
logiei populare sau a cărt�ilor scrise de celebrităt�i despre 
ceea ce, î�n opinia lor, a făcut să funct�ioneze atât de bine 
minunata lor căsnicie.

Cu cât am citit mai atent aceste cărt�i, cu atât am simt�it 
mai puternic că lipsea ceva: vocea experient�ei trăite. M-am 
î�ntrebat: Oare nu am putea să î�nvăt�ăm de la oamenii care 
au navigat pe apele agitate ale căsniciei s� i au ajuns la capă-
tul călătoriei? De ce să nu mergem direct la sursă – ameri-
canii cei mai î�n vârstă care au o vastă experient�ă a iubirii s� i 
a relat�iilor serioase? Eram sigur că pot să adun acea î�nt�e-
lepciune î�n mod sistematic s� i să o transpun î�n sfaturi prac-
tice pentru persoanele care î�ncearcă să se căsătorească s� i 
să aibă o căsnicie fericită î�ntr-o lume nesigură s� i dificilă.

Atunci când sunt î�ntrebat ce anume mă î�ndreptăt�es� te 
pe mine să scriu o carte cu sfaturi pentru căsnicie, răspun-
sul meu, pe jumătate î�n glumă, este: „Poate că nu s�tiu prea 
multe despre căsnicie – dar cunosc o mult�ime de oameni 
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foarte î�nt�elept�i care s�tiu”. Pentru această carte am efectuat 
cel mai amplu studiu realizat vreodată, bazat pe interviuri 
detaliate luate oamenilor cu căsnicii foarte î�ndelungate – 
sute de persoane care au avut o singură relat�ie timp de 
treizeci, patruzeci, cincizeci de ani s� i chiar mai mult. Nu 
eram interesat doar de câteva poves�ti; am vrut î�n schimb 
să profit de pe urma „î�nt�elepciunii maselor”, adunând sfa-
turi despre iubire s� i relat�ii de la un es�antion foarte mare s� i 
variat de vârstnici căsătorit�i de mult timp. 

Nu m-am oprit î�nsă acolo. S� i asta deoarece una dintre 
problemele pe care le-am observat la cărt�ile cu sfaturi pen-
tru căsnicie este aceea că au tendint�a să se concentreze fie 
pe aspectele cele mai bune, fie pe aspectele cele mai rele – 
dar nu pe ambele. Unii autori au selectat cupluri care au 
căsnicii î�ndelungate s� i „reus�ite” s� i au emis ipoteze cu privi-
re la ceea ce le face atât de fericite. Alt�i scriitori (de obicei 
consilieri matrimoniali) î�s� i scriu cărt�ile pornind de la pro-
blemele cu care vin la ei cuplurile nefericite. I�nsă pentru a 
oferi cele mai bune sfaturi este nevoie de î�ntreaga gamă a 
experient�elor de căsnicie, de la partenerii extaziat�i, care au 
fost fericit�i timp de o jumătate de secol, s� i până la persoana 
care a ajuns singură s� i nefericită după un s� ir lung de căsni-
cii s� i divort�uri.

Pentru a surprinde gama aceasta de experient�e, am 
creat Proiectul Sfaturi pentru Căsnicie. Folosind metode de 
cercetare specifice s�tiint�elor sociale, am adunat un grup de 
peste 700 de americani î�n vârstă care au fost intervievat�i 
detaliat. (Metodele sunt descrise amănunt�it î�n anexa aces-
tei cărt�i.) Un es�antion a fost constituit din persoane care 
sunt căsătorite de foarte mult timp. Cum mult�i oameni 
foarte î�n vârstă sunt văduvi, am inclus s� i un es�antion de 



15INTRODUCERE

vârstnici care au avut căsnicii î�ndelungate, dar al căror 
partener a murit. A rezultat o durată medie a căsniciilor de 
patruzeci s� i trei de ani; cea mai lungă căsnicie a fost a unei 
femei î�n vârstă de o sută de ani care a fost căsătorită cu 
sot�ul ei de nouăzeci s� i opt de ani timp de s�aptezeci s� i s�ase 
de ani. Am î�ncercat să aflu de la aceste două grupuri de 
oameni răspunsuri la î�ntrebările: „Cum at�i reus� it? Ce v-a 
ajutat să transformat�i î�n realitate promisiunea «până când 
moartea ne va despărt�i»?”

Asta este î�nsă doar o parte a poves�tii – deoarece unele 
dintre cele mai bune sfaturi vin din partea unor oameni a 
căror viat�ă nu s-a derulat conform as� teptărilor. Rapor-
tându-mă la propria experient�ă, î�mi dau seama că am î�n-
văt�at la fel de mult din gres�eli s� i es�ecuri ca s� i din succese. 
Din acest motiv, i-am inclus s� i pe cei ale căror căsnicii au 
fost nefericite s� i dificile. Unii dintre ei au divort�at, pe când 
alt�ii au rămas decenii î�ntregi î�n relat�ii nefericite. I�n cartea 
aceasta, vei avea de î�nvăt�at de la aces�ti vârstnici care au 
apucat-o pe un drum gres� it s� i au luat decizii proaste. Au 
fost dornici să î�s� i spună poves�tile, î�n sperant�a că alt�i oa-
meni ar putea să evite gres�elile pe care le-au făcut ei.

Nu numai că m-am străduit să-i includ atât pe vârstnicii 
cu căsnicii reus�ite, cât s� i pe cei cu căsnicii es�uate, dar am 
î�ncercat să obt�in un es�antion reprezentativ s� i din alte 
puncte de vedere. I�ntre cei 700 de intervievat�i se numără 
cupluri s� i persoane foarte diferite din punct de vedere al 
rasei, grupului etnic, statutului economic, orientării sexua-
le s� i religiei. Niciun studiu nu î�i poate cuprinde integral pe 
tot�i americanii vârstnici, dar Proiectul Sfaturi pentru Căsni-
cie reus�es�te acest lucru î�ntr-o foarte mare măsură. Aceasta 
nu este o carte bazată pe experient�ele unui grup restrâns 
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s�i select de persoane, aici vei găsi sfaturi care provin dintr-o 
mult�ime de căsnicii bune s� i rele ale unor oameni diferit�i, 
exact ca î�n realitate.

De ce să le cerem sfaturi despre iubire și 
căsnicie celor mai vârstnici americani

După ce a fost publicată cartea 30 Lessons for Living, am 
apărut î�n emisiunea de televiziune NewsHour de pe PBS. 
O săptămână sau două mai târziu, am primit un mesaj din 
partea lui Edward, profesor universitar din New England. 
Mi-a scris că volumul meu „face presupunerea că tinerii au 
mai multe de î�nvăt�at de la cei î�n vârstă decât invers”. S� i î�n-
treba: „De unde s� tit�i că vârstnicii sunt adevărat�ii expert�i 
când vine vorba de o viat�ă î�mplinită?”. La fel ca Edward, s� i 
tu te-ai putea î�ntreba: De ce să stau să ascult sfaturi de la 
bătrâni despre cum să î�mi trăiesc viat�a?

Acum, când es� ti pe punctul să î�nvet�i despre iubire s� i 
căsnicie de la cei mai vârstnici americani, cred că este o 
î�ntrebare importantă s� i validă. Iată trei motive pentru care 
î�nt�elepciunea americanilor î�n vârstă reprezintă o sursă de 
sfaturi de o important�ă unică.

Perspectiva de la sfârșitul vieții  
este unică și valoroasă

I�n cei peste 1,5 milioane de ani de când există omenirea pe 
pământ, numai î�n ultimii aproximativ o sută de ani oame-
nii au apelat la altcineva decât la cea mai vârstnică persoa-
nă din anturajul lor pentru a obt�ine solut�ii la problemele 
viet�ii. Antropologii ne spun că, î�n vremurile preistorice, 
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î�nt�elepciunea acumulată a vârstnicilor a reprezentat secre-
tul supraviet�uirii rasei umane. Vârstnicii erau sursa unor 
experient�e trăite s� i testate, adevărat�ii „î�nt�elept�i” la care 
membrii grupului apelau î�n momentele de criză.

Prin urmare, este un lucru firesc pentru fiint�ele umane 
să ceară sfatul celor î�n vârstă. I�n zilele noastre, s-ar putea 
să nu apelăm la vârstnici pentru sfaturi despre ultima apli-
cat�ie apărută sau pentru a afla noutăt�i despre celebritatea 
adolescentă a momentului, î�nsă, pentru marile î�ntrebări 
ale viet�ii – s� i mai ales pentru cele legate de iubire s� i căsni-
cie – putem profita de această tradit�ie seculară de a le cere 
sfatul.

