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Jason
Acum câţiva ani, pe când mă duceam odată la plajă cu colegul
meu de cameră, am văzut o reclamă luminoasă prinsă de streaşina
unui mall: „Mare deschidere! Tunsori: 2,99 $!” Orice fată ar fugi de
o asemenea invitaţie, dar eu nu am putut rezista. Astfel, câteva zile
mai târziu mă şi aflam în scaunul frizerului, mândru că prinsesem un
chilipir. Şi, aşa cum bănuieşti, mi-a ciopârţit părul.
Iar eu ce-am făcut? Peste o lună am mers din nou la aceeaşi
frizerie, spunându-mi: „De data asta o să fie altfel. O să cer să fiu
tuns de altă persoană. Pentru trei dolari, merită să încerc. Oricum, o
să-mi crească la loc”. Din nou, un frizer începător aproape că m-a
scalpat. Îţi poţi imagina ce-am făcut după această experienţă
îngrozitoare. Fix după o lună, m-am dus iar, crezând că e imposibil
ca un al treilea frizer să mă tundă la fel de prost ca şi primii doi. Ai
crede că ar fi trebuit să am măcar unele bănuieli, dat fiind că
promoţia ţinea de trei luni. Nicidecum.
Poţi ghici ce s-a întâmplat. Dar o să te bucuri când ai să afli
că nu m-am mai dus şi a patra oară. Deşi majoritatea fetelor şi a
femeilor mai degrabă şi-ar tăia singure părul cu o piatră ascuţită
decât să lase pe cineva să le aranjeze pentru trei dolari, chilipirul s-a
dovedit irezistibil pentru un burlac ca mine, care abia terminase
facultatea.
Într-un fel sau altul, toţi procedăm la fel. Din cauza unei oferte
ispititoare, revenim iar şi iar la un lucru care e puţin probabil că ne va
mulţumi. Cât despre relaţiile noastre, de câte ori n-am căutat
dragostea acolo unde ştim că nu o vom găsi?
Toată lumea tânjeşte după iubire şi aproape fiecare fată creşte
visând la partenerul ideal – un gentleman adevărat care să iasă în
evidenţă printre bărbaţii mondeni ai zilelor noastre asemenea unui
cavaler printre mucoşi. Când acesta nu apare, visul începe să piară.
Deşi setea după o dragoste autentică este adânc înscrisă în inima ei,
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fata se va mulţumi cu mai puţin, punându-şi speranţele în tipi care nu
sunt deloc la înălţime. O tânără a remarcat:
„Dacă iau o pauză şi încep să analizez, observ că mă agăţ de tipi
pe care nici măcar nu i-am vrut. Şi toate fetele pe care le cunosc simt
la fel. Cu toatele am coborât ştacheta fără ca măcar să ne dăm
seama.”
Motivul pentru care am petrecut câţiva ani buni scriind această
carte este că vreau să ştii că nu trebuie să te mulţumeşti cu puţin nici
în relaţiile1 tale curente, şi cu siguranţă nici în viitoarea ta căsnicie.
Am scris fiecare cuvânt pentru tine aşa cum aş face-o pentru o soră şi
o prietenă. Cum noi bărbaţii nu suntem tocmai excepţionali în
domeniul comunicării, sper să te pot ajuta astfel să-ţi faci o idee
despre intenţiile, temerile şi dorinţele noastre în ceea ce priveşte
relaţiile de dragoste.
Cum nu sunt femeie, doar pot să-mi imaginez cât de greu este să
creşti într-o societate care îţi subminează permanent feminitatea şi
dorinţa de a fi iubită. Din perspectiva unui bărbat, observ însă că
revistele pentru adolescente publică doar din an în Paşti câte un
articol care blamează modelele anorexice; în schimb, apar sute de
pagini cu reclame care pe aceleaşi slăbănoage le ridică în slăvi,
dându-le drept model! Te avertizează deci de pericolele tulburărilor
de alimentaţie, pentru ca imediat după să-ţi reamintească de faptul că
trebuie să începi să te pregăteşti să arăţi perfect în costum de baie,
căci vara bate la uşă... Iată câteva titluri: „10 feluri în care să-l faci să
te placă!”, „Cum să ai un abdomen perfect în 20 de minute!” şi „Cum
să arăţi perfect la bal!”. Fie că-ţi dai seama sau nu, fiecare titlu invocă
cea mai adâncă dorinţă a oricărei fete sau femei – aceea de a se face
iubită.
Chiar şi atunci când o fată trece de faza revistelor pentru
adolescente, literatura porno nu e nici ea cu mult mai bună. Să luăm
drept exemplu cărţile dedicate persoanelor celibatare. Într-o carte
despre relaţiile de dragoste, sub titlul „Ridică ştacheta şi găseşte
1

În această carte, autorii folosesc termenul “relaţie” în sens larg,, fără a avea
neapărat de fiecare dată o conotaţie sexuală. În funcţie de context, acest termen
descrie situaţii diverse, de la simpla colegialitate până la relaţiile cele mai intime n. red.
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dragostea”, dr. Ian Kerner, expert în acest tip de relaţii, recomandă:
„Foloseşte-ti trupul: bărbaţii se folosesc de tine, aşa că foloseşte-te şi
tu de ei. Priveşte sexul ocazional ca pe o modalitate de a-ţi identifica
dorinţele şi nevoile sexuale.” Dr. Ian nu explică însă foarte clar în ce
mod astfel de sfaturi le-ar ajuta pe femei să ridice ştacheta şi să
găsească dragostea.
Noţiunea lui despre iubire este cât se poate de departe de ceea
ce înfioară sufletul unei femei. Ştiu asta deoarece, pe o hârtie prăfuită
de culoarea cerului, cu nori şi curcubeu, o femeie de 82 de ani mi-a
scris povestea ei de dragoste. În anii ’40, era o „elevă plină de viaţă
la o şcoală sanitară” în San Diego. Iată ce-şi aminteşte:
„Toate eram încântate să ieşim cu băieţi de la Marină. În zilele
acelea, păstrarea castităţii era ceva de la sine înţeles.
Majoritatea dintre noi primeam mai mult de una sau două cereri
în căsătorie. Dacă în 1940 am avut primele mele «întâlniri»,
până în 1945 primisem deja zece cereri în căsătorie. Pe tot
parcursul anului 1946, perioada de după absolvire a fost urmată
de nunţi, pentru aproape toate colegele din grupa mea de
cincisprezece fete. Căsătoriile respective au ţinut toată viaţa.”
La puţin timp după aniversarea a 50 de ani de la căsătorie, soţul
ei s-a îmbolnăvit. După ce ani de zile a avut grijă de el cu tot
devotamentul unei soţii, îmi scria că „el a murit liniştit în braţele
mele.”
Zece cereri în căsătorie, o căsnicie care a ţinut 55 de ani şi şansa
de a fi alături de soţul ei când acesta a trecut la viaţa veşnică. Nu-i
rău deloc.
E greu de crezut că în urmă cu mai puţin de un secol bărbaţii
vedeau păstrarea castităţii ca pe un lucru „de la sine înţeles” şi se
înghesuiau la şansa de a cere o tânără în căsătorie. În ziua de azi, unii
bărbaţi sunt frustraţi dacă o fata mai vrea şi un SMS după întâlnire.
Este oare posibil să readucem în actualitate stima pentru fete şi femei
şi să reaprindem sentimentul de uimire şi trepidaţie pe tărâmul
sexualităţii umane? Ei bine, dacă n-ar fi posibil, nu ne-am fi obosit să
scriem această carte.
11
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Contribuţia soţiei mele la scrierea acestei cărţi este inestimabilă.
În ultimii zece ani, ea m-a însoţit în jurul lumii, deschizându-şi inima
cu curaj şi împărtăşind trăirile ei cu nenumăraţi oameni încă
necăsătoriţi. Pe măsură ce vei citi, vei afla că ea înţelege ce te apasă –
atât temerile pentru viitor, cât şi frământările legate de trecut. Ştie cât
de greu poate fi să cauţi dragostea într-o lume care pare să-ţi ofere
numai contrariul.
În următoarele pagini, scopul nostru este să-ţi oferim o viziune
asupra iubirii divine, speranţa că ea există, încrederea că tu o meriţi,
şi mijloacele prin care o poţi găsi. Vei descoperi curând că nu ne e
teamă să te punem la încercare. Gândeşte-te: e vreun lucru mare pe
care l-ai înfăptuit vreodată fără să fi depus efort? Atunci de ce să te
străduieşti mai puţin pentru ceea ce-ţi doreşti cel mai mult, adică
pentru iubire?
Nu-ţi pot promite că, dacă te hotărăşti să urmezi principiile din
această carte, în următoarea lună îţi vei întâlni sufletul-pereche. Nu
pot să-ţi garantez că vei primi nici una, nici zece cereri în căsătorie.
Dar îţi pot garanta că, dacă nici nu încerci măcar aceste 21 de secrete,
întotdeauna te vei întreba cum ar fi fost viaţa ta dacă le-ai fi dat totuşi
o şansă.
Crystalina
După ce am încheiat cea mai proastă relaţie pe care şi-o poate
imagina o fată, stăteam singură în camera mea, simţindu-mă de parcă
trecusem deja două divorţuri – şi nu aveam decât optsprezece ani.
Rănită, folosită şi dezorientată, ştiam că trebuie să existe şi un alt
mod de a trăi. Investisem o parte atât de mare din mine în foştii mei
prieteni, iar acum aveam de făcut o alegere: mă întorc la rutina
familiară a fostei mele vieţi sau mă avânt să caut acea dragoste de
care mă temeam că există numai în imaginaţia mea?
Aflându-mă la răscruce, mintea îmi era plină de îndoieli: de ce
aş merita eu, dragostea după tot ce-am făcut? Nu mai există băieţi
buni şi, chiar dacă ar exista, de ce să mă vrea pe mine? Chiar pot să
mă schimb? Dacă mă schimb, o să dureze? Barem iubirea merită
riscul?
12
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Devenisem atât de obişnuită cu siguranţa pe care ţi-o dă faptul
că eşti într-o relaţie, încât să fiu singură părea o pedeapsă. Pe de altă
parte, nimic nu putea fi mai rău decât abuzul, infidelitatea şi dramele
care-mi pătaseră ultimele două prietenii.
Acum că puteam privi obiectiv, am început să-mi amintesc de
cine fusesem eu înainte să am relaţii. Se schimbaseră atât de multe,
dar procesul de coborâre a ştachetei se petrecuse atât de gradual şi
subtil, încât nici nu observasem. Intrasem la liceu inocentă şi naivă,
dar am absolvit epuizată, furioasă şi înverşunată împotriva băieţilor.
O prietenă mi-a rezumat în trei cuvinte frustrarea legată de băieţi
numindu-i „porci înveliţi în ciocolată”. Bănuiesc că ai putea spune că
aveam o problemă sau două de rezolvat.
În anii de celibat, ori îţi găseşti identitatea, ca fată, ca femeie, ori
ţi-o pierzi. Pentru că nu m-am găsit pe mine însămi înainte de a-mi
găsi un „prieten”, mi-am modelat identitatea în funcţie de ei. În timp,
am uitat cine eram deoarece încercam mereu să găsesc noi metode
prin care să păstrez interesul băieţilor. Mă considerasem întotdeauna
o persoană puternică şi independentă, dar devenisem slabă, şi
sentimentul propriei mele valori depindea numai de aprobarea
băieţilor.
Venise vremea ca lucrurile să se schimbe. Dacă voiam să găsesc
dragostea, trebuia să fac o revizuire serioasă a tuturor
compromisurilor în care mă mulţumisem cu puţin. Dacă nu o făceam,
ştiam că aş fi fost condamnată să repet aceleaşi greşeli ca în trecut. În
timp am reuşit să învăţ că, atâta vreme cât pot să mă respect şi mă
iubesc pe mine însămi, nu m-aş putea mulţumi cu mai puţin din
partea celorlalţi.
Ştiam ce fel de iubire voiam, dar habar n-aveam unde s-o caut.
Visam la dragostea adevărată şi mi-o doream, dar nu aveam în viaţa
mea niciun exemplu concret. În adolescenţă am dat peste un citat
care spunea: „Nu momentele de pasiune nestăvilită ne dovedesc
iubirea, ci nenumăratele ore de devotament reciproc petrecute
împreună”. Citind astfel de lucruri, inima mi se umplea de bucurie,
13
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de parcă era chemată către singurul fel de iubire care ar fi putut să-i
astâmpere dorul.
Deşi trecusem prin lungi perioade întunecate, ştiam că mai întâi
trebuia să-mi dau voie să sper dacă voiam ca lucrurile să se
îmbunătăţească. Aşa că, la puţin timp după majorat, într-o noapte de
vară când mă simţeam singură, m-am aşezat jos în camera mea şi am
scris prima mea scrisoare de dragoste bărbatului pe care nu-l
întâlnisem încă:
„Aceasta este prima din multele scrisori pe care ţi le voi
scrie. După cum poţi vedea, nu ştiu cui să mă adresez sau cum
să-ţi spun. Aşa că voi începe cu paşi mărunţi. Ştiu că tu eşti
undeva în lumea asta mare. Şi, deşi poate părea greu de crezut
uneori, ştiu că e adevărat…”

Şi aşa, am început să-i scriu viitorului meu soţ. Nu ştiam dacă
aveam să-l întâlnesc vreodată şi nici măcar dacă exista. Dar, după
toate cele prin care trecusem, puteam doar să-mi pun credinţa în
dragoste. Ori de câte ori eram tentată să revin la vechea mea viaţă,
citeam scrisorile şi mai adăugam la ele.
În prima noapte din luna noastră de miere, i le-am arătat pe toate
lui Jason. Teancul de scrisorele de dragoste mâzgălite în adolescenţă
şi tinereţe era felul meu de a-i arăta că, deşi nu avusesem parte de un
trecut minunat, începusem totuşi să mă gândesc la el. În această
carte, vreau să împărtăşesc cu tine nu numai obstacolele pe care eu
le-am înfruntat înainte de a-mi schimba stilul de viaţă şi provocările
care au urmat, ci şi recompensele care vin după ce alegi să speri
atunci când ai avea toate motivele să nu o faci.
Jason aduce acestei cărţi o perspectivă masculină unică pentru
că a vorbit în faţa a peste un milion de oameni necăsătoriţi din
întreaga lume. Deseori, în urma acestor întâlniri, fetele stau la coadă
ore în şir pentru a-i împărtăşi poveştile lor. Nu pot să-ţi spun de câte
ori l-am privit cum stătea pe hol prin licee, universităţi şi biserici,
ascultând destăinuirile fetelor şi lăsându-le să-şi reverse preaplinul
inimii. Au încredere în el ca într-un prieten şi îi oferă ocazia să
arunce o privire asupra încercărilor din viaţa de zi cu zi, de care ne
14

CUM SĂ-ŢI GĂSEŞTI

Sufletul-pereche FĂRĂ SĂ-ŢI PIERZI SUFLETUL

lovim cu toţii. O mare parte din această carte este rezultatul acestor
mii de conversaţii.
Am vrut să scriem un ghid care să poată fi folosit de-a lungul
anilor de celibat din viaţa unei fete, începând de la anii turbulenţi ai
adolescenţei, trecând prin anii de facultate şi până când devine o
femeie de carieră – sau îşi face o carieră din celibat. Aşadar, unele
porţiuni ale acestei cărţi se adresează adolescentelor, iar alte porţiuni
se ocupă de provocările femeilor mature. Situaţia fiecăreia dintre ele
este unică şi, cu toate acestea, multe dintre noi ne confruntăm cu
aceleaşi lucruri indiferent de vârstă. Să fim sinceri: nenumăraţi
adolescenţi se luptă cu probleme de adulţi şi la fel de mulţi adulţi se
lovesc zilnic de melodrame care de fapt îşi au locul în liceu. Uneori
mai şi obosim pe când ne aflăm în căutarea iubirii şi avem nevoie de
încurajări. Or, câteodată, avem nevoie doar de cineva care să ne
spună: „Nu tu eşti problema – şi nici standardele tale nu sunt!”
Pe măsură ce vei citi următoarele pagini, nu uita că te însoţim cu
rugăciunile noastre, nu numai ca să-ţi găseşti, ci şi ca să dăruieşti
dragostea pentru care ai fost creată.
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1
FĂRĂ ÎNTÂLNIRI „CARITABILE”

Într-o zi, în timp ce mergeam de la un curs la altul, îl aud pe
prietenul meu Paul spunându-mi dintr-o dată: „Jason, ai auzit ce a
convins-o Jerrod pe prietena lui să facă?”
Ştiam despre ce fată vorbea pentru că stătea lângă mine la un curs
de după-amiaza. Mai glumeam în timpul orei şi părea o fată amuzantă,
cu care ai putea ieşi în oraş, dacă nu s-ar fi ţinut ca scaiul de Jerrod de
nu-mi aduc aminte de când.
În timp ce traversam campusul, am rămas cu gura căscată în timp
ce Paul mă punea la curent cu toate detaliile sordide. Din acea zi, am
început să mă întreb: „Ce vede la tipul ăla?” Din păcate, dacă ea nu îşi
dorea ceva mai mult de la viaţă, nimeni nu-i putea oferi mai mult. Fără
îndoială că ţinea la el. Însă problema era că nu-i păsa destul de mult de
ea însăşi.
Orice fată ştie când ceva nu merge bine într-o relaţie: nu se simte
împăcată. Dar are numai două opţiuni: să o facă să meargă sau să
plece. Multe femei îşi spun: „După tot ce-am investit în această relaţie,
ultimul lucru pe care vreau să-l fac e să renunţ”. Pentru a evita o
suferinţă, ele rămân astfel „căsătorite” emoţional şi amână la nesfârşit
divorţul. În loc să încheie relaţia şi să caute una mai potrivită, ori să se
bucure de o perioadă de independenţă, rămân pe loc şi încearcă s-o
resusciteze. Cu alte cuvinte, ele încep „întâlnirile caritabile”.
Pentru a evita capcanele întâlnirilor „caritabile”, o fată ar face
bine să evite de la bun început relaţiile cu astfel de tipi. În fond, e
greu să-ţi găseşti sufletul-pereche când îţi sufoci viaţa sentimentală
încercând să faci din broască prinţ. Aşadar, înainte de a vă oferi
douăzeci de capitole cu sfaturi pentru o relaţie serioasă, ne-am gândit
că ar fi de ajutor dacă am începe prin a sublinia de ce fel de tipi
trebuie să fugi ca de ciumă.

FĂRĂ ÎNTÂLNIRI „CARITABILE”

Ştii când să refuzi un potenţial iubit? Iată lista noastră:
Topul primilor 10 tipi de care să fugi
1. Nestatornicul
2. Copilul-problemă
3. Hormonul ambulant
4. Escrocul sentimental
5. Obsedatul de control
6. Tipul mai în vârstă
7. Gură-spurcată
8. Trişorul miorlăit
9. Pigmeul spiritual
10. Domnul Internet
1. $estatornicul
Nestatornicul oscilează între statutul de fost şi actual iubit, dar
un lucru e sigur: întotdeauna este un viitor „fost-iubit”. Nu poate trăi
fără tine, dar se află deja într-o altă relaţie. E povestea acelui tip care
nu se poate hotărî şi a prietenei care stă şi-l aşteaptă asemenea unei
căţeluşe care îşi aşteaptă stăpânul pe veranda din spatele casei. Când
el deschide uşa, ea dă din coadă şi intră veselă în casă. Dar e numai o
chestiune de timp până ce el va face ziarul sul şi-i va trage una
alungând-o înapoi afară.
De cele mai multe ori nu se va putea hotărî pentru că îi place să
aibă mai multe relaţii în acelaşi timp. Se va ţine scai de o fată de
îndată ce nu mai e ocupat cu alta. Chiar dacă s-au despărţit, fata va
alege împăcarea din dorinţa de a-i recâştiga dragostea, sperând că
scânteia se va reaprinde şi el o să-şi dea seama ce-a pierdut.
Eforturile se vor întoarce întotdeauna împotriva ei pentru că asta îi va
reaminti lui motivul pentru care nu şi-a luat un angajament încă de la
început: ea nu se respectă.
Când o fată are alături un băiat nestatornic, e ca şi cum ar fi
prinsă într-o uşă turnantă: ba e înăuntru, ba e afară. Melodrama în
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care se afundă e suficientă ca să-i zăpăcească prietenii. În timp ce ei
încearcă să se pună la curent cu statutul relaţiei, ea caută din răsputeri
să ignore instabilitatea în care se află.
Din fericire, nestatornicii sunt uşor de detectat. Ei trenează într-o
relaţie fizică fără a se obosi să-şi ia un angajament clar. Când fata e
întrebată dacă ei doi sunt împreună, tot ce poate spune e: „Într-un
fel”. Pentru că el e imatur iar ea e îndrăgostită orbeşte şi disperată,
băiatul îşi pierde interesul destul de repede. În loc să-şi ia un
angajament, ceea ce ar fi o dovadă adevărată de dragoste din partea
lui, el o lasă să se agaţe de un fir de pai. Orice fată sau femeie care se
devotează (sau măcar încearcă să se devoteze) unui asemenea tip nu
e ea însăşi pregătită suficient pentru a avea o relaţie, indiferent cât de
mult şi-ar dori-o.
Femeile care se îndrăgostesc de bărbaţi nestatornici sunt deseori
experte în a nega realitatea. O fată (spune Jason) mi-a scris într-un email despre dilema ei: „Suntem suflete-pereche şi o să fim împreună
până la adânci bătrâneţi. De ce se teme să accepte acest lucru şi
continuă să agaţe cât mai multe fete cu putinţă?”
Lui nu-i este teamă de relaţia lor. El ştie foarte bine situaţia şi se
bucură de ea. Fetei îi este teamă să accepte rolul pe care îl are în viaţa
lui. Iar el refuză o relaţie serioasă cu ea. Exact ăsta e statutul relaţiei
lor şi o doare să recunoască. Ea se întreabă: „De ce are nevoie de
toate fetele astea? Eu nu îi sunt de ajuns? E ceva în neregulă cu mine
dacă preferă să fie cu ele?” Ea vrea să-l creadă atunci când el spune
că sunt „sortiţi să fie împreună”, dar dacă destinul lor e scris, de ce
mai iese cu alte fete? De fapt, mesajul pe care îl transmite el este:
„Aşteaptă-mă cât timp profit de altele. După ce termin cu ele, o să
mă îndrăgostesc de tine pe vecie”. Cum să nu!
Bărbaţii sunt creaturi foarte simple. Dacă vrem să fim cu o
femeie, o să fim. Asta-i tot. Dacă vrem să dăm iama într-un castel şi
să omorâm balaurul ca să cucerim inima fetei, o s-o facem. Cel mai
adesea, femeile sunt cele care inventează scuze pentru bărbaţii care
refuză să-şi ia un angajament. De exemplu: „E foarte ocupat”, „Nu
este pregătit pentru responsabilităţile unei relaţii”, „Se teme de
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angajamente”, „E foarte stresat” şi aşa mai departe. Toate acestea
sunt mecanisme care o ajută pe fată să evite faptul că el nu e interesat
de ea. Scuzele acestea nu sunt nimic altceva decât devieri de la
problemă. Când un bărbat iubeşte cu adevărat o femeie, ea nu trebuie
să se roage de el pentru a fi mai implicat. Dacă ar iubi-o, s-ar implica
şi dacă ea ar trăi pe Lună.
Îţi aminteşti când erai doar o copilă şi încercai să refuzi băieţii
fără să le răneşti sentimentele? „Scuze, nu pot să ies azi în oraş. Mă
spăl pe cap în seara asta sau… hm… fac curat în sertarul cu şosete”.
E cam acelaşi lucru. Dacă trebuie să te auto-convingi că te place,
atunci sigur nu te place. Dacă nu te invită în oraş, nu încerca să
inventezi scuze pentru decizia lui (observă că nu o numesc
indecizie).
Când o femeie e invitată la o întâlnire, asta înseamnă că bărbatul
ar risca mai degrabă să fie respins decât să nu fi avut şansa de a fi cu
ea. Dacă însă un băiat nu te invită, e clar că nu simte aşa. Sigur, mai
sunt şi femei pe care le găsim atrăgătoare şi totuşi nu le invităm
nicăieri. Dar dacă se dezvoltă o prietenie şi se iveşte şansa de a avea
o relaţie, băiatul care vrea să fie cu o fată nu va rata şansa de a face
relaţia oficială.
Bărbaţii au devenit notorii pentru teama lor de a-şi asuma
angajamente. Dar dragostea noastră pentru libertate nu e la fel de
puternică precum dorinţa de a iubi. Vine un moment în viaţa unui
bărbat când găseşte o femeie pe care o iubeşte mai mult decât îşi
iubeşte libertatea personală. Şi capitulează, pentru că libertatea există
doar pentru a renunţa la ea în numele iubirii.
Nu trebuie să cerşeşti atenţia nimănui. Fă-l să transpire dacă
vrea să-ţi cucerească inima, nu i-o da pe tavă! Dacă-ţi place de un
băiat, rămâi prietenă cu el, şi dacă eşti interesată de mai mult, o să-i
fie clar. Dacă unui bărbat îi place o femeie, atunci el va observa cu
uşurinţă indiciile ei subtile. Dar dacă sentimentele nu sunt reciproce,
poţi să-i pui în faţă un panou publicitar şi tot nu va observa.
Să tot trebuiască să alergi după un nestatornic e ceva care lasă
urme în inima unei femei. O fată mi-a scris despre experienţa ei:
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Azi suntem împreună şi totul e frumos şi distractiv, mâine
tot ce vreau e să stau în faţa lui, să plâng în hohote şi să ţip la el.
Ştiu că am toată viaţa înainte, dar el a însemnat foarte mult
pentru mine pentru o perioadă atât de lungă şi mi-e greu. M-am
săturat de jocurile lui şi simt că nu mai rezist mult. Parcă mi-ar
spune „Nu, Emily*, nu poţi ieşi în oraş cu alţi băieţi. Chiar dacă
eu nu te mai vreau, tu trebuie să mă vrei numai pe mine”.

Dragostea înfloreşte atunci când există devotament. Deci nu-ţi
irosi ani întregi din viaţă agăţându-te de o relaţie care există numai în
imaginaţia ta. Un asemenea sfat poate fi greu de digerat, dar să ignori
situaţia va fi şi mai greu. Oricum, chiar vrei să-ţi petreci viaţa alături
de un bărbat care este mult prea pasiv şi căruia îi este teamă să te
invite la o întâlnire adevărată?
Pentru că el e imatur şi indecis, n-o să-ţi ofere nimic altceva
decât instabilitate emoţională. Un asemenea bărbat nu merită o
iubită, darămite mai multe. Dacă încerci să te desparţi de el iar el
devine sentimental şi plângăreţ, nu muşca momeala şi nu spera că de
data asta vorbeşte serios. Stai departe de el şi nu-i oferi plăcerea de a
te lăsa baltă din nou. Meriţi mai mult.
Prevăd totuşi că, cu cât te vei îndepărta mai mult de el, cu atât
mai mult te va dori înapoi. Dar cu cât te agăţi de el, cu atât mai mult
îşi va pierde interesul. Pierzi oricum. Ar trebui să-ţi dai seama că nu
tu eşti problema. El este. Poţi fi tentată să-l aştepţi răbdătoare,
sperând că o să se schimbe. Nu face asta! Nu ştie cum să te iubească.
Problema nu e că nu poţi fi iubită, ci că el nu are habar ce-i iubirea.
Reflectând la tendinţa ei de a lega o relaţie cu asemenea bărbaţi,
o femeie a remarcat:
Când avem o relaţie cu cineva nepotrivit şi e clar că îi lipsesc
calităţile pe care ni le dorim de la un partener, nu precupeţim
niciun efort în a-i inventa noi înşine acele calităţi. În loc să ne
dăm seama că el nu e persoana potrivită, îi completăm lipsurile…
Şi am înţeles ceva: în tot timpul în care mi-am făcut griji că nu-i
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eram pe plac, am uitat să mă întreb dacă eu îl plăceam pe el sau
nu.2

Ar trebui să realizezi că, în loc să tot aştepţi după un tip
nehotărât, ţi-ar fi mai bine cu cineva care abia aşteaptă să înceapă o
relaţie serioasă cu tine. Nu-ţi pierde timpul aşteptând un nestatornic
în speranţa că te va dori. Vezi-ţi de viaţa ta, iar el îşi va dori să fi fost
destul de bun pentru tine! Fii curajoasă. Dragostea te aşteaptă.
1. Copilul-problemă
Copilul-problemă vine de obicei dintr-o familie cu probleme şi
are ori conflicte cu legea, ori dificultăţi la şcoală sau la muncă, ori
dependenţă de droguri şi alcool, trecut violent sau toate la un loc.
Nenumărate fete se îndrăgostesc de asemenea „băieţi răi”. Dar odată
ce o femeie se ataşează emoţional, începe să-i fie milă de el şi să
vadă în el „ceva ce nimeni altcineva nu vede”. Trăieşte visând la
potenţialul lui în timp ce trece cu vederea faptul că el refuză să se
maturizeze şi să-şi îmbunătăţească viaţa. Ca urmare, trage de o
relaţie ani de zile, ignorându-şi intuiţia care-i spune să-l părăsească.
Te-ai uitat vreodată la una din emisiunile TV în care o echipă de
decoratori pun stăpânire pe o casă dărăpănată şi o transformă peste
noapte? Multe fete speră că iubiţii lor vor suferi aceeaşi transformare
miraculoasă. Totuşi, relaţiile nu sunt cel mai potrivit mijloc pentru a
repara pe cineva. Când o fată sau o femeie ignoră această realitate, ea
ajunge să piardă nefiresc de mult timp încercând să-şi salveze iubitul
de el însuşi. Ea ar vrea să-l poată admira, dar asta nu se întâmplă.
Tânjeşte după ziua în care să-l poată privi şi să-şi vadă visul devenit
realitate.
Când o femeie se îndrăgosteşte de un copil-problemă, ea îi
ignoră problemele din prezent şi îşi petrece timpul gândindu-se cât
de minunat va fi el în viitor – când va fi un cu totul al om. E ca şi
cum te-ai muta într-o casă dărăpănată, pentru că plănuieşti s-o
renovezi imediat ce câştigi la Loto.
2

Lisa Rubisch, apud Kerner, Be Honest, 156, 157 – n.a.
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După ani întregi în care încearcă să facă relaţia să meargă, unele
fete încep să deschidă ochii. O femeie mi-a scris într-un e-mail: „Nu
voiam să fiu folosită drept obiect care să-i vindece depresia,
problemele sau «nevoile» fizice. Mă simţeam folosită pe post de
medicament”. Îmi aduc aminte că am întâlnit o altă tânără care avea
o relaţie cu un bărbat mai în vârstă care – întâmplarea face – era la
închisoare. Când am vrut să aflu motivul pentru care era închis, ea
mi-a răspuns: „L-am întrebat de ce e în puşcărie şi mi-a spus «M-au
prins pe camerele de supraveghere, dar nu făceam nimic, doar
stăteam acolo»”. I-am atras atenţia că cei mai mulţi oameni nu sunt
arestaţi doar pentru că „stau acolo”. Dar ea era convinsă de
nevinovăţia lui.
O fată de cincisprezece ani mi-a scris:
Iubitul meu obişnuia să fumeze marijuana şi se droga cu
metamfetamină, dar acum e mai bine. Mai consumă uneori şi
acum când e stresat, şi probabil te gândeşti că sunt nebună să stau
cu el. Dar tatăl lui şi mama vitregă se poartă foarte urât cu el şi
mi-e teamă de ce şi-ar putea face dacă-l părăsesc. Mi-a spus că nu
poate trăi fără mine. Nu ştiu ce să fac.

Dacă un tip îţi spune vreodată că nu poate trăi fără tine, crede-mă:
nu are nevoie de o iubită. Are nevoie de terapie. Până când ambele
persoane nu sunt oameni întregi, nu pot construi o relaţie sănătoasă. În
cazul acestui tip, el vrea ca prietena lui să se simtă responsabilă pentru
el, astfel încât ea să rămână cu el. Vrea ca ea să creadă că dacă-l
părăseşte, el n-o să aibă ce face decât să construiască o fabrică de
metamfetamină în debara!
Să nu-i dai crezare. E doar o metodă prin care tipii imaturi
manipulează fetele nesigure pe ele. Nu e treaba femeii să-şi salveze
bărbatul. El e singurul care poate face asta şi, cu cât fata încearcă să-l
dădăcească, cu atât mai anevoios devine procesul.
Vârsta la care un om începe să folosească droguri sau alcool
pentru a face faţă problemelor este şi vârsta emoţională în care
rămâne blocat. Dacă un băiat foloseşte droguri, alcool, violenţă,
pentru a face faţă stresului, el va folosi stresul drept scuză ca să se
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poarte urât. O asemenea imaturitate emoţională poate fi fatală unei
viitoare căsnicii, deoarece căsătoria şi viaţa de adult presupun oricum
destul stres.
Orice femeie care încearcă să facă pe „mama” în viaţa unui
bărbat ar trebui să se gândească şi la impactul pe termen lung pe care
îl va avea acest lucru asupra iubirii lor. Un bărbat nu vrea să se
însoare cu o mamă. Vrea să se însoare cu sufletul lui pereche. Dacă
însă începe să-şi privească iubită ca pe o mamă, adio cu dragostea şi
romantismul.
Mai rău, când femeia insistă să joace rolul salvatorului, deseori
se trezeşte ea însăşi prinsă în problemele prietenului ei, în loc să-l
scape de ele. E atât de preocupată de el, încât uită să-şi poarte de
grijă. E posibil ca pentru o vreme starea lui să se îmbunătăţească, dar
rareori schimbarea e permanentă. În adâncul inimii ei, ştie şi ea că nu
o să-l poată schimba. El, în schimb, o transformă pe ea în ceva ce ea
nu şi-a dorit niciodată să devină.
Dacă o fată vrea cu adevărat să-şi ajute iubitul problemă, cel mai
eficient mod de a face asta e să facă tocmai lucrul de care se teme cel
mai mult: să-l părăsească. Asta îi va da lui o lecţie nepreţuită şi
anume: comportamentul urât are consecinţe negative. Părăsindu-l, ea
face lucrul cel mai bun pentru el. Despărţindu-se de el, fata îi arată că
îl iubeşte.
Chiar dacă el o caută şi-i spune că e alt om, ea trebuie să fie fermă
şi să nu se întoarcă la el. El are nevoie de timp pentru a-şi reveni, iar ea
trebuie să se gândească ce a văzut la el. Poate a fost faptul că el o plăcea.
Poate s-a îndrăgostit de el înainte să-şi dea seama ce tip dificil era. Sau
poate i-a plăcut provocarea şi aventura de a salva un băiat rău. Poate a
fost ceva mai profund de-atât. Poate a încercat să câştige afecţiunea unui
bărbat care seamănă cu propriul ei tată cu probleme. Dacă nu a putut
câştiga dragostea tatălui ei şi nu i-a putut rezolva problemele, poate în
subconştient s-a gândit că va reuşi să salveze pe cineva care-i seamănă.
Oricare ar fi cauza fascinaţiei sale pentru tipul cu probleme, mai bine să
facă un pas înapoi şi să rămână deschisă posibilităţii unei relaţii mai
paşnice.
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3. Hormonul ambulant

În anii adolescenţei, băieţii pot avea în corp de douăzeci de ori
mai mult testosteron decât fetele.3 De aceea, cele mai multe fete au
impresia că „adolescent” şi „Hormon ambulant” sunt unul şi acelaşi
lucru. Din nefericire, multe femei admit că unii bărbaţi adulţi au
rămas la aceeaşi etapă de evoluţie.
Dar trebuie să facem o distincţie: deşi bărbaţii au testosteron din
belşug, unii îşi controlează hormonii, pe când alţii se lasă controlaţi
de ei. Vom discuta despre cea de-a doua categorie.
Hormonul ambulant se gândeşte la un singur lucru: plăcerea
proprie, pe seama femeilor. Ca să-şi atingă scopul, el manipulează
adesea femeile prin presiuni sau culpabilitate. Între colegi este poate
felicitat pentru cuceririle lui, dar el nu-i decât sclavul slăbiciunii.
De obicei, asemenea bărbaţi sunt uşor de recunoscut din cauza
replicilor pe care le folosesc. De exemplu:
• „Ce mă mai necăjeşti!”
• „Dacă m-ai iubi, mi-ai demonstra-o.”
• „Care-i problema? Nu e prima oară când o facem.”
• „Nu mă iubeşti?”
• „Mă faci să cred că nu mă placi dacă nu faci lucrurile astea cu
mine.”
Unii Hormoni ambulanţi pot fi destul de creativi în privinţa
tacticilor folosite. De exemplu, un articol dintr-un ziar din California
spunea că un antrenor de fotbal feminin, în vârstă de douăzeci şi opt
de ani, se folosise de mai multe dintre jucătoarele sale să aibă relaţii
intime cu el. El le-a arătat o amuletă roşie plină cu lichid şi le-a spus
că era „forţa lui vitală”. Ea s-ar fi diminuat dacă nu întreţinea relaţii
sexuale şi, odată ce dispărea de tot, el ar fi murit. Câteva fete l-au

3

David Walsh, Why Do They Act That Way?, New York, Free Press, 2005, 62 –
n.a.
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crezut şi au făcut sex cu el. Din fericire, a fost arestat, iar acum el şi
„forţa lui vitală” sunt la închisoare.4
Deşi nu toţi băieţii vor încerca să convingă fetele că abstinenţa e
letală, Hormonul ambulant nu va ezita să le facă pe fete să creadă că
sunt crude, fără inimă şi nişte mironosiţe egoiste dacă refuză să-i
satisfacă „nevoile”. Dacă o fată deja i-a cedat pe plan sexual, măcar
într-o oarecare măsură, el îi va aminti mereu asta, căutând să o
convingă că nu-i mare lucru. Cu alte cuvinte, trupul ei nu e mare
lucru. Şi nici sufletul ei.
Dacă ea se respectă suficient, atunci nu are altă alegere decât să
îl părăsească. De fapt, singurul mod prin care el va înceta să o
folosească este ca ea să nu-i mai permită. Şi totuşi, uşor de spus, greu
de făcut. Ia drept exemplu poveştile următoarelor două femei:
Venea pe la mine şi chiar dacă încercam să port o
conversaţie sau să ne uităm la un film, el voia un singur lucru.
Asta mă cam deranja, dar decât să pierd un prieten, mai bine
tăceam din gură. Ştiam că mă folosea, dar îi tot găseam scuze ca
să-mi pară că nu mă simt chiar atât de oribil pe cât mă simţeam de
fapt. Cu toate acestea, era inevitabil să nu mă simt rău.
Îmi spuneam în continuu: „Nu, chiar îi pasă de tine… Doar
că trece printr-o perioadă dificilă acum şi e confuz… Nu, nu se
foloseşte de tine,” şi uite aşa m-am minţit luni în şir.

Vei observa că trăsătura comună a acestor două femei este
folosirea scuzelor, lucru care nu a făcut decât să le prelungească
problemele. Sub acest raţionament se află îngropată intuiţia, cu care
le-a înzestrat Dumnezeu şi care serveşte drept busolă în drumul spre
dragostea adevărată. Când femeile încep să se îndoiască de vocea
conştiinţei sau să o ignore, ele îşi devin lor însele cel mai rău
duşman. Şi apoi încep să se întrebe de ce dragostea le scapă printre
degete.
4

Teri Figueroa, „Girl’s Soccer Coach to Face Trial For Molest”, $orth County
Times, June 28,2005
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Hormonii ambulanţi au anumite preferinţe cu privire la sexul
frumos. De exemplu, o pradă uşoară înseamnă cineva cu puţină stimă
de sine. Din cauza temerii ei de a fi respinsă, o astfel de fată e puţin
probabil că va spune „nu” dorinţelor lui. Poate chiar va face primul
pas, în speranţa că el o va plăcea mai mult. Deşi el se distrează
întâlnindu-se cu ea, niciodată n-o va prezenta mamei lui, cu atât mai
puţin n-o s-o ia în căsătorie. Doar se prosteşte aşa, o fată după alta,
până ce se maturizează. Apoi începe să caute o fată bună şi castă.
Inutil să mai spun că mai bine eviţi asemenea bărbaţi şi standardele
lor duble.
Dacă nu îi eviţi de dragul tău, fă-o măcar pentru viitorii tăi copii.
Aceşti bărbaţi nu vor fi taţi buni, şi copiii tăi merită mai mult. De
aceea aş merge până într-acolo încât să spun că, dacă ai relaţii intime
cu un astfel de „playboy”, nu faci decât să te încurci cu un tată
abuziv. Acum poate părea fermecător, dar întreabă ultimele fete pe
care le-a lăsat baltă cât de fermecător li s-a părut după ce le-a părăsit
a doua zi dimineaţă.
Din categoria „Hormon ambulant” fac parte şi bărbaţii care se
uită la filme porno sau care îţi cer să le trimiţi poze provocatoare.
Dacă un bărbat îţi cere o fotografie indecentă, foarte bine, trimite-i o
poza cu mâna ta făcându-i la revedere.
Dacă eşti tentată să tolerezi acest tip de comportament, dă-mi
voie – în calitate de bărbat care a văzut destule filme porno în
adolescenţă – să-ţi explic consecinţele acestora asupra creierului
masculin. Neurologic, pornografia antrenează creierul unui bărbat
să asocieze bucuria sexuală cu fanteziile vulgare. Nicio soţie nu
poate concura cu asta, pentru că mariajul presupune respect şi
veneraţie, ca să nu mai vorbim de monogamie. Dar chiar dacă o
soţie ar încerca să se conformeze acestei imagini distorsionate ale
feminităţii pentru a-i capta interesul, victoria ar fi de scurtă durată.
Gândeşte-te, acest tip de bărbat sare de la un website la altul. Se
plictiseşte de toate supermodelele în doar câteva secunde! El şi-a
distrus capacitatea de a se simţi captivat. În loc să-i ofere eliberare
sexuală, pornografia îl înrobeşte.
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Un asemenea bărbat şi-a deformat capacitatea de a iubi deoarece
s-a deprins să trăiască în egoism şi voluptate. În loc să facă dragoste
în cadrul căsătoriei, el îşi va privi soţia ca pe un obiect care trebuie
să-i satisfacă ceea ce el consideră că sunt „nevoile lui sexuale”.
Pentru că îi lipseşte autocontrolul care face posibilă iubirea, el e
incapabil să i se dăruiască soţiei în totalitate.
Un bărbat mi-a spus: „Cu mult înainte de primul meu contact
sexual, educaţia mea sexuală a constat în filmele porno”.5 Îţi poţi
închipui ce se întâmplă cu părerea unui bărbat despre sexualitatea
umană atunci când producătorii de filme porno sunt profesorii lui?
O profesoară de religie la un liceu de fete mi-a spus că a invitat
mai mulţi studenţi care să răspundă întrebărilor legate de castitate ale
clasei ei de adolescente. Înainte de a invita băieţii, ea fusese sub
impresia că erau creştini practicanţi. Când unul din ei a recunoscut că
se uită la filme porno în mod regulat, profesoara l-a întrebat: „Nu
crezi că asta ţi-ar putea cauza probleme când te vei însura?” Tânărul
s-a uitat mirat la ea şi a răspuns: „Nu pentru asta e soţia?” Judecând
după reacţia dezaprobatoare a fetelor, acesta a aflat că nu, soţia nu e
pentru asta.
Când aşteptările unui bărbat legate de trupul şi comportamentul
unei femei sunt modelate de industria pornografică, rezultatele sunt
devastatoare pentru viitorul mariaj. O soţie frustrată mi-a scris:
M-a asigurat şi mi-a jurat şi mi-a promis că nu e nimic de
genul ăsta iar eu l-am crezut. Acum când mă gândesc, cred că
doar voiam să-l cred. Sunt atât de frustrată şi sătulă de situaţia
asta! Am devenit foarte suspicioasă. N-am încredere deloc în el
când vine vorba de alte femei. Şi când mergem undeva, tot ce văd
sunt ochii lui uitându-se după alte femei. Mă deranjează pentru că
îmi imaginez că se gândeşte numai la lucruri perverse din cauza
filmelor alea porno. Sunt sigură că aşa e şi simt că mi se face rău.

Am cunoscut o femeie divorţată care a găsit un teanc de reviste
deocheate sub patul lor după ce ea şi soţul ei se despărţiseră. Era
5

Edward Marriott, „Men and Porn”, The Guardian, 8 nov. 2003 – n.a.
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conştientă că avuseseră probleme în viaţa intimă iar acum ştia şi de
ce: el se folosise de trupul ei pentru a face sex cu femeile din
imaginaţia lui.
Când un soţ se uită la filme porno, acest lucru e dovadă nu
numai că el vede femeile ca pe nişte obiecte, ci şi că are o părere
strâmbă despre fidelitate. O altă soţie mi-a scris:
Bărbatul cu care m-am căsătorit acum o lună şi un pic e ahtiat
după pornografie. Am încercat să vorbesc cu el despre asta şi în
trecut, dar mă tulbur şi devin agitată, iar în final aprob tot ce
spune el. El nu e de părere că e infidel ori că e ceva rău sau de
care să-i fie ruşine. Ştie că nu sunt de acord, dar mă îndoiesc că-şi
dă seama cât de devastatoare şi sfâşietoare e chestia asta pentru
mine.

Dacă nu vrei ca mariajul tău să fie asemenea celor de mai sus,
nu te încurca cu un bărbat care se uită la filme porno. Când
pornografia infestează o relaţie, femeia este cea care plăteşte. Un
psiholog, Douglas Kendrick, a făcut nişte studii celebre asupra
efectelor pornografiei.6 Într-un experiment, el a pus trei grupe
separate de studenţi să privească imagini cu modele Playboy (prima
grupă), femei de o frumuseţe medie (grupa a doua) şi artă abstractă
(grupa a treia). Apoi i-a rugat pe studenţi să noteze cât de atractivă li
se părea imaginea unei studente normale. Cei care s-au uitat la pozele
porno au dat cea mai mică notă la evaluarea studentei. Dar şi-au notat
şi iubitele cu cel mai mic punctaj pentru gradul lor de atracţie, şi
respectiv pentru cât de mult le iubeau!
Unele fete îşi dau seama că problema pornografiei este larg
răspândită printre bărbaţi şi nu doresc să o înfrunte. În loc de asta, ele
se folosesc de slăbiciunile lui ca să-i atragă atenţia. Ele se coboară în
cultura pornografică şi devin reclame pentru companiile
pornografice, ori se împopoţonează cu tot felul de chestii, de la
6

Douglas T. Kenrick et al., „Influence of Popular Erotica on Judgements of
Strangers and Mates”, Journal of Experimental Social Psychology 25, nr. 2, martie
1989, pag. 159-67 – n.a.
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poşete şi cercei Playboy la cercei de buric şi autocolante pentru
maşini. O astfel de femeie acceptă invitaţia bărbatului de a se uita
împreună la filme porno. El speră că imaginile o vor excita şi va dori
să le pună în aplicare. Dar ea ar trebui să ştie că şi pedofilii folosesc
aceeaşi tactică cu victimele lor. Romantic, nu?
Un bărbat dependent de filme porno poate încerca să dea vina pe
tine, să-ţi spună că eşti o mironosiţă sau că e normal ca băieţii să aibă
momente erotice cu laptopurile lor. Dar nu te da bătută. E în joc
viitorul tău. Nu permite să fii înrobită de teama că un bărbat îţi va da
papucii dacă insişti să nu-şi mai plimbe ochii de la una la alta şi să fie
fidel. Dacă te părăseşte pentru o fată mai puţin „cicălitoare”, ai un
singur lucru de făcut: mulţumeşte-i lui Dumnezeu. Dacă pune
pornografia mai presus de dragostea unei femei adevărate, atunci
lasă-l să-şi ducă viaţa cu prietenele lui imaginare.
Trebuie să mai spunem că pornografia nu este exclusiv
problema bărbaţilor. Din cauza răspândirii pe internet a filmelor
porno şi a chat-urilor pe teme sexuale, multe femei se lovesc de ele şi
în final ajung să le caute. Dacă n-ar fi fost internetul, ele nu s-ar
aventura într-un magazin porno să cumpere reviste pornografice.
Deşi le este ruşine, nu ştiu cum să se oprească. Majoritatea acestor
femei nu tânjesc după imagini obscene sau conversaţii dubioase. De
fapt, sunt curioase şi tânjesc după intimitate. Sunt atrase ca într-o
capcană de lumea fantezistă a pornografiei, sexului cibernetic sau a
romanelor erotice, pentru ca după aceea să se întrebe de ce-şi simt
sufletul pustiu.
Un bărbat a descris cel mai bine dragostea pe care o căutăm,
spunând: „Soţia trebuie să-şi iubească soţul ca şi cum nu ar mai
exista alţi bărbaţi pe pământ; tot aşa şi bărbatul trebuie să o iubească
la fel, ca şi cum n-ar mai exista alte femei”7. Clar că dacă cineva
nutreşte un ataşament faţă de pornografie, o asemenea dragoste nu
există în inima sa.

7

Sf. Robert Bellarmine, scrisoare către nepoata sa, 1614, apud Rosemary Guiley,
The Quotable Saint, New York, Visionary Living, Inc., 2002, pag. 166 – n.a.
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Crezi sau nu, există şi băieţi buni pe lume. Un tânăr mi s-a
confesat cu privire la motivul pentru care refuză să se uite la filme
porno:
Simt că ar trivializa tot ce-mi place la cele câteva fete bune pe
care le cunosc. Dacă m-aş uita la filme porno, nu aş putea să-mi
spun cu sinceritate că motivul pentru care sunt atras de o fată este
pentru că aşa vrea Dumnezeu. Poate nici n-aş putea să-mi dau
seama dacă e într-adevăr vorba de dragoste.

El respingea pornografia pentru că ştia că îi ameninţă
capacitatea de a iubi o fată. Nu te mulţumi cu un băiat ale cărui
standarde sunt mai prejos de acesta
Dacă vrei un bărbat adevărat, trebuie să ştii cum arată unul. Ca
prim indiciu, el nu poate fi numit bărbat dacă nu tratează o femeie cu
demnitate. Un băiat devine bărbat atunci când învaţă să pună binele
altuia mai presus de binele lui personal. Această tranziţie nu are loc
la pubertate; are loc atunci când el învaţă ce înseamnă sacrificiul.
Aşa cum îţi poţi imagina, Hormonii ambulanţi sunt blocaţi în
mentalitatea de a se folosi de femei în loc să le iubească. Din acest
motiv, stai cât mai departe de ei! În loc să-ţi pierzi timpul cu băieţi
care-ţi văd puritatea ca pe o problemă sau chiar ca o tulburare
nervoasă, caută un bărbat care să te preţuiască pentru ceva mai mult
decât doar trupul tău.
4. Escrocul sentimental
Escrocul sentimental, sau Don Juanul, seamănă cu Hormonul
ambulant, dar acţionează cu mai multă inteligenţă, ceea ce-l face mai
periculos. El înţelege femeile suficient de bine încât să ştie că
majoritatea nu vor avea relaţii intime cu indivizi cărora nu le pasă de
ele. Ştie că în timp ce bărbaţii au nevoie de motive pentru a nu face
sex, femeile au nevoie de motive pentru a face.
Un astfel de bărbat va folosi nenumărate tactici pentru a
convinge femeia de intenţiile lui bune. De exemplu, după o
conferinţă pe care am ţinut-o la un liceu pentru băieţi, am fost
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abordat de un tânăr chiar înainte să plec pentru a ţine aceeaşi
conferinţă la o şcoală de fete din apropiere. M-a întrebat: „Le spui
vreodată fetelor că băieţii vor susţine că e OK dacă nu fac sex, doar
pentru ca ea să fie apoi de acord?”
Şi, de parcă mai era nevoie, cercetătorii au publicat studii care
dovedesc că băieţii recunosc că se prefac mai buni, mai sinceri şi mai
de încredere decât sunt în realitate pentru a deveni mai atrăgători în
ochii fetelor8. Fii atentă la băiatul ale cărui vorbe par prea bune ca să
fie adevărate. Dacă crezi că te vezi deja cu un asemenea tip, fă un pas
înapoi şi întreabă-te: „Prietenul meu face ce e bine pentru mine, sau
doar ce e bine pentru el?”
În timp ce Hormonul ambulant va face presiuni clare asupra
fetelor pentru a avea relaţii intime, un escroc sentimental va fi
suficient de subtil pentru ca fata să aibă impresia că a fost alegerea
ei. Ea îl consideră un gentleman pentru că o aşteaptă până când va fi
„pregătită”, şi astfel devine cu atât mai vulnerabilă. De fapt, ea nici
nu simte presiunea. Din contră, i se pare că decizia îi aparţine. Între
timp, tipul profită sexual atât cât va fi posibil. Un astfel de om nu o
conduce spre puritate, ci o înfrânge prin perseverenţă. Dar pentru că
femeile din ziua de azi trăiesc într-o societate în care atât de mulţi
bărbaţi sunt agresivi sexual şi lipsiţi de respect, ele sunt atrase de un
bărbat ce pare mai îngăduitor în această privinţă. Totuşi, în cazul
Don Juanului, indiferenţa lui are rol de manipulare.
Un tânăr mi-a împărtăşit într-un e-mail ce distrus s-a simţit când
a descoperit că fata pe care o iubea îl înşela de şase luni. Această
experienţă l-a schimbat:
Mă dedicasem unei singure fete iar ea şi-a bătut joc de mine
şi m-a făcut să sufăr. Apoi m-am gândit că băieţii trec prin asta
tot timpul şi mi-am zis să fac ceva pentru noi toţi. Urma să le
fac şi eu pe fete să sufere. E uimitor cât de uşor e să faci asta
când ai încredere în tine. Şi cum sexul pare a merge mână în
8

William Tooke şi Lori Camire, „Patterns of Deception in Intersexual and
Intrasexual Mating Strategies”, Ethology and Sociobiology 12, nr. 5, septembrie
1991, pag. 345-64 – n.a.
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mână cu petrecerile, asta m-a condus şi spre alcool. M-am
afundat în această situaţie timp de trei ani, dar nu m-am simţit
mai bine. Voiam doar s-o ţin tot aşa în speranţa unei satisfacţii
de moment.

