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Lui Shawn, pentru curajul insuflat. Lui Jessica şi lui Peter, pentru 
motivaţia ce mi‑au inculcat‑o. Lui Scott şi lui Howie, pentru că mi‑au 
dat ocazia să împlinesc acest vis.

— N.J.

Tuturor celor care mi‑au fost alături, lui Nancy, Kyle, Luke, 
mamei şi tatălui meu — cu toată dragostea, vă mulţumesc pentru 
dragostea voastră.

— S.S.

Lui Jean, soţia mea, dragostea vieţii mele, cel mai drag prieten şi 
coleg. Îţi mulţumesc pentru dragoste, sprijin şi pentru că m‑ai învăţat 
cum să fiu aproape uman. Copiilor noştri, Heather şi David, şi par‑
tenerilor lor, Tim şi Amanda, care de asemenea m‑au învăţat atâtea 
despre viaţă şi dragoste.

— B.B.

Vreau să le mulţumesc celor dragi, Janine, Mat, Leah, pentru 
sprijinul constant şi pentru că mi‑au dat ocazia să‑mi investesc 
dragostea în vieţile lor. 

Vreau să le mulţumesc părinţilor mei, Claire şi Arnold, pentru 
dragostea pe care ne‑au transferat‑o din conturile lor bancare bogate 
în sentimente.

În cele din urmă, vreau să‑i spun coautoarei mele, Natalie: 
„Felicitări, e cea mai bună carte scrisă de un autor nou în domeniu 
pe care am citit‑o!“.

— H.M.
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Mulţumiri
Am dori să mulţumim pe această cale specialiştilor din diverse 
domenii, cum ar fi ştiinţa socială a familiei, economie, finanţe, 
care de‑a lungul deceniilor au construit o bază pentru cunoaştere, 
permiţându‑ne astfel şi nouă să putem concepe o carte ca aceasta. 
Concret, am dori să le mulţumim lui Karl şi lui Amy Locke, 
specialişti la Locke and Associates; lui David Cordova, finanţist; 
lui Mike Gegen, prim‑vicepreşedinte la Dain Rauscher, Inc., 
pentru că ne‑au împărtăşit din cunoştinţele lor de specialitate. 
Graţie acestor profesionişti, am beneficiat de un feedback exce‑
lent pentru realizarea celei de‑a treia părţi a cărţii. Însă am vrea 
să vă spunem, în numele acestora, că suntem responsabili de con‑
ţinutul acestei cărţi, iar amabilitatea lor în a ne oferi sfaturi nu 
înseamnă că aceştia ne împărtăşesc tezele ori că au verificat 
conţinutul ideatic al cărţii. Le suntem recunoscători pentru 
sfaturile acordate.

Exceptând alte menţiuni, cuplurile despre care discutăm aici 
sunt fie fictive, fie deghizate, însă situaţiile şi problemele sunt 
cât se poate de reale. Caracterul real al exemplelor provine din 
anii de experienţă pe care îi avem în lucrul cu cuplurile, făcând 
cercetare, organizând workshopuri şi oferind consiliere. Orice 
informaţie care ar putea trimite la situaţii reale a fost schimbată. 
Le mulţumim tuturor cuplurilor care ne‑au împărtăşit povestea 
lor în diferite moduri, care au contribuit la o înţelegere mai 
profundă a temelor despre care am scris aici. Toţi avem de învăţat 
unii de la alţii.
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Nu ne ajung cuvintele de mulţumire pentru a ne manifesta 
recunoştinţa faţă de personalul de la PREP, Inc. pentru asistenţa 
continuă de care au dat dovadă, ajutându‑ne să găsim cuplurile 
cu probleme cât se poate de concrete — ca să nu mai pomenim de 
eforturile extraordinare de a ne insufla curaj, lucru care ne‑a 
impulsionat să realizăm această carte. Numeroşi sunt cei ce ne‑au 
ajutat să scriem cartea de‑a lungul anilor, dar de această dată am 
dori să‑i menţionăm pe Nita Wassenaar, Amber Howell, Sheryl 
Haddock, Mandy Rutt şi Barb Boonstra. Nici că s‑ar fi putut un 
colectiv mai talentat ori mai amabil ca acesta!

