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Existd o singurd fertbti.e Be lumea aceasta,
aceea de a iubi Si de a fi iubit.
Groncr Saro (18o4-1876)
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Fie ci te afli in ciutarea ajutorului pentru relalia ta actuali
sau ai nevoie de sprijin pentru a atrage una noui, vei gisi ceea

ce ai nevoie in aceste pagini. Daci eqti deja intr-o relaqie pro-

blematici, atunci cunoagterea acestor legi ili va da posibilitatea

si o salvezi, daci aceasta meriti salvati. Poate e;ti, de fapt,
alituri de cineva cu care nu mai este cazul si mai fii.
Cunoagterea Legilor Iubirii igi va oferi informagia de care ai ne-

voie pentru a stabili daci egti sau nu alituri de omul potrivit,
precum gi curajui gi intuifiile necesare pentru a putea renunfa
la persoana nepotriviti.

Te poqi gAndi ci destinul unei relaqii depinde de noroc sau de

circumstanfete car6 apar;i dispar din viaqa ta. Sau te poti gAndi

ta faptul ci fericirea depinde de ceea ce face sau nu partenerul

tiu. in realitate, calitatea unei relagii depinde, in principal, de

un singur element: tu.
Aceasta nu e totuna cu a spune ci partenerul tiu nu poate fi o

parte a problemei, daci nu chiar problema insigi, insi cu-

noagterea acestor legi ifi va fi de folos in vindecarea sa 9i va aduce

fericire in cuplul vostru. Pufine relagii vin in viaqa noastri in
forma id,eali doriti, insi prin cunoqtinfele potrivite si cu griji,
le putem modela, transformindu-le in adevirafi piloni dura-

bili, de suslinere ;i frumusefe -in relafii pline de bucurie, in
care qelurile sunt atinse gi, cel mai important, marea iubire

este risplititi.
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Repet ci. acest lucru este valabil pentru relagii care meriti sal-
vate. Poate cuplul a fost afectat de problemele vieqii, de educatia
primiti sau de relagiile anterioare, pini. in punctul in care nu se
mai poate salva nimic. poate pur gi simplu nu te iubegte, nu vrea
si te iubeasci sau te foloseste din motive financiare, pentru spr!
jin emogional sau din cine gtie ce alt motiv ascuns. Daci, dupi.
ce aplici Legile Iubirii, descoperi ci. partenerul teu ifi este ali.turi
din motive gregite sau relatia nu mai poate fi salvati, trebuie si.
mergi mai departe gi si igi caugi alti. pereche. Cum spunea Henry
Higgins in My Eair Lady:,,Arunci balastul!,,

Relagiile fundamentale nu sunt rodul
intimplirii

DacS' ai o relaqie ideali, nu inseamni ci ai d.at cu zarur, ci ci
;tii care sunt pagii potrivigi pentru a crea o legituri. impliniti,
de durati;i de prietenie cu partenerul tiu. uneori, intilnim pe
cineva despre care chiar credem ci. este potrivit pentru noi. insi.
din cauza trecutului nostru afectiv gi a tot ce am devenit in
timp, putem distruge gansa, iar ce putea deveni o relatie minu-
nati se transformi intr-o alti poveste cu final nefericit. pini gi
cea mai mare oportunitate se poate ni.rui d.aci ajunge in mii-
nile nepotrivite.

Acum vreo douizeci gi cinci de ani luam micur d.ejun cu un
prieten de-al meu in bucitirie, c6.nd mi-a spus: ,,Am cel mai mare
ghinion cind vine vorba si. aleg femei. ultimele noui. cu care am
incercat si am o relatie s-au d.ovedit a fi niste nenorocite.,,

Nu puteam s5. nu rid - avea un ego uriag. ,,Nu este adevirat,,,
i-am spus. ,,ultimele noui. femei cu care ai iegit erau nigte per-
soane calde, amabile, iubitoare, dar tu le-ai transformat in
niste nenorocite. "
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Mi-a rispuns furios: ,,Cu cine naiba crezi ci vorbe9ti?" S-a sim-

lit foarte insultat, s-a ridicat de la masi si a plecat. Nu am mai
auzit de eI timp de vreo patm ani, pi.n5. cind m-a sunat din
Hawaii, unde locuia impreuni cu soqia 9i fiut lor de un an. Mi-a
spus: ,,Te-am sunat si igi mulgumesc 9i si iqi mirturisesc ci am

inqeles ce mi-ai spus atunci, la masi in buci.tirie, despre cum
distrug femeile din viaga mea. Ai avut dreptate. Acum nu mai fac

asta". Mi-a zis ci este foarte fericit cu solia 9i copilul lor. Asti.zi,

are trei copii gi o cisnicie fericiti in continuare.
Prietenul meu a descoperit ceea ce vei afla gi tu din aceaste

carte: persoana care egti in fiecare moment este responsabili,
in primul rind, pentru starea relagiei pe care o ai sau pentru
absenqa ei. Mai mult decit atat, este responsabili 9i pentru felul
in care se desfigoari viaga ta, fericirea, prosperitatea sau lipsa
acestora, starea ta de bine.