Multe fete erau atrase de încrederea lui iar el ştia asta. În fond, e
normal ca o fată să se simtă atrasă de încrederea în sine. În contrast
cu nesiguranţa extremă sau aroganţa, aceasta este o calitate pe care
fiecare bărbat ar trebui s-o deţină. Dar ca orice lucru bun, poate fi
deformată şi folosită în scopuri egoiste.
Majoritatea bărbaţilor nu au intenţii ascunse. De obicei, când un
bărbat spune „E OK dacă nu facem sex”, vorbeşte serios. Dacă ea nu
doreşte, el nu va insista. Dar ai grijă: în cazul Don Juanului, chiar
dacă nu va insista să faci ceva anume, cu siguranţă nu te va ajuta să
rămâi castă. Dacă eşti dispusă să-i oferi ceva, el e gata să accepte.
Pentru că nu înţelege rostul castităţii şi nu îi pasă de propria-i
inocenţă, şi nici n-o să-şi facă griji ca tu să-ţi menţii puritatea. Însă
dacă speri să găseşti dragostea adevărată, caută un iubit care are
valori morale, nu unul care le tolerează.
O tânără mi-a spus: „Simt că sunt datoare să fac anumite lucruri
cu el pentru că e o persoană atât de înţelegătoare când vine vorba de
decizia mea de a nu face sex”. Nu te lăsa impresionată de faptul că
un bărbat nu face presiuni asupra ta. Nu e cazul să-i dai buline albe
pentru asta. E datoria lui de gentleman. De altfel, el ar trebui să te
încurajeze să fii pură, nu să aştepte să cedezi.
Stai departe de asemenea bărbaţi pentru că vor exista zile în care
vei fi tentată să laşi baltă hotărârea de a fi pură. În asemenea
momente de tentaţie, când te simţi slabă, va ieşi la iveală caracterul
bărbatului. Dacă are o inimă curată, îţi va reaminti de standardele tale
când eşti pe cale să le dai uitării. Dacă e un Don Juan, inocenţa
relaţiei va dispărea în clipa în care îţi dai acordul. Priveşte-l ca pe
unul din câinii aceia dresaţi să ducă mâncarea în echilibru pe nas.
Imediat ce dresorul dă semnalul, câinele a şi devorat trataţia. La fel o
să se întâmple şi dacă legi o relaţie cu un escroc sentimental. Imediat
ce-i dai undă verde, acesta va lua tot ce i-ai oferit.
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Dacă vrei o iubire care să dureze, începe să cauţi dragostea prin
a refuza să ieşi la întâlnire cu un Don Juan. Fereşte-te de asemenea
bărbaţi deoarece, cu cât te apropii de ei, cu atât devii mai slabă.
5. Dependentul de control
La începutul unei relaţii, fata se poate simţi flatată dacă băiatul e
posesiv sau gelos. Cel mai probabil ea îşi spune: „Oh! E chiar frumos
din partea lui că îi pasă atât de mult de ceea ce fac”. Dar nu durează
mult şi-şi dă seama că „devotamentul” lui nu e normal. Ţi s-a
întâmplat şi ţie? Iată mai jos douăzeci şi cinci de semne de avertizare
la care să fii atentă:
• Te interoghează: „Ai vorbit cu alţi tipi cât ai fost în oraş?”
• Se poartă urât şi apoi dă vina pe alte persoane sau
evenimente.
• Exagerează sau pune accent pe cât de rea e viaţa lui (dar nu
face nimic pentru a-şi îmbunătăţi condiţia).
• Pentru a-şi stăpâni furia, loveşte diverse lucruri.
• E foarte gelos, dar pretinde că e pentru că te iubeşte.
• Te insultă, apoi spune că a glumit.
• Te face să simţi că trebuie să-ţi ceri scuze pentru lucruri de
care nu eşti vinovată.
• Îţi dă sentimentul că nu poate trăi fără tine.
• Încearcă să-ţi limiteze timpul pe care-l petreci cu prietenii sau
familia.
• Te face să te simţi vinovată pentru faptul că te vezi cu alte
persoane.
• Încearcă să controleze modul în care te îmbraci.
• Trebuie să ştie tot timpul unde eşti şi ce faci.
• Are schimbări de comportament de la o extremă la alta – de
la blândeţe la egoism.
• Vrea să-i răspunzi imediat la SMS sau la telefon.
• Are un standard pentru cum ar trebui să trăieşti tu, şi un alt
standard pentru el.
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• Te face să crezi că e de datoria ta să nu-l laşi să-şi piardă
cumpătul.
• Te acuză că flirtezi cu alţii sau că îl înşeli (când probabil el e
cel infidel).
• Te presează să faceţi lucruri intime.
• Se comportă ca o victimă în loc să fie responsabil pentru viaţa
lui.
• Te face să crezi că eşti norocoasă că-l ai alături în loc să te
facă să simţi că el e norocosul.
• Te face să simţi că problemele din viaţa lui s-ar rezolva dacă
l-ai iubi destul de mult.
• Simţi că trebuie să ascunzi adevărul despre relaţia ta cu el de
cei care te iubesc. Ţi-e teamă că altfel nu vei mai avea voie să-l vezi.
• Nu te simţi împăcată în această relaţie şi deseori eşti tristă.
• Respectul faţă de tine însăţi are de suferit din cauza relaţiei.
• Simţi că trăieşti numai în funcţie de dorinţele şi starea lui de
spirit.
Cu cât mai multe puncte ai bifat pe această listă, cu atât mai
repede ar trebui să-l părăseşti. Oricare dintre acestea pot dăuna unei
viitoare căsnicii. Dacă ai bifat doar câteva, nu rămâne lângă el în
speranţa că situaţia se va îmbunătăţi. Dar ai grijă! Bărbaţii obsedaţi
de control au nenumărate trucuri pe care le pot folosi pentru a te face
să rămâi lângă ei. De exemplu:
• Poate încerca să te facă să te îndepărtezi de persoanele iubite
ca să nu-l ai decât pe el. Vei crede că nu ai unde altundeva să mergi.
• Când vrei să-l părăseşti, devine blând ca un mieluşel, adică
exact aşa cum ţi-ai fi dorit să fie. Nu vei dori să-l părăseşti dacă se
poartă frumos. Vrei să crezi că s-a schimbat. Dar nu te lăsa păcălită.
Va dura doar până la următoarea schimbare de dispoziţie.
• Poate fi abuziv fizic sau verbal, făcându-te să simţi că nu poţi
fi iubită. Scopul lui e să te facă să crezi că nimeni altcineva nu te-ar
dori. În realitate, pariez că nimeni nu-l vrea pe el.
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• Va folosi culpabilitatea pentru a te ţine lângă el, să simţi c-ar
muri fără tine. Va sta bosumflat şi va plânge cu lacrimi de crocodil
pentru a te manipula emoţional. Nu te lăsa condusă de empatie.
• Se poate grăbi cu logodna sau îţi va oferi un „inel al
promisiunii” fără o dată a nunţii. Sau îţi va promite că se va însura cu
tine… cândva în următorii zece ani. Vorbele lui despre „veşnicie” te
fac să visezi la viitor şi să uiţi despre problemele de azi.
• Şi când toate celelalte tactici dau greş, te poate ameninţa pe
tine, familia ta sau animalele de companie – dacă le ai – în speranţa
că vei sta cu el de frică.
În toate aceste cazuri, el încearcă să păstreze controlul pe
socoteala ta.
De unde vine acest comportament al dependentului de control?
Probabil că e nesigur. Chiar dacă pare încrezător şi chiar superior, el
îşi ascunde lipsa de încredere în sine. Unui om sigur pe el nu îi va fi
teamă că vei vorbi cu prietenii, fete sau băieţi, sau că îţi petreci
timpul cu familia. Ştie că în relaţiile bazate pe dragoste nu trebuie să
ascunzi adevărul faţă de cei dragi. Un bărbat care are încredere în
sine te va face să te simţi încrezătoare şi liberă, dar un tip nesigur te
va face să te simţi nesigură, astfel încât să te poată controla mai bine.
Deşi e nesigur, să nu-ţi pară rău pentru el. Nu e o victimă. El
alege cum să se poarte. Ce e mai trist e că poate o fată îi va cădea în
plasă şi se va întoarce iar şi iar într-o relaţie abuzivă şi dominantă.
Poate că ea gravitează spre bărbaţi cu o voinţă puternică pentru că îi
lipseşte voinţa. Dacă nu şi-a găsit identitatea, va găsi un bărbat care
să-i dea una. Aşa cum a spus o tânără: „După ce am scăpat de el,
lucru care a durat destul de mult, am înţeles ce căutam de fapt înainte
să-l cunosc: pe mine”.
Când eu (Crystalina) mă simţeam prinsă într-o relaţie abuzivă şi
dominantă, mereu aveam impresia că trebuia să îmi cer scuze pentru
lucruri de care nu eram vinovată. Ţi s-a întâmplat şi ţie? Dacă da, de
ce tot timpul ne cerem scuze? De ce luăm vina asupra noastră de
parcă trebuie să compensăm pentru tot ce merge prost în jurul
nostru? O scuză superficială nu va schimba nimic. Dacă-ţi ceri scuze
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pentru tot, se rezolvă ceva sau îţi schimbă situaţia? Nu. Amândouă
ştim că nu se schimbă nimic, dar spunând tuturor că ne pare rău luăm
vina asupra noastră şi ne inducem un sentiment fals de vinovăţie.
Luând mereu povara culpabilităţii asupra noastră ne „dăm voie” să
gândim, să ne simţim şi să fim nesigure.
Dacă faci asta, începe prin a înfrunta adevărul în orice situaţie şi
a vedea lucrurile aşa cum sunt. În viitor, nu mai permite altcuiva să te
tragă în jos, să te facă să te simţi prost sau incapabilă. Refuză şi
renunţă la minciuna falsei vinovăţii. Cere-ţi scuze doar atunci când
chiar ai greşit cu ceva, nu pentru vreo vină ascunsă ce nu-ţi aparţine.
Scuzele tale vor începe să însemne ceva şi vor confirma că ai rănit o
persoană la care ţii. Asta înseamnă de fapt „îmi pare rău”, şi nu
trebuie s-o spui cu superficialitate.
Dacă ţi-e greu să pui punct relaţiei, fă-ţi un „calendar al
controlului”. Iată cum: ia un calendar gol şi scrie în el de fiecare dată
când prietenul tău se poartă dominant, posesiv, gelos sau abuziv.
Deseori, femeile revin la o relaţie fără viitor pentru că „uită” cât e de
rău. Având o evidenţă a comportamentului său, vei fi ferită de
pericolul amneziei. Asigură-te că relaţia rămâne castă, pentru că
orice act sexual te va lega de el, îţi va spori încrederea în el, îţi va
atenua simţul critic şi va bloca experienţele neplăcute. Îndepărtează
partea sexuală şi vei vedea mai clar.
Apoi, după câteva săptămâni, uită-te în calendar şi ascultă-ţi
instinctul. Pun pariu că îl ignorai de ceva vreme. Poate ţi-e teamă că
o să fii părăsită sau poate te lupţi cu îndoiala. Tuturor ne e teamă de
singurătate, dar poate că lucrul de care ţi-e teamă cel mai mult – să
nu ai un prieten – poate fi tocmai lucrul care să-ţi redea independenţa
de care ai nevoie pentru a găsi dragostea adevărată.
Ca şi el, nici tu nu eşti o victimă. Nu poţi schimba
comportamentul lui, dar îl poţi schimba pe al tău. Dacă ai deja un
astfel de prieten, dă-i papucii! Dacă încă nu ţi-ai luat un angajament
faţă de el, nici măcar să nu te gândeşti.
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6. Tipul mai în vârstă
Când vine vorba de diferenţele de vârsta dintr-o relaţie, cu cât un
cuplu este mai în vârstă, cu atât mai puţin contează diferenţa.
Nimănui nu-i pasă dacă un bărbat de treizeci şi şase de ani se vede cu
o femeie de treizeci de ani. Dar când un băiat de clasa a XII-a aleargă
după o fată de clasa a VIII-a, avem o problemă. Ca regulă generală,
dacă te interesează un tip mai în vârstă, pune-ţi întrebarea: „Dacă eu
aş avea vârsta lui, m-aş întâlni cu cineva de vârsta mea?” Iar dacă
gândul te face să râzi, mai bine renunţi la relaţie înainte ca ea să
înceapă.
„Ceva mă ţine lângă el”, mi-a explicat Madison cu privire la
incapacitatea ei de a ieşi dintr-o relaţie deloc sănătoasă cu un tip mai
în vârstă. „Poate e doar ideea că pot spune că sunt cu cineva. Caut
compasiune, dragoste, un confident, cineva care să mă ţină în braţe,
să mă facă să mă simt în siguranţă şi să aibă grijă de mine.”
Poate ai observat că toate lucrurile pe care le vrea Madison de la
o relaţie (compasiune, dragoste, un confident, cineva care s-o ia în
braţe, s-o facă să se simtă în siguranţă şi să aibă grijă de ea) sunt
lucruri pe care un tată ar trebui să le facă pentru fiica sa. Atunci nu e
nicio surpriză să aflăm că ea încă mai căuta aceste lucruri, mult timp
după ce tatăl ei o abandonase pe când era copil. Şi chiar dacă tatăl
este prezent fizic, el poate fi distant emoţional faţă de fiica sa. Când o
fată nu primeşte încă de acasă aprobarea masculină de care are
nevoie, ea va fi fascinată imediat de această aprobare, atunci când
apare în sfârşit. Dacă găseşte un om devotat, ea se va grăbi să-i ofere
inima ei.
Un expert spunea:
Un rezultat fundamental al creşterii numărului de familii fără
tată este numărul mai mare al băieţilor care au arme. Un alt
rezultat sunt copilele care fac copii… Tatăl joacă un rol important
în modelarea vieţii sexuale a fiicei şi în înţelegerea legăturii dintre
o femeie şi un bărbat. Dragostea şi implicarea tatălui sporesc
încrederea fiicei în propria-i feminitate şi contribuie la
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sentimentul că merită să fie iubită. Acest sentiment oferă tinerelor
femei un simţ mai mare de autonomie şi independenţă în
viitoarele lor relaţii cu bărbaţii.9

Fiica ar trebui să-şi poată admira tatăl şi să-i poată compara pe
toţi ceilalţi bărbaţi cu el. Acest lucru ajută la eliminarea băieţilorproblemă, pentru că fiica va şti cum e corect să fie tratată de ceilalţi.
Dincolo de exemplul personal, dragostea tatălui îi oferă fetei putere.
Într-o engleză aproximativă, o adolescentă din Brazilia ne-a
împărtăşit gândurile ei despre tatăl său: „Tatăl meu este oglinda mea,
el este baza mea, este totul pentru mine. Îl iubesc foarte mult”. La fel
mi-a scris o tânără de 24 de ani:
Când un tip mă părăseşte pentru că nu vreau să am relaţii
sexuale cu el (insistă că „trebuie să ştie dacă suntem
compatibili”), ar fi uşor să cad pradă îndoielilor, şi în astfel de
situaţii nimic nu poate înlocui vocea viguroasă [a tatălui meu] de
la celălalt capăt al telefonului.10

Când o fată nu are parte de vocea viguroasă a unui tată şi nu se
simte preţuită de el, ea va căuta confirmarea masculină în altă parte.
Partea periculoasă e că acei tipi mai în vârstă – cărora de obicei le
lipsesc abilităţile sociale necesare pentru a închega o relaţie cu cineva
de vârsta lor – ştiu cum să facă fetele mai tinere să se simtă dorite.
Într-o lume în care fiecare panou publicitar şi copertă de revistă face
fetele să simtă că nu-s destul de atrăgătoare, e revigorant să dai de un
tip care te doreşte aşa cum eşti. Ceea ce fata nu realizează e că
probabil nu este îndrăgostită de el. E îndrăgostită de ideea de a fi
dorită – asta pentru că, uneori, nici măcar ea nu se place pe sine
însăşi.
Un cercetător a arătat că fetele fără taţi se întreabă deseori: „Ce
trebuie să fac şi cum trebuie să fiu ca să găsesc un tip care nu mă vă
9

David Blankenhorn, Fatherless America: Confronting Our Most Urgent Social
Problem, New York, Harper Collins, 1995, pag. 45, 46 – n.a.
10
Wendy Shalit, A Return to Modesty: Discovering the Lost Virtue, New York:
Touchstone, 1999, pag. 7 – n.a.
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abandona aşa cum au făcut-o ceilalţi din viaţa mea şi din viaţa mamei
mele?”11 Teama ei înrădăcinată de abandon o poate face să se
mulţumească cu relaţii groaznice; ori poate e teama că nu va avea parte
de ceva mai bun, ori disperarea că nu ar merita ceva mai bun chiar de i
s-ar ivi în cale.
O tânără mi-a scris despre dificultăţile din viaţa ei, inclusiv cele
legate de un tată distant, abuziv şi greu de mulţumit:
Mi-am dat seama care au fost consecinţele genului de raport
cu tatăl meu: dorinţa de a le face altora pe plac şi de a mă baza pe
ei ca să mă simt împlinită. Mi-am dat seama că, dacă nu iau o
decizie conştientă pentru a pune punct acestui lucru, aveam să las
băieţii să se poarte cu mine la fel cum făcuse tatăl meu. Ştiam că
dacă nu schimbam eu ceva, aveam să fac orice ca să-i fac unui
băiat pe plac şi ca să-i păstrez aşa-zisa „dragoste”.

Deşi toate acestea oferă o imagine de ansamblu asupra motivelor
pentru care unele tinere preferă tipii mai în vârstă, nu explică şi de ce
tipul în vârstă nu e bun pentru tine anume. Vorbind la modul general,
tipii mai în vârstă ştiu ceva important: e mai probabil ca fetele tinere să
cedeze avansurilor sexuale pentru că-şi doresc să câştige aprobarea
unui bărbat. O fată de liceu mi-a spus (scrie Jason) că auzise recent pe
unul dintr-a XII-a vorbind cu un prieten: „Am făcut-o deja cu toate
fetele de a XII-a şi a XI-a. Hai să dezvirginăm şi boboacele şi fetele de
a X-a!”
Bineînţeles, nu toţi băieţii sunt atât de insensibili. Dar cei care
sunt, ştiu cum să flateze o fată cu dulcegării şi mici atenţii. Pe măsură
ce îi câştigă încrederea, se vor folosi de nevinovăţia ei.
Un băiat de clasa a XII-a a fost intervievat de ziarul $ew York
Times despre cine se combină cu cine în liceul lui. El le-a spus
reporterilor că fetele din a IX-a şi a X-a erau principalele ţinte. „Fetele
de vârsta noastră nici nu se uită la noi, dar cele din clasele mai mici ne
privesc ca pe nişte zei. Ceea ce şi suntem, deci toată lumea e
11

Judith S. Musick, Young, Poor and Pregnant, Yale University, 1993, pag. 60 –
n.a.
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fericită!”12 Nici nu pot să-mi imaginez oare de ce fetele mai mari nu îi
bagă în seamă...
Reţinerile noastre referitoare la relaţiile cu tipii mai în vârstă nu
se bazează pe teorii. Studiile au arătat că trei din patru adolescente
care-şi pierd virginitatea, şi-o pierd cu băieţi mai mari decât ele.13 De
asemenea, fetele care au relaţii cu băieţi mai mari cu doi sau mai
mulţi ani decât ele sunt de două ori mai expuse riscului de a se apuca
de băutură şi de şase ori mai expuse să experimenteze cu
marijuana.14
Cu siguranţă că nu toţi tipii mai mari sunt aşa. Dar o altă
problemă a relaţiilor cu tipii mai în vârstă e ca nu sunt legături
realiste. Dacă o fată de clasa a X-a e prietenă cu un băiat de clasa a
XII-a, este de sperat că acesta îşi va petrece următorii doi ani la
facultate, departe de ea. Şi pentru că ar fi nechibzuit din partea ei să
aleagă aceeaşi facultate doar de dragul de a fi cu el, cei doi vor
petrece următorii şase ani despărţiţi. Nu aşa se pun temeliile unei
relaţii durabile. Dar pentru că fata „trăieşte clipa”, nu se va obosi cu
griji despre viitor. Nici măcar nu va lua o pauză să se întrebe: „La
anul, când el va cunoaşte toate fetele alea de la facultate, va mai dori
să fie prieten cu o liceană?”
Nu numai că este nepotrivit şi periculos din punct de vedere
moral să fii prietenă cu un tip mai mare ca tine, dar poate fi şi ilegal.
Legile diferă în funcţie de stat, dar regula generală este că relaţiile
sexuale cu minori sunt ilegale (sub şaisprezece sau optsprezece ani).
Dacă un bărbat are relaţii sexuale cu o minoră, el poate fi acuzat de
„act sexual cu un minor” şi chiar de „viol”. Poate părea ciudat să-l
numim „violator”, mai ales conform primei încadrări, când fata
12

Denoit Denizet-Lewis, „Friends, Friends with Benefits and the Benefits of the
Local Mall”, $ew York Times, May 30, 2004 – n.a.
13
Suzanne Ryan et al., „The First Time: Characteristics of Teens’ First Sexual
Relationships”, Research Brief, Washington D.C: Child Trends, August 2003, pag.
2 – n.a.
14
National Center on Addiction and Substance Abuse, „National Survey of
American Attitudes on Substance Abuse IX: Teen Dating Practices and Sexual
Activity”, Columbia University, august 2004, pag. 6 – n.a.
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consimte să aibă relaţii sexuale cu el, dar există un motiv întemeiat
pentru care se numeşte aşa. Iată o definiţie:
Legile cu privire la actul sexual cu un minor (n.tr.: statutory
rape, în engleză) sunt bazate pe conceptul conform căruia o
persoană tânără poate dori să întreţină relaţii sexuale, dar îi poate
lipsi experienţa pe care o au adulţii pentru a lua o decizie matură
cu privire la întreţinerea raporturilor sexuale cu o anumită
persoană. Aşadar, legea admite că, deşi el sau ea întreţine
raporturi sexuale voluntare cu un adult, este posibil ca partenerul
să fi folosit tactici de manipulare sau inducere în eroare a
persoanei mai tinere, care nu are încă suficient discernământ sau
metode de apărare.15

Pentru o fată e ceva palpitant când un băiat mai mare o bagă în
seamă. Deoarece creierul feminin se maturizează cu doi sau trei ani
mai devreme decât cel masculin, lipsa de maturitate a băieţilor de
vârsta ei îi poate provoca reticenţe16. Să te ridici deasupra lor devine
ceva atractiv. Dar fetele trebuie să se gândească că bărbaţii maturi nu
au relaţii serioase cu fete mai tinere. Dacă ar fi atât de maturi, ar avea
o prietenă de vârsta lor.
7. Gură-spurcată
Ca să ne exprimăm politicos, domnul „Gură-Spurcată” este un
tip care are o mare problemă de vocabular. E important să analizăm
vorbele cuiva deoarece discursul folosit ne arăta intenţiile din inima
lui. În cazul tipului spurcat la gură, obiceiul acesta prost se poate
manifesta în mai multe feluri.
Modul lui de exprimare poate semnala ochi alunecoşi şi o inimă
zburdalnică. De exemplu, o femeie mi-a spus într-un e-mail:
„Mergeam împreună cu iubitul meu şi alţi câţiva prieteni, iar el a
văzut o altă fată şi, împreună cu amicii lui, a început să spună cât de
15

http://en.wikipedia.org/Statutory _Rape - n.a.
Louann Brizendine, The Female Brain, New York: Morgan Road Books, 2006,
44 - n.a.
16
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«tare» era tipa. Am simţit că nu mă respectă deloc”. Dacă se poartă
aşa când iubita lui e de faţă, cine ştie ce conversaţii are când ea nu-i
acolo!
Dacă iubitul ei ar fi fost un gentleman adevărat, ar fi tăcut din
gură şi ar fi fost mai atent cu prietena lui când cealaltă fată a trecut pe
lângă ei, astfel încât ea să fie cu atât mai sigură de dragostea lui. Dar
nu e atât de matur. Probabil că e aşa de ani buni, iar ea ar fi trebuit
să-l fi cunoscut mai bine înainte să iasă cu el. Aşa, i-ar fi observat
caracterul (sau lipsa caracterului), şi ar fi putut să stea departe de el.
Deşi poate nu o înşeală fizic, ea ştie ce-i trece prin cap atunci când se
uită la altele.
Un al doilea tip de Gură-spurcată este tipul care parcă a învăţat
să vorbească de pe pereţii de la toaleta bărbaţilor. Glumeşte şi
vorbeşte despre sex cu prietena lui într-un mod pervers, de parcă ar fi
cel mai firesc lucru din lume, numai ca să-i vadă reacţia. Dacă ea ştie
că sexul e un subiect care trebuie tratat cu mare respect şi ştie cum ar
trebui să se poarte un bărbat adevărat, imaturitatea lui o va dezgusta.
Dacă ea nu ştie aceste lucruri, poate să nici nu-şi dea seama ce
încearcă el să facă. Va presupune că glumeşte. Dar scopul lui e
simplu: să-i umple capul cu imagini senzuale şi probabil curiozitatea
va duce la fapte. Lucrurile nu stăteau deloc altfel acum optsprezece
secole când un autor creştin remarca: „Vorbele murdare ne fac să ne
simţim bine cu faptele murdare”.17
Pentru că Gură-spurcată ţine la viaţa lui, va dori ca aceste
conversaţii să rămâne ascunse faţă de familia fetei. Discuţiile pot
avea loc în persoană, la telefon, prin SMS sau pe internet. Dar
indiferent unde au loc, ele sunt un mare semnal de alarmă.
Un al treilea Gură-spurcată este tipul abuziv verbal. Într-o
asemenea relaţie, atacurile verbale au trei ţinte: corpul ei, creierul ei sau
comportamentul ei sexual din trecut. Atacându-i inteligenţa, atracţia şi
pierderea inocenţei, bărbatul subminează stima de sine a victimei sale.

17

Sf. Clement din Alexandria, The Teacher, apud Guiley, The Quotable Saint, pag.
163 – n.a.
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Acest lucru o face pe ea să se simtă legată de el într-un mod ciudat, de
parcă nimeni altcineva nu ar dori-o.
O fată mi-a spus: „Sunt cu iubitul meu de doi ani şi câteodată
îmi zice că sunt grasă sau proastă, dar după aceea spune că glumeşte.
Ce-ar trebui să fac?” Îi spune că e grasă şi-apoi că a fost o glumă?
Grozav! Spune-i unei fete că e grasă şi-apoi spune-i să uite. Pentru ca
fata să se ridice la înălţimea ironiei lui, poate ar trebui să-l calce cu
maşina pe picior şi apoi să-i spună c-a fost o glumă. În loc s-o insulte
şi să-i spună că glumeşte, de ce nu poate să-i facă un compliment şi
să-i spună că vorbeşte serios?
Motivul pentru care un bărbat distruge stima de sine a unei
femei este pentru că el însuşi are o imagine proastă despre sine. Când
bărbatul are o stimă de sine redusă (care poate fi cauzată de abuzul
emoţional din cadrul propriei familii), el învaţă cum să folosească
insultele ca formă de manipulare emoţională. El simte că singurul
mod în care ai sta cu el este dacă stima ta de sine ar fi mai mică decât
a lui. Acest lucru nu are nicio legătură cu tine, cu talia ta sau cu
inteligenţa ta. Spune însă totul despre nesiguranţa şi rănile lui
sufleteşti.
Fără să-şi dea seama, femeia care se află într-o astfel de relaţie
recompensează şi validează comportamentul bărbatului abuziv prin
faptul că nu îl părăseşte. Prezenţa ei îi transmite că e acceptabil să
trateze femeile în mod abuziv. Între timp, ea încearcă să se convingă
singură că relaţia lor merită efortul.
Dacă ai fost supusă unui abuz, îţi datorezi ţie însăţi să cauţi
vindecare. Ca să primeşti ajutor, trebuie mai întâi să-l ceri. Dacă ai fost
abuzată în interiorul familiei, nu ezita să vorbeşti cu cineva din afara
casei, cu cineva care-ţi poate da o mână de ajutor. O tânără a remarcat
cu mult curaj într-un e-mail: „M-am săturat să mă tot abţin. Nu mai
vreau să tac din gură. Nu mai vreau să mă prefac. Dacă nu vorbesc, nu
voi fi auzită”.
Cu cât o femeie rămâne mai mult într-o situaţie abuzivă, cu atât
mai mult va crede că ea merită abuzul. E un atribut al bărbatului
abuziv să facă femeia să se simtă ca şi cum a greşit undeva. Insultele
lui întăresc imaginea negativă pe care ea o are deja despre sine. Pe de
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altă parte, când o femeie are o stimă de sine ridicată, refuză să fie
tratată ca o cârpă.
Cum îţi construieşti stima de sine? Făcând alegerile potrivite,
trecând peste momentele grele şi ieşind la suprafaţă mai puternică.
Pentru început, separă-te de oricine nu te tratează cu respect şi evită
asemenea tipi în viitor. Nu îţi va veni să crezi cât de bine te vei simţi.
De fiecare dată când pui punct unei relaţii false, faci un pas înainte
spre dragostea adevărată. Orice s-ar întâmpla, nu rămâne într-o
asemenea relaţie şi nu te întoarce la el din milă, sperând că îi poţi
rezolva problemele emoţionale. Trebuie să înveţe să spună
mulţumesc în loc să înjure şi singurul mod de a face asta e dacă
atitudinea lui va sfârşi prin a-l costa prietenia şi dragostea pe care şi
le doreşte.
Dacă intri într-o relaţie cu un bărbat abuziv verbal, trebuie să
realizezi că tu ai ales să suporţi această situaţie. Se spune despre
relaţiile abuzive că prima oară când are loc un abuz, tu eşti victima.
A doua oară, eşti voluntar. Prin urmare, întrebarea care se pune nu e:
oare ar trebui să-l părăsesc? Răspunsul e evident. Întrebarea
adevărată este: de ce, Doamne iartă-mă, ai stat cu el până acum?
Singură trebuie să găseşti răspunsul la această întrebare. Fă-ţi timp
pentru a-ţi restabili graniţele iubirii şi ale respectului. Lasă-l în pace
şi păstrează-ţi dragostea pentru un bărbat care te va trata ca pe o
regină.
Dacă un tip încearcă să te facă să crezi că nu vei întâlni pe
cineva mai bun, ar trebui să ştii că probabil nici nu vei putea întâlni
pe cineva mai rău. Dacă vrei să-i arăţi că eşti inteligentă, pur şi
simplu părăseşte-l.
8. Trişorul miorlăit
Unii oameni au replici favorite din filme. Eu fac colecţie de replici
ale tipilor care trişează în dragoste. Dă-mi voie să-ţi împărtăşesc câteva
dintre cele mai memorabile.
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Când un faimos jucător de baschet a fost prins că şi-a înşelat
soţia, s-a convocat o conferinţă de presă. Cu soţia lângă el, şi-a cerut
scuze în mod repetat. Printre altele, îmi amintesc că a spus că soţia sa
era adierea care-i poartă aripile, aerul pe care-l respiră sau că-i
amintea de un cântec din anii ’80. Dar întrebarea mea e: era soţia lui
aerul pe care-l respira şi când el era în pat cu altă femeie? Şi ar mai fi
spus asemenea chestii flatante pentru ea la televiziunea naţională
dacă n-ar fi fost prins asupra faptului?
La fel cum bărbatul poate fi sedus prin ceea ce vede, femeile pot
fi seduse prin ceea ce li se spune. Unii bărbaţi pot fi atât de pricepuţi
cu vorbele încât femeile uită de greşelile lor. Exemplul meu preferat
este al unei fete de liceu care mi-a spus că descoperise că iubitul o
înşela. Avea de gând să se împace cu el pentru că „mi-a spus că se
gândea numai la mine când o săruta pe cealaltă”!
Eu am întrebat-o „De ce nu se gândeşte la tine în timp ce ţi-e
fidel ţie?” Dar presupun că băiatul spunea adevărul. Orice bărbat care
înşeală trebuie că se gândeşte la femeia pe care o înşeală. Dar nu se
gândeşte că vrea să fie cu ea. Se gândeşte că ea îi va trage o palmă
dacă află.
Din cauza mândriei noastre masculine, vom da vina pe altcineva
când ştim că am greşit. De exemplu, când Adam a fost prins în
Grădina Raiului, el nu numai că a dat vina pe Eva, ci şi pe
Dumnezeu! A spus „Femeia pe care ai pus-o aici cu mine – ea mi-a
dat fructul din pom, aşa că l-am mâncat”.18
Aşadar, fii atentă la scuze. Nu există scuze pentru infidelitate,
dar iată câteva la chiar trebuie să ciuleşti urechile:
„A fost un accident.” Şi cum se întâmplă asta mai exact? Dădea
colţul pe skateboard şi s-a lovit de o tipă nevinovată care făcea
jogging? „Hopa! Îmi pare rău. Tocmai mi-am înşelat prietena? Nici
nu te-am observat! Stai să vezi când o să-i spun iubitei mele ce
prostie am făcut.” Dacă auzi scuza cu accidentul, spune-i că din
moment ce el te-a înşelat din întâmplare, tu te desparţi de el
intenţionat.
18

Gen 3,12 – n.a.
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„Pur şi simplu a început să mă sărute.” Când aud asta, mă
gândesc la o femeie amazoană care forţează un băiat neajutorat şi
nevinovat. E greu de crezut că-i lipseşte puterea fizică pentru a
împinge o fată de lângă el. La fel ca şi cu scuza numărul unu, fetele
ar trebui să vadă că minciuna e cusută cu aţă albă. Pentru a înşela e
întotdeauna nevoie de două persoane, iar asta se face intenţionat. În
fond, nicio femeie nu sărută în mod obişnuit bărbaţi dacă ei nu trimit
semnale în acest sens.
„$u ştiu ce s-a întâmplat. Am început să facem diferite chestii şi
nu am putut să mă mai opresc.” Dacă e adevărat că nu s-a putut opri,
ce crezi că ar fi făcut dacă ai fi intrat peste ei? Adevărul e că s-ar fi
putut opri în orice moment. Doar că nu a vrut.
„Eram beat.” Partea convenabilă la această scuză e că îţi oferă
un motiv suficient pentru a-l părăsi, indiferent dacă spune adevărul
sau nu.
Aceste patru scuze sunt urmate aproape întotdeauna de „Draga
mea, eşti singura din viaţa mea. N-am mai avut sentimentele astea
pentru nimeni altcineva. Orice s-a întâmplat cu cealaltă fată, nici nu
ştiu unde mi-a fost capul. N-o să se mai întâmple niciodată”. Uneori,
dacă asculţi cu atenţie, poţi auzi chiar şi o melodie de vioară pe
fundal. Dacă recunoşti vreuna dintre aceste replici, ia-o la fugă.
Dacă te sună după o săptămână şi-ţi spune că e un om schimbat,
atunci va fi alt om şi peste cinci ani. Spune-i să revină atunci. Poate
şi-a dat seama ce pierde, dar asta nu înseamnă că s-a transformat în
bărbatul pe care-l meriţi. (A propos, vorbesc serios când spun să iei o
pauză de cinci ani). Poate te gândeşti „Oare ar trebui să-l iert?”.
Sigur, iartă-l. Dar nu-l primi înapoi.
Dacă un bărbat ţi-a fost infidel, nu te stresa prea tare. Când un
bărbat înşală o fată, ea presupune automat „Poate nu sunt destul de
drăguţă. Altfel nu ar fi făcut-o.” Dar motivul pentru care bărbaţii
înşală nu e lipsa perfecţiunii fizice a iubitelor lor. O fac din cauza
infidelităţii din inimile lor. Dacă frumuseţea ar garanta fidelitatea, de
ce revistele de scandal de la Hollywood sunt pline de poveşti despre
adulter?
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Inclus în categoria trişorilor este şi bărbatul pe care noi îl numim
„dependentul de flirt”. El e tipul care îţi va face avansuri în timp ce
are o relaţie cu altcineva. Sau îşi va lua un „angajament” faţă de tine
şi va flirta cu alte fete. De fiecare dată când prietenul tău flirtează cu
alte fete, ţi-e infidel. Asta ţi se aplică şi ţie, dacă flirtezi cu alţii.
Fidelitatea nu se rezumă doar la trup. Dacă ţi-ai luat un angajament
faţă de cineva, ţi-ai luat un angajament faţă de acea persoană. Asta
înseamnă fidelitatea ochilor tăi, a inimii tale, a imaginaţiei, a
cuvintelor, a intenţiilor şi a tot ceea ce face din tine o persoană.
Nu e întotdeauna uşor să stai departe de un tip şarmant căruia îi
place să flirteze. O tânără mi-a scris:
Fostul meu prieten se vede cu altă fată, dar m-a sunat acum
câteva seri. Era foarte frig afară şi s-a oferit să vină să-mi ţină de
cald. I-am spus să nu vină. Dar mă simt sfâşiată pentru că vreau
să ne împăcăm. De ce sunt încă atrasă de el?

Din fericire, această fată a refuzat oferta lui de „servicii de
încălzire”. Dar nu a fost o decizie uşoară. Chiar dacă tipul e infidel
sau mitocan, fata va fi atrasă până la un punct de ideea că e dorită. E
flatată. Dar orice fată care se simte atrasă de o astfel de atenţie ar
trebui să ţină minte că cine înşală cu tine, te va înşela şi pe tine.
Aşadar, stai departe de tipul care pune ochii pe tine în timp ce e cu
altă fată. Poate că îţi va plăcea zâmbetul acum, dar gândeşte-te pe
termen lung: cine vrea să aibă un uşuratic drept soţ?
N-ai vrea mai degrabă ca prietenul tău să nu se străduiască chiar
aşa de tare să se facă remarcat de alte fete? În fond, de ce are nevoie
de atenţia lor? Ori de câte ori flirtează cu altcineva, mesajul pe care
ţi-l transmite e că tu nu eşti de ajuns pentru el. Chiar dacă nu intră
într-o relaţie sexuală cu aceste fete, flirtul e o lipsă de respect faţă de
tine şi e inacceptabil în iubire. Poate că se poartă drăguţ şi fermecător
cu tine, dar să ştii că trişorii tind să fie politicoşi deoarece un
comportament de bădăran nu ar fi în avantajul lor. E uşor să spui că
eşti prietenul/prietena cuiva şi să devii siropos la telefon, dar să
iubeşti înseamnă să fii fidel 100%.
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Pe viitor, adu-ţi aminte: dacă nu poţi avea încredere în cel de
lângă tine, atunci nu e omul potrivit pentru tine. Când o femeie are
îndoieli, de cele mai multe ori există motive întemeiate. Vorbeşte cu
prietenii şi familia ca să vezi dacă intuiţia ta e rezonabilă, şi anume
că ceva nu e în regulă sau neîncrederea ta e cauzată de fapt de o
relaţie anterioară. De asemenea, nu te grăbi să legi o relaţie de
dragoste. Nu ar mai exista trişori dacă el şi ea s-ar cunoaşte mai întâi
ca amici – o perioadă lungă de timp – înainte de a trece la sentimente
de dragoste. În acest fel, trişorii nu ar mai avea ocazia să înşele
pentru că nimeni nu i-ar vrea de prieteni.
9. Pigmeul spiritual
Imaginează-ţi că eşti măritată, e seară şi te pregăteşti să mergi la
culcare. Te opreşti să arunci o privire în camera fiicei tale şi-l vezi pe
soţul tău în genunchi, la marginea patului, învăţând-o pe fetiţă să se
roage. Îţi rezemi capul de tocul uşii, respiri adânc şi-i mulţumeşti lui
Dumnezeu că ţi i-a dat.
Sau imaginează-ţi că e duminică dimineaţa şi te pregăteşti să
mergi la biserică împreună cu fiica ta. O iei în braţe, te uiţi peste
umăr şi-ţi vezi soţul în locul obişnuit: în faţa televizorului. La
biserică, nu poţi să nu observi celelalte familii din jurul tău. Te rogi
ca de obicei pentru convertirea soţului tău, apoi vii acasă şi-l găseşti
în acelaşi loc.
Ambii bărbaţi pot fi soţi fideli şi taţi iubitori. Dar dacă preferi
primul scenariu, nu-ţi da întâlnire cu un „pigmeu spiritual”. E genul
de bărbat care poate are multe alte calităţi pozitive, dar care nu e în
stare să te aducă mai aproape de Dumnezeu. Ba chiar poate căuta să
îţi submineze credinţa, întrebându-te cum de poţi crede în Dumnezeu
sau ce scrie în Biblie. Poate că are şi el multe întrebări, dar nu-şi va
pierde deloc timpul căutând răspunsuri.
E şi-aşa greu să ai credinţă, darmite să mai fie nevoie şi să duci
o luptă cu partenerul din cauza asta. Pe viitor, să ştii că dacă o relaţie
îţi îngrădeşte spiritualitatea, acesta este un semn clar că relaţia nu e
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de la Dumnezeu. Poate vei spune „El nu e aşa. Îmi respectă credinţa
şi nu încearcă să mă îndepărteze de Dumnezeu”. Dar e capabil să te
apropie de El? Pentru viaţa veşnică, asta-i tot ce contează.
10. Domnul Internet
Când majoritatea lucrurilor pe care le ştii despre un tip vin de pe
profilul lui online, e timpul să mergi mai departe. Dacă ai impresia că
o relaţie devine serioasă pentru că ai vorbit cu el pe net patru ore astă
noapte, e timpul să-ţi găseşti un hobby în aer liber.
Bărbaţii care petrec perioade mari de timp vorbind online fac
asta pentru că le lipseşte încrederea necesară pentru a face cunoştinţă
cu femei în public. De asemenea, acest lucru le mai dă şi sentimentul
că deţin controlul, pentru că-ţi pot oferi orice imagine vor ei.
(Bineînţeles, asta e valabil şi pentru femeile care caută bărbaţi
online.)
Asemenea relaţii nu au viaţă lungă şi pot fi periculoase. Mai ales
în relaţiile la distanţă, cei doi îşi fac o imagine romanţată asupra
relaţiei pentru că le lipseşte interacţiunea de zi cu zi, aceea care
ancorează două persoane de realitate. Când doi oameni încep o
relaţie online, ei au o părere preconcepută despre identitatea celeilalte
persoane. Chiar şi după ce se întâlnesc faţă în faţă, nu le vine uşor să
uite aceste aşteptări şi să vadă adevărata persoană.
Pentru ca doi oameni să se cunoască cu adevărat, e nevoie să se
vadă zilnic timp de ani de zile. Ai auzit vreodată perechile căsătorite
spunând că nu şi-au cunoscut partenerul cu-adevărat mulţi ani după
căsătorie, în timp ce cuplurile de proaspeţi îndrăgostiţi au impresia că
ştiu totul unul despre celălalt? Nu te grăbi, ca să nu rămâi cu buza
umflată.
Între timp, dacă speri să-ţi întâlneşti sufletul-pereche, trebuie să
ieşi din casă. Viitorul tău soţ nu va veni să-ţi bată la uşă – poate doar
dacă e poştaş. Dar ai grijă unde întâlneşti bărbaţii. Potrivit unui
sondaj făcut printre ei, aşteptările lor de la o relaţie diferă în funcţie

49

CUM SĂ-ŢI GĂSEŞTI

Sufletul-pereche FĂRĂ SĂ-ŢI PIERZI SUFLETUL

de locul unde întâlnesc femeile.19 Dacă prima întâlnire are loc într-un
bar sau club, bărbaţii se aşteaptă mai degrabă la o aventură
satisfăcătoare fizic, dar de scurtă durată. În cuvintele lor, fata nu are
„stofă” pentru căsătorie. Dacă se cunosc online, bărbaţii se plâng, şi
pe bună dreptate, de informaţii denaturate şi minciună. În consecinţă,
într-un sondaj făcut pe celibatari, nici măcar unul nu a menţionat o
relaţie de lungă durată care să fi rezultat în urma întâlnirii cu o
persoană cunoscută pe internet.20 Totuşi, dacă cei doi se întâlnesc
prin intermediul unui prieten, la biserică sau la locul de muncă,
relaţia potenţială are şi o semnificaţie potenţială mai mare.
Toate astea fiind spuse, există site-uri creştine care ajută
persoanele necăsătorite să-şi găsească relaţii serioase şi să înceapă
căsnicii fericite. Aceste servicii sunt de departe mai bune decât
întâlnirile cu necunoscuţi pe chat. Chiar şi aşa, întâlnirile online nu
există cu adevărat. Poţi face cunoştinţă cu cineva online, dar o relaţie
adevărată trebuie să aibă loc departe de calculator, faţă în faţă.
Ce-a mai rămas?
După ce ai citit lista noastră cu tipi care trebuie evitaţi, poate te
gândeşti: „Da, înţeleg, dar e o mică problemă: singurii bărbaţi care au
mai rămas sunt ori căsătoriţi, ori preoţi… ori la azilul de bătrâni. Ştiu
asta mai bine ca oricine pentru că lista descrie majoritatea foştilor
mei prieteni!”
Din motive evidente, multe fete se simt descurajate de calitatea
– sau lipsa ei – bărbaţilor din ziua de azi. Dar e în puterea sexului
frumos să remedieze situaţia. Dacă cercetezi istoria civilizaţiilor, vei
observa că femeile sunt cele care, în mod tradiţional, păstrează
moralitatea. Se spune că, dacă o femeie nu pune accent pe maniere,
nimeni altcineva nu o va face. Sau, în cuvintele lui Søren
19

Barbara Dafoe Whitehead and David Popenoe, „Why Men Won’t Commit:
Exploring Young Men’s Attitude About Sex, Dating and Marriage”, National
Marriage Project, 2002 – n.a.
20
Ibid.
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Kierkegaard, filosoful secolului XIX: „Femeia este conştiinţa
bărbatului”.21 Crezi sau nu, bărbaţii nu pun la îndoială puterea
femeii. Un bărbat remarca:
Cu cât dragostea e mai mare, cu atât mai mult se vor face
presiuni asupra noastră pentru a ne conforma unei idei. Într-o
mare măsură, nivelul oricărei civilizaţii e dat de nivelul femeilor
sale. Când un bărbat iubeşte o femeie, el trebuie să devină
vrednic de ea. Cu cât virtutea ei este mai mare, cu cât mai nobil
este caracterul ei şi ea e mai devotată adevărului, dreptăţii şi
credinţei, cu atât mai mult bărbatul trebuie să aspire să fie
vrednic de ea. Istoria civilizaţiei ar putea fi scrisă în funcţie de
nivelul femeilor sale.22

Asta nu înseamnă că e responsabilitatea femeilor să fie „poliţia
de castitate” sau că bărbaţii au dreptul să facă presiuni asupra femeii
până când ea îi spune să se oprească. Ar trebui să existe respect
reciproc şi un simţ al răspunderii. Dar rămâne un fapt că femeile au
puterea unică de a modela societăţile. Bărbaţii aşteaptă de la tine să
înveţe cum să te trateze. Dacă bărbatul se poartă urât şi femeia nu
face nimic ca să-i atragă atenţia, el învaţă că un astfel de
comportament este acceptabil. Dar când femeile, ca întreg, aşteaptă
să fie tratate cu respect, se întâmplă ceva remarcabil: bărbaţii
descoperă că trebuie să devină gentlemeni dacă vor să se bucure de
compania femeilor.
Cultura noastră nu şi-a construit valorile morale (ori lipsa lor)
peste noapte. Şi nici societatea nu se va schimba într-o clipă. Bărbaţii
nu vor respecta toate femeile doar pentru că tu ţi-ai redescoperit
demnitatea. Dar când femeile, că întreg, dau tonul, bărbaţii le vor
urma.
Aruncă o privire pe lista cu bărbaţii de evitat: Nestatornicul,
Copilul-problemă, Hormonul ambulant, Escrocul sentimental,
21

Søren Kierkegaard, Either-Or, Princeton, N.J., Princeton University Press, 1946,
ii, pag. 2 – n.a.
22
Fulton J. Sheen, Life Is Worth Living, San Francisco, Ignatius Press, 1999, 61 –
n.a
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Obsedatul de control, Tipul mai în vârstă, Gură-spurcată, Trişorul
miorlăit, Pigmeul spiritual, Domnul Internet. Acum imaginează-ţi un
bărbat care are trăsături total opuse: fidel, matur, pur, cinstit,
respectuos, independent şi credincios. Dacă ţi se pare imposibil să
găseşti un astfel de bărbat, atunci niciodată nu te vei deranja să-ţi
ridici ştacheta destul de sus încât să-l atragi. Dar asemenea bărbaţi
există. Ei vin la noi şi ne întreabă: „Unde au dispărut fetele pudice?
Dacă vor să fie tratate cu respect, cum se face că nu vorbesc, nu se
îmbracă şi nu dansează ca nişte doamne?”
Nu-ţi ignora conştiinţa şi nu renunţa la dorinţele tale cele mai
profunde. Dacă eşti într-o relaţie nocivă, ieşi din ea. Nu-ţi irosi viaţa
încercând să schimbi un bărbat sau sperând că acesta se va schimba
în mod miraculos. Meriţi mai mult.
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„Du-te şi sărut-o!” mă îndemnau prietenii. „Da, toate prietenele
ei spun că ar trebui s-o faci!” (povesteşte Jason). M-am uitat prin
curtea şcolii şi mi-am zărit prietena din clasa a VI-a înconjurată de
prietene care chicoteau. Era mai înaltă ca mine cu aproape treizeci de
centimetri, deci nu eram sigur cum aş putea face o asemenea
cascadorie. Unul dintre prietenii mei, prea puţin impresionat de
diferenţa noastră de înălţime, mi-a spus: „Am mers chiar şi în sala de
sport şi-am întors o găleată cu fundu-n sus ca să te urci pe ea şi s-o
pupi!”. Din fericire, clopoţelul a sunat înainte să trec prin alte traume
emoţionale. Am fost prieteni până la sfârşitul anului şcolar şi ne-am
bucurat de câteva întâlniri romantice, mama ducându-ne la mall în
minivan-ul ei. În cele din urmă, s-a despărţit de mine pentru că
uitasem că era prietena mea. Ştiu, cam pretenţioasă.
Te poţi aştepta la o asemenea relaţie superficială de la doi puşti
de unsprezece ani. Dar în ziua de azi, văd oameni de treizeci de ani la
fel de vinovaţi! Niciodată ca până acum nu au mai fost atâtea
persoane care să-şi dea întâlniri fără să ştie încotro se îndreaptă. Îmi
amintesc că o tânără mi-a spus că ieşea cu tip pentru că „era o
experienţă nouă”. E un motiv bun ca să încerci un aperitiv nou la
restaurant, nu ca să închegi o relaţie. În final s-a despărţit de el pentru
că „îşi pierduse interesul”. Din nou, ăsta e un motiv bun ca să închizi
televizorul la o reclamă plictisitoare, dar nu unul ca să pui capăt unei
relaţii.
Dacă o femeie are relaţii de dragul unor experienţe noi şi
termină relaţia când se plictiseşte, ea nu va găsi niciodată dragostea
adevărată. Indiferent cât de perfect ţi se pare un bărbat la început,
până la urmă te va călca pe nervi. Dacă speri să pui bazele unei relaţii
de durată, trebuie să înveţi să iubeşti dincolo de emoţii.
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Mai întâi apare dragostea

Întorcându-mă de la plajă într-o zi, am pornit radioul şi am auzit
DJ-ul invitând lumea să sune la emisiune şi să spună cum definesc ei
dragostea. Apelantul numărul unu a vorbit despre o senzaţie ca de
„fluturi în stomac”, iar apelantul numărul doi a spus ceva ciudat
despre transpiraţie şi nervozitate. Apel după apel, dragostea era
definită în funcţie de sentimente şi emoţii.
Dacă asta înţelegem noi prin dragoste, relaţiile noastre sunt
sortite eşecului încă înainte să fi început. Unii spun:
Dar cum rămâne cu dragostea la prima vedere? În liceu,
profesorul de istorie ne-a povestit că în clipa în care şi-a văzut
soţia pe cealaltă parte a străzii, a ştiut că s-a îndrăgostit. A
traversat printre maşini, a invitat-o imediat să ia prânzul împreună
şi a cerut-o de soţie chiar atunci.

