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capitolul 1

Dragostea
romanticã
Credeþi cã existã dragoste la prima vedere?
Deºi unii cititori nu vor fi de acord cu mine, afirm cã dragostea la prima vedere este o imposibilitate emoþionalã ºi fizicã.
De ce? Deoarece dragostea nu este doar un entuziasm de moment,
romantic; înseamnã mai mult decât dorinþa de a te cãsãtori cu un
potenþial partener; trece dincolo de atracþia sexualã intensã;
depãºeºte cu mult emoþia de a câºtiga un râvnit premiu social.
Toate acestea sunt emoþii manifestate instantaneu, la prima
vedere, dar ele nu reprezintã dragostea.
Dragostea adevãratã, spre deosebire de concepþiile atât de
rãspândite, este o expresie a celei mai profunde aprecieri pentru o
fiinþã umanã; este o sensibilitate faþã de nevoile celuilalt, trecute,
prezente ºi viitoare. Este lipsitã de egoism, capabilã sã dãruiascã
ºi sã se preocupe de celãlalt. Credeþi-mã, acestea nu sunt atitudini
în care cineva „cade“ orbeºte, ca într-o groapã.
Am reuºit sã dezvolt o dragoste durabilã faþã de soþia mea, dar
aceasta nu s-a întâmplat instantaneu. Dragostea s-a dezvoltat ºi
acest proces are nevoie de timp. A fost necesar sã o cunosc pentru
a putea aprecia profunzimea ºi stabilitatea caracterului ei, pentru
a mã familiariza cu nuanþele personalitãþii ei, de care mã bucur
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acum. Familiaritatea din care izvorãºte dragostea nu poate fi generatã de o „searã încântãtoare, într-o camerã aglomeratã“. Nu poþi
iubi pe cineva necunoscut, oricât de atrãgãtor pare!
Credeþi cã se poate face cu uºurinþã deosebire între
dragostea adevãratã ºi dragostea pur pasionalã?
Nu, nu cred. Trebuie sã accentuez cu toatã forþa urmãtorul
lucru: euforia dragostei pasionale pare a fi dragostea la cel mai
înalt nivel al ei, dar niciodatã nu este o stare permanentã. Atât ºi
nimic mai mult! Dacã crezi cã poþi trãi numai pe vârful unui
munte, an dupã an, mai bine renunþã! Emoþiile parcurg mereu un
ciclu: intense-mici-intense ºi deoarece sentimentul romantic este
ºi el o emoþie, va oscila cu certitudine.
Dar cum putem distinge dragostea adevãratã de pasiunea temporarã? Dacã nu ne putem bizui pe sentimente, cum putem decide
dacã ne vom angaja sau nu, cu toatã voinþa, într-o astfel de
relaþie? La aceste întrebãri existã un singur rãspuns: este nevoie
de timp. Cel mai bun sfat pe care îl pot oferi unui cuplu care
doreºte sã se cãsãtoreascã (sau se aflã în faþa altei decizii care le
va influenþa întreaga viaþã) este: nu adoptaþi decizii importante,
hotãrâtoare pentru tot restul vieþii în grabã ºi sub imperiul emoþiilor. Dacã aveþi îndoieli, aºteptaþi. Aceastã sugestie este utilã pentru fiecare dintre noi.
Credeþi cã Dumnezeu alege un partener special pentru fiecare creºtin în parte ºi apoi are grijã sã ajungã
sã se cãsãtoreascã?
Nu, aceasta este o supoziþie periculoasã ca sã îþi întemeiezi pe
ea concepþia despre cãsãtorie. Un tânãr de care m-am ocupat mai
demult mi-a spus cã într-o noapte s-a trezit cu impresia intensã cã
Dumnezeu dorea ca el sã se cãsãtoreascã cu o fatã pe care a
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întâlnit-o doar ocazional. Dimineaþa a cãutat-o ºi i-a transmis
mesajul, care — presupunea el — a venit din partea lui Dumnezeu. Fata s-a gândit cã nu ar fi bine sã Îl supere pe Dumnezeu
ºi a acceptat propunerea. Sunt cãsãtoriþi de ºapte ani ºi luptã
din rãsputeri pentru supravieþuirea cãsniciei lor, chiar din ziua
nunþii!
Oricine crede cã Dumnezeu obstrucþioneazã dreptul alegerii
libere a fiecãrui om ºi îi garanteazã astfel o cãsnicie reuºitã, va
avea un ºoc. Aceasta nu înseamnã cã Dumnezeu nu este preocupat de alegerea unui partener de viaþã sau cã nu va rãspunde
unor cereri specifice de cãlãuzire într-o decizie atât de importantã.
Bineînþeles cã trebuie sã ºtim care este dorinþa lui Dumnezeu
într-o problemã decisivã, aºa cum este aceasta, iar eu însumi
m-am consultat în repetate rânduri cu Dumnezeu înainte de a cere
mâna viitoarei mele soþii. Totuºi, nu cred cã Dumnezeu conduce
o agenþie matrimonialã pentru toþi cei care I se închinã. El ne-a
dãruit capacitatea de judecatã, bunul simþ ºi puterea de a alege ºi
se aºteaptã ca noi sã folosim aceste înzestrãri ºi în problemele
matrimoniale. Cei care cred altceva se aruncã impulsivi în cãsãtorie, gândind, „Dumnezeu ne-ar fi oprit dacã nu ar fi aprobat
cãsãtoria noastrã.“ Este o poziþie periculoasã pentru o decizie atât
de importantã.
Credeþi cã dragostea dintre soþ ºi soþie este permanentã, dureazã o viaþã întreagã?
Poate fi ºi ar trebui sã fie. Totuºi, chiar ºi dragostea adevãratã
este o floare fragilã. Dacã vrem sã supravieþuiascã, trebuie sã o
menþinem ºi sã o protejãm. Dragostea poate dispãrea când un soþ
lucreazã ºapte zile pe sãptãmânã, când nu existã timp pentru clipe
romantice, când soþul ºi soþia uitã cum sã vorbeascã unul cu
celãlalt. Latura romanticã a relaþiei de dragoste se poate ofili
datoritã presiunilor de rutinã ale vieþii. Pe ce poziþie se situeazã
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cãsnicia în ierarhia valorilor dumneavoastrã? Îi mai rãmân doar
rãmãºiþele programului dumneavoastrã supraaglomerat sau este
ceva de valoare care trebuie pãstrat? Dacã nu este întreþinutã,
dragostea veritabilã se stinge.
Am nouãsprezece ani ºi sunt necãsãtoritã. ªtiu cã în
cãsnicie apar ºi situaþii deosebit de dificile. Dacã este
aºa, meritã oare efortul?
Sunt de acord cu tine, o cãsnicie nefericitã este o experienþã
îngrozitoare, dar, pe de altã parte, o cãsnicie reuºitã este o
comoarã pentru întreaga viaþã. Dintr-un punct de vedere personal, îþi pot spune despre cãsnicia mea cu Shirley cã este lucrul cel
mai minunat din viaþa mea ºi existã milioane de alþi oameni care
pot aduce o mãrturie similarã. Vezi, viaþa te va confrunta cu probleme, indiferent de opþiunile tale; dacã rãmâi singurã, frustrãrile
tale vor fi de naturã diferitã, dar vor exista. În legãturã cu opþiunea de a te cãsãtori sau nu îþi voi da un sfat pe care l-am primit
eu însumi de la un învãþãtor de ªcoalã duminicalã, al cãrui nume
nu mi-l mai amintesc. Iatã ce m-a învãþat el: „Nu te cãsãtori cu
persoana cu care poþi trãi; cãsãtoreºte-te cu persoana fãrã de care
nu poþi trãi… dacã apare în viaþa ta.“ Oricare opþiune vei alege,
sã ºtii cã viaþa de cãsnicie nu este un panaceu universal, care
rezolvã orice problemã ºi, dacã doreºti dezvoltarea cãsãtoriei la
întregul potenþial pe care îl posedã, atunci este necesarã o dãruire
totalã din partea ambilor parteneri.
Credeþi cã soþii ºi soþiile fericite pot trãi fãrã dispute
ºi conflicte?
Nu. Cãsniciile cele mai fericite sunt acelea în care soþii au
învãþat cum sã facã faþã disputelor ºi conflictelor. Doresc sã vã
spun cã între disputele sãnãtoase ºi cele dãunãtoare existã o mare
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diferenþã, în funcþie de modul în care sunt abordate neînþelegerile.
Într-o cãsnicie instabilã, ostilitatea este adeseori îndreptatã direct
împotriva persoanei partenerului: „Nu eºti în stare sã faci ceva ca
lumea; de ce oare m-am cãsãtorit cu tine? Eºti incredibil de stupidã ºi, pe zi ce trece, semeni tot mai mult cu mama ta.“ Aceste
comentarii despre persoana partenerului lovesc direct în centrul
sentimentului valorii personale ºi produc crize interioare intense.
Evident, astfel de conflicte tãioase sunt extrem de dãunãtoare
pentru o cãsnicie. De cealaltã parte, conflictele normale rãmân
concentrate asupra problemei care a stârnit neînþelegerea:
„Cheltuieºti banii mai repede decât îi pot câºtiga!“; „Mã deranjeazã când nu mã anunþi cã vii mai târziu la masã!“; „Asearã m-ai
fãcut sã mã simt prost în faþa prietenilor noºtri.“ Aceste conflicte,
încãrcate totuºi de o mare tensiune emoþionalã, sunt mult mai
puþin dãunãtoare pentru forþele ce se confruntã. Un cuplu normal
le poate rezolva prin compromisuri ºi negocieri, iar a doua zi,
„câmpul de luptã“ poate fi uºor curãþat de resturile conflictului.
Capacitatea de a aborda conflictele într-un mod adecvat, este
poate cel mai important concept pe care trebuie sã îl înveþe tinerii
cãsãtoriþi. Cei care nu deprind aceastã tehnicã, nu au decât douã
alternative: 1) sã canalizeze toate supãrãrile spre interiorul lor, unde
vor mocni ºi se vor acumula timp de o viaþã întreagã, sau 2) sã atace
direct personalitatea partenerului. Cuplurile care adoptã una dintre
poziþiile de mai sus pot fi întâlnite în sãlile tribunalului.