Este adevărat că î�n societatea actuală au avut loc schim-
bări de percept�ie a relat�iilor serioase s� i a căsniciei. Cea mai 
notabilă este faptul că mult�i oameni locuiesc î�mpreună 
î�nainte de căsătorie s� i majoritatea nu as�teaptă până după 
nuntă pentru a avea prima experient�ă sexuală. I�n trecut, se 
î�ntâmpla mai des ca femeile să nu meargă la muncă până 
când nu cres�teau copiii. Ai putea î�ntreba, prin urmare: Este 
cu adevărat relevant sfatul vârstnicilor pentru tinerii care 
se străduiesc să î�s� i creeze relat�ii de durată î�n lumea î�ntâl-
nirilor pe Internet, a legăturilor sexuale temporare, a căs-
niciilor de scurtă durată î�ntre persoane foarte tinere s� i a 
cuplurilor î�n care ambii parteneri au o carieră?

Răspunsul este un da răsunător. La fel ca î�n epocile 
trecute, membrii cei mai î�n vârstă ai societăt�ii noastre au un 
avantaj î�n comparat�ie cu noi, ceilalt�i: Ei și-au trăit viaţa. 
De-a lungul anilor, experient�ele lor î�n căsnicie s� i î�n afara ei 
au dus la formarea unui izvor de î�nt�elepciune, la o viziune 
comună asupra iubirii s� i asupra interpretării nuant�elor 
s� i contururilor ei. I�mi imaginez că, î�ntr-un fel sau altul, 
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majoritatea cititorilor î�ncearcă să î�s� i creeze sau să consoli-
deze o relat�ie. Poate caut�i o relat�ie, poate es�ti la î�nceputul 
uneia, poate ai deja o relat�ie serioasă, poate es�ti la vârsta 
mijlocie î�ncercând să găses�ti un echilibru î�ntre muncă s� i 
familie sau poate es�ti î�n perioada de după ce copiii au ple-
cat de acasă.

Ceea ce au vârstnicii s� i tinerii nu, este ceva foarte spe-
cial: perspectiva de la sfârs� itul viet�ii. Pentru ei nu mai este 
un mister cum va decurge viat�a lor – acest lucru deja s-a 
î�ntâmplat. S� tiu ce s-a ales de as�teptările s� i sperant�ele lor 
din tineret�e, ce bariere s� i obstacole le-a ridicat viat�a pe 
parcurs s� i, î�n unele cazuri, cum este atunci când se î�ncheie 
o relat�ie. Vastul rezervor al experient�ei de viat�ă duce la un 
mod special de reflectare asupra iubirii s� i căsniciei – unul 
care poate să î�t�i î�mbogăt�ească viat�a s� i să î�t�i î�mbunătăt�eas-
că relat�ia.

Vârstnicii Americii reprezintă  
o generație unică și extraordinară

Persoanele trecute de 70 de ani au trăit experient�e pe care 
mult�i dintre noi, americanii mai tineri, putem doar să ni le 
imaginăm. Viat�a lor a presupus adesea ceea ce psihologii 
numesc „situat�ii-limită extreme”. Acestea sunt situat�ii care 
trebuie î�nfruntate cons�tient, dând dovadă de curaj s� i hotă-
râre, s� i care ne î�mping până la limita rezistent�ei – situat�ii 
precum boala, es�ecul, oprimarea, pierderea cuiva sau a 
ceva, sărăcia lucie s� i riscul de a muri î�n război. Exact aceste 
experient�e de viat�ă duc la î�nt�elepciune. Vârstnicii Americii 
au acest gen de î�nt�elepciune î�ntr-o măsură mai mare decât 
noi, ceilalt�i, pentru că, î�n medie, au trecut prin mult mai 
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multe situat�ii-limită extreme. Având o astfel de perspectivă 
tinerii î�s� i pot privi viat�a î�ntr-o lumină nouă.

Prin urmare, vârstnicii reprezintă surse incomensura-
bile de lect�ii despre iubire, relat�ii s� i căsnicie, iar sfatul lor 
este deosebit de relevant î�n prezent. Multe cupluri din ziua 
de astăzi suferă î�ncă de pe urma efectelor recentului declin 
economic. Cine poate oferi sfaturi mai bune decât oamenii 
a căror viat�ă a fost distrusă de Marea Criză Economică? 
T�ara noastră a fost implicată î�n războaie pe plan extern 
timp de mai bine de un deceniu; nu ar trebui să î�nvăt�ăm 
cum să facem fat�ă de la veteranii nos�tri din cel de-al Doilea 
Război Mondial s� i din Războiul din Coreea, precum s� i de la 
sot�iile lor? I�n caz contrar, ratăm unele dintre cele mai bune 
surse de sfaturi practice despre dragoste s� i căsnicie care 
ne sunt la î�ndemână.

Vârstnicii au trecut prin fiecare bucurie și fiecare 
problemă care pot apărea în dragoste și în căsnicie

Vârstnicii au trecut prin toate problemele s� i traumele con-
jugale care nu î�i lasă pe tineri să doarmă noaptea. Cu tot�ii 
au avut de-a face cu probleme de sănătate – ale lor sau ale 
partenerului. Au suferit din cauza problemelor copiilor cu 
s�coala, relat�iilor sexuale, băuturilor alcoolice s� i abuzului 
de substant�e nepermise s� i câteodată au avut probleme s� i 
cu legea. Unele cupluri au trecut prin cel mai negru cos�mar 
al oricărui părinte – boala s� i moartea unuia dintre copii. 
Traversând vremuri dificile din punct de vedere economic, 
mult�i au trăit experient�a pierderii slujbei s� i a unei sărăcii 
care este aproape de neimaginat î�n Statele Unite î�n pre-
zent. Femeile s-au confruntat cu discriminarea sexuală, 
iar vârstnicii dintr-o minoritate au avut uneori de suferit 
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din cauza unui rasism brutal. I�n plus, cunosc din proprie 
experient�ă faptul că jurământul „până când moartea ne va 
despărt�i” se aplică, de fapt, numai unuia dintre membrii 
cuplului. Unii vârstnici s� i-au pierdut partenerul iubit – s� i 
au î�nvăt�at cum să-s� i continue viat�a.

Ei vin cu astfel de cunos� tint�e profunde s� i personale 
despre fiecare problemă conjugală cu care se confruntă un 
cuplu. Cititorii, de la cei aflat�i la vârsta adolescent�ei s� i până 
la generat�ia Baby Boomers* s� i chiar la cei de după, vor des-
coperi că vârstnicii oferă o perspectivă nouă s� i adesea 
surprinzătoare – una pe care pot�i î�ncepe să o foloses� ti 
î�ncepând de astăzi, indiferent dacă es�ti î�n căutarea unui 
partener sau te î�ntrebi cum să ment�ii scânteia vie după 
zeci de ani.

De aceea (as�a cum am procedat s� i î�n 30 Lessons for 
Living), î�mi denumesc respondent�ii printr-un termen spe-
cial. I�n loc să am dileme î�n privint�a denumirii persoanelor 
î�n vârstă (de la banalul „seniori” la detestabilul „persoane 
î�n etate”), î�i numesc „expert�i” pe tot parcursul cărt�ii. Moti-
vul ar trebui să fie clar deja: î�i consider a fi adevărat�i experţi 
ai vieţii. Poate că am uitat asta î�n societatea noastră î�n care 
există discriminare pe criteriul vârstei, iar grupele de vâr-
stă î�naintată sunt segregate, dar atunci când vine vorba de 
iubire s� i căsnicie, vârstnicii nos�tri sunt î�ntr-adevăr expert�i: 
nu mă refer la expert�i s� tiint�ifici sau profesionali. Ei repre-
zintă depozite nepret�uite de experient�ă de viat�ă. As�teaptă 
doar să fie î�ntrebat�i – s� i eu i-am î�ntrebat.

*  termen preluat din limba engleză care se referă la o persoană născu-
tă între anii 1946 și 1964
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Ce se găsește în această carte – 
 și ce nu se găsește

I�n cartea aceasta mă bazez pe informat�ii adunate prin 
folosirea metodelor specifice s� tiint�elor sociale. Esent�a 
Proiectului Sfaturi pentru Căsnicie o reprezintă un sondaj 
la scară mare realizat pe aproximativ 700 de persoane î�n 
vârstă (de peste 65 de ani) din Statele Unite. I�n cadrul aces-
tui sondaj nat�ional s-au efectuat interviuri detaliate folo-
sindu-se î�ntrebări cu final deschis care au fost î�nregistrate, 
transcrise, codificate s� i analizate prin metode sociologice 
calitative (vezi anexa pentru mai multe informat�ii). Aceste 
date au fost completate s� i din alte surse, incluzând anumi-
te grupuri s� i chestionare de autoevaluare.

Toate interviurile au î�nceput cu î�ntrebarea: „Gândindu-vă 
retrospectiv la viat�a dumneavoastră, care sunt cele mai 
importante lect�ii pe care credet�i că le-at�i î�nvăt�at despre 
căsnicie? O modalitate de a vă gândi la acest lucru ar fi 
următoarea: Dacă un tânăr ar veni la dumneavoastră s� i 
v-ar cere sfatul despre cum să aibă o căsnicie fericită, care 
ar fi acel sfat?”. Pentru restul interviului, au fost adresate 
î�ntrebări specifice referitoare la mai multe aspecte, inclusiv 
sfaturi pentru alegerea unui partener; sugestii despre cum 
să faci fat�ă factorilor de stres care afectează un cuplu; idei 
pentru a ajuta un cuplu tânăr care se gândes�te să se des-
partă; rolul intimităt�ii î�ntr-o relat�ie (s�i cum se schimbă ea); 
s� i valorile s� i principiile fundamentale î�n căsnicie.

