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Trecerea de la întâlnire la relație

Cred că fie ca re din tre noi este  lo cuit de acea as pi ra ție pro-
fun dă, ne o bo si tă, aproa pe per ma nen tă și fără în do ia lă in des-
truc ti bi lă că tre o sta re de uni ta te, de îm pli ni re ori gi na lă. Este 
do rin ța de a în cer ca să gă sești, să îți apro pii și să te unești cu 
un du blu al tău sau de a re gă si acea par te care îți lip seș te și 
din care păs trezi – toți, fără ex cep ție, o păs trăm – o urmă 
nos tal gi că în stră fun  dul fi in ței.

Exis tă în fie ca re un spa țiu pri vi le giat, un loc spe cial, păs-
trat pen tru fi in ța mult aș tep ta tă, do ri tă, vi sa tă, care va ști să 
ne în țe lea gă, să ne iu beas că ne con di țio nat și poa te chiar să 
ne poar te de gri jă. Exis tă la cei mai mulți din tre noi ne vo ia 
vi ta lă de a ne uni cu un par te ner care să știe să ne pri meas că 
dra gos tea, aten ția noas tră și pre zen ța apro pia tă. Un par te ner 
care să fie re cep ta cu lul do rin ței noas tre de a iubi și de a fi 
iu biți. 

Aceas tă cău ta re, în func ție de is to ria sau di na mi ca per so na lă a 
fie că ru ia, va fi preponderent ac ti vă sau preponderent pa si vă.

Îl căutăm în mod activ pe celălalt atunci când cău tarea noas-
tră este în so ți tă în spe cial de me to de și stra te gii care țin de 
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se duc ție. Atunci când aceasta este mar ca tă de re cur ge rea la 
ati tu dini, la com por ta men te și la in ves ti ții orien ta te că tre 
ce lă lalt. Acest gen de cău ta re este mo bi li za tor, in ven tiv și dă 
naș te re unei în tregi regii, cu sce na rii care în mod aproa pe 
ex clu siv por nesc de la ideea de a face ceva pen tru ce lă lalt sau 
chiar de a face ceva în lo cul lui.

Deși, la pri ma ve de re, aten ția care de cur ge din aceas tă for mă 
de cău ta re pare pli nă de ge ne ro zi ta te și de vo ta ment, de foar te 
multe ori ea este con strân gă toa re și ur mă reș te să trans for me 
re la ția în tr-o for mă de a pune stă pâ ni re asu pra ce lui lalt.

Fra ze le-che ie după care pu tem re cu noaș te aceas tă di na mi că 
re la țio na lă sunt de ti pul:

„Poți con ta pe mine.“
„Să nu faci ni mic fără mine.“
„Voi face to tul pen tru tine.“
„Nu te voi pă ră si nici o da tă…“

Îl căutăm în mod pasiv pe celălalt atunci când cău tarea 
noastră con stă cu pre că de re în tr-o ati tu di ne de expec ta ti vă, 
în spe ran țe, adi că ce reri im pli ci te. For ma cli ni că cea mai 
im por tan tă a aces tui fel de a fi este bine-cu nos cu tul sin drom 
al „Fru moa sei din pă du rea ador mi tă“.

Aces ta poa te apă rea atât la băr bați, cât și la fe mei, adi că la 
toa te ace le per soa ne ino cen te, care cul ti vă în vi su ri le lor spe-
ran ța ma gi că și se cre tă că în tr-o zi vor fi tre ziți și co ple șiți cu 
fe ri ci re de Făt-Fru mos sau de Ileana-Co sân zea na.

Fie ca re din tre acești oa meni se aș teap tă de la par tener să 
răs pun dă ne voi lor și do rin țe lor sale, să fie în ace lași timp 
ca pa bil să-i sa tis fa că lip su ri le, să-i vin de ce ră ni le, să-i re pa re 
eșe cu ri le și chiar să-i um ple golu ri le din tre cut.
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Fra ze le-che ie care mar chea ză aceas tă di na mi că sunt de ti pul:

„Con tez pe tine.“
„Am ne vo ie de tine.“
„Nu pot trăi fără tine.“
„Fără tine, nu aș în sem na ni mic…“

Un cu plu este în ace lași timp o re țea com ple xă de tato-
nări, de con frun tări, în fi ri pa te în ju rul aș tep tă ri lor-da to rii, 
al da ru ri lor-crean țe, al mi siu ni lor, al obli ga ți i lor și al pri-
va țiu ni lor. Exis tă, bi ne în țe les, și posi  bi li ta tea de a fi fe ri cit, 
de a te simți îm pli nit pe câ te va din tre ca na le le ace lei re țe le. 
Ră mâ nân du-ți tot o da tă spe ran ța tă cu tă că ce lă lalt… va 
pre lua sem na le le pri  mi te și le va am pli fi ca.