capitolul 2

Conflictul
în cãsnicie
Care este problema cea mai frecventã din cãsnicie,
despre care aþi auzit?
Sã presupunem cã mâine dupã-amiazã la ora patru dau o consultaþie de specialitate unei persoane care vine pentru prima datã
la mine. Cine este aceastã persoanã ºi ce o aduce la mine? În
primul rând, pacientul va fi, probabil, doamna Jones ºi nu soþul ei.
Rareori se întâmplã ca bãrbatul sã fie primul care cautã o consiliere în astfel de probleme ºi, chiar dacã o face, motivele lui sunt
diferite de ale soþiei lui. Ea vine pentru cã mariajul ei o scoate din
minþi. El vine pentru cã soþia lui este cea care îl deranjeazã.
Doamna Jones va avea, probabil, între douãzeci ºi opt ºi
patruzeci ºi doi de ani, iar problema ei va fi extrem de familiarã
pentru mine. Cu toate cã detaliile vor fi diferite, frustrarea despre
care îmi va povesti mâine dupã-amiazã se va conforma unui tipar
deja bine cunoscut. Iatã cam ce îmi va spune:
John ºi cu mine eram îndrãgostiþi unul de altul când ne-am
cãsãtorit. În primii doi sau trei ani am avut de înfruntat unele
probleme, în special de ordin financiar, dar ºtiam cã el mã iubeºte,
iar el ºtia cã ºi eu îl iubeam. Apoi, ceva a început sã se schimbe.
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Nu sunt sigurã dacã pot descrie exact ce s-a întâmplat. Cu cinci
ani în urmã a fost promovat la locul de muncã ºi aceasta îi cerea
sã lucreze mai mult. Dar am avut nevoie de aceºti bani, deci nu
ne-a îngrijorat timpul suplimentar în care trebuia sã lucreze. Dar
cursa aceasta nu s-a mai oprit niciodatã. Acum vine târziu în
fiecare searã. Este atât de obosit încât îl aud cum îºi trage
picioarele dupã el. Întreaga zi aºtept sosirea lui pentru cã am atât
de multe lucruri sã îi spun, dar el nu prea are chef de vorbã. Deci,
îi pregãtesc cina ºi mãnâncã singur. (Eu ºi copiii cinãm mai
devreme.) Dupã cinã, John mai dã câteva telefoane ºi lucreazã la
birou. Vã spun drept, îmi place sã vorbeascã la telefon pentru cã,
mãcar aºa, îi pot auzi glasul. Apoi se uitã la televizor ºi se culcã.
Acesta este programul zilnic, cu excepþia zilei de marþi când joacã
baschet sau, ocazional, în unele seri are întâlniri de serviciu. În
fiecare sâmbãtã dimineaþa joacã golf cu câþiva prieteni, iar
duminica o petrecem, aproape întreagã, la bisericã. Credeþi-mã,
uneori trec douã sau trei luni fãrã sã avem o singurã discuþie mai
profundã. Înþelegeþi ce vreau sã spun? Mã simt atât de singurã în
casã, cu trei copii care se agaþã mereu de mine. În vecini nu sunt
prea multe femei acasã deoarece majoritatea lucreazã.
Dar mai sunt ºi alte lucruri care mã deranjeazã la John. Rareori
mã scoate undeva în oraº, iar luna trecutã a uitat de aniversarea
noastrã. Uneori mã întreb dacã are mãcar un singur gând romantic. Nu poate deosebi un trandafir de o garoafã, iar la Crãciun îmi
scrie pe felicitare doar „John.“ Între noi nu existã apropiere ºi cãldurã, dar, la sfârºitul zilei, doreºte sã avem relaþii sexuale. Iatã-ne
întinºi în pat, fãrã sã fi comunicat cu adevãrat de sãptãmâni. Nu
este deloc tandru sau drãguþ, dar doreºte sã rãspund cu pasiune
apetitului sãu sexual. Vã spun cã nu o pot face. Desigur, îmi
îndeplinesc datoria de soþie, dar nu îmi face nici o plãcere. Dupã
încheierea celor douã minute de satisfacþie, John se întoarce pe
partea cealaltã ºi adoarme, iar eu stau întinsã lângã el plinã de
resentimente ºi simþindu-mã ca o prostituatã ieftinã. Puteþi crede