Există oare dragoste la prima vedere? Ca răspuns la această
întrebare, trebuie mai întâi să definim dragostea. Majoritatea
oamenilor cred că dragostea e o emoţie copleşitoare. În acest caz,
sunt mulţi cei care au cunoscut „dragostea” la prima vedere. Dar
dacă dragostea înseamnă să faci ce e mai bine pentru celălalt, atunci
majoritatea nici măcar nu se gândesc la dragoste când întâlnesc o
persoană pentru prima oară.
De obicei, vorbim de dragoste la prima vedere când doi oameni
se îndrăgostesc instantaneu şi relaţia lor ajunge la bun sfârşit. Dar
motivul pentru care relaţia lor durează nu se datorează sentimentului
misterios avut când s-au văzut pentru prima oară. Relaţia
funcţionează pentru că ei aleg să se iubească unul pe celălalt printr-o
sumedenie de fapte bune şi sacrificii, mult timp după ce pasiunea
dispare.
Un neurolog arăta următoarele:
Mulţi oameni au impresia că pierderea îndrăgostirii de la
început e un semn că relaţia nu mai merge cum trebuie. În
realitate, cuplul poate doar se îndreaptă spre o fază importantă şi
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de lungă durată a relaţiei, fază ce se datorează circuitelor
neurologice adiţionale. Oamenii de ştiinţă sunt de părere că
„reţeaua de ataşament” e un sistem cerebral separat – unul care
înlocuieşte intensitatea „fluturilor din stomac” cu un sentiment
mai durabil de pace, calm şi conectare.23

Sentimentul de „a fi îndrăgostit” e palpitant, dar nu trebuie
confundat cu dragostea propriu-zisă. Un om poate promite că va iubi,
dar nimeni nu poate promite că va simţi iubire. Emoţiile vin şi
pleacă. Dacă egalăm emoţiile cu dragostea, vom ajunge la concluzia
că atunci când sentimentele se estompează, şi dragostea dispare.
Când se întâmplă aşa, oamenii spun lucruri de genul: „Te iubesc. Dar
nu mai sunt îndrăgostit de tine”. Dacă aşa stau lucrurile, atunci
persoana aceea nu a iubit de la bun început. Era îndrăgostită doar de
propriile emoţii.
Care-i rostul întâlnirilor?
(Crystalina) Gândindu-mă la motivele greşite pentru care
oamenii îşi dau întâlniri, mi-am dat seama că lista e fără sfârşit.
Unele fete vor să-şi consolideze imaginea sau popularitatea. Altele
îşi doresc o relaţie pentru că le e teamă de singurătate. Sunt fete care
simt o presiune copleşitoare de a fi cu cineva sau speră că vor găsi
intimitatea pe care cred că o au toţi ceilalţi. Dar unele femei nici
măcar nu ştiu de ce sunt într-o relaţie. Se avântă cu capul înainte nu
pentru că au un motiv bun, ci pentru că nu au un motiv să nu o facă:
„E drăguţ şi m-a invitat în oraş. De ce să nu merg?”
Deşi există un milion de motive greşite pentru a ieşi la întâlnire
cu cineva, există doar un singur motiv bun, şi anume acela de a-ţi
găsi perechea. Acest scop exact poate părea rigid sau demodat şi
poate că şi e. Dar dacă mii de civilizaţii de-a lungul timpului au
asociat curtatul cu căsătoria, poate că înţelepciunea lor colectivă
merită luată în considerare.

23

Brizendine, The Female Brain, pag. 70 – n.a.
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Poate că e de modă veche să mergi la întâlniri ca să-ţi găseşti un
soţ sau o soţie, dar un număr surprinzător de mare de oameni o
consideră o alternativă nouă la circul stătut şi absurd de astăzi. Aceia
care au pierdut ani întregi cu întâlniri superficiale se plâng că şi-au
irosit prea mult timp din viaţă fără să ajungă nicăieri. La urma urmei,
dacă ţelul tău nu e o relaţie până la adânci bătrâneţi, înseamnă că
mergi la întâlniri doar pentru a avea de cine să te desparţi. Cu alte
cuvinte, exersezi pentru divorţ.
Ce-ar trebui să facă fetele? Când vine vorba de întâlniri, fetei i
se spune adesea tot ce nu ar trebui să facă. Deşi are nevoie de sfaturi,
ea rămâne cu întrebarea: ce ar trebui. totuşi, să facă? Simte că trebuie
să găsească singură răspunsurile la întrebări profunde legate de iubire
şi intimitate. În consecinţă, poate intra în situaţii nepotrivite pentru că
emoţiile şi atracţiile ei sunt puternice, dar îi lipseşte o busolă care să-i
arate direcţia.
Imaginează-ţi câte relaţii catastrofale au început pentru că
niciunul dintre cei doi nu s-a gândit la următorul fapt: doar pentru că
îţi place de cineva, ăsta nu e un semn din ceruri că ar trebui să ai o
relaţie cu acea persoană. De-a lungul vieţii, vei cunoaşte nenumăraţi
bărbaţi cu farmec şi personalităţi puternice… dar o relaţie sau o
căsătorie cu ei s-ar termina dezastruos. Când fetele nu înţeleg acest
lucru, îşi urmează emoţiile orbeşte, direct într-o relaţie de coşmar.
Cum ştii când trebuie să spui „da” unui bărbat? Iată câteva
principii care funcţionează de secole.
1. Începeţi prin a pune temelia unei prietenii. Cu cât o clădire
este mai înaltă, cu atât mai adâncă trebuie să fie fundaţia. Sub cea
mai înaltă clădire din lume, Burj Khalifa, se află peste 100.000 de
tone de beton şi oţel. La fel şi temelia unei relaţii determină
stabilitatea acesteia. Dacă vrei să construieşti o relaţie de durată,
trebuie să începi cu o prietenie îndelungată.
Eu şi Jason ne-am îndrăgostit în ziua în care ne-am cunoscut.
Dar pentru că speram ca relaţia noastră să dureze, nu ne-am grăbit. În
schimb, ne-am acordat destul timp pentru a pune temelia unei
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prietenii curate şi simple. Deşi am spus că „ne-am îndrăgostit”,
virtutea dragostei nu e ceva care se întâmplă unei perechi pur şi
simplu. E o muncă de făcut pe tot parcursul vieţii. Hollywood-ul îţi
spune că dragostea se întâmplă într-o clipă, dar căsătoriile de la
Hollywood se termină la fel de repede. Iubirea adevărată cere timp.
Trebuie să ai răbdare, pentru că dragostea însăşi e răbdătoare.
Joshua Harris scrie, în cartea lui intitulată Boy Meets Girl („Un
băiat întâlneşte o fată”):
Ai nevoie de răbdare nu numai pentru a aştepta momentul
potrivit în care să începi o relaţie, ci şi pentru a-i permite acesteia
să se dezvolte într-un ritm sănătos. Nerăbdarea poate distruge
totul. Ne face să ignorăm timpul necesar şi atenţia de care are
nevoie o relaţie sănătoasă şi să ne avântăm direct în intimitatea
emoţională şi fizică.24
Câte relaţii ştii în care s-a dovedit că tipul era complet altfel
decât îşi imaginase fata? Dacă nu s-ar fi grăbit şi ar fi stat să-l
cunoască în calitate de prieten, ar fi putut evita asemenea surprize.
Nu trebuie să te simţi sufocată de ideea amânării pentru a pune
temelia unei relaţii. Prietenia voastră ar trebui să fie fără complicaţii,
fără drame şi plăcută. Dacă nu e aşa, nu te aştepta ca lucrurile să stea
altfel într-o logodnă sau căsătorie.

2. Ia-ţi un angajament faţă de un băiat numai dacă te vezi
căsătorindu-te cu el. Odată ce ai pus bazele unei prietenii de durată,
ar trebui să-ţi poţi da seama dacă el ar putea fi un soţ bun. Dar dacă
nu este, atunci nu-i face nicio promisiune. De unde ştii ce calităţi să
cauţi? Mai jos sunt zece întrebări esenţiale pe care să ţi le pui înainte
de a începe o relaţie de iubire:
• Pot să am încredere totală în el?
• Îmi respectă visele şi ţelurile în viaţă?

24

Joshua Harris, Boy Meets Girl, Sisters, Oregon, Multnomah Publishers, Inc.,
2005, pag. 51 (sublinierea aparţine originalului) – n.a.
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• Tratează toate femeile cu respect, sau numai pe cele pe care
vrea să le impresioneze?
• S-a despărţit recent de altă fată? (Dacă da, fii foarte precaută,
nu te grăbi deloc şi asigură-te că a stat suficient timp de unul singur.)
• Ce cred fostele lui prietene despre el? Află de ce s-a terminat
ultima lui relaţie.
• Îi pasă de fericirea mea, sau numai de a lui?
• Mă face să fiu o persoană mai bună când sunt cu el, sau îmi
pierd timpul încercând să-l repar eu pe el?
• Ar fi un tată bun?
• După ce ne petrecem timpul împreună, mă simt preţuită, sau
folosită şi speriată?
• Mă va ajuta să ajung în Rai sau îmi va sta în cale?
3. Ia-ţi un angajament numai dacă se întrevede o căsătorie. N-are
niciun rost să ai o relaţie cu cineva dacă nunta e programată peste zece
ani. De aceea relaţiile din timpul liceului sunt inutile. În afară de faptul
că e o provocare grea pentru puritate, gândeşte-te şi la partea practică.
Dacă tot rostul întâlnirilor e să-ţi găseşti un soţ, câte şanse ai să pui în
liceu bazele unei relaţii de dragoste care să dureze şi în facultate şi
după, ducând la căsătorie? Dacă eşti în liceu, trebuie să realizezi că
relaţiile de dragoste la distanţă rezistă rareori pe termen lung.
Prieteniile însă rezistă adesea. Prin urmare, bucură-te de timpul pe care
îl ai şi socializează cu membrii sexului opus fără a ceda prea devreme
presiunii de a avea un iubit. Dacă tocmai ai intrat la facultate, nu te
grăbi să intri într-o relaţie de dragoste.
4. Exprimă-ţi clar dorinţele. Nu trata întâlnirile cu
superficialitate. Dacă bărbatul nu e destul de gentleman pentru a-ţi
spune limpede ce vrea, atunci nu merită să fie cu tine. Când fata îl
lasă pe băiat să trateze relaţia superficial, băiatul nu o va respecta,
pentru că e prea timidă. Poate te întrebi: „Ce-ar trebui să fac? Să-i
dau un ultimatum şi să-i cer o relaţie oficială?” Nu. Doar păstrează
distanţa până se hotărăşte. Dacă nu se hotărăşte, nu te mulţumi cu o
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pseudo-relaţie care de cele mai multe ori duce la o „prietenie cu
beneficii”.
5. Implică-ţi familia. Poate ai observat şi tu: cu cât eşti mai
matură şi mai chibzuită, cu atât mai mult îţi implici familia în
relaţiile tale. Dar dacă relaţiile sunt imature şi impure, ai tendinţa de
a te izola. Membrii familiei ar trebui să fie aliaţii noştri în căutarea
iubirii. Dacă îi simţi ca pe nişte rivali, fă tot posibilul pentru a-ţi
vindeca familia înainte de a pune bazele alteia.
6. Caută voia lui Dumnezeu. Dacă vrei ca relaţia ta de iubire să
aibă un scop şi un sens, atunci ea nu poate fi izolată de scopul şi
sensul tău în viaţă. Dumnezeu Însuşi a spus că nu e bine să fii singur.
Dar această dorinţă de unire trebuie să fie mai întâi împlinită de El.
Înainte să-ţi poţi iubi cu adevărat partenerul, Dumnezeu vrea să fii
sigură şi mulţumită doar cu iubirea Lui. Numai atunci îi vei putea
permite Lui să-i iubească pe alţii prin intermediul tău.
Altfel, o relaţie poate lua locul lui Dumnezeu în inima ta. În loc
să reflecte dragostea lui Dumnezeu, o înlocuieşte. La urma urmei,
afecţiunea unui bărbat nu poate nicicând înlocui siguranţa dată de
cunoaşterea iubirii lui Dumnezeu. Dacă relaţia ta cu Dumnezeu este
pe locul doi, după relaţia cu un bărbat, acesta din urmă poate deveni
un idol. Va domni peste inima ta şi-ţi va influenţa nivelul de fericire.
Nu numai că e nedrept faţă de bărbat, dar se va sfârşi într-o decepţie.
Pentru ca lucrurile să curgă de la sine, pune-l pe Dumnezeu pe
primul plan şi lasă-l pe El să aibă grijă de rest.
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„Eu, Crystalina, te iau pe tine, Jason, de soţ. Promit să îţi fiu
credincioasă în orice împrejurare, fericită sau nefericită, în caz de
boală ca şi de sănătate. Făgăduiesc şi jur să te iubesc şi să te respect
în toate zilele vieţii mele.”
Aşa cum eu am rostit aceste cuvinte în ziua nunţii mele, fiecare
mireasă va face la fel pentru mirele ei. Poate ai observat că jură să
se iubească unul pe celălalt tot restul vieţii. Dar dacă vrei să-ţi
respecţi viitorul soţ tot restul vieţii, de ce să nu faci asta şi înainte
de a-l cunoaşte? Te-ai gândit vreodată să-ţi iubeşti soţul înainte de
a-l întâlni?
Pentru că nu eşti măritată încă, nu eşti obligată să respecţi aceste
promisiuni. Nu eşti infidelă viitorului soţ dacă te vezi cu alţi bărbaţi
înainte de a-l cunoaşte. În plus, ideea de a iubi un viitor soţ poate
părea ilogică deoarece nu toate femeile care vor să se mărite se vor şi
mărita. Aşadar, practic vorbind, nu poţi iubi şi respecta un bărbat
care nu există. Totuşi, te poţi antrena pentru iubirea pe care speri să o
găseşti. Dacă speri să te căsătoreşti, atunci începe să te gândeşti la
binele viitorului tău soţ. Gândeşte-te cum viaţa pe care o duci acum,
înainte de a-l cunoaşte, îi va aduce ori bucurie ori tristeţe.
Deşi ne concentrăm pe ideea de a-ţi găsi sufletul-pereche, nu e
de ajuns să te gândeşti numai la dragostea pe care speri s-o găseşti. O
femeie trebuie să se gândească şi la dragostea pe care ar trebui s-o
ofere. O adolescentă ne-a scris că, pentru a-şi menţine speranţa în
viaţă şi standardele înalte, a început să scrie scrisori de dragoste
pentru viitorul ei soţ, aşa cum am făcut şi eu pentru Jason înainte de
a-l cunoaşte. Adolescenta ne-a spus:
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Când îmi scriu gândurile şi-mi imaginez că cineva mă va iubi
suficient de mult încât să ajungă până la a le citi, viaţa de liceu
devine insignifiantă în comparaţie şi mă face să vreau să am un
viitor cât mai reuşit cu putinţă, nu numai pentru mine, ci şi pentru
el.

Dacă vrei să te căsătoreşti, una dintre cele mai bune metode de
a te pregăti pentru dragostea conjugală e să exersezi puritatea
inimii, a minţii şi a trupului. De acord, majoritatea oamenilor, când
aud cuvântul „puritate” se gândesc la puritanism. Puritatea nu e
văzută ca o virtute, ci ca o viziune nevrotică şi nocivă asupra
sexualităţii. De exemplu, dacă ţi-am spune că un bărbat e „pur”, ai
zâmbi şi ai spune „O, ce amuzant! Probabil nu-şi poate găsi o
iubită.” Dar puritatea unui bărbat n-are nimic de-a face cu câte
relaţii a avut. Când un bărbat e pur, înseamnă că s-a eliberat de
atitudinea egoistă prin care bărbaţii se folosesc de femei, şi e
capabil de o dragoste autentică. Probabil că acum ţi se va părea mai
atrăgător.
Dacă o femeie tânjeşte cu adevărat să fie iubită, poate ar trebui
să-şi schimbe modul în care priveşte castitatea. Poate ar trebui să
renunţe la ideea demodată că puritatea e ceva restrictiv şi plictisitor şi
să vadă că, în schimb, ne face liberi să iubim.
Poate că cel mai important lucru pe care trebuie să-l ştii despre
puritate e că aceasta nu e direct proporţională cu timpul cât ai fost
abstinentă. Nici nu e sinonimă cu virginitatea, pentru că există multe
persoane care nu sunt virgine, dar care au devenit pure, şi la fel de
mulţi virgini care numai inocenţi nu sunt. Oricare ar fi trecutul tău,
poţi fi pură. Dar trebuie ca tu să faci alegerea asta.
Scopul purităţii
(Jason) Cu câteva luni înainte de nunta noastră, am primit un
telefon din Anglia prin care am fost întrebaţi dacă am fi dispuşi să
apărem într-un documentar BBC despre castitate. Se pare că se
dusese vestea şi în Europa că există un cuplu de americani care nu
trăiau împreună şi nu aveau relaţii intime înainte de căsătorie. Suna
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ca o oportunitate chiar amuzantă, aşa că ne-am gândit: „De ce nu?”.
Producătoarea şi echipa de cameramani au luat avionul spre
California şi ne-au filmat în timp ce eram la o întâlnire în Gaslamp,
San Diego25. M-au urmărit pe mine şi cavalerii de onoare la surfing
şi au mers cu Crystalina să-şi probeze pentru prima oară rochia de
mireasă. Gazda documentarului ne-a pus tot felul de întrebări
incomode despre motivele pentru care nu aveam relaţii intime şi s-a
străduit să înţeleagă un concept aşa de straniu.
La câteva luni după ce ne-am întors din luna de miere, am primit
un pachet cu emisiunea care fusese transmisă în toată Marea Britanie.
Entuziaşti, am deschis televizorul şi ne-am aşezat comod pe canapea
pentru a vedea cum era spusă povestea noastră. Documentarul se
numea Anna în Ţara Minunilor şi o prezenta pe Anna, gazda
emisiunii, care mergea în toată lumea pentru a întâlni culturi diferite
sau bizare. După genericul de final, a apărut şi o reclamă pentru
următorul episod: „Fiţi alături de noi şi săptămâna viitoare, când
Anna va vizita o colonie de vampiri!” După o documentare scurtă –
cam târziu, ce-i drept – am descoperit că Anna mai făcuse emisiuni
despre wrestling-ul profesionist feminin, clarvăzători, prostituate,
oameni convinşi că în trupul lor trăiesc animale… şi acum, despre
mine şi soţia mea.
Se pare că ideea ca un cuplu tânăr să aştepte până după căsătorie
pentru a-şi consuma iubirea e atât de bizară încât suntem la egalitate
cu o colonie de vampiri.
Dacă te hotărăşti să trăieşti o viaţă pură, nu te aştepta ca oamenii
din jur să-ţi înţeleagă decizia. Iată de ce: revoluţia sexuală din secolul
XX s-a născut din dorinţa de a se împotrivi erei victoriene, cu
noţiunile ei bolnăvicioase şi pudice despre sexualitatea umană. În
consecinţă, cei care cad în capcana de a considera promiscuitatea
drept o expresie a libertăţii asociază automat castitatea cu
mentalitatea crispată care a fost călcată în picioare de revoluţia
sexuală a unora ca Margaret Sanger, Alfred Kinsey sau Hugh
25

Gaslamp este centrul istoric al oraşului San Diego – n.tr.
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Hefner26. Fără nicio dorinţă de a da timpul înapoi şi de a regresa la o
mentalitate rigidă şi frigidă despre sexualitate, mulţi oameni încă nu
înţeleg că puritatea nu înseamnă pudoare afectată.
Castitatea nu înseamnă să-ţi reprimi dorinţele sau să refuzi să
recunoşti foloasele şi frumuseţea sexualităţii umane. În loc să cedeze
în faţa neruşinării revistei Playboy sau ruşinii pudicilor, castitatea
respinge şi se ridică deasupra ambelor, respingându-le ca atitudini
neechilibrate vis-a-vis de intimitate. Castitatea nu se ruşinează la
vederea unei glezne, dar se ruşinează când i se arată prea mult. Ea
încadrează sexualitatea umană în contextul iubirii umane – un lucru
pe care atât puritanii cât şi donjuanii nu mai ştiu cum să-l facă.
Deşi e util să cunoaştem aceste diferenţe, cel mai bun argument
în favoarea virtuţii castităţii este dat de perechile care o practică. Din
nefericire, femeile moderne rareori văd la alţii relaţii caste. Dar ele
există. De exemplu, în cartea A Case for Chastity („Un caz pentru
castitate”), Heather Gallagher rememorează o seară memorabilă din
facultate:
După ce colega mea de cameră şi-a pierdut virginitatea, fetele
au venit la noi să sărbătorească evenimentul. Beth şi prietenul ei
ieşeau de câţiva ani, şi de aceea fetele au felicitat-o: „Era şi
timpul!”. După ce Beth le-a dat câteva detalii, celelalte au început
să vorbească despre prima lor experienţă. Două din ele îşi
pierduseră virginitatea după o relaţie de durată; alta, pe bancheta
din spate a unei maşini cu un băiat pe care nu voia să-l mai vadă
vreodată. Apoi a venit şi rândul meu. Deşi nu făceam parte din
„club”, le-am împărtăşit totuşi cea mai romantică experienţă a
mea.
Îl cunoşteam pe Ryan de câteva luni şi vorbeam la telefon ore
întregi în fiecare seară. Discutam despre foarte multe lucruri şi
aveam multe în comun. Eram şi foarte atraşi unul de celălalt. Într-o
26

Margaret Sanger (1879-1968), activistă americană, fondatoare a Federaţiei
Planned Parenthood, azi specializată în contracepţie şi avort; Alfred Kinsey (18941956), biolog şi sexolog american, cunoscut pentru purtările sale libertine; Hugh
Hefner (n. 1926), fondatorul publicaţiei Playboy – n.r.
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seară de vară, a venit la mine acasă. Era târziu, aşa că am mers
într-un parc din apropiere şi ne-am plimbat pe alei. Mă trata atât
de frumos – cu respect total. Nici măcar nu ne-am sărutat – nu o
făcusem niciodată –, dar pentru prima oară ne-am ţinut de
mână… şi ne-am dat seama cât de frumos e să fii alături de cineva
care ţi-e foarte drag. Când am terminat de povestit despre cât de
bine ne-am simţit în acea noapte şi cât a fost de romantic, se
lăsase linişte în cameră. O prietenă s-a uitat la mine şi m-a
întrebat: „Heather, cum se face că povestea ta e cu mult mai
frumoasă decât ale noastre?”27

Heather ştia bine că păstrarea castităţii previne, printre altele,
probleme grave cum ar fi sarcinile nedorite şi bolile cu transmitere
sexuală. Dar adevăratul punct forte al castităţii nu stă în relele pe
care le previne, ci în binecuvântările pe care le aduce.
Zece avantaje ale unei vieţi caste
1. Castitatea scoate la iveală profitorii. Am auzit un bărbat
plângându-se: „Să limitezi sexul doar la persoana cu care te-ai
căsătorit e ca şi cum te-ai abona la o firmă de cablu cu un singur
canal.”28 Probabil ai întâlnit şi tu bărbaţi ca el. Ce e mai deprimant la
mentalitatea lor e că îţi dau întâlnire din acelaşi motiv pentru care se
abonează la cablu: ca să se distreze.
Una din bucuriile castităţii este că nu va trebui să ai de a face cu
astfel de oameni pentru mult timp. Îi ştii şi tu – cei care spun că
valorile tale morale strică relaţia? În viitor, dacă un bărbat insinuează
că dorinţa ta de a fi pură creează o prăpastie între voi, anunţă-l că
exact ăsta e şi scopul moralităţii tale. Castitatea uneşte oamenii care
iubesc şi-i desparte pe cei care vor numai plăcere. E o pavăză care te

27

Heather Gallagher and Peter Vlahutin, A Case for Chastity: The Way to Real
Love and True Freedom For Catholic Teens, Liguori, Mo., 2003, pag. 7 – n.a
28
Quoted in Donald DeMarco, „Paul IV versus Playboy”, $ational Catholic
Register, iulie 20-26, 2008 – n.a.
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ajută să ţii egoismul şi agresivitatea departe de iubire. E un foc ce
purifică relaţia, îndepărtând tot ceea ce e fals.
Puritatea îndeamnă bărbatul să se poarte ca un bărbat. Mulţi vor
refuza această invitaţie, dar este alegerea lor. Îţi datorezi ţie însăţi să
lansezi provocarea. Dacă o femeie nu se bazează pe puritate pentru a
cerne pretendenţii nepotriviţi, cum va şti ea dacă un bărbat o iubeşte
cu adevărat? Ar trebui oare să aibă încredere doar în cuvintele lui
măgulitoare sau cadourile alese cu grijă? O măsură mai sigură a
integrităţii lui este capacitatea de a face sacrificii.
O fată ne-a scris un e-mail, amuzată de încercarea unui
adolescent de a o seduce. Într-un mesaj nu tocmai romantic, o invita:
„Dacă o faci cu mine, probabil te voi invita mai repede în oraş”.
Gândeşte-te ce se întâmplă dacă o femeie nu ştie să refuze asemenea
oferte. O tânără şi-a pierdut virginitatea cu un coleg de clasă din liceu
în speranţa că o va invita să meargă cu el la banchet. Ea a povestit:
M-am dus la el acasă şi m-a ignorat până cu o oră înainte de
plecare. Şi s-a hotărât că vrea să facem mai multe lucruri împreună
şi apoi să facem sex. Pur şi simplu, n-am putut să-l refuz. Pentru că
aşa sunt eu. Nu m-am simţit foarte bine şi cam o săptămână mai
târziu am încetat să ne mai vorbim. Aşa că nici măcar nu am avut
partener la banchet. Nu ştiu. Nu prea vorbesc cu prietenele despre
asta pentru că ar spune „În sfârşit ai făcut-o!?! Super!” Şi nu e.
Prima mea experienţă nu înseamnă nimic pentru mine. Nu a fost
plăcut. Şi ştiu că nu am vrut s-o fac.

Gândeşte-te cât de diferită ar fi fost povestea ei dacă ar fi
practicat puritatea. Poate că tot n-ar fi avut partener la banchet, dar
nici nu ar fi avut inima frântă. Uneori, femeia învaţă din relaţiile care
se termină tragic. Alteori, are nevoie de zeci de ani pentru a
recunoaşte greşeala. O altă femeie ne-a spus că s-a măritat după ce a
rămas însărcinată cu el. Ea ne-a scris:
Când eram însărcinată în nouă luni am descoperit că soţul
meu era dependent de filme porno şi foarte imatur în general. Dar
ce era să fac? Eram căsătorită cu el! Suntem căsătoriţi de 16 ani şi
soţul meu încă este dependent de filme porno. Întotdeauna a fost
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distant emoţional, probabil din cauza dependenţei sale şi a „falsei
intimităţi” pe care a avut-o de-a lungul anilor cu alte femei. De
multe ori am adormit plângând din cauza durerii şi singurătăţii
provocate de alegerea mea în viaţă. A fost concediat din toate
locurile în care a lucrat în ultimii 18 ani. De ce nu am observat
asta în primii ani? Pentru că eram prea ocupaţi să facem sex în loc
să ne cunoaştem mai bine. Nici măcar nu ştiu dacă m-a iubit
vreodată atât de mult încât să renunţe la alte femei sau dacă m-a
iubit vreodată şi punct. Probabil nu voi afla niciodată dacă mă
iubeşte vreun pic sau dacă a fost pregătit pentru a se căsători.

2. Castitatea aduce claritate. Când o femeie se hotărăşte să se
păstreze pentru căsătorie, nu trebuie să-şi pună întrebări legate de
standardele ei. O studentă care practică castitatea mi-a spus: „Nu va
trebui să mă întreb niciodată cât timp trebuie să treacă până să fac
sex cu prietenul meu”.29 O asemenea claritate morală oferă cuplului
şansa de a se ocupa de probleme mai importante – de exemplu, să ia
în serios posibilitatea căsătoriei în timp ce se îndrăgostesc din motive
întemeiate, şi nu dintr-un capriciu. Când doi oameni au relaţii intime
înainte de căsătorie, e uşor pentru ei să piardă luni sau ani înainte de
a ajunge la concluzia că relaţia nu are viitor.
Contrar părerilor multora, castitatea nu înseamnă că femeia
trebuie să fie fără inimă, inabordabilă sau rece. De fapt, e chiar
invers. Wendy Shalit, autoarea unei cărţi ce apără puritatea, A Return
to Modesty („Pentru o revenire la pudoare”), scria:
Mai întâi, dacă nu faci sex înainte de căsătorie, insişti asupra
dreptului tău de a lua lucrurile în serios, când mulţi din jurul tău
par să nu o facă. Păstrând o parte din tine pentru altcineva, insişti
asupra dreptului tău de a avea ceva sfânt; primeşti cu bucurie că
un bărbat îşi va lua un angajament de durată numai faţă de tine, şi
tu faţă de el. Dar şi mai important, nefăcând sex înainte de
căsătorie, insişti asupra faptului că cea mai interesantă parte a
29

Janie M. Fredell, „Abstinence: The New Pink?” Harvard Crimson, 14 martie
2007 – n.a.
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vieţii tale va începe după căsătorie şi, dacă e mai interesantă,
atunci poate că va dura.30

Unii pot obiecta: „De unde ştii că vrei să te căsătoreşti cu cineva
dacă nu te culci cu el sau ea?” Dar cum ştii că el este cel cu care ar
trebui să te căsătoreşti, după ce ai dormit cu el? În cazul ăsta, eşti
chiar mai puţin obiectivă, pentru că sexul nu ar trebui să fie un test pe
care potenţialii parteneri să-l treacă sau să-l pice. Sexul nu te ajută să
cunoşti un bărbat mai bine. Îţi întunecă judecata şi deseori îi face pe
cei necăsătoriţi să creadă că au în comun mai mult decât au în
realitate. Şi, dacă se căsătoresc, lipsa lor de compatibilitate iese
adesea la iveală mai târziu.
Imaginează-ţi o femeie care s-a căsătorit cu un bărbat care mai
mult o poftea decât o iubea. În timp, valorile sexuale capătă un rol
mai puţin important. De îndată ce aburii pasiunii încep să se
disperseze, apare o imagine mai clară a partenerului. Una dintre
binecuvântările purităţii e că descoperă astfel de cusururi înainte de a
fi prea târziu.
E normal să vrei să cunoşti bine o persoană înainte de a te
căsători, însă unele forme de cunoaştere trebuie lăsate pentru mai
târziu. Când actul sexual este menţionat în Biblie, se foloseşte
cuvântul evreiesc yada, care înseamnă a „cunoaşte” o persoană. De
exemplu, „Adam a cunoscut pe soţia sa Eva şi ea a zămislit”31. E o
expresie folosită pentru modul în care un soţ şi o soţie se descoperă
unul celuilalt în cadrul căsătoriei.
Cei care vor să ştie totul despre partenerul lor înainte de
căsătorie – inclusiv să încerce intimitatea actului sexual – spun de
fapt prin acest comportament că au puţină încredere în relaţia lor.
Imaginează-ţi un îndrăgostit spunându-i logodnicei lui: „Ştii, chiar ne
înţelegem foarte bine, dar trebuie să ştiu cum eşti la pat înainte să
promit că-mi voi petrece restul vieţii cu tine”. Ce spune asta? Dacă se
căsătoreşte cu ea, iar ea nu îl satisface sexual, o va iubi mai puţin?
Dacă da, putem fi siguri că niciodată n-a iubit-o cu adevărat.
30
31

Shalit, A Return to Modesty, pag. 212 (sublinierea aparţine originalului) – n.a.
Gen 4,1.

67

CUM SĂ-ŢI GĂSEŞTI

Sufletul-pereche FĂRĂ SĂ-ŢI PIERZI SUFLETUL

Nu poţi cunoaşte o persoană în totalitate înainte de căsătorie pentru
că e nevoie de o viaţă de om pentru a cunoaşte o persoană cu adevărat.
În plus, dacă sexul îţi permite să cunoşti o persoană în totalitate, atunci
câte femei ai vrea ca soţul tău să fi cunoscut în totalitate? Câţi bărbaţi
vrei să cunoşti în totalitate? Pot să pun pariu că majoritatea femeilor ar
vrea să cunoască unul singur.
3. Castitatea te face să cauţi calitatea. Castitatea nu numai că va
influenţa părerea unui bărbat despre tine, ci te va face şi pe tine să îl
priveşti altfel. O jurnalistă londoneză a renunţat la sex timp de un an
pentru a lua o distanţă de la relaţiile superficiale şi aventurile de-o
noapte care, aşa cum recunoaşte şi ea, „ajunseseră să-mi
caracterizeze tinereţea”. Ea spunea:
Am observat curând că eram atrasă de un alt tip de bărbat.
Pentru că sexul ieşea din discuţie, căutam pe cineva cu care să pot
vorbi. În loc de flirturi, căutam trăsături mai puţin sclipitoare,
cum ar fi loialitatea şi bunătatea… Înainte obişnuiam să caut o
atracţie instantanee, fulgerătoare, şi nu una de genul celor care au
nevoie de un pic mai mult timp ca să se manifeste – genul de
relaţie care s-ar putea dovedi mai stabilă pe termen lung.32

Atracţia „fulgerătoare” pe care o descrie poate fi incitantă la
început. Dar dacă această „atracţie între elemente”33 trebuie să
susţină o pereche, relaţia lor se va prăbuşi sub povara propriei
superficialităţi.
4. Castitatea te eliberează de drame. În afară de faptul că eviţi
riscurile evidente, cum ar fi bolile venerice şi sarcinile nedorite,
castitatea oferă femeii o viaţă fără capcane psihologice sau drame.
Pentru că are coloană vertebrală, ea nu trebuie să-şi facă griji,
32

Hephizbah Anderson, „My Year Without Sex! Hephizbah Anderson Took a
Dramatic – and Liberating – Decision. So Did It Help Her to Find Real Love?”,
Mail Online, 26 iunie 2009 – n.a.
33
În original, chemistry, aluzie la atracţia sau afinitatea între anumite elemente
chimice – n.r.
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întrebându-se lucruri de genul: „Oare mă foloseşte?”; şi îi poate da la
o parte pe bărbaţii care speră s-o seducă prin manipulare.
Revoluţia sexuală promitea femeilor putere prin nou-descoperita
eliberare sexuală, dar adevărul e că promiscuitatea nu oferă nimănui
putere. Doar încurajează femeile să creadă că trupurile lor sunt
obiecte de negoţ, cu care pot câştiga controlul relaţiei. Dar când o
femeie trebuie să recurgă la vânzarea trupului ei pentru a se simţi în
control, asta arată cât de neputincioasă a devenit. Dacă noţiunea de
libertate nu se bazează pe adevărul despre identitatea femeii, nu are
cum să o elibereze.
Încrederea în această idee falsă despre libertate are consecinţe
greu de ignorat. În 2005, ziarul Washington Times a publicat un
articol numit „Depresia: cea mai nouă boală cu transmitere
sexuală”.34 Autorul scria că, potrivit publicaţiei American Journal of
Preventive Medicine („Jurnalul American de Medicină Preventivă”),
activitatea sexuală timpurie este deseori urmată de depresie. Studiul a
durat doi ani şi s-a făcut pe mai mult de 13.000 de elevi de şcoală
generală şi liceu. Dintre adolescenţii abstinenţi, numai 4% sufereau
de depresie. De cealaltă parte, pentru fetele care aveau o viaţă
sexuală dezordonată probabilitatea depresiei era de unsprezece ori
mai mare. Ce e important la acest studiu e că nu depresia avea ca
rezultat activitatea sexuală, ci invers. Depresia nu ducea la sex. Sexul
ducea la depresie.
Oricine lucrează îndeaproape cu tinerele ştie că cele active
sexual adesea zâmbesc în continuu pentru a acoperi faptul că sunt
confuze, singure şi frustrate. Unora dintre cele pe care le-am întâlnit
le e teamă să plângă pentru că nu ştiu dacă se vor mai putea opri.
Asta nu înseamnă că fiecare femeie necăsătorită dar activă sexual e
nefericită. Însă multe se folosesc de sex ca să ascundă o nefericire
din viaţa lor.
34

Warren Throckmorton, „Depression: A New Sexually Transmitted Disease”,
Washington Times, December 8, 2005; Hallfors, Walter et al., „Which Comes First
in Adolescence – Sex and Drugs or Depression?” American Journal of Preventive
Medicine, 29, pag. 3, octombrie 2005, pag. 163-170; cf. Robert Recfor, „Facts
About Abstinence Education”, Heritage Foundation, Web Memo 461 – n.a.
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(Crystalina) În liceu, pe când eram activă sexual, intram la ore
cu un mare zâmbet pe faţă. Deşi mă simţeam mizerabil, eram mândră
că cei din jur erau geloşi pe relaţiile mele. Faţada asta mă ţinea în
viaţă. Dar vine o vreme când orice mască trebuie să cadă. A mea
cădea noaptea, când plângeam, sau dimineaţa, când priveam cu
teamă la testul de sarcină. Cei care-mi invidiau stilul de viaţă nu ştiau
durerea pe care o simţeam când mergeam lunea la şcoală după ce în
weekend făcusem ceva stupid cu vreun băiat. Nu-mi vedeau lacrimile
când prietenul meu mă lovea, mă insulta, mă înşela şi apoi se căra
din viaţa mea cu altă fată.
Toate aceste drame au încetat în ziua în care am hotărât să fiu
pură şi să mă respect. Sigur, tranziţia spre o viaţă pură nu a fost
uşoară. Unii băieţi mă ridiculizau, mulţi „prieteni” nu mi-au acceptat
noul stil de viaţă şi nu a durat mult până să dispară din viaţa mea.
Dar pentru prima oară în viaţă, alesesem să fiu singură în loc să mă
bazez pe băieţi ca mă salvez de mine însămi. Simţeam că era timpul
să iau frâiele în mână şi să merg înainte fără „proptele”. Între timp, a
durat ceva până să se stingă bârfele pe măsură ce eu îmi formam o
nouă reputaţie. Dar toate obstacolele pe care le-am înfruntat m-au
făcut mai puternică, spre deosebire de drama impurităţii, care nu
făcea decât să mă epuizeze.
5. Castitatea intensifică aşteptarea. Punctul de vedere creştin
despre sex este deseori văzut ca nimic mai mult decât o suprimare a
pasiunii. Poruncile sunt văzute ca forţe restrictive care le fură
oamenilor plăcerea şi îi privează de experienţe care ar trebui să le
aparţină de drept. Dar vrea oare Biserica să te păcălească luându-ţi
fericirea şi bucuria de a avea parteneri multipli? Biserica nu-ţi fură
nimic, ci îţi pune întrebarea: „Ce-ar fi să încerci bucuria emoţiei de a
cunoaşte unul singur?”
(Jason) Cum eu n-am văzut The $otebook, Twilight, Titanic,
Scrisori de la Julieta sau Mândrie şi prejudecată nu-ţi pot oferi
exemple de iubiri din filmele romanţioase la modă. Dar, din
perspectiva unui bărbat, îţi pot spune despre ce am văzut. În
70
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Braveheart (Inimă neînfricată), când William Wallace se căsătoreşte
cu femeia pe care o iubea din copilărie, el spune: „Te voi iubi toată
viaţa. Pe tine şi pe nimeni alta”. Când regele Leonida al Spartei strigă
înainte de moartea lui sângeroasă, în filmul 300, ce strigă? „Regina
mea! Soţia mea. Iubita mea.” Când Maximus Decimus Meridius e
invitat de către Cezar să fie următorul împărat al Romei, în
Gladiatorul, ce preferă el în locul gloriei şi puterii? Să se întoarcă
acasă la soţia sa. În centrul acestor filme zguduitoare, pline de
adrenalină şi testosteron, se află ideea dragostei pentru o singură
femeie.
Ideea unei singure iubiri e mult mai plină de exaltare, mai
romantică şi mai pasională decât ideea de a-ţi împărţi dragostea cu
mai multe, de parcă dragostea ar putea fi fragmentată. Dragostea este
exprimată cel mai bine prin sacrificiu, şi de aceea nu vei găsi
niciodată o poveste adevărată de dragoste fără sacrificii. Asta le face
să fie aşa de romantice.
În ziua de azi, societatea noastră introduce un divorţ între
senzualitate şi sacrificiu. În locul unei iubiri vibrante, ni se arată
plăceri fizice lipsite de sens şi apoi ni se promite că asta ne va
satisface. Şi când Biserica ne spune să ne îndepărtăm de falsificările
găunoase ale iubirii, lumea în care trăim vrea să ne facă să credem că
ni se ia libertatea.
Această noţiune inventată despre libertate nu este impusă doar
adolescenţilor. În cartea ei Girls Gone Mild („Fete care s-au
cuminţit”), Wendy Shalit arată că firmele Care Bears35 şi Hello Kitty
au scos pe piaţă lenjerie tanga şi sutiene „push-up” pentru fete de 910 ani. Comentând cât de mult s-a răspândit cultura pornografică,
autoarea arată: „Sexul nu mai are niciun mister şi nicio putere – se
presupune că totul va fi sexual, deci nimic nu e. Nu mai ai nimic ce
să aştepţi sau pentru care să fii nerăbdător”.36
35

Personaje sub formă de ursuleţi de pluş, create în 1981 pentru felicitări şi mai
apoi transformate într-un popular desen animat – n.tr.
36
Wendy Shalit, Girls Gone Mild, New York, Random House, 2007, pag. xxi –
n.a.
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Mai demult, o tânără mi-a scris că hotărâse de comun acord cu
prietenul ei, pentru prima oară în relaţia lor, să practice puritatea. Ea
a observat că „e chiar cu mult mai romantic”. Această fată începea să
descopere ce lipseşte în mod atât de dureros din vieţile celor fără
castitate: sentimentul de aşteptare bucuroasă.
Când doi oameni îşi rezervă intimitatea sexuală pentru căsătorie,
ei descoperă că acest lucru nu te împiedică să fii excitat, ci
dimpotrivă. Motivul pentru care ei nu cedează tentaţiei este că aceşti
oameni au un ţel în minte. Cum spunea filosoful Dietrich von
Hildebrand, „castitatea înseamnă să ţii taina sexului ascunsă…
Valoarea fiecărui dar sporeşte dacă darul există doar pentru cel căruia
i-l oferi”.37 Cu o asemenea perspectivă asupra intimităţii sexuale, e
de înţeles de ce tot el a spus: „Puritatea e ceva total pozitiv, frumos şi
atractiv”.38
6. Castitatea îţi dă şansa de a fi tu însăţi. Relaţiile sexuale
înainte de căsătorie deseori împiedică dezvoltarea personală a femeii.
Gândeşte-te la cazul unei fete de liceu. Dacă are relaţii sexuale cu un
băiat, unde o va duce asta pe ea? E realist să speri că o relaţie activă
sexual în liceu va trece testul timpului, va rezista şi în facultate şi se
va termina cu o căsătorie fericită? Milioane de fete visează că aşa se
va întâmpla şi la fel de multe privesc în urmă cu inimile frânte şi văd
cât de naive au fost.
Să presupunem că cei doi rămân împreună până la absolvirea
liceului. Şi-apoi? Va merge ea la facultatea pe care şi-o doreşte în
speranţa că va face cariera pe care o visează, ori mai degrabă viaţa îi
va fi determinată de universitatea la care alege el să meargă? Dacă îl
urmează la facultate sau merge undeva aproape de casă pentru că nu
vrea să-l piardă, ce oportunităţi pierde ea?
O femeie îşi poate pierde ani şi ani la rând într-o relaţie bazată
pe sex dar care nu are niciun viitor. Dacă relaţia ar fi abstinentă, ea ar
37

Dietrich von Hildebrand, Purity: The Mistery of Christian Sexuality, Steubenville,
Ohio, Franciscan University Press, 1989, pag. 47 şi 51 – n.a.
38
Ibid., pag. 48 – n.a.
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consuma mai puţină energie emoţională şi mentală. Chiar şi o femeie
adultă, singură, îşi poate da seama cum relaţiile sexuale îi ţin viaţa pe
loc. Cât de des o ajută ele să îşi împlinească potenţialul ei de femeie?
De cele mai multe ori, îi reduc potenţialul la ceea ce face pentru un
singur bărbat, în loc de ceea ce ar putea face pentru omenire.
Ca jurnalistă specializată în muzică, Dawn Eden a dus în New
York o viaţă tumultuoasă, înainte de a se converti. Şi-a întemeiat o
carieră de succes şi a avut numeroase relaţii amoroase, dar abia când
a îmbrăţişat un stil de viaţă pur a descoperit că Dumnezeu o chema să
fie o femeie adevărată. Ea remarca: „Prin castitate – şi numai prin
castitate – toate harurile care definesc femeia pot înflori în tine”.39
7. Castitatea este o expresie a dragostei. Castitatea nu numai că
scoate la iveală calităţile unui bărbat, ci testează şi capacitatea unei
perechi de a se iubi. După cum ştii, nu numai bărbaţii au dorinţe
sexuale. Mult prea adesea, dorinţele sexuale ale femeilor sunt trecute
cu vederea pentru că hormonii dezlănţuiţi ai bărbaţilor au tendinţa de
a domina orice conversaţie despre castitate. Lupta este la fel de grea
pentru amândoi şi nu e ceva neobişnuit ca o femeie să simtă
remuşcări pentru că l-a zorit pe bărbat să facă relaţia lor mai
trupească.
Pentru ca o pereche să rămână pură, ambii parteneri trebuie să se
sacrifice şi să practice autocontrolul. O astfel de dragoste nu face să
se ofilească pasiunea. Mai degrabă, aprinde o formă mai profundă de
iubire. Testează dragostea a doi oameni pentru a vedea dacă sunt
dispuşi să facă sacrificii. Sunt ei dispuşi să facă ce e mai bine pentru
celălalt, ori cedează la ceea ce pare bun pe moment?
Deseori, sexul e confundat cu „a face dragoste”. Şi numai puţini
se gândesc că abstinenţa poate fi o expresie de iubire. Însă dacă să
iubeşti înseamnă să faci ce e mai bine pentru persoana iubită,
gândeşte-te câte persoane iubeşti atunci când practici castitatea.

39

Dawn Eden, The Thrill of the Chaste, Nashville, Tenn., Thomas Nelson, 2006,
pag. 124 – n.a.
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Respectându-ţi trupul şi sufletul, îţi exprimi dragostea pentru
tine însăţi. Faci ce e mai bine pentru tine, în loc să satisfaci plăcerile
unui bărbat. Trăind nobil, îţi respecţi familia şi-i aduci bucurie. Dacă
e să te căsătoreşti într-o zi, imaginează-ţi bucuria de pe chipul soţului
tău când acesta va descoperi că l-ai aşteptat numai pe el. Dacă ai
făcut deja câteva greşeli, să ştii că poţi încă să îi dedici fiecare zi din
viaţa ta de-acum înainte. Dacă aşteptarea pare lungă, ţine minte că nu
aştepţi doar taina căsătoriei, ci îţi aştepţi soţul. Dacă poţi da
sacrificiului tău un chip, devine mai uşor.
Trăind în mod cast, fata, femeia îşi exprimă şi dragostea pentru
bărbaţii cu care se întâlneşte. De fapt, castitatea şi dragostea depind
una de cealaltă pentru a exista. O persoană nu poate fi castă dacă nu e
motivată de iubire. Deşi o persoană poate fi abstinentă din
nenumărate motive, numai iubirea alimentează o pasiune pentru
puritatea adevărată. O tânără care s-a hotărât împreună cu iubitul ei
să se păstreze până la căsătorie spunea: „Am căzut de acord că ar
strica relaţia şi suntem mult prea îndrăgostiţi pentru a face aşa ceva!”
Trăind o viaţă pură, îţi iubeşti şi viitorii copii, pentru că nu rişti
să le dai naştere înainte de a fi în stare să le porţi de grijă aşa cum se
cuvine. De pildă, copiii fără tată sunt mai expuşi riscului de a deveni
infractori, de a trăi sub pragul sărăciei, de a avea slujbe mai prost
plătite, probleme de comportament şi probleme emoţionale. Ei sunt
mai predispuşi consumului de droguri, eşecului şcolar, divorţului,
riscului de a trăi din ajutor social, sarcinilor în afara căsătoriei,
continuând astfel cercul vicios al părinţilor lor.40 Ca răspuns la toate
aceasta, unii pot spune: „Nu putem trăi în funcţie de statistici”. Sunt
oameni cărora nu le pasă de copiii lor nici cât negru sub unghie.
Şi, cel mai important, decizia de a fi castă este o expresie a
iubirii tale pentru Dumnezeu. Îi aduce bucurie. Te-ai gândit vreodată
că tu – ca fiinţă umană finită – poţi contribui la creşterea nivelului de
bucurie din Rai? E adevărat: Biblia vorbeşte despre cum se bucură

40

Robert Rector, „Out-of-Wedlock Childbearing and Paternal Absence: Trends
and Social Effects”, Heritage Foundation, 7 iulie, 1999 – n.a.
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Raiul atunci când oamenii întorc spatele păcatului.41 Adu bucurie în
inima lui Dumnezeu şi trăieşte într-un mod care îl va face să-ţi
zâmbească. Trăind cu dorinţa de a-l sluji pe Dumnezeu te va ajuta să
înaintezi în viaţa de virtute mai repede decât orice altceva. Trăieşte
pentru El şi iubeşte pentru El.
8. Castitatea este o expresie a speranţei. La vârsta de
treisprezece ani, Hannah a primit de la părinţii ei un inel al purităţii.
În anii dificili ai liceului şi ai facultăţii, se uita deseori la inelul de
argint ca la un semn de speranţă că oricât de grea ar fi fost situaţia, ea
aştepta ceva mai bun. Ani mai târziu, când logodnicul ei a cerut-o în
căsătorie, ea a luat inelul şi i l-a dat lui, spunându-i că îl păstrase
special pentru el, la fel cum şi pe ea se păstrase tot pentru el. El i-a
mulţumit pentru dar şi, fără ca ea să ştie, l-a rugat pe bijutierul care îi
făcea verigheta să topească inelul şi să adauge argintul peste aurul
din care urma să-i facă verigheta. Astfel, el poartă acum cele două
metale topite într-un singur inel.
Rămânând fermă în puritatea ei, Hannah a sperat şi a dat dovadă
de curaj. Ştacheta ei era o declaraţie că alesese să aştepte ceva mai
bun şi că nu voia să se lase dusă de val. Pentru că era o femeie
credincioasă, ştia că virtutea speranţei nu e doar o atitudine optimistă
că în final totul va fi cum vrea ea. Speranţa este o virtute teologică
care ne fereşte de descurajare şi ne susţine când trecem prin încercări,
amintindu-ne că recompensa cea mai de seamă se află în Cer.
9. Castitatea face credinţa mai profundă. Un student pe nume
Matthew ne-a scris mai demult: „Isus ne spune că cei cu inima curată
îl vor vedea pe Dumnezeu. Doar atât şi-i deja de ajuns pentru mine”.
Are dreptate: ce răsplată mai mare am putea primi decât pe însuşi
Dumnezeu?
Cei cu inima curată îl vor întâlni pe Dumnezeu nu numai în viaţa
de apoi, ci şi în cea de-acum. Când un suflet este curat, el poate fi
comparat cu o fereastră curată prin care îl poţi vedea pe Dumnezeu.
41

Cf. Lc 15,7 – n.a.
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Păcatul mânjeşte fereastra, şi viziunea omului despre cele
dumnezeieşti devine neclară. Asta nu înseamnă că toate misterele
spirituale vor deveni clare pentru cei nevinovaţi sau că Dumnezeu îi
se va apărea lui sau ei. Mai degrabă, curăţia sufletului permite o
formă unică de intimitate cu Dumnezeu. Aşa cum se spune în Cartea
Proverbelor 22,11, „cine iubeşte curăţia inimii şi are bunăvoinţa pe
buze, este prieten cu Împăratul”.
Puritatea îţi oferă şi un nou mod de a-ţi privi viaţa. Nu numai că
îl poţi vedea mai clar pe Dumnezeu cu ochii credinţei, ci Îl poţi
vedea mai bine şi în alţii. Puritatea uneşte îndrăgostiţii într-o
pregustare a Raiului, pentru că ei încep să vadă, unul în celălalt, o
reflectare a chipului lui Dumnezeu. Nu ar fi oare ceva frumos nu
numai să-l poţi vedea pe Dumnezeu în iubitul tău, ci să ştii că şi el îl
vede pe Dumnezeu în tine?
Odată cu darul lui Dumnezeu însuşi, castitatea ne oferă şi darul
unei conştiinţe curate. Dacă aspirăm la puritatea îngerilor, ne vom
bucura şi de o parte din pacea şi bucuria pe care o au ei.
10. Castitatea ne eliberează de regrete. Numeşte o persoană
despre care ştii că regretă practicarea castităţii. Nu reuşeşti să găseşti
una? Acum spune-mi câţi dintre prietenii tăi regretă faptul că nu au
fost curaţi. Probabil că lista nu va fi scurtă. De fapt, poţi să mă
adaugi şi pe mine. Deşi (tehnic) am fost virgin când m-am însurat cu
Crystalina, asta nu înseamnă că aveam un trecut ca de înger. Îmi
amintesc de câte ori am întrecut măsura cu fetele. După aceea,
simţeam că un nor negru plutea deasupra prietenei noastre. O povară
neaşteptată îmi însoţea poftele, pe când relaţiile curate parcă erau
cuprinse de un aer de pace.
Când am început să ies cu Crystalina, puritatea nu ne-a stricat
capacitatea de a ne distra împreună. Orice persoană îndrăgostită îţi
poate spune că nu ai nevoie de multe ca să te bucuri de timpul
petrecut cu persoana iubită. Cele mai banale lucruri din lume devin
distractive, formând cele mai preţioase amintiri. Când iubeşti cu
adevărat pe cineva, sexul mai poate aştepta pentru că eşti aşa de
76

IUBEŞTE-ŢI SOŢUL MAI ÎNAINTE SĂ-L ÎNTÂLNEŞTI

ocupat să te bucuri de personalitatea lui sau a ei. Când lipsesc atracţia
profundă şi iubirea, sexul e deseori folosit pe post de substitut.
Păzeşte-ţi nevinovăţia
Într-o zi am fost surprins de un jucător de fotbal american,
îmbrăcat în jacheta echipei lui, care m-a căutat după ce ţinusem o
conferinţă despre castitate la facultatea lui. Conferinţa se sfârşise de
mai bine de o oră, dar el revenise ca să-mi spună ce făcuse în tot
acest timp:
N-am fost în stare s-ascult nimic din tot ce-a spus profesorul
la oră. Nu mă puteam concentra la nimic altceva în afară de
cuvintele tale. Vezi, am început să mă culc cu o studentă, şi chiar
o iubesc cu adevărat. Dar ştiu că nu ar trebui să facem chestiile
astea. Nu ştiu dacă ai să crezi că sunt demodat, dar uite ce am
făcut în oră…

Cu asta şi-a deschis mapa şi mi-a arătat o bucată de hârtie
acoperită pe-o parte şi pe alta de scrisul lui. În partea de sus a paginii
era scris „100 de feluri de a o iubi pe Kelsey fără să facem sex”. M-am
uitat peste listă şi am văzut lucruri de genul „să ne uităm la stele”,
„babysitting împreună” şi multe alte moduri nevinovate de intimitate.
Câteva zile mai târziu, mi-a scris un e-mail despre efectele noii sale
perspective:
Acum nu-i mai evit privirea – pot să mă uit în ochii ei. Nu mai
scurtez conversaţiile – îmi sunt dragi. Chiar şi problemele şi
nemulţumirile ni le rezolvăm mai bine decât înainte, când ne
foloseam de sex pentru a le evita. Şi trebuie să-ţi spun: lista mea de
100 de lucruri de făcut fără sex se scurtează destul de repede. Aşa că
o să scriu 1000 de lucruri pe care le putem face până în ziua nunţii
noastre. Pe termen lung, asta o să facă o mare diferenţă.