Calitatea s� i profunzimea interviurilor m-au uimit. Des� i 
mult�i respondent�i fuseseră contactat�i aleatoriu de o persoa-
nă necunoscută, ei s� i-au deschis inima s� i mintea, oferind 
sfaturi de o î�nt�elepciune profundă. Au vorbit despre iubire, 
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despre frustrare, au vorbit despre răsplată s�i, da, au vorbit 
liber chiar s�i despre relat�iile sexuale. Pentru mine a fost o 
provocare herculeană să cuprind toate aceste sfaturi î�ntr-un 
singur volum – mă î�nfior când mă gândesc câte cuvinte î�nt�e-
lepte au fost sacrificate î�n „etapa de tăiere”, deoarece o carte 
nu poate cântări aproape un kilogram s� i jumătate.

Rezultatul este un volum cu sfaturi despre care cred că 
este unic. Din sutele de ore de interviuri s� i miile de pagini 
transcrise, a ies� it la iveală un set de 30 de lect�ii de iubire. 
Cartea este organizată î�n patru capitole care urmăresc 
etape-cheie î�n dezvoltarea unei relat�ii serioase – găsirea 
partenerului potrivit; î�nvăt�area comunicării s�i abordării con-
flictului; gestionarea factorilor de stres; ment�inerea vie a 
„scânteii” de-a lungul anilor – la care se adaugă un capitol 
final care prezintă principiile fundamentale ale vârstnici-
lor pentru a avea relat�ii î�ndelungate s� i satisfăcătoare.

Fiecare capitol cont�ine s�ase lect�ii care transmit sfaturile 
celor vârstnici. Capitolele nu se concentrează pe generali-
zări s�i platitudini. I�n schimb, trec direct la esent�a î�nt�elepciu-
nii vârstnicilor, oferind recomandări precise, idei inventive, 
semnale de avertizare s�i strategii. M-am concentrat pe tot 
parcursul cărt�ii asupra unor sfaturi practice pe care cititorii 
le pot folosi, nu la care doar să reflecteze. De fapt, primele 
patru capitole se î�ncheie cu o lect�ie despre „secretele” pe care 
le det�in vârstnicii – sfaturi concrete pe care le pot�i aplica ime-
diat. Toate capitolele sunt bogat ilustrate prin exemple 
date de aces�ti expert�i fascinant�i s�i lect�iile lor despre iubire.

Iată ce nu este această carte. Sunt un mare admirator 
al „abordărilor bazate pe dovezi” pentru î�mbunătăt�irea 
viet�ii conjugale s� i de familie. Există programe, tratamente 
s� i metode care se bazează pe cercetare s�i care au fost testate 
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prin studii riguroase, randomizate s�i controlate. Cărt�ile unor 
sociologi celebri precum John Gottman s�i Howard Markman 
reprezintă un exemplu excelent al acestei abordări – s�i este 
una pe care o sust�in din toată inima. Alte cărt�i se axează pe 
rezultatele studiilor de cercetare s�i ale experimentelor din 
diferite domenii, oferind sfaturi bazate pe astfel de dovezi 
empirice. S� i această abordare este demnă de toată lauda.

I�n 30 de lecţii de iubire, vei găsi ceva diferit. Sfaturile de 
aici vin direct de la oameni î�n vârstă care s� i-au trăit viat�a s� i 
au reflectat pe marginea temelor iubirii, romantismului s� i 
relat�iilor serioase pe termen lung. Gândes�te-te la materia-
lul pe care es�ti gata să î�l cites�ti ca s� i cum i-ai pune î�ntrebări 
unui vârstnic î�nt�elept s� i de î�ncredere. Un critic al cărt�ii 
30 de lecţii de iubire a sugerat că e ca s� i cum te-ai afla î�ntr-o 
î�ncăpere cu o mie de bunici, tot�i oferindu-t�i sfatul lor. Ideea 
acestui volum este aceeas� i: că persoane reale, î�n carne s� i 
oase, cu o experient�ă semnificativă – „expert�ii” – reprezintă 
surse extraordinare de sfaturi pentru relat�ii. Bineî�nt�eles că 
nicio informat�ie din această carte nu ar trebui confundată 
cu opiniile psihologilor sau ale medicilor – pentru asta tre-
buie să caut�i un specialist pentru consultat�ii individuale.

Notă despre terminologie
Vei vedea că folosesc pe parcursul acestei cărt�i termenii 
„căsnicie”, „partener”, „sot�” s� i „sot�ie”. Este ceva la care m-am 
gândit mult pentru că î�n Statele Unite există cinci milioane 
de cupluri care trăiesc î�n concubinaj. Pentru unele dintre 
aceste persoane, mutatul î�mpreună a reprezentat un anga-
jament foarte serios, similar cu căsătoria din punctul lor 
de vedere. Mai mult, des� i un număr din ce î�n ce mai mare 
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de state permit căsătoria partenerilor de acelas� i sex, altele 
le refuză acest drept. Cartea include s� i interviuri cu cupluri 
formate din persoane de acelas� i sex, care sunt î�mpreună 
de mult timp (ale căror sfaturi, trebuie să fac această obser-
vat�ie, sunt practic imposibil de deosebit de cele ale cuplu-
rilor heterosexuale) s� i pentru care căsătoria a devenit doar 
recent o opt�iune sau î�ncă nici nu este.

Folosesc î�nsă termenul „căsnicie” din două motive sim-
ple. I�n primul rând, exprimarea reflectă sfatul majorităt�ii 
expert�ilor, pentru că foarte put�ini s-au aflat î�n relat�ii de con-
cubinaj pe termen lung. Vârstnicii au vorbit î�n principal 
despre căsnicie, iar cartea se bazează pe ceea ce mi-au spus 
ei. Celălalt motiv are de-a face mai mult cu stilul decât cu 
cont�inutul. Mă tem că ai fi tentat să las�i baltă această carte 
dacă ar trebui să cites�ti pentru a douăzecea oară expresiile 
„î�n căsnicie s�i î�n alte relat�ii serioase” s�i „sot�i, sot�ii sau parte-
neri de cuplu”.

Cu toate acestea, cu put�inele except�ii î�n care sfatul exper-
t�ilor se referă î�n mod specific la aspectele formale s�i legale ale 
căsniciei, lect�iile se aplică s�i cuplurilor aflate î�n concubinaj 
care consideră că au un parteneriat serios. I�n funct�ie de situ-
at�ia ta, ar trebui să iei recomandările pentru „căsnicie” ca pe 
nis�te sfaturi pentru „o relat�ie serioasă” s�i să nu ezit�i să î�nlo-
cuies�ti î�n mintea ta cuvântul „partener” cu „sot�/sot�ie”. Majori-
tatea cuplurilor aflate î�n relat�ie de concubinaj din cadrul 
Proiectului Sfaturi pentru Căsnicie au afirmat că s�i-au consi-
derat relat�ia ca fiind similară unei căsătorii legale. Lumea 
relat�iilor serioase s-a lărgit î�n ultimele decenii, dar se aplică 
î�ncă regulile fundamentale. Cred că vei fi de acord cu acest 
lucru atunci când vom trece la „lect�iile despre iubire”.



30 de lecţii  
de iubire





CAPITOLUL 1

Creșterea șanselor: lecții pentru 
găsirea unui partener

Sfatul meu? Fii foarte atent cu cine te căsătores�ti. Lu-
crul cel mai important este să alegi pe cineva care e un 
candidat bun la căsătorie. Nu pot�i scoate apă din piatră 
seacă. Atunci când es�ti tânăr, pot�i fi us�or impresionat 
de modul cum arată o persoană. Dar nu este suficient.

Trebuie să caut�i lucruri precum fidelitatea, sin-
ceritatea, grija s�i simt�ul umorului. Află care sunt obiec-
tivele pe termen lung ale acelei persoane; ce părere 
are despre succes, realizări, bani, cres�terea copiilor. 
Orientarea religioasă este importantă, s� i la fel de 
important este s� i ce simte pentru propria familie – 
pentru mama, tatăl, frat�ii s� i surorile sale.

Trebuie să te gândes� ti serios cu cine pot�i trăi 
efectiv. Dacă tu crezi că ceva este amuzant s� i cealaltă 
persoană nu crede asta, atunci avet�i o problemă fun-
damentală. Dacă es�ti ordonat s� i cealaltă persoană 
este lenes�ă, avet�i o problemă chiar de la bun î�nceput. 
Dacă nu î�t�i plac părint�ii sau familia celeilalte persoane, 
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ai o mare problemă. Adună-le pe toate, pentru că une-
le dintre ele sunt destul de importante s� i necesită 
o analiză sinceră s� i corectă s� i nu te căsători cu acea 
persoană. Mult�i oameni se păcălesc singuri spunând 
î�n felul următor: „Dar î�l iubesc sau o iubesc!”. I�mi pare 
rău, dar nu este de ajuns. 

