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Introducere

Ce faci atunci când cãsnicia ta se terminã ºi te trezeºti singur 
la vârsta mijlocie? Sau poate cã nu ai cunoscut încã persoana 

potrivitã ºi ai fost singur în tot acest timp. Sau te-ai ocupat de 
carierã sau de creºterea copiilor. Poate cã ai fost un monogam 
în serie, întotdeauna într-o relaþie de un fel sau altul, dar fãrã sã 
creezi vreodatã o legãturã durabilã. 

Oricare ar fi cauzele pentru care eºti singur în anii vârstei de 
mijloc, ce se poate face acum în acest sens? Cum sã întâlneºti 
pe cineva atunci când parcurgi zilnic acelaºi drum între casã ºi 
serviciu, între casã ºi supermarket? 

Este uºor sã te simþi descurajat ºi sã laºi totul în mâinile 
sorþii, sã te gândeºti cã, dacã e sã cunoºti pe cineva, atunci el 
sau ea îþi va bate în uºã într-o searã ºi totul va fi bine. 

Bunã încercare, dar relaþiile încep rareori astfel. Când suntem 
tineri, mergem în locuri unde merg ºi alþi tineri ºi ne întâlnim 
partenerii acolo. Dar, în perioada vârstei mijlocii, aceste locuri – 
cluburi ºi facultãþi, discoteci ºi petreceri – nu mai existã exact 
în acelaºi mod. ªi chiar dacã ai o viaþã care te pune în contact 
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cu o mulþime de oameni noi, cultura de lucru actualã ºi rigorile 
profesionalismului înseamnã de multe ori cã iniþierea unei 
poveºti de dragoste iese din discuþie. 

Deci este o situaþie fãrã ieºire: pentru a-ºi construi o relaþie în 
aceastã perioadã a vârstei mijlocii, cei mai mulþi dintre noi vor 
trebui sã facã ceva activ în aceastã direcþie. Dar cum? ªi unde? 
Ce faci la prima întâlnire cu cineva despre care nu ºtii aproape 
nimic? ªi dacã întâlneºti pe cineva care îþi place? Ce faci atunci? 

Amândouã am fost în aceastã poziþie, dorindu-ne o relaþie, 
dar fãrã sã ºtim, de fapt, ce sã facem în acest sens. Pentru Cherry, 
asta s-a întâmplat în urma unui divorþ dupã o cãsnicie lungã; pen-
tru Lara, a fost dupã o cãsãtorie timpurie, urmatã de mai multe 
relaþii pe termen lung. În mod independent, am decis sã luãm 
mãsuri ºi am început sã cãutãm activ. 

Ne-am întâlnit ºi am devenit prietene în acest timp ºi am în-
ceput sã ne împãrtãºim experienþele cãutãrilor noastre pe internet, 
în anunþurile din ziare, precum ºi experienþele primelor întâlniri. 
Am fost amândouã frustrate de lipsa cãrþilor care sã ne ajute sã 
înþelegem acest proces ºi provocãrile specifice ale relaþiilor de la 
aceastã vârstã, astfel încât ne-am reunit resursele ºi experienþele 
pentru a înþelege mai bine situaþia prin care treceam.

Ca scriitoare, a fost un pas firesc sã transformãm ceea ce am 
învãþat într-o carte pentru alþii, pentru cei care se trezesc singuri 
la mijlocul vieþii lor, având încã multã dragoste de oferit ºi tân-
jind sã creeze o relaþie de dragoste armonioasã ºi durabilã. 

De când am început sã cãutãm iubirea, am intrat amândouã 
în relaþii noi. Valoarea întâlnirilor proactive nu mai este teoreticã 
pentru noi, dar a avut un impact de duratã asupra vieþilor noastre. 
Fiecare dintre cãlãtoriile noastre a inclus partea ei de comedie, 
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jenã, suferinþã ºi dramã ºi veþi gãsi câteva dintre aceste poveºti în 
carte. De asemenea, am vorbit în detaliu cu mai mulþi dintre 
prietenii ºi cunoºtinþele noastre, precum ºi cu alte persoane pe 
care le-am întâlnit pe drum ºi vã prezentãm ºi poveºtile lor. 

