


„Iubirea se transformå în iubire excesivå când partenerul este
incompatibil, insensibil sau indisponibil pentru noi ¿i, totu¿i, suntem
incapabile så renun¡åm la el – de fapt, îl dorim chiar mai mult ¿i
avem ¿i mai multå  nevoie de el. Vom ajunge så în¡elegem cum voin¡a
noastrå de a iubi, dorin¡a arzåtoare de a iubi, iubirea înså¿i se
transformå în dependen¡å.”

– ROBIN NORWOOD

„Norwood este o scriitoare convingåtoare, iar mesajul ei atât de
irezistibil, încât cititoarele care se regåsesc în carte ar putea foarte
bine så înceapå så aplice planul de recuperare în zece etape...

Tratamentul presupune så gåse¿ti un grup de sprijin, så recuno¿ti
cå ai probleme ¿i – cel mai important – så-¡i folose¿ti energia ca så
te schimbi pe tine înså¡i – nu ca så schimbi un bårbat refractar.
Autoarea subliniazå, de asemenea, cå, cu cât mai pu¡in are nevoie o
femeie de un partener, cu atât va deveni ea înså¿i o partenerå mai
bunå ¿i va atrage un partener mai sånåtos.

Norwood reu¿e¿te så transmitå autoritatea în materie ¿i
sensibilitatea unei tovarå¿e de suferin¡å. Faptul cå ea înså¿i s-a
vindecat de boala iubirii excesive – ¿i se bucurå acum de un mariaj
fericit – este o dovadå a programului ei.”

– PHILADELPHIA INQUIRER

„În experien¡a mea de via¡å ¿i profesionalå, n-am întâlnit
niciodatå o femeie care, urmând aceste etape så nu se fi însånåto¿it...
Dacå asta vi se pare a fi o garan¡ie, så ¿ti¡i cå este. Femeile care
respectå aceste etape se vor face bine.”

– ROBIN NORWOOD

„Dacå v-a¡i trezit vreodatå obsedatå de un bårbat, a¡i bånuit
poate cå originea acelei obsesii nu e dragostea, ci teama... teama de
a nu fi demnå de iubire, teama de a fi ignoratå, abandonatå sau
înfrântå.”

– ROBIN NORWOOD

„Femei care iubesc prea mult este acea rarå carte cu succes la
public care pune în luminå cauzele nevrozelor ¿i aratå drumul spre
o via¡å eliberatå de dependen¡a de durere ¿i suferin¡å. O recomandåm
tuturor celor care se simt împovårate ¿i au nevoie de speran¡å.”

– MILDRED NEWMAN ¿i BERNARD BERKOWITZ

autori ai How to Be Your Own Best Friend



„Cum så deosebe¿ti iubirea nechibzuitå de iubirea normalå –
asta ne înva¡å Norwood... Orice femeie, oricât de normalå ar fi rela¡ia
ei cu bårba¡ii, s-ar putea regåsi, fie ¿i în micå parte, în aceastå
carte.”

– STAR PUBLICATIONS

„Tocmai aceastå posibilitate palpitantå de a îndrepta vechiul
råu, de a câ¿tiga iubirea pierdutå ¿i de a ob¡ine acceptarea refuzatå
înainte, constituie, pentru femeia care iube¿te prea mult, atrac¡ia
incon¿tientå din spatele iubirii ei care se na¿te.”

– ROBIN NORWOOD

„Dacå pårin¡ii s-au raportat la noi în manierå ostilå, criticå,
brutalå, manipulativå, sufocantå, superprotectoare, sau altfel spus,
improprie, asta sim¡im noi cå e „bine” pentru noi când întâlnim pe
cineva care exprimå, fie ¿i foarte subtil, tonuri ale acelora¿i atitudini
¿i comportamente.”

– ROBIN NORWOOD

„O carte care schimbå via¡a femeilor...”
– ERICA JONG

„Chiar dacå nu te numeri printre femeile care iubesc prea mult,
cartea ne reaminte¿te cå noi singure ne construim via¡a ¿i cå
dragostea ar trebui så fie un eveniment fericit.”

– BOSTON HERALD

„Robin Norwood a scris o carte extraordinarå de auto-recuperare
care se cite¿te cu sufletul la gurå... Aceastå carte scriså cu inteligen¡å
¿i stil, ajutå femeile så demonteze tiparul iubirii zadarnice.”

– LOS ANGELES TIMES

„Ajungem la sentimentul propriei noastre valori fåcând ceea ce
facem pentru noi în¿ine ¿i dezvoltându-ne propriile capacitå¡i. Dacå
toate eforturile noastre s-au îndreptat spre dezvoltarea altora, atunci
nu te mira cå te sim¡i secåtuitå. Ia-¡i revan¿a acum.”

– ROBIN NORWOOD
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Prefa¡å

Când a iubi înseamnå a suferi, înseamnå cå iubim prea mult. Când
aproape toate conversa¡iile noastre cu prietenii se învârt în jurul LUI –
problemele lui, gândurile lui, sentimentele lui – ¿i aproape toate
propozi¡iile noastre încep cu “el…”, înseamnå cå îl iubim prea mult.

Când îi gåsim scuze pentru indispozi¡iile, iritårile, indiferen¡a sau
tåcerile prelungite, punându-le pe seama unei copilårii nefericite ¿i
încercåm så ac¡ionåm ca terapeu¡i, înseamnå cå îl iubim prea mult.

Când citim o carte de auto-ajutorare, dar subliniem toate pasajele care
l-ar putea ajuta pe el, înseamnå cå îl iubim prea mult.

Când nu ne plac valorile lui, comportamentul ¿i caracterul lui, dar le
suportåm, gândindu-ne cå, dacå suntem îndeajuns de atrågåtoare ¿i tandre,
va dori så se schimbe de dragul nostru, înseamnå cå îl iubim prea mult.

Când rela¡ia cu el ne pericliteazå fiin¡a emo¡ionalå, ¿i poate chiar
sånåtatea ¿i integritatea corporalå, e deja clar cå îl iubim prea mult.

În pofida durerii ¿i insatisfac¡iei la care då na¿tere, o iubire exageratå
este atât de obi¿nuitå pentru foarte multe femei, încât ajungem så credem
cå a¿a trebuie så decurgå o rela¡ie intimå. Majoritatea femeilor au iubit
în felul acesta cel pu¡in o datå în via¡å, iar pentru multe altele o asemenea
rela¡ie a fost ca un leit-motiv. Pentru unele din noi, partenerul de via¡å ¿i
rela¡ia cu el devin atât de obsedante, încât nici nu ne mai comportåm
normal.

¥n aceastå carte vom insista asupra motivelor pentru care atâtea femei
aflate în cåutarea unui bårbat care så le iubeascå par så gåseascå,
inevitabil, parteneri labili, lipsi¡i de sentimente. Vom analiza de asemenea
¿i motivul pentru care, chiar ¿i atunci când în¡elegem cå rela¡ia pe care o
avem nu este ceea ce ne doream, ne vine totu¿i atât de greu så îi punem
capåt. Vom vedea cum o iubire normalå devine exageratå atunci când,
de¿i partenerul este nepotrivit, indiferent sau indisponibil, nu putem
renun¡a la el – ba chiar îl dorim ¿i avem nevoie de el mai mult ca înainte.
Vom ajunge så în¡elegem cum nevoia de dragoste, dorin¡a arzåtoare de
a iubi, dragostea înså¿i se transformå în dependen¡å.
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Dependen¡a e un cuvânt înspåimântåtor. Ea evocå imaginea droga¡ilor
ce-¿i injecteazå heroinå în vene ¿i se autodistrug încetul cu încetul. Nu
ne place cuvântul ¿i refuzåm så aplicåm acest concept rela¡iei cu bårba¡ii.
Dar multe, foarte multe dintre noi am devenit “dependente de bårba¡i”
¿i, ca în oricare alt caz de dependen¡å, trebuie mai întâi så recunoa¿tem
gravitatea problemei, înainte de a putea începe tratarea ei.

Dacå te-ai gåsit vreodatå în situa¡ia de a fi obsedatå de un bårbat, ai
bånuit probabil cå la originea acelei obsesii nu era dragostea, ci teama.
Femeile care iubesc obsesiv sunt împovårate de teamå – teama de
singuråtate, teama de a nu fi demne de iubire, teama de a nu fi ignorate,
abandonate sau distruse. Ne dåruim dragostea în speran¡a cå bårbatul de
care suntem obsedate ne va alunga temerile. În loc de asta, temerile ¿i
obsesiile noastre se adâncesc pânå într-atât, încât dorin¡a de a dårui
dragoste pentru a primi, la rândul nostru, iubire, devine izvorul de energie
al vie¡ii noastre. ªi pentru cå strategia noastrå nu då rezultatele scontate,
ne stråduim ¿i iubim ¿i mai mult. Iubim peste måsurå.

Prima datå când am recunoscut fenomenul “iubirii excesive” ca
sindrom specific de gândire, sim¡ire ¿i comportament, a fost dupå mul¡i
ani de consiliere a consumatorilor de alcool ¿i droguri în exces. În urma
sutelor de discu¡ii cu persoanele dependente ¿i cu membrii familiilor
lor, am fåcut o descoperire uimitoare. Uneori, pacien¡ii pe care îi
intervievam crescuserå în familii cu probleme, alteori, nu; dar partenerii
lor proveneau aproape întotdeauna din medii familiale instabile, în care
fuseserå supu¿i unor tensiuni ¿i suferin¡e peste limita normalului. În
strådania de a face fa¡å partenerului dependent de droguri sau alcool,
aceste persoane (cunoscute în tratamentul alcoolismului sub denumirea
de “co-alcoolici”, persoane care convie¡uiesc cu un partener sau o
partenerå dependent(å) de alcool) re-creau ¿i re-tråiau incon¿tient
episoade semnificative din copilåria lor.

