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Introducere

Această carte este creată pentru aceia care fie se 
află în tr-o relaţie serioasă, fie își doresc să aibă o astfel 
de re la ţie. Relaţia serioasă este doar una dintre căile 
ce duc la evoluţia și trans formarea spirituală. Nu e 
singura cale și nici nu este una ușoară. Cele șapte legi 
spirituale discutate în cea de-a doua parte a acestei 
cărţi oferă un ghid pentru cuplurile care s-au dedicat 
evoluţiei lor spirituale reciproce.

Dacă vă aflaţi deja într-o relaţie serioasă, poate vreţi 
să începeţi să lucraţi direct cu a doua parte. Dacă nu 
sunteţi siguri că vreţi sau nu să aveţi o relaţie serioasă, 
citiţi cu multă atenţie pri ma parte a acestei cărţi. Soci-
etatea îi presează foarte mult pe oa meni să se implice 
într-o relaţie, cu orice preţ. Este important să re zistăm 
acestei presiuni și să facem o alegere conștientă dacă 
vrem sau nu să pășim pe calea relaţiei.

Chiar dacă sunteţi pregătiţi să aveţi o relaţie, 
trebuie să vă luaţi acel timp în care să vă cunoașteţi 
partenerul și să găsiţi o for mă a relaţiei care să func-
ţioneze pentru amândoi. Prin fixarea în mod matur 
a unei temelii pentru relaţia voastră, aveţi cea mai 
mare șansă de a stabili tipare sănătoase în care să 
interacţionaţi.
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Relaţia reprezintă nașterea unei noi entităţi. Presu-
pu ne tre ce rea de la un context al lui „Eu“ la cel de 
„Noi“, fără sacrificiu. Acest lucru nu se întâmplă peste 
noapte. Este ne voie de timp și de răb dare. Claritatea 
este o necesitate. Ambele persoane trebuie să se pre-
gătească pentru această experienţă.

Ciclul unei relaţii începe cu nașterea ei, atingând 
ape xul vie ţii, iar apoi moartea și renașterea. Înche-
ierea ei poate avea loc din cauza morţii unuia dintre 
parteneri sau prin în ţelegerea făcută de am bele per-
soane că relaţia nu le mai ser vește evoluţiei comune. 
Ni cio relaţie nu durează pentru totdeauna. Și multe 
relaţii frumoa se și importante durează cinci, zece sau 
douăzeci de ani.

Cu toţii trebuie să ne confruntăm cu mitul că a 
fi în tr-o relaţie serioasă înseamnă că trebuie să fim 
împreună pentru totdeauna. Fiecare relaţie are un în-
ceput, un mijloc și un sfârșit. Modul în care în cheiem 
relaţiile este la fel de important ca și modul în care le 
în ce pem. În partea a treia a acestei cărţi se tratează 
modul în care trecem de la contextul „Noi“, din nou, 
la cel de „Eu“, fiindu-le re cu nos că tori parteneri lor 
noștri pentru ceea ce am învăţat împreună. Ne ajută 
să ne despărţim cu iubire.

Relaţia este cea mai dificilă și mai interesantă cale 
spirituală care ne este disponibilă pe planetă la ora 
actuală. Nicio altă cale nu ne aduce la suprafaţă îndo-
ielile, fricile și nesiguranţele ascunse pen tru a fi vin-
decate într-un mod atât de de finitiv. Avem nevoie de 
mult curaj să vedem acele părţi din noi înșine pe care 
le acceptăm cu greu și care ne sunt reflectate de către 
partenerii noștri. Totuși, prin împăcarea cu partene rii 
noștri ne împăcăm cu noi înșine și ajun  gem să ne 
experi men tăm propria plenitudine. 
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Relaţia nu reprezintă doar o căutare a mitului 
romantic al fe ri cirii. Pentru majoritatea cuplurilor, 
această căutare ia sfârșit în pri mul an al relaţiei. Ea 
reprezintă mult mai mult. Este o căutare a Sfân tului 
Graal însuși, a autenticităţii în mij locul compromi-
sului, a în ţe le gerii în mijlocul suferinţei. Este o călă-
torie șamanică, cu toate în tor să tu rile sale neașteptate 
ce apar pe parcurs. Uneori, ni se pare că par te ne rul 
nostru ne este mai mult adversar sau oponent decât 
to varăș și prieten. Chipul pe care îl vedem în oglindă 
se schimbă mereu.

Adevărul este că, în cele mai profunde relaţii, ies 
pentru a fi vindecate cele mai adânci frici ale noastre. 
Ele ies la su prafaţă de oa rece ne simţim suficient de 
în siguranţă alături de partenerul nos tru pentru a ne 
privi aspectele întunecate și pentru a începe să le in-
tegrăm în conștienţa noastră.

Nu toată lumea este pregătită pentru profun-
zimea acestui dans. Uneori fugim de provocările 
născute de relaţie, înainte să ne fi învăţat lecţia. De 
aceea angajamentul este atât de important.