Dorim să ne exprimăm aleasa preţuire faţă de doi colegi şi 
prieteni care s‑au dovedit extrem de pasionaţi în a ajuta cuplurile 
să‑şi dezvolte căsnicii fericite şi durabile. Bill Coffin a demonstrat 
că este un vizionar neobosit, asistându‑ne în efortul de a asigura 
conso lidarea căsătoriilor durabile. El s‑a dovedit deosebit de abil 
când s‑a pus problema procurării de informaţii empirice despre 
cupluri, folosind toate informaţiile accesibile în serviciile militare 
ameri cane. Dar, în primul rând, el este prietenul nostru şi îl apre‑
ciem pentru aceasta. De asemenea, îi mulţumim lui Diane Sollee 
pentru eforturile supraomeneşti de a atrage interesul pentru edu‑
caţia de cuplu la nivel naţional. Dezvoltând conferinţa şi site‑ul 
web inti tulat Smart Marriages (www.SmartMarriages.com), 
aceasta le‑a oferit oamenilor provenind din medii extrem de dife‑
rite un cadru pentru a se întâlni şi a‑şi împărtăşi cunoştinţele, 
aptitudinile şi experienţele, având un unic scop comun, cel de a reuşi 
să‑şi con solideze mariajele, pentru a fi mai fericite şi mai dura‑
bile. Aceasta ne este o bună prietenă şi ne împărtăşeşte pasiu nea 
pentru prevenţia terapeutică. Dacă vrei să afli ceva nou din do‑
meniul căsătoriilor, o poţi întreba pe una dintre aceste două 
persoane, pe care ne simţim privilegiaţi să le putem numi prie‑
tenii noştri.

O parte a cercetării dezvoltate în lucrarea de faţă a fost sus‑
ţinută de‑a lungul anilor de Universitatea din Denver, de Institutul 
Naţional de Sănătate Mentală şi de Fundaţia Naţională de Ştiinţă. 
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Suntem recunoscători tuturor acestor instituţii pentru sprijinul 
acordat — acest sprijin ne‑a ajutat să punem bazele cercetării 
pentru numeroase strategii de consolidare a relaţiilor, pe care le 
sugerăm în această carte. În prezent, cercetarea noastră verifică 
unele dintre strategiile descrise în partea a doua a cărţii şi este în 
parte susţinută printr‑un grant oferit de Institutul Naţional de 
Sănătate Mentală, Departamentul de cercetare în domeniul 
serviciilor şi intervenţiilor, ramura de tratament şi prevenire 
pentru adulţi şi bătrâni (Grant 5–ROI‑MH35525–12, „Efectele pe 
termen lung ale intervenţiei premaritale“, acordat lui Howard 
Markman şi lui Scott Stanley).

Îi mulţumim editorului nostru de la Jossey‑Bass, Alan Rinzler, 
pentru că s‑a dovedit extrem de amabil şi ne‑a sprijinit în ceea ce 
am întreprins de‑a lungul timpului. Ne‑a îndrumat în scrierea 
mai multor cărţi, care au apărut cu sprijinul şi impulsionate de 
acesta şi care sunt menite să schimbe vieţile oamenilor care le 
citesc şi acţionează potrivit lor. Apreciem imens coordonarea 
înţelegătoare şi înţelepciunea personalului de la Jossey‑Bass şi 
Wiley și le mulţumim pentru sprijinul şi sfaturile acordate pe 
parcursul pro cesului de creaţie a acestei cărţi. Îi suntem în mod 
special recu noscători pentru efortul deosebit redactorului nostru, 
Michele Jones. Michele nu numai că ne‑a ajutat cu partea de 
gramatică, dar ne‑a şi provocat, ajutându‑ne astfel să scriem mai 
clar şi cu mai mare impact (deşi pare să aibă o chestie cu 
repetarea cu vântului „chestie“!). De asemenea, vrem să le 
mulţumim lui Lasell Whipple şi lui Amy Scott pentru încurajările 
din suflet de a duce totul la bun sfârşit.

Au trecut ceva ani de când am discutat toţi patru despre 
posibilitatea de a scrie această carte. Bill a dedicat mare parte din 
viaţa sa profesională studiului economiei familiei; el a văzut 
nevoia unei cărţi care să reunească două poluri separate, pe de o 
parte informaţiile destinate ajutării cuplurilor să‑şi construiască 
relaţii durabile, pe de altă parte informaţiile destinate în a‑i ajuta 
pe oameni să se descurce cu administrarea banilor şi a averii. 
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Îi suntem cu toţii recunoscători pentru că a putut intui nevoia de 
a ajuta cuplurile să navigheze prin apele învolburate, la 
confluenţa dintre căsătorie şi bani. Bill ar dori să le mulţumească 
pentru ajutorul acordat de‑a lungul anilor prietenilor şi colegilor 
profesori, care l‑au învăţat despre chestiuni financiare, în special 
lui Tom Garman, Ray Forgue, Jean Lown, Flora Williams, precum 
şi colegilor săi de la Asociaţia pentru Consiliere Financiară şi 
Edu caţie în Planificarea Investiţiilor, pentru că l‑au încurajat să 
lu creze la acest proiect.