În fiecare dintre aceste cazuri, la un moment dat s-a luat de-
cizia de a cãuta în mod activ un partener. La vârsta mijlocie, fãrã 
impulsul de reproducere care sã te împingã într-un parteneriat, 
o relaþie trebuie sã vinã din dorinþa realã de intimitate de trup ºi 
suflet, ridicând ºtacheta ºi cerinþele de dezvoltare personalã. Ai 
nevoie de timp pentru a cunoaºte un partener potenþial ºi timp 
pentru a dezvolta relaþia, deoarece iubirea de la aceastã vârstã 
poate fi înfricoºãtoare ºi ai foarte mult de pierdut. Liniºtea relativã 
a faptului cã eºti singur ar putea fi de preferat riscurilor de a te 
îndrãgosti, dar aceastã liniºte are un preþ mare, de multe ori pre-
þul de a rãmâne singur la o vârstã înaintatã. 

ªi acesta este motivul pentru care am scris Iubirea începe la 
40 de ani, pentru a te ajuta sã gãseºti curajul de a ieºi în lume ºi 
de a merge din nou la întâlniri, precum ºi priceperea de a alege 
cu înþelepciune ºi de a trece peste obstacolele unui parteneriat 
aflat la început, atunci când este foarte uºor sã te întorci la con-
fortul propriei canapele, la alinarea sterilã a televizorului ºi la 
iubirea necondiþionatã a labradorului tãu. 

În loc sã te retragi, îþi recomandãm sã fii curajos ºi sã-þi ono-
rezi dorinþa de a avea parte de dragoste. Da, va presupune ceva 
efort, dar dacã eºti dispus sã-þi deschizi inima, sã-þi rafinezi stra-
tegia, sã lucrezi la punctele tale slabe ºi sã perseverezi în aceastã 
întreprindere, atunci succesul poate fi al tãu. 

Deschidem primul capitol prezentând o imagine de ansamblu 
a iubirii ºi întâlnirilor din perioada vârstei mijlocii, abordând 
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diferite domenii ale vieþii ce sunt afectate, atât problemele prac-
tice de zi cu zi, cât ºi emoþiile ºi valorile mai profunde, impli-
cate în acest proces. Urmãtoarele câteva capitole sunt concepute 
sã te pregãteascã pentru cãutare, concentrându-se pe modul de 
a întâlni pe cineva ºi modul de a gestiona primele întâl niri. Dar, 
indiferent cât de mult te pregãteºti dinainte, multe probleme nu 
vor ieºi la ivealã pânã când nu te vei confrunta cu un nou parte-
ne riat. Astfel, în a doua jumãtate a cãrþii, vom analiza eventua-
lele probleme ce pot apãrea ºi îþi vom sugera strategii pentru a 
le depãºi, atunci când se vor ivi. 

Aceastã carte este aici pentru a te ajuta sã-þi dezvolþi mai mult 
priceperea ºi încrederea în toate aceste domenii ºi este scrisã 
din dorinþa noastrã profundã ca tu sã ai parte de fericire ºi suc-
ces în cãutarea ta pentru dragoste ºi parteneriat. 
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Capitolul 1

Iubirea la vârsta mijlocie

I atã un subiect uriaº: iubirea romanticã. Este atât simplu, 
cât ºi complex, în acelaºi timp. ªtim ce înseamnã, dar 

cum o putem gãsi? Uneori vine din senin, ca un trãs net predesti-
nat. Cel mai adesea, ea creºte în timp, alimentatã de grijã, afec-
þiune, apropiere trupeascã ºi atenþie. 

Dupã supravieþuire, dragostea este cel mai important ele-
ment în viaþa umanã. Dragostea vine în mai multe forme: putem 
beneficia de multã susþinere ºi bucurie din iubirea familiei ºi a 
copiilor, a animalelor de companie, a muncii, a grãdinilor ºi 
caselor. Dar pentru cei mai mulþi adulþi, viaþa este îmbunãtã-
þitã semnificativ de dragostea romanticã împãrtãºitã cu un alt 
adult – iubirea care include companie, sex ºi intimitate. 