Conflictul în cãsnicie

25

aºa ceva? Mã simt pur ºi simplu folositã de propriul soþ pentru
satisfacerea dorinþelor lui sexuale! Aceasta mã aruncã într-o stare
de depresie profundã! Aceastã stare dureazã deja de mai mult timp.
Simt cã nimeni nu mã iubeºte… Sunt o mamã ratatã ºi o soþie
îngrozitoare. Uneori cred cã nici Dumnezeu nu mã mai iubeºte.
Ei bine, daþi-mi voie sã vã spun ce s-a întâmplat recent între
noi. Ne-am certat des. Conflictele au fost serioase. Cred cã aceasta
este singura cale de a-i atrage atenþia. Sãptãmâna trecutã am avut
o disputã incredibil de durã chiar în faþa copiilor. A fost groaznic.
Lacrimi. Strigãte. Insulte. Tot ce vã puteþi imagina. Douã zile am
stat la mama. Acum nu mã pot gândi decât la divorþ ca la singura
cale de scãpare. Oricum, John nu mã mai iubeºte, deci nimic nu
mai are importanþã. Acesta este motivul pentru care am venit la
dumneavoastrã. Oare procedez bine?
Doamna Jones vorbea ca ºi cum ar fi singura femeie din lume
care a trecut prin astfel de probleme. Dar nu este singura. Pãrerea
mea este cã aproximativ 90 la sutã din divorþuri se datoreazã
unora dintre elementele descrise de doamna Jones: un soþ extrem
de ocupat, îndrãgostit de munca lui ºi care tinde sã devinã
lipsit de sensibilitate ºi romantism, necomunicativ, cãsãtorit cu
o femeie vulnerabilã, singurã, romanticã ºi care îºi pune mereu
întrebãri cu privire la valoarea ei ca fiinþã umanã. Devin o
pereche tipicã. El munceºte ca un cal, iar ea îl cicãleºte tot
timpul.
Soþul meu este insensibil la nevoile mele, dar cred cã
este dispus sã se schimbe, dacã îl pot face sã înþeleagã
în ce mod sunt diferitã faþã de el. Mã puteþi ajuta sã îi
comunic eficient nevoile mele?
În primul rând, daþi-mi voie sã vã spun cum sã nu o faceþi. Nu
recurgeþi la ceea ce eu numesc „tehnica ameninþãrii,“ care include
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o serie nesfârºitã de cicãleli, insistenþe, plângeri ºi acuzaþii. Iatã
un exemplu de aplicare a acestei metode greºite în cazul unui soþ
care vine obosit de la serviciu: „George, nu vrei sã laºi ziarul
deoparte pentru cinci minute ºi sã mã asculþi? Cinci minute este
chiar atât de mult? Oricum, se pare cã nu prea îþi pasã de sentimentele mele. De când nu am mai ieºit undeva? Chiar dacã am
pleca undeva, þi-ai lua ºi ziarul cu tine. Crede-mã, George, uneori
am impresia cã nu te mai intereseazã nimic legat de mine ºi de
copii. Dacã o datã, mãcar o datã, ai manifesta puþinã dragoste ºi
înþelegere, aº cãdea la picioarele tale etc… etc… etc.“
Evident, nu aceasta este calea de a atrage atenþia lui George.
Acest veritabil bombardament îl determinã rareori pe soþ sã scape
mai mult decât câteva cuvinte. În locul acestei metode falimentare, trebuie sã alegeþi ocaziile de apropiere ºi înþelegere. Pentru
ca soþul sã înveþe care vã sunt nevoile trebuie sã alegeþi bine
momentul, cadrul ºi metoda eficientã.
1. Momentul potrivit. Alegeþi un moment când, de obicei, soþul
este mai relaxat ºi disponibil sã discute; poate cã aceastã ocazie
se va prezenta dupã cinã, când toate luminile se sting, sau poate
în prospeþimea dimineþii. Cel mai nepotrivit moment al zilei este
prima orã dupã sosirea soþului de la serviciu. Cu toate acestea
primele ºaizeci de minute sunt alese cu precãdere pentru
declanºarea ostilitãþilor. Nu vã aruncaþi într-o dezbatere atât de
dificilã fãrã o atentã pregãtire prealabilã, asigurându-vã astfel
ºanse maxime de reuºitã.
2. Cadrul. Situaþia idealã ar fi plecarea undeva într-un loc atrãgãtor împreunã cu soþul dumneavoastrã, într-o searã sau într-un
week-end. Dacã probleme de ordin financiar vã împiedicã, încercaþi sã economisiþi din cheltuielile curente sau din alte surse.
Dacã totuºi nu puteþi pleca niciunde, încercaþi sã ieºiþi în oraº,
lãsând copiii cu altcineva. Dacã nici aceasta nu este posibil, încercaþi sã gãsiþi un moment când viaþa familiei vã permite câteva
clipe de liniºte, când copiii sunt ocupaþi cu altceva ºi telefonul nu
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mai sunã. În general, cu cât plecaþi mai departe de casã, cu toate
problemele ºi grijile ei, cu atât vor creºte ºansele de a ajunge la o
comunicare mai profundã.
3. Metoda. Este foarte important ca soþul dumneavoastrã sã nu
considere discuþia ca un atac la adresa persoanei sale. Noi toþi
suntem înzestraþi cu sisteme defensive care ne protejeazã în caz
de atac. Nu declanºaþi aceste sisteme defensive. Mai degrabã,
modul în care purtaþi discuþia trebuie sã fie cãlduros ºi plin de
iubire. Nu uitaþi cã vorbiþi despre nevoile ºi dorinþele dumneavoastrã, nu despre defectele soþului. De asemenea, trebuie sã luaþi
în considerare starea lui emoþionalã. Amânaþi discuþia dacã are
probleme dificile la serviciu, dacã nu se simte prea bine sau dacã
situaþiile prin care a trecut recent l-au afectat serios. Când
momentul, cadrul ºi metoda converg toate spre o situaþie favorabilã, deschideþi-vã sufletul ºi exprimaþi-vã cât de bine puteþi
sentimentele cele mai profunde.
Sugeraþi cumva cã o femeie trebuie sã adopte o atitudine servilã, ca un cãþeluº în faþa stãpânului,
cerºindu-i mângâierile?
Cu certitudine nu! Menþinerea demnitãþii ºi respectului de sine
este una dintre prioritãþile principale ale cãsniciei. Trebuie sã
accentuãm aceasta cu toatã tãria. Am observat cã majoritatea cãsniciilor (dacã nu toate) suferã de deficienþa recunoaºterii unei caracteristici universale a naturii umane. Preþuim ceea ce nu reuºim sã
obþinem; discreditãm tot ceea ce putem avea! Poftim lucrurile
inaccesibile; dispreþuim aceleaºi lucruri atunci când intrã definitiv în posesia noastrã. Pentru un copil nici o jucãrie nu este atât
de frumoasã ca jucãria din vitrina magazinului. Un automobil
râvnit de mult timp rareori oferã satisfacþia anticipatã când este
obþinut. Acest principiu are consecinþe ºi mai dramatice în planul
cãsniciei.
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Sã privim puþin la cazul unui Don Juan, veºnicul îndrãgostit
care zboarã de la o floare femininã la alta. Inima arde de dorinþa
întâlnirii unei prinþese imaginare care îºi pierde pantofiorul aurit.
Fiecare dram de energie este folosit pentru ademenirea ei. Dar