Am început så în¡eleg natura fenomeului de “iubire exageratå” mai
ales datoritå so¡iilor ¿i prietenelor pacien¡ilor mei de sex masculin.
Relatårile despre via¡a lor personalå aråtau cât de multå nevoie aveau de
superioritatea ¿i suferin¡a asociate cu rolul de “salvator” pe care ¿i-l
asumaserå ¿i m-au ajutat så în¡eleg cât de profundå era dependen¡a lor
de un bårbat care era, la rândul lui, dependent de o substan¡å. Era clar cå
ambii parteneri ai cuplului aveau în aceea¿i måsurå nevoie de ajutor, cå
amândoi mureau încetul cu încetul din cauza dependen¡ei lor: el, din
cauza efectelor abuzului de substan¡e chimice; ea, din cauza efectelor
grave de stress.

Aceste femei co-alcoolice m-au fåcut så în¡eleg for¡a ¿i influen¡a
incredibilå pe care experien¡ele lor din copilårie le-au avut asupra
tiparului adult de raportare la bårba¡i. Ele au ceva de spus celor care au
iubit prea mult: din ce cauzå ne dezvoltåm predilec¡ia pentru rela¡ii
traumatizante, cum ne perpetuåm problemele, ¿i, ce e mai important,
cum ne putem schimba ¿i vindeca.
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Nu inten¡ionez så sus¡in cå femeile sunt singurele care iubesc în exces.
Sunt ¿i bårba¡i care se laså obseda¡i de o rela¡ie cu aceea¿i fervoare ca ¿i
femeile; sentimentele ¿i comportamentul lor î¿i au rådåcinile în acela¿i
gen de experien¡e din copilårie. Cu toate acestea, majoritatea bårba¡ilor
care au suferit în copilårie nu dezvoltå o dependen¡å rela¡ionalå. Datoritå
interac¡iunii dintre factorii biologici ¿i culturali, bårba¡ii încearcå de obicei
så se protejeze ¿i så evite suferin¡a prin aspira¡ii care sunt mai curând
externe, decât interne, mai curând impersonale, decât personale. Ei au
tendin¡a de a-¿i crea obsesii legate de profesie, sport sau hobby-uri, în
timp ce femeile, datoritå for¡elor biologice ¿i culturale care ac¡ioneazå
asupra lor, au tendin¡a de a deveni obsedate de rela¡ia cu un bårbat –
poate tocmai cu unul rånit ¿i distant.

Sper ca aceastå carte så fie de folos oricui iube¿te prea mult, dar ea a
fost scriså mai ales pentru femei, întrucât iubirea excesivå este un
fenomen prin excelen¡å feminin. Cartea are un scop bine definit: så ajute
femeile ale cåror rela¡ii cu bårba¡ii se înscriu în tipare destructive, så le
ajute så recunoascå acest fapt, så în¡eleagå esen¡a acelor tipare ¿i så ob¡inå
ceea ce le este necesar pentru a-¿i schimba via¡a.

Dacå e¿ti o femeie care iube¿te prea mult, må simt datoare så te previn
cå nu-¡i va fi u¿or så cite¿ti cartea. Cåci, dacå defini¡ia ¡i se potrive¿te,
dar råsfoie¿ti cartea fårå så te sim¡i mi¿catå sau afectatå în vreun fel, sau
dacå te plictise¿te, sau te iritå, sau dacå nu reu¿e¿ti så te concentrezi
asupra materialului prezentat aici, sau reu¿e¿ti doar så te gânde¿ti la altå
persoanå pe care ar putea-o ajuta cartea mea, î¡i sugerez så o recite¿ti
altå datå. Cu to¡ii sim¡im nevoia så negåm ceea ce e prea dureros ¿i
înspåimântåtor de acceptat. Negarea este un mijloc firesc de auto-apårare,
cu ac¡iune automatå ¿i spontanå. Poate cå la o lecturå ulterioarå vei reu¿i
så-¡i înfrun¡i tråirile ¿i sentimentele cele mai profunde.

Cite¿te încet; laså-te prinså, intelectual ¿i emo¡ional, în rela¡ia cu
aceste femei ¿i povestea lor. Cazurile relatate aici ¡i se vor pårea, poate,
extreme. Te asigur cå nu este deloc a¿a. Personalitå¡ile, caracteristicile
¿i relatårile sutelor de femei pe care le-am cunoscut personal ¿i profesional
– ¿i care intrå în categoria celor ce iubesc prea mult – nu sunt deloc
exagerate aici. Cazurile lor sunt, în realitate, mult mai complicate ¿i mai
dureroase. Dacå problemele lor ¡i se par mai grave ¿i mai triste decât ale
tale, vreau så-¡i spun doar atât: reac¡ia ta ini¡ialå este tipicå majoritå¡ii
clientelor mele. Toate cred cå problemele lor nu sunt “chiar atât de grave”
de¿i simt compasiune pentru chinul acelor femei care, dupå pårerea lor,
au într-adevår probleme.

Este o ironie a vie¡ii cå noi, femeile, suntem capabile så råspundem
cu atâta compasiune ¿i în¡elegere la suferin¡a altuia dar råmânem oarbe
la propria noastrå suferin¡å, ¿i orbite de aceasta. ªtiu asta din proprie
experien¡å, cåci am fost eu însåmi o femeie care a iubit prea mult, timp
îndelungat, pânå când sånåtatea mea fizicå ¿i emo¡ionalå s-a deteriorat
într-atât, încât am fost nevoitå så-mi examinez mai serios felul în care
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må raportam la bårba¡i. Am petrecut ultimii ani stråduindu-må din greu
så schimb acest tipar. Au fost cei mai satisfåcåtori ani din via¡a mea.

Pentru toate femeile care iubesc prea mult, sper ca aceastå carte så
nu fie doar un impuls pentru a deveni con¿tiente de realitatea condi¡iei
lor, ci mai ales o încurajare de a începe så se schimbe, mai întâi prin
separarea iubirii de obsesia fa¡å de un bårbat, iar apoi prin redirec¡ionarea
acestei iubiri cåtre propria vindecare ¿i spre propria via¡å.

Aici trebuie så mai adaug un avertisment. Existå în aceastå carte, la
fel ca în multe alte cår¡i de auto-ajutorare, o listå de sfaturi care trebuie
urmate în vederea schimbårii. Dacå te hotårå¿ti cumva så le urmezi cu
adevårat, vei avea nevoie – dupå cum cer toate cazurile de transformare
terapeuticå – de ani de muncå ¿i de un angajament total, fårå nici un fel
de rabat. Nu po¡i s-o iei pe scurtåturå ca så ie¿i din tiparul de iubire
excesivå în care e¿ti prinså. Este un tipar învå¡at de timpuriu ¿i exersat
îndelung, iar renun¡area la el se va dovedi înspåimântåoare, amenin¡åtoare
¿i permanent provocatoare. Avertismentul acesta nu trebuie så te
descurajeze. În definitiv, oricum ai så continui så te zba¡i în anii ce vor
urma, dacå nu-¡i vei schimba comportamentul fa¡å de un bårbat. Dar în
acest caz, efortul tåu nu va fi îndreptat spre evolu¡ia ta, ci doar spre
supravie¡uire. Alegerea î¡i apar¡ine. Dacå alegi så începi procesul de
recuperare, te vei transforma dintr-o femeie care iube¿te pe altul pânå la
suferin¡å, într-o femeie care se iube¿te pe sine destul pentru a pune capåt
suferin¡ei.
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1. Så iube¿ti un bårbat
care nu te iube¿te

VICTIMÅ A IUBIRII,
VÅD O INIMÅ RÅNITÅ.
AI ªI TU POVESTEA TA DE SPUS.

VICTIMÅ A IUBIRII;
E UN ROL ATÂT DE UªOR,
IAR TU ªTII SÅ-L JOCI ATÂT DE BINE.

... CRED CÅ ªTII CE VREAU SÅ SPUN.
MERGI PE SÂRMA SUBºIRE
A DURERII ªI DORINºEI
CÅUTÂND – ÎNTRE ELE – DRAGOSTEA.

– VICTIMÅ A IUBIRII

Jill era la prima ei ¿edin¡å ¿i pårea foarte ¿ovåitoare. Mignonå ¿i cu
un aer nostim, cu bucle blonde gen Shirley Temple, s-a a¿ezat bå¡oaså
pe marginea scaunului din fa¡a mea. Totul la ea pårea så fie rotunjit:
forma fe¡ei, trupul u¿or rotofei, ¿i mai ales, ochii alba¿tri care måsurau
diplomele ¿i certificatele înråmate de pe perete. Mi-a pus câteva întrebåri
despre licen¡a de consilier ¿i facultatea pe care am absolvit-o ¿i apoi a
men¡ionat, cu våditå mândrie, cå urma facultatea de drept.

A urmat o tåcere scurtå. Î¿i privi mâinile încruci¿ate în poalå.
– Bånuiesc cå ar trebui så încep prin a spune de ce må aflu aici, zise

ea repede, folosind elanul din spusele ei ca så-¿i facå curaj.
– Fac asta – vizita la un terapeut, vreau så spun – pentru cå sunt

foarte nefericitå. Din cauza bårba¡ilor, bineîn¡eles. Adicå, din cauza mea
¿i a lor. Întotdeauna fac ceva ¿i-i alung. Totul începe perfect. Îmi fac
curte, sunt insisten¡i ¿i a¿a mai departe, dar dupå ce ajung så må cunoascå
– se încordå vizibil împotriva durerii – totul se destramå.

Î¿i ridicå privirea spre mine; ochii îi stråluceau din cauza lacrimilor
re¡inute ¿i continuå mai rar.

– Vreau så ¿tiu unde gre¿esc, ce trebuie så fac ca så må schimb – ¿i o
så fac. Voi face tot ce trebuie. Sunt o persoanå silitoare. Începu din nou
så vorbeascå repede.

– Nu e vorba cå n-a¿ vrea. Pur ¿i simplu nu ¿tiu de ce mi se întâmplå
asta mereu. Må tem så mai încep o rela¡ie. Nu råmâne decât durerea, de
fiecare datå. Începe så-mi fie de-a dreptul teamå de bårba¡i.

Victimå a iubirii,
Våd o inimå rånitå.
Ai ¿i tu povestea ta de spus.

Victimå a iubirii;
E un rol atât de u¿or,
Iar tu ¿tii så-l joci atât de bine.