Având în vedere experienţa lui Bill în economia familiei, cea a 
lui Natalie în ştiinţele afacerii şi ale consumatorului, cea a lui 
Scott şi Howard în ştiinţele sociale ale căsătoriei, pe de o parte, 
şi ale afacerilor, pe de altă parte, credem că vă încredinţăm o 
carte care vă poate influenţa vieţile în profunzime, în mod deplin. 
Însă nu vom uita niciodată că ne bazăm pe munca, intuiţiile şi 
înţelepciunea celor au fost înaintea noastră.



Introducere

Ce am făcut în  
vacanţa de vară
Natalie H. Jenkins

Se spune că experienţa de viaţă e cel mai bun profesor. Nu sunt 
sigură dacă e chiar cel mai bun, dar cu siguranţă mi‑a dat nişte 
lecţii de bază vara trecută. Am mers într‑o excursie cu canoea pe 
râul Colorado cu nişte prieteni (Chuck şi Vicky, Chris şi Traci, 
împreună cu toţi copiii noştri). Chuck mai fusese şi înainte în 
acest gen de excursie, de aceea ştia lucruri de care noi nu aveam 
habar. Ne‑a arătat un film instructiv despre cum se vâsleşte la o 
canoe. Eu şi cu Shawn (soţul meu) nu l‑am urmărit. (Cât de greu 
poate fi să vâsleşti la o canoe?, ne‑am întrebat.) Am ajuns la râu 
într‑o minunată zi de iulie, am încărcat barca şi eram pregătiţi să 
plecăm când am observat că celelalte cupluri şi‑au legat echi‑
pamentul la baza canoei. Noi nu am procedat la fel, deoarece, în 
primul rând, nu aveam niciun fel de frânghie şi apoi n‑am crezut 
că am putea fi atacaţi de o bandă de piraţi de canoe care să ne 
fure tot echipamentul. 

Am pornit. Pe parcursul întregii dimineţi, ne‑am simţit 
excelent în larg. Ne distram de minune pe canoe, jucând Frisbee. 
Aruncam discul Frisbee de la o barcă la alta, ratam, încercam să 
vâslim puţin înapoi, recuperam discul Frisbee şi‑l aruncam din 
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nou. Mai veniserăm echipaţi şi cu pistoale cu apă masive care te 
făceau ciuciulete. Luptele erau crâncene şi nimeni nu reuşea să 
stea uscat prea mult timp. Acestea au fost clipe memorabile. 

La prânz, ne‑am oprit să luăm masa. Copiii se jucau în nisip. 
Chuck a încercat să‑mi spună una, alta despre vâslit. Mi‑a spus: 
„Vezi, Nat, că după‑masă râul va deveni ceva mai nărăvaş“. Şi, în 
timp ce mi‑a arătat nişte figuri cu vâsla în aer, a zis: „Uite, aşa se 
execută manevra J, de menţinere a canoei în echilibru“. Cel 
puţin, cred că asta mi‑a spus. M‑am făcut că ascult ce‑mi zicea în 
legătură cu vâsla care trebuie să descrie un traseu în formă de „J“, 
dar în realitate eram mult mai interesată să‑mi apuc porţia de 
negresă înainte să ajungă copiii la ea. 

Aşa că, după prânz, am ieşit din nou în larg. Chuck a avut 
dreptate. Apele râului au devenit ceva mai dificile după‑masă. 
N‑am mai avut nevoie de pistoalele cu apă ca să stăm uzi. Asta era 
de‑acum treaba râului. Apoi ne‑am oprit din nou. Chuck şi Vicky 
au plecat în recunoaştere mai departe. La întoarcere, ne‑au spus 
că aveam de parcurs o zonă mai dificil de navigat, dar ne‑au 
arătat cum s‑o facem. „Grozav“, mi‑am spus. 

