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Copitolul I

,%/uva, /a, 06/6.ru

at[ un subiect uriaq: iubirea romantici. Este attt simplu,

cdt qi complex, in acelaqi timp. $tim ce inseamnL, dar

cum o putem gdsi? Uneori vine din senin, ca un trisnet predesti-

nat. Cel mai adesea, ea creqte tn timp, alimentati de grij5, afec-

qiune, apropiere trupeasc[ qi aten]ie.

Dupd supravie{uire, dragostea este cel mai important ele-

ment in via{a uman5. Dragostea vine in mai multe forme: putem

beneficia de multl susfinere qi bucurie din iubirea familiei qi a

copiilor, a animalelor de companie, a muncii, a gridinilor gi

caselor. Dar pentru cei mai mul1i adul1i, via{a este imbunit5-

1it[ semnificativ de dragostea romantic[ imp[rtlqitb cu un alt

adult - iubirea care include companie, sex qi intimitate.

Acest gen de iubire poate s[ presupunl efort, at0t pentru a o

gisi, cdt qi pentru a o p[stra, qi uneori, la mijlocul vie{ii, poate

pdrea mai uqor s[ renun{i la c6utarea unei relalii fericite. Dar, in

acelaqi timp, qtim c[ vieJile noastre sunt mult imbogS{ite de ro-

mantism qi de companiauneipersoane iubitoare qi, astfel, merit6

efortul de a c6uta sX oblii aceste lucruri.



lustnra iNcrpr ra 40 DE ANt

Moturitoteo si olchimio iubirii

Pe misurd ce inaintim in vdrst5, alchimia iubirii se manifesti
adesea printr-o bl6nde{e gi o deschidere a inimii. Persoanele

mai in vdrstipot fi capabile de o calitate a iubirii ce ii poate ocoli
pe tineri. Este similari cu iubirea pe care o au oamenii pentru

copiii 1or mici sau pentru nepofi, care este aproape necondilio-
natb. Dar aici, in loc de iertarea pdrintelui in scopul educlrii
copilului, glsim acceptarea complet[ a naturii celui drag, exact

aqa cum este. Cind eqti iubitpentru ceea ce eqti, frrdafi nevoie

sX schimbi ceva, este amelitor qi, de asemenea, complet elibe-
rator. Astfel, clSdirea unei vie{i fericite impreun[ este intr-ade-
v5r posibil5.

Iubirea este miraculoasS: ea ne schimbX. Cand suntem cu cel
pe care il iubim, facem lucruri pe care nu am crez;ttt niciodat[
c[ le-am putea face: ne mutSm in alte [dri, vorbim alte limbi, ne

facem noi hobby-uri, ne in{elegem cu socrii gi cu copiii vitrySi
gi ne ocupdm gi de problemele celuilalt pe l6ng5 propriile n!as-
tre probleme. De asemenea, suntemprofund accepta{i qi susfinh{i,

adora{i atunci cdnd sim(im cE nu meritim si fim iubi{i, ingrijifi
atunci cind suntem bolnavi.

Pentru cd iubirea are aceasti putere de a ne schimba qi de a

ne transformavia[a gi pentru c[ ne poate d6rui atdt de mult, i se

atribuie calitdli mistice in imaginalia noastrl colectiv[. Acesta
este motivul pentru care, de multe ori, aqtepli pasiv ca dragos-

tea sX intre in vialata, ca un bdrbat sau o femeie sI apard, cu o

senza{ie de inevitabilitate cosmici suficient de puternicd pentru
a ne impinge intr-un angajarnent De fapt, aqa cum i1i vor spune

majoritatea oamenilor maturi, relafiile de iubire ce func(ioneaz6
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pentru ambele p5r[i presupun mult mai multi implicare decdt

sd agtepfi pur;i simplu ca s6geata lui Cupidon si te nimereasc[.

Este nevoie de eforturi mari qi de dorinia de a fi acolo in fiecare

zi. Pentru asta, e nevoie atdtde compatibilitate, citqi de iubire

qi atrac{ie.

$i aici int0lnirile proactive pot obline rezultate mai bune

decdt cele intdmpl6toare. Printr-o clutare conqtientl qi defi-

nindu-te clar pe tine gi obiectivele tale, multiplici qansele de a

int6lni pe cineva care sI fie o alegere buni pentru tine.

\ \\ Toleronld gi iertore

E cOt se poate de realist sX inlelegi faptul cI rareori eqti ca-

pabil de iubire necondi[ionatdtottimpul. Cei mai nnrl{i dintre

noi au momente de iritare sau frustrare in leg5turd cu un aspect

al partenerului qi al vie{ii sale.