Deoarece doi oameni caşti vor intimitate la fel de mult ca orice
alt cuplu, practicarea purităţii îi obligă cumva să descopere moduri
non-sexuale de a-şi exprima intimitatea. Asta nu le sufocă dragostea,
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ci permite iubirii lor să-şi atingă întregul potenţial. Într-adevăr,
uneori femeile se plâng de relaţiile lor, spunând: „Mi-e dor de
vremurile când puteam să stăm pur şi simplu şi să ne bucurăm unul
de compania celuilalt. Acum am impresia că nu facem decât lucruri
trupeşti când suntem singuri”.
Dacă n-ai citit mai niciodată din Biblie, probabil că te va
surprinde să afli că paginile ei conţin poezie erotică, în povestea de
dragoste Cântarea Cântărilor. Autorul le spune tinerilor însurăţei
„prindeţi vulpile, prindeţi puii lor, ele ne strică viile, căci via noastră
e în floare”.42 La fel cum aceşti mici prădători puteau distruge o vie
pe tăcute, deseori poftele trupeşti compromit simplitatea relaţiilor de
iubire care îmbobocesc.
Pentru a te ajuta să rămâi pură, adu-ţi aminte că dacă Dumnezeu
te cheamă la o viaţă de căsătorie, viitorul tău soţ e undeva în lume
chiar în clipa asta. Ce fel de viaţă speri că duce el acum? Când vine
vorba de afecţiunea pe care o împarte cu alte femei, ce fel de amintiri
vrei să aibă? Dacă te gândeşti „cu cât mai puţine, cu atât mai bine”,
atunci de ce să nu începi să te păstrezi şi tu pentru el? Făcând asta,
puritatea ta va fi un dar pentru el, iar afecţiunea lui pentru tine va fi
cu atât mai neasemuită. Pe termen lung, asta vă va apropia unul de
altul mult mai mult decât toată „experienţa” pe care lumea îţi
recomandă s-o ai înainte de căsătorie.

42

Cântarea cântărilor 2,15 – n.a.
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Ai observat vreodată diferenţele dintre felul în care bărbaţii şi
femeile dau instrucţiuni de condus? Când un bărbat da indicaţii în
trafic, ele sună cam aşa:
Mergi spre sud pe Autostrada 5, 20 de kilometri. Când ajungi
la ieşirea 1A, fă dreapta pe strada Front. Apoi faci la dreapta pe
Cedar şi încă o dată dreapta pe State. Clădirea e la capătul străzii,
pe stânga.

Când o femeie dă instrucţiuni, acestea sunt pline de asigurări
liniştitoare:
Ia-o pe Autostrada 5, ca atunci când mergi spre parcul
acvatic. Mai întâi o să vezi portul, pe dreapta. Apoi treci de o
autostradă mare şi o staţie de troleibuz pe stânga. Mergi înainte.
Când te apropii de centru, aproape de restaurantul acela micuţ şi
cochet la care am fost luna trecută cu Nicole, aproape ai ajuns.
Aşa că trebuie să te pregăteşti să treci pe banda din dreapta. Dacă
începi să vezi semne de circulaţie pentru Mexic, ai mers prea
departe.

Când o femeie călătoreşte printr-o zonă necunoscută, îi place să
i se amintească că e pe drumul cel bun. Nu-i nimic rău în asta. E
reconfortant pentru ea să ştie că se află exact acolo unde ar trebui să
fie. Când un bărbat se aventurează într-o zonă necunoscută a
oraşului, nu-şi face aşa multe griji să se asigure că se află pe drumul
cel bun. Dacă se rătăceşte, o ia ca pe o joacă.
Ce vreau să spun prin asta e că, atunci când vine vorba să
navigheze prin anii de celibat ai vieţii, femeia are nevoie să fie
asigurată că ia deciziile potrivite. Uneori se simte de parcă ar
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conduce printr-o zonă întunecată şi periculoasă a oraşului, dorind să
găsească măcar un indiciu care să-i arate că nu s-a rătăcit complet.
Ia, spre exemplu, anxietatea exprimată în următorul e-mail
trimis de o studentă:
Actualul meu prieten şi societatea mă fac pur şi simplu să
cred că greşesc profund. E greşit să vrei ca prietenul tău, viitorul
soţ sau chiar soţul să te iubească aşa cum te iubeşte Dumnezeu? E
greşit să crezi că intimitatea fizică poate sta în calea acestui lucru?
Trebuie că sunt eu ciudată.

O altă fată mi-a scris: „Cred că singurul motiv pentru care le-ar
plăcea de mine e să fiu foarte activă sexual. După ce îmi dau papucii,
am impresia că e ceva în neregulă cu mine”. Cartea noastră poate le
va ajuta pe fete să nu se mai teamă că sunt anormale pentru că vor o
dragoste adevărată. Dar Dumnezeu a sădit în tine un instrument încă
şi mai bun care să te ajute să descoperi dragostea: intuiţia feminină.
Unul dintre cele mai sigure şi pătrunzătoare călăuze din lume
este inima de femeie – mai ales dacă este o femeie care se roagă. De
exemplu, cu nu foarte mult timp în urmă, am cunoscut un tată care
avea probleme cu dependenţa de pornografie pe internet. Era
consilier pentru tinerii din parohia lui şi tată de familie, dar nimeni
nu ştia de dependenţa lui secretă. Într-o zi, s-a rugat: „Doamne, chiar
vreau să fiu mai aproape de Tine”. La puţin timp după asta, o femeie
din parohia lui s-a apropiat de el şi i-a spus: „Am un mesaj din partea
Domnului pentru tine. Dar nu am nicio părere despre asta, să ştii.
Dacă vrei să fii mai aproape de Dumnezeu, trebuie să arunci
materialele pornografice. Trebuie să alegi între Dumnezeu şi ele”.
Este imposibil ca femeia aceea să fi ştiut ce făcea el în intimitatea
propriului cămin. Cuvintele i s-au înfipt drept în inimă. A renunţat la
obicei şi a cerut iertare familiei.
Dacă intuiţia unei femei credincioase poate ajuta un alt bărbat
să-şi învingă viciile, imaginează-ţi cât de folositoare ar fi ea în viaţa
de zi cu zi. Zilnic, inima ta îţi vorbeşte. În fiecare minut, Sfântul Duh
îţi trimite mesaje. Dar la fel ca şi conştiinţa, intuiţia unei femei poate
slăbi dacă ea o ignoră în mod repetat. De aceea, dacă ai o relaţie de
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dragoste, nu-ţi ignora inima când îţi spune: „Ascultă-mă. Te
foloseşte. Părăseşte-l”. Ai observat cât de mult regretăm când ne-am
ignorat intuiţia, în schimb parcă niciodată nu regretăm că am
ascultat-o?
Inima ta nu poate minţi. Dacă crezi că eşti folosită, probabil că
aşa e. Când o femeie este iubită, preţuită şi condusă spre Dumnezeu,
niciodată nu se va întreba dacă e folosită. Când intuiţia unei femei dă
alarma că „e folosită”, femeia trebuie să acţioneze în consecinţă,
înainte să se întâmple ceva mai grav. Ce ar trebui să facă? Fără nicio
ezitare, să pună în aplicare testul iubirii.
Testul iubirii
(Jason) În timp ce stăteam pe scenă în faţa câtorva sute de elevi
de liceu, scotoceam într-o cutie cu întrebările lor despre întâlniri şi
castitate. După ce am deschis o foaie împăturită, am răspuns
întrebării unui elev anonim. „Ar trebui să mă despart de iubita mea
dacă nu vrea să facă sex cu mine?”
Plini de curiozitate, elevii aşteptau răspunsul meu în tăcere.
„Da!” am spus eu. „Categoric.” Ochii li s-au făcut mari cât cepele şi
au rămas cu gura căscată. Pentru o secundă, multor fete li s-a putut
citi dezamăgirea pe chip, în timp ce grupuri de băieţi chicoteau
bucuroşi. Apoi am adăugat: „Sigur că ar trebui să te desparţi de ea.
De ce? Pentru că merită pe cineva infinit mai bun ca tine”. Fetele au
început să aplaude.
Dacă vrei să analizezi motivele pentru care un bărbat te iubeşte,
unul dintre cele mai bune feluri de a face asta e să aplici testul iubirii:
elimină actul sexual din relaţie şi vezi ce rămâne. Când o femeie
aplică unui bărbat acest test, va primi una din următoarele trei reacţii.
Reacţia nr. 1. După ce primeşte sentinţa ce-l condamnă la
abstinenţă, tipul poate deveni irascibil şi supărat. Va recurge la mai
multe tactici de manipulare pentru a convinge femeia să se
răzgândească. Acestea pot include mânie, învinovăţire sau afecţiune.
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Poate îi va spune cât de mult o iubeşte sau îi va reaminti că au mai
făcut-o în trecut (de parca ea ar fi uitat).
De ce se poartă aşa? Pentru că, dacă un bărbat nu îşi poate
controla sexualitatea, va încerca să controleze femeia făcând-o să
creadă că, oferindu-i lui favoruri sexuale, ei i se va îndeplini nevoia
de intimitate adevărată. Dacă nu o poate convinge, o va părăsi ori de
îndată, ori în timp. În ochii lui, plăcerea era cea care alimenta relaţia.
Când plăcerea iese din discuţie, nici el nu va mai sta mult. Iubirea nu
se află niciodată la baza acestui gen de relaţii. Hormonii bărbatului
sunt la baza ei. Când el nu mai e buricul pământului, îşi ia zborul. În
acest moment, femeia are parte de o revelaţie dureroasă (care
probabil nu e o noutate): el voia sex, nu pe ea.
Dacă o fată e tentată să aibă remuşcări pentru că are standarde
morale, ea trebuie să-şi dea seama că probabil alte fete i-au cedat lui
în trecut. Dacă cedează, va ajunge aşa cum sunt ele acum… o parte
din trecutul lui! Unele fete gândesc: „Dacă nu fac sex cu el, mă va
părăsi. Dar dacă fac, poate va rămâne lângă mine”. Dacă strategia
asta ar funcţiona, el ar fi încă împreună cu fosta lui prietenă. Ai
observat vreodată că, cu cât o fată ajunge mai repede în pat cu un
băiat, cu atât mai repede el pleacă? Şi cu cât amână mai mult să aibă
relaţii sexuale cu el, cu atât mai mult rezistă împreună?
Fă-ţi curaj şi lasă-l să plece. Există lucruri mai grele pe lume
decât să dai papucii unui tip chipeş care se iubeşte numai pe sine. Şi
dacă încă nu ţi-ai dat întâlnire cu el, spune „pas”. În loc să-i dai ce
vrea ca să-i păstrezi interesul – şi în timpul ăsta să te întrebi dacă te
iubeşte vreun pic – fă testul iubirii înainte să deveniţi prieteni. Dacă
pică testul, vei şti că ai evitat o catastrofă. Astfel uşa rămâne deschisă
pentru dragostea adevărată.
Reacţia nr. 2. Când o femeie îi spune prietenului ei că vrea să fie
castă, cel mai probabil ea va primi următoarea reacţie: deşi nu va fi
extaziat, el va spune ceva de genul „E în regulă. Sunt bărbat şi ştii că
am dorinţele mele. Dar te respect. Dacă vrei asta, te înţeleg”. La
început, poate vei fi impresionată de faptul că el nu s-a enervat. Dar
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în scurt timp, dorinţele lui vor ieşi la suprafaţă. Începe să întrebe: „Ei
bine, nu putem să facem măcar asta sau aia?”. Pentru că nu înţelege
rostul purităţii, se gândeşte la un singur lucru: cât de departe poate
merge fără să o facă pe ea să se simtă vinovată.
După ce şi-a aruncat pilulele anticoncepţionale ca o declaraţie a
noii ei purităţi, o femeie mi-a scris un e-mail în care mi-a descris
reacţia prietenului ei. Acesta îi trimisese un SMS:
Gândul că vei fi mai fericită şi mai sănătoasă pe termen lung
mă bucură... Te iubesc. Şi asta nu se va schimba în funcţie de câte
ori facem sex… eşti una dintre cele mai bune prietene ale mele, o
fată minunată şi o persoană cu care-mi place să-mi petrec timpul.
Şi indiferent dacă vrei să facem sex constant sau să-ţi petreci restul
zilelor în castitate, eu te susţin (pupic pe frunte). Te iubesc,
scumpa mea.

Sună chiar bine. Păcat că, după câteva săptămâni, el era supărat
pentru că ea nu se răzgândise. Pretenţiile iubirii începeau să se facă
simţite, iar el nu ştia ce să facă. I-a trimis un alt SMS:
Te rog să nu crezi că vreau ca totul să se sfârşească. Chiar nu
vreau. Doar că îmi muşc buzele în continuu pentru că acum nu
mai ştiu ce te ţine lângă mine. Simt că nu am idee în ce direcţie
ne-am putea îndrepta de acum încolo.

Încercând să se lămurească ce-i cu toate astea, femeia m-a
întrebat:
Dacă sexul nu e un factor în relaţie, atunci ce altceva mai e? Să
iau din nou pilula şi să mă întorc la viaţa de dinainte? Sau să
încercăm să ne cunoaştem mai bine, dar nu în sens fizic? Simt că
dacă aleg prima opţiune, vom rămâne împreună mai multă vreme,
dar numai pentru că am tras de timp cu ajutorul plăcerii trupului.

Ce i-ai recomanda să facă? Pilula nu-i va rezolva problemele.
Doar le va ascunde. Adevărata problemă e lipsa iubirii adevărate şi
necondiţionate.
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Castitatea e un adevărat test al dragostei şi e trist când bărbatul îl
pică. Dar soluţia nu e să arunci testul la gunoi. Ar fi ca şi cum te-ai
pregăti pentru Facultatea de Medicină şi te-ai gândi: „O să pic
examenul de admitere. Ce să fac? Ştiu! O să rup testul în bucăţi şi-l
arunc la gunoi ca să nu văd rezultatul!” Rezultatele vor ieşi la iveală
până la urmă, chiar dacă încerci să faci testul să dispară. La fel, nu te
poţi ascunde nici de ceea testul de puritate ar scoate la suprafaţă.
O femeie ne-a povestit:
Când i-am spus lui Jacob, a reacţionat ca un gentleman, ca şi
cum îmi respecta ideea, dar apoi a început să-mi ţină un întreg
discurs despre sexul protejat etc., dar eu îi zic: „Nu, nu vreau să
fac sex cu tine. Nu suntem căsătoriţi”. Aşa că acum pare să-mi
respecte decizia, încă mai vrea să ne întâlnim, dar l-am întrebat:
„Jacob, cât o să mai continuăm aşa?”. Şi mi-a spus: „Cât vrei
tu”. Ca şi cum el nu insistă; dar eu mă simt forţată. E ciudat.
Pare să fie un tip de treabă, dar uneori sună fals.

Dacă o fată sau o femeie a avut relaţii cu tipi agresivi în trecut,
ea va fi impresionată de faptul că un bărbat e dispus să-i respecte
limitele. Problema e că relaţia începe să semene cu relaţia dintre un
căţeluş supra-excitat şi stăpânul care trebuie să-l ţină închis într-o
cutie de carton: „Cerber, dacă stai aici, eşti băiat bun”! Stăpânul ştie
că, dacă nu ar mai exista cutia, câinele şi-ar face de cap prin toată
casa, ar roade canapeaua şi ar păta covoarele. Aşadar, cutia impune
limite pentru căţel, iar stăpânul e fericit dacă acesta nu le încalcă.
În acelaşi fel, dacă ideea purităţii vine numai din partea femeii,
bărbatul va crede că singura lui obligaţie e să-i respecte valorile. În
mintea lui, va începe să creadă că ea îi datorează o recompensă
pentru că el îi respectă regulile. Lucrurile pot merge ca unse pentru o
vreme, iar ea va admira faptul că el e aşa de drăguţ să-i respectă
limitele. Şi poate că el e „drăguţ”. Dar hai să fim sinceri: aproape
orice bărbat de pe planetă poate să fie „drăguţ”. Eu am avut un
hamster care era drăguţ. Adevărata întrebare e: câţi bărbaţi au
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maturitatea şi curajul de a te duce mai aproape de Rai? Dacă nu are
aceste calităţi, nu-ţi pierde vremea cu el.
O femeie mi-a spus că, deşi iubitul ei era foarte supărat pentru
că ea nu mai dorea să continue relaţia sexuală, era dispus să rămână
împreună cu ea. Ce frumos din partea lui! La început, a refuzat să
vorbească cu ea în semn de dezaprobare pentru jurământul ei de
puritate. Apoi i-a pus credinţa la îndoială şi standardele etice şi a
continuat cu un acces de furie legat de noile ei limite. Ea mi-a spus:
„Nu vreau să mă despart de el, pentru că e un tip perfect”.
Dacă asta reprezintă pentru tine bărbatul ideal, atunci trebuie să
iei o pauză de relaţii amoroase. Dacă prietenul tău se aşteaptă să-i ţii
o pledoarie despre virtuţile castităţii, ceva nu-i în regulă.
Sentimentele tale ar trebui să fie de ajuns pentru a-i câştiga respectul,
şi nu e nevoie să-i ceri scuze pentru faptul că ai valori morale. Tot ce
trebuie să ştie e că nu merită dăruirea totală a trupului tău până nu ţi
se dăruieşte la rândul lui în căsătorie. Indiferent de părerea lui, nu
lăsa niciun băiat să te facă să crezi că-ţi face o favoare nemăsurată
prin faptul că nu face sex cu tine. E datoria lui de gentleman şi nu ai
nicio obligaţie faţă de el pentru că şi-o îndeplineşte.
Dacă încearcă să te facă să te simţi vinovată, te manipulează.
Îmi aduc aminte că o tânără mi-a spus despre prietenul ei care se
plângea: „Nu e drept să iei decizia asta despre castitate fără ca măcar
să vorbeşti mai întâi cu mine”. De parcă ar fi avut nevoie de bilet de
voie de la el ca să aibă grijă de ea! Dacă un bărbat este dezamăgit că
ai valori morale, lasă-l să fie. E mai bine să fie el dezamăgit decât săţi cobori tu standardele. Femeile din ziua de azi sunt atât de timide şi
le e atât de teamă să nu rănească sentimentele unui bărbat, încât
deseori ajung să-şi facă lor însele un rău incalculabil.
Aşadar, dacă-i spui unui bărbat că vrei să fii castă şi la început
pare să primească bine vestea, nu pune mare preţ pe cuvintele lui. Fii
atentă la faptele lui. Fii pură şi vezi cât de mult te iubeşte de fapt.
Nu-ţi fie teamă că dragostea te va ocoli dacă ieşi dintr-o relaţie
impură. Poate tocmai deschizi uşa iubirii pe care ţi-ai dorit-o
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dintotdeauna. Aşa cum spunea un dramaturg britanic: „Fiecare ieşire
e o intrare spre altundeva”.43
Reacţia nr. 3. Dacă reacţia nr. 1 a constat în frustrare imediată şi
dezacord, iar reacţia nr. 2 a fost o pseudo-înţelegere urmată de
manipulare subtilă, reacţia nr. 3 e acceptare deplină. La auzul veştii
că vrei să fii castă, bărbatul ar trebui să se bucure că a găsit o femeie
care împărtăşeşte aceleaşi valori morale ca şi el. Chiar dacă aţi făcut
greşeli în trecut, el ar putea spune: „Ştii, mă gândeam la acelaşi
lucru. Hai s-o luăm de la început”. Un asemenea bărbat nu numai că
e dispus să te aştepte pe tine, ci va aştepta cu tine. Dacă ai un
moment de slăbiciune, el va fi puternic. Daca el e tentat, tu poţi fi cea
rezistentă. Cu alte cuvinte, e un parteneriat în care aveţi acelaşi ţel.
Din cele trei reacţii la testul iubirii, a treia este cea mai rar
întâlnită. Un motiv pentru raritatea ei este faptul că, dacă o fată simte
nevoia să tragă linie când vine vorba de sex, acest lucru implică ideea
că bărbatul nu s-a obosit s-o facă. Nu ar trebui să te rogi de un băiat
să se poarte frumos.
(Crystalina) Am avut relaţii în care simţeam mereu povara
aşteptărilor lui sexuale. Dar când am început să ies cu Jason, în
relaţia noastră nu a existat o astfel de presiune. De fapt, niciodată n-a
trebuit să-i spunem celuilalt să se oprească. Pentru că am preţuit
puritatea, nu ne-am pus unul pe celălalt în situaţii compromiţătoare.
Vor exista momente în care fiecare pereche va trebui să spună
„nu” tentaţiilor. Dar e o mare diferenţă între a vă lupta împreună
pentru a rămâne caşti şi nevoia de a respinge avansurile unui tip la
fiecare întâlnire. O studentă ne-a scris într-un e-mail despre efortul ei
şi al prietenului ei pentru a avea o relaţie decentă. Numea strădania
lor în echipă pentru puritate „o luptă plină de bucurie”. Cuvintele ei
vorbeau despre un parteneriat real cu iubitul ei, şi nu despre un
conflict de interese.

43

Tom Stoppard, http://www.brainyquote.com/quotes/authors/t/
tom_stoppard.html – n.a.
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Nu e nevoie să aplici testul iubirii în mod repetat aceluiaşi
bărbat. Ori e de acord, ori ba. Când ai spus „nu”, asta nu înseamnă
„încearcă mai târziu”. Deseori, fetele îşi roagă iubiţii iar şi iar să se
oprească. Adevărata ei problemă nu e să-i spună lui „nu”, ci să îşi
dea ea seama de ce se omoară atâta după dragostea unui tip care nu o
respectă. Imaginează-ţi de câte ori mai bine s-ar simţi într-o prietenie
în care nu ar trebui să-şi piardă timpul şi energia încercând să-l
înveţe pe el cum să se poarte!
Chiar dacă tu şi prietenul tău aţi făcut greşeli în trecut, e posibil
să o luaţi de la capăt. Dar decizia trebuie să fie reciprocă, nu impusă.
O studentă ne-a spus cum ea şi prietenul ei au reuşit să facă exact
acest lucru:
Ştiu că n-ar trebui să spun asta, dar dacă am fi continuat să
trăim aşa, s-ar fi sfârşit rău de tot. Acum mă uit la el şi ştiu că vrea
să fie cu mine din motivele potrivite. Asta mă face fericită. În
ultima lună am simţit o legătură puternică între noi şi e incredibil!

Unele femei amână la nesfârşit testul iubirii (pentru că ştiu că
prietenii lor îl vor pica), dar ceea ce nu ştiu ele este că testul
întotdeauna dă roade. Ori îţi va deschide ochii asupra unei iubiri
false, ori îţi va aduce liniştea că relaţia ta e puternică. Oricum ar fi,
ieşi în câştig. Dar fata care nu învaţă niciodată să spună „nu” e cea
care va avea cele mai multe greutăţi în aflarea iubirii adevărate. Ea
pierde prea mult timp cu păcăleala pe care ţi-o oferă plăcerea
trupului.
Satisfacţia de a avea standarde
Tyler şi Amanda erau împreună de opt luni când s-au culcat
prima oară împreună. Erau în anul doi de facultate şi niciunul nu
avusese vreodată o relaţie mai serioasă decât aceasta. Dar după
câteva luni de dormit împreună, Amanda s-a hotărât să-i spună lui
Tyler că vrea să înceteze. Nu pentru că nu îi plăcea apropierea dintre
ei doi, dar nu fusese crescută aşa şi ştia că părinţii ei ar fi fost distruşi
dacă ar fi aflat vreodată.
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Îi era teamă de reacţia lui Tyler, dar spera că el o va respecta,
aşa cum făcuse şi până atunci. Amanda i-a spus ce simţea într-o
conversaţie lungă… iar el a fost de acord! Amanda ne-a scris într-un
e-mail:
Am rămas destul de şocată când a spus-o, dar am fost fericită
şi m-am simţit cu mult mai iubită decât mă simţisem vreodată în
timpul sexului. Descopăr că sunt atât de fericită şi entuziasmată
când mă gândesc la relaţia noastră. Tot ce facem acum împreună e
grozav! E mai puţin stresant şi ne place la nebunie să ne ţinem pur
şi simplu de mână şi să vorbim. Mă simt atât de norocoasă că am
un asemenea prieten. Pot să spun „nu” şi mă simt atât de bine să
văd că mă respectă. Iar ceea ce e încă şi mai bine e că acum şi eu
mă respect mai mult.

O altă tânără ne-a scris odată că a descoperit iubirea castă după
un lung şir de aventuri lipsite de sens: „Pot zâmbi pentru că ştiu că
am descoperit dragostea curată. Nu cred să existe pe lume sentiment
mai frumos decât acesta”.
După cum poţi vedea, castitatea nu e neapărat o condamnare la o
viaţă de izolare şi singurătate. Chiar dacă o relaţie se termină pentru
că tipul e incapabil să se ridice la înălţimea standardelor tale, îl poţi
părăsi cu demnitatea neştirbită. În loc să umbli împovărată de
remuşcări pentru câte compromisuri ai făcut ca să-l păstrezi lângă
tine, poţi ţine capul sus. Asta nu numai că îţi va spori încrederea în
tine, ba chiar renunţarea la o relaţie nocivă poate avea şi efecte de
durată asupra lui! După ce s-a despărţit de un tip care nu o respecta,
Alexis scria:
De curând l-am întâlnit pe fostul meu prieten şi e complet
altul. E mult mai respectuos cu fetele şi pare mult mai fericit.
Mi-a spus că, după ce l-am părăsit atât de brusc (pentru că nu
putea accepta hotărârea mea de a aştepta până la căsătorie), a
reflectat mult. Acum învaţă să respecte fetele şi s-a hotărât să-şi
ia şi el un angajament: să aştepte până îşi va întâlni mireasa. Are
un trecut, dar încearcă să-l lase în urmă pentru a avea un viitor
mai bun. Mă bucur că am putut... hm, să-l pun la locul lui!
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Daca rămâi fidelă valorilor tale morale când ieşi cu băieţii, vei
observa că de cele mai multe ori când o relaţie se sfârşeşte, acest
lucru se petrece pe un alt ton. Dacă el e de acord cu standardele tale,
dar lucrurile se sfârşesc între voi doi, sfârşitul nu mai e atât de amar.
E mai uşor să pui punct. De aceea, mulţi oameni caşti rămân prieteni
după ce se despart. Cât de des se întâmplă asta pentru cei care nu
rămân puri? Unii au nevoie chiar de un avocat specializat în divorţuri
pentru a-şi rezolva dramele!
Nu e nevoie să fie aşa. Îţi poţi imagina cum ar fi să închei o
relaţie şi să fii mai bună după ce l-ai cunoscut pe tipul respectiv? Îţi
poţi imagina o relaţie care să te ajute să devii tu însăţi? Aşa ar trebui
să fie o relaţie. Chiar dacă lucrurile n-au mers bine în trecut, acum ai
şansa s-o iei de la început. Menţine-ţi standardele, pentru că dacă o
femeie trebuie să-şi coboare valorile morale pentru a găsi dragostea,
atunci nu este dragoste ceea ce găseşte.
Cum să spui „nu” (lui şi ţie)
Chiar dacă ai legat o prietenie bună, tot va trebui să ţii ştacheta
sus. Tentaţiile nu dispar doar pentru că ţi-ai luat un angajament de
puritate şi te duci la biserică împreună cu iubitul tău. De fapt, cu cât
te apropii de un bărbat, cu atât mai mult vei dori să-ţi exprimi fizic
sentimentele. Ce ar trebui să facă o fată cu dorinţele ei?
Un răspuns neadecvat ar fi să spunem: „Dorinţele trupeşti sunt
greşite, dar partea spirituală e bună. Încearcă să fii cât mai
credincioasă cu putinţă”. Acest sfat ar fi incomplet, pentru că
Dumnezeu ţi-a creat şi sufletul, şi trupul. El ţi-a dat aceste dorinţe.
Deşi asta ar putea scandaliza pe unii cititori, El e cel care a inventat
sexul. Când ne dorim o unire sexuală, dorim un lucru bun.
Nu e nicio ruşine ca o femeie să dorească unirea trupurilor dintre
soţ şi soţie. Totuşi, dorinţele noastre pentru ceea ce e bun pot deveni
întinate de egoism şi nerăbdare. Ceea ce trebuie noi să facem e să
avem relaţii mai profunde cu Dumnezeu pentru a putea creşte în
virtute. Pe măsură ce progresăm în iubire, răbdare, altruism, aceste
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calităţi vor influenţa modul în care căutăm împlinirea dorinţelor
noastre. Aceste virtuţi ne vor influenţa dorinţele, ajutându-ne să ne
dorim puritatea. În timp, vom învăţa să integrăm dorinţele sexuale
pentru ca relaţiile noastre să devină expresii vizibile ale iubirii ce o
avem pentru Dumnezeu.
E normal să existe tentaţii, dar ce trebuie să faci când apar? Pentru
a ieşi dintr-o situaţie mai încinsă, dă-ţi seama că ai puterea să alegi
între virtute şi păcat. Dacă îţi vine greu să te automotivezi când e să
opreşti plăcerea, întoarce-ţi inima către Dumnezeu şi spune o
rugăciune rapidă care să-ţi dea putere. Apoi, fără să mai zăboveşti,
opreşte-te din ceea ce faci. Va fi întotdeauna o dezamăgire pentru
unul sau ambii parteneri, dar cineva trebuie s-o facă. Prin asta nu
încerci să distrugi pasiunea, ci, în loc să iroseşti distracţia, o păstrezi
pentru mai târziu. O păstrezi pentru locul ei de drept: căsătoria. Pe
măsură ce procedezi aşa, ştii că de fiecare dată când rezişti tentaţiei
oferite de plăcerea trupească, devii mai puternică pentru a iubi cu
adevărat.
Tentaţiile sunt mai uşor de depăşit atunci când există o distanţă
între voi. Imaginează-ţi că un hoţ încearcă să-ţi intre în casă şi-l vezi
prin vizorul de la uşă. Cel mai bun lucru e să încui uşa. Dacă nu faci
asta, el va încerca s-o deschidă. Dacă pune piciorul în prag, e mai
greu s-o închizi. Dar odată ce a pătruns în casă, e aproape imposibil
să-l dai afară. În acelaşi fel, cu cât aştepţi mai mult să îndepărtezi
tentaţia, cu atât devii mai vulnerabilă şi cu atât mai greu va fi să
rezişti. Aşadar, stabileşte limite clare care te pot ajuta să eviţi
tentaţiile înainte ca ele să înceapă. Pentru început:
1. Fereşte-te de situaţiile în care ştii că poţi greşi. De exemplu,
nu te îmbăta niciodată. De asemenea, nu intraţi în dormitor. Dacă eşti
în facultate, aminteşte-ţi că dormitorul tău e camera de cămin. Prin
urmare, dacă sunteţi împreună la cămin, e mai înţelept să fie şi alte
persoane cu voi. Dacă sunteţi singuri, ţine uşa deschisă şi nu staţi în
pat.
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2. Stabileşte limite clare. De exemplu, fără atingeri în locuri
intime şi fără să dormiţi împreună. Cărţile vechi despre castitate le
recomandau celor doi să evite „cuibăritul” (în orig. petting).
Întotdeauna ne-a amuzat termenul pentru că îl face pe om să pară un
fel de hibrid între un animal de pradă şi unul domestic. Dar e un sfat
înţelept. Atingerile intime şi îmbrăţişările sunt excitante şi nu fac
decât să îngreuneze situaţia. Fii cât mai simplu în gesturile de
afecţiune pentru că, cu cât mergi mai departe, cu atât vei dori să
mergi şi mai departe. Cu alte cuvinte, cu cât eşti mai pură, cu atât
mai uşor e să rămâi pură.
Asta te poate frapa ca puritanism, dar gândeşte-te un pic. E o
zicală: „Dacă nu mergi nicăieri, ce cauţi în tren?” De ce să stârneşti
intenţionat dorinţe care oricum trebuie respinse? Cu cât faci mai
multe lucruri cu el, cu atât mai multe fantezii veţi avea despre asta,
iar când sunteţi împreună, cu atât mai uşor vă va fi să reveniţi la
vechile năravuri. Atunci limitele vor deveni din ce în ce mai vagi şi
îţi va fi din ce în ce mai dificil să te opreşti.
3. Dacă te logodeşti, nu te lungi cu logodna (de preferat între
şase şi nouă luni). Nu accepta inelul dacă data căsătoriei se
prefigurează la mai mult de un an. Logodna trebuie să fie o perioadă
palpitantă în care te pregăteşti pentru mariaj, îţi alegi rochia şi trimiţi
invitaţiile. Nu trebuie să te simţi asemenea lui Moise, căruia i-au
trebuit 40 de ani ca să traverseze deşertul.
4. $u permite niciodată ca o relaţie să te izoleze de prieteni şi
familie. După ce a absolvit facultatea, o fată ne-a împărtăşit
remuşcările legate de relaţia ei neechilibrată:
Vorbesc cu prietenii din facultate despre experienţele lor din
timpul studenţiei şi le e aşa de dor de perioada aceea: camaraderia,
prietenia, grupul. În final, singurul meu prieten apropiat din
facultate a fost Matt. Mă uit în urmă şi văd patru ani irosiţi pe un
băiat/bărbat care nu mă merita deloc. M-am gândit atât de puţin la
mine însămi încât am permis să mă pierd complet în el.
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5. Roagă-te şi posteşte. Viaţa ta va reflecta întotdeauna puterea
rugăciunilor tale. Cu cât uniunea ta cu Dumnezeu e mai mare, cu atât
viaţa ta de zi cu zi se va transforma. O formă uitată de rugăciune e
postul. Asta înseamnă să te abţii de la ceva care-ţi place. Poate fi
orice, de la ketchup la snack-uri între mese sau un post sever
constituit din pâine şi apă la una din mese sau chiar timp de o zi,
dacă eşti în stare.
În ochii lumii, sfatul acesta poate suna ridicol. Tu vrei să ştii
cum să eviţi greşelile sexuale cu prietenul tău, iar noi îţi spunem să
mănânci mai puţin ketchup. Dar postul ajută la mai multe lucruri. Îţi
antrenează autocontrolul şi te ajută să pui stăpânire pe dorinţele
trupeşti. Îţi învaţă trupul să asculte mintea. Cu alte cuvinte, îţi înveţi
trupul că nu va muri dacă nu primeşte tot ce vrea. Ai văzut vreodată
un copil făcând o scenă în magazinul de jucării? Uneori, când ne
răsfăţăm trupul cu plăceri, se comportă ca un copil răsfăţat care nu
acceptă un refuz. Postul te ajută să devii stăpânul trupului tău.
Să posteşti intenţionat este ca şi cum trupul tău se roagă. Îţi
îndreaptă inima şi mintea către Dumnezeu şi devine mai uşor să te
rogi. Poţi oferi postul ca rugăciune pentru puritate sau ai putea să îl
oferi pentru prietenul sau viitorul tău soţ.
6. Creează strategii pentru a rămâne pură. Vorbiţi unul cu
altul despre metode prin care puteţi păstra simplitatea iubirii
voastre. De exemplu, dacă vezi că tu şi prietenul tău mergeţi prea
departe, sărută-l pe frunte. Ăsta poate fi un semn între voi doi că
trebuie s-o luaţi mai încet. Limitaţi-vă la lucruri simple şi veţi
descoperi un alt fel de pace în relaţia voastră. După ce a încercat
această alternativă, o tânără a descoperit că „mă simt mândră de
relaţia mea în loc să-mi fie ruşine”.
Recăderile
Unele dintre cele mai frecvente e-mailuri pe care le primim
spun: „Deşi eu şi prietenul meu am vorbit despre limite, deseori se
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întâmplă să mergem prea departe. Îmi pare rău că se întâmplă, dar tot
repetăm greşeala. Ce să facem?”
Doar pentru că aţi mai făcut-o nu înseamnă că trebuie s-o faceţi
din nou. Odată ce o pereche a trecut peste anumite limite ale
intimităţii sexuale, devine cu atât mai greu să evite repetarea greşelii
pe viitor. Asta se datorează parţial şi faptului că Dumnezeu ne-a
conceput dorinţele sexuale astfel încât să ne consume în totalitate. Cu
alte cuvinte, când aprindem flacăra dorinţei sexuale, poate deveni
asemenea unui incendiu forestier care, lăsat de capul lui, poate
distruge totul în cale. Dacă vâlvătaia nu poate fi oprită, atunci poate
distruge o relaţie din temelii.
E foarte tragic când doi oameni care se iubesc foarte mult permit
pasiunii să le distrugă dragostea. Cum poţi să te protejezi de asta?
Dacă simţi că aţi depăşit deja anumite limite, i-ai putea spune
prietenului tău:
Ştii că-mi doresc mult să fiu cu tine şi de ceva vreme vreau să
vorbesc cu tine despre asta. Dar mi-a fost teamă într-un fel s-o
spun. Ştiu că vrei să fiu deschisă şi sinceră cu tine, aşa că uite:
când ajungem la partea fizică şi lucrurile încep să se mişte prea
repede, o parte din mine vrea să continue, dar inima îmi spune să
mă opresc. Nu vreau să spun nimic la momentul respectiv pentru
că nu vreau să te rănesc sau să intrăm într-o situaţie jenantă. Şi
uneori nu vreau să mă opresc. E ca o luptă care se duce în mintea
mea şi nu mă lasă să-mi găsesc pacea. Nu dau vina pe tine pentru
asta; vreau însă să-ţi spun că am nevoie de ajutorul tău ca să nu
mai ajungem atât de departe. Te rog, nu mai aştepta ca eu să spun
„stop”. Aici e cheia. Ştiu că iubirea noastră va fi mai puternică
dacă menţinem lucrurile caste.

Spune-i că te simţi slabă în situaţia aceasta şi că vrei ca el să te
conducă spre puritate. Spune-i că vrei să-i poţi încredinţa sufletul tău.
Bărbaţii funcţionează cel mai bine când au o sarcină de îndeplinit.
Asta nu înseamnă că tu nu vei mai avea nicio răspundere, ci
înseamnă să-l faci să aibă un simţ mai mare al răspunderii pentru a vă
menţine în puritate. Va respecta limitele mai bine dacă nu va mai
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aştepta ca tu să-i spui de fiecare dată care sunt aceste limite. Între
timp, asumă-ţi şi tu acelaşi rol. Nu aştepta ca el să spună „nu”, pentru
că şi sufletul lui e în mâinile tale.
Pe viitor, vei şti că ai mers prea departe dacă începe să te roadă
conştiinţa. Te gândeşti: „Încă un minut şi ne oprim”, sau: „Nu e
prima oară. Ce contează dacă o mai facem odată?”, sau: „Se va opri
în curând”. După aceea, vei avea remuşcări: „Îmi doresc să ne fi oprit
mai devreme. Cum am ajuns iar acolo?” Şi-apoi ajungeţi să aveţi din
nou acea „discuţie”:
– Trebuie să ne străduim mai mult.
– Da, îmi pare rău că s-a întâmplat.
– Şi mie.
O tânără ne-a spus că şi-a dat seama că mersese prea departe cu
iubitul ei pentru că „mă simţeam aşa de groaznic şi încă îmi pare rău
ca s-a întâmplat, dar ştiu că intenţiile mele erau bune. Atunci de ce
mi-e atât de ruşine?”
Pentru a împiedica asemenea drame, caută pe cineva care te
poate sfătui. Amândoi aveţi nevoie de asta. Nu te poţi aştepta să
câştigi bătălia pentru puritate luptând de unul singur. Ai nevoie de o
pereche cu o căsătorie solidă, un preot, un consilier pentru tineri, un
model bun de urmat cu care să te întâlneşti în mod regulat. Fii
deschisă şi sinceră cu privire la situaţia în care te afli şi la perioadele
în care cedezi tentaţiei. Fără asta, nu ştim cât succes vei avea. Iată cât
e de important!
Deşi un sfătuitor bun vă poate ajuta să transformaţi puritatea din
ideal în ceva real, puritatea fiecărei persoane depinde în ultimă
instanţă numai de persoana respectivă. Dar dacă luptaţi împreună
pentru castitate, întotdeauna vă veţi privi unul pe celălalt ca pe un
dar.
Darul iubirii
(Jason) În ziua nunţii noastre, stăteam în faţa altarului şi priveam
silueta Crystalinei prin uşile cu vitralii ale Bisericii. Uşile s-au deschis,
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vioara şi orga au început să cânte, iar pe obrajii ei şi ai mei au prins să
curgă lacrimi. În timp ce păşea spre mine privindu-mă prin voal, m-am
gândit cum mâinile lui Dumnezeu Tatăl erau în spatele ei, oferindu-mi-o
în dar. Am înţeles că prin lupta noastră pentru puritate, lăsând dăruirea
noastră reciprocă în mâinile Lui până la momentul ales de El, Îi aducem
cinste şi mulţumire.
Înainte să ne căsătorim, puteam simţi chemarea Lui constantă
spre o puritate mai profundă. Nu ca şi cum Dumnezeu n-ar fi fost
niciodată mulţumit de noi, doar că ne îndemna cu blândeţe să ne
luăm un angajament mai profund faţă de El prin modul în care ne
exprimam afecţiunea unul pentru celălalt. Ne îndemna mereu să fim
mai generoşi cu El ca răsplată pentru generozitatea pe care El ne-o
arăta nouă. Părea că, cu cât îi dăruiam mai mult, cu atât primeam mai
mult de la El. Era de parcă voia să fim mai generoşi cu El, mai mult
spre binele nostru decât spre binele Lui.
Dacă simţi că tu şi prietenul tău cădeţi pradă tentaţiilor în mod
repetat, trebuie să schimbaţi acest comportament sau să luaţi o pauză.
Dacă nu sunteţi capabili să aveţi o relaţie castă, asta poate fi un semn
că nu sunteţi pregătiţi pentru o relaţie. Asta nu e valabil numai pentru
fete de cincisprezece ani, ci şi pentru femeile de treizeci şi cinci.
Dacă nu ştii ce să faci, eu sunt întotdeauna de părere că dragostea
este răspunsul la toate problemele. Iubeşte-ţi trupul. Iubeşte-ţi
viitorul soţ. Iubeşte-l pe Dumnezeu. Dacă faci toate acestea, cu
timpul calea pe care o ai de urmat îţi va deveni clară.
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(Crystalina) Ca femei, când relaţiile noastre încep să capete şi o
dimensiune fizică, tendinţa firească e să păstrăm relaţia. Dacă ne
dăruim trupeşte, nu vrem să-l pierdem pe tipul respectiv. Dacă eşti
creştină, începi să ai mustrări de conştiinţă. Vei încerca să cauţi scuze
prin care un anumit comportament sexual să pară acceptabil sau
dragostea noastră să poată fi considerată mai importantă decât
valorile morale. Trăim cu impresia eronată că suntem excepţia de la
regulă deoarece dragostea noastră - credem noi - este unică. Aceasta
e ispita tuturor cuplurilor: să se considere deasupra legilor lui
Dumnezeu, de parcă emoţiile ne-ar putea înălţa comportamentul mai
presus de orice reproş.
Când e vorba să afli cât de departe e prea departe, unii
recomandă să-ţi acorzi un timp pentru a-ţi descoperi propriile valori,
lucrurile pe care te simţi „pregătită” să le faci cu cineva. Cu alte
cuvinte, cât de departe este prea departe pentru tine? Problema cu
acest mod de gândire este că totul e relativ. Altfel spus:
Valorile mele pot fi diferite de valorile tale şi ceea ce e bine
pentru mine poate să nu fie bine pentru tine. Dacă eu şi prietenul
meu avem sentimente puternice unul pentru celălalt şi relaţia
noastră rezistă de destul timp, nu ar trebui să ne putem exprima
sentimentele în orice fel vrem?

Problema cu acest mod de gândire e că autoritatea supremă este
dată de propriile sentimente. Ele fac din părerile noastre un
dumnezeu, transformându-ne pe noi în autorii binelui şi răului.
Acesta este miezul problemei când vorbim de luarea deciziilor
referitoare la trupurile şi sexualitatea noastră. Oare ţine de fiecare
pereche să-şi stabilească propriile legi morale?
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Din cauza mândriei noastre îndărătnice, putem presupune că
Dumnezeu a creat legile morale pentru a ne face nefericiţi. Mai ales
în domeniul moralităţii sexuale – unde gratificarea vine cel mai
repede – tindem să-L dăm la o parte pe Dumnezeu. Cât despre restul
celor zece porunci ale lui Dumnezeu, nu ne enervează toate la fel de
mult: „Să nu ucizi? De acord. Să nu furi? Mi se pare corect. Să nu
râvnesc la bunul altuia? Da, mă pot abţine. Să nu faci fapte necurate?
CE?!”
Pentru cei care doresc să iubească, legea lui Dumnezeu nu e o
povară. Mai degrabă, poruncile ne fac liberi ca să iubim. Din
nefericire, mulţi oameni văd poruncile şi capătă impresia greşită că
ele sunt esenţa vieţii de creştin. Se gândesc: „Dacă vreau să-L
mulţumesc pe Dumnezeu, trebuie să urmez poruncile. Atunci, când
mor o să ajung în Rai”. Asta nu înseamnă că eşti creştin. Înseamnă că
faci troc: „Îi dau asta lui Dumnezeu, iar El nu o să mă trimită în Iad”.
O părere atât de minimalistă despre viaţa creştină cu siguranţă nu are
puterea să motiveze pe cineva să renunţe la tot şi să-L urmeze pe
Cristos.
Nu poate exista decât un singur Dumnezeu. Ori luăm noi toate
hotărârile, ori avem încredere în ceea ce ne-a arătat El. Potrivit lui
Dumnezeu, vei şti că eşti gata pentru sex când o să ai verigheta pe
deget. Cu alte cuvinte, ar trebui să-ţi dezvălui trupul în faţa unui
bărbat numai după ce el ţi-a ridicat vălul de mireasă.
Puritatea înseamnă umilinţa de a ne deschide voinţei lui
Dumnezeu. În loc să ne întrebăm cât de departe putem merge cu
păcatul, începem să ne întrebăm cât de departe putem ajunge în
iubire. Asta nu înseamnă că vom scăpa de ispite, dar când acestea ni
se vor ivi în cale, nu ne crispăm întrebându-ne: „Sunt pregătită
pentru asta? Pot să fac asta cu el?”. În schimb, ne deschidem inimile
către Dumnezeu şi îl întrebăm cu curaj: „Ce înseamnă puritatea prin
ochii Tăi, şi cum vrei să-mi trăiesc viaţa?”. În loc să vezi castitatea
într-o lumină negativă – ca şi cum ea înseamnă doar absenţa
păcatului trupesc – priveşte-o într-o lumină pozitivă, ca pe libertatea
de a-ţi exprima dragostea pentru Dumnezeu prin intermediul trupului
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tău. În loc să vezi castitatea ca pe o listă de interdicţii, ar trebui s-o
vezi aşa cum e ea de fapt: un „da” spus iubirii.
Sunt fete care poate vor citi asta, ca apoi să spună: „Nu prea le
am cu Biserica, aşa că nu ştiu dacă chiar mi se potriveşte. Oricum,
am prea multe dorinţe”. Dar cine a pus acele dorinţe în trupul şi
inima ta? Dorinţa ta sexuală a fost creată de Dumnezeu, şi este un
semn că ai fost creată pentru a face un dar din tine însăţi. Dumnezeu
vrea numai să se asigure că nu reduci darul la un împrumut. Vrei
iubire, şi nici Dumnezeu nu vrea altceva pentru tine. Vrea să se
asigure că nu te mulţumeşti cu mai puţin.
Pe când umblam cu cine nu trebuie, intuiţia îmi trimitea
sentimente de îndoială. Dar frica de a-l pierde pe Dumnezeu s-a
estompat pe măsură ce deveneam mai preocupată să-mi păstrez
amicii şi iubitul. În mintea mea se formau scuze care îmi blocau
conştiinţa, asemenea unor nori care blochează lumina soarelui. Ştiam
că Dumnezeu avea să-mi fie mereu alături, aşa că pentru o vreme
L-am dat la o parte. În efortul de a calma neliniştea din sufletul meu,
şi ca să închid gurile prietenilor şi a familiei, care s-ar fi putut
împotrivi relaţiei mele, am început să caut scuze.
E nevoie de umilinţă şi onestitate ca să recunoşti deschis acele
scuze, pentru că ele pot deveni scutul nostru protector. Ne împiedică
să recunoaştem că ceva nu e în regulă în relaţia noastră. Dacă lăsăm
la o parte scuzele, ne întrebăm ce-ar mai rămâne din dragostea
noastră. Tot ce-ar rămâne ar fi adevărul, dar nu ar trebui să ne fie
frică de el. Dragostea, cum scrie şi în Scriptură, se bucură de
adevăr.44
Dar mai degrabă decât să ne confruntăm cu adevărul, deseori
găsim scuze pentru poftele trupeşti (şi relaţiile nepotrivite în
general), făcând astfel să slăbească în noi abilitatea de a oferi şi primi
dragoste. Iată topul primelor zece scuze de acest gen:

44

Cf. 1Cor 13,6 – n.a.
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1. „E un dulce”
Ce facem când ne aflăm într-o relaţie care nu e bună pentru noi?
Ne concentrăm pe calităţile iubitului pentru a ne distrage atenţia de la
aspectele negative ale relaţiei. Poate cea mai frecventă scuză pe care
ne-o oferim e că prietenul nostru este atent şi dulce. Dar deseori
uităm că nu e deloc greu să fii dulce. Întrebarea adevărată e: de ce e
atât de dulce?
Uneori, tipul este „dulce” pentru că trebuie să se revanşeze
pentru perioadele când s-a purtat urât. Când îşi activează farmecul,
uităm pe moment toată suferinţa pe care ne-a cauzat-o. Dar nu trece
mult până când ciclul se reia. Am auzit odată pe cineva spunând că,
dacă un tip e deseori nerespectuos faţă de tine, purtarea lui nu ar
trebui să ţi se pară o piesă de puzzle. Gestul lui rezolvă întregul
mister. Îţi arată cine e el cu adevărat. Deci nu te lăsa învăluită în
extazul indus de personalitatea lui glazurată când încearcă să se
revanşeze faţă de tine.
În alte cazuri, tipul se foloseşte de o purtare frumoasă ca de o
momeală pentru a căpăta favoruri sexuale. O tânără ne scria:
Mi-am pierdut virginitatea cu un băiat pe care îl consider cea
mai frumoasă persoană pe care o voi cunoaşte vreodată şi chiar
simt că îl voi iubi pentru totdeauna şi că nu voi mai simţi aşa ceva
pentru nimeni altcineva.