Chris şi Traci au plecat primii. I‑am urmărit cu privirea până 
au dispărut în josul râului. Apoi au urmat Chuck şi Vicky. După 
aceea, a venit rândul nostru. În timp ce vâsleam împreună cu Shawn, 
apele râului au început să curgă mai rapid. Apoi dintr‑odată, 
„Dumnezeule!!! Ne îndreptăm direct către o cascadă!!“. Am în‑
ceput disperat manevra J, de echilibrare a canoei. Cu toate aces‑
tea, ne îndreptam în continuare înspre cascadă. Am început apoi 
să fac şi alte manevre, nu ştiu dacă există o manevră K, dar 
oricum am încercat‑o. Sunt sigură că am încercat tot alfabetul, 
manevra A, B, C etc., dar fără rezultat. Cascada se apropia tot mai 
mult. Apoi am văzut un bolovan uriaş chiar în mijlocul cascadei. 
„PE BUNE, CHIAR nu era amuzant.“ 

Shawn a încercat să treacă prin dreapta bolovanului. Eu am 
încercat să‑l ocolesc prin stânga. (Indiciu: când vă aflaţi în aceeaşi 
canoe, e de preferat să încercaţi să o luaţi amândoi în aceeaşi 
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direcţie.) Până la urmă, am reuşit să lovim bolovanul în plin. Am 
început să ne rotim. Mă rugam: „O, Dumnezeule, te rog, te rog, 
nu mă lăsa să cad în chestia asta cu spatele!!!“. Ştiţi ce? Chiar 
există un Dumnezeu care răspunde rugilor. N‑am căzut cu spatele 
în cascadă. În schimb, ne‑am răsturnat. 

A fost una dintre acele faze pe care parcă le parcurgi cu înce‑
tinitorul. Au‑u‑u‑u‑u‑a‑a‑a‑a, g‑â‑l‑l‑l! În următoarea secundă 
m‑am trezit sub apă, neştiind exact unde‑i susul şi unde‑i josul. 
Apoi am început să împroşc cu apă în jur, încercând disperată 
să‑l găsesc pe fiul nostru de zece ani, Peter. Da, îl luasem şi pe 
fiul nostru în canoe cu noi. Eu am stat în faţă, Peter era în spatele 
meu, iar Shawn era în partea din spate. Noroc că Peter chiar 
ascultase atunci când Chuck i‑a spus chestiuni importante, 
precum: „Dacă barca se răstoarnă, sari cât poţi de departe de 
canoe, ca să eviţi să te lovească“. El sărise din calea acesteia. Cum 
Peter stătuse în faţa lui Shawn, Shawn îl putea vedea pe Peter. El 
a reuşit să‑l prindă pe Peter şi să‑l arunce înspre mine. L‑am prins 
pe Peter chiar în clipa în care l‑am văzut pe Shawn cum dispare 
sub apă. Am ţipat, dar nu am reuşit să fac nimic pentru soţul 
meu. Apele învolburate l‑au înghiţit cu totul.

Îl ţineam pe Peter şi mă îndreptam cu el în josul râului. 
Băieţelul meu era foarte speriat. Am avut o încercare necon‑
vingătoare de a‑i spune că totul va fi bine — „E în regulă, Peter. 
Vom fi bine“ —, însă nu mă credea.

Am reuşit să ocolim restul provocărilor ivite în cale — bolo‑
vani, copaci căzuţi, echipamentul nostru. Era destul de depri‑
mant să văd cum întreg echipamentul nostru plutea în faţa 
noastră în josul râului. Uite cum se pierde cortul nostru. Iată şi 
sacul nostru de dormit. Ei, aceea‑i cola mea dietetică luând‑o din 
loc!! Mi‑am dat seama de ce toţi ceilalţi îşi legaseră echipamentul 
de canoe. „O, Dumnezeule, dacă ne ajuţi să ieşim din râul ăsta, 
data viitoare aducem şi sfoară. Pe cuvânt.“

Câteva minute mai târziu care au trecut incredibil de greu, 
ne‑am făcut loc printr‑un vârtej şi ne‑am târât trupul zgâriat şi 
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rănit pe uscat. „Unde‑i tata?“ a vrut să ştie Peter. Mi s‑a derulat 
din nou în minte imaginea lui Shawn pierzându‑se sub apă. Nu 
ştiam unde era tata, dar o parte din mine se temea că el ar fi 
putut... nu, nu am voie să gândesc asta. Va fi bine. Am auzit pe 
cineva asigurându‑l: „Tata trebuie să fie în partea de sus a râului, 
pentru a recupera barca“. Am fost surprinsă. A mea era vocea 
care se auzise atât de calmă. Am reuşit să‑mi ţin firea până când 
l‑am văzut pe Shawn pe ţărm, îndreptându‑se spre noi. Cu greu îi 
puteam vedea zâmbetul printre lacrimi, dar mi‑l amintesc ca pe 
unul dintre cele mai minunate zâmbete pe care le‑am văzut 
vreodată. 