A fi capabil s5 supor{i necazuri inevitabilo qi sd depfueqti

propriul sentiment de disconfort sunt aptitudini ce se pot dez-

voltainperioadavdrstei mijlocii gi mai departe. Este un element

de maturitate s[ devii mai tolerant fa!5 de slSbiciunile altuia,la

fel cum putem deveni mai toleranfi cu ale noastre.

Acest lucru ne conduce in mod natural pe teritoriul iert[rii.

Capacitatea de a-l ierta cu adevdratpe altul este direct legat[ de

capacitatea de a ne ierta pe noi inqine. Asta inseamni s5 recu-

noaqtem cu sinceritate momentele c6nd suntem insensibili sau

egoiqti qi apoi si dep[qim ranchiuna fa\d de ce151alt, altminteri

ne pierdem increderea in noi ingine.
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Moturizoreo in codrul unei relotii

De asemenea, intrlm in relalii ca s[ evolulm qi sI ne schim-
blm, si fim modific alrpozitivprin influenla partenerului nostru
gi datoritd relaliei in sine. Aceastl dorin{I de a evolua poate fi
o parte din ceea ce ne atrage la o alt5 persoand - sim{im cX un
aspect al personalit[lii gi al comportamentului s6u este mai bine
dezvoltat decit al nostru.

Facem schimb de insugiri. El o inval5 disciplina, ea il invald
spontaneitatea, de exemplu. Unul dintre parteneri este exkava-
gant, celSlalt prea cumpltat - impreuni ajung la un echilibru in
modul in care se raporteazd,labani qi cheltuieli. Mare parte din
toate acestea se intdmpld inconqtient, dar aducerea acestei p5r{i
in conqtient este un factor transformator in ceea ce priveqte armo-
nia relafiei.

Defectul de care ne pl0ngem la un partener poate fi un atri-
but pe care l-am putea folosi mai mult pentru noi inqine. Sau

poate fi ceva ce trebuie s[ rezolve fiecare qi pe care si-l dep[-
geasc5; qi ei au fost atraqi spre noi, astfel inc6t ii ajut[m si facd
asta. in relafiile potrivite, exist[ posib ilitateaca ambii parteneri
sI inve{e unul de la cel5lalt qi s[ se dezvolte in acest mod.

Com poti bi I itote profu ndd

Cind suntem tineri, ne gdndim la compatibilitate in termeni
evidenJi: s[ fim atraqi de aspectul frzic,sdfacem aceleagi lucruri
impreund, s[ ne plac[ aceleaqi tipuri de modX, politicl, prieteni,
subculturi. Pe mdsur[ ce inaintlm in v6rst[, descoperim adesea
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cd acea compatibilitate profundd este ceva mai subtil, o chesti-

une de suflet mai degrabi decdt de substan![.

Cu ceva noroc, avem deja acest lucru in primul nostru par-

teqer, in parteneriatul nostru inilial pe termen lung sau c6s[torie.

Da\ pentru mul1i dintre noi, nevoia de o conexiune la nivel de

suflbt (ce apare de multe ori ca necesitate la vdrsta de mijloc)

descoper[ lipsurile din aceste rela{ii timpurii. Rezult[ divorful,

iar apoi ne confrunt[m cu dorin{a de a infelege cine suntem

acum, de ce anume avem nevoie acum gi ce inseamnd, de fapt,

compatibilitateala45,55 qi 65 de ani.

Termenul de ,,suflet pereche" este adesea folosit in zilele

noastre ca un indicator pentru iubirea adevlratX. Dar compatibi-

litatea profundl este oare acelaqi lucru cu ideea de suflet pere-

che? Poate, dar, oarecum surprinz[tor avdnd in vedere folosirea

frecvent[ a acestui termen in mass-media qi pe site-urile matri-

moniale, majoritatea oamenilor cu care am vorbit nu au pus

prea mult accent pe ideea de suflete pereche. Mult mai frecvent6

a fost ideea c5 o rela{ie reuqeqte pentru cX oamenilor le place sl
fie impreun6 unul cu celilalt, se simt profund confortabil

impreunl qi iqi doresc relalia suficient de mult pentru a lucra la

intrelinerea ei.