Aceas tă as pi ra ție și aceas tă cău ta re con știen tă sau in con-
știen tă a unei uni tăți ne do mi nă speranțele, ne um ple de 
di na mism și sti mu lea ză ela nuri ne aș tep ta te că tre un du blu 
al nostru, în di rec ția unei fi in țe com ple men ta re, in di fe rent 
dacă aceas tă com ple men ta ri ta te este îm pli ni tă prin ase mă-
na re (ce lă lalt po zi țio nân du-se si me tric) sau prin di fe ren ție re 
(ce lă lalt po zi țio nân du-se asi me tric).

Ele dau naș te re la nu me roa se în cer cări de a găsi nu nu mai 
su fle tul-pe re che, ci și ale sul, băr ba tul sau fe me ia vie ții noas-
tre, „El și nu mai el“, „Ea, din tre toa te ce le  lalte“, „Eram con-
vinsă că era fă cut pen tru mine, știam că nu mai el este ale sul 
și ni meni al tul!“
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Aceas tă mi to lo gie – care ne face să spe răm și să cău tăm băr-
ba tul sau fe me ia vie ții noas tre – este ade sea strâns le ga tă de 
cer ti tu di nea că suntem ca pa bili să ofe rim și să pri mim în 
su fle tul și în via ța noas tră iu biri inal te ra bi le, ino xi da bi le, 
iu biri ca pa bi le să su pra vie țu ias că pro mi siu ni lor, scu ze lor, 
ier tă ri lor, iu biri care să rezis te în fața ilu zi i lor, a uzu rii tim-
pu lui, a de for mă ri lor im pu se de co ti dian și a ră ni lor ine-
ren te vie ții. Și ade sea plă tim un preț mult prea mare pen tru 
aceas tă cre din ță, în da u na res pec tu lui față de la tu ra esen ția lă 
a fi in ței noas tre.

Acea credință aproa pe uni ver sa lă, în te me ia tă pe exis  ten ța 
unei Iu biri Uni ce, veș ni ce și fără cu sur, în țe lea să și pri mi tă 
drept gaj pentru o fe ri cire du ra bi lă, ne face mult prea ade-
sea să ui tăm toc mai fap tul că o re la ție fi reas că și să nă toa să 
tre buie în tre ți nu tă, hră ni tă, res pec ta tă. Că ea tre buie cu pre-
că de re să fie pro te ja tă de po lua rea ex ce si vă, fe ri tă de ine vi ta-
bi le le al te rări im pu se de in ti mi ta tea care apare într-o con vie-
țui re cu nor mă în trea gă.

Când în tâl ni rea de vi ne participare 
și dez vol ta re a fie că ru ia

În con frun ta rea di rec tă cu fie ca re zi
se ivesc mo men te pre țioa se.
Pre cum acel mo ment pri mit, am pli fi cat,
in ven tat spe cial pen tru noi doi
la că de rea aces tei seri.

Și vreau să‑i păs trez cu gri jă urma
mult din co lo de amin ti re.
Îți mai amin tești a cui a fost pro pu ne rea,
a cui a fost in vi ta ția?
Și pre zen ța că rui mo ment – din tre cut 
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sau care încă nu a sosit –
o săr bă to rim acum?
Mai tră ieș te oare în tine amin ti rea
ace lei do rin țe
de a ne re gă si în acest loc,
din care să luăm ce e mai bun
și a cărei in ten si ta te să ne ame țeas că?

Ne‑am ar mo ni zat cu do rin ța 
de hra nă vi ta lă,
apoi cu plă ce rea schim bu lui de pri viri,
cu aban do na rea cu vin te lor dă rui te
și cu pri mi rea fra gi lei apro pieri.
Ne‑am îm păr tă șit din se cre tul cu vin te lor
și am re creat în aceste lo curi 
o par te din tre ela nu ri le noas tre…

Și iată, poa te că vom re veni,
si gur vom re veni,
să mai lă săm încă pu țin din fie ca re 
în tr‑un ipo te tic noi.

Pen tru a avea o căs ni cie fe ri ci tă, nu este su fi cient să te că să-
to rești cu băr ba tul iu bit sau cu fe me ia iu bi tă, mai tre buie să 
și iu bești băr ba tul sau fe me ia cu care te-ai că să to rit!