Cuplurile care și-au luat un angajament rămân 
împreună până când au învăţat tot ce pot să se 
înveţe unul pe altul. Cei doi știu că au atins acest 
punct în clipa în care își pot da drumul unul al-
tuia, cu iubire, recunoștinţă și respect. Orice este 
mai prejos de aceasta nu reprezintă o încheiere, ci 
o fugă.

Principiile spirituale din această carte vă vor ajuta 
să faceţi faţă suișurilor și coborâșurilor relaţiei în care 
vă aflaţi, astfel încât să puteţi învăţa și evolua îm-
preună. Atâta vreme cât există evoluţie și sinceritate, 
relaţia este sănătoasă și dem nă de angajamentul 
vostru.
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Desigur, asta nu însemnă că este și perfectă. Chiar 
și în cele mai reușite relaţii, îndoielile și fricile con-
tinuă să apa ră, la ambii par teneri. Cu toate acestea, 
cuplurile aflate pe Cale învaţă să tra teze aceste în-
doieli și frici cu compasiune. Cei doi învaţă să aibă 
răb dare unul cu altul și să se accepte. Asta îi învaţă 
faptul că se află în tr-o relaţie.

Pe cât de dificilă pare uneori călătoria, ea își are 
și momentele sale extraordinare. Coaja dură din ju rul 
inimii în cepe să se crape. Acolo unde frica obișnuia să 
ne ţină pe loc, în vă ţăm să facem pași mici înainte. Ne 
asumăm ris curi, ne depășim fri cile. Învăţăm să avem 
încredere unii în alţii.

Trăim o delicateţe născută din luptă, o dulceaţă 
născută din du rere. Există o strălucire în acei ochi ce 
se întâlnesc dincolo de gra vitaţia dorinţei. Există o 
cunoaștere interioară de si ne, a ce lui lalt – o aban-
donare în inima acceptării și a iubirii.

Să fiţi binecuvântaţi cu toate acestea!



Prima parte

A ne pregăti 
pentru o relație
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Cunoașsterea de sine

Principala ta menire în această întrupare este 
aceea de a te iubi și accepta pe tine însuţi și de a-ţi 
extinde acea iubire și acea acceptare către ceilalţi 
oameni din experienţa ta. Nu trebuie să te afli într-o 
relaţie de cuplu pentru a-ţi îndeplini acea stă menire.
În societatea noastră se fac destul de multe presiuni pen‑
tru ca oamenii să formeze cupluri, chiar dacă majoritatea 

relaţiilor se în cheie printr‑o despărţire sau prin divorţ. 
Mulţi oameni se căsăto resc sau trăiesc cu alţii fără a fi 

conștienţi de ajustările uriașe pe care vor trebui să le facă 
și/sau fără să dețină aptitudinile de comunicare de care 

au nevoie pentru a face ca relaţia să funcţioneze. Asta în‑
seamnă să cauţi necazul cu lumânarea.

O abordare mai precaută a relaţiilor este de a fi 
bi ne informat. Relaţia trebuie să constituie o alegere, 
nu o obligaţie interioară ori o capitulare în faţa presi-
unilor făcute de societate. Trebuie să înţelegem ce se 
așteaptă de la noi și ce așteptări avem noi de la cei-
lalţi. Dacă vrem să luăm decizii bune, trebuie să știm 
care sunt provocările și recompensele relaţiei.

Cu toţii avem opţiunea de a trăi o viaţă de celibat, 
dacă ne do rim asta. Nu trebuie să ne căsătorim sau 
să trăim cu ci neva. Pu tem alege să trăim singuri. Un 

,
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astfel de stil de viaţă ne ajută să ne con trolăm mediul în 
care trăim și structura ge nerală a vieţii noastre, într-un 
mod care s-ar fi dovedit dificil dacă ne-am fi implicat 
în tr-o relaţie intimă. Ne oferă solitudine și libertatea de 
a face alegeri fără a consulta o altă persoană.

Stilul de viaţă celibatar li se potrivește adesea 
acelora al căror angajament principal este dedicat ca-
rierei lor. Lor le este limpede că prietenii vin pe locul 
secund, nu pe primul, și nu sunt interesaţi în dez-
voltarea unor relaţii care ar lua din timpul și energia 
dedicate propriilor preocupări creatoare.

Unii dintre noi ne potrivim prin temperament 
mai bi ne cu acest stil de viaţă decât ne-am potrivi cu 
o viaţă alături de un par te ner de viaţă. Alţii dintre noi 
trăim mai întâi lângă un partener, ne des părţim, iar 
apoi descoperim că pre ferăm să trăim singuri. Atunci 
când știm asta despre noi înșine, putem să-i scutim 
pe alţii de  multă suferinţă prin faptul că le spu nem 
clar ce avem nevoie. Apoi, dacă ceilalţi vor să mai 
aibă o legătură cu noi, fac asta știind că noi ne-am 
luat angajamentul de a trăi de unii singuri.