Acest gen de iubire poate sã presupunã efort, atât pentru a o 
gãsi, cât ºi pentru a o pãstra, ºi uneori, la mijlocul vieþii, poate 
pãrea mai uºor sã renunþi la cãutarea unei relaþii fericite. Dar, în 
acelaºi timp, ºtim cã vieþile noastre sunt mult îmbogãþite de ro-
mantism ºi de compania unei persoane iubitoare ºi, astfel, meritã 
efortul de a cãuta sã obþii aceste lucruri. 
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Maturitatea ºi alchimia iubirii 

Pe mãsurã ce înaintãm în vârstã, alchimia iubirii se manifestã 
adesea printr-o blândeþe ºi o deschidere a inimii. Persoanele 
mai în vârstã pot fi capabile de o calitate a iubirii ce îi poate ocoli 
pe tineri. Este similarã cu iubirea pe care o au oamenii pentru 
copiii lor mici sau pentru nepoþi, care este aproape necon di þio-
natã. Dar aici, în loc de iertarea pãrintelui în scopul educãrii 
copilului, gãsim acceptarea completã a naturii celui drag, exact 
aºa cum este. Când eºti iubit pentru ceea ce eºti, fãrã a fi nevoie 
sã schimbi ceva, este ameþitor ºi, de asemenea, complet elibe-
rator. Astfel, clãdirea unei vieþi fericite împreunã este într-ade-
vãr posibilã. 

Iubirea este miraculoasã: ea ne schimbã. Când suntem cu cel 
pe care îl iubim, facem lucruri pe care nu am crezut niciodatã 
cã le-am putea face: ne mutãm în alte þãri, vorbim alte limbi, ne 
facem noi hobby-uri, ne înþelegem cu socrii ºi cu copiii vitregi 
ºi ne ocupãm ºi de problemele celuilalt pe lângã propriile noas-
tre probleme. De asemenea, suntem profund accep taþi ºi susþinuþi, 
adoraþi atunci când simþim cã nu meritãm sã fim iubiþi, îngrijiþi 
atunci când suntem bolnavi. 

Pentru cã iubirea are aceastã putere de a ne schimba ºi de a 
ne transforma viaþa ºi pentru cã ne poate dãrui atât de mult, i se 
atribuie calitãþi mistice în imaginaþia noastrã colectivã. Acesta 
este motivul pentru care, de multe ori, aºtepþi pasiv ca dragos-
tea sã intre în viaþa ta, ca un bãrbat sau o femeie sã aparã, cu o 
senzaþie de inevitabilitate cosmicã suficient de puternicã pentru 
a ne împinge într-un angajament. De fapt, aºa cum îþi vor spune 
majoritatea oamenilor maturi, relaþiile de iubire ce funcþioneazã 
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pentru ambele pãrþi presupun mult mai multã implicare decât 
sã aºtepþi pur ºi simplu ca sãgeata lui Cupidon sã te nimereascã. 
Este nevoie de eforturi mari ºi de dorinþa de a fi acolo în fiecare 
zi. Pentru asta, e nevoie atât de compatibilitate, cât ºi de iubire 
ºi atracþie. 

ªi aici întâlnirile proactive pot obþine rezultate mai bune 
decât cele întâmplãtoare. Printr-o cãutare conºtientã ºi defi-
nindu-te clar pe tine ºi obiectivele tale, multiplici ºansele de a 
întâlni pe cineva care sã fie o alegere bunã pentru tine. 

Toleranþã ºi iertare

E cât se poate de realist sã înþelegi faptul cã rareori eºti ca-
pabil de iubire necondiþionatã tot timpul. Cei mai mulþi dintre 
noi au momente de iritare sau frustrare în legãturã cu un aspect 
al partenerului ºi al vieþii sale. 

A fi capabil sã suporþi necazuri inevitabile ºi sã depãºeºti 
propriul sentiment de disconfort sunt aptitudini ce se pot dez-
volta în perioada vârstei mijlocii ºi mai departe. Este un element 
de maturitate sã devii mai tolerant faþã de slãbiciunile altuia, la 
fel cum putem deveni mai toleranþi cu ale noastre. 

Acest lucru ne conduce în mod natural pe teritoriul iertãrii. 
Capacitatea de a-l ierta cu adevãrat pe altul este direct legatã de 
capacitatea de a ne ierta pe noi înºine. Asta înseamnã sã recu-
noaºtem cu sinceritate momentele când suntem insensibili sau 
egoiºti ºi apoi sã depãºim ranchiuna faþã de celãlalt, altminteri 
ne pierdem încrederea în noi înºine. 
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Maturizarea în cadrul unei relaþii 

De asemenea, intrãm în relaþii ca sã evoluãm ºi sã ne schim-

bãm, sã fim modificaþi pozitiv prin influenþa partenerului nostru 

ºi datoritã relaþiei în sine. Aceastã dorinþã de a evolua poate fi 

o parte din ceea ce ne atrage la o altã persoanã – simþim cã un 

aspect al personalitãþii ºi al comportamentului sãu este mai bine 

dezvoltat decât al nostru. 