...Cred cå ¿tii ce vreau så spun.
Mergi pe sârma sub¡ire
A durerii ¿i dorin¡ei
Cåutând – între ele – dragostea.

– VICTIMÅ A IUBIRII
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Îmi explicå cu vehemen¡å, scuturând din cap ¿i agintâdu-¿i buclele:
– Nu vreau så se întâmple asta pentru cå sunt foarte singurå. La

facultate am o mul¡ime de responsabilitå¡i, ¿i în plus, lucrez ca så må
între¡in. A¿ putea så-mi ocup tot timpul numai cu asta... De fapt, cam
asta e tot ce am fåcut în ultimul an – muncå, ¿coalå, învå¡åturå ¿i somn.
Dar am sim¡it lipsa unui bårbat în via¡a mea.

Cotinuå rapid:
– Apoi l-am întâlnit pe Randy, în timp ce eram în vizitå la ni¿te

prieteni în San Diego, acum douå luni. Este avocat ¿i am fåcut cuno¿tin¡å
într-o searå când m-au dus prietenii mei la dans. Ei bine, ne-am în¡eles
din prima clipå. Aveam o mul¡ime de subiecte comune – de¿i e adevårat
cå eu am vorbit cel mai mult. Dar mi s-a pårut cå tocmai asta i-a plåcut.
ªi era a¿a de bine så fiu cu un bårbat care era interesat de acelea¿i lucruri
ca ¿i mine.

Se încruntå u¿or.
– Pårea sincer atras de mine. ªtii, må întreba dacå sunt cåsåtoritå –

am divor¡at, de aproape doi ani – dacå locuiesc singurå, chestii de genul
åsta.

Îmi imaginam cum Jill trebuie så-¿i fi manifestat neråbdarea în timp
ce sporovåia plinå de voio¿ie cu Randy, încercând så acopere muzica, în
acea primå searå a întâlnirii lor. ªi înflåcårarea cu care l-a întâmpinat o
såptåmânå mai târziu când el ¿i-a prelungit cu vreo 150 de kilometri
cålåtoria de afaceri la Los Angeles, ca s-o poatå vizita. În timpul cinei,
s-a oferit så-l gåzduiascå în apartamentul ei, ca så nu fie nevoit så conducå
toatå noaptea la întoarcere. El i-a acceptat invita¡ia ¿i a¿a a început, în
acea noapte, legåtura lor.

– A fost extraordinar. M-a låsat så-i gåtesc ¿i-i plåcea så aibå cineva
grijå de el. Diminea¡a, i-am cålcat cåma¿a înainte så se îmbrace. Îmi
place så am grijå de un bårbat. Ne-am în¡eles minunat. Zâmbi nostalgic.
Pe måsurå ce î¿i depåna povestea, devenea tot mai clar cå Jill devenise
aproape imediat obsedatå de Randy.

Când a ajuns acaså, în apartamentul lui din San Diego, telefonul
suna. Jill i-a spus cu o voce caldå cå î¿i fåcuse griji din cauza drumului
lung, dar cå acum era lini¿titå cå ajunsese cu bine acaså. Când î¿i dådu
seama cå era pu¡in mirat de telefonul ei, se scuzå cå l-a deranjat ¿i închise
telefonul, dar råmase cu o senza¡ie de neplåcere care începu s-o macine
din ce în ce mai tare, alimentatå ¿i de realizarea faptului cå iar se implica
mai mult decât bårbatul din via¡a ei.

– Randy mi-a spus o datå så nu îl presez, altfel va dispårea din via¡a
mea. Mi s-a fåcut fricå. Totul depindea numai de mine. Trebuia så-l
iubesc ¿i så-l las în pace în acela¿i timp. Nu eram în stare så fac asta, a¿a
cå am început så må tem din ce în ce mai tare. Cu cât må panicam mai
mult, cu atât îl håituiam mai mult.”

Curând Jill ajunsese så îi telefoneze în fiecare searå. Fåcuserå un
aranjament så dea telefon pe rând, dar adeseori, când era rândul lui Randy,
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orele treceau, iar neastâmpårul lui Jill cre¿tea atât de tare, încât nu mai
suporta a¿teptarea. Nici nu se mai punea problema så adoarmå, a¿a cå îl
suna ea. Conversa¡iile lor erau pe cât de vagi, pe atât de lungi.

– Îmi spunea cå a uitat, iar eu îl întrebam „Cum ai putut så ui¡i?“ La
urma urmei, eu nu uitam niciodatå. A¿a cå începeam så discutåm
motivele, ¿i mi se pårea cå el se teme så se apropie prea mult de mine, iar
eu a¿ fi vrut så-l ajut så treacå peste asta. Îmi tot spunea cå nu ¿tie ce vrea
de la via¡å, iar eu încercam så-l ajut så-¿i limpezeascå ideile.

În acest fel, Jill se apucå så joace rolul de „psihanalist” pentru Randy,
încercând så-l ajute så se implice mai mult din punct de vedere emo¡ional
fa¡å de ea.

Cå el nu o vroia, era ceva ce ea nu putea accepta. Jill hotårâse deja cå
Randy avea nevoie de ea.

De douå ori, ea a luat avionul spre San Diego ca så-¿i petreacå week-
end-ul cu el; la a doua vizitå, el î¿i petrecu duminica ignorând-o cu
desåvâr¿ire, uitându-se la televizor ¿i bând bere. A fost una din cele mai
proaste zile pe care ¿i le reamintea.

– Era un båutor înråit? am întrebat-o pe Jill. Påru surprinså.
– Nu, nu chiar. Nu ¿tiu, de fapt. Nu m-am gândit niciodatå la asta.

Da, desigur, bea în seara în care am fåcut cuno¿tin¡å, dar asta e firesc. În
definitiv, eram într-un bar. Uneori, când vorbeam cu el la telefon, auzeam
ghea¡a din pahar ¿i îl tachinam – ¿tii, cå bea singur ¿i chestii de genul
åsta. De fapt, de câte ori am fost cu el a båut, dar am presupus cå îi place
så bea. E ceva normal, nu?

Fåcu o pauzå duså pe gânduri.
– ªtii, uneori la telefon vorbea destul de ciudat, mai ales pentru un

avocat. Nesigur pe el ¿i imprecis; neglijent, inconsecvent, uita ce spusese
cu câteva minute mai înainte. Dar niciodatå nu m-am gândit cå e din
cauza båuturii. Nu ¿tiu ce explica¡ie mi-am dat. Cred cå n-am vrut så må
gândesc la asta.

Se uitå la mine cu o privire încårcatå de triste¡e.
– Poate cå bea, într-adevår, prea mult, dar trebuie så fi fost din cauzå

cå eu îl plictiseam. Presupun cå nu eram destul de interesantå ¿i cå, de
fapt, nu voia så fie cu mine. Temåtoare, vorbi mai departe.

– So¡ul meu nu dorea så fie în preajma mea – se vedea de la o po¿tå!
Cu ochii înotând în lacrimi, se lupta så continue: ªi tatål meu la fel... Ce
e cu mine? De ce au to¡i acest sentiment fa¡å de mine? Unde gre¿esc?

În momentul în care Jill a devenit con¿tientå cå existå o problemå
între ea ¿i cineva important pentru ea, ¿i-a manifestat dorin¡a nu numai
de a încerca s-o rezolve dar ¿i de a-¿i asuma responsabilitatea pentru
crearea acelei probleme. Cum so¡ul såu, Randy, ¿i tatål ei nu izbutiserå
s-o iubeascå, ea se gândise cå trebuie så fi fost din cauza a ceva ce ea
fåcuse sau nu reu¿ise så facå cum trebuie.

Atitudinea, sentimentele, comportamentul ¿i experien¡a de via¡å a
lui Jill erau caracteristice femeii pentru care a iubi înseamnå a suferi. Ea
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avea multe din tråsåturile pe care le au în comun femeile care iubesc
prea mult. Indiferent de detaliile specifice fiecårui caz ¿i fiecårei lupte
în parte, fie cå au îndurat chinul unei rela¡ii îndelungate cu un singur
bårbat, sau s-au implicat într-un ¿ir de rela¡ii nefericite, toate aceste femei
au o tråsåturå comunå. A iubi prea mult nu înseamnå så iube¿ti mai
mul¡i bårba¡i, sau så te îndrågoste¿ti prea des, sau så dai dovadå de o
iubire intenså ¿i sincerå pentru partener. A iubi prea mult înseamnå, în
realitate, så fii obsedatå de un bårbat ¿i så nume¿ti asta dragoste, så la¿i
aceastå obsesie så-¡i controleze sentimentele ¿i comportamentul, så-¡i
dai seama cå are o influen¡å negativå asupra sånåtå¡ii ¿i lini¿tii tale ¿i
totu¿i så nu te po¡i elibera de sub puterea ei. Înseamnå så cântåre¿ti iubirea
în func¡ie de dimensiunile suferin¡ei.

Pe måsurå ce cite¿ti, te vei identifica, poate, cu Jill sau cu o altå
femeie a cårei poveste o parcurgi ¿i te vei întreba, poate, dacå e¿ti ¿i tu
una din femeile care iubesc prea mult. Poate cå, de¿i problemele tale cu
bårba¡ii sunt asemånåtoare cu ale lor, ¡i se va pårea greu så-¡i aplici ¡ie
înså¡i „etichetele” pe care le punem unora din aceste femei. Cu to¡ii ne
încordåm când auzim cuvinte ca alcoolism, incest, violen¡å ¿i dependen¡å,
iar de multe ori nu ne putem privi via¡a în fa¡å cu obiectivitate pentru cå
ne temem så nu ni se aplice aceste etichete nouå în¿ine sau unora din cei
la care ¡inem. Din påcate înså,  tocmai faptul cå adesea suntem incapabili
de a folosi aceste cuvinte în cazuri reale,  ne împiedicå så primim ajutorul
de care avem nevoie. Pe de altå parte, se poate ca aceste etichete
înspåimântåtoare så nu fie valabile în cazul tåu. Copilåria ta a implicat,
poate, probleme mai subtile. Poate cå tatål tåu ¡i-a oferit siguran¡a
financiarå a cåminului, dar cu toate acestea, nu i-au plåcut niciodatå
femeile ¿i nu a avut încredere în ele; incapacitatea lui de a te iubi te-a
fåcut så nu te po¡i iubi nici tu. Sau poate cå mama ta a fost geloaså pe
tine, încercând så “concureze” cu tine în familie, în timp ce te låuda ¿i te
elogia atât de mult în public, cå ai sfâr¿it prin a sim¡i nevoia så ac¡ionezi
astfel încât så-i câ¿tigi admira¡ia ¿i, totu¿i, så te temi în acela¿i timp de
ostilitatea pe care sucesul tåu o provoca.