Ne‑am uitat în jur şi am descoperit că prietenii noştri erau pe 
partea cealaltă a râului. Chuck vâslea înspre noi ca să ne ia. Ne‑a 
ajuns şi ne‑a făcut semn să urcăm. Peter m‑a privit şi a spus ferm: 
„Hm, nu cred că e o idee bună“.

Ca să închei povestea, daţi‑mi voie să vă spun că, datorită 
minunaţilor noştri prieteni, nimeni nu s‑a înecat, ne‑am recu‑
perat în mare parte echipamentul, Peter a acceptat să intre din 
nou într‑o canoe cu mama şi tata şi plănuim să mergem din nou 
vara viitoare. Şi poate cel mai important, am învăţat câteva lecţii 
de viaţă.

Cinci lecţii pentru râul vieţii

1. Urmăreşte filmul.
2. Ia cu tine nişte frânghie.
3. Îndreptaţi‑vă în aceeaşi direcţie.
4. Nu lua niciodată de bun zâmbetul partenerului tău.
5. Pune din nou piciorul în canoe.
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LECŢIA uNu: uRMĂREşTE FILMuL

Nu credeam că am nevoie să învăţ cum se vâsleşte o canoe. Mi‑am 
imaginat că e suficient să mă arunc în ea şi să o fac. M‑am înşelat.

Adesea cuplurile presupun aceste lucruri atât despre bani, cât 
şi despre căsătorie. Gândiţi‑vă. Aţi urmat vreo şcoală despre 
căsătorie? Sună aiurea, nu? Credinţa noastră că ştim totul despre 
bani sau căsătorie e atât de puternică, încât pare ciudat să accep‑
tăm că mai sunt lucruri de învăţat. Totuşi, cu o rată a divorţului 
de 50% şi cu 1,2 milioane de falimente în anul ce‑a trecut, e clar 
că avem într‑adevăr multe de învăţat. Cert este că în cea mai mare 
parte nu am dobândit competenţe de interrela ţio nare şi nici abili‑
tăţi de management al finanţelor în mod direct din surse abilitate. 
Majoritatea am preluat informaţii fragmentare de la oameni cu 
bune intenţii, dar lipsiţi de competenţă. Mai rău, unii dintre noi 
au primit sfaturi categoric greşite.

Nu există nimeni pe această planetă care să ştie totul. Devenim 
mai puternici pe măsură ce învăţăm unii de la ceilalţi. De fapt, e 
una dintre raţiunile pentru care această carte e scrisă în echipă de 
patru autori. Howard şi Scott sunt cercetători pe probleme mari‑
tale recunoscuţi pe plan mondial. Deci ei chiar ştiu despre ce 
vorbesc. Bill este expert în cercetarea comportamentului consu‑
matorului şi pe finanţe personale. De zece ani, mi‑am pus am‑
prenta pe de o parte în educaţie maritală, iar pe de altă parte în 
marketing şi ştiinţele consumatorului. Îmbinând competenţa 
noastră în diverse discipline, ne permitem să vă prezentăm un 
demers complet şi bine argumentat asupra succesului marital şi 
financiar. 

Această carte reprezintă un mod excelent de a învăţa alfabetul 
privind abilităţile legate de bani şi căsătorie, fie că sunteţi sin‑
guri, logodiţi sau căsătoriţi. Urmăriţi filmul — sau, în cazul de 
faţă, citiţi cartea.
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Cât ai cheltuit pe asta?
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LECŢIA DOI: IA Cu TINE NIşTE FRâNgHIE