Veche zicală populară

Care sunt for țe le și mi ze le sub sem nul că ro ra are loc în tâl ni-
rea amo roa să?
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Pen tru toa tă lu mea, aces tea au ori gini di ver se, pu tând fi mai 
re cen te sau mai în de păr ta te.

Eu le-am re u nit în pa tru mari ca te go rii:

• atrac ți i le
• sen ti men te le
• te me ri le
• ale ge ri le in con știen te.

Fe ri ci rea și tris te țea se îm ple tesc.
Sunt strâns le ga te una de cea lal tă,
organic îm ple ti te, 
aș pu tea spu ne chiar ar mo ni za te.
Și to tuși, fe ri ci rea și tris te țea nu se ames te că. Ele rămân 
sen ti men te au to no me, cu ră dă cini și fruc te spe  ci fi ce.
Dacă pot în drăzni să fiu fe ri cit sau trist ală turi de acel om 
pe ca re-l iu besc, fără să simt că aceste sen ti men te îmi sunt 
fu ra te, în seam nă că mă aflu lân gă cine va care mă iu beș te.

1.1. Atracţiile

O atrac ție poa te fi fi zi că, emo țio na lă sau spi ri tu a lă. Poa te fi 
de ase me nea și cir cum stan ția lă, le ga tă de o sta re anu me, de 
o sen si bi li ta te sau de o re cep ti vi ta te spe cia lă.

Se poa te să fim atrași nu nu mai de fru mu se țea sau de far me-
cul cui va, ci și de fra gi li ta tea, ne fe ri ci rea sau chiar de bru ta-
li ta tea sa.
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Pu tem fi emo țio nați sau incitați de scli pi rea unei întâm plări, 
a unei des chi deri, a unei dis po ni bi li tăți sau de lip sa de con-
di țio na re per ce pu tă la ce lă lalt.

Sau pu tem fi ne li niș tiți, mo bi li zați, sti mu lați de un re fuz, de 
o res pin ge re, de o lip să de in te res ma ni fes ta tă față de noi sau 
față de o la tu ră a noas tră. 

Pu tem fi sen si bili în fața vul ne ra bi li tă ții sau a slă bi ciu nii 
unei per soa ne, care vor trezi în noi sen ti men te de com pa-
siu ne, de de vo ta ment sau sen ti men te mai com ple xe, gru pa te 
în ju rul ne voii de a reface, de a aju ta, de a sus ți ne, de a-ți 
asu ma res pon sa bi li ta tea sau de a sal va.

Prin ur ma re, în ast fel de con di ții iau naș te re su ges tii re la-
țio na le ima gi na re, care une ori se vor auto a li men ta ani și ani 
de-a rân dul.

„Dacă se ba zea ză pe mine, în seam nă că re pre zint o va loa re.“
„Având grijă de ea, îi voi men ți ne de pen den ța față de ne vo ia 
de mine.“
„Voi re uși să-l iu besc cum nu l-a mai iu bit ni meni nici o da tă 
până acum! Și în același timp, voi hrăni spe ran ța că, mul țu-
mi tă mie, gra ție iu bi rii mele pen tru el sau gra ție iu bi rii lui 
pen tru mine, va re nun ța la ți gări, la bău tu ră, la dro guri, la 
că ță ră ri le pe munte!“

Atrac ția fi zi că, în ca zul în care dă naș te re do rin ței, are mult 
mai pu ți nă in flu en ță asu pra în tâl ni rii amo roase decât își 
ima gi nea ză mulți din tre noi, deoa re ce, în re a li ta te, acest gen 
de atrac ție de clan șea ză nu me roa se te meri în cel care face 
obiec tul do rin ței. Te meri și frus trări, dar și re ac ții de apă ra re 
sau de re zis ten ță, sur de, te na ce.

„Pe el nu-l in te re sea ză de cât cor pul meu.“
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„Pe ea nu o in te re sea ză cine sunt eu cu ade vă rat.“
„În tr-o bună zi, o să se sa tu re. Va des co peri că nu sunt chiar 
atât de in te re san tă.“
„Nu pot iubi pe ci ne va care se lasă în șe lat de apa  rențe.“
„Nu pot avea în cre de re în ci ne va care se lasă or bit de felul în 
care arăt… și nu de ceea ce sunt în re a li ta te.“
„Pu țini băr bați știu câtă umi lin ță im pli că fap tul de a fi fru-
moa să, de câtă for ță ai ne vo ie pen tru a face față ne plă ce rii 
tre zite de pri vi ri le pli ne de do rin ță și de decep ți i le pe care le 
de clan șezi în mod ine vi ta bil.“

Cu vin te le iu bi toa re nu re u șesc aproape nici o da tă să po le-
ias că em ble ma unei proas te ima gini de sine sau a unei sti me 
de sine ju pui te de vie.

