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 Dragoste, relaţie, cuplu

Profeție: Și va fi pace pe Pământ numai 
când femeile vor face pace cu bărbații.

R elația este o călătorie interioară ghidată de un parte-
ner‑călăuză. Iubirea se naște în noi. Bărbatul inte rior 

se materializează în exterior pentru o femeie, în timp ce, 
pentru un bărbat, femeia interioară prinde formă în viața 
reală. Ne îndrăgostim întotdeauna de ceva, de aspecte, de 
părți care există în interiorul nostru, nu de ceva ce există 
în afară fără vreo legătură cu noi. Iubirea este o aspirație 
spre identificare, spre întâlnirea cu tine în altul.

Există iubire fără reciprocitate, dar nu există relație 
fără reciprocitate. O iubire fără reciprocitate nu poate fi 
relație de iubire. De exemplu, copilul poate să întrerupă 
relația cu tine ca părinte. Tu poți să‑l iubești oricum, res-
pectându‑i alegerea, chiar dacă nu mai există nicio relație 
între voi. La fel, un părinte poate alege să întrerupă relația 
cu copilul. Asta nu înseamnă neapărat că între ei nu mai 
există iubire. Dar cu siguranță relație nu mai există. Iubirea 
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devine relație de iubire doar atunci când este împărtășită 
în ambele sensuri.

În cuplu nu există iubire necondiționată! Iubirea în 
cuplu se supune legii universale a schimbului: dai și pri‑
mești. Iubirea necondiționată se aplică numai în relația cu 
copiii, cu bătrânii și cu bolnavii, deci cu persoanele aflate 
într‑o etapă în care autonomia și posibilitățile de manifes-
tare le sunt limitate.

În relație, iubirea este un  
echilibru într‑un schimb.

Dacă ți‑a plecat bărbatul cu altă femeie și nu‑l lași să 
plece, dacă te dai cu capul de pereți să se întoarcă și îl blo-
chezi prin orice mijloace, asta nu înseamnă că îl iubești! 
Faci asta din pur egoism! Suferi din cauză că ai pierdut be-
neficiile care veneau prin el! Este valabil și pentru bărbații 
care procedează întocmai cu femeile, urlând cât de mult le 
iubesc ei! Iubirea care nu este hrănită de ambii parteneri 
are termen de valabilitate. Expiră. Nu poți ține ce nu mai e 
al tău. Dacă o faci, oricum vei plăti mai devreme sau mai 
târziu. Iubirea dă drumul. Când celălalt nu mai vrea sau 
nu mai poate, nu mai ai ce să faci. 

Iubirea începe de la un punct care devine o linie dreap-
tă ce tinde spre infinit. Punctul este îndrăgostirea, pasiunea. 
Linia este munca, efortul conștient, alegerea continuă!

Majoritatea oamenilor trăiesc povestea despre viața 
lor. Nu‑și trăiesc viața, ci poveștile din capul lor despre 
pro pria viață. Sau, mai grav, încă și mai comun, trăiesc po‑
veștile alt ora despre viața lor. Trezirea și trăirea con știentă 
apar doar la cei care acceptă ceea ce este ca fiind ceea ce 
este, nu ca ceea ce ar vrea ei să fie!
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Centrarea pe sine este obligatorie pentru a avea re‑
lații împlinitoare de orice fel. Învață să devii planetă, nu 
te mulțumi să orbitezi ca satelitul în jurul altora! Mai mult 
decât planetă, aspiră să te faci stea! Fii Soarele, centrul pro‑
priului sistem! Când nu ești centrat, alții fac alegeri și iau de-
cizii pentru tine. Când nu te pui pe locul întâi în viața ta, joci 
doar un rol în viața altora, fie ei părinți, soț, soție, frați, co-
pii, prieteni, colegi. Poți schimba pe cineva? Sigur! Pe tine! 
Pe alții îi poți influența prin puterea exemplului. Așa că fii 
tu însuți, la cel mai înalt nivel al tău!

iubirea este o metaforă a vieții.
un sentiment care se exprimă prin alt sentiment.

Iubirea se învață în copilărie ca proiecție. Noi o defi-
nim printr‑o trăire în funcție de modul în care am primit‑o 
sau în funcție de cum am înțeles‑o. Din această perspecti-
vă, are o definiție cât se poate de concretă: este un set de 
comportamente dobândite, învățate în copilărie.