Nu se pot acoperi într-o singurå carte toate disfunc¡ionalita¡ile posibile
care ar putea apårea în vreo familie – ar fi nevoie de mai multe volume,
iar domeniul ar fi cu totul altul. E important så în¡elegem, totu¿i, cå
numitorul comun al familiilor cu probleme rezidå în incapacitatea lor de
a discuta chestiunile esen¡iale , care sunt rådåcina tuturor celorlalte. Poate
cå sunt probleme despre care chiar se discutå, cel mai adesea pânå la
epuizare, dar ele mascheazå, de multe ori, secretele ascunse care fac ca
familia så nu “func¡ioneze” cum trebuie. Ceea ce define¿te atât gravitatea
disfunc¡iei familiale, cât ¿i gradul în care membrii familiei sunt afecta¡i
este, de fapt, gradul de ”secretomanie” – incapacitatea de a vorbi deschis
despre probleme – , ¿i nu importan¡a acestor secrete.

Familia disfunc¡ionalå este cea în care membrii ei joacå roluri foarte
rigide, iar comunicarea este sever limitatå la conversa¡iile care se
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potrivesc rolului. Membrii familiei nu sunt liberi så-¿i exprime toate
experien¡ele, dorin¡ele, cerin¡ele sau sentimentele pe care le au, ci sunt
mai degrabå obliga¡i så se limiteze la rolul care e în consonan¡å cu rolurile
jucate de ceilal¡i. Sigur cå rolurile existå în toate familiile, dar, pe måsurå
ce situa¡iile se schimbå, membrii familiei trebuie ¿i ei så se schimbe ¿i så
se adapteze, pentru ca familia så råmânå în continuare sånåtoaså. Astfel,
genul de grijå maternå care este normal în cazul unui copil de un an va
deveni inadecvat fa¡å de un adolescent de 13 ani; rolul mamei trebuie,
a¿adar, så se adapteze realitå¡ii. În familiile cu disfunc¡ionalitå¡i, se neagå
aspectele majore ale realitå¡ii, iar rolurile råmân rigide.

Când nimeni nu vrea så discute despre ceea ce afecteazå familia ca
întreg sau indivizii din care e compuså – când asemenea discu¡ii sunt
interzise fie implicit (se schimbå subiectul discu¡iei), fie explicit („Noi nu
discutåm despre a¿a ceva!”) – învå¡åm så nu avem încredere în propriile
noastre percep¡ii sau sentimente. Din cauza faptului cå familia neagå
realitatea, începem så o negåm ¿i noi. Iar aceasta diminueazå drastic evolu¡ia
mijloacelor care ne ajutå så ne ducem via¡a ¿i så ne apropiem de oameni ¿i
situa¡ii. Tocmai aceastå diminuare fundamentalå ac¡ioneazå la femeile care
iubesc în exces. Devenim incapabile så discernem cine sau ce e bun sau
nu pentru noi. Nu ne repugnå situa¡iile sau persoanele pe care al¡ii le-ar
evita ca fiind periculoase, incomode sau nesånåtoase, pentru cå ne lipsesc
instrumentele de a le evalua realist ¿i auto-protector. Nu avem încredere
în propriile noastre sentimente ¿i nici nu le låsåm så ne conducå. În schimb,
ne låsåm atra¿i exact de acele pericole, intrigi, drame ¿i provocåri pe care
al¡ii, cu un trecut mai sånåtos ¿i mai echilibrat, le-ar evita. Iar aceastå
atrac¡ie nu face decât så ne uzeze ¿i mai mult, cåci o mare parte din lucrurile
care ne atrag nu sunt decât o replicå a ceea ce am tråit în copilårie. Tråim
din nou acelea¿i sentimente deprimante ¿i suntem råni¡i din nou.

Nici o femeie nu se transformå întâmplåtor într-o femeie care iube¿te
prea mult. Dezvoltarea ta ca femeie în acest tip de societate, într-o
asemenea familie poate da na¿tere unor tipare predictibile. Caracteristicile
de mai jos sunt tipice femeilor care iubesc prea mult, femei ca Jill sau,
poate, chiar ca tine.

1. Prin defini¡ie, provii dintr-o familie dezechilibratå în care
nevoile tale emo¡ionale nu au fost satisfåcute.

2. Pentru cå tu înså¡i ai primit prea pu¡inå aten¡ie, încerci så umpli
acest gol cu un substitut, devenind femeia care oferå protec¡ie, mai ales
bårba¡ilor care par så aibå nevoie de a¿a ceva.

3. ¥ntrucât nu ai reu¿it så-¡i transformi pårin¡ii (sau doar unul din
ei) în personajele tandre, iubitoare, dupå care ai tânjit atât, reac¡ionezi
cu tot sufletul atunci când întâlne¿ti acel tip arhicunoscut de bårbat
indisponibil emo¡ional, pe care încerci – ca ¿i în trecut – så-l schimbi
prin iubirea pe care i-o arå¡i.
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4. Terorizatå de posibilitatea abandonului, faci orice så salvezi de
la destråmare rela¡ia cu un bårbat.

5. Aproape nimic nu va fi prea dificil, nu va lua prea mult timp, nu
va fi prea costisitor dacå îl „ajutå” pe bårbatul cu care ai o rela¡ie.

6. Obi¿nuitå cu lipsa dragostei într-o rela¡ie personalå, e¿ti dispuså
så a¿tep¡i, så speri ¿i så î¡i dai ¿i mai mult silin¡a så-i faci pe plac.

7. E¿ti dispuså så î¡i asumi mult mai mult de 50% din responsa-
bilitate, vinå ¿i imputåri în orice rela¡ie.

8. Respectul de sine este extrem de scåzut ¿i, în forul tåu interior,
nu crezi cå meri¡i så fii fericitå. Crezi, mai degrabå, cå trebuie så lup¡i
pentru a ob¡ine dreptul la fericire.

9. Pentru cå ai a avut parte de o copilårie lipsitå de siguran¡å,
sim¡i nevoia disperatå de a avea controlul asupra bårba¡ilor ¿i rela¡iilor
tale amoroase. ¥¡i ascunzi acest efort de a controla oamenii ¿i situa¡iile
sub masca “ajutorului”.

10. În rela¡iile tale, tråie¿ti mai curând în visul tåu despre cum ar
putea fi, decât în realitatea situa¡iei în care te afli.

11. E¿ti dependentå de bårba¡i ¿i de suferin¡a sufleteascå.

12. Se poate så fii predispuså din punct de vedere emo¡ional ¿i, de
multe ori, biochimic, la dependen¡a de droguri, alcool, ¿i/sau anumite
alimente, mai ales cele care con¡in zahår.

13. Prin atrac¡ia pe care o sim¡i fa¡å de persoanele cu probleme
care trebuie rezolvate, sau prin implicarea în situa¡ii de cele mai multe
ori haotice, incerte ¿i chinuitoare din punct de vedere emo¡ional, evi¡i,
de fapt, så-¡i îndrep¡i aten¡ia spre responsabilitatea fa¡å de propria ta
persoanå.

14. S-ar putea så ai o înclina¡ie spre ståri depresive episodice, pe
care încerci så le împiedici prin emo¡ia pe care ¡i-o procurå o rela¡ie
instabilå.

15. Nu te sim¡i atraså de bårba¡i amabili, echilibra¡i, demni de
încredere ¿i interesa¡i de persoana ta. Pe ace¿tia îi consideri „plictico¿i”.

Jill manifesta – mai mult sau mai pu¡in – aproape toate aceste tråsåturi.
Spun asta nu numai pentru cå era întruchiparea atâtor atribute din cele
descrise mai sus, ci ¿i pentru cå, orice mi-ar fi spus ea despre Randy,
bånuiam totu¿i cå el are probleme cu båutura. Femeile cu acest tip de
mascå emo¡ionalå sunt permanent atrase de bårba¡i care, dintr-un motiv
sau altul, sunt indisponibili sau absen¡i din punct de vedere  emo¡ional.
Dependen¡a este o primå cauzå a “impoten¡ei” emo¡ionale.
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Chiar de la început, Jill a fost dornicå så î¿i asume o responsabilitate
mai mare decât Randy în ini¡ierea ¿i men¡inerea rela¡iei lor. Ca mai toate
femeile care iubesc prea mult, era ¿i ea o persoanå cu mult sim¡ al
responsabilitå¡ii, o femeie realizatå în multe aspecte ale vie¡ii, dar care,
cu toate acestea, avea prea pu¡in respect fa¡å de sine. Realizarea pe plan
profesional nu putea compensa e¿ecul personal pe care-l tråia în rela¡iile
amoroase. Telefonul pe care Randy uita så i-l dea era o loviturå serioaså
pentru fragila ei imagine despre sine, pe care se stråduia eroic s-o sus¡inå,
încercând så stoarcå semne de tandre¡e de la el. Disponibilitatea ei de
a-¿i asuma întreaga responsabilitate pentru e¿ecul unei rela¡ii era tipicå,
dupå cum tipicå era ¿i incapacitatea ei de a evalua realist situa¡ia ¿i de a
avea grijå de propria-i persoanå, retrågându-se atunci  când devenise
clar cå sentimentele nu erau reciproce.