Ima gi ni le pe care le avem de spre noi în și ne se în frun tă cu cele 
pro pu se de ce lă lalt. Sen ti men tul pro fund și une ori de nemăr-
tu ri sit al pro priei noas tre va lori este su pus la o pro bă cu se rul 
ade vă ru lui! Este pus la în cer ca re în toa tă com ple xi ta tea sa, cu 
toa te miș că ri le ca lei dos co pice și cu toa te con tra dic ți i le sale.

Une ori, pu tem des co peri ex pri ma rea aces tor con flicte in te-
rioa re la mul te fe mei și la mulți băr bați care fac afir ma ții 
ama re, de ge nul:
„Nu în țe leg ce o atra ge la mine! Ce am eu în plus față de al ții? 
Dacă m-ar cu noaș te cu ade vă rat, n-ar mai ră mâ ne cu mine!“

Nu ale gem să iu bim, iu bim pur și sim plu.

Olympia Alberti
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1.2. Sen ti men te le

Une ori, sentimentele pot iz bucni, ne pot in va da brusc, dar 
de cele mai mul te ori au ne vo ie de timp pen tru a se con tu ra 
în cel care le nu treș te. Sen ti men te le noas tre au ne vo ie să le 
ve nim în în tâm pi na re, să le lăsăm li ber ta tea de a se naș te. 
Une le tra ver sea ză peri oa de în de lungi de ges ta ție, se cre te și 
la bo rioa se, alte le se tre zesc im pe tu os și im pre vi zi bil.

Nu avem nicio pu te re asu pra sen ti men te lor care tră iesc în 
noi. Nu le pu tem im pu ne să fie ceva mai mult aici și mai 
pu țin din co lo. Să fie de o anu mi tă ca li ta te sau in ten si ta te. 
Nu ne pu tem or do na să iu bim sau să înce tăm să iu bim.

Cu to ții am au zit vor bin du-se de spre dra gos tea subi tă, la 
pri ma ve de re, dar se pare că pu țini din tre noi au trăit acest 
mag ne tism bru tal și vio lent în tre un iu bit și o iu bi tă.

Unii vi sea ză la aceas ta ca la o so lu ție ma gi că, ce le-ar per -
mi te să gă seas că o re la ție gata de pus în funcțiune, la pa chet, 
fă când ast fel eco no mie de ex pe rien ța in tră rii în re la ție, de 
ris cul de a fi re fu zați. Ar fi su fi cien tă o pri vi re și lu cru ri le s-ar 
des fă șu ra de la sine. Cre din ța în dra gos tea la pri ma ve de re 
nu este pro prie ne a pă rat femei lor. Mulți băr bați ne li niș tiți 
sau spe riați de ideea de a in tra în tr-o re la ție și de a face față 
unei re la ții re ale par să fie bân tuiți de aceas tă spe ran ță.

Așa dar, pen tru mulți, gă si rea fe meii idea le sau a băr ba tu lui 
ideal ră mâ ne do rin ța se cre tă su pre mă.



Pot avea sen ti men te foar te pu ter ni ce, mi nu na te pen tru o 
per soa nă, dar pot să fiu în ace lași timp în cer cat de trăiri 
(emo ții, per cep ții) une ori fan tas ti ce, al te ori di fi ci le, pen‑
tru că sunt du re roa se sau mult prea încă r ca te de su fe rin ță. 
Dra gos tea și sta rea de con fort nu sunt în tot dea u na pe 
aceeași lun gi me de undă. Sen ti men te le și trăi ri le nu sunt 
me reu în ar mo nie.
Pe de altă par te, pot avea sen ti men te su per fi cia le, fără să 
mă simt an ga jat față de ci ne va, dar să tră iesc o sta re ui mi‑
toa re de bine, un acord aproa pe per fect.
Sen ti men te le se în scriu în timp, în tr‑o le gă tu ră.
Trăi rea ține mai mult de pre zent, de ne si gu ran ța efe me‑
ru lui. Se aga ță de cli pă, chiar dacă re zo nea ză în func ție 
de tre cut. 
As pi ra ția noas tră cea mai pro fun dă este aceea a coa bi tă rii 
ar mo nioa se și sta bi le din tre sen ti men te și trăiri.
Fe ri ci rea ține de echi li brul im per cep ti bil, dar nu mai 
pu țin real din tre un pre zent ar mo ni zat cu tre cu tul și îna‑
in te‑mer gă tor al vi i to ru lui.