intensitatea dorinþei lui depinde de inaccesibilitatea ei. În
momentul când visul sãu pãtimaº se realizeazã începe sã se
întrebe: „Oare aceasta am dorit?“ Mai târziu, pe mãsurã ce relaþia
progreseazã spre rutina vieþii cotidiene, este atras de noi prinþese
ºi începe sã îºi frãmânte mintea cãutând o cale de scãpare de modelul deja învechit.
Bineînþeles, nu sugerez cã toþi bãrbaþii (nici mãcar majoritatea
lor) se comportã atât de iresponsabil ºi exploateazã slãbiciunile
femeilor ca acest veºnic rãtãcitor. Dar, la un nivel mai puþin
intens, majoritatea bãrbaþilor ºi femeilor simt aceleaºi impulsuri.
De nenumãrate ori am fost martorul transformãrilor spectaculoase ale unor relaþii plictisitoare într-un adevãrat torent de iubire
ºi dorinþe, atunci când unul din parteneri încearcã sã îl respingã pe celãlalt ºi sã rupã legãtura dintre ei. Dupã ani de apatie,
flacãra iubirii arde din nou, alimentatã de dorinþe romantice ºi
speranþe noi.
Acest principiu se aplicã, într-un mod deosebit, familiei mele,
în aceste momente. Acum, când scriu aceste rânduri, mã aflu în
sala de aºteptare a unui spital, unde soþia mea, Shirley, trece
printr-o dificilã operaþie la abdomen. Scriu ca sã îmi domolesc
tensiunea ºi îngrijorarea. Deºi am fost întotdeauna foarte apropiaþi, în aceastã dimineaþã dragostea mea tandrã ºi aprecierea mea
faþã de ea se aflã la un nivel maxim. Cu mai puþin de cinci minute
în urmã un chirurg a ieºit din sala de operaþie ºi l-a anunþat pe un
bãrbat care stãtea lângã mine cã soþia lui are cancer. I-a vorbit
cam neglijent despre infecþia malignã. Chirurgul soþiei mele va
ieºi cam peste o orã ºi mã simt extrem de vulnerabil, temându-mã
de ce îmi va comunica. Deºi dragostea mea faþã de Shirley nu a
slãbit niciodatã în aceºti paisprezece ani de când suntem împreunã,
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totuºi rareori am simþit iubirea cu aceeaºi intensitate ca în aceste
momente în care ameninþarea pluteºte în aer. Vedeþi, emoþiile
noastre nu sunt provocate doar de obþinerea a ceea ce nu avem, ci
ºi de posibilitatea unei pierderi ireparabile. (În timp ce scriam
propoziþia de mai sus, a apãrut doctorul ºi mi-a spus cã operaþia a
decurs normal, fãrã complicaþii, ºi nu au fost depistate urme de
cancer. Într-adevãr, sunt un om recunoscãtor! Simpatia mea profundã s-a îndreptat spre acea familie nefericitã la a cãrei tragedie
am fost martor.)
Iertaþi-mi devierea de la subiect ºi permiteþi-mi sã reafirm
principiul enunþat: ardem de dorinþa dupã ce nu putem obþine,
dar dispreþuim ceea ce nu ne mai poate scãpa din mânã. Aceastã
axiomã are semnificaþii majore în problemele romantice ºi, fãrã
îndoialã, a influenþat ºi viaþa dumneavoastrã. Uitãm cã nici chiar
cãsãtoria nu anuleazã sau nu schimbã acest principiu. Ori de câte
ori un partener începe sã se umileascã singur în faþa celuilalt,
mãcinat de lipsa respectului de sine, când îºi manifestã teama de
a nu fi respins de partener, când cerºeºte o mânã întinsã, adeseori
va întâlni o neaºteptatã atitudine de dispreþ din partea celui pe
care îl iubeºte ºi de care are nevoie. Ca ºi în cazul relaþiilor
dinaintea cãsãtoriei, nimic nu stinge mai repede focul romantismului decât aceastã atitudine de dependenþã emoþionalã ºi
acceptare a dispreþului celuilalt. De fapt, un astfel de partener
comunicã urmãtorul mesaj: „Oricât m-ai trata de rãu, eu tot voi
rãmâne la picioarele tale, pentru cã nu pot supravieþui fãrã tine.“
Acesta este modul cel mai eficient pe care îl cunosc de a distruge
o frumoasã prietenie.
Ce vã recomand aºadar? Trebuie ca soþii ºi soþiile sã lupte permanent unul cu celãlalt pentru a-ºi manifesta independenþa? Nu!
Sã se joace de-a ºoarecele ºi pisica pentru a crea condiþiile necesare unei „provocãri“ a iubirii? Nicidecum! Ceea ce vã sugerez
este ca în cadrul cãsniciei sã vã menþineþi respectul de sine ºi sentimentul demnitãþii.
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Sunt convinsã cã îmi pierd soþul. Manifestã semne
de plictisealã ºi lipsã de interes faþã de mine. În public
se poartã nepoliticos cu mine iar acasã mã înconjoarã
cu tãcere. ªi, bineînþeles, viaþa noastrã sexualã este
aproape inexistentã. Am insistat ºi l-am rugat sã mã
iubeascã, dar zilnic pierd tot mai mult teren. Ce pot
face pentru salvarea cãsãtoriei noastre?
Aceste simptome descriu ceea ce eu numesc „sindromul capcanei.“ Mai des decât ne închipuim, bãrbaþii gândesc în felul
urmãtor: „Am treizeci ºi cinci de ani (sau oricare altã vârstã) ºi de
întinerit n-o sã mai întineresc. Vreau, într-adevãr, sã-mi petrec tot
restul vieþii mele alãturi de aceastã femeie? M-am plictisit de ea
ºi alte femei mã intereseazã mai mult. Dar nu existã nici o cale de
scãpare pentru cã «sunt prins în capcanã». Acestea sunt sentimentele care preced, de obicei, infidelitatea conjugalã ºi pot fi
simþite în tensiunile dintre soþ ºi soþie.
Cum trebuie sã reacþioneze o soþie care înþelege semnalele
emise de soþul ei ºi îºi dã seama cã el se simte prins în capcanã?
Evident, cea mai greºitã metodã ar fi sã consolideze barele cuºtii
soþului ei, dar de cele mai multe ori, exact aceasta este reacþia ei
iniþialã. Gândindu-se cât de important este el pentru ea, cât de
greu s-ar descurca fãrã el ºi dacã nu cumva s-a încurcat cu o altã
femeie, îngrijorarea o cuprinde ºi o îndeamnã sã se agaþe ºi mai
tare de el, sã-l þinã mai strâns. Disperarea cu care îºi pledeazã
cauza ºi rugãminþile nu îl determinã pe soþ decât sã o dispreþuiascã mai tare ºi relaþia lor va continua sã se destrame. Datoritã
experienþei pe care am acumulat-o sfãtuind multe cupluri cu
probleme, am descoperit o cale mult mai eficace. Cea mai bunã
metodã de a readuce un partener înapoi în centrul iubirii reciproce
nu este cea de a-i face jocul, implorându-l ºi cerºindu-i dragostea.
În loc de a-i spune: „De ce te porþi aºa cu mine?“ „De ce nu
vorbeºti cu mine?“ sau „De ce nu mã mai iubeºti?“, soþia ar trebui sã se retragã puþin. Când trece pe lângã soþul ei pe hol, deºi
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în mod obiºnuit l-ar atinge sau i-ar vorbi, ar fi mai bine sã se
prefacã cã nici nu l-a observat. Dacã el o trateazã cu tãcere, ea ar
trebui sã rãspundã la fel. Totuºi, nu trebuie sã manifeste ostilitate