– Jennifer, 82 de ani, căsătorită de cincizeci s�i nouă 
de ani

Mă aflam î�ntr-un bistrou elegant din centrul cartierului 
Manhattan cu cinci femei de aproximativ 25 de ani. 

Fetele aste care luaseră cina cu mine aveau cariere promi-
t�ătoare î�n publicitate, cercetare medicală, psihologie s�i ser-
vicii umane. Acopereau toată gama de tipologii de relat�ii: 
independentă, la î�nceputul unei relat�ii, implicată î�ntr-o re-
lat�ie, dar având î�ndoieli s� i „aproape logodită”. I�n schimbul 
celor mai bune brânzeturi preparate manual din New York, 
am căutat să obt�in răspunsul lor la î�ntrebarea care a lansat 
această carte: Ce vor tinerii să s�tie despre căsătorie s� i men-
t�inerea unei căsnicii de la americanii cu cele mai î�ndelun-
gate viet�i conjugale? Aveam planificat să intervievez sute 
de oameni, dintre care unii fuseseră căsătorit�i o perioadă 
de două ori mai lungă decât vârsta invitatelor mele. S� i tre-
buia să s�tiu: Ce ar trebui să î�i î�ntreb pe vârstnici?

Alt loc, alt moment, altă cină. Mă aflam î�n subsolul 
unuia dintre barurile student�es� ti cele mai pline de viat�ă 
din oras�ul meu, numit după un criminal î�n serie celebru 
din secolul al XIX-lea. Alături de mine se aflau opt student�i, 
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membri ai unei frăt�ii; ne î�nfruptam din mormane de pâine 
cu brânză s� i usturoi, burgeri s� i cartofi prăjit�i. Un membru 
curajos al frăt�iei respective acceptase „Provocarea burge-
rului monstru”, mâncând î�n mai put�in de treizeci de mi-
nute un cheesburger cu s�uncă de mai bine de jumătate de 
kilogram s� i o port�ie urias�ă de cartofi prăjit�i cu brânză (s� i 
câs�tigase un tricou pentru asta).

Am î�ntrebat ambele grupuri următorul lucru: „La ce 
î�ntrebări despre relat�ii, iubire s� i căsătorie at�i vrea neapă-
rat să vi se răspundă?”. Mă as�teptam ca răspunsurile băr-
bat�ilor să fie total diferite de cele ale femeilor, dar, spre 
surprinderea mea, ambele grupuri au avut o singură î�ntre-
bare arzătoare. (Am aflat din alte discut�ii că s� i persoanele 
singure de treizeci de ani, de patruzeci de ani s� i chiar mai 
î�n vârstă erau frământate de problema respectivă.) Prin 
urmare, s-a numărat printre primele î�ntrebări pe care 
le-am adresat celor câteva sute dintre cei mai vârstnici 
americani:

„De unde știu sigur dacă o persoană este potrivită pentru 
mine?”

I�n cadrul interviurilor am insistat pe această temă. Le-am 
cerut vârstnicilor să dea cât mai multe detalii despre cum 
poate cineva î�ndrăgostit să fie sigur că acel bărbat sau acea 
femeie este cel sau cea cu care vor să î�s� i petreacă toată 
viat�a. Există anumite semne, o formulă infailibilă, o solut�ie 
magică pentru a s�ti că am găsit-o pe dna Ideală sau pe dl 
Ideal? După tot acel efort s� i nenumărate ore de interviu, 
care a fost răspunsul definitiv la această î�ntrebare? Hmm, 
păi, vezi tu, adevărul este că...

Nu ai de unde să știi.
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Exact. Aproape 100% dintre expert�i au căzut de acord 
î�n privint�a acestui aspect: Nu pot�i fi niciodată absolut sigur 
că ai găsit persoana potrivită. De fapt, cele mai obis�nuite 
răspunsuri la această î�ntrebare – de unde s� tii că ai găsit 
persoana potrivită cu care să te căsătores�ti? – au fost for-
mulate î�n felul următor:

Nu ai de unde să s�tii.
Nu pot�i fi 100% sigur. 
Trebuie să ris�ti.
Nu cred că pot�i să î�t�i dai seama.
Pot�i afla vreodată?

S� i atunci la ce concluzie ajungem î�n legătură cu alegerea 
partenerului? Ne luăm cu mâinile de cap? Din fericire, 
după cum vei vedea î�n acest capitol, vârstnicii au de fapt o 
mult�ime de sfaturi pret�ioase despre găsirea partenerului 
potrivit. Mai mult, cred că cea mai bună modalitate de a 
avea o căsnicie fericită toată viat�a este să fii foarte atent la 
alegerea pe care o faci. Dacă nu există, prin urmare, nicio 
certitudine î�n alegerea partenerului, atunci cum ar trebui 
să procedezi?

Am găsit un mentor î�n persoana lui Roxanne Colon, 
86 de ani, pe care am intervievat-o la un centru comunitar 
din partea de sud a Bronx-ului. I�n timp ce stăteam de vorbă 
î�nainte să î�nceapă interviul, am aflat că lui Roxanne î�i place 
să joace ocazional jocuri de noroc – trebuia să terminăm la 
timp interviul deoarece mergea la bingo („Nu sunt decât 
20 de dolari”, m-a asigurat ea). A fost prima dintre expert�i 
care mi-a dat solut�ia la dilema „nu ai de unde să s�tii sigur”. 
Roxanne, la fel ca alt�i vârstnici, a fost de acord că este 
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imposibil să s�tii sigur dacă ai făcut o alegere bună. După ace-
ea mi-a spus, î�nsă, ceva foarte edificator:

S� tii, pentru mine căsnicia este ca un joc de noroc. Te 
căsătores�ti s� i, atunci când iese bine, î�nseamnă că ai 
câs�tigat. Când nu iese bine, î�nseamnă că ai pierdut s� i 
divort�ezi. As�a am privit-o eu. Câteodată î�nceputul este 
frumos s� i apoi, s� tii tu, joci la ruletă s� i dacă câs� tigi, 
câs� tigi – sau, dacă nu, te trezes�ti brusc că ai pierdut. 

Suna destul de negativist, as�a că i-am spus s� i ei acest 
lucru. A râs s� i m-a î�ntrebat dacă obis�nuiam să pariez. I-am 
mărturisit că î�mi place s� i mie să merg la cazinou de câteva 
ori pe an. A ridicat din sprâncene s� i m-a î�ntrebat: „Păi, s� i nu 
î�ncerci să î�t�i cres�ti s�ansele?”. După care a continuat:

I�n regulă, deci es�ti de acord că o căsnicie este un joc 
de noroc; nu pot�i să te asiguri că lucrurile sunt per-
fecte. Pot�i să î�t�i cres�ti î�nsă s�ansele prin modul î�n care 
alegi pe cineva. S� tii tu, valorile pe care le ai, cum vă 
respectat�i unul pe celălalt. Studiază persoana î�nain-
te să te căsătores� ti s� i pune î�ntrebările dificile. După 
cum am zis, căsătoria este un joc de noroc. S� i la fel ca 
î�ntr-un joc de noroc, î�ncerci să î�t�i cres�ti s�ansele.

Totul a devenit clar dintr-odată. Mi-am adus aminte de 
o seară petrecută la cazinou cu prietenul meu Peter. S-a 
folosit de ocazie pentru a-mi explica regulile misterioase 
ale pariurilor s� i strategiile jocului de zaruri. Se pare că 
există un pariu la zaruri numit „pariu gratuit” care î�t�i per-
mite să î�t�i cres� ti s�ansele de a câs� tiga – cel put�in la acest 
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pariu. Am î�nvăt�at că ar trebui să accept�i mereu pariul, dar 
mult�i oameni nu o fac deoarece nu sunt cons�tient�i de bene-
ficii. Concluzia era clară: nu există nicio certitudine î�ntr-un 
joc de noroc precum zarurile, dar orice jucător inteligent 
face tot posibilul pentru a-s� i cres� te s�ansele, alegând cu 
atent�ie pariurile. Exact asta te î�ndeamnă vârstnicii să faci 
atunci când î�t�i alegi un partener.

Ai î�nvăt�at vreodată un cuvânt nou s� i după aceea să t�i se 
pară că î�l vezi scris sau î�l auzi peste tot? După ce mi-a des-
chis ochii Roxanne Colon, mi-am dat seama că mult�i expert�i 
sust�ineau acelas� i lucru. As�a cum mi-a zis s� i Karen Hopkins, 
67 de ani: „E ca la aruncarea zarurilor. Chiar n-ai de unde 
să s� tii, dar pot�i să intuies� ti dacă persoana este potrivită 
pentru tine cunoscând-o mai bine. Comunicând cu ea s� i 
curtând-o, ar trebui să afli aceste informat�ii”. Sau Arthur 
Fields, 72 de ani, care a remarcat: „N-ai de unde să s�tii sigur; 
e un pariu. I�nsă dacă vă î�ntâlnit�i de câteva luni, vă î�nt�eleget�i 
bine, suntet�i compatibili s� i avet�i interese similare, ai s�anse 
destul de mari”.