Facem schimb de însuºiri. El o învaþã disciplina, ea îl învaþã 

spontaneitatea, de exemplu. Unul dintre parteneri este extrava-

gant, celãlalt prea cumpãtat – împreunã ajung la un echilibru în 

modul în care se raporteazã la bani ºi cheltuieli. Mare parte din 

toate acestea se întâmplã inconºtient, dar aducerea acestei pãrþi 

în conºtient este un factor transformator în ceea ce priveºte ar mo-

nia relaþiei. 

Defectul de care ne plângem la un partener poate fi un atri-

but pe care l-am putea folosi mai mult pentru noi înºine. Sau 

poate fi ceva ce trebuie sã rezolve fiecare ºi pe care sã-l depã-

ºeascã; ºi ei au fost atraºi spre noi, astfel încât îi ajutãm sã facã 

asta. În relaþiile potrivite, existã posibilitatea ca ambii parteneri 

sã înveþe unul de la celãlalt ºi sã se dezvolte în acest mod. 

Compatibilitate profundã 

Când suntem tineri, ne gândim la compatibilitate în termeni 

evidenþi: sã fim atraºi de aspectul fizic, sã facem aceleaºi lucruri 

împreunã, sã ne placã aceleaºi tipuri de modã, politicã, pri eteni, 

subculturi. Pe mãsurã ce înaintãm în vârstã, descoperim adesea 
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cã acea compatibilitate profundã este ceva mai subtil, o chesti-
une de suflet mai degrabã decât de substanþã. 

Cu ceva noroc, avem deja acest lucru în primul nostru par-
tener, în parteneriatul nostru iniþial pe termen lung sau cãsãtorie. 
Dar pentru mulþi dintre noi, nevoia de o conexiune la nivel de 
suflet (ce apare de multe ori ca necesitate la vârsta de mijloc) 
descoperã lipsurile din aceste relaþii timpurii. Rezultã divorþul, 
iar apoi ne confruntãm cu dorinþa de a înþelege cine suntem 
acum, de ce anume avem nevoie acum ºi ce înseamnã, de fapt, 
compatibilitatea la 45, 55 ºi 65 de ani. 

Termenul de „suflet pereche“ este adesea folosit în zilele 
noastre ca un indicator pentru iubirea adevãratã. Dar compatibi-
litatea profundã este oare acelaºi lucru cu ideea de suflet pere-
che? Poate, dar, oarecum surprinzãtor având în vedere folosirea 
frecventã a acestui termen în mass-media ºi pe site-urile matri-
moniale, majoritatea oamenilor cu care am vorbit nu au pus 
prea mult accent pe ideea de suflete pereche. Mult mai frecventã 
a fost ideea cã o relaþie reuºeºte pentru cã oamenilor le place sã 
fie împreunã unul cu celãlalt, se simt profund confortabil 
împreunã ºi îºi doresc relaþia suficient de mult pentru a lucra la 
întreþinerea ei. 

Indicatorul principal al durabilitãþii unei relaþii în perioada 
vârstei mijlocii este compatibilitatea realã, fie cã existã sau nu 
senzaþia de suflete pereche. Ceea ce conteazã sunt interesele co-
mune, un vis comun pentru viitor ºi dorinþa reciprocã de a face 
compromisuri, în scopul de a crea o viaþã armonioasã ºi feri-
citã împreunã. 



I u b I r e a  î n c e p e  l a  4 0  d e  a n I

14

Curajul de a iubi din nou 

Mulþi dintre noi ne trezim la vârsta mijlocie fãrã un partener, 
dintr-o varietate de motive. Poate cã nu am avut niciodatã o 
legãturã pe termen lung; poate suntem vãduvi; cel mai probabil, 
însã, în aceastã etapã a vieþii suntem divorþaþi. În Marea Britanie, 
durata medie a cãsniciei cuplurilor care divorþeazã este de 
11,5 ani, ceea ce înseamnã cã mulþi dintre noi vom fi în cãutarea 
unui nou partener dupã 40 de ani. Vârsta medie pentru divorþ este 
de 43 ani pentru bãrbaþi ºi 40 pentru femei. Dintre toate cãsãtoriile 
noi, 40% implicã cel puþin un partener care a mai fost cãsãtorit. 