Câteva fraze mai jos, adăuga:
Dar nu am fost niciodată oficial împreună şi deşi mi-e groază s-o
recunosc, cred că s-a folosit de mine doar pentru sex şi mă doare că
nu a văzut în mine nimic mai mult. Deci, poate că nu eram pregătită.
Dar nu regret că am făcut-o pentru că am sentimente puternice faţă
de el şi asta cred că înseamnă sexul: să te oferi complet, total şi cu
pasiune unei persoane la care ţii.

Este incredibil cum o fată poate crede că un băiat care s-a folosit
de ea pentru sex şi apoi a părăsit-o este cea mai frumoasă persoană
pe care o va întâlni vreodată. Iată care e puterea orbitoare a intimităţii
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trupeşti, şi-i orbeşte pe oameni de când e lumea. Dr. Alice von
Hildebrand, filosoafă, vorbeşte în cartea ei The Privilege of Being a
Woman („Privilegiul de a fi femeie”), despre o dramă germană din
secolul XIX, al cărei subiect este cât se poate de familiar:
De obicei, femeile cad nu atât din cauza pasiunii cât din
cauza promisiunii unei iubiri eterne, ori pentru că li se spune că
iubitul se va sinucide dacă ea nu-i îndeplineşte dorinţele, ori din
pură vanitate, saupur şi simplu pentru că îşi doresc cu disperare
„să fie dorite” şi protejate. Cât de frumos e să auzi: „Eşti cea mai
frumoasă femeie pe care am văzut-o vreodată!”. „Eşti singura
care mi-a mişcat inima!”. Îmi vine în gând drama lui Faust şi a
Margaretei. Este atât de tragic momentul în care Margareta
rămâne însărcinată, părăsită şi rosteşte disperată cuvintele: „A
fost atât de bine, a fost atât de frumos”. Se hrănise cu iluzia că
bărbatul „minunat” care o cucerise o iubea cu adevărat, şi când i
s-au deschis ochii, a cuprins-o disperarea.45

Dacă o femeie este activă sexual şi e convinsă că iubitul ei e un
dulce, să introducă în relaţie abstinenţa până la căsătorie ca să se
asigure că el îşi poate păstra dulceaţa şi în castitate.
2. „$u o facem tot timpul. Relaţia noastră
înseamnă mai mult decât sex”
Cel mai uşor lucru din lume e să condamni păcatele care pe tine
nu te ispitesc. De exemplu, o femeie activă sexual care are
sentimente sincere pentru prietenul ei poate privi cu dispreţ fetele
care se ţin numai de aventuri. Din moment ce nu-şi doreşte aventuri
de-o noapte, se autoconvinge că e superioară celor care le caută. Dar
aşa, ea îşi îndepărtează atenţia de la propriul ei comportament greşit.
Poate că-şi spune în sinea ei:

45

Alice von Hildebrand, The Privilege of Being a Woman, Ann Arbor, Mich.,
Sapientia Press, 2005, pag. 40 – n.a.

100

NU MAI GĂSI MOTIVE

Nu e de parcă aş avea un şir de aventuri fără sens. Eu şi
prietenul meu avem o relaţie serioasă: avem destule lucruri în
comun în afară de sex şi relaţia noastră este echilibrată. Nu e ca şi
cum relaţia noastră se rezumă numai la sex.

Ideea că „nu o facem mereu” îi distrage atenţia de la faptul că nu
ar trebui s-o facă deloc. Altfel spus, frecvenţa sexului premarital nu
determină moralitatea actului. De asemenea, doar pentru că relaţia lor
înseamnă mai mult decât simpla intimitate fizică, asta nu înseamnă
că intimitatea fizică este justificată. De fapt, intimitatea emoţională
nu este o justificare pentru sexul în afara căsătoriei, ci un alt motiv
pentru a păstra sexul pentru după căsătorie.
Când doi oameni spun că „relaţia noastră înseamnă mai mult
decât sex”, ei trec cu vederea faptul că actul sexual exprimă mai mult
decât o relaţie. Înseamnă dăruirea totală a unei persoane celeilalte –
căsătoria. Deşi doi oameni care se află într-o relaţie de dragoste au o
legătură emoţională profundă, intimitatea sexuală presupune ceva
mai mult. Presupune permanenţă.
Femeile ştiu în inima lor că sexul trebuie să însemne ceva. De
aceea atât de multe femei spun că nu vor să se culce cu un bărbat
„decât dacă ştiu că mă iubeşte”. Alice von Hildebrand mai scria şi că
„iubirea e singura care oferă sexului adevăratul lui sens”46. Dar dacă
femeia nu ştie adevărul despre dragoste, ea nu va înţelege
semnificaţia sexului.
Tu decizi: vrei ca dragostea să fie temporară sau pentru
totdeauna? Forţată, sau dăruită de bunăvoie? Este fără obligaţii, sau
fidelă? E fără viaţă, sau dătătoare de viaţă? E ascunsă, sau anunţată
cu bucurie lumii? Dacă socoţi că în final dragostea romantică trebuie
să fie o declaraţie publică a unei relaţii dătătoare de viaţă şi a unei
iubiri veşnice oferite de bunăvoie şi care să dureze pentru totdeauna,
atunci tocmai ai descris jurămintele de la căsătorie.
Când un mire şi o mireasă se află în faţa altarului, îşi promit
unul altuia că dragostea lor va fi liberă, totală, credincioasă şi
dătătoare de viaţă. Când părăsesc biserica şi intră în dormitorul
46
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nupţial, ei îşi vor rosti jurămintele prin intermediul trupurilor lor. Cu
alte cuvinte, sexul înseamnă întruparea jurămintelor de la altar!
Şi totuşi, gândeşte-te cum sexul în afara căsătoriei contrazice
toate aceste promisiuni: în loc să fie liberă, uniunea sexuală este
deseori condusă de poftă. Poate nu au pe altcineva, dar cei doi şi-au
jurat fidelitate. Şi, în fine, dragostea lor nu e deschisă spre crearea
unei noi vieţi. Sunt probabil îngroziţi de ideea unei sarcini. Cu alte
cuvinte, acţiunile lor spun tocmai opusul a ceea ce înseamnă
dragostea – chiar dacă intenţiile lor sunt bune.
Aşadar, întrebarea nu este: „Într-o relaţie de dragoste trebuie să
existe mai mult decât sex?”, ci mai degrabă: „Nu cumva ar trebui ca
intimitatea sexuală să fie ceva mai mult decât faptul că ieşim
împreună?”
3. „Suntem împreună de foarte mult timp”
Pot pune pariu că ştii cel puţin un cuplu care ar fi trebuit să se
despartă de mult. Dar sunt împreună de atâta timp, încât au impresia
că nu pot trăi unul fără altul. Indiferent cât de rele devin lucrurile, la
urmă mereu se împacă, şi se târăsc aşa înainte. Sunt atâtea drame în
relaţia lor că ai putea face un reality-show cu ei ca inspiraţie. Privind
relaţia din afară, e uşor de văzut că la amândoi le-ar fi fost mai bine
dacă ar fi rămas despărţiţi încă de când s-au certat prima oară.
Deşi e uşor să judeci privind din exterior, îţi poate părea
imposibil să renunţi când te afli chiar tu într-o asemenea situaţie. O
fată, cu cât investeşte mai mult într-un băiat, cu atât se va agăţa mai
mult de el. Va ajunge să creadă că durata relaţiei este cumva o
dovadă a valorii sale. Dar durata unei relaţii nu îi stabileşte valoarea.
E un principiu greu de acceptat, mai ales când simţi că o despărţire
te-ar împinge să recunoşti că ţi-ai irosit complet anii din urmă. Însă
ăsta nu e un motiv ca să rămâi cu persoana respectivă.
Să te agăţi de o relaţie deşi îţi face rău e ca şi cum ai spune:
„Ştiu că merg în direcţia greşită, dar am făcut deja 15 kilometri. Nu
vreau să mă întorc şi să recunosc că am luat-o greşit. Aşa că voi
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continua să merg până voi face ocolul pământului”. E clar că o astfel
de persoană trebuie să se întoarcă dacă vrea să ajungă la destinaţia
corectă. În acelaşi fel, cu cât continui mai mult o relaţie nepotrivită,
cu atât vei avea nevoie de mai mult timp pentru a te vindeca.
La fel cum durata unei relaţii în timp nu poate fi folosită ca
unitate de măsură pentru valoarea ei, nici nu justifică intimitatea
sexuală în afara căsătoriei. Dacă o femeie nu înţelege acest lucru, va
trăi cu ideea că nu ar trebui să facă sex până nu e „pregătită” sau
până ce nu a găsit „persoana potrivită”.
(Jason) Îmi aduc aminte că am întâlnit o fată care nu voia să-şi
piardă virginitatea până când nu se simţea pregătită. De Sfântul
Valentin, gândindu-se că era pregătită şi că găsise tipul ideal, s-a
culcat cu prietenul ei. S-a despărţit de ea înainte să iasă din dormitor.
Ea poate că s-a simţit pregătită pentru sex, dar cu siguranţă că nu era
pregătită pentru consecinţele acestuia.
Sexul nu e o modalitate de a ţine un tip lângă tine şi nici un mod
de a-ţi exprima sentimentele pentru el. Actul sexual spune: „Sunt
soţia ta şi aş dori să port în pântece copiii tăi”. Dar există şansa ca tu
să nu fii pregătită să spui asta. Ceea ce probabil vrei să spui este de
fapt: „Îmi place foarte mult de tine şi sper să ne căsătorim peste
câţiva ani”. Dar nu despre asta vorbeşte sexul, indiferent de durata
unei relaţii. Dacă iubirea îţi cere să oferi totul, şi a face dragoste
trebuie să însemne acelaşi lucru.
4. „Mi-am dăruit deja trupul”
Mai ales când o fată îşi pierde virginitatea, îi e şi mai greu să
renunţe la el. Probabil că nu şi-a dorit niciodată să aibă relaţii sexuale
cu mai mult de un partener, şi nu vrea să recunoască că a făcut o
greşeală. Eu (Crystalina) mi-am pierdut virginitatea la 15 ani. La
acea vreme, să renunţ la tipul cu care eram mi se părea un lucru
imposibil. Nu puteam suporta gândul că fusesem atât de apropiată de
cineva şi că era posibil să ne transformăm în chiar mai puţin decât
amici. Relaţia – care în primul rând n-ar fi trebuit să înceapă – a
durat mai mult decât ar fi trebuit. După o despărţire anevoioasă, am
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avut în sfârşit curajul să merg mai departe. Dar imaginează-ţi ce s-ar
fi întâmplat dacă nu ne-am fi despărţit. Astăzi, nu aş mai fi fost
măritată cu Jason şi copiii noştri nu ar fi existat. Atât de multe depind
de curajul de a renunţa la ceva ce nu era să fie.
Dacă te-ai culcat cu un tip, nu e un motiv să rămâi cu el. E doar
un motiv care te împiedică să pleci. Doctorii neurologi au descoperit
că legăturile intense dezactivează acele circuite ale creierului care au
sarcina să facă aprecieri despre alte persoane.47 Asta explică de ce
unele fete rămân în relaţii oribile în ciuda faptului că toţi cei din jur
le imploră să renunţe.
Dacă ştii în adâncul inimii tale că relaţia nu merge cum trebuie,
ia-ţi inima în dinţi şi pune-i punct. Altfel, nu vei face decât să-ţi
prelungeşti suferinţa. Dacă despărţirea de cineva ţi se pare un lucru
dificil, măcar fii castă cu prietenul tău. Dacă judecata nu-ţi mai este
întunecată de intimitatea sexuală, vei vedea lucrurile mai clar şi vei
putea lua decizia potrivită. Dacă eşti făcută pentru el, atunci veţi avea
tot restul vieţii ca să vă bucuraţi de intimitate sexuală în căsnicie. Dar
dacă nu-ţi este menit să rămâi cu el, de ce să-i oferi inima, trupul şi
viaţa ta?
5. „Ai mei îl plac foarte mult”
Pentru a testa cât de mult îl plac părinţii tăi, imaginează-ţi feţele
lor dacă le-ai spune tot adevărul despre relaţia voastră. Imaginează-ţi
că ar putea vedea fiecare lucru pe care l-aţi făcut în privat, ar putea
citi fiecare SMS şi ar putea auzi fiecare conversaţie. Dacă deja îl vezi
pe tatăl tău alergând să pună mâna pe mătură, e foarte probabil că
părinţilor tăi le plăcea doar impresia exterioară pe care o aveau
despre prietenul tău. Prin urmare, nu te amăgi singură spunându-ţi că
trebuie să stai cu un tip pentru că părinţii tăi s-au îndrăgostit de o
persoană care există numai în imaginaţia lor.

47

Bartels şi Zeki, „The Neural Correlates of Maternal and Romantic Love”,
$euroImage 21, 2004, pag. 1155-66 – n.a.
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6. „Dar noi chiar ne iubim”
Se spune că limba sanscrită are nouăzeci şi şase de cuvinte
pentru dragoste, iar persana veche avea optzeci. Fiecare cuvânt avea
un înţeles diferit. În limba noastră, lipsa preciziei lingvistice este
dureros de evidentă când ajungem la cuvântul „iubire”. De exemplu,
un soţ îşi poate „iubi” soţia, şi poate „iubi” alunele la bere. Din cauza
ambiguităţii cuvântului, e greu să ne dăm seama ce vrea să spună o
persoană atunci când el sau ea afirmă că ne iubeşte. De dragul
clarităţii, vom oferi o definiţie a iubirii umane: să faci ceea ce e mai
bine pentru persoana iubită.
Când eram activă sexual, nu m-am gândit niciodată: „Cum pot
să mă folosesc de iubitul meu de dragul plăcerii mele egoiste?”. Un
astfel de gând nu mi-a trecut niciodată prin cap. Dar oare chiar îl
iubeam? Oare chiar făceam eu ce era mai bine pentru el?
În orice poveste de dragoste, cei doi vor simţi o dorinţă de
uniune şi o dorinţă de a face bine celuilalt. Putem şti diferenţa dintre
dragoste şi desfrâu în funcţie de care dintre aceste două dorinţe are
prioritate în faţa celeilalte. Desfrâul înseamnă că dorinţa de unire
fizică devine mai importantă decât dorinţa de a face ce e bine pentru
celălalt. Dragostea este atunci când cei doi iubiţi pot amâna „raiul”
intimităţii fizice din dorinţa de a se conduce unul pe celălalt spre
adevăratul Rai.
În final, când o relaţie e bazată pe o falsă noţiune despre iubire,
adevărul va ieşi întotdeauna la suprafaţă. Un bărbat cu decenii de
experienţă în consilierea cuplurilor nota: „Şubrezeala structurii se
vădeşte cu trecerea timpului. E una din cele mai mari tristeţi, când
iubirea se dovedeşte a fi nu doar altceva decât ceea ce credeam la
început, ci chiar ceva diametral opus”.48
El mai scria şi că „iubirea ca experienţă trebuie să fie
subordonată iubirii ca virtute, într-atât încât fără iubirea ca virtute să

48

Karol Wojtyla, Love and Responsibility, San Francisco, Ignatius Press, 1993,
pag. 128 – n.a.
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nu poată exista împlinire în iubirea ca experienţă”.49 E un citat plin
de înţelepciune; ca să-i descifrezi sensul, reciteşte-l dacă e nevoie. El
spune că emoţiile iubirii trebuie plasate sub protecţia virtuţii iubirii.
Când o pereche reuşeşte să facă acest lucru, cei doi descoperă cea
mai bogată formă a intimităţii.
Dacă putem fi de acord că iubirea înseamnă să faci ce e mai bine
pentru celălalt, atunci sexul nu înseamnă că-ţi iubeşti partenerul.
Lăsând la o parte statisticile şi studiile despre transmiterea bolilor
venerice şi creşterea numărului de sarcini, care sunt efectele sexului
asupra sufletului? Gândeşte-te la cuvintele Apostolului Pavel:
Nu vă înşelaţi: nici desfrânaţii, nici idolatrii, nici adulterii, nici
cei cu perversiuni sexuale, nici homosexualii, nici hoţii, nici
lacomii, nici beţivii, nici bârfitorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni
împărăţia lui Dumnezeu. Fugiţi de desfrânare! Orice alt păcat pe
care îl face omul este în afara trupului. Însă cel care se dedă la
desfrânare păcătuieşte în propriul său trup.50

În scrisoarea lui către creştinii din Tesalonic, mai scria:
Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră: să vă feriţi de
desfrânare, fiecare din voi să ştie să-şi stăpânească vasul în
sfinţenie şi cinste, nu în aprinderea poftei, ca Neamurile care nu
cunosc pe Dumnezeu… Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la
necurăţie, ci la sfinţire. De aceea, cine nesocoteşte aceste învăţături
nesocoteşte nu pe om, ci pe Dumnezeu, care v-a dat şi Duhul Său
cel Sfânt.51

Îngrijindu-te de sufletul prietenului tău, îţi dovedeşti dragostea
în modul cel mai profund. Dacă două persoane afirmă că se iubesc,
dar nu au nicio grijă pentru mântuirea sufletului celuilalt, cum poate
fi aceasta considerată dragoste? Cuplul cast ştie că puritatea nu

49

Ibid., pag. 120 – n.a.
1Cor 6, 9 -10,18 – n.a.
51
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50
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înseamnă să respecţi o listă de reguli ca să eviţi iadul. Înseamnă să
vrei ca persoana iubită să ajungă în Rai.
Dragostea este veşnică. De aceea, un prieten de-al nostru şi-a
cerut iubita în căsătorie folosind următorul citat al unui autor creştin
din secolul IV:
„Te-am luat în braţele mele şi te iubesc mai mult decât viaţa mea.
Căci viaţa de acum nu e nimic şi visul meu cel mai fierbinte e să o
petrec împreună cu tine în aşa fel încât să fim siguri că nu vom fi
despărţiţi în cea care ne aşteaptă [în cer...]. Pun iubirea ta mai
presus de toate şi nimic n-ar fi mai amar ori mai dureros pentru
mine decât să am alte gânduri decât tine.”52

Prin acest citat, prietenul meu i-a demonstrat viitoarei soţii că
singurul lucru pe care şi-l dorea mai mult decât să fie cu ea în această
viaţă era să se asigure că îşi vor petrece şi eternitatea în Rai. El ştia
că sacrificiile făcute din dragostea faţă de celălalt creează între cei
doi o apropiere mai mult decât oricare altă plăcere de pe pământ. Prin
urmare, dacă vrei cu-adevărat să-ţi exprimi dragostea faţă de un
bărbat, dovedeşte-i-o prin puritate.
Când puritatea e înţeleasă în acest fel, poţi vedea legătura ei cu
dragostea. Ca rezultat, devine şi mai atrăgătoare. De acord că ideea
abstinenţei e plictisitoare. Înseamnă „fără sex”. Puritatea e altceva,
pentru că înseamnă mai mult decât abţinerea de la ceva. Înseamnă să
participi la chiar dragostea lui Dumnezeu. În loc să-ţi laşi emoţiile
să-ţi alimenteze iubirea, sursa iubirii este însuşi Dumnezeu. La urma
urmei, orice animal poate face sex. Dar numai o făptură după chipul
şi asemănarea lui Dumnezeu poate exprima o dragoste pură.
Pentru oamenii necăsătoriţi, dar activi sexual, problema nu e că
se iubesc prea mult, ci că nu se iubesc destul. Dragostea lor e plină
de plăceri, dar e răbdătoare? Poate e distractivă, dar ştie să se
sacrifice? În inimile lor se simt aproape unul de celălalt datorită
intimităţii sexuale, dar ce le lipseşte e apropierea care vine atunci
52

Sf. Ioan Gură-de-Aur, Hom. In Eph. 20,8 PG 62, pag. 146-47, apud Catehismul
Bisericii Catolice, nr. 2365 – n.a.
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când faci ceva pentru binele celuilalt. Le lipseşte acea intimitate care
vine numai prin dragostea care se jertfeşte.
7. „$u insistă să facem sex”
Pentru că foarte mulţi bărbaţi din ziua de azi sunt vulgari şi fac
tot felul de aluzii sexuale, unele fete au impresia că tipii care se abţin
de la insinuări perverse sunt de-a dreptul gentlemeni. Mai ales dacă
femeia a avut relaţii cu bărbaţi care nu puteau să-şi ţină mâinile
acasă, ea va fi de-a dreptul uimită să găsească un bărbat care nu face
presiuni asupra ei. Dar lucrul de care nu-şi dă seama e că se
întâlneşte de fapt cu „escrocul sentimental” sau donjuanul de care am
vorbit mai devreme. Deşi nu insistă să facă sex, nici nu o îndeamnă
să-şi păstreze nevinovăţia.
Chiar şi atunci când o femeie acceptă intimitatea sexuală, asta nu
e o garanţie că nu va regreta decizia mai târziu. După absolvirea
facultăţii, o femeie ne-a scris într-un e-mail despre ultima ei relaţie.
Fusese ani de zile prietenă cu un băiat şi erau siguri că erau meniţi
unul pentru celălalt. Relaţia lor ajunsese şi la un punct intim, dar nu s-a
gândit prea mult la asta pentru că decizia fusese reciprocă. În e-mail,
ea reflecta asupra deciziei şi spunea:
Acum, la mai mult de un an după ce am terminat relaţia, sunt
dezgustată de mine şi de ce am făcut împreună. Dar la acea
vreme aş fi putut jura că totul era din dragoste… Mi-am aruncat
îndoielile deoparte şi am continuat să fac relaţia să meargă
înainte în singurul mod pe care-l ştiam.

Deşi tânăra de mai sus nu a putut vedea asta la timp, intimitatea
sexuală pe care o avea cu prietenul ei i-a creat o mare nesiguranţă în
suflet. Oferise tot ce poate oferi o femeie unui bărbat, inclusiv inima.
Dar pentru că nu avea siguranţa de care se bucură o soţie, s-a folosit
de sex pentru a-l ţine lângă ea.
Când sexul devine sufletul unei relaţii, cuplul pierde şansa de a
lucra la calităţile care fac o relaţie să dureze. Lucruri cum ar fi
prietenia, timpul petrecut cu familia, spiritualitatea, încrederea,
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răbdarea şi puritatea primesc mai puţină atenţie. În consecinţă, starea
generală a relaţiei începe să sufere. În inima tinerei începe să se
instaleze un sentiment de nelinişte. Pentru că fundaţia iubirii lor e
slabă şi relaţia se bazează pe plăcere, femeia simte ameninţarea
crescândă că sfârşitul este inevitabil. Ea o ştie, şi adevărul o sperie.
Dar de cele mai multe ori, continuă să facă sex pentru că fără asta
relaţia nu s-ar mai sprijini pe nimic.
8. „Ar fi distrus dacă ne-am despărţi”
Când se vorbeşte despre relaţii de dragoste în context creştin,
accentul deseori cade exclusiv pe castitate şi pe limitele intimităţii
sexuale. Însă există şi limite ale intimităţii emoţionale. Când doi
oameni îşi împărtăşesc unul altuia toate secretele, amintirile şi
temerile, între ei se creează o legătură pe care mai apoi nu o poţi
distruge cu una cu două. Dacă mai târziu apar semne că relaţia nu
merge, unul din parteneri deseori se va simţi ca într-o capcană.
Atunci persoana respectivă continuă relaţia din milă. Dar ăsta nu e un
motiv ca să păstrezi o relaţie.
Un tip care nu poate sta pe picioarele lui fără ajutorul tău nu este
un bărbat cu care ai vrea să te căsătoreşti. Un om dependent nu va fi
un soţ sau un tată bun şi nici nu e de datoria ta să-l ajuţi să se
schimbe. Dependenţa lui nu este un motiv pentru care ar trebui să
rămâi lângă el, ci dovada că trebuie să-l părăseşti. Dacă nu ai o
relaţie sănătoasă e posibil ca în final tu să fii cea care va fi distrusă.
9. „O să se schimbe”
(Crystalina) O mamă m-a abordat după ce am ţinut un discurs la
o conferinţă pentru femei şi mi-a explicat că-şi dorea să fi auzit
cuvintele mele cu cincisprezece ani în urmă. Când era în facultate
începuse o relaţie cu un tip care avea probleme personale, dar
întotdeauna sperase că o să se schimbe. Acum, după un deceniu de
mariaj, ea îşi doreşte să divorţeze pentru că lucrurile n-au făcut decât
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să se înrăutăţească cu timpul. Nu m-a surprins să aud că cei care
suferă cel mai mult sunt copiii ei.
Fenomenul relaţiilor cu bărbaţi care au probleme e larg răspândit
printre femei, parţial pentru că femeile sunt binecuvântate cu o
tandreţe maternă care le face să-şi dorească să-i vindece pe alţii. Dar
acest dar al geniului feminin devine periculos în combinaţie cu
interesele romantice. Femeia începe să se concentreze pe rezolvarea
problemelor bărbatului, în loc să se bucure de o relaţie cu un
gentleman care nu are nevoie de ajustări.
Fetele visează la ziua de mâine pentru că nu vor să se gândească
la ziua de azi. Sunt atât de ocupate cu visele despre viitor încât uită
să se pregătească pentru el. În consecinţă, visele lor nu se
materializează niciodată. Dacă ai un prieten şi nu eşti mulţumită de
el, pune-ţi următoarele întrebări: „Voi fi fericită dacă în 20 de ani de
căsnicie nu-şi schimbă obiceiurile?”, „Chiar vreau ca un asemenea
bărbat să-mi crească copiii?”. „Când copiii mei vor creşte, mi-ar
plăcea ca ei să fie exact ca el?”. Oferă-ţi atât ţie cât şi viitorilor tăi
copii numai ce e mai bun şi nu stabili o relaţie cu un bărbat în
speranţa că se va schimba. Nu e drept nici faţă de el şi nici faţă de
tine.
10. „Oricum ne vom căsători”
(Jason) Când eram în liceu, eram convins că îmi găsisem
sufletul pereche. Am fost împreună la câteva petreceri şi mă vedeam
rămânând cu ea pentru totdeauna. Astăzi, e măritată cu un prieten de
al meu. În facultate, am întâlnit o fată şi am avut sentimente mai
puternice decât oricând. Am mers la întâlniri… până s-a despărţit de
mine iar mai târziu s-a căsătorit cu un prieten de-al meu. Apoi am
cunoscut o fată cu care ştiam că mă voi căsători. Ştiam amândoi că
eram suflete pereche. Am fost prieteni timp de câţiva ani, am vorbit
despre căsătorie şi chiar am probat verighete. Dar m-am despărţit de
ea şi – aţi ghicit – s-a căsătorit cu un prieten de-al meu. Apoi am
cunoscut o altă fată şi eram absolut sigur că era singura femeie
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pentru mine. Prietenia noastră a durat câţiva ani şi am vorbit cu
părinţii ei despre căsătorie. În final, însă, nu ne-am mai căsătorit. Şi
dacă vă întrebaţi, da, şi ea s-a căsătorit cu un prieten de-al meu.
În afara infatuării din liceu, toate relaţiile mele au fost serioase.
Cu toate acestea, abia la 24 de ani am cunoscut-o pe Crystalina. La
vremea aceea, toţi prietenii mei erau însuraţi cu fostele mele prietene,
aşa că ea nu prea a mai avut alte opţiuni! Am înşirat aceste relaţii
pentru a dovedi că nu poţi aprecia viitorul unei prietenii în funcţie de
intensitatea emoţiilor tale.
Poate par un romantic incurabil pentru că m-am îndrăgostit de
atâtea ori. Dar cât timp am fost cu fetele acelea, nu m-ai fi putut
convinge pentru nimic în lume că ar fi existat cineva mai bun. Pentru
că nu mai simţisem emoţii şi atracţii atât de intense, am confundat
pasiunea cu destinul. Indiferent de cât de intense sunt sentimentele
cuiva, nimeni în afară de Dumnezeu nu ştie viitorul. Aşadar, e
înţelept să păstrezi pentru căsătorie acele forme de afecţiune care-şi
au locul numai în cadrul ei. Gândeşte-te un pic: cât de specială va fi
noaptea nunţii când l-ai aşteptat, sau măcar ai luat-o de la început!
Nu e nimic rău în a aştepta cu nerăbdare căsătoria, dar când
începi să plănuieşti data unei nunţi care ar urma să fie peste ani şi
ani, nu faci decât să te joci cu inima ta. Devii ataşată emoţional şi
deseori asta duce la tentaţii şi mai mari pentru că începi să presupui
că veţi deveni soţ şi soţie în funcţie de cât de apropiaţi vă simţiţi
acum.
Să nu te gândeşti că dacă se apropie data nunţii eşti mai
îndreptăţită să devii activă sexual. Să fii măritată e ca şi cum ai fi
însărcinată. Ori eşti ori nu eşti. De fapt, e chiar şi mai problematic să
ai relaţii intime când eşti atât de aproape de măritiş pentru că doi
oameni care se iubesc destul încât să se căsătorească ar trebui să aibă
mai multă grijă pentru sufletul celuilalt. Chiar dacă te-ai păstrat
pentru bărbatul cu care speri că te vei căsători, asta nu înseamnă că
ceea ce faci e moral. Înseamnă doar că eşti optimistă.
După cum poţi vedea, în spatele fiecărui păcat sau relaţii
nereuşite se află o scuză, iar în spatele fiecărei scuze se află o teamă.
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Gândeşte-te acum la cele zece scuze pe care tocmai le-ai citit şi la
teama ce se ascunde în spatele fiecăreia:
1. E un dulce… dar de ce?
2. Relaţia noastră nu înseamnă doar sex şi nu o facem tot
timpul… dar cât timp am rezista fără sex, şi chiar trebuie s-o facem?
3. Suntem împreună de mult timp… dar dacă ne despărţim?
4. Deja mi-am dăruit trupul… dar dacă a fost o greşeală?
5. Ai mei îl plac foarte mult… dar oare cât le-ar mai plăcea dacă
ar şti adevărul?
6. Noi chiar ne iubim… dar dacă e numai îndrăgostire?
7. Nu insistă să facem sex… dar n-ar trebui să mă aştept oare la
mai mult din partea lui?
8. Ar fi distrus dacă ne-am despărţi… dar e ăsta un motiv pentru
a rămâne cu el?
9. O să se schimbe… dar dacă mă schimbă el pe mine?
10. Ne vom căsători… dar dacă nu?
Am auzit spunându-se că atunci când iubeşti cu adevărat un
bărbat, nu-l iubeşti doar pentru cine e el. Iubeşti şi persoana care
devii tu atunci când eşti cu el. Când o relaţie e sănătoasă, pură şi
conformă cu învăţăturile lui Dumnezeu, nu e loc pentru speculaţii sau
frică. Pacea şi recunoştinţa le vor lua locul. Aşadar, niciodată să nu
continui o relaţie dacă nu ai conştiinţa împăcată. Asta poate necesita
o doză mare de sinceritate din partea ta, dar nu-ţi fie teamă să-ţi
asculţi inima. Dacă nu poţi fi sinceră cu tine însăţi, cum poţi să fii
sinceră cu altcineva?
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– Nu sunt un fruct.
Cu aceste cuvinte, o femeie musulmană şi-a început discursul în
faţa unei clase pline cu adolescenţi. După cum vă puteţi aştepta,
răspunsul adolescenţilor a fost să-i arunce priviri nedumerite. Femeia
a repetat:
– Nu sunt un fruct. Am crescut în apropierea unei pieţe, iar
bărbaţii se plimbau pe la tarabele cu fructe. Pipăiau şi examinau toate
fructele înainte să cumpere unul. Le atingeau, miroseau, cântăreau şi
le aruncau înapoi în grămadă. După ce scormoneau printre toate
fructele, alegeau unul, îl cumpărau şi plecau. Eu nu sunt un fruct.
Elevii au înţeles ce voia să spună. Din nefericire, în ziua de azi,
multe femei se mulţumesc să fie tratate ca o marfă. Dau neajutorate
din umeri şi ignoră lucrurile lipsite de respect pe care bărbaţii le fac
şi le spun gândindu-se: „Ei, băieţii ca băieţii! Ce pot să fac eu?” Dacă
o femeie vrea să fie tratată cu demnitate, trebuie să aibă o calitate
extrem de importantă: coloana vertebrală.
Laşitatea e o alegere
Când o femeie alege să se mulţumească cu o relaţie
nesatisfăcătoare şi cu un tratament necorespunzător din partea
bărbatului, nu o face numai pentru că îi lipseşte stima de sine sau
iubirea de sine. Deşi asta joacă un rol în refuzul ei de a-şi afirma
drepturile, mai există un motiv pentru care tolerează abuzul: are şi ea
ceva de câştigat.
La început poate ţi se pare absurd. Dar gândeşte-te puţin: femeia
care rămâne într-o relaţie nefericită o face pentru că nu vrea să fie
altundeva. Se teme că va pierde ceva (sau pe cineva) dacă îşi apără
drepturile. Deci rămâne în umbră şi speră că viaţa ei se va schimba în
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mai bine de la sine. Multe femei se simt în siguranţă chiar şi în
mijlocul unei relaţii instabile şi abuzive. Pentru ca femeile de genul
acesta să fie eliberate din strânsoarea relaţiilor lipsite de viitor, ele
trebuie să vadă minciunile din spatele temerilor lor. Iată o listă cu
cele mai frecvente minciuni:
1. Teama de dezamăgire. Numărul femeilor care se mulţumesc
cu mai puţin în viaţă pentru că le este teamă să spere la mai mult este
nelimitat. În concepţia lor, ca să eviţi dezamăgirea, nu trebuie să
speri.
Într-adevăr, e mai sigur pentru o femeie să nu-şi asume riscuri.
Asta e adevărat pentru orice şi-ar propune cineva să facă. Dacă nu
vrei să pierzi într-o competiţie sportivă, cel mai sigur e să nu joci
deloc. Nu trebuie nici măcar să încerci, şi vei rămâne neînvins. Dar
singurul mod de a câştiga e să-ţi asumi riscul de a pierde. La fel e şi
cu iubirea. Un călugăr din secolul VII remarca: „Speranţa este
puterea din spatele iubirii… când speranţa dispare, dispare şi
iubirea”.53 O femeie poate preveni o anumită doză de dezamăgire
refuzând să-şi ridice standardele, dar în cele din urmă va trebui să
înfrunte dezamăgirea cea mai mare: a fost creată pentru iubire, dar
niciodată nu a avut curajul să lupte pentru ea.
2. Teama de a pierde. (Jason) O adolescentă de şaptesprezece
ani mi-a scris un e-mail pentru că era neliniştită din cauza faptului că
prietenul ei urma să plece în câteva săptămâni la o facultate din afara
statului. Se gândea să se culce cu el pentru prima oară ca să-l ţină
departe de studentele pe care avea să le cunoască în scurt timp. Cred
că privea virginitatea ca pe un fel de vaccin pentru hormonii lui – de
parcă o doză de plăcere putea să-l împiedice să dorească alte fete.
Pot să înţeleg modul ei de gândire: „Dacă nu-i ofer asta acum,
va găsi o altă fată care o va face! ” Şi poate că are dreptate. Poate că
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Sf. Ioan Scărarul, The Ladder of Divine Ascent, apud Guily, The Quotable Saint,
pag. 125 – n.a.
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el e genul ăsta de băiat. Dar dacă aşa stă cazul, i-ar fi mai bine fără
el.
Dar dacă ar fi mers mai departe cu el şi ar fi folosit sexul ca pe o
strategie pentru a-i atrage atenţia? Încercarea ei ar fi fost în zadar. Nu
ar fi făcut decât să se coboare la acelaşi nivel cu fetele de a căror
competiţie se teme. Dacă voia să păstreze un băiat bun, ar fi făcut
asta arătându-i că e diferită de fetele de care îi este atât de frică.
Puterea ei de atracţie ar trebui să vină din faptul că este altfel decât
oricare altă femeie. Dacă vrea ca el s-o ţină minte şi când pleacă la
facultate, ultimul lucru pe care trebuie să-l facă e să se conformeze
tiparului de fată ameţită şi cochetă, fără valori morale, pe care avea
să le întâlnească la cămin.
Concluzia este următoarea: băieţii nu se îndrăgostesc de fete
dacă fac sex cu ele. Poate vor deveni afemeiaţi, dar iubirea e cu totul
altceva. Plăcerea îi convine, dar nu sporeşte iubirea din inima lui.
Lumea îţi spune că un asemenea comportament te va ajuta să câştigi
inima unui bărbat, dar aşa cum zicea o femeie, „când trebuie să
întrebi pe cineva dacă te va mai iubi şi mâine înseamnă că nu te
iubeşte nici azi”.54 Dacă vrei ca un tip să te iubească, trăieşte astfel
încât să îl fascinezi.
O soţie mi-a spus odată că, atunci când soţul ei a cerut-o în
căsătorie, ea l-a întrebat: „De ce eu? Totul îţi merge atât de bine,
cariera şi toate celelalte. Ai putea face orice cu viaţa ta. De ce vrei să te
însori cu mine? De ce acum?” Fără să ezite, el i-a răspuns: „Pentru că
mi-e teamă că dacă nu fac asta acum, nu voi mai întâlni niciodată pe
cineva ca tine”. Trebuie să fii ca ea: de neînlocuit.
3. Teama de abstinenţă. Poate suna ciudat să-ţi fie teamă de
abstinenţă, dar multe femei sunt îngrozite de ideea de a înceta să mai
facă sex. Deşi gândul de a contacta o boală cu transmitere sexuală
sau riscul unei sarcini le mai trece din când în când prin cap, ele sunt
mult mai îngrijorate de consecinţele abstinenţei.
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115

CUM SĂ-ŢI GĂSEŞTI

Sufletul-pereche FĂRĂ SĂ-ŢI PIERZI SUFLETUL

De-a lungul istoriei, femeile au fost tentate să folosească puterea
ameţitoare a sexualităţii lor din motive greşite, inclusiv dobândirea
controlului, răzbunarea sau pentru a obţine siguranţă. O femeie mi-a
spus: „Îl presam să facem sex pentru că ăsta era singurul mod în care mă
simţeam sigură pe mine”. Când femeile devalorizează darul sexualităţii
în acest fel, ele se devalorizează pe ele însele. S-ar putea spune că sexul
folosit în schimbul siguranţei e un fel de prostituţie unde, în loc de bani,
se oferă stabilitate emoţională. Bărbatul o foloseşte pentru ceva, iar ea îl
foloseşte pentru altceva.
De cele mai multe ori, intenţiile ei nu sunt rele. Comportamentul ei
este mai mult un rezultat al disperării decât al invidiei. O studentă mi-a
mărturisit: „M-am gândit că dacă e fericit, atunci poate aş fi avut şanse
mai mari de a-l recâştiga”. Pe o asemenea femeie puritatea o
înspăimântă. Dar, de fapt, ar trebui să se teamă de ce se va întâmpla
dacă nu e pură. Fără puritate, femeii îi va lipsi siguranţa motivului
pentru care este iubită. Cât de sigură se poate simţi o femeie în
braţele unui bărbat de a cărui dragoste se îndoieşte?
4. Teama de necunoscut. Deşi relaţiile impure au tendinţa de a fi
imprevizibile şi turbulente, unele femei nu cunosc un alt mod de
viaţă. Pentru fata care îşi ignoră conştiinţa frecvent pentru a spune
„da” unui potenţial iubit sau unei potenţiale aventuri, ideea de a
spune „nu” o poate face să simtă că pierde controlul asupra relaţiei.
Multe femei observă că încep să se certe mai mult cu iubiţii
după ce devin activi sexual, ba se ceartă chiar şi mai mult când
femeia refuză să mai facă sex. Pentru a evita o confruntare, multe
aleg să tacă şi să rămână disponibile sexual. Ce va spune el dacă ea îl
refuză? Cum va reacţiona? Brusc, pentru că alege să nu-i mai facă pe
plac, femeia pierde abilitatea de a-i controla reacţiile. Numai gândul
că va trebui să înfrunte incertitudinea e de ajuns pentru ca multe
femei să continue să aibă standarde foarte scăzute. Nu vor să facă o
scenă. Se gândesc: „Dacă mă părăseşte? O să găsesc alt bărbat dispus
să mă iubească?”
Niciodată să nu te mulţumeşti cu mai puţin decât meriţi din
cauză că ţi-e teamă că nu vei întâlni pe cineva mai bun. Ar trebui mai
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degrabă să te temi că viaţa trece pe lângă tine deoarece eşti prea
ocupată făcând lucruri care sunt mai prejos de demnitatea ta.
5. Teama de respingere. Motivul cel mai comun pentru care
femeile nu-şi stabilesc standarde mai înalte este teama de a nu fi
respinse pentru îndrăzneala de a le avea. Când o fată permite acestei
temeri să-i dicteze modul în care îşi trăieşte viaţa, aceasta va începe
să tolereze mai orice. O liceană ne-a împărtăşit:
Venea la mine acasă şi deşi încercam să vorbesc cu el sau să
ne uităm la un film, el voia doar sex. Asta mă făcea să mă simt
inconfortabil dar, decât să pierd un prieten, mai bine tăceam. Ştiam
că mă foloseşte dar tot inventam scuze ca să nu mă mai simt chiar
aşa de rău. Cu toate acestea, sentimentul era inevitabil.

O altă fată ne-a spus:
Iubitul meu mi-a dat papucii spunând că e confuz. Mi-e atât de
dor de el şi-mi doresc aşa de mult să fiu iar cu el, şi nu numai
pentru că vreau un iubit, ci pentru că eu chiar îl iubesc. Aş face
orice să-l fac fericit, sau orice lucru care să-i facă bine chiar dacă
eu nu aş mai fi fericită. Mi-am pierdut virginitatea cu el, i-am
dăruit totul.

Dacă ai un prieten şi eşti dispusă să faci „orice ca să fie fericit”,
chiar în defavoarea ta, te rog să te opreşti cu cititul acestei cărţi. Pune
un semn unde ai rămas, închide cartea şi dă-ţi una peste cap cu ea.
Apoi continuă să citeşti.
Dacă o femeie e dispusă să fie nefericită de dragul unui bărbat,
ăsta nu e un simbol al dragostei ce o poartă pentru el. Arată numai
cât e de disperată să fie acceptată. Uită ce îşi doreşte cu adevărat de
la viaţă pentru că e prea ocupată să se conformeze dorinţelor lui. O
asemenea obsesie nesănătoasă arată că nu e nici măcar pregătită să
aibă o relaţie. De ce ar vrea o fată să facă aşa ceva? Stasi Eldredge
explică:
Ne temem să punem punct unei relaţii pentru că ştim că s-ar
putea să nu meargă tocmai bine (sau e prea puţin spus?). Trecutul
nostru ne-a marcat şi ne îndeamnă să nu riscăm. Simţim în adâncul
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nostru că, dacă nu merge cum trebuie, dacă nu suntem primite
bine, reacţia bărbatului devine o sentinţă pentru viaţa noastră,
pentru fiinţa noastră, pentru inima noastră. Ne temem că cele mai
adânci îndoieli despre noi înşine, ca femei, vor fi confirmate. Din
nou.55

Care e teama cea mai mare? Poate că eşti prea bună. Sau poate
că nu eşti destul de bună. Nu e uşor să treci peste această teamă. Ca
boboace la liceu sau facultate, fetele învaţă că nu ar trebui să fie prea
hotărâte, prea pudice, prea serioase, prea nimic. Pentru că nu sunt
foarte sigure de identitatea lor, se mulţumesc cu următoarea variantă
– încearcă să fie aşa cum îşi imaginează că vor alţii ca ele să fie.
Dacă o femeie ridică ştacheta, se va trezi singură? Iniţial,
probabil că da. Deşi poate părea contraproductiv, o femeie trebuie să
îşi coboare intenţionat şansele de a găsi un iubit pentru ca şansele ei
de a-şi găsi sufletul-pereche să crească. Lucruri precum
îmbrăcămintea modestă şi standardele morale ridicate vor diminua
numărul bărbaţilor dispuşi să o seducă. Totuşi, o vor face mai
atrăgătoare în ochii celor demni de ea. În orice caz, alternativă nu
există: standardele tale morale te vor face să te simţi singură uneori.
Dar priveşte lucrurile în perspectivă: după ce a renunţat la relaţiile
care implicau sexul, o femeie a descoperit că: „deşi mă simt singură,
mă simţeam chiar şi mai singură în trecut, cu iubitul lângă mine”.56
Cu cât standardele unei femei sunt mai scăzute, cu atât mai mare
va fi mulţimea de bărbaţi din care poate să aleagă. La început, se va
simţi entuziasmată de ideea că atât de mulţi bărbaţi sunt interesaţi de
ea. Dar se va simţi nefericită când va realiza că sunt interesaţi mai
degrabă de propria lor plăcere. O femeie spunea într-un e-mail: „Nu
ştiu cum de tot dau peste bărbaţi care vor numai să se folosească de
mine. Încep să cred că nu există un bărbat care să mă placă pentru
cine sunt. Şi nu-ţi poţi imagina cât de mult mă deprimă gândul ăsta”.
55

John şi Stasi Eldredge, Captivating: Discovering the Secret of a Woman’s Soul,
Nashville, TN, Thomas Nelson 2005, pag. 214 – n.a.
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Timpul petrecut aşteptând să găseşti un bărbat decent poate
părea un chin, dar de ce să nu aştepţi un bărbat care te iubeşte pentru
cine eşti, şi nu pentru ceea ce îi poţi oferi? Pe măsură ce aştepţi, ţine
minte că lupta din sinea ta e normală. E o parte necesară a
transformării în femeia pe care Dumnezeu a creat-o. Dar în mijlocul
furtunii, fă alegerea de a fi fidelă speranţelor şi valorilor tale. Nu
renunţa la ele. Altfel, nu ai face decât să renunţi la tine însăţi. Fii
consecventă standardelor tale pentru că e mai bine să fii dezamăgită
de bărbaţi, decât să fii dezamăgită de tine însăţi.
Ce alternative ai?
Înainte de a învăţa cum să-ţi foloseşti coloana vertebrală, ţi-ar fi
de ajutor să reflectezi asupra consecinţelor alegerii de a nu avea una.
Povestea Jessicăi arată întâmplările nefericite prin care a trecut o fată
care nu ştia să spună „nu”:
Deci, era cu trei ani mai mare. Ne văzusem doar de două ori (şi
numai câte zece minute) înainte să facem sex. Eram beată şi
drogată când mi-am pierdut virginitatea. Îmi amintesc că am vrut
să fiu aşa ca să nu pot să-l refuz şi astfel să îl pierd. Am făcut-o în
casa unuia dintre prietenii lui – un loc ciudat în care nu mai
fusesem niciodată – şi-mi aduc aminte că după ce a terminat, l-am
rugat să rămână cu mine câteva minute până ce mintea mea se
obişnuia cu ceea ce făcuse trupul meu şi el a spus nu. S-a uitat în
altă parte şi a plecat din cameră. Am mers după el, l-am luat în
braţe şi el m-a întrebat: „Ce faci?” Eram confuză. Apoi m-a
condus până la magazinul de unde urma să mă ia cu maşina o
prietenă, m-a sărutat de la revedere şi asta a fost ultima oară când
l-am văzut. L-am sunat vreo două săptămâni, dar îmi tot închidea
telefonul sau nu răspundea – până într-o zi când o prietenă de-a lui
a răspuns şi mi-a spus că nu mai vrea să aibă de-a face cu mine şi
că dacă îl mai sunam, ea avea să-mi „spargă faţa”. Şi aşa s-a
terminat totul.

După aceea, a fost cu alţi băieţi şi până la urmă a cunoscut unul
care părea mai bun decât toţi ceilalţi. S-a ţinut după ea luni întregi,
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până când a cedat şi s-a culcat cu el. După aceea nu i-a mai răspuns
la telefon şi nici la mesaje. Concluzia ei a fost că: „Acum e mai mult
decât evident că s-a plictisit de mine”. Apoi a continuat:
Nu mai vreau să fiu fata uşoară. Nu vreau să fiu „târfă” şi nu
vreau să iau boli. Nu vreau să fiu dată la o parte. Dar sunt prea
slabă ca să spun nu. Nu ştiu cum. Abia dacă primesc vreo
îmbrăţişare. Nu mai primesc DELOC afecţiune fizică din partea
nimănui şi când se întâmplă să mai primesc de la oamenii din viaţa
mea îi evit ca să nu mă rănească. Şi când un străin îmi arată
afecţiune şi vrea să facă sex cu mine… spun da şi o fac pentru că
vreau să mă simt în siguranţă în braţele cuiva măcar odată, chiar şi
numai pentru câteva minute.

S-a spus de multe ori că definiţia nebuniei este să faci acelaşi
lucru iar şi iar, în speranţa că vei obţine un rezultat diferit. Dar
tocmai asta făcea Jessica. Niciunul din tipii din viaţa ei nu i-ar fi
putut oferi dragostea pe care ea şi-o dorea. Sigur, îi spuneau ce voia
să audă pentru ca ea să le ofere la rândul ei ceea ce voiau ei să simtă.
Îmbrăţişările lor erau numai un miraj care apoi o lăsa să se simtă
abandonată într-un deşert. Mângâierea pe care o căuta în braţele lor
se dovedea a fi nimic mai mult decât o altă formă de auto-tortură.
O altă femeie s-a confesat într-un e-mail: „Prostia mea
combinată cu eforturile mele de a fi drăguţă cu toată lumea mă
împiedică să iau apărarea lucrurilor în care cred”. Dacă te afli în
aceeaşi situaţie, e timpul să-ţi antrenezi coloana vertebrală. Dacă nu
o faci, vei renunţa la din ce în ce mai multe lucruri în timp ce vei
simţi că ai din ce în ce mai puţine de oferit. În scurt timp, multe fete
ajung să creadă că sexul e singurul lucru pe care îl au şi de care pot fi
interesaţi bărbaţii.
Pentru a preveni acest lucru, trebuie să înţelegi că lucrurile rare
sunt mai valoroase. Fete (şi băieţi) fără standarde sunt uşor de găsit.
Şi la fel de uşor te şi plictiseşti de ei. Pe de cealaltă parte, cu cât eşti
mai pură, cu atât devii mai atractivă. Aşa cum am mai spus, uneori,
standardele purităţii pot aduce perioade de singurătate. Dar asta nu
trebuie să te deprime prea tare. Până şi cei mai populari şi atractivi
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oameni se simt singuri uneori – şi poate chiar mai des decât ţi-ai
putea imagina. Important este să nu foloseşti intimitatea sexuală
pentru a evita sentimentul de singurătate. În schimb, caută să te
înconjori cu oameni cărora le pasă cu adevărat de tine.
De acum înainte, nu te mai teme că bărbaţii te vor părăsi dacă nu
le oferi ceva de natură sexuală. Întoarce roata odată şi odată. Fă în
aşa fel încât bărbaţilor să le fie teamă că te pierd dacă nu-ţi arată
respectul cuvenit! În tot cazul, bărbatul care te părăseşte din cauză că
ai standarde morale te-ar fi părăsit oricum odată ce ar fi primit ceea
ce dorea. Fii deşteaptă şi descotoroseşte-te de ei acum, fără să-ţi mai
pierzi timpul sau demnitatea.
Antrenează-ţi coloana vertebrală
După ce am ţinut o conferinţă la o şcoală din Washington D.C.,
au venit la mine trei fete de clasa a VII-a. Mi-au spus:
Jason, uite care-i problema: nu ştim cum să spunem „nu”
băieţilor. Facem cu ei lucruri care ne fac să ne simţim prost.
Chiar dacă un retardat sau un nesimţit ne invită la o întâlnire,
spunem „da”. Apoi, când nu suntem cu niciun băiat ne întristăm
şi plângem şi mâncăm îngheţată şi ne îngrăşăm. Ce-ar trebui să
facem, pentru că acum suntem triste că nu avem pe nimeni?