Iată deci la ce se reduce totul s� i despre ce este vorba î�n 
acest capitol: creșterea șanselor. Sunt multe lucruri pe care 
le pot�i face pentru a-t�i cres�te s�ansele de a avea o căsnicie 
bună, dar singurul moment î�n care ai s�ansa respectivă este 
î�nainte să spui „da”. Expert�ii, după cum vom vedea î�n capi-
tolul 5, cred că î�ncercarea de a-t�i schimba partenerul după 
căsătorie este un pariu foarte prost. Cu cât cheltui mai mult 
timp s� i mai multe eforturi pentru a face alegerea potrivită, 
cu atât cresc s�ansele unei căsnicii fericite. Ascultă sfatul 
Patriciei Rannoch, 83 de ani, î�n această privint�ă:
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Sinceră să fiu, nici î�n ziua î�n care mergi la altar nu es�ti 
sigur. Am un fiu necăsătorit s� i î�mi pune s� i el aceste 
î�ntrebări. I-am zis: „Chiar nu ai cum să ai o certitudi-
ne de sută la sută că aceasta este persoana potrivită”. 
Câteodată trebuie să ris�ti, î�nt�elegi? As�a că ris�ti. Dar 
riscă fiind informat! Trebuie să î�ncercat�i să vă cunoas�-
tet�i cât mai mult unul pe celălalt.

I�n acest capitol, expert�ii î�t�i oferă sfaturi despre cum să 
î�t�i asumi un „risc” mai asumat – adică să î�t�i cres�ti s�ansele. 
Ei î�ncep cu lect�ii care te ajută să î�nt�elegi ce î�nseamnă să „ai 
î�ncredere î�n inima ta” s� i să „ascult�i ce-t�i spune mintea” – s� i 
insistă că trebuie să le faci pe amândouă. Scot î�n evident�ă 
trei semnale de avertizare esent�iale care se declans�ează 
când o persoană este total „nepotrivită” s� i subliniază cât de 
important este să vă asigurat�i că avet�i aceleas� i valori. Iar î�n 
î�ncheiere vom afla de la cei mai bătrâni s� i mai î�nt�elept�i 
americani cinci „secrete cunoscute de ei” pentru a-t�i alege 
corect persoana potrivită pentru toată viat�a.
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LECȚIA UNU

Ascultă-ți inima

Când eram copil, schimbul de felicitări de Sf. Valentin, pe 
14 februarie, era foarte important. Cumpăram de la maga-
zinul Benjamin Franklin 5 & 10 un pachet de felicitări cu 
mici mesaje, pe care le ofeream fiecărui coleg de clasă (nu 
era permisă excluderea copiilor de care nu î�t�i plăcea!). 
Pe fiecare felicitare era desenată o inimă ros� ie simbolică 
(ce nu are, evident, nicio legătură cu organul propriu zis). 
Adesea felicitarea era î�nsot�ită de câteva dintre acele bom-
boane aproape necomestibile, î�n formă de inimă, inscript�io-
nate cu mesaje de genul „Fii a mea” s� i „Admirator secret”. 
I�ncă de la grădinit�ă am î�nt�eles că inima era sălas�ul iubirii. 
Nimeni nu s�tie prea bine care este originea acestui simbol, 
dar discutăm s� i acum despre iubire ca despre o „problemă 
a inimii”, vorbim despre inimi frânte s� i descriem pe cineva 
ca fiind un „cuceritor de inimi”.

Expert�ii folosesc exact acest gen de limbaj î�n alegerea 
unui partener. Atunci când li se adresează î�ntrebarea: „De 
unde s�tii dacă o persoană este potrivită pentru tine?”, am 
auzit î�n repetate rânduri idei s� i expresii ce reflectă acest 
răspuns:

Ascultă-ţi inima.
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Expert�ii cred î�n iubire. Des�i s-ar putea crede că unii din-
tre cei mai î�n vârstă respondent�i s-au căsătorit din cauza 
presiunilor familiei, a obligat�iei religioase sau a as�teptări-
lor sociale, nu au existat divergent�e î�ntre grupele de vârstă 
î�n legătură cu afirmat�ia că iubirea este condit�ia sine qua 
non a căsniciei. Când m-am uitat peste răspunsurile la î�n-
trebarea: „Ce sfat i-at�i da unui tânăr pentru alegerea unui 
partener?”, primul răspuns a fost: „Să fie î�ndrăgostit”.

Astfel, Andy Brewer, 94 de ani, a făcut această afirmat�ie 
hotărâtă: „Iubire. Iar iubirea î�nseamnă să te străduies�ti î�n 
fiecare zi să ment�ii viu focul dragostei”. Bob May, unul din-
tre cei mai tineri expert�i, la cei 65 de ani ai săi, a oferit o 
părere asemănătoare: „Mă căsătoresc cu tine pentru că te 
iubesc s� i numai cu această condit�ie. Acesta este motivul 
pentru care voi rămâne cu tine – pentru că te iubesc”. Indi-
ferent dacă prives�ti î�n urmă cu treizeci sau cu s�aptezeci de 
ani, expert�ii consideră dintotdeauna că iubirea profundă 
este secretul alegerii unui partener. După cum a spus Sean 
Cooper, 69 de ani:

Ideea este să nu vă iubit�i pentru avere sau bani. Tre-
buie să vă iubit�i pur s� i simplu. Simt�i asta î�n inima ta. 
Nu î�t�i pasă dacă î�mbătrânes�te, se î�mbolnăves�te sau 
face riduri. Nu î�t�i pasă de nimic altceva, decât de per-
soana respectivă. O iubes�ti. S� i nu te prefaci că o iu-
bes�ti pentru ceea ce î�t�i oferă; nu te prefaci că o iubes�ti 
pentru că are bani. Trebuie doar să o iubes�ti pentru 
că este persoana cu care ai vrea să î�t�i petreci tot restul 
viet�ii.
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Iubirea este, as�adar, esent�a alegerii unui partener. Dar 
este o informat�ie î�ntr-adevăr utilă? După cum mă as� tept 
să te î�ntrebi s� i tu acum, m-am î�ntrebat s� i eu: Cum ajută 
această observat�ie pe cineva care î�ncearcă să î�s� i deslus�ească 
sentimentele complicate pentru o altă persoană? Trebuie 
să recunosc că, î�n cultura noastră, recomandarea iubirii ca 
o condit�ie a căsătoriei este similară cu î�ncercarea de a de-
monstra că cerul este albastru. Aveam nevoie de mai mult 
din partea vârstnicilor, dacă voiau să mă ajute să răspund 
la î�ntrebarea pe care mi-o puseseră tinerele care munceau, 
student�ii din frăt�ii s� i persoanele singure de toate vârstele: 
„De unde știu că persoana aceasta este potrivită pentru 
mine?”. 

Mă bucur să-t�i spun că, cu ajutorul expert�ilor, am aflat 
care e secretul pentru „a-t�i asculta inima”. S� i nu este doar 
o idee nedefinită a dragostei. Dimpotrivă, când iei decizia 
serioasă de a merge mai departe, expert�ii mi-au spus că tre-
buie să te asiguri de un anumit lucru: dacă es�ti î�ndrăgostit. 
Prezent�a sau absent�a acestui sentiment este instrumentul 
de diagnostic de care ai nevoie pentru a decide dacă „ar 
trebui să rămâi sau să pleci?”.

Fii atent la sentimentul că ești „îndrăgostit”

Când te afli î�n căutarea unui partener, aproape tot�i expert�ii 
au descris aparit�ia unui „sentiment puternic că totul este 
as�a cum trebuie”, o convingere intuitivă s� i aproape imposi-
bil de descris că ai făcut alegerea potrivită. Spune-i cum 
vrei – o scânteie, o intuit�ie, un sentiment instinctiv –, dar ei 
sunt de părere că nu ar trebui să te implici î�ntr-o relat�ie î�n 
absent�a lui. Asta î�nseamnă să î�t�i ascult�i inima.
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Sunt de acord, acea senzat�ie profundă că persoana 
respectivă este potrivită pentru tine pare vagă s� i chiar un 
pic mistică, iar vârstnicii î�ntâmpină adesea dificultăt�i î�n a 
exprima î�n cuvinte acest criteriu extrem de important î�n 
alegerea unui partener. Pentru expert�i, î�nsă, acel sentiment 
inefabil, aparte prezice o căsnicie reus�ită s� i ne avertizează 
î�n termeni s� i mai convingători î�n privint�a consecint�elor 
absent�ei sentimentului că es�ti î�ndrăgostit: Nu te căsători 
niciodată în absenţa lui.