Femeile care iubesc prea mult dovedesc prea pu¡in respect pentru
integritatea lor personalå într-o rela¡ie amoroaså. Î¿i folosesc energia
pentru a îndrepta aten¡ia, comportarea sau sentimentele celuilalt spre
propria lor persoanå prin manevre disperate, ca, de exemplu, convorbirile
telefonice interurbane foarte costisitoare sau zborurile la San Diego
(aminti¡i-vå cå veniturile lui Jill erau extrem de limitate). ªedin¡ele de
terapie „la distan¡å” petrecute cu el erau mai degrabå o încercare de a-l
transforma în bårbatul de care avea ea  nevoie, decât de a-l ajuta så se
descopere pe sine. În realitate, Randy nici nu voia så dea vreun ajutor la
descoperirea propriului såu eu. Dacå ar fi fost interesat într-o asemenea
cålåtorie de autocunoa¿tere, ar fi depus el singur eforturi ¿i n-ar fi stat
pasiv când Jill îl for¡a så se autoanalizeze. Ea s-a stråduit atât de mult,
pentru cå singura alternativå era så-l vadå ¿i så-l acepte a¿a cum era – un
bårbat cåruia nu-i påsa de sentimentele ei ¿i de rela¡ia lor.

Så ne întoarcem la ¿edin¡a cu Jill, pentru a în¡elege mai bine ce a
adus-o în ziua aceea la mine în cabinet.

Vorbea acum despre tatål ei.
– Era a¿a de încåpå¡ânat. Am jurat cå într-o bunå zi am så câ¿tig

într-o discu¡ie în contradictoriu cu el. Reflectå o clipå.
– N-am câ¿tigat niciodatå, din påcate. De-asta, probabil, m-am dus

så fac Dreptul. Îmi place la nebunie ideea de a dezbate un caz ¿i de a
câ¿tiga! Un zâmbet larg îi apåru pe fa¡å când se gândi la asta, dar apoi
deveni din nou serioaså.

– ªtii ce am fåcut o datå? L-am fåcut så-mi spunå cå må iube¿te ¿i
apoi så må îmbrå¡i¿eze. Jill încerca så povesteascå episodul cu indiferen¡å,
ca pe o anecdotå din adolescen¡å, dar nu ¿i-a jucat bine rolul. Umbra
adolescentei rånite se ghicea în glasul ei.

– N-ar fi fåcut-o dacå nu l-a¿ fi obligat. Dar må iubea cu adevårat.
Numai cå nu ¿tia så mi-o arate. N-a mai fost în stare s-o repete dupå
aceea. A¿a cå îmi pare bine cå l-am pus s-o facå. Altfel, nu a¿ fi auzit-o
niciodatå din gura lui. A¿teptasem ani de zile. Aveam optsprezece ani
când i-am spus: ‘Vreau så-mi spui cå må iube¿ti!’ ¿i nu m-am mi¿cat de
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acolo pânå nu mi-a spus. Apoi i-am cerut så må îmbrå¡i¿eze ¿i a trebuit
s-o fac eu mai întâi. El doar s-a tras pu¡in înapoi ¿i m-a båtut pe umår,
dar a fost bine. Aveam mare nevoie de acest gest din partea lui. Ochii i
se umplurå din nou de lacrimi ¿i de data asta le låså så curgå de-a lungul
obrajilor ei rotunzi.

– De ce îi venea atât de greu så facå asta? Pare unul din cele mai
normale lucruri din lume, så-i spui fiicei tale cå o iube¿ti.

Î¿i studie din nou mâinile încruci¿ate în poalå.
– Am încercat din råsputeri. Tocmai de aceea m-am certat ¿i m-am

luptat atât de tare cu el. Må gândeam cå dacå voi câ¿tiga vreodatå, va
trebui så fie mândru de mine. Va trebui så recunoascå cå sunt bunå la
ceva. Aveam nevoie de asentimentul lui, care pentru mine echivala, cred,
cu iubirea lui, mai mult decât orice altceva...

A devenit clar din discu¡ia noastrå ulterioarå cå familia lui Jill punea
respingerea ei de cåtre tatål ei pe seama faptului cå î¿i dorise un båiat ¿i
se pomenise, în schimb, cu o fatå. Aceastå explica¡ie facilå a råcelii lui
fa¡å de propriul copil fusese mult mai u¿or de acceptat pentru to¡i membrii
familiei, inclusiv pentru Jill, decât adevårul despre el. Dar dupå o perioadå
îndelungatå de terapie, Jill a recunoscut cå tatål ei nu era legat,
sentimental, de nimeni, cå era, practic, incapabil så manifeste vreun
sentiment de tandre¡e, afec¡iune sau apreciere fa¡å de persoanele din
anturajul såu. Se gåsiserå întotdeauna „motive” pentru reticen¡a sa
emo¡ionalå: certuri sau divergen¡e de opinie, sau evenimente ireversibile,
ca „vina” lui Jill de a se fi nåscut fatå. To¡i membrii familiei preferaserå
så consimtå la legitimitatea acelor motive, în loc så analizeze de ce rela¡ia
cu el era întotdeauna atât de distantå.

Lui Jill i-a fost chiar mai greu så recunoascå incapacitatea tatålui ei de
a iubi pe cineva decât så renun¡e så se învinovå¡eascå pe ea înså¿i. Atâta
timp cât vina era doar a ei, mai exista speran¡å – cå într-o bunå zi ea se va
fi schimbat suficient ca så  producå schimbarea de atitudine a tatålui ei.

Este un adevår valabil pentru to¡i acela cå, dacå ceva ne råne¿te
sentimentele, iar noi spunem tuturor cå numai noi suntem vinova¡i de
ceea ce s-a întâmplat, afirmåm de fapt cå ¡inem situa¡ia sub control:
dacå ne schimbåm, suferin¡a va înceta. Pentru multe din femeile care
iubesc excesiv, aceasta este dinamica ce se aflå în spatele auto-
învinovå¡irii. Recunoscând cå vina este a noastrå, ne agå¡åm de speran¡a
cå vom fi în stare så în¡elegem unde gre¿im ¿i så corectåm gre¿eala, så
controlåm deci situa¡ia ¿i så punem capåt suferin¡ei.

Tiparul acesta, propriu ¿i lui Jill, a devenit evident în timpul unei
¿edin¡e, la pu¡in timp dupå aceea, când îmi povestea despre mariajul
såu. Atraså inexorabil de cineva care-i dådea posibilitatea så reconstituie
climatul lipsit de afec¡iunea tatålui din copilåria ei, Jill realizase un mariaj
ce reprezenta ocazia perfectå de a încerca så recâ¿tige iubirea tåinuitå.

Pe måsurå ce povestea cum l-a cunoscut pe so¡ul ei, mi-a venit în
minte o maximå auzitå de la un coleg terapeut: „Cei ce sunt înfometa¡i
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nu ¿tiu ce så cumpere”. Sim¡ind nevoia disperatå de iubire ¿i apreciere,
¿i obi¿nuitå så fie respinså, de¿i nereu¿ind niciodatå så identifice
respingerea ca atare, Jill era predestinatå så-l întâlneascå pe Paul.

– Ne-am întâlnit într-un bar. Îmi dusesem rufele la spålåtorie ¿i
intrasem pentru câteva clipe în bårule¡ul de alåturi. Paul juca biliard ¿i
m-a întrebat dacå vreau så joc cu el. Am spus ‘Sigur’, ¿i a¿a a început
totul. M-a invitat la maså. L-am refuzat, i-am spus cå nu ies cu bårba¡i
pe care i-am cunoscut la bar. Dar el a venit dupå mine la spålåtorie,
continuând så-mi vorbeascå. ¥n final, i-am dat numårul meu de telefon
¿i am ie¿it cu el în seara urmåtoare.

– N-o så-¡i vinå så crezi ce o så-¡i spun. Douå såptåmâni mai târziu,
ne mutaseråm împreunå. El n-avea unde så stea, iar eu trebuia så må
mut din apartament, a¿a cå ne-am gåsit o locuin¡å împreunå. Nimic din
ce a urmat nu a fost minunat, nici felul cum fåcea dragoste, nici tovårå¿ia
lui, nimic. Dar dupå un an, mama s-a supårat cå tråiam a¿a ¿i m-am
måritat. Jill î¿i scuturå din nou pletele  cârlion¡ate.

În ciuda începutului fortuit, Jill a fost cuprinså curând de obsesii.
Pentru cå crescuse încercând så îndrepte tot ce era gre¿it, a continuat,
bineîn¡eles, så aplice acel mod de gândire ¿i conduitå ¿i mariajului såu.

– M-am stråduit din råsputeri. Pe cuvânt, eu ¡ineam la el cu adevårat
¿i eram hotårâtå så-l fac så må iubeascå ¿i el. Voiam så fiu so¡ia perfectå.
Gåteam ¿i fåceam curat ca nebuna ¿i am încercat så-mi continui ¿i studiile.
Mult timp, el n-a muncit. Pierdea vremea prin caså sau dispårea zile în
¿ir. A fost un iad, toatå a¿teptarea ¿i nesiguran¡a. Dar am învå¡at så nu-l
întreb pe unde fusese pentru cå...

Ezitå, schimbându-¿i pozi¡ia pe scaun.
– Mi-e greu så recunosc asta. Eram atât de sigurå cå voi reu¿i dacå

må stråduiesc din råsputeri, dar uneori må supåram cå dispårea ¿i apoi,
la întoarcere, må båtea.

– N-am spus asta nimånui pânå acum. Mi-a fost ru¿ine. Nu m-am
imaginat niciodatå în postura asta, så ¿tii. Ca o femeie care acceptå så fie
båtutå.

Mariajul lui Jill s-a terminat când so¡ul ei ¿i-a gåsit pe altcineva
într-una din lungile lui absen¡e de acaså. În ciuda agoniei în care se
transformase cåsåtoria ei, Jill a fost distruså când Paul a påråsit-o.

– Îmi dådeam seama cå oricine o fi fost femeia aceea, ea era tot ce nu
puteam eu så fiu. ¥mi dådeam seama exact de ce må påråsise Paul.
Sim¡eam cå eu n-am nimic de oferit nici lui, nici altcuiva. Nu l-am învinuit
cå m-a påråsit. La urma urmei, nici eu însåmi nu må puteam suferi.