Indicatorul principal al durabilit5lii unei rela{ii in perioada

v6rstei mijlocii este compatibilitatea reald,, fie c[ existl sau nu

*enza{rade suflete pereche. Ceea ce conteazd sunt interesele co-

mune, un vis comun pentru viitor gi dorinfa reciproc[ de a face

compromisuri, in scopul de a crea o via{[ armonioasi qi feri-

citi impreun[.
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Curo[ul de o iubi din nou

Multi dintre noi ne treztrnla vdrsta mijlocie firi un parteneq
dintr-o varietate de motive. Poate c[ nu am avut niciodatr o
legXtur5 pe termen lung; poate suntem vlduvi; cel mai probabil,
?ns[, in aceastX etapi a viefii suntem divorfa{i. in Marea Britanie,
durata medie a cxsniciei cuplurilor care divorleazd este de
11,5 ani, ceea ce inseamn[c[mul{i dintre noi vom fi in c[utarea
unui nou partener dupi 40 de ani. v0rsta medie pentru divor{ este

de 43 ani pentru b5,rbatjgi 40 pentru femei. Dintre toate cdsxtoriile
noi,4a%o implic[ cel pulin un partener care a mai fost c[sdtorit.

$i nu e de mirare, avdnd ?n vedere cI s-ar putea ca a doua
cxs[torie sr dureze mai mult dec6t prima. in {rrile cele mai
denraltate, speran{a de via!5 este de 80-85 de ani pentru femei
gi de 75 pentru b6rbali qi mulli dintre noi vom trdi mai mult
decit atdt. Acum, limita de 40 de ani a fost impinsl la 60, care
nu mai reprezintl"poarta de acces spre bdtr6nefe. Mulfi oameni
rlmdn in fonnd gi iqi p6streaz5 aspectul tineresc mult timp dupd
60 de ani, iar in prezent, ideea cI sexul qi intimitatea iqi pierd
locul in viala noastr[ odatd ce am ajuns la vdrsta mijlocie nu
mai este valabil5. Deci, in mare)nu mai credem cX suntem,,pe
panta descendentE" din punct de vedere romantic, dupi vdrsta
de 40 sau de 50 de ani. Nu mai credem in ideea cdar {rnedemn
sau nepotrivit sX ne indrlgostim la vdrsta mijlocie. Dar ne con-
frunt5m cu dou[ provociri importante: cum sd gisim un parte-
ner nou qi cum sX rezolvXrn problemele complexe ce pot apdrea
intr-o nour rela{ie din aceastd etap[ de viafd.Aceste probleme
duale - c[utarea qi realitatea - par uneori descurajante.

t4



lugtne a La vAnsrA MtJLoclE

Mulli oameni spun: ,,Oare unde s[ cunosc eu pe cineva?'o sau

,,To!i [ia buni sunt luali" sau,,Dar copiii mei? Cum pot sX-mi

dau intilniri in fala lor?". Atunci, dac[ gi c0nd int6lneqti pe cineva

cu care i1i doreqti s[ faci un angajament, trebuie si te confrunli

cu progmme deja inc[rcate qi s[ le faci cunoqtinJE familiilor deja

formate. Ceifrrdcopii trebuie sI aib5 de-a face cu copii vitregi

care apar brusc in viaJa lor qi cu familii complet denroltate care

au propria culturd, obiceiuri qi idei preconcepute. Poate fi destul

de dificil s6-!i construiegti o via!5 nou[ cu o persoan6, ca si nu

mai vorbim de o intreagi familie.

Deci, exist6 provocXri at6t in a glsi pe cineva, cdt gi in naviga-

rea prin stadiile incipiente. Dar nu te tngrijora: pof, g[si un par-

tener dac[ ai voinla qi perseverenia de a continua s[ caufl. $i apoi,

odat6 ce ai cunoscut pe cineva cu care sim{i ci poli avea un par-

teneriat iubitor, relatja poate funcflona - repet, dacd ai voinfd qi

perseveren{5 gi dac[ lucratj impreun[ pentru a v[ dezvoltarelatia.

Relaliile au aceleaqi cerinle ca orice lucru pe care meritl s[-1 faci:

practica, dorin{a de a inv5la qi diruirea fac diferenfa.