ºi agresivitate ºi sã explodeze atunci când el o întreabã ce are.
Mai degrabã rãspunsul ei trebuie sã fie liniºtit, încrezãtor ºi…
misterios. Efectul acestei comportãri este deschiderea capcanei.
În loc sã i se arunce de gât ºi sã se lipeascã de el ca o lipitoare,
soþia ar trebui sã slãbeascã strânsoarea ºi sã-ºi provoace astfel
soþul. Urmarea va fi cã el va începe sã se întrebe dacã nu cumva
a mers prea departe ºi este pe punctul de a pierde ceva extrem de
preþios. Dacã totuºi nu se va întoarce la soþia lui, înseamnã cã
relaþia dintre ei s-a rãcit iremediabil.
Ceea ce vã recomand este foarte greu de exprimat în scris ºi
sunt convins cã unii cititori vor interpreta greºit sugestiile mele.
Nu recomand dezlãnþuirea unui acces de furie, sã puneþi piciorul
în prag ºi sã vã cereþi cu insistenþã drepturile conjugale sau sã
alunecaþi într-o stare de profundã tristeþe. Vã rog sã nu mã consideraþi alãturi de acele voci contemporane care mobilizeazã toate
forþele feminine la o bãtãlie sexualã totalã. Nimic nu este mai
neatractiv pentru mine ca o femeie furioasã, hotãrâtã sã punã
mâna pe ce este al ei, într-un fel sau altul. Nu, rãspunsul nu este
un acces de mânie, ci afiºarea unei liniºtite încrederi în sine!
Pe scurt, demnitatea în cadrul cãsniciei se menþine în acelaºi
mod ca în timpul primelor întâlniri. Atitudinea potrivitã este: „Te
iubesc ºi îþi sunt total devotatã, dar nu pot controla decât jumãtate
din relaþia noastrã. Nu pot pretinde dragostea ta în schimbul
iubirii pe care o am eu faþã de tine. Ai venit la mine din proprie
voinþã când ne-am cãsãtorit. Nimeni nu ne-a forþat sã ne unim
prin cãsãtorie. Numai aceeaºi voinþã liber exercitatã poate
întreþine dragostea noastrã. Dacã te decizi sã mã pãrãseºti, voi fi
rãnitã ºi zdrobitã peste mãsurã deoarece nu am pãstrat nimic pentru mine, m-am dãruit þie cu toatã fiinþa mea. Cu toate acestea, te
las sã pleci ºi, în cele din urmã, voi supravieþui. Nici la început nu
am putut sã te oblig sã mã iubeºti, nici acum nu o pot face.“
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Uneori, aceastã deschidere a capcanei conduce la schimbãri
revoluþionare ale relaþiei dintre parteneri.
Cu toate cã o iubesc mult pe soþia mea (ºi sunt convins cã ºi ea mã iubeºte), totuºi relaþia dintre noi nu a
progresat deloc în ultimii ani. Se pare cã nu facem
altceva decât sã muncim, sã facem curãþenie în casã,
sã ne ocupãm de copii, sã reparãm ce se stricã prin
casã, maºina etc. — ºtiþi ºi dumneavoastrã, responsabilitãþile de rutinã ale vieþii. Cum putem evada din
acest mod de viaþã care ucide tot romantismul ºi frumuseþea? Cum putem împrospãta cãsãtoria noastrã?
Eu numesc viaþa pe care aþi descris-o „viaþa de rutinã“,
referindu-mã la nesfârºitele responsabilitãþi ale adulþilor, care pot
deveni apãsãtoare ºi chiar distructive pentru o cãsãtorie. Dacã
lãsaþi viaþa sã continue în acest ritm, sunteþi în pericol sã sacrificaþi ceva preþios din relaþia dumneavoastrã. Vã sugerez sã
depuneþi efortul de a introduce patru ingrediente noi în viaþa
cãminului dumneavoastrã.
Primul pas este plãcerea. O datã pe sãptãmânã ar trebui sã
ieºiþi undeva singur cu soþia, lãsând copiii acasã. De asemenea,
gãsiþi unele activitãþi cu întreaga familie, cum ar fi sportul, alte
forme de recreere sau alte opþiuni care vã stau la dispoziþie.
În al doilea rând, trebuie sã întreþineþi focul romantismului din
relaþia voastrã prin bileþele de dragoste, surprize, câte o cinã la
lumina lumânãrilor, scurte cãlãtorii neaºteptate sau alte posibilitãþi pe care le aveþi la îndemânã.
În al treilea rând, trebuie sã vã rezervaþi timp ºi energie pentru
relaþii sexuale semnificative. Trupurile obosite nu pot participa
decât la relaþii sexuale marcate de extenuare fizicã. Aspectul fizic
al relaþiei conjugale poate ºi trebuie abordat în mod creator.
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În al patrulea rând, cãsniciile cele mai fericite sunt acelea în
care amândoi partenerii se strãduiesc sã dezvolte respectul de sine
al celuilalt. Nevoile eului pot fi împlinite în cadrul familiei ºi
nimic nu contribuie mai mult la apropierea ºi stabilitatea din
cadrul cãminului decât transmiterea sentimentelor de încredere ºi
respect reciproc ale celor doi soþi.
Fiecare adult responsabil trebuie sã fie preocupat de sarcinile
„vieþii de rutinã“, dar aceste obligaþii nu trebuie sã atace sãnãtatea
fizicã ºi psihicã a cãsniciei ºi nici armonia dintre soþi.
Am ajuns la concluzia cã soþul meu nu poate înþelege
nevoile mele emoþionale. Nu citeºte cãrþile pe care i le
dau, nu merge la seminarii pe aceste teme ºi nici nu
vorbeºte cu mine despre frustrãrile mele. Totuºi, este
un om bun, fidel ºi un tatã eficient. Cum mã sfãtuiþi sã
rezolv aceastã dilemã?
Rãspunsul pe care îl voi da nu vã va mulþumi. Dar ºtiu cã este
în armonie cu Scriptura. Sfatul meu este sã schimbaþi ce se poate
modifica, sã explicaþi ce se poate înþelege, sã-l învãþaþi ce poate
sã perceapã, sã soluþionaþi ce se poate rezolva ºi sã negociaþi
acolo unde se poate ajunge la un compromis. Creaþi cãsnicia cea
mai bunã pe care o puteþi realiza din materia primã pe care o aduc
în cãmin douã fiinþe imperfecte, cu douã personalitãþi unice, distincte. Dar în cazul muchiilor tãioase care nu se pot netezi ºi al
defectelor care nu se pot remedia, încercaþi sã vã dezvoltaþi cea
mai bunã perspectivã cu putinþã asupra dificultãþilor respective
ºi hotãrâþi-vã sã acceptaþi realitatea aºa cum este. Primul principiu al menþinerii sãnãtãþii psihice este acceptarea acelor lucruri
care nu pot fi schimbate. Foarte uºor poþi fi zdrobit de situaþii
adverse care îþi scapã de sub control, dar poþi ºi sã te decizi sã le
suporþi. Poþi avea voinþa sã rãmâi ferm sau sã te refugiezi în
laºitate.
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Cineva a scris:
Viaþa nu îmi poate da bucurie ºi pace,
dar eu pot avea voinþa sã le am
Viaþa nu îmi oferã decât timp ºi spaþiu,
dar eu le pot umple.
Puteþi accepta faptul cã soþul dumneavoastrã niciodatã nu va
fi în stare sã vã împlineascã toate nevoile ºi aspiraþiile? Rar se
întâmplã ca o fiinþã umanã sã satisfacã orice speranþã sau dorinþã