Mentorul meu î�n această privint�ă a fost Delores Neal. 
Delores s�i sot�ul ei, Dave, amândoi î�n vârstă de 93 de ani, s-au 
căsătorit pe 14 februarie 1940. De fapt – s� i-au sărbătorit 
recent cea de a s�aptezeci s� i patra aniversare a căsătoriei de 
Sf. Valentin. Amândoi sunt î�ncă foarte sănătos� i s� i activi, iar 
viat�a lor lungă î�mpreună, mi-au spus ei, este cea mai mare 
avere pe care o au. Delores a fost cea care m-a făcut pentru 
prima oară atent la natura esent�ială a sentimentului că es�ti 
î�ndrăgostit.

I-am adresat î�ntrebarea principală pe care au ridicat-o 
tinerii cu care m-am consultat: De unde a s�tiut că Dave era 
potrivit pentru ea? Pret� de un minut a rămas pe gânduri s� i 
mi-am dat seama că s-a î�ntors î�n timp, delectându-se cu 
amintirea primelor zile î�n care a fost curtată. Când a reve-
nit din nou î�n prezent, mi-a spus:

I�mi aduc aminte că atunci când mă î�ntâlneam cu Dave 
s� i mă uitam la el, simt�eam ceva. N-as�  s� ti cum să ex-
plic exact sentimentul, î�nsă, când mă uitam la el, î�l 
simt�eam. S� i î�ncă ceva: atunci când ne aflam î�ntr-o 
î�ncăpere î�mpreună cu foarte mult�i oameni, se uita la 
mine, eu mă uitam la el s� i exista o legătură î�ntre noi. 
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Exista pur s� i simplu ceva... E drept că Dave a fost un 
bărbat arătos, dar nu despre asta era vorba. Era ceva 
ce simt�eam profund – ceva ce nu mai simt�isem cu ni-
cio altă persoană cu care ies� isem î�nainte. As�a că un 
rol fundamental î�l are î�ncrederea î�n instinctele tale. 

I�n repetate rânduri, expert�ii au descris î�n mod asemă-
nător „sentimentul de a fi î�ndrăgostit”. Cel mai remarcabil 
a fost faptul că au folosit o exprimare aproape identică; a 
variat foarte put�in de la o persoană la alta. Când au fost 
î�ntrebat�i de unde au s� tiut că partenerul lor este „alesul”, 
î�s� i căutau adesea cuvintele s� i ajungeau apoi să se refere la 
acest sentiment special. Senzat�ia respectivă presupune o 
convingere din ce î�n ce mai coples� itoare că totul este as�a 
cum trebuie, dar care nu are î�n cele din urmă o explicat�ie 
pur rat�ională. Potrivit lui Lan Tung, 88 de ani:

Cred că dacă nimeres�ti î�ntr-adevăr omul potrivit, tre-
buie să simt�i asta. Când nimeres�ti omul potrivit, atunci 
vei avea sentimentul că el este alesul. Bineî�nt�eles, 
pe măsură ce te apropii s�i ajungi să-l cunos�ti mai bine 
pe celălalt, uneori s-ar putea să ajungi să exclami: 
„O, sentimentul meu este un pic deplasat”, dar trebu-
ie să ai de la î�nceput acel sentiment. După aceea pot�i 
să mergi mai departe.

Expert�ii au oferit clarificări suplimentare despre ce 
î�nseamnă „sentimentul” î�n cauză. O dovadă clară că senti-
mentul există este senzat�ia că ai vrea să î�t�i petreci toată 
viat�a cu acea persoană. După cum l-a descris Dave Nelson, 
64 de ani:
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Apoi ajungi la î�ntrebarea: „Bun, atunci de unde s�tiu 
când să mă căsătoresc?” Nu s�tiu dacă s�tii vreodată cu 
adevărat, dar poţi să te bazezi pe ce î�t�i spune intuit�ia 
despre relat�ia respectivă pentru a te î�ntreba: „Pot�i 
să te vezi î�mpreună cu această persoană pentru tot 
restul viet�ii?” S� i la un moment dat beculet�ul se va 
aprinde s� i vei spune: „Păi, da, pot să mă văd”. S-ar 
putea să nu s� tii de ce, î�nsă pot�i să te vezi cumva. De 
unde s�tiu că este persoana potrivită? Dacă ai acel 
sentiment, dacă te pot�i vedea î�mpreună cu ea pentru 
tot restul viet�ii, probabil mai bine de atât nu vei s�ti 
niciodată.

Bryant Walker, 65 de ani, a avut ceva de adăugat la 
această idee, remarcând că, des� i „o viat�ă î�ntreagă” ar putea 
să t�i se pară de neconceput, „sentimentul” presupune sen-
zat�ia că nu va exista un sfârs� it al relat�iei:

Relat�iile mele anterioare au fost bune fără except�ie, 
dar î�n cazul tuturor am simt�it că va exista un punct 
final. S� tii tu, un punct-limită. Prin urmare, mi s-a pă-
rut logic să le pun capăt până la urmă, î�nsă după aceea 
am î�nceput o relat�ie cu o femeie s� i mi-am dat seama 
după trei luni că pur s� i simplu nu simt�eam acel punct 
final. Pentru a mă asigura că nu mă î�ns�el, am conti-
nuat relat�ia î�ncă doi ani, am locuit î�mpreună î�n ulti-
mul an s� i tot nu am simt�it vreo finalitate iminentă 
undeva î�n viitor. Este un sentiment pe care l-am avut. 
As�a că ne-am căsătorit î�n 1979, suntem î�ncă î�mpreu-
nă, ne bucurăm unul de compania celuilalt s�i o iubesc 
la fel de mult astăzi ca î�n 1979.
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Poate s�i mai important decât sentimentul că es�ti î�ndră-
gostit este sentimentul opus; hai să î�i zicem sentimentul că 
„ceva nu e cum trebuie”. Mult�i expert�i au descris s� i acest 
sentiment î�n termeni aproape similari: ca pe o senzat�ie 
viscerală, intuitivă, supărătoare că relat�ia nu este as�a cum 
trebuie. Ar putea fi atât de slabă î�ncât să fii nevoit să î�t�i 
cercetezi cu atent�ie sentimentele pentru a o identifica. I�nsă 
expert�ii î�t�i spun din experient�a lor – tragică, uneori – că 
dacă ignori această senzat�ie o faci pe propria răspundere.

Un exemplu viu s� i amar al acestei lect�ii dure a venit din 
partea lui Kathy Andrews, 78 de ani. Kathy a fost căsătorită 
cu Ben timp de douăzeci de ani, până când s� i-a făcut curaj 
s� i a luat hotărârea de a divort�a de el. După treisprezece ani 
î�n care a fost singură, l-a î�ntâlnit pe al doilea sot� s� i s-a căsă-
torit cu el – a rezultat o căsnicie foarte fericită, care a durat 
douăzeci s� i cinci de ani.

Kathy a dus o viat�ă cumpătată. Hotărâtă să î�nt�eleagă 
motivul es�ecului primei sale căsnicii, a apelat pentru mult 
timp la servicii de consiliere. Foarte impresionată de rezul-
tatele pozitive, s-a apucat să studieze s� i s� i-a luat o diplomă 
de master î�n asistent�ă socială, devenind consilier î�n ultima 
parte a carierei sale. Deoarece î�n relat�ia sa cu Ben a î�ntâm-
pinat mari dificultăt�i, a s� tiut cum să procedeze î�n a doua 
căsnicie, abordând direct problemele s� i lucrând cu sot�ul ei 
pentru a le rezolva. Atât personal, cât s� i profesional, Kathy 
poate fi numită un adevărat expert î�n arta căsniciei.

Când i-am cerut sfaturi despre cum pot oamenii să evi-
te problemele de care s-a lovit ea î�n prima căsnicie, mi-a 
spus că totul se rezumă la acest sentiment că ceva nu este 
cum trebuie. S� i-a spus povestea nerăbdătoare ca tinerii să 
î�nvet�e ceva din ea:
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Nu a fost o căsnicie bună. El, des� i avea o profesie prin 
care ajuta oamenii, era foarte abuziv din punct de 
vedere emot�ional s� i verbal. A fost dat afară de la mai 
multe slujbe din cauza felului său de a fi, iar după di-
vort� a mai trecut prin câteva căsnicii. Tot ce vreau să 
spun este că nu m-am descurcat prea bine atunci când 
mi-am ales primul sot�.

După ce m-am căsătorit cu el, am privit retrospec-
tiv s� i am identificat câteva semnale de avertizare pe 
care eram prea imatură ca să le observ pe atunci – 
aveam 19 ani când m-am căsătorit cu el. Am presu-
pus pur s� i simplu că va fi mult mai bun decât s-a 
dovedit a fi. Atunci când ne î�ntâlneam, bineî�nt�eles că 
ne distram, altminteri nu m-as�  fi căsătorit cu el. Erau 
lucruri care î�mi plăceau la el. Era admirat de mult�i 
oameni.

Numai că a existat o avertizare căreia ar fi tre-
buit să î�i dau atent�ie s� i sper că tinerii vor asculta cu 
luare-aminte. Iată care este – am avut un fel de pre-
simt�ire sumbră undeva î�n adâncul sufletului. Un sen-
timent instinctiv că, de fapt, nu eram î�ndrăgostită cu 
adevărat de el s� i că era o gres�eală. A fost un semnal 
de avertizare. Pe atunci î�nsă nu eram destul de î�nt�e-
leaptă ca să î�mi dau seama. Nu l-am luat î�n seamă.