ªi nu e de mirare, având în vedere cã s-ar putea ca a doua 
cãsãtorie sã dureze mai mult decât prima. În þãrile cele mai 
dezvoltate, speranþa de viaþã este de 80-85 de ani pentru femei 
ºi de 75 pentru bãrbaþi ºi mulþi dintre noi vom trãi mai mult 
decât atât. Acum, limita de 40 de ani a fost împinsã la 60, care 
nu mai reprezintã poarta de acces spre bãtrâneþe. Mulþi oameni 
rãmân în formã ºi îºi pãstreazã aspectul tineresc mult timp dupã 
60 de ani, iar în prezent, ideea cã sexul ºi intimitatea îºi pierd 
locul în viaþa noastrã odatã ce am ajuns la vârsta mijlocie nu 
mai este valabilã. Deci, în mare, nu mai credem cã suntem „pe 
panta descendentã“ din punct de vedere romantic, dupã vârsta 
de 40 sau de 50 de ani. Nu mai credem în ideea cã ar fi nedemn 
sau nepotrivit sã ne îndrãgostim la vârsta mijlocie. Dar ne con-
fruntãm cu douã provocãri importante: cum sã gãsim un parte-
ner nou ºi cum sã rezolvãm problemele complexe ce pot apãrea 
într-o nouã relaþie din aceastã etapã de viaþã. Aceste probleme 
duale – cãutarea ºi realitatea – par uneori descurajante. 
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Mulþi oameni spun: „Oare unde sã cunosc eu pe cineva?“ sau 
„Toþi ãia buni sunt luaþi“ sau „Dar copiii mei? Cum pot sã-mi 
dau întâlniri în faþa lor?“. Atunci, dacã ºi când întâlneºti pe cineva 
cu care îþi doreºti sã faci un angajament, trebuie sã te confrunþi 
cu programe deja încãrcate ºi sã le faci cunoºtinþã familiilor deja 
formate. Cei fãrã copii trebuie sã aibã de-a face cu copii vitregi 
care apar brusc în viaþa lor ºi cu familii complet dezvoltate care 
au propria culturã, obiceiuri ºi idei preconcepute. Poate fi destul 
de dificil sã-þi construieºti o viaþã nouã cu o persoanã, ca sã nu 
mai vorbim de o întreagã familie.

Deci, existã provocãri atât în a gãsi pe cineva, cât ºi în naviga-
rea prin stadiile incipiente. Dar nu te îngrijora: poþi gãsi un par-
tener dacã ai voinþa ºi perseverenþa de a continua sã cauþi. ªi apoi, 
odatã ce ai cunoscut pe cineva cu care simþi cã poþi avea un par-
teneriat iubitor, relaþia poate funcþiona – repet, dacã ai voinþã ºi 
perseverenþã ºi dacã lucraþi împreunã pentru a vã dezvolta rela þia. 
Relaþiile au aceleaºi cerinþe ca orice lucru pe care meritã sã-l faci: 
practica, dorinþa de a învãþa ºi dãruirea fac diferenþa. 

ªi meritã, pentru cã toþi oamenii simt nevoia de a iubi ºi 
de a fi iubiþi. Iatã câteva poveºti ale unor oameni care au avut 
succes în gãsirea ºi întemeierea unei noi relaþii funcþionale dupã 
40 de ani. Vei continua sã-i întâlneºti pe aceºti oameni pe 
parcursul întregii cãrþi, pe mãsurã ce poveºtile lor, ale noastre 
ºi ale altor oameni pe care i-am întâlnit pe drum vor ilustra 
calea iubirii de la vârsta mijlocie. (Cu excepþia Larei, a lui 
Cherry ºi a partenerului ei Robert, numele ºi detaliile de iden-
tificare din carte au fost modificate pentru a proteja intimi-
tatea celor implicaþi.) 
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Jessica ºi Evan trãiesc într-o suburbie a oraºului Melbourne, 
în Australia. S-au întâlnit prin Match.com ºi s-au cãsãtorit doi 
ani mai târziu. Ambii au pânã în 50 de ani, sunt independenþi, 
fiecare cu propria micã afacere. Fiul lui Evan, Justin, locu ieºte 
cu ei timp de cinci zile la fiecare douã sãptãmâni. Jessica a avut 
douã relaþii anterioare pe termen lung cu parteneri domi nanþi; 
Evan a fost cãsãtorit cu mama lui Justin, o femeie mult mai 
tânãrã, cu tulburãri psihologice. Împreunã, Jessica ºi Evan au 
fost uºu raþi sã constate cã, în sfârºit, este posibilã o relaþie pro-
fund intimã ºi fericitã. 