care arde în pieptul altui om. Evident, moneda are douã feþe: nici
dumneavoastrã nu puteþi fi soþia perfectã pentru el. El nu este mai
bine înzestrat decât dumneavoastrã sã satisfacã întreaga gamã de
nevoi emoþionale pe care le aveþi, decât sunteþi dumneavoastrã sã
deveniþi partenerul sexual ideal pe care îl viseazã el. Fiecare
partener trebuie sã accepte slãbiciunile, defectele, nervozitatea,
oboseala ºi, ocazional, „durerile de cap“ ale celuilalt. Cãsnicia
bunã nu este cea în care domneºte perfecþiunea; este o relaþie în
care o perspectivã sãnãtoasã trece cu vederea o mulþime de
aspecte nerezolvabile. Îi mulþumesc lui Dumnezeu cã soþia mea,
Shirley, a adoptat aceastã atitudine realistã faþã de mine!
În rãspunsul precedent aþi menþionat de douã ori
termenul „perspectivã.“ Explicaþi vã rog semnificaþia
acestui cuvânt.
Daþi-mi voie sã spun acelaºi lucru altfel. O uºoarã modificare
a modului în care percepeþi persoana soþului vã va determina sã îl
consideraþi mult mai bun. Talentata scriitoare (ºi prietena mea)
Joyce Landorf a explicat mai bine decât oricine ce este aceastã
perspectivã. În primii ani ai cãsniciei, ea era supãratã pe soþul ei
din zeci de motive. Dick, fãrã sã îºi dea seama, o insulta prin
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manierele ºi comportamentul sãu. De exemplu, în fiecare searã o
întreba: „Joyce, ai încuiat uºa din spate?“ De fiecare datã ea
rãspundea afirmativ, dar soþul ei se ducea totuºi sã verifice dacã
uºa era încuiatã. Joyce putea interpreta comportarea lui doar în
douã moduri. Sau el credea cã ea nu spune adevãrul, sau credea
cã nu are nici mãcar atâta þinere de minte încât sã îºi aminteascã
dacã a încuiat uºa sau nu. Amândouã alternativele o înfuriau la
culme. Acest scenariu simboliza multe alte surse de conflict dintre ei.
Apoi, într-o searã pe când Dick tocmai verifica uºa, Domnul
i-a vorbit lui Joyce.
— Priveºte cu atenþie la el, a spus Domnul.
— Ce vrei sã spui, Doamne? a replicat ea.
— Am fãcut din soþul tãu un „paznic al uºilor“. Este un om al
detaliilor. Din acest motiv este un bancher atât de priceput.
Examineazã o listã de cifre ºi gãseºte imediat o greºealã pe care
alþii au trecut-o cu vederea. L-am înzestrat cu capacitatea de a-ºi
asuma importante responsabilitãþi în domeniul bancar. Vezi,
Joyce, Eu l-am fãcut pe Dick un „paznic al uºilor“ ºi doresc ca tu
sã-l accepþi aºa cum este.
Ce perspectivã fantasticã! De multe ori cele mai supãrãtoare
caracteristici ale bãrbatului nu sunt decât efecte secundare ale calitãþii pe care soþia o admirã cel mai mult. Poate cã precauþia ºi
cumpãtarea lui au fost exact calitãþile prin care ºi-a asigurat succesul în carierã, lucru pe care Joyce îl admira foarte mult. Sau
poate cã atenþia puþin exageratã pe care o avea faþã de mama sa,
care pe ea o contraria, nu era altceva decât o altã dimensiune a
devotamentului sãu faþã de familie. Sau poate cã sângele rece pe
care îl avea în momente de crizã era responsabil de lipsa lui de
spontaneitate ºi exuberanþã în zilele liniºtite. Esenþa rãspunsului
meu este cã Dumnezeu l-a înzestrat pe soþul dumneavoastrã
cu temperamentul pe care îl are ºi trebuie sã acceptaþi acele
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caracteristici pe care nu ºi le poate schimba. În definitiv ºi el trebuie sã facã acelaºi lucru faþã de dumneavoastrã. Aceasta am
vrut sã spun atunci când am afirmat cã voia lui Dumnezeu este sã
fim perseverenþi în cãsnicie. El doreºte sã avem caractere tari, sã
privim viaþa aceasta ca pe ceva trecãtor ºi nu chiar atât de important. Aceastã tãrie a minþii noastre este exprimatã atât de bine de
apostolul Pavel pe când era în închisoare. Scriind prietenilor sãi
creºtini, el a afirmat: „Cãci m-am deprins sã fiu mulþumit cu
starea în care mã gãsesc. ªtiu sã trãiesc smerit ºi ºtiu sã trãiesc în
belºug. În totul ºi pretutindeni m-am deprins sã fiu sãtul ºi
flãmând, sã fiu în belºug ºi sã fiu în lipsã. Pot totul în Cristos care
mã întãreºte“ (Filipeni, 4:11-13).
Trebuie sã admit cã ºi soþul meu este incapabil sã îmi
împlineascã toate nevoile. Este lipsit de romantism,
necomunicativ ºi întotdeauna va fi astfel. Impasul este
definitiv. Decât sã perseverez, aºa cum sugeraþi dumneavoastrã, mai degrabã aº dori sã divorþez. Dar ezit
ºi în permanenþã mã gândesc la argumente pro sau
contra acestui pas. Vã rog sã îmi spuneþi dacã divorþul
este soluþia pentru astfel de situaþii.
Deseori am vãzut femei care au trecut prin aceleaºi frãmântãri
ca dumneavoastrã. O astfel de femeie se gândeºte zi ºi noapte la
alternativa divorþului ºi comparã multele dezavantaje cu o atracþie
majorã: evadarea. O îngrijoreazã efectul divorþului asupra copiilor, se întreabã cum va reuºi sã-i întreþinã ºi cum vor reacþiona
pãrinþii ei când vor afla. Aspectele pozitive ºi negative se tot
învârtesc în mintea ei. Sã divorþeze sau sã nu divorþeze? Este atât
atrasã cât ºi îngrozitã de desfacerea cãsãtoriei.
Aceastã etapã de reflecþie îmi aduce aminte de un film documentar clasic turnat în zilele copilãriei filmului. Operatorul a surprins pe peliculã o scenã dramaticã, petrecutã pe turnul Eiffel. Sus
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în vârf se afla un „inventator“ naiv care a construit un set de aripi
asemãnãtoare aripilor de pasãre. Le-a legat de braþe cu scopul de
a zbura cu ajutorul lor, dar nu era convins cã va putea zbura cu
ele. Filmul îl aratã mergând pânã la marginea platformei, uitându-se în jos, apoi retrãgându-se speriat. Din nou se apropia de
margine încercând sã îºi adune curajul de a se arunca în gol, dar
iarãºi se refugia în siguranþa platformei. Chiar dacã aparatele de
atunci erau primitive, totuºi operatorul a reuºit sã surprindã lupta
interioarã a candidatului la zbor. „Sã mã arunc sau nu? Dacã aripile mã þin, devin celebru. Dacã nu, mor.“ Ce joc de noroc!
În cele din urmã, eroul filmului s-a dus pânã la margine, a
rãmas agãþat în mâini pentru un moment crucial al destinului sãu,
s-a legãnat de câteva ori ºi apoi ºi-a dat drumul în abisul de sub
el. Ultimele secvenþe au fost filmate cu camera orientatã direct în
jos, în timp ce omul cãdea ca o piatrã. Nici mãcar nu a încercat sã
dea din aripi în cãdere.