Nu glumesc. Asta a fost întrebarea lor. Le-am răspuns pe tonul
cel mai tandru cu putinţă:
Treceţi peste. Ultimul lucru de care are nevoie lumea asta sunt
şi mai multe fete care nu pot sta pe propriile picioare pentru că
trebuie să se agaţe de un băiat ca să se simtă în siguranţă şi fericite.
Sunteţi în clasa a VII-a şi nu e de parcă aţi vrea să rămâneţi cu
băieţii ăştia pe vecie, nu-i aşa? Fruntea sus!

Au început să râdă, m-au îmbrăţişat scurt şi s-au îndepărtat
zâmbind, fără nicio grijă. Acum, nu e mereu atât de uşor, dar cred că
uneori avem nevoie de un mic şut în fund mai mult decât orice
altceva.
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S-a spus de multe ori că singurul lucru mai scump decât educaţia
e ignoranţa. La fel, singurul lucru mai costisitor decât să trăieşti cu o
coloană vertebrală e să trăieşti fără ea. Poate părea dificil să fii
puternică şi să spui nu plăcerilor trecătoare şi relaţiilor inutile, dar te
aşteaptă o viaţă şi mai dificilă dacă eşti slabă. De fapt, dacă vrei
iubire, cel mai important cuvânt din vocabularul tău trebuie să fie
„nu”. Un bărbat a spus odată că, într-un anumit punct al vieţii tale,
trebuie să „te hotărăşti că vrei lucrul respectiv mai mult decât te temi
de el”.57 În fond, dacă chiar vrei iubire, nu poţi trăi toată viaţa cu
teama că nu o vei găsi niciodată.
Pentru ca o femeie să-şi întărească coloana vertebrală, uneori are
nevoie să i se aducă aminte că e în regulă să o aibă. Ar mai fi de ajutor
şi să vadă femei ale căror coloane sunt ferme şi la locul lor. Ia-o de
exemplu pe Lakita Garth, care ţine discursuri despre abstinenţă şi este
o fostă Miss California de Culoare. Ea spune:
Sunt preşedinte şi CEO al propriei mele companii. Toţi
angajaţii mei sunt bărbaţi, şi ştii ceva? Cât de curând, sper că voi
avea propriul meu birou, poate chiar o clădire de birouri şi va
trebui să angajez un om de serviciu, ştii, unul ca să menţină
curăţenia în clădirea mea, şi ştii ce am de gând să fac? Le voi cere
candidaţilor să-şi depună CV-urile înainte ca măcar să mă vadă la
faţă. Şi apoi începe tot procesul interviului, când trebuie să stea de
partea cealaltă a mesei în biroul meu şi în clădirea mea. Vreau să
completeze un chestionar cu numele complet, nu „Mooky” sau mai
ştiu eu ce alias are săptămâna asta; şi vreau toate numerele lui de
telefon, nu numai de mobil sau pager. Vreau să văd ce experienţă
are, vreau să văd dacă are cazier şi mai vreau şi referinţe. Eu vreau
să scrie toate lucrurile astea numai ca să-i dau voie să-mi cureţe
toaleta, şi totuşi pe multe femei nu le duce capul să afle măcar
numele de familie al tipului înainte să se dezbrace şi să facă sex cu
el.58

57
58

Bill Crosby, apud brainyquote.com
Lakita Garth, apud Shalit, Girls Gone Mild, pag. 63 – n.a.
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Care sunt şansele ca cineva să profite de o asemenea femeie? În
cazul Lakitei, şansele au fost zero. Ea ştia bine care sunt valorile ei
morale şi s-a rugat lui Dumnezeu să-i trimită „bărbatul potrivit”. În
cele din urmă, şi-a cunoscut soţul şi a apreciat umorul lui Dumnezeu
când a aflat că numele lui de familie era Wright59.
E bine să vezi că visele unei persoane se îndeplinesc. Dar ce
trebuie să facă o fată atunci când căutarea ei pentru un băiat care s-o
iubească pare a nu duce nicăieri? Ce trebuie să facă atunci când e
tentată să cedeze şi să se întoarcă iar la o viaţă fără sens, în efortul de
a-şi calma temerile şi nesiguranţa?
Asta e o perioadă serioasă de pregătire, în care femeia trebuie să
se agaţe de promisiunile lui Dumnezeu, aşa cum au fost revelate în
cuvântul Lui. Dumnezeu i-a spus Apostolului Pavel: „Harul meu îţi
este de ajuns, căci puterea Mea în slăbiciune este făcută
desăvârşită”.60 Altundeva, în prima scrisoare a lui Pavel către
corinteni, el ne reamintea:
Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu
puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va
îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu
ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.61

Când simţi că nu ai putere, adu-ţi aminte de aceste cuvinte şi
întoarce-ţi inima către Dumnezeu, rugându-l să-şi împlinească
promisiunile în tine.
Nu fi deranjată de faptul că înăuntrul tău se dă o luptă. Uneori,
poate părea foarte uşor să faci ceva greşit, dar atât de dificil să faci ce
e bine. Simţi că înoţi împotriva curentului şi câteodată îţi vine să
renunţi şi să te laşi purtată de val. Te poţi simţi slabă, dar tenacitatea
este singurul mod de a construi ceva durabili şi puternic.

59

Joc de cuvinte. Mr. Wright se pronunţă la fel ca Mr. Right, care, în traducere,
înseamnă „Domnul Potrivit” – n.tr.
60
2 Cor 12,9 – n.a.
61
1 Cor 10,13 – n.a.
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Pentru a-ţi ridica moralul, gândeşte-te la lucrurile următoare pe
care mi le-au spus diferite tinere. Le-aş pune pe Panoul de Onoare al
Coloanei Vertebrale
O adolescentă din Los Angeles mi-a împărtăşit unul dintre
criteriile pe care îl foloseşte pentru a detecta băieţii nepotriviţi. În
cuvintele ei: „Nu vreau să par îngâmfată, dar nu vreau să mă mărit cu
un bărbat dacă nu-mi merită trupul”. Asta nu înseamnă că avea un
trup perfect. Doar că ştia care e valoarea ei.
Alte fete care au acelaşi mod de a privi relaţiile mi-au spus
lucruri de genul:
Trupul meu e un altar pe care un singur bărbat îl va vedea
vreodată, soţul meu.
Dacă sunt îndeajuns de bună pentru Dumnezeu, atunci sunt
îndeajuns de bună pentru oricine şi nu trebuie să mă prefac că sunt
altfel.
Nu trebuie să fiu jucăria cuiva pentru a fi acceptată. Trebuie
doar să fiu cea mai bună persoană care pot să fiu.
Am hotărât să mă gândesc la mine ca la o nestemată ascunsă
într-o cutie cu comori iar viitorul meu soţ va fi primul şi singurul
care va deschide această cutie.
Ştiu că Dumnezeu m-a făcut după chipul şi asemănarea Lui şi
de aceea sunt una din frumoasele sale fiice. Dacă cineva nu poate
vedea asta, e pierderea lui.

Când aduci atâta încredere într-o relaţie, ridici ştacheta şi pentru
băieţi. În cartea Modestly Yours („A ta cu modestie”), Camille De
Blasi scrie despre o întâlnire memorabilă din vremea facultăţii:
Era prima noastră întâlnire. Mergeam la o petrecere şi mă
îmbrăcasem cu o rochie lungă şi roz. El a parcat drept în mijlocul
unei bălţi, s-a dat jos din maşină şi s-a îndreptat spre clădire. Nici
măcar n-a observat că eram încă în maşină şi vorbea de parca aş fi
fost în spatele lui. Ştiam că vorbea cu mine pentru că vedeam cum i
se mişca capul. Aşa că am rămas în maşină şi am aşteptat. După o
vreme, probabil că şi-a dat seama că ceva nu era în regulă pentru că
s-a întors. Când a văzut că eram încă în maşină, mi-a făcut un semn
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de parcă spunea: „Vino odată, fato!” Am stat pe loc şi am clipit de
câteva ori. Şi-a dus mâinile la gură şi a strigat: „Ce tot faci? Vino!”
Aşa că am zâmbit. A venit la maşină, s-a aplecat peste baltă şi a
ţipat: „Eşti bine? Haide!”. Aşa că am încuiat portiera. Bine, poate că
am exagerat un pic, dar până la urmă mi-a deschis uşa. A fost,
bineînţeles, şi ultima noastră întâlnire. Dar e în regulă. Nu l-am
făcut să-mi deschidă portiera pentru că sunt încrezută şi cred că sunt
super specială şi merit să mi se deschidă uşile. Am făcut-o pentru că
eu am un rol serios şi important. E datoria mea, în calitate de
femeie, să inspir bărbaţii să fie nobili, curajoşi, onorabili, şi să
protejez şi să apăr farmecul şi frumuseţea femeilor de pretutindeni.62

O altă tânără, când s-a despărţit de prietenul ei care nu o trata
onorabil, i-a spus: „Nu numai că nu-mi meriţi trupul, dar nu meriţi
nici timpul meu!”. Altă fată mi-a spus despre fostul ei prieten: „I-am
spus că dacă nu poate respecta deciziile mele, să mă lase în pace până
când mă poate trata omeneşte”.
Nicio fată nu vrea să rănească sentimentele unui băiat, dar
uneori trebuie să faci asta pentru a-i da o lecţie şi a-i arăta cum ar
trebui să se poarte un bărbat adevărat. Ştiu o fată care le spune
băieţilor: „Nu vreau aventuri. Am valori morale. Dacă nu respecţi
asta, poţi să pleci acasă”. Unul dintre citatele mele preferate vine de
la o altă tânără, care mi-a scris: „Sigur, orice fată se simte bine când
băieţii îi dau atenţie. Dar faptul că ştiu că sunt prea bună pentru
jumătate dintre ei mă face să mă simt şi mai bine”. Nu pot să spun
decât: ţine-o tot aşa!
Dacă adopţi o asemenea atitudine, vei descoperi că te simţi mult
mai bine când te iubeşti pe tine însăţi decât când simţi cum te doresc
băieţi care nu te merită. Nu e uşor să pui punct unei relaţii
bolnăvicioase, dar femeia următoare a pus lucrurile în perspectiva
justă:
Fostul meu prieten nu ar fi putut fi viitorul meu soţ. De ce?
Pentru că dacă ar fi fost, m-ar fi dorit şi pentru mintea şi sufletul
62

Camille De Blasi, Modestly Yours, Snohomish, Wash., Healing the Culture,
2002, pag. 15-16 – n.a.
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meu. Dar nu era cazul lui. Viitorul meu soţ trebuie să fie pe
măsura aşteptărilor mele. Nimic măreţ, dar suficient de important
pentru mine. Va trebui să-mi merite trupul, iubindu-mi mai întâi
mintea, personalitatea, inima şi sufletul. Dacă un bărbat mă iubeşte
cu adevărat, va iubi restul înainte să-mi vadă trupul.

Standardele unei femei arată nu numai că are curaj, ci şi
inteligenţă. O studentă la Harvard pe nume Janie Fredell scria în
ziarul universităţii despre alegerea ei de a fi pură:
Femeia care reuşeşte să ţină piept acestei tentaţii este o
femeie al cărei sex-appeal transcende aptitudinile ei sexuale.
Asemenea femei au inteligenţa necesară pentru a lua decizii
înţelepte în viaţă, au farmecul necesar pentru a câştiga atenţia
bărbaţilor fără a le promite recompense fizice, maturitatea
necesară pentru a face diferenţa dintre iubire şi plăcere, şi
încrederea de a cere iubire în situaţii în care se fac presiuni
asupra lor pentru a se compromite în numele plăcerii.63

Janie a mai spus şi că „alura misterioasă a virginităţii” îşi are
rădăcinile în „noţiunea de putere: abilitatea de a face faţă tentaţiilor
chiar şi în ciuda normelor şi aşteptărilor societăţii”. Când o femeie
are această putere, ea va începe să privească bărbaţii şi relaţiile într-o
lumină nouă. După ce s-a despărţit de „prietenul ei cu beneficii”, o
femeie mi-a spus: „Mi-era chiar milă de el. Am realizat că voiam
dragoste pură, totală şi dăruire asemenea. Vreau un bărbat care e
dispus să-mi dea a doua şansă de a fi pură, nu un bărbat care să mă
lase fără această şansă”.
Vei observa că toate aceste citate au ceva în comun. Niciuna din
fete nu îşi derivă valoarea din părerile bărbaţilor. Simţul valorii lor
vine din lucrurile în care cred şi din modul în care trăiesc. Vine din
înăuntru, nu din afară. Niciuna dintre aceste fete nu a văzut vreo
logică în a se pierde pe ele de dragul de a câştiga un bărbat. Ele ştiu
că într-o relaţie trebuie să fii tu însăţi. Dacă nu eşti, adevărul va ieşi
63

Fredell, „Abstinence: The New Pink?” – n.a.

126

DEZVOLTĂ-ŢI COLOANA VERTEBRALĂ

în cele din urmă la iveală. Dacă un bărbat nu te iubeşte pentru cine
eşti cu adevărat, înseamnă că nu te iubeşte deloc.
Poate îţi va fi greu să capeţi încrederea pe care o au aceste
femei. Primii paşi vor fi nesiguri pe măsură ce le urmezi exemplul.
Dar cu cât îţi aperi mai mult demnitatea, cu atât mai uşor şi de la sine
va fi. Nu te îndoi de puterile tale. Curajul nu e o trăsătură genetică pe
care unii o moştenesc şi alţii nu. Oamenii nu perseverează pentru că
sunt puternici, ci devin puternici pentru că perseverează. Această cale
nu-i uşoară, dar fă-ţi curaj: cu cât urci mai mult, cu atât mai frumoasă
va fi priveliştea din vârf.
Cum începi urcuşul? Primul pas e să-i ceri lui Dumnezeu să te
ajute. Vorbeşte cu El – din inimă – despre toate astea. Dacă te-ai
îndepărtat de El, să ştii că nu e supărat pe tine din cauza trecutului.
Se spune că Dumnezeu e mai dornic să te ajute să ieşi dintr-un stil de
viaţă nepotrivit mai mult decât ar vrea o mamă să-şi salveze copilul
din foc. El gata să te ajute şi îţi va da tot harul de care ai nevoie
pentru a-ţi învinge temerile. Spune-i: „Doamne, nu am puterea
necesară. Dă-mi-o pe a ta”.
El îţi va răspunde la rugăciuni, trebuie doar să-i ceri.
O maximă spirituală foarte populară spune că ar trebui să „te
rogi de parcă totul depinde de Dumnezeu şi să munceşti de parcă
totul depinde de tine”.64 Ca să-ţi faci partea ta de muncă, adu-ţi
aminte că singurul mod prin care poţi câştiga respectul celorlalţi e să
te respecţi pe tine şi să refuzi să trăieşti cu teama de ce gândesc alţii.
Poate că nu vei putea renunţa la temeri imediat, dar poţi alege să
trăieşti de parcă aste temeri nu mai au puterea să-ţi controleze viaţa.
Poate că vor persista o vreme, dar asta nu înseamnă că trebuie să le
dai ascultare.
Veterinarii cred despre câini că au capacitatea înnăscută de a
simţi când oamenilor le e frică. Când eu şi Crystalina eram logodiţi,
i-am cumpărat un căţeluş adorabil, un Chihuahua – care, în umila
64

Frază atribuită Sfântului Ignaţiu de Loyola; apud Joseph de Guibert sj, The
Jesuits: Their Spiritual Doctrine and Practice, Chicago, Loyola University Press,
1964, 148, n. 55 – n.a.
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mea opinie, s-a dovedit a fi mai mult o pisică răsfăţată cu colţi. Dacă
încercai să-l mişti din locul lui pe care, apropo, Crystalina îl decorase
cu cearşafuri negre şi aurii din satin – sărea la tine şi încerca să-ţi
smulgă un deget. Dar dacă te apropiai de el cu încredere, era blând ca
un mieluşel.
Nu vreau să compar bărbaţii cu câinii, dar în cazul ăsta analogia
se potriveşte. Bărbaţii simt când nu ai o voinţă puternică şi mulţi vor
încerca să profite de tine. Dar când simt că eşti puternică, de cele mai
multe ori nici nu se mai obosesc să încerce. Prin urmare, chiar dacă
nu simţi că ai o coloană vertebrală, „prefă-te până-ţi iese”. Fii pur şi
simplu persoana care speri să devii.
Să ai coloană vertebrală nu înseamnă neapărat să fii dură şi fără
menajamente. Deşi, uneori, va fi nevoie să ai şi un astfel de
comportament. Dar de cele mai multe ori, poţi fi atât blândă cât şi
puternică, ori graţioasă, dar fără să faci compromisuri. Imaginează-ţi
că un băiat drăguţ te invită în oraş, dar ştii că probabil nu e persoana
cu care vrei să te căsătoreşti în final. În loc să-l umileşti şi să-ţi
proclami standardele înalte, poţi să-i spui doar: „Ştii, prietenia
noastră mă bucură cu adevărat şi mi-a făcut plăcere să ajung să te
cunosc mai bine. Dar chiar nu mă interesează o relaţie de alt gen.
Deci, te-ar deranja dacă ne-am cunoaşte mai bine în calitate de
amici?” Astfel, sună mai mult ca o invitaţie decât ca o respingere.
Nevoia ta de a avea o coloană vertebrală nu se aplică numai
relaţiilor cu sexul opus. Ai nevoie de ea în special în relaţiile tale cu
alte femei. Câte milioane de tinere fac lucruri din dorinţa de a se
integra şi devin alte persoane numai ca să regrete mai apoi? Cât timp
din viaţă pierdem prefăcându-ne că suntem aşa cum credem că alţii
vor să fim?
Stabileşte-ţi standardele şi nu te mulţumi cu mai puţin
(Crystalina) Ca femei, pentru a ne proteja standardele, trebuie
mai întâi să stabilim care sunt ele. În timp ce unele fete ştiu exact ce
vor de la o relaţie, altele nu par să aibă pretenţii prea mari. La fel
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cum unele femei se concentrează mai mult pe ideea căsătoriei, fără să
le pese prea tare cu cine se vor căsători, multe tinere acordă mai
multă atenţie ideii de a fi scoase la întâlniri, fără să le pese foarte
mult cu cine se vor întâlni. Ele îşi spun: „Ei bine, e un tip bunicel. De
ce să complicăm lucrurile?”. Nu durează foarte mult până ce aceste
relaţii se consumă din interior.
De exemplu, o fată m-a întrebat:
Iubitul meu a mai avut relaţii sexuale cu alte fete în trecut şi
mi-a spus că nu s-ar putea căsători cu o fată pe care nu o
„cunoaşte”. Uneori face presiuni asupra mea pentru că eu nu
iniţiez chestii fizice cu el. Sunt o puritană dacă nu am relaţii cu el?

E interesant că prietenul ei i-a spus că nu s-ar putea căsători cu o
fată pe care nu o „cunoaşte”. Dacă ăsta e testul decisiv pentru
viitoarea lui mireasă, atunci de ce nu s-a însurat cu celelalte fete pe
care le cunoştea atât de bine? Dacă te întâlneşti cu un bărbat care are
impresia că sexul e o probă de admitere, mai bine nu te înscrie.
Această fată nu este o „puritană”. Doar că prietenul ei e un
Hormon ambulant. Unul dintre motivele pentru care nu iniţiază
niciodată intimităţi fizice este pentru că o femeie nu vrea să se
dăruiască atunci când simte că bărbatul vrea doar să profite. Ea e mai
preocupată să se păzească, decât să se dăruiască. Intuiţia care îi spune
să bată în retragere este sistemul ei nativ de autoapărare. Femeile se
îndepărtează din instinct de un afemeiat. Ele îşi păzesc comoara – nu
numai trupul lor, ci toată fiinţa lor. Ridicându-şi standarde nonnegociabile pentru relaţia ei viitoare, o femeie construieşte un castel
de apărare în jurul inimii ei. Dacă bărbatul nu e destul de bărbat încât
să merite să i se deschidă poarta, nu are nicio şansă de a fi cu ea.
În liceu, după ce am pus punct tuturor relaţiilor bolnăvicioase,
am luat o pauză de câţiva ani ca să-mi reevaluez priorităţile în viaţă.
În tot acest timp, am lucrat la o listă cu şaizeci de lucruri pe care mi
le doream de la un viitor soţ. Hotărâsem că pierdusem destul timp din
viaţă făcând compromisuri pentru băieţii cu care mă întâlneam. De ce
să nu ridic standardele cât de sus îmi doream – măcar odată?
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Nu a durat mult până ca tipi atrăgători şi buni de gură să apară în
viaţa mea. Dar de data asta ştiam că nu avea rost să-mi pierd timpul
cu un tip dacă nu aveam de gând să-mi petrec următorii şaptezeci de
ani alături de el. Aşa că am refuzat să ies cu ei. Zilele şi lunile s-au
transformat în ani şi au fost perioade în care m-am întrebat dacă lista
mea nu cumva mă făcuse prea mofturoasă.
Unele lucruri de pe listă erau acolo doar pentru amuzament. De
exemplu, faptul că speram să-i placă să vadă lumea şi să nu fie prea
înalt. Altele nu erau supuse negocierii, ca faptul că voiam să fie un
bărbat devotat lui Dumnezeu şi care să creadă în castitate. Ce e
amuzant e că l-am cunoscut pe Jason (care are 1,69m) la o conferinţă
despre castitate în Bahamas, după ce el tocmai venise din Israel!
Dumnezeu ştia exact ce-mi doream.
Dacă speri să te căsătoreşti într-o bună zi, fă-ţi lista ta. Poţi să
mai şi visezi cu ochii deschişi din când în când, dar ai grijă să faci o
distincţie între ce e esenţial şi ce nu. Nu trebuie să fie o listă care
ţinteşte perfecţiunea. Dar ar trebui să aibă măcar lucrurile esenţiale
pentru o relaţie sănătoasă. Scopul listei nu e să-i spui lui Dumnezeu
că vrei un bărbat credincios de 1,92m care arată ca un top-model, e
milionar, găteşte, are accent străin, o fabrică de ciocolată, face masaj
la picioare şi adoptă căţei de la adăpostul pentru animale. Dacă vrei
să te întâlneşti doar cu un bărbat perfect, atunci vina nu e a lui. Vina
este a ta. Fiecare persoană are defecte. Iar dacă ai impresia că ai găsit
bărbatul perfect, ai toate şansele să fii dezamăgită.
Atunci, ce calităţi esenţiale ar trebui să se afle pe lista ta? Uite
câteva idei:
• Vreau să fie prietenul meu cel mai bun.
• Trebuie să-l iubească pe Dumnezeu mai mult decât mă
iubeşte pe mine.
• În loc să profite de slăbiciunile mele, îmi respectă demnitatea.
• E bun şi blând cu mine.
• Mă ajută să cresc în loc să mă tragă în jos.
• Îşi iubeşte mama.
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• Nu mă respectă numai pe mine, ci se respectă şi pe el.
• Să aibă valori morale puternice, ca să nu fiu nevoită să-l
conving de ale mele.
Ar fi înţelept să-ţi stabileşti standardele înainte să legi o
prietenie, ca să nu fie o surpriză pentru un iubit care abia îndeplineşte
jumătate din condiţii. Cu cât mai repede îţi scrii propria listă, cu atât
mai bine. Apoi poţi începe sarcina importantă de a te transforma în
genul de femeie care să merite un asemenea bărbat. Respectă-ţi
propriile cerinţe pentru că şi el merită asta din partea ta. Doar
imaginează-ţi ce fel de bărbat speri să întâlneşti. Ce fel de fată crezi
că speră el să întâlnească?
Pură persecuţie
Să presupunem că te hotărăşti să ridici ştacheta după ce în trecut
ai luat nişte hotărâri proaste. Nu te aştepta să fie uşor. Dacă o fată
care obişnuia să flirteze cu orice tip din campus se hotărăşte brusc că
vrea respect, băieţii nu se vor lăsa convinşi aşa uşor. Dar asta se
întâmplă numai pentru că mândria lor e rănită. Le e dor de fata fără
curaj care râdea la glumele lor proaste. La început, s-ar putea să nu te
ia în serios. Poate vor face glume pe seama dorinţei tale de a te
schimba şi vor spune că n-o să ţină prea mult. Dar dacă eşti fermă,
vor ajunge să te respecte.
Orice femeie înţeleaptă va înţelege că indiferent de modul în
care trăieşte, va plăti un preţ. O fată ne-a întrebat: „Cum te descurci
cu toate presiunile din facultate de a face sex? Mi se spune Fecioara
Maria şi băieţii fac pariuri despre cine va reuşi să mă aducă primul la
el în pat”. Mai întâi, ar trebui să ştie că există insulte mult mai
dureroase decât „Fecioara Maria”. De fapt, poate fi considerat un
compliment să fii comparată cu cea mai importantă femeie din
istorie.
Fiecare fată ştie că, dacă practici puritatea, vei fi numită puritană
sau ţi se va reproşa că îi tachinezi pe băieţi. Dar dacă nu practici
puritatea vei primi insulte mult mai neplăcute. Prin urmare, dacă toţi
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oamenii trebuie să plătească un preţ pentru modul în care aleg să îşi
trăiască viaţa, de ce n-am alege un mod de viaţă care să ne aducă
beneficii? Dacă ai fost insultată pentru că ai ales să-l urmezi pe
Dumnezeu, consideră insultele drept binecuvântări. În Epistola sa,
Sfântul Iacob spunea:
Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite
încercări, ca unii care ştiţi că rodul încercării credinţei voastre este
răbdarea. Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, ca să
fiţi desăvârşiţi, întregi şi să nu duceţi lipsă de nimic.65

Deşi e dificil să auzi cum cei apropiaţi te insultă, să ştii că Raiul
te aplaudă. Poate că persoane apropiate din viaţa ta nu mai au
încredere în tine. Dovedeşte-le contrariul. Prietenii poate nu văd cât
eşti de puternică. Poate că nici familia nu mai vede asta. Poate că nici
măcar tu nu ştii cât eşti de puternică! Dar dacă te apropii de
Dumnezeu, în timp vei vedea, şi va fi bucuria ta.
Dacă băieţii fac glume, fac pariuri pe seama ta sau încearcă să te
doboare cu replicile lor răutăcioase, vreau ca tu să ţii minte toate
astea. Dacă fetele te desconsideră pentru că ţi-ai ridicat standardele,
nu uita cuvintele lor. Dacă vrei, notează-le undeva. Fă o listă cu ele.
Lasă-i să râdă acum şi când vei sta la altar în ziua nunţii, îmbrăcată
cu minunata ta rochie albă, vreau să asculţi cu atenţie: unde e
batjocura, unde sunt glumele? Toţi vor tăcea din gură şi fiecare dintre
ei ar vrea să fie în locul tău. Ai aşteptat şi ai câştigat. Te-ai eliberat
de greşelile trecutului şi te-ai pregătit pentru a-ţi începe restul vieţii
tale. Cu o inimă curată şi un trup pur, poţi sta în faţa altarului şi te
poţi dărui celui care e îndeajuns de bărbat ca să se facă vrednic de o
aşa mireasă.
Acuma, care erau insultele alea? Pun pariu că deja le-ai uitat!
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Aşteaptă cu înţelepciune
Deşi această imagine romantică a unei nunţi perfecte sună
minunat pentru majoritatea femeilor singure, realitatea este că ziua
aceea încă nu a sosit. Unele poate vă întrebaţi dacă va sosi vreodată.
Ce-ar trebui să faci între timp? Dă-ţi voie să speri. Permite-ţi să
experimentezi dorul din tine după ceva frumos. Nu e deloc o
copilărie să visezi la o dragoste care te ajută să devii femeia care vrei
să fii. Totuşi, nimeni nu-ţi poate oferi pe gratis genul ăsta de iubire.
Trebuie să munceşti pentru ea.
Dragostea pe care o doreşti există. Dar procesul începe prin a te
iubi destul de mult pe tine însăţi, încât să eviţi tipii care nu te iubesc.
În anii de singurătate ţi se va oferi opusul iubirii mult mai des decât
iubirea adevărată. Anticipează ce urmează să vină şi nu te lăsa
descurajată de această realitate. Dacă poţi începe o viaţă nouă cu
aşteptări realiste, vei fi mult mai pregătită pentru ea.
Toate fetele cresc auzind despre iubiri ca în basme. Dar multe
din ele cresc în familii care sunt tocmai opusul unui basm. Din cauza
divorţului, infidelităţii şi abuzului, nenumărate tinere nu au văzut
niciodată cum ar trebui să iubească un bărbat o femeie. Cum poate o
fată să spere la ceva ce nu a văzut niciodată? Chiar dacă are o vagă
impresie despre cum ar trebui să fie dragostea, ea poate refuza să
spere gândindu-se că asemenea vise îi vor aduce numai dezamăgiri.
Din acest motiv, multe fete nu mai trag speranţa că vor găsi un băiat
bun. Pe măsură ce citesc paginile acestei cărţi, umbra unui cinic
scepticism le învăluie inimile. Cine le poate condamna?
Ce n-au luat în considerare aceste femei e providenţa lui
Dumnezeu. El poate face ceea ce tu nu poţi.
(Jason) De curând, în timp ce eram într-un tur în Noua
Zeelandă, am întâlnit un bărbat care mi-a povestit ceva ce mi-a
reamintit cum Dumnezeu mereu are grijă de cei care se încred în El.
Mi-a spus că în oraşul Christchurch, din Noua Zeelandă, un grup de
femei credincioase au vrut să pună în scenă o piesă de Crăciun, la
biserica lor. Pentru că voiau să fie cât mai autentică posibil, s-au
hotărât să folosească un măgar adevărat. Se pare că nu erau prea
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mulţi măgari prin părţile acelea, şi cei care se găseau erau prea
scumpi. Aşa că s-au hotărât să se roage ca să primească un măgar.
Fiecare femeie a desenat un măgar şi a pus desenul sub pernă ca
să nu uite să se roage dimineaţa şi seara. Nu după mult timp un
necunoscut a sosit cu un măgar şi s-a oferit să-l împrumute pentru
piesa de teatru. Femeile au fost în al nouălea cer. Totuşi, măgarul era
un pic ciudat: nu avea coadă. Nu au dat mare atenţie acestui lucru până
când femeile s-au uitat la desenele pe care le făcuseră. Şi, ca să vezi,
toate uitaseră să-i facă măgarului o coadă! Morala poveştii e că trebuie
să fii foarte atent când îi ceri ceva lui Dumnezeu.
Dumnezeu are grijă şi de cele mai mici detalii, dacă avem
încredere în el. Chiar dacă nu ai văzut niciodată dragostea adevărată
între un soţ şi o soţie sau între un iubit şi o iubită, dragostea nu e o
închipuire a imaginaţiei tale. Dumnezeu a creat în inima ta această
dorinţă pentru iubirea necondiţionată. Ai fost creată pentru dragoste.
Nu te mulţumi cu mai puţin. Aşa cum a spus Apostolului Pavel: „Să
nu obosim în facerea binelui; căci, la vremea potrivită, vom
secera”.66 Recolta despre care vorbeşte Apostolul Pavel nu reprezintă
bărbatul visurilor tale. El vorbeşte despre răsplata veşnică de la
Dumnezeu. Dar chiar şi în viaţa asta putem găsi bucurie numai în
voia Lui.
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Ţi s-a întâmplat vreodată să mergi la magazin cu stomacul gol şi
să dai peste un angajat care oferea gustări gratuite? Pentru că eşti
înconjurată de mâncare – dar din care, de fapt, nu mănânci – fiecare
îmbucătură are un gust divin. Pleci de acolo gândindu-te: „A fost cel
mai bun pateu pe care l-am gustat vreodată”. Era probabil împănat cu
slănină, dar pentru că stomacul tău era gol, ţi s-a părut incredibil de
bun. Dacă eşti ca noi, probabil mai faci câteva ture pe la standul cu
gustări şi speri că doamna de acolo nu te-a ţinut minte.
Totuşi, dacă petreci prea mult timp înfulecând aperitive, îţi vei
pierde pofta pentru mâncarea adevărată. Când o femeie se
mulţumeşte cu o aventură, face acelaşi lucru, doar că în loc de
mâncare aici e vorba de dragoste. Se întâlneşte cu foarte mulţi tipi
care, în lipsa unei descrieri mai bune, sunt pateuri ieftine, pe când
stomacul ei făcut pentru o masă bogată. Dacă se întâmplă vreodată să
întâlnească bărbatul potrivit, va fi prea sătulă ca să-l mai primească.
Deşi comparaţia poate părea nostimă, realitatea aventurilor nu-i
deloc amuzantă. De ce şi-ar împrumuta o fată afecţiunea unor tipi
care evident sunt interesaţi doar de un singur lucru?
Psihologia unei aventuriere
După ce a studiat vieţile sexuale ale studenţilor de la numeroase
universităţi din America, Donna Freitas a făcut un rezumat al
motivelor din spatele unei aventuri:
În cultura aventurilor, mulţi studenţi se pretează la acte sexuale
pentru că „aşa face toată lumea”, pentru că sunt plictisiţi, pentru că
au făcut-o o dată aşa că de ce nu iar şi iar, pentru că sunt prea
distruşi pentru a mai avea vreo formă de autocontrol, pentru că îi
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ajută să urce pe scara socială şi pentru că e singurul fel în care pot
face rost de un partener într-o situaţie unde nimeni nu mai merge la
întâlnire. Să trăieşti în cultura aventurilor înseamnă să-ţi pui o mască
de „nu-mi pasă” când vine vorba de comportament, să iei parte la
experienţe nedorite şi, în multe cazuri, să renunţi treptat la
standardele personale, la aşteptări, la stima de sine şi la respectul
pentru alţii, până când toate acestea devin atât de minuscule încât
studenţii aproape că nu-şi mai aduc aminte cum erau la început.67

Femeile au aventuri din numeroase motive. Dar dacă au curajul
necesar pentru a-şi exprima motivele, ele vor descoperi problemele
de bază care le alimentează comportamentul. Numai atunci vor fi
pregătite să găsească dragostea care le va satisface.
De ce ar avea o fată aventuri? Iată o privire mai în profunzime
asupra câtorva dintre motivele cel mai des întâlnite.
1. Poate el va deveni serios. (Jason) O tânără mi-a trimis un
e-mail în care spunea:
Mă văd cu un tip de câţiva ani, cu întreruperi, şi seara trecută
am fost împreună chiar dacă acum nu prea suntem împreună.
Uneori merge prea departe, dar mi-e teamă să nu-l pierd, pentru că
numai pe el îl am. Ce să fac?

Acestei fete îi era atât de frică să nu-l piardă încât nu putea să
vadă că de fapt nu fusese al ei niciodată. E greu de imaginat cum atât
de multe tinere şi-au asigurat iubiţii că sunt mulţumite doar cu o
aventură, în ciuda faptului că doreau o prietenie. De ce se mulţumesc
cu mai puţin? Pentru că au dat crezare mitului care spune că o
aventură îl va face mai dispus să lege o prietenie.
Ca bărbat, dă-mi voie să-ţi explic cum funcţionează mintea
bărbaţilor: când o aventură duce într-adevăr la mai mult, de obicei
duce doar la mai multe aventuri. Aşa stau lucrurile. Fărâma de relaţie
pe care o ai se va termina de îndată ce el se va plictisi sau va găsi pe
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altcineva mai dezirabil. Gândeşte-te puţin: câte relaţii pline de iubire
şi căsnicii fericite ştii care au început de la o fată disperată care a
avut o aventură cu un tip neinteresat? Dacă nu-ţi vine niciuna în
minte, care sunt şansele ca tu să fii excepţia?
Unele fete descoperă asta pe pielea lor. După o aventură de-o
noapte, o fată de cincisprezece ani ne-a spus: „Nu mă aşteptam să se
însoare cu mine, dar nici nu m-am aşteptat să mă evite la şcoală”.68
Când o fată îşi oferă trupul sau sărutările de parcă ar fi momeală,
băiatul îşi va pierde tot interesul. În fond, ce-ar mai fi de dorit dacă
ea i-a îndeplinit toate dorinţele în prima săptămână după ce s-au
cunoscut? Ce-ar mai avea de descoperit la ea? Talentul muzical sau
personalitatea ei zglobie? Emoţiile ei, credinţa sau părerile despre
politică?
În mintea oricărui bărbat care e dispus să aibă o aventură cu o
fată, totul merge la vale după ce au devenit intimi. Un student de la
universitatea Duke spunea: „Dacă o fată face oferta, n-am de gând s-o
refuz. Dar nici n-o s-o sun ca s-o invit undeva după aceea”.69 Deşi e
atras de ea pentru plăcerea momentului, el va dispreţui în secret faptul
că e atât de uşoară. Nu reprezintă nicio provocare pentru el.
Dacă vrei ca un bărbat să te preţuiască, trebuie să înţelegi că
sărutările tale sunt ceva rar şi trupul tău o comoară. Nimic nu trebuie
oferit pe tavă. Când o femeie gândeşte aşa, devine mai atrăgătoare.
Când îşi iubeşte şi îşi respectă trupul, îl îndeamnă pe bărbat să facă la
fel. Stilul ei de viaţă în puritate spune: „Mă voi oferi cu totul numai
bărbatului care mi se va dărui cu totul”. După cum poţi vedea, acest
mesaj este o provocare de a iubi, nu o invitaţie de a folosi. Cu
siguranţă cei mai mulţi bărbaţi nu se vor ridica la înălţimea
provocării. Dar n-ai pierdut nimic, pentru că oricum nu-ţi doreşti să
ajungi cu un astfel de bărbat!
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2. E doar de distracţie. Un jurnalist, care a intervievat foarte
mulţi studenţi în legătură cu părerile lor despre aventuri, a remarcat
că nemulţumirea părea să fie aproape universală. O tânără a spus că
întregul tablou o face nefericită şi o deprimă, dar:
S-a adaptat acestui stil de viaţă de parcă era „cel mai bun lucru
din lume”, o parte normală a vieţii de studentă. Credea că trebuia
să-i placă, dar de fapt ura situaţia. Colegii ei de clasă au aprobat
din cap… Nu suntem fericiţi cu stilul ăsta de viaţă, au spus ei.
Simţim o presiune constantă de a face lucruri care nu ne fac să ne
simţim bine.70

Un tip confuz de feminism promovează ideea că femeile au
dreptul să fie la fel de agresive sexual ca şi unii bărbaţi – de parcă
viciul merită copiat. Castitatea e considerată o povară nedreaptă
impusă acelor persoane cu spirit liber care vor să-şi exprime
sexualitatea în orice fel îi face să se simtă mai bine. Dar cei care au
aventuri de dragul distracţiei ar trebui să ia o pauză şi să se întrebe:
„Chiar e distractiv?”.
Gazda unei emisiuni radio spunea:
Îmi amintesc de provocarea unei adolescente care m-a sunat la
radio şi voia să ştie: „De ce nu pot să fac sex fără alte complicaţii
cu mai multe persoane dacă mă simt bine aşa? Mama mea n-a
putut să-mi dea niciun argument bun…” Eu am întrebat-o: „Dar
chiar te simţi bine ştiind că până la urmă, nimănui nu-i pasă de tine
şi nici ţie de alţii? Nu te face să te simţi singură?” Atunci mi-a
răspuns încet: „Ba da”.71

Când o femeie are aventuri în mod obişnuit, pretinde că nu are
remuşcări. Dar lipsa ruşinii nu vindecă problema ruşinii. Dacă eşti
tentată să-ţi reduci sexualitatea la „distracţie”, dă-ţi seama că darul
trupului tău valorează mult mai mult.
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Femeile resping aventurierii deoarece ei folosesc femeia ca să se
distreze. Dar când o fată se mulţumeşte cu aventuri, ea se transformă
tocmai în ceea ce dispreţuieşte. În consecinţă, cel mai adesea ajunge
să se urască. Nu numai că începe să-şi piardă respectul de sine, ci îşi
va pierde respectul şi pentru băieţi. Poate va spune că nu se simte
vinovată, dar lipsa ei de vinovăţie nu e un semn că e fericită.
Înseamnă doar că e amorţită.
3. Oricum nu vreau o relaţie serioasă. Când o fată pretinde că
nu vrea o relaţie serioasă putem presupune că a fost rănită în trecut şi
nu mai vrea să devină vulnerabilă din nou. Nu din cauză că ideea
iubirii necondiţionate i-ar părea fadă. În ochii ei, e captivantă, dar
nerealistă. Aşadar, nu-şi face mari aşteptări, ca să nu fie zdrobite. Dar
când o femeie devine atât de temătoare încât renunţă la iubire, devine
duşmanul ei cel mai mare. În cuvintele lui Dawn Eden: „Teama de a
fi dezamăgit este cea care dezamăgeşte”.72
Detaşarea emoţională nu previne dezamăgirea. Pentru a găsi
dovezi în sprijinul acestei afirmaţii, o jurnalistă de la ziarul $ew York
Times a luat interviuri mai multor elevi de liceu, ca să vadă care e
părerea lor despre aventurile fără obligaţii. Ea a observat:
Păstrezi totul la nivel pur sexual şi în felul acesta oamenii nu
au aşteptări amestecate şi nimeni nu e rănit. Dar, inevitabil,
oamenii sunt răniţi. Mulţi adolescenţi mi-au spus că suferiseră în
urma aventurilor – de obicei pentru că voiau sau sperau la mai
mult. Dar deseori se învinovăţeau pe ei înşişi pentru că s-au lăsat
conduşi de emoţii. Nu aventurile erau problema. Ei erau
problema.73

La fel simt şi studenţii. După ce s-a culcat cu prietenul ei, o
studentă i-a trimis un mesaj prietenei ei în care i-a spus că nu o
deranja relaţia sexuală cu el, dar îi era teamă să nu se îndrăgostească
de el:
72
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Vreau să fiu independentă şi cred că asta e important pentru
femeile din generaţia noastră, dar să spun că iubesc pe cineva şi că
am nevoie de el e total contradictoriu… ipocrit… iar un alt motiv
pentru care nu vreau să mă îndrăgostesc e că mi-e teamă că nu mă
va suna… şi voi avea inima frântă şi mă voi simţi ca o proastă
pentru că trebuia să-mi dau seama.74

O femeie poate susţine că e prea ocupată pentru o relaţie
serioasă, şi poate fi adevărat. Dar dacă în tot acest timp are aventuri,
asta arată că încearcă să-şi separe trupul de inimă. O adolescentă
spunea: „Am ajuns să-mi pot controla foarte bine emoţiile… pot să
fiu cu un băiat fără să mă îndrăgostesc de el”.75 O astfel de femeie
poate simţi că a dobândit o aptitudine folositoare prin lipsa ei de
vulnerabilitate. Dar când îndepărtezi riscurile care vin odată cu
vulnerabilitatea, îndepărtezi şi şansa de a fi iubită.
În cartea Captivating, Stasi Eldredge schiţează problema
fundamentală a unei femei care se închide în faţa posibilităţii de a
iubi:
Dacă nu-şi poate controla relaţiile, îşi omoară dorinţa inimii
după intimitate, ca să simtă că deţine controlul şi că e în siguranţă.
Devine o femeie care „nu are nevoie de nimeni, mai ales de
bărbaţi.” Ce efect are asta asupra vieţii ei şi cum rănile din
copilărie i-au consolidat această credinţă e de obicei o poveste
complexă, care merită cunoscută. Dar sub toate acestea, în spatele
tuturor acestor lucruri, se află un adevăr simplu: femeile domină şi
controlează pentru că le este teamă de propria lor vulnerabilitate...
Ne ascundem pentru că ne e teamă. Am fost rănite, iar rănile sunt
adânci. Oamenii au păcătuit împotriva noastră şi noi am păcătuit la
rândul nostru. Să te ascunzi înseamnă să rămâi în siguranţă, să nu
te doară aşa de tare. Cel puţin asta credem noi. Şi astfel,
ascunzându-ne, luăm problema în propriile mâini. Nu ne întoarcem
către Dumnezeu cu inimile noastre frânte şi disperate. Şi cât timp
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ne-am ascuns, nu ne-a trecut prin cap că pierdem ceva preţios –
ceva de care lumea are mare, mare nevoie.76

Lumea are nevoie ca femeile să iasă din cochiliile lor şi să
devină aşa cum Dumnezeu le-a creat. Când fac asta, ele devin mai
puternice decât şi-ar fi putut imagina vreodată. Uită-te numai la
puterea pe care a avut-o o fată pură asupra unui aventurier:
În trecut obişnuiam să flirtez foarte mult şi eram chiar un
afemeiat, având aventuri cu diferite fete doar pentru că era
distractiv. Vedeam o relaţie serioasă ca pe ceva care nu ar fi făcut
decât să mă tragă înapoi; să am aventuri era mult mai uşor. Luam
ce voiam de la fete şi nu trebuia să-mi fac griji că le voi mai vedea
şi altă dată. Dar după o vreme, toate astea s-au învechit. Pe măsură
ce m-am maturizat, mi-am dat seama că aceste fete nu însemnau
nimic pentru mine. Îmi amintesc că am mers într-un club şi
dansam foarte aproape de mai multe fete şi chiar am avut o
aventură cu o fată pe care o cunoscusem în seara aceea. În drum
spre casă, nu m-am simţit deloc fericit sau mulţumit de ceea ce
făcusem. De fapt, îmi venea să fac un duş şi să mă rog lui
Dumnezeu să mă ierte. A fost punctul cel mai de jos al vieţii mele.
În timp ce prietenii mă felicitau pentru că mai marcasem o
aventură, eu eram nefericit şi dezgustat atât de mine cât şi de acele
fete. Cu ajutorul acestei întâmplări, am înţeles că aventurile îmi
aduceau plăcere, dar nu plăcerea pe care mi-o doream cu adevărat.
Asta a fost viaţa mea până când noua mea prietenă şi-a făcut
apariţia. Era o fată cu care mi-am dorit să am doar o aventură, fără
să mă gândesc la mai mult. Dar ea mi-a spus că nu vrea să se
combine cu mine sau cu oricare alt băiat. Se respecta prea mult
pentru a face asta şi refuza să fie folosită. Şi, dintr-un motiv
necunoscut, când am auzit asta am respectat-o mai mult decât pe
oricare altă fată pe care o întâlnisem vreodată. Am început să
vorbim şi am început să o plac foarte mult. În sfârşit, am găsit o
fată de care îmi pasă. Am aruncat trecutul deoparte şi sunt complet
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loial acestei fete. Mi-am luat angajamentul că o voi iubi şi o voi
proteja. Ea mă face mai fericit decât orice altceva în lume.

E greu de crezut că o fată ar prefera relaţiile pe care le-a avut
băiatul acesta în trecut comparativ cu relaţia pe care o are în prezent.
Toate fetele vor să fie cucerite, dar unele se mulţumesc să fie seduse.
Sunt atât de ocupate să se convingă că nu e nimeni rănit, încât nu văd
că nimeni nu e iubit.
4. Mă face să mă simt dorită. (Crystalina) Ca femeie, aş
argumenta că majoritatea fetelor care au aventuri caută de fapt
intimitate, nu sex. E o diferenţă enormă între cele două, dar fetele
învaţă asta de obicei prea târziu. De exemplu, deseori fetele îşi
imaginează în timpul actului sexual că băiatul o doreşte. Dar el nu o
doreşte. El vrea plăcere… pe seama ei. O fată spunea:
Obişnuiam să am aventuri cu băieţi şi credeam că dacă le
dădeam ce voiau, m-ar fi plăcut mai mult, iar dacă aş fi spus „nu”,
m-ar fi considerat o mironosiţă sau chiar m-ar fi urât din cine ştie ce
motiv tâmpit. Dar mi-am dat seama că exact asta vor ei să cred, ca
să le dau lor ce vor.