 
În familiile unde se reciclează luptă și agresivitate, •	
copiii învață că iubirea înseamnă să te lupți, să agre-
sezi și să fii agresat. Când te îndrăgostești, îi transmiți 
subliminal partenerului mesajul „Ca să‑ți arăt că te 
iubesc, o să te agresez! Ca să‑mi arăți că mă iubești, 
tu te lupți cu mine și încerci să mă domini, da?“.
Acolo unde în copilărie a existat experiența părăsirii •	
sau a înstrăinării de un părinte, iubirea devine respinge-
re. Mesajul către partener se formulează astfel: „Eu te 
iubesc! Ca să înțeleg că mă iubești și tu, părăsește‑mă! 
Altfel, o să mă simt neiubit.“
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Copiii care sunt criticați, minimizați, judecați, umiliți •	
atrag ca adulți parteneri care, la rândul lor, să‑i umi-
lească, să‑i desființeze, să‑i împuțineze. „Te iubesc, 
așa că încep să te critic! Ca să‑mi demonstrezi că mă 
iubești, aștept să găsești cât mai des ocazii ca să mă 
faci să mă simt mărunt(ă).“
Copiii care de mici au fost expuși la o viață dublă •	
a părinților asociază trădarea cu iubirea. Prin urma-
re, în cuplu, transmit inconștient semnalul „Dacă mă 
iubești, înșală‑mă!“.

Pentru că am exemplificat prin ce metafore se poate 
exprima iubirea învățată în copilărie, ajungem la relații în 
general ca metaforă a vieții. RELAȚIILE sunt SPAȚII! 
Secretul măiestriei în relații constă în crearea spațiilor. 
Universul umple întotdeauna spațiile goale, prin urmare 
nu poate veni niciodată ceva întreg și benefic dacă nu e 
suficient loc sau dacă locul este ocupat.

Doi oameni pot fi într‑o relație, dar pot să nu for-
meze un cuplu. Relația de cuplu presupune privilegii și 
exclusivități pe care fiecare dintre cei doi nu i le acordă 
niciunei alte persoane. În cuplu există conceptul de terito-
rialitate, de spațiu sacru, intimitatea fiind însuși altarul.

Energia cuplului este bazată pe starea de A FI, nu pe 
A FACE. Întâi ești, apoi ai și pe urmă faci. Tot ceea ce ești 
se amplifică în cuplu. Toată tensiunea și nemulțumirea 
și frustrarea și fricile celor doi se întorc prin blocaje sau 
opoziție din exterior. Orice cuplu ar trebui să‑și cultive 
mai întâi starea de a fi! Manifestarea cuplului depinde de 
vibrația celor doi, deci de stare. Pe ce se concentrează cei 
doi? Dacă unul este frustrat sexual, de pildă, atunci frus-
trarea se va generaliza din alte părți: apar frustrări legate 
de bani, profesie, viață socială. Conștientizarea fiecărei 
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frustrări în cuplu este esențială pentru starea generală de 
bine. Dacă eu sunt frustrat, în primul rând trebuie să recu-
nosc că eu am ceva de vindecat în mine. Dacă dau vina pe 
partener, nu fac decât o proiecție. 

Poate că partenerul/partenera se simte presat(ă) și 
ne iubit(ă) pentru că avem niște pretenții ca el/ea să facă 
ceva ce nu poate deocamdată. Așa ajunge la convingerea 
„Nu sunt suficient de bun(ă) pentru el/ea, nu merit să fiu 
iubit(ă). Dacă făceam ce voia el/ea, eram bun(ă) și meri-
tam. Dar, din cauză că nu pot, nici el/ea nu mă iubește.“ 
Succesul unui cuplu depinde de stima de sine a fiecărui 
partener și de conștiința propriei valori a celor doi. Cel 
care este acuzat de pasivitate nu își confirmă, de fapt, de-
cât convingerile din interior că nu e suficient de bun. Dacă 
nu‑și dă seama că are o problemă de încredere în sine, se 
va îndepărta de partener, îl va critica la rândul său ori va 
căuta în exterior confirmările pe care nu le primește.

Nevoia de confirmări dictează viitorul oricărui tip de 
relație. Primul lucru pe care are nevoie să‑l audă orici-
ne este „Da, ești în regulă! Nu greșești cu nimic față de 
mine! Nu îmi ești dator cu nimic. Suntem împreună pe 
același drum, creștem unul prin celălalt, ne susținem și 
comunicăm de la egal la egal, cu dragoste, fără să ne ju-
decăm, dându‑ne timp reciproc“. A da timp înseamnă a 
iubi! Iubirea poate să sperie pe cineva care crede că fără a 
demonstra și a face nu merită să fie iubit. 

Cauți ca partenerul să‑ți repete ceea ce ți‑au spus alții 
despre tine: părinții și foștii parteneri. Cauți confirmări-
le! Nevoia de confirmări este nevoia de a retrăi amintiri-
le. Dacă ți s‑a spus că nu ești bun, o să stai cu partenerul 
care‑ți spune că nu ești bun. Până când? Până retrăiești toa-
te situațiile în care ți s‑a spus asta, până identifici vocea și îi 



VAleRiu Pănoiu

16

spui: „Taci! Îți mulțumesc, am înțeles, dar acum nu mai am 
nevoie de tine. Nu te mai cred.“

nu lăsa pe nimeni să‑ți spună cât valorezi!
Tu știi prea bine că ești neprețuit(ă)...