Dintr-un anumit punct de vedere, femeia care se strãduieºte sã
îºi construiascã o familie dar este dezamãgitã se aflã în acelaºi
impas ca ºi zburãtorul din film. ªtie cã divorþul este periculos ºi
aidoma unui salt în neprevãzut, dar poate cã totuºi va reuºi sã
zboare liberã ca o pasãre. Are curajul sã sarã? Nu, mai bine
rãmâne în siguranþa platformei. De cealaltã parte, acest salt ar
putea fi mult râvnita eliberare. În definitiv toatã lumea procedeazã la fel. Se leagãnã puþin în ceaþa incertitudinilor… ºi
deseori se aruncã în gol.
Dar ce se întâmplã în continuare? Am observat cã în majoritatea cazurilor „aripile“ nu rezistã aºa cum se pãrea la început.
Dupã toate procedurile legale de divorþ, stabilirea custodiei
copilului ºi împãrþirea bunurilor, viaþa se întoarce la rutina
monotonã, cotidianã. Dar ce rutinã! Pentru a-ºi întreþine familia
trebuie sã îºi caute un loc de muncã, dar nu cunoaºte nici o
meserie cerutã pe piaþã. Se poate angaja chelneriþã, recepþionerã
sau vânzãtoare. Dar dupã ce plãteºte femeia pe care a gãsit-o sã
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stea acasã cu copiii (dacã reuºeºte sã gãseascã pe cineva), îi vor
rãmâne puþini bani ca sã îºi permitã prea multe. Nivelul ei energetic este la o cotã chiar mai scãzutã decât cel financiar. Vine
acasã extenuatã de muncã, dar trebuie sã împlineascã nevoile presante ale copiilor, fapt ce o iritã. Este o experienþã durã.
Apoi priveºte la fostul ei soþ care se descurcã excelent. Câºtigã
mult mai bine decât ea ºi absenþa copiilor îi oferã mai multã libertate. Mai mult (ºi acesta este un aspect important), în societatea
noastrã statutul de bãrbat divorþat este superior celui de femeie
divorþatã. El îºi gãseºte adesea o iubitã mai tânãrã ºi mai atrãgãtoare decât prima lui soþie. Gelozia începe sã o roadã pe fosta
soþie care este singurã ºi, nu este nici o surprizã, din nou se
gãseºte într-o profundã stare de depresie.
Aceasta nu este doar o povestire inventatã de mine pentru a
descuraja divorþul. Este un model tipic. Am vãzut multe femei
care au cerut divorþul pentru aceleaºi motive cu cele menþionate
mai sus (nu pentru infidelitate) ºi care îºi regretã decizia. Soþii lor,
cãrora le descoperã în cele din urmã calitãþile, încep sã devinã,
din nou, tot mai atrãgãtori pentru ele. Dar aceste femei au pãºit
deja dincolo de graniþele cãsãtoriei… ºi acum trebuie sã se
supunã forþelor naturii.
Rãspunsul pentru o familie compusã din soþi prea ocupaþi ºi
soþii singure nu este divorþul. Faptul cã lumea a adoptat o poziþie
liberalã în privinþa desfacerii cãsãtoriei, nu înseamnã cã standardele biblice s-au schimbat. Doriþi sã ºtiþi cu precizie ce crede
Dumnezeu despre divorþ? El ºi-a expus pãrerea cu toatã claritatea
în Maleahi, 2:13-17, referindu-se în special la bãrbaþii care cautã
noi surse de satisfacþii sexuale în afara cãminului: „Iatã acum ce
mai faceþi: Acoperiþi cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete ºi
gemete, aºa încât El nu mai cautã la darurile de mâncare, ºi nu
mai poate primi nimic din mâinile voastre. ªi dacã întrebaþi:
«Pentru ce?»… Pentru cã Domnul a fost martor între tine ºi
nevasta din tinereþea ta, cãreia acum nu-i eºti credincios, mãcar
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cã este nevasta ºi tovarãºa cu care ai încheiat legãmânt! Nu ne-a
dat Unul singur Dumnezeu suflarea de viaþã ºi ne-a pãstrat-o? ªi
ce cere acel Unul singur? Sãmânþã dumnezeiascã! Luaþi seama
dar în mintea voastrã, ºi nici unul sã nu fie necredincios nevestei
din tinereþea lui! «Cãci Eu urãsc despãrþirea în cãsãtorie, zice
Domnul Dumnezeul lui Israel — ºi pe cel ce îºi acopere haina cu
sâlnicie — zice Domnul oºtirilor. De aceea luaþi seama în mintea
voastrã, ºi nu fiþi necredincioºi!»“
De ce bãrbaþii de astãzi sunt atât de insensibili faþã
de nevoile soþiilor lor? Se pare cã sunt foarte „uituci“
chiar ºi atunci când se depun toate eforturile de a le
comunica aceste nevoi ºi de a-i educa.
Mã întreb dacã bãrbaþii s-au schimbat chiar atât de mult în
ultimii ani. Mai degrabã mã îndoiesc cã bãrbaþii au reacþionat
vreodatã aºa cum doresc femeile. Oare fermierul de acum un secol
venea acasã de la câmp ºi îºi întreba soþia, „Cum te-ai descurcat
astãzi cu copiii?“ Nu, el era la fel de insensibil faþã de natura
femeii pe cât sunt soþii de astãzi. Ceea ce s-a schimbat este relaþia
dintre femei!
Femeile de acum un secol fãceau toate lucrurile împreunã:
gãteau, îºi puneau compoturi pentru iarnã, îºi spãlau rufele la râu,
se rugau, ajungeau la menopauzã ºi îmbãtrâneau împreunã. Când
un copil se nãºtea, mãtuºile, bunicile ºi vecinele erau acolo ca sã
o înveþe pe tânãra mamã cum sã schimbe scutece, sã hrãneascã ºi
sã-ºi educe copilul. Acest permanent contact feminin asigura climatul emoþional necesar. Femeia nu era niciodatã singurã.
Din nefericire, situaþia s-a schimbat. Familia extinsã a dispãrut, privând-o pe soþie de acea sursã de siguranþã ºi prietenie.
Mama ºi sora locuiesc în alte oraºe. Familiile americane se mutã
tot la trei sau patru ani, împiedicând astfel formarea unor relaþii
de duratã cu vecinii. Mai este încã un factor semnificativ: tendinþa
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femeilor americane de a fi tot mai competitive din punct de
vedere economic devenind astfel mai suspicioase una faþã de alta.
Multe femei nici mãcar nu se gândesc sã invite pe cineva la ele
pânã când casa nu este revopsitã, remobilatã sau redecoratã.
Cineva a spus, „Am muncit din greu sã avem case frumoase, dar
nimeni nu intrã în ele!“ Rezultatul este separarea, sau ar trebui sã
îi spun izolare, iar primul ei efect este singurãtatea.
Încep sã recunosc existenþa unei „pete albe“ în atitudinea faþã de soþia mea. Întotdeauna am crezut cã
dacã asigur nevoile financiare ale familiei ºi sunt credincios soþiei mele Anita, mi-am fãcut datoria de soþ.
Dar vreþi sã spuneþi cã sunt responsabil ºi de
împlinirea nevoilor ei emoþionale?
Este adevãrat, mai cu seamã astãzi, când femeile casnice sunt
supuse la atâtea atacuri. Tot ce au învãþat ele din copilãrie este
supus ridiculizãrii ºi batjocorii. Rar trece o zi fãrã ca valorile
iudeo-creºtine sã nu fie ironizate pe faþã ºi subminate.
n