Kathy s-a oprit s� i pentru o clipă am stat as�a, î�ntr-o tă-
cere plăcută. Am simt�it că aprecia că se ivise ocazia de a-s� i 
analiza la un nivel profund viat�a conjugală. A privit gândi-
toare, ca s� i cum uitase că sunt acolo, s� i mi-a spus o poveste 
ruptă parcă dintr-un film – puteam să î�mi imaginez limpe-
de scena.
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La facultate aveam un ritual. Era perceput de noi tot�i 
ca ceva pozitiv s� i se dorea a fi o modalitate prin care 
colegii să-s� i î�mpărtăs�ească bucuria. Atunci când un 
băiat se logodea, ceilalt�i băiet�i î�l aruncau î�n fântâna 
arteziană a s�colii. Pentru fete, era diferit; le târau î�n 
cadă s� i le băgau î�n apă.

Venise rândul meu s�i bineî�nt�eles că multe alte fete 
abia as�teptau să le vină s� i lor rândul; erau mândre că 
vor avea un sot� s� i le plăcea, presupun, faptul că era 
posibil ca celelalte să le invidieze. Iar î�n cazul meu, ei 
bine, eu mă logodeam cu cineva pe care î�l admira 
toată lumea. S� tiam că ar trebui să fiu fericită s� i entu-
ziasmată, î�nsă atunci când au venit să mă bage î�n cada 
cu apă, am simt�it o senzat�ie de gol î�n stomac.

Kathy a făcut atunci ceva ce nu pot descrie exact î�n 
cuvinte. Mi-a spus: „Eram – am simt�it că ceva nu e chiar as�a 
cum trebuie”. După o mică pauză, ea a scos un sunet, pe 
jumătate suspin, pe jumătate geamăt, care mi-a dat senza-
t�ia că ceva nu era as�a cum trebuie s� i pe care nu l-am uitat 
niciodată. Era premonit�ia î�năbus� ită că făcea o gres�eală 
cumplită. A continuat: „Este un sentiment greu de descris. 
Era un sentiment care spunea: «Nu prea cred...»”.

Kathy a simt�it î�nsă că nu are cale de scăpare. „Toată 
lumea as�teaptă, avet�i planurile făcute s� i ce altceva pot�i să 
faci? Am crezut că o să dispară acel sentiment. Am crezut 
că pot să fac lucrurile să meargă”. Căsnicia a fost dezas-
truoasă s� i s-a î�ncheiat cu un divort�. Mesajul lui Kathy este 
acela că s-ar putea să s�tii, la un moment dat, că relat�ia nu e 
deloc cum ar trebui să fie, dar este nevoie să î�t�i ascult�i cu 
atent�ie vocea interioară. Trebuie să ascult�i acea avertizare 
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care î�t�i spune că „ceva nu este as�a cum trebuie”, chiar dacă 
presiunea socială te î�mpinge să mergi până la capăt.

I�n musicalul South Pacific scris de Rodgers s� i Hammer-
stein ni se oferă acest mesaj despre iubire: „Cine poate s-o 
explice, cine-t�i poate spune de ce? Neghiobii î�t�i oferă moti-
ve, î�nt�elept�ii nici măcar nu-ncearcă”. Expert�ii se pricep de 
minune să î�t�i spună cum să caut�i concret dragostea, recu-
noscând î�nsă că nu prea pot să o explice. După î�ndelungata 
lor experient�ă, starea de a fi î�ndrăgostit va fi ceva diferit 
pentru fiecare persoană s� i ceva care – î�n ciuda miilor de 
ani de î�ncercări poetice – sfidează î�n cele din urmă orice 
descriere.

Totus� i, expert�ii au indicat un singur sentiment care 
arată că relat�ia este as�a cum trebuie s� i reprezintă secretul 
luării deciziei de a te implica. Te î�ndeamnă să î�l caut�i, să î�i 
dai atent�ie s� i să ascult�i î�n special de avertizarea sentimen-
tului opus, care î�t�i spune că ceva nu este as�a cum trebuie. 
Atunci când te î�ndoies� ti, î�t�i sugerează să discut�i cu alte 
persoane. Vârstnicii din cercul tău pot fi surse excelente de 
păreri î�n legătură cu sentimentul respectiv. (Mult�i dintre ei 
au trecut prin această experient�ă de câteva ori.)

As�  vrea să î�i las ultimul cuvânt lui Dave Nelson. Are 
pregătire î�n domeniul s�tiint�ei s� i î�nt�elege important�a unei 
abordări rat�ionale, î�nsă este s� i o persoană spirituală care 
pune mare pret� pe introspect�ie, reflect�ie s� i intuit�ie.

De unde s�tii dacă el sau ea este persoana potrivită? 
S-ar putea ca î�ntrebarea pe care tinerii tăi au pus-o 
să fi fost ceva de genul „Pot�i să ai î�ncredere î�n intuit�ia 
ta?”. De unde s�tii? Ascultă-te. Dacă nu es�ti obis�nuit să 
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faci asta, î�ncearcă. Dar acolo se află răspunsul; î�n in-
tuit�ia ta.

Cred că dacă î�ncerci să ai o abordare rat�ională, 
vei răsfoi cărt�ile s� i vei citi toate lucrurile pe care le 
pot�i citi despre ceea ce ar trebui să faci s� i ceea ce nu 
ar trebui să faci, le vei bifa pe listă s� i le vei î�nt�elege. 
Până la urmă, î�nsă, dacă nu ai acel sentiment intuitiv, 
nu pot�i continua.

I�ndrăgostirea. Ce î�nseamnă asta? Ceva ce nu î�n-
t�elegi. Eu o interpretez ca fiind ceva profund din noi, 
care vine din intuit�ie. Ceva cu care ne nas�tem. I�ndră-
gostirea î�nseamnă să-t�i spună intuit�ia că acesta este 
lucrul corect, dar fără să s�tii sigur. Nu ai de unde să 
s�tii sigur, î�nsă când apare, vei s�ti.
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LECȚIA DOI

Ascultă-ți rațiunea

Iubirea î�nseamnă mult pentru expert�i, după cum am văzut 
î�n prima lect�ie, numai că perspectiva lor este de fapt mult 
mai complexă. Da, ne spun ei, sentimentul că es�ti î�ndrăgos-
tit trebuie să fie prezent, altminteri nu ar trebui te implici 
î�n relat�ie, dar ne avertizează de asemenea că faptul de a-t�i 
urma numai sentimentul intuitiv de iubire este o ret�etă 
pentru dezastru. Lect�ia pe care o vom analiza acum o com-
pletează s� i o echilibrează pe prima: sentimentul de a fi 
î�ndrăgostit trebuie să existe – î�nsă nu este suficient.

Nu pot să exprim acest lucru mai clar decât a făcut-o 
Stanley Moody, 66 de ani. El mi-a spus: „Căldura dragostei 
nu ar trebui să s�teargă toată logica s� i bunul-simt� rat�ional 
de care ai nevoie pentru a decide cu cine te vei căsători”. S� i 
asta deoarece o căsnicie î�nseamnă mult mai mult decât să 
simt�i că es�ti î�ndrăgostit – pot�i să te î�ndrăgostes�ti î�n repetate 
rânduri s� i să nu ajungi niciodată î�n fat�a altarului. Căsătoria 
este mai degrabă un acord formal economic s� i juridic, des-
pre care aproape toată lumea speră ca va dura pentru tot-
deauna. Face ca viet�ile financiare ale partenerilor să se 
î�mpletească indisolubil. Deschide calea pentru a avea copii, 
un angajament care presupune atât presiunea morală, cât 
s� i cea legală de a rămâne î�mpreună. Expert�ii oferă, prin 
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urmare, următoarea lect�ie: odată ce t�i-ai cercetat inima, 
trebuie să evaluezi logic s� i rat�ional potent�ialul pentru o 
relat�ie satisfăcătoare pe toată durata viet�ii.

I�n timp ce î�ncercam să descâlcesc această problemă, 
unul dintre mentorii mei a intervenit pentru a mă ajuta 
să î�nt�eleg cum am putea să ajungem la un echilibru î�ntre 
inimă s� i rat�iune. Eunice Schneider, 73 de ani, mi-a povestit 
cum s-a hotărât să se căsătorească cu sot�ul ei, Ray. Eunice 
a avut prima î�ntâlnire cu Ray pe când avea 15 ani, iar el 16. 
Au fost „î�mpreună” î�n liceu, dar s-au separat atunci când ea 
a plecat la s�coala de asistente, iar el î�n armată.