In-formare

Lumea retagiilor profunde, iubitoare, care te fac si te simgi

implinit gi in siguran{a, este unici gi este , totodati, una in care

locuiesc foarte puqini. in paginile acestei cirqi vei descoperi de

ce se intimpli acest lucru, dar gi motivul pentru care nu e9ti

inci acolo. Vei deveni congtient, poate pentru prima dati, de

cunoagterea care te-a format, care este prezenta in fiecare minut
al viefii tale, care te ghideazi ;i care e atat c5.liuza ta, cit 9i a

relaqiei tale. Aceasti cunoagtere te-a condus, uneori bine, alteori
prost, insi a fost dintotdeauna acolo.

igi imaginezi frecvent scenarii despre cum ai putea crea o

reLagie. $i, cel mai probabil, nu egti con9tient de acest lucru.
Ele au luat nagtere de-a lungul anilor gi au fost modelate de

olrservaqiile asupra relagiilor tale gi ale altora. Este posibil ca
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ideile tale despre cum si. ai o relatie fericiti. sa-gi fi fost trans-
mise sau si le fi invitat din ce ai citit, ai auzit sau ai vizut la
televizor. vei incerca si. adaptezi relatia pe care o ai sau pe ori-
care alta, in funcgie de acest cadru. Dar aceste idei se bazeazi
intr-o mare misuri pe dezinformare. Daci nu era asa, ai fi avut
deja relatia pe care o cauti.

Informagiile pe care le-ai aflat din ceea ce ai citit, auzit sau
ai vizut in media pot descrie relatia dupi care tinjesti, dar sunt
ingelitoare in ceea ce priveste modul prin care ai putea construi
o astfel de relagie. Este ca si cum ai citi intr-o revisti. despre
stilul de viagi al vedetelor, le-ai vedea iahturile, avioanele, vi-
lele, opulenta, dar nu ti s-ar dezvilui calea ci.tre acea lume
plini de bogilii.

Daci- nu ai cheia citre universul relatiilor implinite gi piine
de iubire, te vei trezi sti.nd in spateie zidurilor invizibite ale
acestuia, ciutind-l prin diferite ci.rti, reviste, filme, programe
de teleziviune, in propria imaginatie sau avind o conversatie
ocazionali cu una dintre putinele persoane care chiar ,,locuiesc{.
acolo. ceea ce iqi va da insi. posibilitatea si. pi.trunzi in acel loc
este respectarea Legilor simple, dar puternice, ale Iubirii.
intelegerea acestora gi a felului in care le pogi folosi igi va oferi
un tip nou de informatie - in-formafie.

Te pogi gi.ndi la ea ca la o sumi. de idei, de concepte pe care
le,,,in-ternaLizezi" si care igi ,,formeazi.,, mintea. Aceasti, for_
mare te va face s5 te privegti intr-un anumit fel, ata.t pe tine cit
gi relagia pe care o ai, si igi va influenfa comportamentul fati de
partenerul ti.u.

intilnirea cu aceasti. informagie presupune ca trebuie si. fii
pregitit pentru propria transformare. ln ochii, inima si mintea
celui pe care iI iubegti si vrei si. te iubeasci, vei deveni in mod
esential un om nou. pe mi.suri. ce parcurgi aceasti carte, vei
vedea cum poqi unifica Legite Iubirii pentru a crea un

I 
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comportament, un ritual, un fel de a fi, care va aduce frumusege

gi longevitate in cadruI relagiei tale, precum gi pace 9i armonie
in viaqa ta gi a celor din jur. Ceea ce caufi este iubirea, pe care o

vei simgi;i o vei ci.pita doar atunci cind vei trii in armonie cu

aceste legi.

Vindecarea dezechilibrelor

Iati. cd.te ceva despre cum am ajuns si ingeleg Legile Iubirii.
Iimp de mai mulgi ani am studiat scrierile vechi ale lumii, in
special filosofia veche Chinezi. Aceie invigituri au supravietuit
timp de mii de ani datoriti uria;ei lor valori practice pentru

umanitate. Din ele putem invila despre fericire, pace, prospe-

ritate, cit gi despre felul in care se pot crea relagii trainice ;i
profunde. Am studiat acele concepte vreme de mai bine de pa-

truzeci de ani, le-am pus in pnctica in viaga mea 9i am scris des-

pre ele 9i in alte ci4i. Aceste principii reprezinti cheia pentru

vindecare pomind de Ia fundamente, a9a cum este, de altfel, ca-

zul oric5.rui proces de vindecare autentic. Iati un exempiu analog.

Conceptele-cheie pe care Ie vei descoperi in aceste pagini

sunt, de asemenea, o parte importanti a ceea ce predim la

Passages Addiction Cure Center, infiinlat impreunS. cu fiul meu

Pax. in centrele noastre vin oameni din toate collurile lumii ca

sa-gi trateze dependenfele de alcool gi droguri sau daci all un
comportament dependent. Cei care ajung ia noi au, de obicei,

o stare mintaii precari. Daci. dimineata te treze$ti fericit si Iu-

crurile merg ca pe roate in viaga ta, nu te gandegti si vii aici.
Persoanele care sosesc ia centru au intrat in colaps gi au pierdut
controlul asupra viegii lor dupi nenumirate incerciri e9uate de

a se vindeca de adicqiile pe care le au 9i, astfel, viata lor a devenit

un cosmar. Zi d,e zi ne intilnim cu tot felul de relatii aflate in
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