Crizele de identitate se rezolvă numai în singurătate, 
trăind intens durerea și suferința, care trebuie lăsate să se 
manifeste. Dincolo de sprijinul emoțional de la cei dragi sau 
de asistența terapeutică, nu ne putem scoate decât singuri 
din groapă. E nevoie să rămânem în spațiul gol, vid, să nu 
mai avem nimic, să plonjăm în neputință. Să dăm restart, să 
fim în punctul zero. Zero, nimicul este originea tuturor lu-
crurilor, suma tuturor posibilităților. Numai de aici ia ființă 
o nouă lume. Ca să devii 1, întreg, trebuie să te recompui 
și să te coagulezi din toate particulele împrăștiate care plu-
tesc în gol, în nimic, în zero. Degeaba renovezi casa dacă 
temelia este roasă. E nevoie să sapi până la fundație, să 
scoți toată construcția din rădăcini și abia apoi să reclădești 
sănătos. În momentele grele, dispar oamenii de încredere, 
ca să rămâi cu încrederea în tine. Să fii autoritate în propria 
viață. Să nu te mai subordonezi unei autorități externe.

Cum avem grijă de noi? Un exemplu este calitatea 
oamenilor cu care ne asociem sau cu care ne petrecem 
timpul. A face o prioritate din cei care nu fac o prioritate 
din tine, din cei care nu te apreciază ori profită de tine este 
o lipsă de respect de sine. Să avem mare grijă în ce și cu 
cine investim timpul nostru, cui îi dăm energia noastră!

orice relație începe de la relația cu tine!  
Fii bun cu tine!
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Când te judeci pe tine pentru că nu poți mai mult sau 
pentru că cine știe ce greșeală ai făcut, te condamni singur 
la suferință și la mai rău! Dacă te judeci singur, înseam-
nă că îi transmiți subconștientului mesajul „Merit să fiu 
pedepsit!“. Ceea ce se va și întâmpla, în cele mai diverse 
forme, care te fac din ce în ce mai nefericit. Asta implică 
neiubire de sine, deci o altă convingere: „Nu, nu merit să 
fiu iubit!“

Ba da, află că meriți! Și nu trebuie să‑i demonstrezi 
nimănui asta! Atât timp cât crezi că nu‑l meriți și nu 
meriți să fi iubită, degeaba vine Făt‑Frumos, pentru că nu 
poți rezista cu el. Nu suntem datori nimănui și nu suntem 
responsabili pentru alegerile în viață ale nimănui. Viața ta 
este un contract între tine, conștiința ta și Dumnezeu!

repetă următoarele afirmații zi de zi  
până ajungi să crezi în ele:

„Merit să fiu iubit(ă)!“
„Merit o relație de iubire împlinită pe toate  

planurile – mental, emoțional și fizic – cu echilibru 
între ceea ce ofer și ceea ce primesc.“

Fiecare dăruiește și dă înapoi de unde are. Nu poți să 
dai de unde n‑ai. Dacă stima ta de sine este scăzută, atunci 
vei încerca să‑ți subminezi partenerul/copilul/colegul și să‑l 
faci și pe el să se simtă ca tine, mai mic decât este. Atunci, 
vei exprima iubirea doar criticând, indicând greșelile și 
dând sfaturi. Dacă ai încredere în tine, o să‑i arăți celuilalt 
de ce anume e în stare, o să‑l susții și o să‑l încurajezi.

Orice experiență care vine cu lecții are darul de a ne 
face mai BUNI, nu mai deștepți. Cu toate acestea, oame-
nii se întreabă mereu „De ce?“, în loc să se întrebe „Ce?“. 
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„Ce mi‑a adus mie asta?“ Dacă după o suferință nu de-
vii mai bun, mai smerit sau mai înțelept, ci mai orgo lios, 
mai înrăit, mai frustrat, degeaba ai suferit. O să repeți 
experiența până înțelegi că suferința e un instrument, nu 
un scop în sine, și că ai trăit‑o nu ca să te adâncești în 
cădere, ci ca să te înalți și să te transformi. Adică să aduci 
întunericul în lumină. Așa devii mai BUN.

Cunoașterea de sine este cheia unei relații împlinite! 
Lumina și calitățile cuiva sunt ușor de iubit de către orici-
ne! Esența este să știi exact cu ce aspecte ale umbrei poți 
să trăiești în cuplu, să știi clar ce părți nu ești în stare să 
duci la un partener. O compatibilitate nu se stabilește pe 
lumină, ci pe umbră! Unii nu au răbdare și nu suportă să 
aștepte după partener, unii nu înghit posesivitatea, alții nu 
pot trăi cu fițele cuiva, unii nu înghit aroganța, alții au aler-
gie la cine știe ce viciu. Recunoaște‑ți limitele! Poate că 
ele sunt lecții pe care nu le ai de învățat! Nu ți le da singur, 
suplimentar! Lasă orgoliul că poți duce tu orice umbră!

Puterea unei relații stă în subînțelesuri. În ceea ce nu 
se vede! Și în tăcere. În plăcerea de a fi unul lângă altul sau 
unul cu altul chiar și când nu e nimic de zis sau de făcut.
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