Adrian ºi Valerie trãiesc în zona ruralã a oraºului Dorset ºi, 
respectiv, în cea urbanã a oraºului Birmingham. Povestea lor este 
una neobiºnuitã, pentru cã Adrian a fost cãlugãr budist celibatar 
timp de aproape douã decenii înainte de a reveni la viaþa laicã. 
Unul dintre motivele pentru care a pãrãsit ordinul monahal a 
fost cã a simþit cã nu se dezvoltã sau nu se maturizeazã mai mult 
ºi a vrut sã-ºi câºtige propria existenþã ºi sã aibã o relaþie seri oasã 
cu o femeie. Câþiva ani mai târziu, el încã nu întâlnise pe nimeni 
cu care sã simtã cã poate trãi tot restul vieþii. Un pri eten i-a re-
comandat dharmamatch.com ca un loc unde ar putea cunoaºte 
o persoanã cu aceleaºi principii ºi, când s-a uitat prima datã pe 
site, a zãrit profilul Valeriei ºi a avut imediat un sentiment foarte 
bun despre ea. Ea este profesor de artã ºi are doi fii adolescenþi, 
care îºi petrec jumãtate din timp cu tatãl lor (fostul soþ al Vale-
riei), care locuieºte în apropiere. Amândoi pe la 50 ºi ceva de ani, 
Adrian ºi Valerie au o relaþie de un an, tocmai s-au logodit ºi au 
un plan pe termen lung, potrivit cãruia se vor muta împre unã 
odatã ce fiul mai mic al Valeriei va termina ºcoala. 
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speranþã, nici cã eºti condamnat sã nu mai ai relaþii. Dar ar 
putea însemna sã înveþi tehnici simple de rezolvare a conflic-
telor sau de a vorbi deschis despre sentimentele tale ori de a 
cere ceea ce ai nevoie. Acestea sunt toate moduri obiºnuite prin 
care ne dezamãgim pe noi înºine ºi pe partenerii noºtri într-o 
relaþie ºi toate sunt lucruri asupra cãrora putem sã intervenim 
destul de uºor. 

Romanticul pragmatic înþelege cã intimitatea poate fi expe-
rimentatã la fel de bine într-o zi ploioasã ca ºi într-o zi cu soare 
ºi cã a vorbi despre preocupãrile tale ºi a avea o con versaþie 
cu adevãrat deschisã mai degrabã te apropie de celãlalt decât 
sã te îndepãrteze. 

6. Oferã‑i timp relaþiei pentru a se dezvolta 

Atât timp cât te simþi fundamental pozitiv faþã de noua per-
soanã din viaþa ta, chiar dacã nu eºti 100% sigur, ar fi inteli gent 
din partea ta sã-i dai timp relaþiei pentru a se dezvolta ºi pentru 
a-þi arãta ce poate deveni. Dacã închei relaþii ce înfloresc lent, 
deoarece acestea nu par perfecte sau nu seamãnã cu ceea ce ai 
avut în trecut, înseamnã cã renunþi la ceva ce ar fi putut sã se 
transforme într-un parteneriat foarte bun. Dar numai tu ºtii care 
sunt criteriile cu adevãrat esenþiale ºi uneori le aflãm doar în 
contextul relaþiei înseºi. 

Aici intervine bagajul nostru. Ori am fost rãniþi în tre cut ºi 
suntem prea suspicioºi acum (dacã te-ai fript o datã, sufli ºi în 
iaurt) ºi/sau avem amintiri idilice despre cum ne-am îndrã gostit 
acum 20 de ani. Dacã aceastã relaþie nu se ridicã la acele înãlþimi 
ameþitoare de pasiune, credem cã nu e suficient de bunã. Dar, pe 
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mãsurã ce înaintãm în vârstã, emoþiile se calmeazã adesea ºi se 
schimbã, astfel încât nu ne mai îndrãgostim sau nu mai devenim 
apropiaþi cu aceeaºi intensitate rapidã ca în tinereþe. 