Mare parte din activitatea mea cu Jill a constat în a o ajuta så în¡eleagå
boala în care se scufundase de atâta timp, dependen¡a ei fa¡å de rela¡iile
predestinate cu bårba¡i incapabili de afec¡iune. Comportamentul
dependent al lui Jill este similar celui manifestat de persoanele care
folosesc droguri. Începutul fiecåreia din rela¡iile ei amoroase era
caracterizat de un „vârf” – un sentiment de euforie ¿i de bucurie – în
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timpul cåruia credea cå nevoia ei de dragoste, aten¡ie ¿i siguran¡å
emo¡ionalå va fi, în sfâr¿it, împlinitå. Din cauza acestei convingeri, ¿i ca
så se simtå bine, ea devenea tot mai dependentå de bårbat ¿i de rela¡ia cu
el. Apoi, la fel ca drogatul care are nevoie de o cantitate tot mai mare de
drog pe måsurå ce efectul se diminueazå, ea avea tendin¡a så se
adânceascå tot mai mult în rela¡ia cu bårbatul ei, pe måsurå ce ob¡inea
tot mai pu¡inå satisfac¡ie ¿i tot mai pu¡ine împliniri. Încercând så men¡inå
ceea ce fusese odatå minunat ¿i promi¡åtor, Jill î¿i urma bårbatul ca un
câine, având nevoie cu atât mai mult de prezen¡a lui, de certitudinea cå
e iubitå, de iubire, cu cât primea mai pu¡in din toate acestea. Cu cât se
înråutå¡ea situa¡ia, cu atât îi venea mai greu så-i punå capåt, din cauza
nevoii ei stringente. Nu putea så renun¡e.

Jill avea douåzeci ¿i nouå de ani când a venit la mine. Tatål ei murise
de ¿apte ani, dar continua så fie cel mai important bårbat din via¡a ei.
Într-un fel, el era singurul bårbat din via¡a ei, pentru cå în toate rela¡iile
cu bårba¡ii de care se sim¡ea atraså, ea proiecta rela¡ia cu tatål ei ¿i încerca
din råsputeri så câ¿tige dragostea unui bårbat care era incapabil, date
fiind propriile lui probleme, så i-o ofere.

Când experien¡ele din copilårie sunt deosebit de dureroase, suntem
adesea for¡a¡i incon¿tient så re-creåm situa¡ii similare toatå via¡a, din
impulsul de a le putea ståpâni.

De exemplu, dacå am iubit, ca Jill, un pårinte care n-a råspuns iubirii
noastre, ne apropiem, ca adul¡i, de o persoanå asemånåtoare, sau de mai
multe, în încercarea de a „câ¿tiga” vechea luptå: de a fi iubi¡i. Jill era
personificarea acestei dinamici, cåci se sim¡ea atraså, unul dupå altul,
numai de bårba¡i nepotrivi¡i.

Existå o glumå veche despre un bårbat miop care ¿i-a pierdut cheile
pe întuneric ¿i le cåuta în jurul unui felinar. Apare o persoanå care se
oferå så-l ajute så le gåseascå, dar mai întâi îl întreabå: „E¿ti sigur cå aici
le-ai pierdut?” Miopul råspunde: „Nu, da’ aici e luminå.”

Jill, la fel ca miopul din banc, cåuta ceea ce lipsea din via¡a ei, nu
acolo unde ar fi putut så gåseascå, ci acolo unde, fiind o femeie care
iubea prea mult, îi era mai u¿or så caute.

Vom explora, în aceastå carte, ce înseamnå så iube¿ti prea mult, de
ce facem asta, unde am învå¡at så facem a¿a ¿i cum så ne schimbåm
stilul de a iubi într-unul mai sånåtos. Haide¡i så aruncåm o privire la
caracteristicile femeilor care iubesc prea mult, pe rând, de data asta.

1. Prin defini¡ie, provii dintr-o familie dezechilibratå în
care nevoile tale emo¡ionale nu au fost satisfåcute.
Poate cå o modalitate mai adecvatå de a încerca sa în¡elegem aceastå

caracteristicå este de a începe mai întâi cu cea de-a doua parte: „în care
nevoile tale emo¡ionale nu au fost satisfåcute”. „Nevoile emo¡ionale”
nu se referå doar la nevoia de dragoste ¿i afec¡iune. De¿i acest aspect are
importan¡a lui, ¿i mai grav este faptul cå percep¡iile ¿i sentimentele tale
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au fost în mare måsurå ignorate ¿i respinse, în loc så fie acceptate ¿i
validate. Exemplu: pårin¡ii se ceartå. Copiilor le e teamå. Copilul o
întreabå pe mamå: „De ce e¿ti furioaså pe tata?” Mama råspunde: „Nu
sunt furioaså”, de¿i aratå supåratå ¿i îngrijoratå. Copilul se simte nesigur,
teama lui cre¿te ¿i-i spune: „Te-am auzit ¡ipând”. Mama i-o întoarce
enervatå: „ºi-am spus cå nu sunt nervoaså, dar o så fiu dacå nu te potole¿ti!”
Copilul simte acum teamå, confuzie, mânie ¿i vinovå¡ie. Mama l-a låsat
så în¡eleagå cå percep¡iile lui sunt gre¿ite, dar dacå acesta este adevårul,
de unde vine sentimentul de teamå? Copilul trebuie så aleagå acum între
certitudinea cå el are dreptate ¿i cå mama l-a min¡it deliberat, ¿i certitudinea
cå ceea ce aude, vede ¿i simte este gre¿it. Deseori va prefera confuzia, prin
dereglarea percep¡iilor, astfel încât så nu mai fie nevoit så retråiascå
neplåcerea de le vedea invalidate. Acest lucru mic¿oreazå capacitatea
copilului de a avea încredere în sine ¿i în percep¡iile sale, atât în copilårie
cât ¿i la maturitate, mai ales în rela¡iile apropiate.

Nevoia de afec¡iune poate fi ¿i ea respinså sau insuficient satisfåcutå.
Când pårin¡ii se ceartå, sau nu se în¡eleg bine, acordå prea pu¡in timp ¿i
aten¡ie copiilor. Copilul råmâne cu o nevoie neîmplinitå, o “foame” de
iubire, fårå a ¿ti înså dacå så accepte sau så aibå încredere în dragoste ¿i
sim¡ind cå nu o meritå.

ªi acum, så ne întoarcem la prima parte a defini¡iei: provii dintr-o
familie dezechilibratå. Familiile dezechilibrate sunt cele în care au loc
unul sau mai multe din urmåtoarele evenimente:
• abuz de alcool ¿i/sau alte droguri (prescrise sau ilegale).
• comportament compulsiv: manierå compulsivå de a mânca, de a lucra,

de a face curat, de a juca jocuri de noroc, de a cheltui bani, de a ¡ine
regim, de a exersa, etc.; aceste practici nu sunt altceva decât forme
de comportament dependent ¿i de boli care evolueazå în timp; printre
multe alte efecte dåunåtoare, îl au ¿i pe acela de a distruge ¿i
obstruc¡iona contactul sincer ¿i intimitatea între membrii unei familii.

• violentarea fizicå a so¡iei ¿i/sau copiilor.
• comportament sexual abuziv al unuia din pårin¡i fa¡å de copil,

mergând de la seducere la incest.
• certuri ¿i tensiuni permanente.
• perioade de timp îndelungate în care pårin¡ii refuzå så î¿i vorbeascå.
• pårin¡i cu atitudini sau valori conflictuale, sau comportamente

contradictorii, care se întrec în a câ¿tiga devotamentul copilului.
• pårin¡i care intrå în competi¡ie unul cu celålalt sau cu copiii.
• un pårinte care nu se poate apropia de ceilal¡i membri ai familiei ¿i îi

evitå constant, dând vina pe ei pentru aceasta.
• convingeri extrem de rigide în privin¡a banilor, religiei, profesiei,

timpului liber, manifestårilor de afec¡iune, sexului, televiziunii,
gospodåriei, sportului, politicii, etc; obsesia fa¡å de oricare din aceste
lucruri poate obstruc¡iona intimitatea ¿i sinceritatea, întrucât accentul
e pus nu pe rela¡ia între membrii familiei, ci pe respectarea regulilor.
Când unul din pårin¡i manifestå vreunul din aceste tipuri de
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comportament, sau vreuna din aceste obsesii, copilul este cel afectat.
Dacå ambii pårin¡i sunt prin¿i în aceste tipare, rezultatele sunt ¿i mai
defavorabile. Deseori pårin¡ii au tipuri complementare de patologii. De
exemplu, un alcoolic se va cåsåtori destul de frecvent cu un gurmand
sau cu o persoanå care månâncå prea mult, cu rezultatul cå, mai târziu,
fiecare se va lupta så controleze patima celuilalt. Mai existå ¿i cazul
când pårin¡ii se completeazå într-un fel dåunåtor: când o mamå cu o
dragoste sufocantå, care are tendin¡a så î¿i protejeze excesiv copiii, este
måritatå cu un tatå irascibil ¿i insensibil, fiecare dându-i posibilitatea
celuilalt, prin purtarea ¿i atitudinea lui, så stabileascå un raport distructiv
cu copilul.

Familiile dezorganizate apar într-o mare varietate de stiluri ¿i carac-
teristici, dar toate au acela¿i efect asupra vlåstarelor pe care le cresc:
acestora le este våtåmatå întrucâtva capacitatea de a sim¡i ¿i de a stabili
o rela¡ie.