Uneori devenim atât de hipnotizate de atenţia pe care ne-o
acordă bărbaţii încât nu vedem că ne facem rău. Cu toatele am jucat
acelaşi joc al negării. Când ne îndepărtăm de Dumnezeu, încercăm
mereu să găsim scuze. Ne gândim: „Ei bine, nu e de parcă fac asta
sau aia”. Uneori ne concentrăm atât de mult pe ceea ce nu facem,
încât nu mai realizăm ce facem.
Dacă te combini cu un băiat pe care tocmai l-ai cunoscut la o
petrecere, o voce undeva în mintea ta îţi va spune lucruri de genul:
„Nu-i chiar aşa de rău. Doar ne distrăm. Până la urmă, sunt oameni
beţi în camera alăturată care fac sex”. În loc să faci comparaţia cu o
relaţie adevărată – în care un sărut chiar înseamnă ceva – te
mulţumeşti cu mai puţin şi faci comparaţia cu aceia care nu au valori
morale. Nu te lăsa păcălită. Meriţi să fii dorită – dar pentru ce?
Când o femeie se mulţumeşte să fie dorită din motive greşite,
inima ei va fi neliniştită. Victoria, o elevă de liceu, se confesează:
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„Când sunt în braţele lui simt iubire, dar în inima mea e un gol”.
Privind în urmă la aventurile sale, un bărbat a ajuns la aceeaşi
concluzie: „Nu găsisem dragoste. Găsisem sex fără obligaţii, dar cu
tot felul de consecinţe. Acceptare? Nici uneia nu-i păsa cu adevărat.
Erau prea îngrijorate să nu dea ele de belea”.77
Dacă vrei să te simţi dorită, trebuie să înţelegi că aventurile nu
previn respingerea. De fapt, deşi o aventură îţi poate lăsa impresia că
ai fost acceptată, e întotdeauna o respingere.
5. Aşa sunt eu, spontană. Fără îndoială, spontaneitatea e o
calitate nostimă la o fată. Dar spontaneitatea pură e ceva foarte diferit
de aventuri. De exemplu, când mă întâlneam cu Jason, l-am chemat
să mă ajute cu ceva în apartamentul meu. Înainte să sosească, am
împrăştiat petale de trandafir pe covor. Am pus nişte muzică lentă,
iar pe masă îl aşteptau căpşuni şi cidru spumos. Apoi l-am dus la
restaurantul lui preferat iar el nu s-a aşteptat la nimic din toate astea.
A fost spontan – şi inocent.
Mulţi oameni au impresia că sunt „spontani” dacă cedează
hormonilor şi nevoilor emoţionale cât ai zice peşte. Deseori, asta
înseamnă poftă, nerăbdare, dependenţă (sau toate trei) deghizate într-un
sirop romanţios. Nu spontaneitatea e problema. Problema adevărată e
cum au fost antrenate impulsurile unei persoane. Majoritatea fetelor nu
sunt niciodată învăţate cum să aibă relaţii non-sexuale cu băieţii. În
revistele pentru adolescente vom găsi sfaturi cum ar fi: „Dacă întâlneşti
un băiat drăguţ, încearcă să-l surprinzi cu un sărut lung pentru a vedea
dacă se aprind scântei între voi”. E o nebunie. Intimitatea fizică nu e un
mod prin care poţi să testezi dacă un băiat are potenţialul de a fi iubitul
tău. Intimitatea fizică e cireaşa de pe tort, nu blatul. Dacă o folosim ca să
măsurăm potenţialul unei relaţii, ne folosim sărutările greşit şi ne
amăgim pe noi înşine. Când ne mulţumim cu „spontaneitate” fără sens,
uităm de farmecul ameţitor al faptelor simple ce ţin de afecţiunea
adevărată.
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6. Ce mare lucru? Când o femeie afirmă că o aventură nu e mare
lucru, mă face să mă întreb ce altceva nu e mare lucru. Trupul ei nu e
mare lucru? Emoţiile ei? Sărutările ei? Ce e atât de insignifiant la
aceste lucruri? Demnitatea femeilor e direct proporţională cu
dragostea pe care o oferă şi pe care o primesc. Numai dragostea le va
împlini. În acest caz, ce se întâmplă cu demnitatea unei femei atunci
când se mulţumeşte cu „dragostea” unei aventuri?
Dacă e greşit ca o persoană să se folosească de altă persoană,
dacă două persoane se folosesc una de alta, e de două ori mai greşit.
Dar asta nu e uşor de recunoscut. Dacă o adolescentă crede că sexul
fără obligaţii e ceva obişnuit, asta poate arăta o lipsă de maturitate
intelectuală. Psihologii spun deseori că majoritatea tinerelor se află în
stadiul de gândire operaţional concret. Asta înseamnă că majoritatea
habar nu au cum deciziile pe care le iau le vor afecta viitorul. Tot ce
văd sunt recompensele din prezent, nu consecinţele din viitor. În
absenţa unei priviri în viitor, iau decizii care le vor schimba viaţa
pentru totdeauna.
După ce se maturizează şi trec de acest stadiu al dezvoltării
mentale, femeile găsesc feluri prin care să-şi ignore conştiinţele
neliniştite. Acest „nu e mare lucru” reprezintă doar o acoperire
iluzorie a acelora care au oferit prea mult. O parte din ele speră că
ceea ce au făcut nu e un motiv de îngrijorare. Dar această negare
duce numai la o nevoie şi mai mare pentru mecanisme de apărare.
Fiecare minciună are nevoie de o minciună şi mai mare care s-o
acopere.
Pierzi vremea, ai aventuri şi crezi că vei găsi iubirea?
(Crystalina) În liceu, o prietenă de-a mea era obsedată de un
băiat care era încă îndrăgostit de fosta lui prietenă. Prietena mea mai
ieşea cu el în timpul liber din când în când, în speranţa că va lua
locul iubirii sale pierdute. Odată, când eram la el acasă, i-am văzut
flirtând în timp ce se jucau jocuri video. Avea o mulţime de poze cu
fosta prietenă în jurul patului şi-mi amintesc că m-am gândit că ar fi
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putut la fel de bine să îi ridice un altar! Toate suvenirurile nu făceau
decât să adâncească ambiţia prietenei mele de a fi cu el. Câteva zile
mai târziu, s-a culcat cu el într-un efort de a-i lua locul fostei. Şi încă
odată după alte câteva zile. Şi-a dat seama că eforturile depuse au
fost în zadar când l-a văzut, în aceeaşi săptămână, venind la şcoală în
maşină cu fosta lui prietenă.
Femeile fac deseori greşeala de a confunda o aventură cu
începutul plin de speranţă al unei relaţii. Pentru a putea înţelege de ce
aceste lucruri nu izbutesc să stârnească interesul bărbaţilor pe termen
lung, ar fi bine să vedem ce păreri au bărbaţii despre femeile cu care
au aventuri.
Un student şi-a evaluat aventurile în felul următor:
Dacă arată bine şi am dovezi că m-am protejat, mă simt extrem
de bine în legătură cu faptele mele. Dacă se hotărăşte să rămână
prea mult timp după aceea şi vrea micul dejun sau alintări, asta
începe să mă enerveze şi mă simt mai puţin bine. Dacă nu arată
bine şi/sau este prietena sau cunoştinţa cuiva care ştie că am
prietenă, regret ce am făcut şi-mi doresc să fi avut mai mult
autocontrol în seara precedentă.78

Un bărbat şi-a vărsat frustrarea legată de aşteptările pe care le
aveau femeile după o aventură: „Vor să le suni şi să le inviţi în oraş,
şi nu doar după o petrecere sau aşa ceva. Vor în timpul zilei!”79 Astea
chiar că sunt pretenţii!
Când un bărbat are o aventură cu o femeie, el poate nici nu-şi
aduce aminte numărul ei de telefon sau chiar numele. Nu şi-o va
aminti pentru că nu o respectă. Cum ar putea? Dacă sărutările ei au
fost din amuzament, nici ea nu a fost nimic mai mult decât o
distracţie. Un alt student spunea despre aventurile sale:
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Bineînţeles că aceste „relaţii” nu au substanţă şi nici viitor, iar
asta face de fapt ca sexul să fie mai rău. Totuşi nu am prea mari
remuşcări, încă respect sexul opus.80

O femeie ne-a povestit într-un e-mail că a avut aventuri cu mai
mulţi bărbaţi pentru că „voia să fie respectată”. Sunt sigură ca băieţii
i-au apreciat eforturile, dar nici măcar unul singur nu a ajuns s-o
respecte. Să te gândeşti că vei câştiga respect dacă ai o aventură e ca
şi cum te-ai gândi că vei avea mai mulţi bani dacă bagi bancnotele
într-un tocător de hârtie.
Unii pot crede că aventurile au devenit norma în campusurile
studenţeşti deoarece curtarea unei fete e aproape pe cale de dispariţie.
Dar e tocmai pe dos. Aventurile contribuie la dispariţia simplelor
întâlniri. Ideea de a face curte unei fete în facultate e ceva aşa de rar
pentru că bărbatul primeşte toate beneficiile fizice ale căsătoriei fără
ca măcar să ştie numele fetei, deci există slabe şanse să o ceară de
soţie prea curând (şi cu atât mai puţin să o cucerească într-un mod
romantic). Un adolescent explica: „Acum că e uşor să faci sex fără să
fii căsătorit, băieţii nu mai au nevoie să înceapă o relaţie în vederea
căsătoriei”.81
Toate femeile sunt de acord că cei mai mulţi bărbaţi sunt laşi
când vine vorba de a face prima mişcare, pentru că se tem de
angajamente ori de a fi respinşi. Când o femeie încearcă să rezolve
dilema prin agresivitate sexuală, îşi pune singură beţe în roate. Asta
se întâmplă pentru că bărbaţilor nu le plac femeile care li se aruncă în
braţe. Pare disperată şi mai puţin atrăgătoare. O femeie remarca:
„Aceeaşi armură care mi-a permis să tolerez sexul ocazional m-a
făcut mai puţin atrăgătoare în faţa tipului de bărbat care-mi place cel
mai mult”.82 Mai departe, cu ce câştigi inima unui bărbat, cu asta îl
vei păstra. Dacă cucereşti un bărbat cu plăcerea pe care i-o oferi,
atunci relaţia se va baza pe asta ca să supravieţuiască. Când plăcerea
80
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dispare, va pleca şi el. Dacă vrei să găseşti un bărbat care va rămâne
cu tine pe termen lung, atunci valoarea ta sexuală nu ar trebui să fie
ca un credit în plus.
Deci ce trebuie să facem noi, femeile? Dacă suntem pasive e
posibil să fim ignorate. Dacă suntem pure, putem intimida bărbaţii
sau putem fi etichetate drept mironosiţe frigide. Dar dacă suntem
agresive şi impure, nu vom fi decât folosite.
Care e soluţia? Ca să schimbi lucrurile, trebuie să-ţi înfrunţi
temerile. Aventurile au devenit atât de răspândite pentru că se
bazează pe slăbiciunile şi temerile ambelor sexe. Cei mai mulţi
bărbaţi se tem de angajamente, iar cele mai multe femei se tem că
standardele înalte sunt egale cu singurătatea. Unde se întâlnesc aceste
temeri? În aventuri. Bărbatul nu oferă nimic, iar femeia se teme să
aştepte mai mult.
În urma aventurilor, sentimentul de dezamăgire pare mai acut la
femei. O femeie ne-a spus: „Când vezi în filme doi care se sărută, îţi
vine să spui ‘Oh!’. Dar când ai o aventură, nu-ţi vine să spui ‘Oh!’.”
O altă adolescentă şi-a descris aventura spunând: „Tot ce făceam
împreună părea atât de gol şi automat”. Asemenea femei vor fi
primele care îţi vor spune că o aventură nu este un preludiu la o
relaţie adevărată. Este surogatul ei.
Dependenţa de aventuri
Dacă o femeie se implică în aventură după aventură în căutarea
distracţiei, iubirii, puterii sau acceptării sociale, acest lucru se poate
transforma în mai mult decât un obicei. Poate duce la dependenţă
biologică. Aceasta este rezultatul unor reacţii chimice din creierul ei.
Prin intimitatea sexuală, creierul uman primeşte un nivel ridicat de
dopamină care răsplăteşte creierul pentru activitatea plăcută. Doctorii
Joe McIlhaney şi Freda McKissic Bush explică:
Dopamina ne face să ne simţim bine pentru că produce
energie intensă, euforie şi atenţie sporită atunci când facem ceva
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important sau stimulant. Ne face să simţim nevoia sau dorinţa de
a repeta acţiuni plăcute, interesante şi pline de satisfacţii.83

Aşa cum am arătat mai sus, oamenii de ştiinţă au descoperit că
excitarea sexuală şi intimitatea fac creierul unei femei să fie „inundat
de oxitocină, făcând-o să-şi dorească acelaşi tip de contact iar şi iar
cu bărbatul de care s-a legat, formând o legătură şi mai puternică”.84
Acest efect neurochimic creează o conexiune emoţională foarte mare,
care nu face decât să crească şi mai puternic în funcţie de cât de
intimă devine cu un bărbat. Cu cât devine mai apropiată, cu atât îi va
fi mai greu să se desprindă.
Cu toate acestea, dacă o femeie leagă şi rupe multe relaţii
sexuale, ea îşi distruge abilitatea de a crea o relaţie bazată pe
angajamente. Oamenii de ştiinţă au observat:
Fiecare persoană îşi schimbă de fapt chiar structura creierului cu
fiecare alegere pe care o face sau cu comportamentul de care dă
dovadă… În cazul sexului ocazional, sinapsele care guvernează
deciziile legate de sex atât la bărbaţi cât şi la femei sunt întărite
astfel încât în viitor devine mai uşor să alegi să faci sex, în timp
ce sinapsele care guvernează abstinenţa sexuală sunt slăbite şi se
deteriorează.85

Acest lucru nu numai că face o persoană să revină la aceeaşi
sursă de stimulare (relaţia curentă şi tiparul comportamental), ci o
face să ajungă mai repede la intimitate sexuală în relaţiile viitoare.
Răul nu este iremediabil, dar pentru remodelarea circuitelor
creierului e nevoie de un timp şi un efort direct proporţional cu
comportamentul anterior. Putem face comparaţia cu o persoană care
a învăţat să cânte la vioară cu mâna dreaptă şi acum trebuie să înveţe
să cânte cu mâna stângă.
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Mulţi oameni presupun că dorinţele noastre ne influenţează
alegerile. Dar ei nu-şi dau seama că, în timp, alegerile noastre încep să
ne modeleze dorinţele. Începi să pofteşti la ceea ce alegi. O femeie mi-a
spus: „Mă aflu într-un cerc vicios al relaţiilor fizice şi nu ştiu cum să mă
opresc. Nici nu ştiu dacă vreau să mă opresc”.
Dacă o femeie care se simte dependentă de sex se abţine pentru
o vreme, ea va descoperi multe lucruri despre ea însăşi. Va vedea că,
deşi plăcerea era de dorit, nu era dependentă numai de ea. Era
dependentă şi de sentimentul de siguranţă pe care plăcerea îl
garantează, liniştindu-i pentru moment teama că nu era dorită. Ea nu
îşi dorea numai plăcerea, îşi dorea şi compania cuiva.
Dependenţele nu sunt numai biologice. Pot fi şi emoţionale. Şi
uneori e greu să faci deosebirea între cele două. O tânără ni s-a
confesat:
Am început să vorbesc cu mai mulţi băieţi şi să îi duc de nas,
iar asta a făcut ca în final să întreţin acte sexuale cu ei. Vara asta
am avut aventuri cu cinci băieţi. Deşi nu am mers până la capăt,
tot mi-e ruşine. După primul băiat, am devenit dependentă şi am
început să râvnesc la mai mult. Recunosc că nu am avut
niciodată o relaţie, doar am fost folosită în mod repetat.

La ce râvnea ea? La plăcerea fizică, sentimentul de a fi dorită,
sau emoţia trecătoare a ambelor? Pentru majoritatea femeilor, vorbim
mai mult despre acceptare decât despre plăcere. Le place femeilor
sexul? Majoritatea oamenilor ar spune că da, dar o femeie a remarcat:
„Cele mai multe adolescente nu găsesc plăcere în actul sexual. Li se
pare grăbit, deloc romantic şi stânjenitor”.86
Asta nu ar trebui să fie o surpriză, având în vedere cum sunt
construite femeile. Un expert în creierul feminin observa că plăcerea
sexuală a femeii e mare „numai dacă amigdala – centrul fricii şi
anxietăţii din creier – este dezactivată”.87 Cum poate o femeie
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necăsătorită să ignore grija că poate va fi prinsă, că va rămâne
însărcinată, că va fi folosită sau infectată cu vreo boală? Cele mai
multe nu pot, şi acesta este unul dintre motivele pentru care alcoolul
joacă un rol în aventuri şi le face mai suportabile. Dar dacă o femeie
face ceva ce speră să uite până dimineaţă, i-ar fi mai bine dacă nu ar
face-o deloc.
S-a spus deseori că modul cel mai bun de a strica plăcerea e s-o
transformi într-un obiectiv. Studii sociologice din toate părţile lumii
au descoperit că acest lucru e adevărat, prin măsurarea nivelului de
satisfacere sexuală a persoanelor singure şi a cuplurilor căsătorite.
Cuplurile căsătorite nu numai că au niveluri mai mari de satisfacţie
sexuală, ci, aşa cum a adăugat un om de ştiinţă de la Institutul
Naţional de Sănătate:
Cuplurile care nu au avut relaţii intime înaintea căsătoriei şi
sunt fidele în timpul ei sunt mai satisfăcute de viaţa sexuală
curentă şi de căsătoria lor în general, comparativ cu cei care au
avut relaţii intime înainte de căsătorie.88

În Norvegia, sociologii au studiat mai bine de 2000 de oameni
cu vârsta în jurul a douăzeci de ani pentru a stabili cum se raportează
satisfacţia sexuală la diferitele tipuri de relaţii. În cuvintele lor: „Atât
la bărbaţi cât şi la femei, persoanele active sexual, dar neataşate, erau
cel mai puţin satisfăcute de vieţile lor sexuale”.89 Prin urmare, dacă
femeile chiar îşi doresc plăcerea, de ce o caută în forma cea mai puţin
satisfăcătoare?
Intimitatea sexuală ar trebui să aducă fericire. E o experienţă
anticipativă a uniunii eterne pe care o vom avea cu Dumnezeu (deşi
asta poate că îi va şoca pe unii). Să nu înţelegem prin asta că Raiul e
de natură sexuală, ci că el reprezintă consumarea fericită şi eternă a
88
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iubirii. Sexul de pe pământ e numai o umbră a acesteia. E doar o
analogie imperfectă. Christopher West explică:
Uniunea pasională a bărbatului cu femeia conform cu planul
lui Dumnezeu trebuie să fie o icoană, un semn pământesc ce ne
arată calea dincolo de noi spre destinul nostru etern de uniune cu
Dumnezeu. Dar când ne pierdem din vedere destinul, când
pierdem din vedere uniunea cu Dumnezeu ca împlinire absolută,
începem să ne punem toate speranţele pentru fericire în planul
pământesc. Icoana se transformă apoi într-un idol. Ajungem să
slăvim sexul.90

Nu e o exagerare poetică, aşa cum spune West altundeva:
„Slăvim ceea ce credem că ne va satisface foamea cea mai adâncă”.91
Dar dacă ne îndopăm cu lucruri care nu aduc satisfacţie, sufletele
noastre încep să sufere de foame.
Preţul unei aventuri
Vinovăţia reprezintă pentru sufletele noastre ceea ce sistemul
nervos este pentru trupurile noastre. Când o persoană suferă arsuri de
gradul I, pielea e roşie şi rana poate fi destul de dureroasă. O arsură
de gradul II e mai severă ca durere şi leziune, apărând şi băşici. O
arsură de gradul III provoacă cel mai mare traumatism, pielea devine
atât de înnegrită şi arsă încât terminaţiile nervoase sunt distruse.
Datorită acestor leziuni ale sistemului nervos, victima nu poate simţi
durere în zonele cele mai grav afectate.
Acelaşi lucru se poate spune şi despre o femeie care s-a ars în
urma păcatelor sexuale. Când cineva profită de ea şi-i provoacă rana
iniţială, ea face un pas înapoi din cauza durerii, şi are nevoie de timp
pentru vindecare. Ştie semnificaţia abuzului pe care l-a suferit. Cu
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toate acestea, daca întâmplarea se transformă într-un tipar comportamental, ea nu va mai putea percepe pierderea.
Fără nervi, nu ai şti niciodată când trupul tău suferă. Ai putea sta
pe o plită încinsă şi le-ai spune tuturor că nu doare. Dar trupul tău
suferă. De fapt, răul făcut ar fi mult mai mare dacă creierul tău nu ar
fi anunţat de pericol. La fel cum o arsură de gradul III omoară nervii,
odată cu moartea conştiinţei se instalează insensibilitatea emoţională.
Când o femeie îşi înăbuşă vocea conştiinţei şi pretinde că
aventurile ocazionale nu fac niciun rău, asta nu înseamnă că ea nu
suferă pierderi. Îşi pierde abilitatea de a se lega de cineva, dar îi e
teamă să facă inventarul daunelor. Îşi pierde nu numai abilitatea de a
simţi ruşinea, ci îi slăbeşte şi abilitatea de a exprima şi trăi dragostea.
Să luăm spre exemplu remarca unei studente: „Să spui că trebuie sămi pese de fiecare persoană cu care fac sex e o aşteptare
nerealistă”.92
Dragostea e o sarcină ce pare descurajatoare pentru persoana
care trăieşte în senzualitate. În cartea ei, The Priviledge of Being a
Woman („Privilegiul de a fi femeie”), dr. Alice von Hildebrand
explică:
Fiecare păcat aduce cu sine propria pedeapsă. În afară de
posibilitatea unor infecţii grave, oamenii desfrânaţi nu vor gusta
niciodată adevărata frumuseţe a acelei uniuni sexuale bazate pe
dragoste reciprocă şi trăită în adoraţie. Vor experimenta
senzualitatea, dar pedeapsa lor este aceea că nu vor gusta
niciodată din dulceaţa iubirii adevărate.93

Atunci când vocaţia unei femei la iubire e coruptă de aventuri,
ea îşi pierde dorinţa şi abilitatea de a avea încredere şi de a se dărui
cuiva. Apare un cerc vicios deoarece, pentru a avea parte de
intimitate trebuie să-şi arate sentimentele. Dar un asemenea gând o
înspăimântă. Măcinată de îndoieli, se gândeşte: „Dacă m-ar cunoaşte
92
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cu adevărat, un bărbat bun şi iubitor nu m-ar dori”. Aşa că poartă o
mască, numai că această mască o împiedică să fie iubită aşa cum e
ea.
Una e să pierzi abilitatea de a dărui iubire şi cu totul altceva să
pierzi abilitatea de a primi iubire. Pentru a găsi dragostea, femeile
trebuie să accepte că merită să fie iubite. Acest lucru creează o
problemă pentru cele care se îndoiesc de faptul că merită iubire. De
exemplu, un prieten de-al nostru începuse să se întâlnească cu o
femeie frumoasă de la universitatea de stat din San Diego. Odată ce
s-a îndrăgostit de ea, aceasta a rupt relaţia brusc spunându-i: „Chad,
nu ştiu cum să-ţi spun asta, dar eu nu am relaţii cu băieţi buni. Nu
pot. Am numai aventuri. Îmi pare rău”. Şi cu asta, l-a părăsit. Ştia că
întâlnise un bărbat cu adevărat de treabă şi a intrat în panică. El s-a
simţit rănit, pentru că voia să-i ofere ce ştia că merită. Dar ea se
obişnuise să ofere bărbaţilor numai ceva ce nu puteau refuza: trupul
ei.
Chiar şi femeile foarte frumoase cred deseori că nu dispun de
acea frumuseţe adevărată ca să aibă ce oferi. Multe se ascund în
spatele frumuseţii trupeşti. Ele direcţionează atenţia bărbaţilor spre
corpul lor pentru a-i distrage de la a vedea femeia însăşi. Oricât de
ciudat ar suna, ea îşi scoate hainele pentru a se ascunde. O femeie
remarca: „Dacă ţi-e foame de intimitate, dar ţi-e teamă de respingere,
este mult, mult mai uşor să laşi un bărbat să-ţi atingă trupul, decât săl laşi să-ţi atingă inima”.94
O femeie nu ajunge la acest nivel de frigiditate emoţională peste
noapte. E un proces care începe dintr-o teamă, de obicei singurătatea.
Dacă hrăneşte această teamă, îşi va coborî valorile morale în
încercarea de a găsi iubirea. O stare de descurajare se instalează
curând pentru că eforturile ei vor da greş. După o perioadă de
descurajare, ea poate începe să se mulţumească cu obiceiul de a se
folosi de bărbaţi şi de a se lăsa folosită de ei. Între timp, o nouă stare,
cea de disperare, îi infiltrează personalitatea. Nu doar că se va
mulţumi din ce în ce să trăiască fără dragoste, ci va începe să-şi
94
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justifice acţiunile şi să găsească scuze pentru renunţarea la căutări. În
final, ajunge într-o stare de resemnare totală. Când ajunge în acest
punct, e deja atât de obişnuită să poarte o mască de persoană fericită
şi fără griji, încât e posibil să-şi imagineze că e chiar mai liberă aşa.
Dar „înrobită” e un cuvânt mai potrivit.
Un rabin remarca: „La început, păcatul e ca un vizitator
ocazional, apoi ca un oaspete care rămâne la tine pentru o vreme, şi
în final se transformă în stăpânul casei”.95 El adăuga că păcatul nu e
numai o delăsare temporară a voinţei, ci de fapt slăbeşte voinţa până
când o schilodeşte. În tot acest timp, ne spunem că avem libertatea de
a nu face aceste alegeri, dar libertatea noastră se micşorează încet pe
măsură ce devenim sclavii viciilor noastre.
Minciunile ies la suprafaţă
Păcatul oferă întotdeauna promisiuni goale. În cazul păcatului
sexual, una din promisiunile sale false e că va oferi femeilor
sentimentul că deţin controlul. Revistele pentru femei încearcă să le
facă să creadă că sunt mai puternice dacă ştiu cum să seducă un
bărbat. Dar aproape toate sfaturile se învârt în jurul unui singur lucru:
cum să-i ofere lui mai multă plăcere. Dacă acest sfat oferă atât de
multă putere, de ce sugerează că valoarea unei femei depinde de
nivelul ei de atracţie?
Dacă o femeie dă crezare sfaturilor nefericite ale acestor reviste,
ea va descoperi că poate capta atenţia unui bărbat, temporar, prin sex.
Totuşi, siguranţa oferită de senzualitate e un miraj. Dacă diavolul
promite că un păcat îţi va oferi putere şi control, lucrurile stau exact
invers: tu vei cădea sub puterea şi controlul păcatului. Din acest
motiv, Raïsa Maritain l-a numit pe Satana „Creatorul disperării!
Prinţul veşnic al falsei independenţe!”96
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Promisiunile lui goale sunt la fel de fatale pentru bărbaţi cum
sunt şi pentru femei. Un tânăr mi-a scris:
Am început să observ că, cu cât făceam mai mult sex, cu atât
voiam mai mult. Auzisem întotdeauna că prin sex poţi scăpa de
tensiunea sexuală, dar era tocmai invers. Sexul îmi sporea
dorinţele. Era ca un drog. Nu mă puteam opri şi totuşi, în acelaşi
timp, nu eram deloc satisfăcut.

Un înţelept pastor evanghelic a explicat de ce are loc acest ciclu:
Pofta nu e niciodată satisfăcută. Ea ar vrea să credem că ne
poate face fericiţi. Că dacă i-am oferi ce îşi doreşte, nu ne va mai
deranja şi va fi satisfăcută. Să nu te laşi păcălit. Pofta nu e
niciodată satisfăcută. Nu poţi ieşi învingător în negocierile cu ea.
Pofta deturnează sexul. Vrea să-ţi antreneze dorinţele ca ele să se
bucure de emoţia lucrurilor interzise, astfel încât să-ţi pierzi
apetitul divin pentru ce e bun.97

Dacă ceea ce cauţi este puterea, încearcă să te abţii. Aşa cum a
remarcat o femeie: „Puritatea nu înseamnă să îţi afirmi puterea
pentru a manipula. Este un refuz de a exploata sau de a fi exploatat.
Aceasta este puterea adevărată şi responsabilă”.98
Dragoste sau prefăcătorie?
Unii oameni au impresia că problema cu aventurile e când un
cuplu merge prea departe. Dar dacă stai să te gândeşti, ei nu merg
îndeajuns de departe. De fapt, ei nu merg nicăieri. Doar se folosesc
unul de celălalt şi apoi fiecare merge pe drumul lui.
Mai ales în facultate, femeile sunt înglobate într-o cultură în care
e extrem de dificil să-ţi păstrezi valorile sau credinţa. Campusul tipic
e un loc atât de hedonist şi fără Dumnezeu, încât o fată care tânjeşte
la mai mult decât o aventură indusă de alcool, se simte ca o exclusă.
97
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Poate fi etichetată drept o naivă care trebuie să renunţe la a-şi stabili
standarde nerealist de înalte şi să înveţe să se lase duse de val şi să se
distreze. Poate suna chiar tentant, cel puţin până când se întâmplă cu
adevărat.
Fiecare femeie ale cărei speranţe de a-şi găsi dragostea eternă se
clatină trebuie să-şi aducă aminte că atitudinea referitoare la aventuri
va avea impact nu numai asupra weekendului următor. Christopher
West ridica întrebarea:
Sunt bărbaţii şi femeile dispuşi să plătească preţul renunţării,
sacrificiului şi disciplinei de care e nevoie pentru a găsi şi a trăi
dragostea care satisface cu adevărat? Răspunsul la această
întrebare va determina întregul curs al vieţii unei persoane.99

Castitatea nu se rezumă numai la abţinere, ci şi la pregătirea de a
face din tine darul complet. Dar dacă alegi să renunţi la căutarea
dragostei adevărate, unde te lasă asta? După cum îţi poţi imagina, o
aventură nu te pregăteşte pentru taina căsătoriei. Face tocmai opusul.
Printr-o aventură, o femeie se deprinde să evite ce e esenţial în
dragoste. Gândeşte-te la câteva dintre lucrurile pe care le presupune
dragostea: sacrificiu, răbdare, încredere şi exclusivitate. Din moment
ce aventurile nesocotesc toate aceste lucruri, cum poate o femeie care
s-a concentrat numai pe plăcerea fizică a unui flirt să facă tranziţia
către dragostea adevărată?
Pune faţă în faţă mentalitatea din spatele aventurilor şi ideea
intimităţii exprimată de următorul cuplu de tineri căsătoriţi. Soţul
observa: „Sexul nu înseamnă să primeşti recompense. Înseamnă să te
dăruieşti altei persoane. E mai mult despre a te dărui şi mai puţin
despre satisfacerea dorinţelor”. Soţia lui, Nicki, adăuga privitor la
dragostea împlinită în căsătorie: „Nu e vorba despre a dărui şi a
primi. Trebuie să dai şi iar să dai”.100 Cum poate o persoană să facă
tranziţia de la aventuri la acest gen de dragoste altruistă?
99
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Anii tăi de celibat sunt o perioadă de instruire în care afli ce
înseamnă sacrificiul. Învaţă despre sacrificiu acum şi vei câştiga o
cheie spre iubire pe care o vei folosi de-a lungul întregii vieţi. Aşa
cum probabil ai descoperit deja, scopul acestei cărţi nu e să te ajute
să vânezi un soţ şi să pescuieşti o verighetă, ci să progresezi în
virtuţile care pot alimenta o iubire până la adânci bătrâneţi. De altfel,
când îţi găseşti sufletul-pereche nu înseamnă că ai trecut linia de
sosire. Căsătoria e plină de provocări care îţi cer să nu mai exişti
pentru tine însuţi. Dar dacă te deprinzi de pe acum în arta iubirii
altruiste, aceasta îţi va veni automat atunci când vei avea mai mare
nevoie de ea.
Aventurile şi sensul vieţii
(Jason) În timp ce treceam cu maşina pe lângă un club de
striptease pentru „gentlemeni”, o reclamă de neon mi-a atras atenţia:
„10$ intrarea!” Semnul m-a făcut să vreau să apăs frâna şi să merg
până acolo – nu să văd fetele, ci ca să le spun că ceea ce li se făcea
era jaf la drumul mare. Un bărbat poate găsi zece dolari printre
pernele de la bancheta din spate a maşinii! Un bărbat ar trebui să
plătească un angajament pe viaţă pentru a vedea trupul unei femei.
Dar dacă ele se mulţumeau cu o taxă de zece dolari, femeile care au
aventuri renunţă cu totul la taxă.
De-asta nu găseşti prostituate în campusurile universităţilor. Ar
intra în faliment, pentru că sexul e pe gratis la petreceri. Trebuie doar
să-i dai fetei o bere, să-i spui că e drăguţă şi aşa începe agăţatul.
Cineva a spus: „Când un bărbat merge la o prostituată, nu o plăteşte
pentru sex. O plăteşte ca să poată pleca”. Dar când ai o aventură, nici
măcar nu trebuie să plăteşti pentru asta!
Am folosit cuvinte aspre împotriva aventurilor pentru că
oamenii au fost creaţi pentru a participa la o iubire mult mai mare.
Dacă Dumnezeu e iubire şi bărbaţii şi femeile sunt făcuţi după chipul
şi asemănarea Lui, asta înseamnă că suntem făcuţi după chipul şi
asemănarea iubirii. Când un bărbat iubeşte o femeie, el poate vedea
în ea o licărire din ceea ce Adam a văzut în Eva la începutul
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timpurilor. El vede ceva divin în ea. Deşi asta poate părea ciudat,
dragostea lor fizică are rolul de a oglindi iubirea lui Dumnezeu.
Iubirea Lui – deşi nu e sexuală – e o iubire liberă, totală, fidelă şi
dătătoare de viaţă. Prin urmare, când doi oameni se iubesc cu
adevărat, ei arată lumii – şi unul altuia – dragostea lui Dumnezeu!
Probabil că nu vei auzi această versiune despre sex şi dragoste la
MTV. Dar ea e întipărită în inima ta şi chiar în trupul tău. În fiecare
dintre noi există dorinţa de a ne regăsi prin dăruirea totală a fiinţei
noastre. Dar când ajungem la aventuri, se întâmplă tocmai opusul. În
loc de un dar total, e un împrumut parţial. Niciunul dintre parteneri
nu e satisfăcut, pentru că în loc de dragoste fac un târg. Nu se
dăruiesc. Se pierd.
Dacă o fată nu învaţă niciodată cum să spună nu poftelor, în ziua
în care va întâlni dragostea adevărată nu va şti cum să spună da. E
una dintre consecinţele cele mai grave ale senzualităţii, pentru că
oamenii nu pot trăi fără iubire. Deşi pentru unii poate părea drastic,
în cazul unei aventuri se află în joc nici mai mult nici mai puţin decât
sensul vieţii. Dacă am fost creaţi pentru dragoste, atunci o aventură e
exact opusul existenţei noastre! Nici nu-i de mirare că ne simţim atât
de pustii după aceea.
Cum să renunţi la aventuri
Când o femeie îşi dă seama că trebuie să renunţe la aventuri, de
cele mai multe ori lucrurile nu se rezolvă aşa de simplu. Acest
comportament e doar o faţetă a unui stil de viaţă care include pe cei
cu care îşi petrece timpul, unde merge, ce crede despre ea însăşi şi
cât de puţin se roagă. Pentru a smulge din rădăcini acest obicei
trebuie să începi prin a căuta harul lui Dumnezeu.
(Crystalina) Când încercam să renunţ la viaţa impură pe care o
duceam, decizia de a mă schimba nu ţinea niciodată prea mult. Doar
când am ales să mă schimb cu ajutorul lui Dumnezeu am putut reuşi.
Pentru a renunţa la un obicei prost nu e de ajuns să-ţi faci curaj prin
hotărâre şi puterea voinţei. Eşti liber să încerci de unul singur, dar vei
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da greş. Să nu-ţi treacă prin cap niciun moment că nu meriţi
dragostea necondiţionată a lui Dumnezeu. Tocmai povara păcatelor
noastre ne îndreptăţeşte să primim mila Lui fără margini.
Cu Dumnezeu alături, analizează cu curaj alegerile pe care le-ai
făcut. Le-ai făcut pentru că ţi-era teamă de respingere? Pentru că ţi-ai
pierdut speranţa în dragoste? Te îndoieşti de faptul că meriţi iubire?
Eşti deprimată şi cauţi afecţiunea ca pe un drog? Când ne simţim
vulnerabile şi singure e foarte uşor să recurgem la plăcerile frivole
ale lumii.
Unele femei preferă nivelul sexual, superficial şi de flirt tocmai
ca să evite încurcăturile emoţionale ale iubirii adevărate. Dar când
eforturile tale în a capta atenţia unui bărbat sunt superficiale, agresive
şi frivole, aceste tipare comportamentale vor continua şi în timpul
relaţiei. Ne transformăm în persoane care vor să facă bărbaţilor pe
plac şi ne concentrăm atât de mult pe ideea de a-l face fericit încât la
final ne simţim mizerabil.
Rezistă ispitei de a gândi: „O, a fost doar de distracţie şi oricum
eram beată”. Asta nu răspunde problemei mai adânci referitoare la
motivul care te face să crezi că e acceptabil să te trezeşti singură
dimineaţa. Dacă nu conştientizezi motivele care te împing spre
aventuri, vei continua acest tipar comportamental nociv.
Aventurile dau sentimentul că împlinesc o nevoie. Totuşi,
deprinderile rele cum ar fi automutilarea, problemele de alimentaţie
şi aventurile întotdeauna pleacă de la nevoi false. Psihologul Jeffrey
Satinover explică:
Împlinirea unei nevoi false duce la o experienţă temporară de
plăcere care acoperă pentru un timp nevoia adevărată, pe care
prima nevoie, cea falsă, o ascunde. Dar nevoia adevărată rămâne
neîmplinită. În scurt timp nemulţumirea originală revine, mai
puternică decât oricând, pentru că de fapt rămăsese complet
nesatisfăcută. Experienţa trecătoare a plăcerii oferă numai iluzia
împlinirii, iar deziluzia nu face decât să înrăutăţească nevoia
adevărată. Imediat dorinţa revine, iar şi iar, şi nu după mult timp se
instalează un obicei: acela de a apela la împlinirea falsei nevoi ori
de câte ori adevărata nevoie, care se află în spatele acestei dorinţe,
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e stârnită. Şi nevoia respectivă e mereu stârnită, pentru că de fapt
nu a fost niciodată împlinită.101

Femeia care se ţine de aventuri trebuie să înveţe să îşi gestioneze
corect adevăratele nevoi. Până nu face acest lucru, îi va fi aproape
imposibil să se lase de obiceiurile proaste şi de dependenţe.
Odată ce găseşti cauza fundamentală, vezi care e motivul pentru
care vrei să te opreşti. Dacă încerci să renunţi la un comportament
doar pentru că te face să te simţi vinovată, trebuie să găseşti un motiv
mai înalt. Fă-o de dragul iubirii. Nu numai că meriţi să fii iubită. Ai
şi obligaţia de a învăţa cum să iubeşti. Ia asta în serios şi gândeşte-te
la lucrurile care atârnă în balanţă. Ca femeie, nu cauţi relaţii doar ca
să te simţi iubită de altcineva. Cauţi şi să oferi iubire. Ai ce să oferi,
dincolo de latura fizică. Crezi asta? Îţi doreşti nu numai să ai un
bărbat lângă tine, ci şi tu să fii lângă el. Dumnezeu a pus în noi toţi
dorinţa de a dărui şi de a primi. Dar o aventură zădărniceşte toate
aceste lucruri.
Nu ajunge să eviţi sexul ocazional. Dumnezeu te cheamă la şi
mai mult. Apostolului Pavel spune: „Preamăriţi-L pe Dumnezeu în
trupul vostru!”.102 Nu-ţi spune numai să eviţi aventurile, ci şi să fii de
o puritate adâncă şi sclipitoare. Poate vei zice că trecutul tău numai
sclipitor nu e. Dar poate ai devenit atât de absorbită de trecut încât
uiţi să priveşti spre viitor.
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„În ziua când ne-am cunoscut, Melissa era într-o pasă proastă”,
scria un ziarist:
„Prietenul ei cu beneficii” tocmai se despărţise de ea. „Cum se
poate aşa ceva?” mi-a spus, cu umerii aduşi, într-un separeu dintr-un
restaurant. „Ideea în a avea un prieten cu beneficii e că n-o să se
despartă de tine şi că n-o să suferi. Mi-a spus pe net că a întâlnit o
fată pe care o place foarte mult, aşa că acum, bineînţeles, nu ne mai
putem întâlni… Am prietenii mei pentru momentele când sunt tristă,
aşa că nu am nevoie de asta de la bărbatul cu care fac sex… E
stupid, ştiu”, mi-a spus, clătinând din cap. „Într-un fel e ironic, nu-i
aşa? Încerc să regizez o situaţie în care nu voi suferi şi până la urmă
tot sufăr.”103

Ca să explicăm termenii pe care i-am folosit, să ai „prieteni cu
beneficii” e similar cu a avea aventuri, doar că în acest caz lucrurile
încep cu o prietenie, iar întâlnirile trupeşti continuă pe termen
nedeterminat. Aventurile, pe de altă parte, sunt mai spontane şi pe
termen scurt. În ciuda diferenţelor, una nu e cu mult mai bună decât
cealaltă. Aşa cum Melissa – şi nenumărate alte femei – a înţeles,
problema cu prietenii cu beneficii e că nici nu sunteţi prieteni şi nici
n-ai parte de beneficiile pe care crezi că le-ai putea avea.
Dar dacă femeile sunt atât de nemulţumite de acest aranjament,
de ce a devenit atât de comun? Un motiv ar fi că bărbaţii nu mai simt
nevoia de a invita o femeie în oraş. Un tânăr observa:
103
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Să ai o relaţie adevărată nu face decât să complice lucrurile. Te
simţi obligat să te porţi ca într-un cuplu. Şi după o vreme asta
devine plictisitor. Când ai o prietenă cu beneficii, te duci la ea, îţi
faci treaba şi apoi vă jucaţi jocuri video sau ceva. E beton.104

Nu putem să nu ne întrebăm dacă fata a mers acasă după jocul
video gândindu-se că această semi-relaţie e „beton”. Probabil că ea
doreşte ca el să pună jos consola pentru jocul video, s-o invite la o
plimbare prin cartier şi s-o roage să devină prietena lui. Dar ar face
mai bine să nu-şi facă iluzii. A încălcat deja o regulă nescrisă, pe care
orice femeie dinainte de anii ’60 o considera de la sine înţeleasă când
i se făcea curte: cu cât devii mai intimă cu un bărbat înainte de a avea
o relaţie serioasă, cu atât relaţia va dura mai puţin – sau nici nu va
exista. De ce?
Gândeşte-te la mesajul transmis unui bărbat atunci când ai o
aventură sau devii „beneficiul” lui. Spui: „Sunt dispusă să mă culc cu
un bărbat care nu e soţul meu. Ba chiar o să ofer favoruri intime fără
să pretind respectul pe care ţi-l dă o relaţie, ca să nu mai vorbim de
căsătorie.” Nu ăsta e mesajul pe care vrei să-l transmiţi unui potenţial
partener. El ştie că nu vrea acest gen de femeie drept soţie, deci nici
nu vede ce rost are să-şi ia un angajament faţă de ea. E o realitate
dură, dar atâta vreme cât bărbaţii nu vor considera că aceste femei
sunt demne de respect, e puţin probabil ca regulile nescrise să se
schimbe.
Încălcarea acestei legi naturale a relaţiilor va aduce inevitabile
frustrări, mai ales pentru femei. Asta se întâmplă pentru că prieteniile
cu beneficii rareori evoluează la stadiul de relaţie stabilă şi
semnificativă. În ciuda acestui lucru evident, câte femei nutresc
speranţa că se va întâmpla? Uneori situaţia aduce un pic a relaţie, dar
întotdeauna îi lipseşte angajamentul şi stabilitatea iubirii adevărate. O
tânără şi-a amintit:
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Întotdeauna îmi spuneam: Jeff şi cu mine suntem fiecare
planul de rezervă al celuilalt. Când nu aveam o relaţie cu altcineva,
ne purtam ca un cuplu. Cred că de asta ne-a fost atât de greu să
renunţăm.

O altă femeie mi-a împărtăşit durerea pe care a trăit-o în calitate
de prietenă cu beneficii:
De fiecare dată când eram împreună ajungeam să facem sex
sau alte lucruri. A început să se refere la noi ca fiind „prieteni cu
beneficii” şi mă întreba mereu dacă eram de acord „să facem sex
fără obligaţii”. Bineînţeles că nu eram de acord, dar mereu îi
spuneam da pentru că nu voiam să-l pierd. După părerea lui avem
cel mai bun tip de „prietenie” pentru că putem să ne petrecem
timpul împreună aşa cum fac prietenii, dar putem să facem şi sex.
Spune că ne bucurăm de părţile bune ale unei relaţii fără să avem
una, de fapt. Acum că scriu aceste cuvinte, nu pot să cred cât de
proastă sunt că accept situaţia asta. Când prietenele mele se
încurcă aşa cu un tip, mă grăbesc să le spun că merită mai mult şi
să-l lase. Oh, de mi-aş urma propriile sfaturi!

Pentru multe femei, această asemănare cu o relaţie adevărată
devine o sursă de consolare. Ele se gândesc: „Ştiu că nu e ideal, dar
chiar dacă nu am o relaţie adevărată, măcar am ceva. Presupun că e
mai bine decât nimic”. Ce nu realizează ele e că acestea nu sunt
singurele lor două opţiuni (să nu ai nimic sau să ai o prietenie cu
beneficii). Dacă refuzi să te laşi folosită, nu rămâi cu „nimic”. Rămâi
cu libertatea de a te bucura de viaţă fără dramele unei cvasi-relaţii
imprevizibile şi eşti liberă să te concentrezi pe lucruri mai importante
– cum ai fi tu însăţi.
E esenţial să nu te defineşti în funcţie de absenţa (sau prezenţa)
unui băiat în viaţa ta. Aşa cum Dawn Eden remarca: „Odată ce-ţi
permiţi să fii definită de singurătatea ta, mai rămâne doar un pas până
la a-ţi încălca cele mai profunde convingeri”.105
105
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Care-i scopul?

O revistă pentru bărbaţi a luat un interviu unui seducător şi l-a
întrebat ce părere are despre prietenele cu beneficii. Printre altele, el
a spus că le consideră „undeva la mijloc între o iubită şi o
prostituată”. Orice femeie ştie că are dreptate. Deci de ce s-ar
mulţumi o fata cu aşa ceva?
Motivele din spatele prieteniilor cu beneficii sunt asemănătoare
cu cele pentru care o fată are aventuri. Nu că ar fi amuzantă,
aventuroasă şi spontană. Din contră, deseori în spatele etichetei de
prietenă cu beneficii se află o fată care speră să câştige inima unui
bărbat oferindu-i trupul ei. Fetele se pot preface că sunt detaşate şi
satisfăcute, dar asta se numeşte negarea realităţii. Indiferent de ce
spune sau cât de larg îi e zâmbetul, fiecare femeie ştie că nu a fost
proiectată să fie o piesă consumabilă. O studentă spunea: „N-am
înţeles: eu nu primesc partea cu «prietena», dar el dispune de partea
cu «beneficiile»!”.106
Dar nu doar femeile se simt pustii pe dinăuntru după astfel de
relaţii. Bărbaţii îşi exprimă uneori aceeaşi nemulţumire şi durere,
care urmează inevitabil după folosirea sexualităţii în scopuri greşite.
Un adolescent explica: „Ne petrecem timpul împreună, ne prostim
puţin şi apoi plec. După aceea mă simt prost, de parcă am făcut ceva
inutil. Dar înainte s-o faci, simţi că trebuie neapărat s-o faci”.107
Cu toţii ştim că intimitatea sexuală fără obligaţii este orice,
numai intimă nu. Totuşi, când o femeie se simte folosită, încearcă şi
mai mult să păstreze relaţia şi să o readucă la viaţă, astfel încât să nu
fie niciodată nevoită să admită că n-a fost o relaţie sănătoasă. Dacă se
poate agăţa de bărbat îndeajuns de mult încât el să rămână lângă ea,
poate crede că nu a făcut nicio greşeală majoră. Dacă o părăseşte,
atunci trebuie să înfrunte cea mai mare temere a ei: că şi-a dăruit atât
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trupul cât şi inima unui bărbat care a iubit-o numai pentru ceea ce i-a
oferit. Dacă te afli într-o astfel de „relaţie”, spune-i „prietenului” tău
că s-a terminat cu „beneficiile”.
Dacă râde de tine pentru că te respecţi, nu pune la inimă
cuvintele lui. O adolescentă de cincisprezece ani ne-a spus cât de
greu i-a fost să se desprindă de acest stil de viaţă:
I-am spus unuia din „prietenii” mei cu beneficii că nu mai
vreau să fac asta şi ştii ce mi-a spus? „Nu-ţi face griji, am o
mulţime de alte femei. Oricum, n-o să dureze mult. Fetele ca tine
nu pot rămâne inocente.” Şi are dreptate. Un altul mi-a spus că
oricum era prea târziu pentru mine şi că băieţii cu care voi ieşi în
viitor merită mai mult decât o târfă oarecare. Şi are şi el dreptate.
Un prieten de-al unui fost iubit mi-a trimis azi un mesaj. Mi-a
spus că a auzit că sunt o fată uşoară şi că voia să ne „distrăm
puţin”. I-am explicat că acum cred în puritate. Reacţia lui? „De
ce ai vrea să faci aşa ceva când deja ai dat-o în bară atât de mult?
Nu-ţi dai seamă că virginitatea ta s-a dus de muuuuuuuuuult?” Şi
are şi el dreptate. Îmi merit viaţa. A fost alegerea mea în primul
rând.

Din fericire, deşi a fost tentată să ajungă la disperare crezând că
vorbele lor erau adevărate, această tânără curajoasă s-a ridicat
deasupra aşteptărilor negative pe care le aveau alţii despre ea. În final
ea a declarat: „Nu voi fi opinia cuiva, nu voi fi jucăria cuiva. Refuz
să-mi las trecutul să-mi dicteze viitorul”. Urmează-i exemplul şi
niciodată nu permite să fii definită de aceia care nu te iubesc. Dacă
un bărbat nu are încredere în capacitatea ta de a fi pură, asta-i doar o
imagine reflectată a slabei lui încrederi în el însuşi.
Ştiinţa sexului
„Ori de câte ori mă întâlnesc cu un băiat, se pare că sexul devine
inevitabil”, mi-a spus o studentă. „Relaţia nu durează niciodată,
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pentru că ori mă plictisesc eu de ei, ori se plictisesc ei şi mă înşeală.
E ceva în neregulă cu mine?”
Nu era nimic în neregulă cu ea. Ea, ca şi tine, a fost creată
perfectă. Problema ei e că nimeni nu i-a explicat cum sunt făcute
femeile. Când o femeie experimentează afecţiunea fizică şi mai ales
excitarea sexuală, creierul ei eliberează un produs neurochimic numit
oxitocină.108 Femeile mai trăiesc o creştere similară a nivelului
oxitocinei când dau naştere şi când alăptează. Oxitocina mai e numită
şi „adeziv uman” datorită rolului său în legăturile interpersonale.
Această substanţă chimică poate juca feste minţii unei femei.
Pe lângă darul de a forma legături de apropiere, oxitocina îţi
amorţeşte abilitatea de a gândi obiectiv şi memoria.109 Provoacă o
incapacitate de a-ţi aduce aminte de lucruri deranjante, cum ar fi
durerile facerii sau trăsăturile negative ale partenerului sexual. Mai
ajută şi la reamintirea lucrurilor plăcute. Toate astea sunt minunate
într-o căsătorie, pentru că ajută cuplul să rămână împreună în
vremurile grele. Dar e o reţetă pentru dezastru în afara căsătoriei,
pentru că îţi pierzi abilitatea de a vedea clar valoarea unei relaţii. Îţi
leagă mâinile şi ochii. Tot minimalizezi lucrurile negative... până
când e prea târziu să le mai ignori.
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Unii ar putea considera că e un fel de spălare a memoriei şi acest
lucru explică parţial de ce fetele nu-şi pot convinge prietenele să
pună punct relaţiilor sexuale dăunătoare.110 În cartea ei despre
creierul feminin, Dr. Louann Brizendine recomandă să nu te apropii
prea tare şi prea repede de un tip: „Dacă circulă niveluri mari de
oxitocină şi dopamină, capacitatea ta de a judeca se duce pe apa
sâmbetei. Aceşti hormoni împiedică gândirea sceptică.”111
În zilele noastre, o femeie are nevoie de creierul ei la capacitate
maximă pentru a naviga cu succes printre potenţialii parteneri. Nu-şi
poate permite să rateze semnele de avertizare ale unei relaţii cu
potenţial bolnăvicios pentru că mintea ei se află sub influenţa
hormonilor. Prin urmare, ai grijă de bărbaţii care par prea afectuoşi.
Afecţiunea te poate face să simţi pentru un bărbat lucruri pe care
altfel nu le-ai simţi. Te poate face să te îndrăgosteşti de atingerea lui,
în loc de persoana în sine. Lasă-ţi creierul să se hotărască singur în
legătură cu un bărbat înainte de a fi deja ameţită de intimitatea fizică.
Fără să ştie datele ştiinţifice despre oxitocină, doi bărbaţi au
scris un manual despre cum să seduci o femeie. În carte, cei doi
recomandau bărbaţilor să se culce cu femeile cât mai repede cu
putinţă. De ce?
Odată ce o femeie s-a culcat cu tine, regulile se schimbă.
Acum, în loc să caute motive ca să scape de tine, încearcă să caute
motivele pentru care a meritat să facă sex cu tine. În loc să-ţi
vâneze părţile negative, e mai probabil să-ţi caute părţile bune.112

Se spune adesea că organul sexual cel mai important este
creierul. Asta nu se aplică numai femeilor. Şi bărbaţii eliberează
oxitocină în timpul sexului, dar nivelul nu este atât de ridicat ca la
femei. Totuşi, creierele bărbaţilor eliberează o substanţă chimică
110

A. Bartels şi S. Zeki, „The Neural Correlates of Maternal and Romantic Love,
$euroImage 21, 2004, pag. 1155-66 – n.a.
111
Brizendine, The Female Brain, pag. 68 – n.a.
112
Ron Louis şi David Copeland, How to Succeed with Women, New Jersey,
Reward Books, 1998, pag. 206 – n.a.
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numită vasopresină. Acest hormon este asociat cu creşterea simţului
responsabilităţii. După sex, acesta îl face pe bărbat să se dea cu un
pas înapoi şi să se gândească: „Stai o clipă. Sunt pregătit pentru asta?
Dacă rămâne însărcinată? Sunt pregătit să devin tată? Mă văd însurat
cu ea? Nici măcar nu ştiu ce vreau, aşa că mai bine nu fac asta”. Asta
explică parţial de ce unii fug de femei atât de repede după ce s-au
culcat cu ele; soţii în schimb nu se tem să-şi asume responsabilităţi
mature. Aceeaşi substanţă neurochimică care face ca un burlac să fie
măcinat de teamă, va provoca unui bărbat însurat un devotament mai
mare faţă de soţie şi familie.
Un tânăr mi-a scris într-un e-mail cuvintele de mai jos. Pe
măsură ce vei citi comentariile lui, urmăreşte rolul oxitocinei şi al
vasopresinei în relaţia bărbat/femeie după ce aceştia au devenit activi
sexual:
Mă simţeam încătuşat pentru că în weekenduri nu făceam
decât ori să vină ea la mine, ori eu la ea, făceam ce ne venea şi asta
era tot. Apoi, a început să vorbească despre căsătorie şi câţi copii o
să avem. Ştiu că vorbea despre viitor, dar tot mă făcea să mă simt
ca naiba. Cât am fost despărţiţi, a plâns într-una şi mi-a spus că mă
iubeşte şi că întotdeauna o să fac parte din viitorul ei. Am doar 17
ani şi nu vreau genul ăsta de angajament deocamdată. Vreau să ies
în oraş în weekend-uri şi să mă distrez cu prietenii. Ori de câte ori
facem o chestie, mi-e teamă să nu rămână însărcinată. Trăiesc
mereu cu frică. Îmi place mult de ea, dar nu cred că o iubesc
pentru că sunt prea tânăr. Ştiu că mi-a spus că mă iubeşte, dar
uneori simt că se auto-sabotează şi că doar îi plac lucrurile pe care
le facem împreună. Cred că aceste impresii stau în calea
sentimentelor ei adevărate. Vă rog să mă ajutaţi şi să-mi spuneţi ce
pot să fac.

Femeile care se văd dezamăgite de senzualitate nu trebuie să
dispere. Dacă o femeie înţelege modul în care trupul şi sufletul ei au
fost create, va înţelege că nu este nimic defect la ea. Căci dacă se
comportă într-un fel contrar felului în care a fost creată, automat se
va simţi zdrobită şi nemulţumită. Dar dacă îşi ia inima în dinţi şi
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speră la ceva mai bun, atunci face pasul cel mai mare în direcţia
potrivită.
Trupul tău nu este un beneficiu
Ai observat vreodată că femeile rareori sau aproape niciodată nu
iniţiază ideea de a deveni prietene cu beneficii? Sugestia vine de
obicei din partea bărbatului. Asta nu înseamnă că bărbaţii sunt
agresorii vinovaţi iar femeile, victimele neajutorate. La urma urmei,
ambii acceptă lipsa de sens a parteneriatului lor. O tânără spunea: „E
egal. Ne folosim unii de ceilalţi. E corect”.113
Ca să te ţii departe de asemenea „relaţii”, începe prin a evita
poluarea mentală cauzată de lucruri cum ar fi programele TV impure
şi reviste murdare cum ar fi Cosmopolitan, Seventeen, Cool Girl etc.
Astfel de programe şi de reviste oferă sfaturi care sunt la graniţă cu
prostia infinită. Ia de exemplu revista Seventeen din iulie 2005, care
spunea că o femeie îşi poate da seama că e pregătită sau nu să facă
sex dacă poate suporta ideea că bărbatul o va părăsi după aceea.114
Cu alte cuvinte, seducătorii şi prostituatele sunt pregătiţi pentru sex,
dar soţii şi soţiile nu sunt. Sau gândeşte-te la înţelepciunea expertului
în relaţii de la Cosmopolitan, care i-a răspuns unei femei care îi
pusese următoarea întrebare:
Ies cu un tip de câteva luni, dar mi-a spus că nu are timp să fim
prieteni. Apoi m-a văzut flirtând cu altul şi mi-a spus că nu vrea să
am pe altcineva. Simte oare ceva pentru mine?

