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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.