Ai rãbdare, dã-i noii tale relaþii spaþiu ºi vezi cum evolueazã. 
Felul de dragoste pe care l-ai vedea cã se dezvoltã în acest spa-
þiu deschis ar putea fi mult mai consistent ºi mai durabil decât 
pasiunea pe care ai trãit-o în tinereþe. 

7. Fii tu însuþi ºi ai încredere în cãlãtorie 

Þiam dat o mulþime de reguli ºi sugestii în aceastã carte, dar 
fiecare dintre noi are o cale individualã în dragoste. ªi asta e 
cel mai important. Fii tu însuþi! Ai încredere în calea vieþii tale. 
Dacã nu ai gãsit încã o relaþie fericitã, reþine cã nu ºtii ce te aº-
teaptã dupã colþ. Continuã sã cauþi, pãstreazã o inimã deschisã 
ºi rãmâi receptiv ºi iubitor faþã de viaþa ta ca întreg. Acest lucru 
te va face atrãgãtor ºi capabil sã recunoºti noua dragoste atunci 
când ea va apãrea în viaþa ta. 

Am început aceastã carte cu invitaþia de a cunoaºte oameni 
noi, de a-þi lua soarta în propriile mâini ºi de a porni în cãutarea 
iubirii. Deci, nu-þi recomandãm sã stai ºi sã aºtepþi ca dragostea 
sã-þi batã la uºã. Dar, în acelaºi timp, nimeni nu poate forþa lucru-
rile ºi, uneori, dureazã mai mult decât ne dorim pânã când viaþa 
ne aduce ce avem nevoie. Între timp, trebuie sã continuãm ºi sã 
fim rãbdãtori ºi perseverenþi. 

Ai încredere în cãlãtoria ta ºi în faptul cã lucrurile se vor 
rezolva în cel mai bun mod, atât în   ceea ce priveºte sincroniza-
rea, cât ºi în ceea ce priveºte aducerea iubirii potrivite pentru 
etapa de viaþã în care eºti. Poate fi tentant sã te mulþumeºti cu 
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prima persoanã care apare, care respectã câteva dintre criteriile 
tale ºi cu care crezi cã ai putea sã te înþelegi. 

Ai rãbdare. Aºteaptã pe cineva cu care sã stabileºti o cone-
xiune adevãratã. Nu este nimic în neregulã dacã te cãsã toreºti 
mai degrabã pentru companie decât pentru pasiune, dar nu te 
mulþumi cu puþin. Poate ar fi momentul sã laºi deoparte acele 
vise romantice neîmplinite pentru un iubit superb, dar nu e mo-
mentul sã renunþi la gãsirea persoanei potrivite cu care sã-þi 
împarþi viaþa. 

Deci, nu te mulþumi cu puþin, dar, în acelaºi timp, nu fii un 
perfecþionist. Dacã ai întâlnit pe cineva a cãrui companie te 
bucurã foarte mult, cu care ai o senzaþie naturalã de compatibi-
litate, dar nu sunt suficiente focuri de artificii pentru a fi absolut 
sigur cã aceasta este dragostea vieþii tale, repetãm: ai rãbdare. 
Cu tot ceea ce se întâmplã în aceastã etapã de viaþã, iubirea de 
la vârsta mijlocie se dezvoltã, uneori, lent. 

Dacã vei întâlni pe cineva cu care crezi cã þi-ai putea clãdi 
o viaþã nouã, vei ºti cã fiecare sosire fericitã este un nou început. 
Când începi sã te acomodezi cu noua relaþie, intri într-o fazã 
diferitã, cu propria dinamicã ºi propriile provocãri. Noi te du-
cem în acest punct ºi îþi dorim toate cele bune pentru viitorul 
vostru împreunã. Iar pentru aceia a cãror cãlãtorie spre iubire 
ºi spre o relaþie este încã în curs, vã dorim mult noroc în cãutarea 
voastrã ºi avem încredere cã veþi gãsi o dragoste minunatã ºi 
împlinire profundã în decursul timpului! Fiþi binecuvântaþi cu 
dragoste ºi cu un companion adevãrat! 
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