Ideea cã maternitatea este o investiþie importantã a timpului
unei femei suferã un bombardament neîntrerupt.

n

Concepþia potrivit cãreia bãrbatul ºi femeia trebuie sã devinã
un singur trup, gãsindu-ºi adevãrata identitate unul în celãlalt
ºi nu ca indivizi izolaþi ºi aflaþi în concurenþã unul cu altul,
este astãzi consideratã o insultã pentru femei.

n

Convingerea cã divorþul nu este o alternativã viabilã a fost,
practic, abandonatã de toþi.

n

Descrierea femeii ºi soþiei ideale din Proverbele, 31:10-31, este
de neconceput pentru femeia modernã. (Dragã, dar a trecut
mult timp de atunci ºi ne-am emancipat!)

n

Rolul femeii de a-ºi ajuta bãrbatul, de a pansa rãnile familiei,
de a fi o sursã de dragoste, de a-ºi zidi cãminul, de a naºte
copii este privit astãzi cu dezgust.
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Toate aceste valori adânc înrãdãcinate, pe care multe femei
încearcã sã le apere cu disperare, sunt permanent supuse mâniei
dezlãnþuite a iadului însuºi. Mass-media — radioul, televiziunea
ºi presa — lucreazã neobosit la erodarea ultimelor vestigii ale
tradiþiei creºtine. Femeile care încã mai cred în aceastã moºtenire
spiritualã valoroasã sunt pur ºi simplu luate în derâdere! Totul
este fãcut ca sã se simtã demodate, stupide ºi neîmplinite ºi, în
cele mai multe cazuri, respectul lor de sine este ireparabil vãtãmat. Ele se luptã cu o miºcare socialã care mãturã totul în calea
ei ºi prea puþini sunt cei ce le sprijinã.
Daþi-mi voie sã vorbesc ºi mai direct. Pentru bãrbatul care
apreciazã disponibilitatea soþiei sale de a merge împotriva opiniei
publice ºi de a rãmâne acasã singurã, fãrã vecine, doar cu copii
gãlãgioºi ºi adolescenþi încãpãþânaþi, a sosit momentul sã o ajute.
Nu sugerez doar spãlarea vaselor sau curãþenia în casã. Mã refer
la asigurarea unui sprijin emoþional, prin conversaþii, prin a o
trata ca pe o adevãratã doamnã, prin întãrirea respectului faþã de
ea însãºi, prin acordarea unei zile de recreere veritabilã pe sãptãmânã, prin invitarea ei la o masã în oraº ºi prin a-i spune
deseori cã o iubeºte. Fãrã aceste arme, ea se va simþi vulnerabilã
în faþa duºmanilor familiei, a familiei lui!
Ce efect asupra cãsniciei are prãbuºirea sistemului
de relaþii dintre femei?
Poate fi devastator. Lipsirea femeii de orice sprijin emoþional
din afara cãminului supune relaþia soþ-soþie la o tensiune considerabilã. În acest caz, soþul devine principala sursã de conversaþie, mãrturisire a sentimentelor, pãrtãºie ºi dragoste. Dar ea nu
este singura lui responsabilitate. Bãrbatul trebuie sã facã faþã unei
mari presiuni, atât interne cât ºi externe, la serviciu. Respectul lui
de sine depinde de succesul cu care rezolvã toate aceste responsabilitãþi, iar statutul familiei depinde de reuºita lui. Când ajunge
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seara acasã mai are puþine resurse pentru a satisface nevoile soþiei
sale care se simte singurã… chiar dacã o înþelege.
Permiteþi-mi sã vorbesc deschis femeilor care se luptã sã îºi
consolideze cãminul ºi au soþi necomunicativi ºi extrem de ocupaþi: nu puteþi depinde de bãrbatul dumneavoastrã pentru satisfacerea tuturor nevoilor pe care le aveþi. Permanent veþi fi frustratã de incapacitatea lui de a vã satisface nevoile. În loc sã aºteptaþi aceasta, ar fi bine dacã aþi închega prietenii cu mai multe
femei cu care puteþi sã vorbiþi, sã râdeþi, sã visaþi, sã glumiþi ºi sã
vã recreaþi. În jurul dumneavoastrã se aflã mii de soþii ºi mame
care au aceleaºi nevoi. Dacã veþi începe sã le cãutaþi ºi ele vã vor
cãuta. Organizaþi-vã diverse activitãþi, studii biblice, acþiuni în
bisericã sau alte genuri de utilizare a timpului. Dar, oricât de mult
ar costa, rezistaþi tentaþiei de a vã retrage între cei patru pereþi, în
autocompãtimire, aºteptând ca soþul sã se întoarcã de la lucru
cãlare pe un cal alb.