2. Pentru cå tu înså¡i ai primit prea pu¡inå aten¡ie, încerci
så umpli acest gol cu un substitut, devenind femeia
care oferå protec¡ie, mai ales bårba¡ilor care par så
aibå nevoie de a¿a ceva.
Gândi¡i-vå cum se poartå copiii, mai ales feti¡ele, când sunt lipsi¡i de

dragostea ¿i aten¡ia pe care o doresc ¿i de care au nevoie. Dacå un båiat
poate deveni agresiv ¿i manifesta un comportament distructiv ¿i violent,
feti¡ele î¿i îndreaptå cel mai adesea aten¡ia spre påpu¿a favoritå. Când o
leagånå ¿i o mângâie, identificându-se cu ea pânå la un punct, feti¡a se
angajeazå, de fapt, în strådania indirectå de a primi aten¡ia de care are
nevoie. La maturitate, femeile care iubesc prea mult fac acela¿i lucru,
poate doar cu mai multå subtilitate. Devenim, în general, “donatoare”
de afec¡iune în majoritatea, dacå nu în toate, sectoarele vie¡ii noastre.
Femeile care provin din familii dezorganizate (¿i în special, dupå cum
am observat, din familii de alcoolici) sunt extrem de bine reprezentate
în profesiile de asisten¡å socialå: asistente medicale, consilieri, terapeu¡i,
angajate în asisten¡a socialå. Suntem atrase spre cei care au nevoie de
ajutor, ne identificåm din tot sufletul cu suferin¡a lor ¿i cåutåm så-i alinåm,
pentru a domoli propria noastrå suferin¡å. Faptul cå bårba¡ii care ne atrag
cel mai tare par så aibå nevoie de ajutor este normal, dacå devenim
con¿tiente cå la originea atrac¡iei stå propria noastrå dorin¡å de a fi iubite
¿i ajutate.

Bårbatul care apeleazå la noi nu trebuie så fie obligatoriu sårac sau
bolnav. Poate cå nu e în stare så se apropie cum trebuie de ceilal¡i, sau e
rece ¿i lipsit de afec¡iune, sau încåpå¡ânat, sau egoist, sau prost dispus,
sau melancolic. Poate cå e cam sålbatic ¿i iresponsabil, sau incapabil
så-¿i asume o responsabilitate sau så fie devotat. Sau poate ne mårturise¿te
cå n-a fost în stare niciodatå så iubeascå. Depinde de trecutul nostru în
câte feluri råspundem la multiplele forme de neputin¡å. Dar de råspuns,
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vom råspunde cu siguran¡å, cu convingerea cå acel bårbat are nevoie de
ajutorul nostru, de compasiunea ¿i de în¡elepciunea noastrå pentru a-¿i
îmbunåtå¡i via¡a.

3. ¥ntrucât nu ai reu¿it så-¡i transformi pårin¡ii (sau doar
pe unul din ei) în personajele tandre, iubitoare, dupå
care ai tânjit atât, reac¡ionezi cu tot sufletul atunci
când întâlne¿ti acel tip arhicunoscut de bårbat
indisponibil emo¡ional, pe care încerci – ca ¿i în trecut
– så-l schimbi prin iubirea pe care i-o arå¡i.
Poate cå a trebuit så lup¡i cu unul, sau cu amândoi pårin¡ii. Dar orice

ar fi fost gre¿it, absent sau dureros în trecut reprezintå exact ceea ce
încerci så dovede¿ti cå este bine în prezent.

Acum începe så devinå evident cå se petrece ceva nesånåtos ¿i auto-
distructiv. Ar fi bine dacå am veni cu toatå afec¡iunea, compasiunea ¿i
în¡elegerea noastrå în rela¡ia cu bårba¡i sånåto¿i, bårba¡i de la care am
putea spera så primim ceea ce ne lipse¿te. Dar nu suntem atrase de bårba¡i
sånåto¿i, care ne-ar putea oferi ceea ce avem nevoie. Ace¿tia ni se par
plictico¿i. Suntem atrase de bårba¡i care reproduc pentru noi lupta pe
care am dus-o cu pårin¡ii no¿tri, pe vremea când încercam så fim destul
de bune, de iubitoare, de merituoase, de utile ¿i iste¡e ca så câ¿tigåm
dragostea, aten¡ia ¿i aprecierea celor care nu ni le puteau oferi din cauza
propriilor lor probleme ¿i preocupåri. Acum reac¡ionåm ca ¿i cum
dragostea, aten¡ia ¿i aprecierea nu conteazå, dacå nu suntem în stare så
le ob¡inem cu sila de la un bårbat incapabil, ¿i el, så ni le ofere, din cauza
propriilor lui probleme ¿i preocupåri.

4. Terorizatå de posibilitatea abandonului, faci orice så
salvezi de la destråmare rela¡ia cu un bårbat.
Abandonul este un cuvânt tare. Înseamnå så fii påråsit, poate chiar

så mori, pentru cå s-ar putea så nu fii în stare så supravie¡uie¿ti în
singuråtate. Existå abandon literal ¿i abandon emo¡ional. Orice femeie
care iube¿te prea mult a tråit abandonul emo¡ional profund, cu toatå
groaza ¿i vidul sufletesc pe care le implicå. Ca adult, a fi påråsitå de
bårbatul care e întruchiparea – în atât de multe fa¡ete – a celor care te-au
abandonat prima datå, este un fapt care scoate din nou la luminå groaza
din stråfunduri. Desigur, am face totul ca så evitåm retråirea acestui
sentiment. Ceea ce ne conduce la urmåtoarea caracteristicå.

5. Aproape nimic nu va fi prea dificil, nu va lua prea
mult timp, nu va fi prea costisitor dacå îl „ajutå” pe
bårbatul cu care ai o rela¡ie.
Teoria din spatele „ajutorului” este cå, dacå då rezultate, bårbatul va

deveni a¿a cum îl vrei tu, a¿a cum sim¡i nevoia så fie, ceea ce înseamnå
cå vei fi învingåtoare în lupta pentru lucrul dupå care ai tânjit atâta timp.
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A¿adar, în timp ce adeseori suntem mai zgârcite în ceea ce ne prive¿te,
¿i chiar renun¡åm la noi în¿ine, vom merge pânå în pânzele albe ca så-l
ajutåm pe el. Eforturile noastre, fåcute de dragul lui,  includ urmåtoarele:

îi cumpåråm îmbråcåminte, ca så-¿i îmbunåtå¡eascå imaginea;
îi gåsim un terapeut, ¿i-l imploråm så meargå la el;
îi finan¡åm hobby-urile costisitoare, ca så-¿i petreacå timpul mai bine;
trecem prin supliciul schimbårii locuin¡elor, pe motiv cå „el nu e
fericit aici”;
îi dåm jumåtate sau chiar toatå averea sau bunurile noastre, pentru a
nu se sim¡i inferior;
îi oferim o locuin¡å, ca så se simtå în siguran¡å;
îi permitem så abuzeze de noi sentimental, pe motiv cå „n-a fost
låsat niciodatå pânå acum så-¿i exprime sentimentele”;
îi gåsim un serviciu.
Aceasta e doar o listå par¡ialå a modalitå¡ilor în care încercåm så-l

ajutåm. Rareori ne întrebåm cât de oportune sunt ac¡iunile noastre la
adresa lui. În realitate, ne consumåm timpul ¿i energia încercând så
concepem alte modalitå¡i care ar putea da rezultate, mai bune decât cele
pe care le-am aplicat deja.

6. Obi¿nuitå cu lipsa dragostei într-o rela¡ie personalå,
e¿ti dispuså så a¿tep¡i, så speri ¿i så î¡i dai ¿i mai mult
silin¡a så-i faci pe plac.
Dacå o altå persoanå, cu o via¡å diferitå, s-ar gåsi în situa¡ia noastrå,

ar putea spune: „Dar e îngrozitor. Am så-i pun capåt”. Dar noi
presupunem cå, dacå rela¡ia nu merge ¿i noi nu suntem fericite, este
pentru cå încå n-am fåcut tot ce trebuia. Interpretåm fiecare nuan¡å de
comportament ca un semn cå partenerul nostru începe în sfâr¿it så se
schimbe. Tråim cu speran¡a cå mâine va fi altfel. E mai u¿or så-l a¿teptåm
pe el så se schimbe  decât så ne schimbåm pe noi în¿ine, sau ceva din
via¡a noastrå.

7. E¿ti dispuså så î¡i asumi mult mai mult de 50% din
responsabilitate, vinå ¿i imputåri în orice rela¡ie.
Adesea, acelea dintre noi care provin din familii dezechilibrate au

avut pårin¡i iresponsabili, imaturi ¿i slabi. Am crescut repede ¿i am devenit
pseudo-adul¡i, cu mult înaite de a fi pregåtite så purtåm povara acestui
rol. În acela¿i timp, înså, ne-a fåcut plåcere puterea pe care ne-au
conferit-o familia ¿i cei din jur. Acum, ca adul¡i, avem impresia cå nouå
ne revine datoria de a face så func¡ioneze rela¡ia noastrå, ¿i acceptåm
compania unor parteneri iresponsabili ¿i gata så ne aducå învinuiri ce
contribuie la adâncirea certitudinii noastre cå întreaga responsabilitate
ne apar¡ine. Suntem experte în a ne purta povara.
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8. Respectul de sine este extrem de scåzut ¿i în forul tåu interior
nu crezi cå meri¡i så fii fericitå. Crezi, mai degrabå, cå
trebuie så lup¡i pentru a ob¡ine dreptul la fericire.
Dacå pårin¡ii no¿tri nu ne considerå demne de dragostea ¿i aten¡ia

lor, cum putem atunci så credem cå suntem într-adevår bune ¿i pricepute?
Dintre femeile care iubesc prea mult, foarte pu¡ine sunt convinse, în
adâncul fiin¡ei lor, cå meritå så iubeascå ¿i så fie iubite doar pentru simplul
fapt cå existå. Suntem, în schimb, convinse cå avem ni¿te defecte
îngrozitoare, pentru a cåror compensare trebuie så facem foarte mult
bine. Tråim cu vina de a avea aceste defecte ¿i cu teama de a fi descoperite.
Depunem eforturi inimaginabile pentru a încerca så pårem bune de ceva,
tocmai pentru cå noi în¿ine nu o credem.