Când Ray a terminat serviciul militar, cei doi s-au căsă-
torit s� i sunt fericit�i î�mpreună de cincizeci s� i trei de ani. 
Pentru Eunice, primul pas a fost î�n mod clar sentimentul că 
este î�ndrăgostită:

Vezi tu, noi am crescut î�ntr-o epocă î�n care nu locu-
iam î�mpreună la î�nceput, as�a că ne î�ntorceam la ca-
sele noastre î�n fiecare seară. Ei bine, cred că ceea ce 
s-a î�ntâmplat î�n cazul meu a fost că a devenit din ce 
î�n ce mai greu să î�i spun noapte bună, să î�l văd plecând 
seară de seară. As�a am î�nceput să-mi dau seama că 
simt�eam că nu vreau să trăiesc fără el. Era ca s� i cum 
ziua nu avea destule ore î�n care să fiu cu el, iar atunci 
când eram despărt�it�i, abia as�teptam să fim din nou 
î�mpreună. Acesta a fost primul indiciu.

Odată ce iubirea a devenit o certitudine, Eunice a făcut 
imediat s� i ceea ce se impunea din punct de vedere rat�ional. 
Nu s-a temut să evalueze î�n detaliu aspectele practice ale 
viet�ii cu Ray:
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S� i atunci am î�nceput să analizez unele lucruri î�n sens 
practic. Va fi băiatul acesta un om cumsecade? Vom 
putea trăi suficient de bine? Este genul de om lenes�  
care mă va pune pe mine să fac toată treaba sau va 
putea să asigure un trai decent? Are o etică a muncii? 
Primul lucru pe care trebuie să î�l facă un cuplu este 
să se cunoască – adică să se cunoască cu adevărat, 
decizând dacă au aceleas� i obiective pentru viat�ă s� i 
căsnicie. Pentru că dacă un membru al cuplului are o 
idee total diferită de a celuilalt despre ceea ce vrea 
de la viat�ă, nu va merge niciodată.

Evaluarea atentă pe care i-a făcut-o lui Ray reprezintă 
un exemplu perfect al echilibrării dintre rat�iune s� i inimă 
pe care o descriu expert�ii. A râs de ea î�nsăs� i atunci când 
s� i-a dat seama că î�ncerca să accentueze ambele aspecte:

Da, cred că este important să vorbit�i despre obiective. 
Celălalt lucru este să treci dincolo de aspectul fizic, 
s�tii tu, de modul cum arată o persoană. As�  mint�i, fi-
res� te, dacă nu as�  spune că există o anumită atract�ie, 
o atract�ie fizică ce te apropie de o persoană. I�nsă el 
avea s� i un simt� al responsabilităt�ii foarte dezvoltat s� i 
asta m-a atras la el. Dar era s� i drăgut�!

Atrăgător s� i nu lenes� . Responsabil s� i drăgut�. Este exact 
atitudinea pe care o aprobă expert�ii s� i asta vor să spună 
atunci când î�t�i recomandă să-t�i ascult�i atât rat�iunea, cât s� i 
inima.
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Verificarea prealabilă
Uitându-mă peste sfaturile expert�ilor despre cum să î�t�i 
foloses�ti rat�iunea, a devenit clar că este nevoie de un proces 
sistematic pentru a-t�i evalua partenerul. Din fericire, cât�i-
va vârstnici au venit cu idei pentru un asemenea proces, 
bazate pe metafora afacerilor. Cu toate că poate părea lipsit 
de romantism, t�ine minte că exact as�a vor ei să î�t�i evaluezi 
relat�ia. Pune iubirea romantică î�ntr-un compartiment al 
creierului, apoi uită-te bine dacă partenerul tău are sau nu 
caracteristici obiective care î�l fac să fie un partener de viat�ă 
bun.

Ceea ce trebuie să faci î�nainte să te implici î�ntr-o relat�ie, 
după cum recomandă expert�ii, este să efectuezi o „verificare 
prealabilă”. Acest termen sec din domeniul juridic s� i finan-
ciar te î�ndepărtează de ceea ce expert�ii numesc î�n diverse 
feluri, „pasiune”, „curcubeie s� i fluturas� i”, „ochelari roz”, 
„hormoni” s� i alte denumiri pentru modul î�n care iubirea ne 
face orbi la aspectele practice.

Verificarea prealabilă î�n lumea afacerilor este folosită 
atunci când companiile iau î�n considerare o posibilă fuziu-
ne. O preocupare majoră î�n procesul de verificare prealabi-
lă este bunăstarea financiară a potent�ialului partener. La 
fel de important este î�nsă s� i procesul cunoscut sub numele 
de „audit de compatibilitate” – stilurile s� i principiile celor 
două companii se potrivesc? Este examinată s� i stabilitatea 
potent�ialului partener – este sănătos s� i se va dezvolta î�n 
viitor? Cum arată cultura organizat�ională? Cu alte cuvinte, 
vor putea cei doi parteneri să se î�nt�eleagă dacă î�s� i unesc 
destinele?



49Creșterea șanselor: lecții pentru găsirea unui partener

Aplicarea acestei abordări la „fuziunea” care este căsă-
toria reprezintă ceea ce î�nt�eleg expert�ii prin „să î�t�i urmezi 
rat�iunea”. Iubirea, potrivit vârstnicilor, nu î�nseamnă să î�t�i 
las� i rat�iunea la us�ă. S� i dacă iubirea ta nu va rezista î�n fat�a 
acestui gen de cercetare atentă, pun la î�ndoială cât de pu-
ternică a fost de fapt dragostea. Acum că ai intent�ii serioase, 
î�ntrebările care ar trebui să treacă î�n centrul atent�iei sunt: 
„Este bun de căsătorie? Va fi un partener responsabil s� i 
dedicat?”. Revenind la regula de bază, răspunsul obiectiv 
la aceste î�ntrebări reprezintă un pas mare către cres�terea 
s�anselor î�n alegerea unui partener potrivit.I�n vremurile 
trecute (s� i î�n unele culturi din prezent), verificarea preala-
bilă ar fi fost efectuată de părint�i sau de alt�i membri ai fa-
miliei. De fapt, unii expert�i din t�ări precum India s� i China 
au trecut prin acest proces. De exemplu, Lai Lian, 79 de ani, 
a ajuns la vârsta majoratului î�ntr-o comunitate chineză din 
America, î�n urmă cu s�aizeci de ani. Mătus�ile ei au aflat că 
un tânăr imigrant chinez î�s� i căuta nevastă. I-au abordat pe 
părint�ii lui Lai Lian s� i au pus la cale o î�ntâlnire.

S-au î�ndrăgostit s� i căsnicia a mers perfect î�n următorii 
cincizeci de ani. Cum au reus�it? Ea a explicat:

Cele două femei î�n vârstă i-au cercetat trecutul, dar 
după aceea a depins de noi. Ele se ocupă de pet�it, s� tii 
tu, de î�ntâlnire s�i de pet�it. I�n mare parte lucrurile sunt 
aranjate iar după aceea pot�i să decizi. Nu este us�or să 
caut�i pe cineva. A fost o binecuvântare cerească fap-
tul că l-au găsit. S� i iată persoana potrivită.

Cu put�ine except�ii, presupun că cititorii nu se vor baza 
pe membrii familiei să se ocupe de procesul verificării 
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prealabile – as�adar, es�ti pe cont propriu. I�nsă expert�ii spun 
că există un set de chestiuni importante s� i practice pe care 
ar trebui să le evaluezi î�nainte să te implici î�ntr-o relat�ie. 
Ai nevoie de acest gen de verificare prealabilă, afirmă ei, 
nu doar î�nainte de căsătorie. I�n societatea contemporană 
merită să analizezi aceste chestiuni chiar s� i î�nainte ca rela-
t�ia să devină serioasă.

Es�ti gata să trecem la aspectele practice ale alegerii 
unui partener? Dacă da, expert�ii î�t�i recomandă să caut�i 
răspunsul la trei î�ntrebări importante î�n cadrul procesului 
tău de verificare prealabilă. Nu uita, ai ajuns la concluzia că 
es�ti î�ndrăgostit. Aceste î�ntrebări te pot ajuta să determini 
dacă să dai ascultare acelui sentiment.

Întrebarea nr. 1: Partenerul tău va oferi  
familiei tot ce este necesar pentru un trai bun?

„Va oferi familiei tot ce este necesar pentru un trai bun.” 
Des� i expresia aceasta ar putea să pară un pic demodată, 
ascultându-i pe expert�i, am ajuns să o respect ca pe un reper 
major î�n evaluarea unui potent�ial partener. Capacitatea de 
a-t�i câs�tiga existent�a este extrem de relevantă î�n prezent. 
Majoritatea cuplurilor din societatea noastră au nevoie de 
două salarii pentru a-s� i atinge obiectivele financiare. Prin 
urmare, atât bărbat�ii, cât s� i femeile trebuie să î�s� i pună î�n-
trebarea: Persoana aceasta de care sunt î�ndrăgostit va fi 
viabilă din punct de vedere economic? As�a cum a fost din-
totdeauna, căsătoria este o institut�ie economică î�n care ma-
joritatea oamenilor î�s� i administrează finant�ele î�n comun. 
Succesul tău economic s� i standardul de viat�ă vor fi legate 
indisolubil de ale celuilalt. Prin urmare, va trebuie să 