$i merit5, pentru c[ to{i oamenii simt nevoia de a iubi qi

de a fi iubili. Iatd citevapove;ti ale unor oameni care au avut

succes in gbsirea qi intemeierea unei noi relalii funcfionale dupd

40 de ani. Vei continua s[-i int0lneqti pe aceqti oameni pe

parcursul intregii c5r{i, pe mlsurl ce poveqtile 1or, ale noastre

gi ale altor oameni pe care i-am inttlnit pe drum vor ilustra

calea iubirii de la vdrsta mijlocie. (Cu exceplia Larei, a lui

Cherry qi apartenerului ei Robert, numele qi detaliile de iden-

tificare din carte au fost modificate pentru a proteja intimi-

tatea celor implica{i.)
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Jessica ;i Evan trdiesc intr-o suburbie a oraqului Melbourne,

inAustralia. S-au int0lnit prin Match.com qi s-au c[s6torit doi

ani mai tdrziu. Ambii au pdni in 50 de ani, sunt independenli,

fiecare cu propria mici afacere. Fiul lui Evan, Justin, locuieqte

cu ei timp de cinci zilelafiecare doul sbpt[mflni. Jessica a avut

dou6 rela{ii anterioare pe termen lung cu parteneri dominanli;

Evan a fost c5sitorit cu mama lui Justin, o femeie mult mai

tdndrd, cu tulburlri psihologice. impreuni, Jessica gi Evan au

fost uqurali s5 constate c5, in sffirqit, este posibili o relalie pro-

fund intim6 qi fericit6.

Adrian Si Yalerie triiesc in zona rura16 a oraqului Dorset Ei,
respectiv, in cea urban5 a oraqului Birmingham. Povestea lor este

una neobignuit[, pentru cXAdrian a fost cilugir budist celibatar

timp de aproape doul decenii inainte de a reveni lavi4alaicd,.
Unul dintre motivele pentru care a p[r[sit ordinul monahal a
fost cX a sim(it cI nu se dezs,oltd sau nu se maturizeazdmaimtilt
qi a vmt sa-gi ciqtige propria existenfi qi sd aibd o relalie serioasi

cu o femeie. Cdliva ani mai tdrziu, el inc[ nu intilnise pe nimeni

cu care sd simt[ c[ poate tr[i tot restul vielii. Un prieten i-a re-

comandat dharmamatch.com ca un loc unde ar putea cunoagte

o persoanS cu aceleagi principii qi, cdnd s-a uitat prima dat[ pe

site, a zdrit profilul Valeriei qi a avut imediat un sentiment foarte

bun despre ea.Eaeste profesor de artl qi are doi fii adolescenfi,

care iqi petrec jumState din timp cu tatil lor (fostul so! al Vale-

riei), care locuieqte in apropiere. Amindoi pe la 50 qi ceva de ani,

Adrian qi Valerie au o rela{ie de un an, tocmai s-au logodit qi au

un plan pe termen lung, potrivit c5ruia se vor muta impreuni
odat6 ce fiul mai mic al Valeriei va termina scoala.
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Peter ;iAnna locuiesc in Paris qi s-au intdlnit prin interme-

diul serviciului. El avea 48 de ani qi ea, 19. Peter divorlase cu

zece ani in urm[; dup6 o primd c[s6torie problematicd qi frrd
copii. El nu-qi revenise din punct de vedere emo{ional, intdl-

nindu-se ulterior cu un numbr de femei, dar frrd sd simtd cd este

capabil sI se implice mai mult. Nu era fericit cu stilul de via![
de celibatar qi Etia cI iqi doreEte o partener6. S-a simlit foarte

atras de Anna, dar a fost precaut din cauza diferen{ei de vflrstI.

Neobiqnuit de maturd pentru v0rsta pe care o avea, ea a fost

convins[ inc6 de la inceput cd el este b6rbatul visurilor ei. Au

aqteptat un an inainte de a se implica in aceast[ leg[tur[, pAnd

cAnd au fost siguri cX sentimentele pe care le au unul pentru

celilalt sunt reale. Destul de repede, Anna a r6mas insXrcinatd,

aEa cI s-au c[s[torit gi acum sunt fericiiii p[rinii ai unui bbie{el.

in ciuda indoielilor iniliale ale lui Peter, ei sunt foarte mullumiJi

impreun6 qi el ii este recunoscdtor Annei pentru st5ruin{a ei

calmd in fafa indoielilor lui.

Hannah ;i Hugh locuiesc impreun[ in Reading, unde

Hannah administreazd o afacere de familie qi Hugh predi la un

colegiu local. Pldnuiesc s[ se cdsdtoreasci in curdnd. Ei sunt

acum in vdrstd de aproximativ 50 de ani qi amAndoi au fost

casdtorili qi au copii. DupX ce au divorfat,frecare acdutatasiduu

pe site-uri de internet qi a avut o mulfime de intAlniri, inainte

de a se intdlni prin Guardian Soulmates. Au descoperit cd, a fr

autentic reprezintd o mare parte din cdut6rile 1or individuale

pentru a g6si un partener. Spiritualitatea qi dezvoltarea personal5

sunt foarte importante pentru ei, iar pentru a-qi sus{ine rela{ia qi
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