9. Pentru cå ai a avut parte de o copilårie lipsitå de siguran-
¡å, sim¡i nevoia disperatå de a avea controlul asupra
bårba¡ilor ¿i rela¡iilor tale amoroase. ¥¡i ascunzi acest efort
de a controla oamenii ¿i situa¡iile sub masca “ajutorului”.
Tråind într-unul din mediile haotice ale familiilor dezorganizate –

alcoolic, violent, incestuos – copilul va fi cuprins, fårå îndoialå, de panicå,
la gândul cå familia sa ¿i-a pierdut controlul. Persoanele de care acesta
depinde nu sunt prezente, pentru cå sunt prea bolnave ca så-i asigure
protec¡ia. În realitate, familiile din aceastå categorie sunt mai degrabå o
surså de amenin¡åri ¿i suferin¡å, decât sursa de siguran¡å ¿i protec¡ie de
care are nevoie copilul. Puterea acestui tip de experien¡å fiind atât de
cople¿itoare ¿i devastatoare, acelea dintre noi care au avut de suferit din
aceastå cauzå, „întorc foaia”, cum se spune. Aråtându-ne puternice ¿i
utile celorlal¡i, ne apåråm împotriva panicii care ne cuprinde atunci când
ne aflåm la mâna altora. Nutrim nevoia imperioaså de a fi în preajma
oamenilor pe care îi putem ajuta, tocmai pentru a ne sim¡i în siguran¡å ¿i
ståpâne pe situa¡ie.

10. În rela¡iile tale, tråie¿ti mai curând în visul tåu despre
cum ar putea fi, decât în realitatea situa¡iei în care te afli.

Când iubim prea mult, tråim într-o lume imaginarå, în care bårbatul
lângå care suntem nefericite ¿i nemul¡umite se transformå în ceea ce
suntem sigure cå poate deveni ¿i va deveni cu ajutorul nostru. Pentru cå
¿tim foarte pu¡in despre ce înseamnå så fii fericit într-o rela¡ie, pentru cå
nu avem experien¡a a ceea ce înseamnå så fii cu cineva la care ¡ii ¿i care
î¡i împårtå¿e¿te sentimentele, nu îndråznim så ne apropiem de ceea ce
ne dorim cu adevårat, decât în visul pe care îl tråim.

Dacå am avea un bårbat a¿a cum ne dorim, de ce ar avea el nevoie de
noi? Tot talentul (¿i nevoia compulsivå) pus în slujba „ajutorului dat” ar
råmâne fårå obiect. Cea mai mare parte a identitå¡ii noastre ar ¿oma. De
aceea, alegem un bårbat care så nu fie ceea ce dorim så fie – ¿i continuåm
så visåm.
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11. E¿ti dependentå de bårba¡i ¿i de suferin¡a sufleteascå
În opinia lui Stanton Peele, autorul volumului Love and Addiction

(“Dragoste ¿i dependen¡å”), „experien¡a care genereazå dependen¡å este
aceea care absoarbe con¿tiin¡a persoanei ¿i, asemeni analgezicelor,
calmeazå anxietatea ¿i durerea. Poate cå nu existå nimic mai bun pentru
absorbirea con¿tiin¡ei noastre decât o rela¡ie amoroaså de un anumit tip.
O rela¡ie vicioaså se caracterizeazå prin dorin¡a de a te afla mereu în
prezen¡a lini¿titoare a celuilalt... A doua caracteristicå este diminuarea
capacitå¡ilor persoanei respective de a da aten¡ie celorlalte aspecte ale
vie¡ii sale ¿i de a se ocupa de ele.”

Folosim obsesia fa¡å de bårba¡ii pe care îi iubim pentru a evita
suferin¡a, vidul sufletesc, teama ¿i mânia. Folosim rela¡iile amoroase
ca pe ni¿te droguri, ca så evitåm så con¿tientizåm ceea am sim¡i dacå
ne-am adânci în eul nostru interior. Cu cât mai chinuitoare e rela¡ia cu
bårbatul nostru, cu atât mai intenså e distragerea aten¡iei noastre de la
alte aspecte. O rela¡ie cu adevårat terifiantå îndepline¿te aceea¿i func¡ie
– în cazul nostru – ca un drog foarte puternic. În absen¡a unui bårbat
asupra cåruia så ne concentråm, intråm în abstinen¡å ¿i acuzåm adesea
acelea¿i simptome fizice ¿i psihice care înso¡esc abstinen¡a la
toxicomani: grea¡å, transpira¡ie, frisoane, tremurat, mersul prin camerå,
gânduri obsedante, depresie, insomnie, panicå, ståri anxioase. În efortul
de a calma aceste reac¡ii, ne întoarcem la ultimul partener sau cåutåm
cu disperare altul.

12. Se poate så fii predispuså din punct de vedere
emo¡ional ¿i, de multe ori, biochimic, la dependen¡a
de droguri, alcool, ¿i/sau anumite alimente, mai ales
cele care con¡in zahår.

Criteriul de mai sus se aplicå îndeosebi acelora (dintre femeile ce
iubesc prea mult) ce provin din pårin¡i care fac abuz de anumite substan¡e.
Toate femeile care iubesc în exces poartå în suflet råmå¿i¡e din
experien¡ele anterioare, care le-ar putea determina så facå abuz de
tranchilizante pentru a scåpa de sentimentele chinuitoare. Dar ¿i copiii
proveni¡i din pårin¡i dependen¡i  tind, în general, så mo¿teneascå
predispozi¡ia geneticå spre o anume dependen¡å.

Faptul cå atâtea fiice cu pårin¡i alcoolici dezvoltå dependen¡a de
dulciuri se explicå poate prin identitatea aproape perfectå a structurii
moleculare a zahårului rafinat ¿i a alcoolului etilic. Zahårul rafinat nu
este un aliment, el este un drog. Nu are nici o valoare nutritivå, doar
calorii inconsistente, ¿i poate modifica sever compozi¡ia chimicå a
creierului, fiind pentru multe persoane o substan¡å ce creeazå dependen¡å.

13. Prin atrac¡ia pe care o sim¡i fa¡å de persoanele cu
probleme care trebuie rezolvate, sau prin implicarea
în situa¡ii de cele mai multe ori haotice, incerte ¿i
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chinuitoare din punct de vedere emo¡ional, evi¡i, de
fapt, så-¡i îndrep¡i aten¡ia spre responsabilitatea fa¡å
de propria ta persoanå.

De¿i ne pricepem foarte bine så intuim ce simte altå persoanå, sau så
ne dåm seama de ce are nevoie altcineva, nu suntem “conectate” la
propriile noastre sentimente ¿i nu suntem capabile så luåm decizii
în¡elepte în legåturå cu problemele importante ale vie¡ii noastre, care ne
tulburå. De multe ori nu ¿tim cine suntem noi in¿ine, iar implicarea în
probleme critice ne împiedicå så ståm ¿i så ne gândim în lini¿te la ele.

Asta nu înseamnå cå n-am putea juca teatru. Am putea ¡ipa ¿i zbiera,
am putea plânge ¿i jeli. Dar suntem incapabile så ne folosim emo¡iile
pentru a ne cålåuzi în alegerea a ceea ce este cu adevårat necesar ¿i
important pentru via¡a noastrå.

14. S-ar putea så ai o înclina¡ie spre ståri depresive
episodice, pe care încerci så le împiedici prin emo¡ia
pe care ¡i-o procurå o rela¡ie instabilå.

Exemplu: Una din clientele mele, care fåcuse cândva o depresie ¿i
era cåsåtoritå cu un alcoolic, compara via¡a alåturi de so¡ul ei cu un
accident de ma¿inå care ¡i se întâmplå în fiecare zi. Îngrozitoarele
fluctua¡ii, surprizele, manevrele, imprevizibilitatea ¿i instabilitatea rela¡iei
reprezentau pentru ea un ¿oc constant, zilnic. Dacå ai avut vreodatå un
accident de ma¿inå fårå så fi fost grav rånit, trebuie så fi tråit un „punct
culminant” al sim¡urilor, la o zi-douå dupå accident. Asta se întâmplå
din cauza ¿ocului suferit de organismul tåu, ¿i a adrenalinei care se
formeazå în cantitå¡i neobi¿nuit de mari. Adrenalina e responsabilå pentru
„punctul culminant” al sim¡urilor tale. Dacå e¿ti o persoanå care suferå
de depresii, vei cåuta, incon¿tient, situa¡ii care te ¡in în alertå,
asemånåtoare unui accident de ma¿inå (sau mariajului cu un alcoolic),
cåci, nu-i a¿a, trebuie så fii „la înål¡ime” ca så evi¡i o depresie.

Depresiile, alcoolismul ¿i abuzul de alimente se înrudesc ¿i par a se
mo¿teni genetic. De exemplu, majoritatea femeilor bolnave de anorexie
cu care am lucrat au avut ambii pårin¡i alcoolici, iar multe din pacientele
mele cu probleme depresive au avut cel pu¡in un pårinte alcoolic. Dacå
provii din pårin¡i alcoolici, s-ar putea så devii o persoanå depresivå din
douå motive: trecutul tåu ¿i mo¿tenirea geneticå. Ironia soartei face ca
emo¡ia unei rela¡ii cu cineva care suferå tocmai de o asemenea boalå så
te tenteze foarte tare.

15. Nu te sim¡i atraså de bårba¡i amabili, echilibra¡i,
demni de încredere ¿i interesa¡i de persoana ta. Pe
ace¿tia îi consideri „plictico¿i”.

Bårba¡ii instabili ni se par atrågåtori, cei pe care nu te po¡i bizui –
provocatori, cei imprevizibili – romantici, imaturii – încântåtori, iar
capricio¿ii – misterio¿i. Bårbatul furios are nevoie de în¡elegerea noastrå.
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Nefericitul are nevoie de alinarea noastrå. Bårbatul neadaptat are
nevoie de încurajarea noastrå, iar cel insensibil de cåldura noastrå
sufleteascå. Dar nu putem så „reparåm” un bårbat care e bun a¿a cum
este, iar dacå este în¡elegåtor ¿i grijuliu fa¡å de noi, nu-l putem suferi.
Din nefericire, dacå nu avem posibilitatea så iubim un bårbat în exces,
nu-l putem iubi deloc.

În capitolele urmåtoare, fiecare din femeile cu care ve¡i face
cuno¿tin¡å, are, ca ¿i Jill, povestea ei despre ce înseamnå så iube¿ti prea
mult. Poate cå povestea lor te va ajuta så în¡elegi mai limpede tiparele
propriei tale vie¡i. Astfel, vei fi în stare så folose¿ti instrumentele oferite
în ultima parte a cår¡ii ca så schimbi acele tipare într-o nouå configura¡ie
de împlinire, dragoste ¿i bucurie. Asta vå doresc din toatå inima.