A ști cine suntem și ce vrem într-o relaţie repre-
zintă un prim pas esenţial pe calea spre intimitate. 
Nu ne putem aș tepta să avem re laţii reușite cu cei-
lalţi decât dacă ne respectăm propriul temperament 
și propriile nevoi.

Din fericire, în prezent ne este mai ușor să de-
cidem să fim ce libatari, fără a fi admonestaţi de către 
prietenii și fa milia noastră. Celibatul este o alegere de 
stil de viaţă legitimă. Asta nu înseamnă că nu putem 
avea o relaţie. Pur și simplu, în seamnă că alegem să 
ne investim majoritatea energiei într-o altă direcţie.



13

A învata
traind de unul singur

Unul dintre lucrurile care sunt foarte clare este acela 
că a avea o relaţie de cuplu reușită e cel puţin la fel de 
di fi cil, dacă nu mai dificil, ca a avea succes în a trăi de 
unul singur. Ba chiar ai putea spune că a reuși să-ți duci 
traiul de unul singur re pre zintă o cerinţă pentru reușita 
în ceea ce pri vește traiul alături de altă persoană.

Dacă nu ai trăit niciodată singur, s-ar putea să nu 
știi ce ai ne voie și ce vrei. Experienţa ta se poate să fi 
fost definită de către cei lal ţi oameni cu care ai trăit. 
S-ar putea să-ţi fi trăit viaţa încercând să-i mulţumești 
pe ceilalţi și să le câștigi ac ceptarea și aprobarea. Tre-
cerea de la o relaţie la alta nu te va ajuta să afli cine 
ești. S-ar pu tea să trebuiască să petreci un timp de 
unul singur, să-ţi stabilești pro priul ritm și să afli ce 
anume este cu adevărat important pentru tine.

Când știi cine ești, poţi fi sincer cu ceilalţi și 
îi poţi în cu raja să fie și ei, la rândul lor, sinceri cu 
tine. Atunci va fi mai ușor să găsești o altă per-
soană care să aibă aceleași priorităţi în viaţă ca și 
tine. Când te implici într-o re la ţie înainte să știi 
care îţi sunt priorităţile, sfârșești prin a fo lo si relaţia 

,
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ca pe un termen de com paraţie cu ajutorul căruia 
să descoperi ce vrei. Deși acest lucru face parte din 
procesul tău de învăţare, se poate ca el să îţi cre eze 
și o suferinţă inutilă, atât ţie, cât și celeilalte per-
soane. Este în totdeauna mai ușor să descoperim 
cine suntem privind în inte rior decât privindu-ne 
pe noi înșine prin ochii altuia.

A fi de unul singur este cea mai bună cale de a ne 
pre găti să fim într-o relaţie. A descoperi cine ești, ce 
crezi, ce-ţi pla ce să faci, a-ţi lua timpul pentru o co-
muniune cu Sinele și pentru autoîngrijire, a învăţa să 
te iubești și să te accepţi pe tine însuţi in timpul ma xi-
melor și minimelor vieţii de zi cu zi – toate acestea re-
prezintă ap titudini esenţiale pentru găsirea păcii și feri-
cirii. Dacă nu știi cum să experimentezi de unul singur 
pacea și fericirea autentice, e im po sibil să le trăiești 
într-o relaţie cu o altă persoană.

Atunci când știi că poţi trăi bine și fericit de unul 
singur, nu mai simţi nevoia sau obligaţia de a avea 
o relaţie cu alt cineva. Dacă în tâlnești o persoană de 
care îţi place cu adevărat, ești deschis să o cu noști. 
Dar dacă nu ajungi să o cu noști, nu ești devastat. 
Știi că fe ricirea nu îţi este condiţiona tă de altcineva – 
oricine ar fi acea persoană – din viaţa ta. 

Rămâi cu picioarele pe pământ, ancorat în 
propria via ţă. Ră mâi pe o poziţie de forţă. Oamenii 
pe care îi întâlnești pot simţi acest lucru. Ei știu că 
nu îţi este teamă să îţi susţii punctul de ve dere, să 
fii văzut și auzit. Nu te vei trăda pe tine însuţi de 
dragul alt cui va.

Atunci când dobândești o asemenea forţă, nu mai 
în tâmpini dificultăţi în relaţii. Nu îţi mai dai puterea și 
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nu mai iei puterea al tuia. Rămâi pe poziţia ta de forţă 
și îi inviţi și pe ceilalţi să facă la fel.

Privită astfel, relaţia devine o alegere conștientă. 
Nu trebuie să fii alături de cineva pentru a te simţi 
fericit și îm plinit. Îţi poţi ac cepta viaţa așa cum este 
ea. S-ar putea să nu fie perfectă, însă știi că o poţi ac-
cepta. S-ar putea ca tu să nu fii perfect, dar ai învăţat 
să te iubești și să te accepţi pe tine însuţi așa cum ești.
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