Poate că nu eşti prea mulţumit de relaţia ta în prezent sau te îneci 
în datorii. În acest caz, ne‑ar plăcea să te ajutăm să îmbunătăţeşti 
lucrurile şi apoi să le menţii în linie ascendentă. Sau poate că ai 
exact relaţia pe care ţi‑o doreşti şi eşti independent financiar. 
Asta e grozav, dar mai ai destul de parcurs, nu crezi? Ai făcut tot 
ce trebuie pentru a proteja ceea ce ai obţinut printr‑un efort al 
naibii de greu? Ce faci în mod expres pentru a menţine vie dra‑
gostea? Care este strategia ta de a‑ţi întreţine financiar familia? 
Vei învăţa din această carte tehnici şi abilităţi specifice pentru a 
întreţine romantismul, intimitatea şi angajamentul asumat unul 
faţă de celălalt pe termen lung. Îţi vom împărtăşi secretele pentru 
a‑ţi proteja bunurile financiare. Nu numai că îţi vom vinde un 
pont din interior despre asigurări, testamente şi investiţii sigure, 
dar îţi vom arăta şi cum să te fereşti de a cădea în capcana „cum‑
pără acum, plăteşte mai târziu“. Lucrurile pe care vrei să le 
păstrezi trebuie cumva ancorate. Ai nevoie de nişte frânghie.

În viaţă, lucrurile tind să evolueze dinspre ordine înspre 
dezordine. Din curată, maşina devine murdară, o maşină de spă‑
lat vase care funcţionează impecabil ajunge o maşină de spălat 
vase veche care curge. Ai văzut vreodată cum arată o casă neglijată 
de câţiva ani? Nu arată bine deloc. Şi nu pentru că proprietarii au 
vrut să o distrugă în mod intenţionat, ci numai pentru că nimeni 
nu a intenţionat să o întreţină. Asta credem că se întâmplă atât în 
cazul căsătoriei, cât şi cu banii. Nu auzi pe nimeni spunând 
„Ne‑am propus ca în decurs de cinci ani să devenim complet in‑
diferenţi unul faţă de celălalt şi vrem să avem cel puţin 200 000 
de lei în bancă“, dar li se întâmplă cuplurilor tot timpul. Li se 
în tâmplă fără să plănuiască acest lucru, deoarece oamenii uită să 
mai fie atenţi la a‑şi proteja dragostea şi bunurile materiale.

Pe lângă a te proteja pe tine însuţi de vicisitudinile coti dia nu‑
lui, vei mai avea nevoie să te pregăteşti pentru provocările 
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neaşteptate ale vieţii. În fond, există doar două tipuri de canoişti: 
cei care s‑au răsturnat deja şi cei care urmează să se răstoarne. 
Problema nu e dacă vei ajunge să trăieşti şi vremuri mai grele, ci 
când. Nu‑ţi doreşti să te trezeşti într‑o zi că aluneci la vale, văzând 
cum tot ce aţi construit împreună se năruie. Când străbaţi ape 
tulburi ai putea sfârşi azvârlit cât colo şi pierzând tot (asta putând 
însemna viaţa, relaţia sau proprietăţile) sau ai putea fi gata pregătit 
pentru acele timpuri. Vrem să te ajutăm să te bucuri de momentele 
favo rabile — aşa cum a făcut şi familia noastră pe parcursul di mi‑
neţii —, dar şi să fii pregătit pentru dificultăţile de după‑masă.

LECŢIA TREI: ÎNDREPTAŢI-VĂ ÎN ACEEAşI DIRECŢIE

Acest aspect ar putea părea evident, însă noi oamenii reuşim 
uneori să trecem cu vederea ceea ce este de la sine înţeles. Dacă 
sunteţi în aceeaşi canoe, veţi merge oriunde merge şi partenerul 
vostru. Un singur canoist se poate îndrepta către dreapta dacă 
într‑acolo vrea să meargă. Dar în doi, dacă unul se îndreaptă 
înspre stânga, iar celălalt spre dreapta, veţi sfârşi fie mergând în 
cerc, fie zdrobiţi de stânci. Indiferent încotro o veţi apuca, o veţi 
face împreună. Datorii grele, falimente, separări şi divorţ, toate 
acestea demonstrează că soţii sunt legaţi financiar în viaţă. Să 
sperăm că nu va fi nevoie să experimentaţi consecinţe atât de 
cum plite ca să vă asumaţi această realitate.

Banii au un rol fundamental în societatea noastră. Supra‑
vieţuirea de bază necesită câştigarea, economisirea şi cheltuirea 
lor cu chibzuinţă. Însă deciziile despre câţi bani sunt suficienţi şi 
cum să‑i câştigi, economiseşti şi cheltui înţelept sunt alegeri pe 
care cuplurile le fac împreună. Unul dintre scopurile de bază ale 
acestei cărţi e acela de a vă ajuta pe tine şi pe partenerul tău să 
abordaţi problema banilor în echipă. 