Expertul a început bine când i-a răspuns:
Nu vreau să-ţi dau eu veştile proaste, dar tipul ăsta îţi va aduce
n-e-c-a-z-u-r-i. E egoist şi posesiv – o combinaţie devastatoare. Nu
numai atât, dar nici nu vrea să fie prietenul tău. Nici dacă ţi-ar
spune-o în faţă nu ar putea fi mai clar de-atât. Dar stai, chiar ţi-a
113
114

Ibid - n.a.
Seventeen,, iulie 2005, pag. 84 - n.a.
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zis-o în faţă. E clar, acest tip vrea să se bucure de toate avantajele
unei relaţii, dar fără responsabilităţi.

Apoi a adăugat:
Nemernicii de genul lui sunt de cele mai multe ori incapabili
de o relaţie adevărată, indiferent cine ar fi fata. Dacă poţi accepta
această realitate, foarte bine, dă-i bătaie în continuare. Dar dacă
există chiar şi cea mai mică şansă de a dezvolta sentimente pentru
el, îţi sugerez să fugi cât mai repede şi cât mai departe de el.115
Aşadar, dacă ea nu simte nimic pentru el ar trebui să-i ofere
trupul ei. Dar dacă îl place, ar trebui să fugă? Citirea unor sfaturi atât
de ridicole ar trebui să servească drept memento pentru femei, şi
anume de ce nu trebuie să se mulţumească cu o prietenie cu beneficii
– ori să-şi piardă timpul citind Cosmo. Dar chiar dacă o femeie
respinge asemenea reviste, ea nu va putea scăpa de noţiunile confuze
ale oamenilor despre iubire.
Poate că ai observat că societatea modernă a inventat o gamă
largă de nume pentru cei care se mulţumesc cu lipsa unui
angajament. Unii se consideră a fi în „relaţii deschise”, care e un fel
politicos de a spune că niciunul dintre parteneri nu are destul respect
de sine ca să considere înşelatul o problemă. Alţii folosesc termeni
mai pompoşi şi se consideră a fi în relaţii „poliamoroase”
(însemnând „multe iubiri”). Asta este eticheta cea mai ironică pentru
că, dacă o persoană şi-ar iubi cu adevărat vreunul dintre parteneri, nu
ar mai avea nevoie de ceilalţi. Problema nu e că cineva iubeşte prea
mulţi oameni, ci că nu iubeşte pe nimeni.
Care sunt calităţile esenţiale ale iubirii adevărate? Pentru
început, să spunem durabilitate şi exclusivitate. De câte ori ai văzut
iniţialele a doi îndrăgostiţi cioplite pe un copac sau o inimă desenată
stângaci cu două iniţiale în ea? Dacă bărbatul e extra romantic şi
poate un pic ameţit, va folosi o vopsea spray pentru a-şi declara
115

Jonathan Small, „Ask Him Anything”, Cosmopolitan, decembrie 2005, pag. 48
- n.a.

170

FII SINCERĂ: PRIETENII CU BENEFICII NU-ŢI SUNT NICI PRIETENI,
NICI NU-ŢI ADUC BENEFICII

iubirea pe un pod rutier. Vei observa că aceşti vandali înamoraţi nu
folosesc niciodată cretă sau creion. Semnul e permanent şi îngroşat
pentru că vor ca toată lumea – în special fata – să ştie că sunt
îndrăgostiţi. Declaraţia de dragoste este adusă la cunoştinţa
publicului, iar relaţia este exclusivă. Asta explică de ce nu vezi
niciodată graffitti care spun „Brandon le iubeşte pe Ashley, Taylor,
Samantha şi Alexis”. Deşi o persoană poate simpatiza mai multe
persoane în acelaşi timp, iubirea cere întotdeauna să alegi o singură
persoană mai presus de oricine altcineva de pe pământ.
Dacă vreodată te-ai mulţumit cu a-ţi oferi trupul pe post de
„beneficiu”, ştii că este opusul a ceea ce-ţi doreşti. Nimeni nu visează
să-şi întâlnească cavalerul în armură strălucitoare pentru a-i deveni
prietenă cu beneficii. A existat vreodată vreun film romantic bazat pe
acest concept? În ciuda faptului că majoritatea poveştilor de dragoste
de la Hollywood cu greu arată ceva cât de cât asemănător cu
dragostea autentică, cum se face că niciodată nu a existat o poveste
de dragoste bazată pe sexul fără obligaţii? Gândeşte-te la scena ta
preferată din oricare film romantic. Acum, permite-ne să schimbăm
cuvintele. Bărbatul se uită în ochii iubitei sale şi îi spune: „Eşti atât
de frumoasă. Eşti mai importantă decât propria-mi viaţă. Dar parcă
nu am chef să mă implic. În schimb, aş aprecia dacă am putea avea o
relaţie sexuală lipsită de angajamente şi fără niciun sens”. Îţi poţi
imagina studentele privind un asemenea film pe canapelele din
cămin, împărţindu-şi şervetele şi plângând de invidie la vederea unei
iubiri atât de rare şi nepreţuite?
Fiecare poveste de dragoste adevărată are o temă comună:
dăruirea totală. Dragostea nu e complicată. Cere o implicare totală
pentru că nu poate exista cu mai puţin de-atât.
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Învaţă un nou limbaj al iubirii
„Am hotărât să renunţ la sex şi întâlniri pentru că nu mai ştiu
cum să am o întâlnire fără să se ajungă la sex.”116 Studenta în an
terminal care a recunoscut acest lucru probabil că s-a simţit ca şi cum
ar fi parcurs kilometri întregi pe un drum numai ca să afle ca e
înfundat. O altă femeie ne-a spus într-un e-mail:
Pur şi simplu n-am cunoscut vreodată o relaţie fără sex. Să-mi
exprim sentimentele prin sex a devenit o parte importantă din
mine, ca persoană… Sau din persoana care credeam că sunt… Am
crezut mereu că dacă renunţ la abilitatea de a-mi exprima
sentimentele prin sex nu aş şti cum altfel să cresc într-o relaţie sau
ce altceva să ofer.

Amândouă aceste femei au nevoie să devină fluente într-un nou
limbaj al iubirii. Fără să-şi dea seama şi fără intenţie, amândouă s-au
obişnuit să comunice neadevăruri cu trupurile lor. Gândeşte-te: dacă
te culci cu un bărbat cu care nu eşti căsătorită, îl minţi cu trupul tău.
Trupul tău spune: „Sunt complet a ta. Mă dăruiesc ţie total”. Dar să-ţi
oferi trupul unui bărbat nu e acelaşi lucru cu a te oferi cu totul.
Numai în căsătorie limbajul sexului spune adevărul. „Sunt a ta.”
Darul total al trupului tău acompaniază dăruirea totală a sinelui.
Dacă iubirea este un dar total, atunci sexul fără obligaţii e
inversul iubirii. E un împrumut temporar. Poate unii cred că Biserica
îşi impune regulile ei morale asupra oamenilor când cere o iubire
permanentă şi fidelă între două persoane, dar oare nu tot după asta
tânjeşte şi inima omului?
Dacă suntem dispuşi să-i permitem lui Dumnezeu să ne vindece,
El ne poate transforma apetitul şi ne poate învăţa limbajul iubirii
adevărate. Nu îl vom mai privi pe Dumnezeu ca pe cineva care
impune reguli pentru a ne stinge pasiunile. Vom începe să-l privim
ca pe un iubit care doreşte să ne stârnească cu dragostea lui, astfel
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încât să fim capabili să iluminăm pământul cu ea. Nu-i nevoie să-ţi
dispară dorinţele. Trebuie făcute să ardă cu pară!
Ideea dorinţelor pure poate ţi se pare contradictorie, însă
castitatea înseamnă să fii atras sexual, dar să alegi ce e mai bine
pentru celălalt. Înseamnă să permiţi iubirii lui Dumnezeu să pătrundă
afecţiunea ta. Pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie mai întâi
să ne lepădăm de falsa noţiune cum că religia şi sexualitatea sunt în
război. Ar putea fi oare posibil ca iubirea erotică să fie pură? Ar
putea oare intimitatea sexuală să fie sfinţitoare? În planul lui
Dumnezeu pentru sexualitate, răspunsul la aceste două întrebări este
un categoric da!
Deşi poate că în trecut ţi-ai folosit trupul într-un fel care te-a
îndepărtat de Dumnezeu, eşti totuşi făcută după chipul şi asemănarea
Lui. Trupul tău încă e capabil să exprime iubirea Sfintei Treimi. E o
provocare mare. Dar meriţi.
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(Jason) Prima oară când m-a sărutat o fată eram în clasa a II-a.
Era sora mai mare a unui prieten şi la şapte ani eram îndrăgostit de ea
de când mă ştiam. Pentru că era o femeie mai mare şi sofisticată (în
clasa a VI-a), întotdeauna crezusem că nu e de nasul meu. Dar într-o
zi de vară am primit sarcina de a-i hrăni peştişorul cât timp ea era în
vacanţă. Când s-a întors şi a văzut că peştele era încă în viaţă, mi-a
mulţumit şi mi-a dat un pupic pe obraz. Deşi m-a sărutat aşa cum ar
fi sărutat un porcuşor de Guineea, eu eram în al nouălea cer. Am
mers înapoi acasă de parcă pluteam.
Zece ani mai târziu, pe când eram în liceu, mă aflam în salonul
unui cămin studenţesc, sărutându-mă cu o fată pe care o cunoscusem
cu două zile în urmă. Ne-am cunoscut, ne-am distrat şi ne-am
despărţit, toate astea într-o tabără de vară de o săptămână. Când
săptămâna s-a terminat, m-a întrebat: „Nu o să mă părăseşti ca toţi
ceilalţi băieţi… nu-i aşa?” Mi-a părut rău pentru ea aşa că i-am spus
că vom păstra legătura. Şi o oră mai târziu am plecat din tabără fără
ca să-i cer măcar numărul de telefon.
M-am simţit prost, dar nu plănuisem să se întâmple aşa. La
momentul respectiv, probabil amândoi credeam că suntem romantici
şi spontani. Dar totul s-a întâmplat atât de uşor încât m-a plictisit. Pe
măsură ce sfârşitul taberei se apropia, ştiam ce s-ar fi întâmplat dacă
trăgeam de „relaţie”. Ori de câte ori eram împreună, făceam aceleaşi
lucruri şi, până la urmă, chiar mai mult. Deşi unii băieţi ar fi văzut
asta ca pe o invitaţie deschisă, ştiam că duce undeva unde eu nu
trebuia să ajung. Ştiam că nu o preţuiam şi asta mă deranja. De
asemenea, îmi pierdusem şi respectul pentru cine devenisem atunci
când eram cu ea.

ADU-ŢI AMINTE DE VALOAREA UNUI SĂRUT

Deci ce s-a întâmplat în perioada de zece ani dintre cele două
săruturi? De ce m-am plictisit atât de repede de sărutat când asta ar fi
trebuit să mă captiveze? Pentru că sărutul îşi pierduse valoarea.
Darul unui sărut
La zece ani după relaţia neserioasă din tabăra de vară stăteam în
faţa altarului şi, în uralele familiei şi ale prietenilor, îmi sărutam
mireasa. În timpul relaţiei şi logodnei noastre, Crystalina şi eu am
dorit să ţinem relaţia pură şi săruturile simple. Odată cu trecerea
lunilor, am realizat că o preţuiesc mai mult pe zi ce trece. Ea devenea
şi mai atrăgătoare în ochii mei pentru că relaţia noastră păstrase un
aer de mister.
Sper ca tu, dacă alegi să păşeşti în taina căsătoriei, să trăieşti
pacea interioară ce vine atunci când se uită la tine – şi te sărută – un
bărbat care îţi iubeşte sufletul chiar mai mult decât îţi iubeşte trupul.
Un tânăr mi-a scris într-un e-mail despre schimbările de atitudine pe
care le-a experimentat după ce a lăsat în urmă o viaţă impură.
Aşteptând cu nerăbdare farmecul iubirii adevărate, mi-a scris că toate
lucrurile intime făcute cu diferite fete „nici nu se apropie de
intensitatea, pasiunea şi iubirea pe care un simplu pupic pe buze şi un
zâmbet de la viitoarea mea soţie mi le vor aduce”.
Dacă asta îţi doreşti în inima ta, pune-ţi întrebarea: „Cât
valorează săruturile mele?” Scopul nostru în a te încuraja să-ţi pui
această întrebare nu e ca să-ţi facem morală pentru săruturile pe care
le-ai irosit. Speranţa noastră este că vei ajunge să descoperi valoarea
unui sărut.
Te-ai gândit vreodată de ce atât de multe persoane se uită la talkshow-uri în timpul zilei? Teoria mea este următoarea: indiferent de
cât de dificilă poate părea viaţa ta, te simţi mai bine după ce vezi cât
de haotice şi dezordonate sunt vieţile invitaţilor din emisiuni. Acelaşi
lucru se întâmplă şi în viaţa de zi cu zi, când vine vorba de puritate.
După ce auzi bârfele de luni dimineaţă despre cine şi ce a făcut în
weekend, e uşor să te gândeşti că eşti imaculată. Pentru că suntem
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cufundaţi într-o societate saturată de sex, sunt rare momentele în care
luăm o pauză să ne gândim la valoarea unui simplu sărut.
Adolescentele intră deseori în polemici cu profesorii de religie,
spunând lucruri de genul „Ce-i aşa mare lucru dacă mă sărut cu un
tip?” Când aud asta, vreau să le întreb pe fete: „Nu există ceva în tine
care vrea ca un sărut să fie mare lucru? Nu există ceva în tine care
vrea să însemne mult mai mult decât se întâmplă de obicei?” De
multe ori ne cramponăm atâta de reguli şi limite încât pierdem din
vedere esenţialul. Ne apărăm cu ferocitate libertatea de a reduce
intimitatea fizică la stadiul de divertisment.
Pentru că atât de mulţi oameni oferă săruturi de parcă ar fi
simple strângeri de mână, sufletele mai inocente au tendinţa de a se
considera precum nişte proscrişi. Mi s-a întâmplat să vină băieţi
tineri la mine şi să-mi şoptească: „Am 16 ani şi n-am sărutat nicio
fată. E de rău? Or să creadă fetele că sunt plictisitor?” Dacă nu le-ar
fi atât de teamă de propria lor inocenţă, şi-ar da seama cât de atrase
sunt fetele de acest lucru. Le spun:
Crede-mă, dacă planul lui Dumnezeu pentru tine e căsătoria,
soţia ta nu va găsi inocenţa ta plictisitoare! Mai mult, fetele se
plictisesc de băieţii care au un singur lucru în cap. Păstrează acel
prim sărut, pentru că e un dar pe care-l poţi oferi doar odată.

Poate te gândeşti: „E un sfat drăguţ pentru o persoană care nu a
sărutat niciodată pe cineva, dar cum rămâne cu noi, cei care am dat
de bunăvoie mai mult de câteva săruturi?” În primul rând, nu lăsa
trecutul să te definească. E trecut. Tot ce ai este momentul de acum şi
viitorul. Când vine vorba de relaţii viitoare, priveşte lucrurile într-o
lumină nouă. În loc să trăieşti clipa, începe să te gândeşti la viitor.
Până la urmă, care-i rostul în a săruta oameni pe care nici nu-i vei
mai cunoaşte peste un an?
Dacă nu ştii unde trebuie să tragi linie, pune-ţi următoarele trei
întrebări:
• Cât de mult ai vrea ca o altă femeie să-ţi sărute viitorul soţ?
• Cum ai săruta un băiat de faţă cu tatăl tău?
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• Cât de mult te-ai săruta dacă Isus ar fi prezent în cameră?
La prima întrebare, poate te-ai gândit „Stai la locul tău, fato!”
La a doua întrebare, probabil te-ai gândit: „Asta-i chiar scârbos.”
La a treia, poate te-ai gândit: „Ce caută Isus în camera mea?”
Dar în fiecare caz, în inima ta ştii ce-i curat şi ce nu. Când o faptă
e curată, niciodată nu întrebi dacă e ceva greşit. Totuşi, când un lucru
ne ispiteşte, deseori ne întrebăm dacă e bine. Dacă vrei cu adevărat să
ştii dacă o anumită formă de afecţiune „merge prea departe”, nu-ţi
pune întrebarea „E rău?”. Întreabă-te: „E ceva curat?”. Dacă vrei să ştii
voinţa lui Dumnezeu în ce priveşte puritatea, roagă-te. El nu vrea să-ţi
ia ceva. Vrea să te înveţe să iubeşti.
LA CE SE GÂ$DEŞTE EL
Când vine vorba de sexualitate, fetele sunt construite altfel decât
băieţii. În mod normal, o femeie se excită mai încet decât un bărbat.
Prin asta nu vreau să spun că femeile nu au dorinţe sexuale. Chiar din
contră. Uneori, dorinţele unei femei pot fi mai puternice decât ale
unui bărbat. Totuşi, ca să înţelegem diferenţele dintre timpul de
excitare al unei femei şi timpul de excitare al unui bărbat, vom folosi
o comparaţie: cât timp îi ia unui fier de călcat să se încălzească la
roşu, faţă de un bec? Lumina emisă de bec se produce instantaneu.
La fel, apetitul sexual al bărbatului poate fi declanşat pe loc prin
intermediul unei imagini, a unei atingeri sau al imaginaţiei. Şi, cu
toate că şi dorinţele sexuale ale femeii pot fi stârnite de aceleaşi
lucruri, în mod normal asta nu se petrece într-o clipă.
Când doi oameni se sărută, femeia poate se gândeşte cât de bine
arată bărbatul, ce frumos miroase sau cât de aproape se simte de el.
Pentru ea, sărutul e un scop în sine. Între timp, bărbatul se gândeşte
aproape sigur la ce se va întâmpla mai departe. Pentru el, sărutul e
deseori doar o unealtă prin care îşi atinge scopul. Sărutului i se mai
spune şi „prima bază”117 pentru că de aici pleci cu scopul să ajungi la
117

Termen împrumutat din jocul de baseball – n.tr.

177

CUM SĂ-ŢI GĂSEŞTI

Sufletul-pereche FĂRĂ SĂ-ŢI PIERZI SUFLETUL

final. Asta nu înseamnă că un bărbat va săruta o femeie numai de
dragul de a merge până la capăt. Dar înseamnă că odată ce o sărută
pasional, trupul lui vrea să meargă mai departe.
Dacă ţelul tău e să rămâi pură, păstrează săruturile lungi şi
pasionale pentru căsătorie. În loc să aprinzi dorinţe şi apoi să cauţi
constant să le stingi, păstrezi focul pentru ziua în care nu vei fi
nevoită să-l stingi.
Dorinţă curată
Unii oameni care râd de ideea castităţii presupun că, cu cât trece
mai mult timp fără ca femeia să-şi satisfacă dorinţele sexuale, cu atât
ea devine mai reprimată şi mai nevrotică. Dacă se întâmplă aşa, asta
arată doar că ea nu e liberă. Libertatea nu înseamnă abilitatea de a-ţi
elibera inhibiţiile şi de a te complace în plăceri trupeşti. Persoana
înrobită de pofte este tot atât de „liberă” pe cât e un alcoolic care se
bucură de faptul că se poate îmbăta oricând doreşte.
Tinerele se întreabă probabil: „De ce Dumnezeu ne dă hormoni
atât de puternici, dacă noi n-o să ne căsătorim decât peste zece ani?
Ce ar trebui să fac cu toate dorinţele mele între timp?” Poate că
primul lucru pe care trebuie să-l ţii minte este că e perfect normal şi
sănătos să ai dorinţe sexuale. Aşa te-a făcut Dumnezeu şi ar trebui
să-ţi faci griji tocmai dacă aceste dorinţe nu ar exista.
Unul dintre motivele pentru care Dumnezeu ne permite să trăim
cu asemenea dorinţe înainte de căsătorie este pentru că mai întâi
trebuie să învăţăm să le controlăm. Dacă învaţă să-şi controleze
impulsurile, cei doi dobândesc aptitudini importante.
Mai întâi, perechea primeşte libertatea de a iubi. Dacă cineva nu
învaţă autocontrolul înainte de căsătorie, el sau ea vor fi incapabili
să-şi iubească partenerul aşa cum trebuie în timpul căsătoriei. Lumea
pretinde deseori că bărbaţii şi femeile au nevoie de experienţă
sexuală înainte de căsătorie pentru a fi competenţi sexual. Dar un soţ
remarca: „Dacă nu poţi spune nu sexului, atunci da-ul tău ce mai
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înseamnă?”118 Persoanei caste care ştie cum să iubească îi va fi mai
uşor să înveţe să-şi exprime dragostea sexuală decât acelora care s-au
împotmolit în obişnuinţa poftei după plăceri.
În al doilea rând, cei doi se deprind să-şi fie fideli. Dacă un
cuplu nu poate rezista tentaţiei fructului interzis acum, ce se va
întâmpla când se vor ivi ispite în timpul căsătoriei? Cât de liniştită va
fi femeia care se căsătoreşte cu un bărbat care dispune de
autocontrol! Înainte de căsătorie, dacă el poate rezista tentaţiilor
alături de femeia pe care o iubeşte mai mult decât propria-i viaţă,
atunci nu ar trebui să aibă nicio problemă în a-i rămâne fidel în
timpul căsătoriei. Pentru că şi-a dezvoltat stăpânirea de sine, el îşi
poate face soţia fericită prin darul binecuvântat al fidelităţii lui. Un
asemenea dar e cu siguranţă mai valoros pentru ea decât orice
„experienţă” sexuală pe care ar fi putut-o căpăta înainte de căsătorie.
Pentru că jurămintele lor au mai multe şanse să reziste, ei se pot
bucura de o viaţă în care învaţă cum să-şi exprime intimitatea în
cadrul căsătoriei.
Ca să începi să-ţi creşti această stăpânire de sine, ţine-ţi
imaginaţia în frâu. Mulţi creştini se simt descurajaţi de o astfel de
provocare deoarece cred în mod eronat că dorinţele sexuale sunt
sinonime cu poftele trupeşti. Dorinţa de a avea intimitate sexuală nu
este un duşman. Satisfacerea dezordonată a acestor dorinţe, în
schimb, este un duşman pentru că presupune să te foloseşti de
altcineva pentru propria-ţi plăcere egoistă.
Uneori, te simţi prinsă la mijloc între două iubiri. Poate te
gândeşti: vreau să fiu aproape de Dumnezeu, dar vreau să fiu aproape
şi de prietenul meu. Cum pot să-mi exprim dorinţa fizică de a fi
aproape de el fără să mă îndepărtez de Dumnezeu? E posibil aşa ceva
sau trebuie să aleg?
Din fericire, poţi să integrezi dorinţa în credinţă fără să fie
nevoie ca una să o anuleze pe cealaltă. Dorinţele noastre sexuale nu
trebuie eliminate. Dar trebuie ordonate în funcţie de o dragoste
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autentică. Dacă puritatea ar cere ca oamenii să-şi elimine pornirile
sexuale, ar trebui să presupunem că perechile căsătorite ori ar fi
incapabile de puritate ori incapabile de pasiune. Dumnezeu ne-a creat
astfel încât să le avem pe amândouă – o uniune între pasiune şi
puritate.
Cum facem asta? Pentru început, învaţă să faci deosebirea între
un gând lasciv şi tentaţia de a păcătui. Tentaţia este gândul venit din
senin de a face ceva interzis. În măsura în care acest gând e în afara
controlului tău, nu eşti responsabilă moral că ţi-a venit în minte.
Totuşi, ce faci cu acel gând determină dacă rezultatul e un merit sau
o vină.
Dacă gândurile tale încep să se îndrepte spre lucruri lascive,
încearcă să le retragi imediat ce-ţi dai seama de ce se petrece. Dacă
eşti tentată când eşti singură, fă-ţi semnul crucii pe frunte. Rosteşte
numele lui Isus. Anunţă Raiul şi Iadul prin cuvinte şi prin trupul tău
că îi aparţii lui Dumnezeu. Dar nu ajunge să te rogi împotriva
tentaţiilor. Dacă eşti tentată de o anumită persoană, roagă-te pentru
acea persoană. Transformă-ţi tentaţia într-o cerere de har pentru
persoana respectivă.
Unde tragi linie când vine vorba de gândurile tale? O regulă
generală e să-ţi aminteşti că, dacă o acţiune nu e morală, atunci nu
trebuie să-i permiţi minţii tale să zăbovească asupra ei. De exemplu,
dacă nu eşti căsătorită, nu te gândi la intimităţi maritale. Nu e greşit
să doreşti asemenea intimităţi, dar ai face bine să-l aştepţi pe
Dumnezeu şi să-i permiţi să dezvăluie misterul la timpul potrivit în
viaţa ta.
Ce faci când îţi vin în minte dorinţe sexuale? Să-ţi spui: „Nu mă
voi gândi la ele” probabil nu va avea cine ştie ce efect. Pentru orice
dorinţă, ca să o depăşeşti ai nevoie de una mai puternică în loc. Faci
asta de nenumărate ori pe zi. Vrei să dormi târziu, dar îţi învingi
dorinţa ca să ajungi la timp la şcoală sau la muncă. Poate vrei să
mănânci ceva anume, dar îţi refuzi acest răsfăţ de dragul sănătăţii sau
al siluetei.
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La fel, pentru a depăşi tentaţiile senzuale, ai nevoie de o viziune
mai largă şi de o dorinţă mai puternică… aceea de a iubi. Dorinţa
sexuală e o sursă de energie şi nu poate fi reprimată. Trebuie
redirecţionată. Pentru a face asta, aminteşte-ţi că puritatea înseamnă
dragoste. Dacă nu înţelegi acest lucru, vei simţi întotdeauna că-ţi
refuzi şansa de a iubi. Dar nu e aşa. Refuzi tentaţiile trupeşti pentru
ca inima ta să fie liberă să iubească.
Fără această motivaţie pozitivă, poate vei reuşi să spui nu unei
ispite sau alteia, şi să-ţi înfrânezi dorinţele, dar motivele sunt deseori
bazate pe ruşine şi vinovăţie. Fără o viziune mai amplă a planului lui
Dumnezeu pentru sexualitatea umană, unii oameni chiar că-şi mătură
dorinţele sub preş. Asta duce la reprimare. Când apare o dorinţă
sexuală şi cineva spune: „Asta-i de rău. N-ar trebui să mă gândesc la
asta”, se formează o tensiune în interior, pentru că - subconştient - tu
ştii că e ceva bun acolo.
Ca să-ţi dezvolţi o sexualitate sănătoasă trebuie să accepţi
bunătatea felului în care am fost creaţi, fără să pierzi din vedere
faptul că încă mai există efectele păcatului original. Când ne
deschidem către frumuseţea planului lui Dumnezeu pentru
sexualitate, nu numai că vom vedea măreţia acestui plan, ci vom
descoperi şi bucuria de a-l trăi.
Trăieşte-l şi iubeşte-l
Să trăieşti în puritate e un proces de zi cu zi care continuă de-a
lungul întregii vieţi. Dar, te avertizăm! Cu cât începi să practici mai
mult puritatea, cu atât te vei îndrăgosti de pacea pe care ţi-o aduce!
De aceea fetele resping ideea de puritate doar până ce descoperă cât
de satisfăcător e să fii iubită din motivele potrivite.
Când întâlneşti bărbaţi care au această virtute, vei vedea la ei o
scânteie care lipseşte bărbatului obişnuit. Un tânăr mi-a scris într-un
mail cât de mândru a fost când a descoperit că noua sa prietenă îi
aprecia puritatea:
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În adâncul inimii, era dezgustată de toţi băieţii cu care se
întâlnise pentru că se văitau şi se grăbeau să o convingă să facă sex,
dar mi-a scris că autocontrolul meu şi respectul pentru ea – deşi sunt
o provocare! – i se par foarte masculine şi o fac să mă iubească mai
mult.

Dacă vrei să găseşti un astfel de bărbat, nu săruta tipi cu care nu
ai o relaţie autentică. Unora le va displăcea faptul că îţi iei săruturile
atât de în serios. Dar ăsta e un lucru bun! Mulţi bărbaţi nu te merită şi
trebuie să ştii cum să-i identifici. Fără plăcere, un bărbat destrăbălat
îşi pierde repede interesul. La fel ca o raţă care îţi arată coada şi se
îndepărtează când ai golit punga cu firimituri, bărbatul care nu caută
decât plăcere nu consideră necesar să aştepte după o fată care crede
că săruturile ei sunt nepreţuite. Pe când bărbatul îndrăgostit trăieşte
reacţia inversă. Îi vei capta atenţia tocmai prin faptul că nu eşti
disponibilă.
Fără îndoială, puritatea e frumoasă. Nu vorbesc despre dorinţe
reprimate sau falsă pudoare, ci despre acel sentiment senin şi
încrezător al demnităţii şi valorii tale care vine odată cu puritatea.
Prin urmare, păstrează-ţi săruturile. Cu cât te păstrezi mai mult, cu
atât mai puţin vei regreta. Cât de des auzi despre femei care regretă
faptul că au avut prea puţină experienţă sexuală înainte de căsătorie?
Ce femeie stă la altar în ziua nunţii şi se gândeşte că ar fi trebuit să fi
pupat ceva mai mulţi bărbaţi?
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Femeia e cel mai frumos lucru pe care-l poţi privi pe pământ.
Nimic nu se compară cu frumuseţea ei. Apusurile de soare şi
curcubeiele sunt încântătoare, dar niciun bărbat nu devine dependent
de pozele lor pe internet. Dacă o companie vrea cu tot dinadinsul ca
lumea să se uite la reclama produsului lor, nu pun un fluture în ea,
pun o femeie.
(Jason) Deşi nu sunt în favoarea reclamelor care arată femei în
bikini întinse pe maşini pentru a le vinde, cred că am aprecia cu toţii
absurditatea situaţiei dacă am vedea o reclamă asemănătoare cu un
bărbat întins pe capotă. O asemenea privelişte i-ar face pe cei mai
mulţi să râdă în hohote. Am simţi nevoia să-i spunem: „Dă-te jos de
pe maşină. Îndoi capota! Pune-ţi un tricou şi schimbă uleiul”.
Bărbaţii nu sunt la fel de atrăgători ca femeile. Pentru că femeile au
darul de a captiva fără a rosti un cuvânt, ele au o putere unică.
Întrebarea e, cum vei folosi această putere? Cu alte cuvinte, cine vei
fi tu pentru bărbaţii din jurul tău?
Totul în jur le spune femeilor: „Arată, dacă ai ce. Nu faci niciun
rău dacă-ţi arăţi puţin trupul”. Ceea ce lumea nu pare să realizeze e
că o femeie dezvăluie de fapt mai mult atunci când se îmbracă cu
modestie. Prin modestie, femeia spune lumii că are mai mult de
oferit, nu doar trupul ei. E o invitaţie nerostită pentru ca bărbatul să
se gândească la valorile ei adevărate.
E oare posibil ca stilurile indecente care li se bagă pe gât
tinerilor din ziua de azi să le spună de fapt femeilor că trebuie să se
ascundă în spatele trupurilor lor? E oare posibil ca femeile care se
mândresc cu faptul că au încredere în trupurile lor să fie mai puţin
încrezătoare în valoarea lor? Într-un e-mail surprinzător de sincer, o
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tânără mi-a explicat de ce i-a fost atât de greu să aleagă să se îmbrace
cu haine decente:
Cât despre felul în care mă îmbrac, mi-e greu să mă opresc
pentru că îmi place să fac bărbaţii fericiţi. Simt într-un fel că ăsta e
scopul meu în viaţă. Lor le place cum mă îmbrac, mie îmi place
cum arăt când mă îmbrac aşa şi le place şi lor cum arăt. Parcă le
place şi mai mult de mine, chiar dacă poate mă vor doar pentru
trupul meu, ceea ce nici nu prea mă deranjează. Aşa stau lucrurile
de când mă ştiu şi de obicei asta îi face să ţină la mine o perioadă
scurtă sau pur şi simplu să mă părăsească pentru că nu cedez. Nu
mă deranjează pentru că mă simt foarte bine când ţin la mine chiar
şi pentru puţin timp.

Această tânără se găsea într-un impas. Inima ei voia mai mult
decât fiorul temporar de a fi atrăgătoare în ochii cuiva. Tânjea după o
dragoste care părea aşa de străină de experienţele pe care le avea
zilnic cu bărbaţii. Cel mai probabil, se înconjurase de tipi care nu-i
preţuiau inteligenţa sau personalitatea. Şi totuşi, privirile şi
comentariile lor erau pentru ea dovada că deţinea o valoare. Poate că
îi dădeau chiar şi un sentiment de putere pentru că avea ceea ce ei îşi
doreau. În majoritatea timpului, probabil că nici nu o interesau
băieţii. Voia doar ca ei să fie interesaţi de ea. Îmi imaginez că-şi
spunea: „Dacă mă îmbrac simplu voi pierde atenţia lor şi nimeni nu
mă va mai dori. De ce aş face asta?”
Iată ceva ce aruncă lumină asupra problemei adevărate. În
societatea noastră, fetelor nu li se recunosc alte merite în afară de
aparenţe. Femeile sunt rareori atinse într-un mod afectuos şi
nonsexual. Puţine trăiesc libertatea sau bucuria de a fi iubite de un
bărbat ale cărui motive sunt pure. Datorită acestei lipse de afirmare
adevărată, multe femei recurg la indecenţă din disperarea de a fi
observate. E un act de nerăbdare care strigă: „M-am săturat să tot
aştept după bărbaţi. Hainele astea le vor atrage atenţia”. Problema cu
această abordare nu e că dă greş, ci că de cele mai multe ori dă roade.
Femeia găseşte un bărbat care o doreşte din motive greşite.
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Deşi nu e nimic greşit în a alege haine care te fac să te simţi
încrezătoare, problemele se ivesc atunci când faci asta pe seama
altora. Oamenii spun adesea că femeile indecente nu au respect
pentru ele însele. Dar rareori se spune că femeile indecente nu au
respect pentru bărbaţi. O femeie remarca: „Dacă respecţi un bărbat, e
de neimaginat să-l seduci pentru a-i câştiga afecţiunea”.119 În timp ce
unele femei se îmbracă pentru a fi observate, altele nici nu iau
bărbaţii în considerare atunci când îşi aleg hainele. Le interesează
mai mult să se simtă ele bine.
Dacă o femeie ar înţelege psihologia masculină şi şi-ar da seama
cât de slabi suntem când vine vremea să ne păstrăm imaginaţia pură,
ar alege haine decente ca un act de caritate faţă de noi. Dacă nu te
gândeşti la bărbaţi atunci când îţi alegi hainele, ar trebui să începi să
o faci. Să nu-ţi fie teamă să fii modestă. Dimpotrivă, dacă ai şti ce se
întâmplă în minţile majorităţii bărbaţilor, ţi-ar fi teamă să nu fii
modestă.
Bikini, unelte şi tomografii craniene
Studenţii de la Universitatea Princeton au fost invitaţi să
participe la un studiu pentru a măsura reacţia creierului masculin la
vederea femeilor în costum de baie tip bikini. Sunt sigur că nu au dus
lipsă de voluntari care să-şi ofere tărtăcuţele pentru a lărgi frontierele
progresului ştiinţific. În tot cazul, subiecţii au fost băgaţi într-un
tomograf şi pentru o fracţiune de secundă li s-au arătat poze cu femei
în costum de baie, precum şi poze cu bărbaţi şi femei îmbrăcate
decent.
Când tinerii au văzut femeile îmbrăcate sumar, li s-a aprins
partea creierului asociată cu folosirea uneltelor. Deşi unele imagini
au fost arătate pentru numai două zecimi de secundă, fotografiile cel
mai uşor de reţinut erau cele cu femei în costum de baie ale căror feţe
nu se vedeau în poză! Scopul studiului, potrivit lui Susan Fiske,
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profesor de psihologie la Universitatea Princeton, a fost să
examineze felurile în care oamenii îi privesc pe ceilalţi ca pe
mijloace prin care să-şi atingă scopurile.
Cercetătorii au descoperit că, atunci când unii bărbaţi au văzut
femei îmbrăcate sumar, cortexul cerebral prefrontal era dezactivat.
Aceasta este partea creierului asociată cu analizarea gândurilor, a
intenţiilor şi a sentimentelor. Fiske remarca: „Reacţionau la vederea
acestor femei de parcă ele nu erau oameni”.120 Ea a mai adăugat: „E
un studiu preliminar, dar este în concordanţă cu ideea că ei răspund
la vederea acestor fotografii aşa cum ai răspunde la vederea unor
obiecte, mai degrabă decât a unor persoane.”
Ea consideră că descoperirea e şocantă deoarece „lipsa activării
în această zonă de cogniţie socială e foarte stranie, pentru că se
produce extrem de rar”. Cercetătorii au mai fost martorii unei absenţe
a activităţii cerebrale atât de dezumanizante numai o singură dată în
trecut, în timpul unui studiu în care oamenilor li s-au arătat imagini
cu dependenţi de droguri şi oameni ai străzii.
Un alt experiment făcut pe studenţii de la Princeton a descoperit
că atunci când bărbaţilor li se arată imagini cu femei în costum de
baie, creierele lor asociază femeile cu verbe la persoana I, cum ar fi
„împing”, „mânuiesc” şi „apuc”. Când li s-au arătat imagini cu femei
îmbrăcate decent, bărbaţii au asociat imaginile cu verbe la persoana a
III-a, precum „ea împinge”, „ea mânuieşte” şi „ea apucă”. Cu alte
cuvinte, femeile îmbrăcate de sus până jos erau văzute ca fiind în
control asupra propriilor lor acţiuni în timp ce femeile care erau
îmbrăcate indecent urmau să fie folosite.
Deşi oamenii de ştiinţă au fost surprinşi de aceste rezultate, asta
nu îi va şoca pe cei care ştiu originile bikini-ului. Inventatorul acestui
tip de costum de baie a fost un inginer francez de automobile pe
nume Louis Reard, care lucra în magazinul de lenjerie al mamei sale.
În 1946, când a creat primele costume de baie din două piese, a
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angajat o stripteuză ca să defileze, pentru că niciun model nu voia să
poarte bikini pe podium!121 Dansatoarea, pe nume Micheline
Bernardini, lucra la Casino de Paris şi aparent nu avea nicio reţinere
în a purta lenjerie intimă în public. Modelele erau de altă părere.
Acum mai bine de jumătate de secol, acele modele franceze luau ca
de la sine înţeles ceea ce oamenii de ştiinţă de azi de la Princeton
găsesc surprinzător.
Atracţie pură
În timp ce efectul indecenţei asupra bărbatului e bine
documentat, impactul modestiei e rareori cercetat. La fel cum
costumele de baie fac ca mintea unor bărbaţi să ignore intenţiile şi
gândurile femeii, modestia are tocmai efectul opus. Îi invită pe
bărbaţi să ia în considerare cât de mult are o femeie de oferit. Dacă
un costum de baie indecent transformă femeile în obiecte, modestia
le personalizează.
Femeile care vor să fie luate în serios de către bărbaţi ar trebui
să reconsidere puterea modestiei. Aşa cum spunea Wendy Shalit:
„Modestia, de cealaltă parte, în loc să trateze bărbaţii ca pe nişte
câini, îi invită să reflecteze asupra unei idei”.122 Femeia virtuoasă nu
îşi acoperă trupul pentru că expunerea e rea. Şi nici nu se ascunde de
bărbaţi. De fapt, ea le dezvăluie demnitatea.
O comparaţie asemănătoare ar putea fi făcută cu felul în care
Dumnezeu ne-a revelat strălucirea lui prin Întrupare. În timp ce scria
despre miracolul prin care Dumnezeu a devenit om în persoana lui
Cristos, un călugăr din secolul opt scria că Isus ne spune:
Sunt acoperit de un nor de carne nu ca să pot fi ascuns celor
care mă caută, ci ca să pot fi mai puţin strălucitor de dragul celor
slabi. Lasă-i să-şi vindece ochii minţii, să-şi purifice urechile în
credinţă, astfel încât să fie demni să mă privească. Pentru că
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„fericiţi sunt cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe
Dumnezeu”.123

La fel se poate spune şi despre femeia care se îmbracă decent:
Sunt acoperită de un nor de modestie nu ca să pot fi ascunsă de
bărbaţii care mă caută, ci ca să pot fi mai puţin strălucitoare de
dragul celor slabi. Lasă-i să-şi vindece ochii minţii, să-şi purifice
urechile în credinţă, astfel încât să fie demni să mă privească.
Pentru că „fericiţi sunt cei cu inima curată pentru că ei îl vor vedea
pe Dumnezeu”.

O femeie nu e arogantă dacă se gândeşte la ea în aceşti termeni,
crezând că trupul ei este o fereastră spre Rai. E umilă. Umilinţa nu e
nimic mai mult decât adevărul, şi adevărul e că strălucirea există în
felul în care femeia a fost creată. Poate de aceea un minunat filosof
medieval numea sensibilitatea în faţa ruşinii „o teamă sănătoasă de
lipsa de măreţie”.124 Dacă acest lucru e adevărat, am putea spune că
modestia este o încredere sănătoasă că eşti măreaţă.
Dintr-o perspectivă masculină, pot spune că o femeie decentă
pare mai încrezătoare decât femeile care se îmbracă sumar. Parcă nu
simte nevoia de a se baza pe trupul ei pentru a-şi anunţa valoarea.
Femeia modestă spune: „Nu mă poţi avea pur şi simplu. Trebuie să
mă cucereşti. Eu nu mă ofer pur şi simplu celor care mă vor. Trebuie
să fii demn de inima mea şi de trupul meu”. Nu e o ruşinoasă. E o
femeie care îşi lasă demnitatea să vorbească de la sine.
Această încredere e ca un insectifug pentru bărbaţii superficiali.
Îi poate chiar intimida, pentru că ei intuiesc faptul că nu o vor putea
agăţa cu o replică ieftină. Totodată, îmbrăcămintea ei onorabilă
serveşte drept invitaţie pentru bărbatul de onoare.
Asta nu înseamnă că îmbrăcămintea modestă îţi garantează
dragostea. Dar îi deschide uşa. Când te îmbraci cu stil, arăţi faptul că
îţi doreşti să fii tratată cu demnitate. Aspectul fizic dezvăluie
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dispoziţia ta interioară. Deşi e o comparaţie vulgară, aşa ştiu bărbaţii
cum să găsească prostituate. Merg pe străzile din partea rău famată a
oraşului căutând cu privirea femei ale căror haine le arată intenţiile.
Nu fiecare bărbat se va opri la prostituată, şi nu toţi bărbaţii vor trata
fetele decente cu respect. Dar ei ştiu exact unde se situează ea.
Evident, nu toate femeile care îmbracă haine sugestive se poartă
ca atare. Dar asta e irelevant. Rămâne contraproductiv să te îmbraci
provocator şi să aştepţi ca bărbatul să te trateze cu respect. Femeia ar
trebui să primească respect indiferent de modul în care se îmbracă.
Dar când o femeie speră la bune maniere în timp ce arată ca o
dansatoare din videoclipurile rap, ea nu ajută cu nimic situaţia. Ar fi
ca şi cum directorul unei companii ar spera să fie luat în serios dacă
vine la şedinţa cu acţionarii în pantaloni scurţi şi sandale. Un
executiv adevărat şi-ar folosi îmbrăcămintea ca să-şi arate
profesionalismul.
O femeie care ştie prea bine acest principiu este Kim Alexis. Pe
vremea când era supermodel, a apărut pe copertele a peste 500 de
reviste cum ar fi Glamour, Vogue şi ediţia cu costume de baie Sports
Illustrated. Privind înapoi, regretă că a pozat pentru unele dintre ele
şi explică:
Când te îmbraci ca o fluşturatică, transmiţi lumii: „Uită-te la
mine, doreşte-mă, pofteşte după mine. Sunt uşoară şi pot fi a ta”.
Să-ţi arăţi părţile intime e un fel de a face reclamă pentru sex –
aşadar, dacă te îmbraci astfel încât să atragi atenţie sexuală, nu îi
poţi învinui pe ceilalţi dacă îţi acordă acest tip de atenţie.125

Asta ajută să explicăm de ce fetele care se îmbracă indecent şi
aşteaptă respect se întreabă deseori de ce e atât de greu să găseşti
dragostea.
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Avantajele modestiei

Indiferent de modul în care se îmbracă o femeie, dragostea nu e
uşor de găsit în societatea de azi. Chiar şi cele mai modeste femei pot
confirma acest lucru. Dar gândeşte-te la avantajele pe care le oferă
modestia:
1. Ai mai multe lucruri de dezvăluit. O femeie spunea: „O fată
care e aproape goală în faţa străinilor are, pe de altă parte, foarte
puţin de arătat iubitului ei”.126 Pentru că nu te expui lumii întregi,
spui bărbatului că sexualitatea ta îţi aparţine ţie şi nu lumii. Îţi afirmi
controlul asupra unui bun pe care lumea modernă l-a transformat
într-un articol de comerţ ieftin. Este ca şi cum ai spune: „De ce
trebuie ca alţi bărbaţi să se poată holba la darul trupului meu, care e
rezervat doar pentru bărbatul care mă va iubi mai presus de toate?”
2. Feminitatea inspiră masculinitatea autentică. Prin feminitate,
nu vreau să spun slăbiciune sau pasivitate. Feminitatea autentică este
o combinaţie de clasă, duioşie şi virtute. Când o femeie are aceste
trăsături, un bărbat va dori în mod automat să se poarte ca un
gentleman în preajma ei.
Nu pot număra câţi tineri am întâlnit în călătoriile mele care
fuseseră cuceriţi de modestia prietenelor lor. Am văzut băieţi leneşi,
bătăuşi şi seducători devenind gentlemeni galanţi pentru că în sfârşit
întâlniseră o femeie care voia mai mult de la ei. Tot nu ştiu de ce
fetele au acceptat să intre în relaţii cu ei, dar în fiecare caz modestia
fetei a aprins o scânteie în ei. Această scânteie a provocat o vâlvătaie
care a anihilat întunericul din inimile lor şi le-a deschis ochii spre
faptul că femeile merită să li se facă curte. Poate ţi se va părea prea
frumos ca să fie adevărat, dar am văzut asta de prea multe ori că să
spun că e un fenomen rar. Modestia are putere.
În timp ce indecenţa declanşează pofte dezordonate, modestia
trimite o invitaţie şi o provocare la iubire. După ce şi-a dat seama de
acest lucru, o femeie scria:
126
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Am făcut câteva schimbări subtile în garderoba mea, aruncând
hainele uşuratice în favoarea fustelor care-mi veneau până la
genunchi şi bluze care mi se potriveau în loc să se muleze pe corp.
Deşi aceste schimbări nu au fost drastice, au avut un efect
instantaneu asupra atitudinii bărbaţilor faţă de mine. Dacă înainte
un pupic pe obraz era la ordinea zilei, acum îmi strâng mâna şi un
bărbat mai şarmant chiar mi-a sărutat-o.127

Fără îndoială, modestia are impact asupra bărbaţilor. Un tânăr
ne-a scris despre fata a cărei modestie i-a deschis ochii:
Era cea mai frumoasă fată pe care o văzusem vreodată şi nu
vorbesc despre aspectul fizic, ci despre aura pe care o avea.
Singurul mod în care pot explica e prin comparaţie cu modul în
care ai explicat modestia. Pentru că era frumoasă şi talentată, era
cu atât mai atrăgătoare şi reprezenta o mult mai mare provocare
pentru mine. Dar nu era o provocare să o seduc, ci să-i cuceresc
întreaga fiinţă.

Acest băiat a observat că există în femei o frumuseţe care
depăşeşte nivelul fizic. Când cineva întrezăreşte această frumuseţe,
toate celelalte atribute ale ei sunt văzute din această perspectivă. Prin
modestie, un bărbat poate învăţa să aprecieze femeia ca pe un dar de
câştigat, nu ca pe o ţintă de doborât.
3. Modestia dă tonul unei relaţii. Ea îi spune bărbatului că
femeia nu are nicio dorinţă să se arunce în braţele lui sau să-i
cerşească atenţia. Deşi unele fete se poartă indecent ca să-i ajute pe
băieţi să-şi depăşească timiditatea, încercările lor sunt inutile.
Indecenţa nu-i face bărbatului curaj, ci poftă. Dacă un bărbat te vrea
îndeajuns de tare, se va ţine după tine. Nu e nevoie să-ţi vedem
buricul ca să ne dăm seama dacă suntem interesaţi.
Prin urmare, fă-ne o favoare şi îmbracă-te într-un fel care să ne
aducă aminte că valorezi mai mult decât suma părţilor tale. Când o
fată se îmbracă cu demnitate, ea spune lumii că ar prefera să nu fie
127
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numită „tare”, „sexy” sau „apetisantă”. „Drăguţă” şi „frumoasă”
merg foarte bine în schimb, mulţumesc.
4. Modestia arată că înţelegi – şi respecţi – sexul opus. Bărbaţii
sunt stimulaţi vizual mult mai mult decât femeile. Asta se datorează
în parte modului în care sunt construite creierele noastre, celalalt
factor fiind frumuseţea femeilor. E o combinaţie ameţitoare.
Când o femeie îşi dă seama cât de uşor pot fi stimulaţi vizual
bărbaţii, ea trebuie să aleagă cum va folosi această informaţie. La fel
cum unii bărbaţi profită de dorinţa femeii de a fi iubită pentru a
obţine plăcere pe seama ei, uneori şi femeile exploatează dorinţa
bărbatului după stimulare vizuală de dragul de a se simţi dorite.
Bărbaţi sau femei, suntem deopotrivă vinovaţi de faptul că ne
folosim de slăbiciunea celuilalt în avantajul propriu. Şi amândoi,
bărbat şi femeie, suntem chemaţi la ceva mai înalt.
La început, motivele şi dorinţele noastre nu erau atât de neclare.
În zorii creaţiei, când Adam a văzut-o pe Eva pentru prima oară,
trupul ei i-a spus că erau meniţi să devină unul. Trupurile lor le-au
arătat că erau meniţi să iubească şi să se dăruiască unul celuilalt.
Această chemare de a iubi este gravată în trupurile noastre. De aceea
hainele mulate captează atât de uşor atenţia bărbaţilor. Îi captivează,
aşa cum şi trebuie. Întrezărim persoana pe care Dumnezeu a creat-o
pentru noi ca s-o iubim. Poate că ai observat că expresia facială a
bărbaţilor atunci când se uită la o femeie în public arată aproape de
parcă n-au mai văzut o femeie în viaţa lor. Cred că, de fiecare dată
când sunt martorii frumuseţii feminine, bărbaţii simt în subconştient
un ecou al uimirii pe care a simţit-o Adam când a văzut lucrarea
minunată a lui Dumnezeu.
Datorită păcatului original, ne-am îndepărtat de inocenţa noastră
iniţială. În mod normal, când un bărbat vede trupul unei femei, el nu
îi apreciază pur şi simplu feminitatea. Poftele noastre dezordonate
devin un obstacol în calea iubirii. Frumuseţea trupului, în loc să ne
reamintească de frumuseţea persoanei, de cele mai multe ori ne
distrage atenţia de la ea. Fiecare bărbat vrea să privească ceva
frumos. La fel, fiecare femeie vrea să fie privită cu veneraţie şi
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respect, aşa cum Adam o privea pe Eva. Totuşi, există un loc şi un
timp pentru ca dorinţele noastre să fie împlinite: în siguranţa şi
sanctitatea căsătoriei.
Când o femeie arată prea multe înainte de căsătorie, ea poate
vedea bucurie pe chipul bărbaţilor, dar va şti că privirile le sunt
lipsite de respect. Prin urmare, nu ceda în faţa tentaţiei de a te afişa.
Alegând decenţa, îţi foloseşti cunoştinţele despre dorinţele unui
bărbat pentru a-l ajuta să-şi înţeleagă chemarea la dragoste.
5. Modestia îţi aduce aminte de valoarea ta. Deşi de obicei se
vorbeşte de modestie ca despre un mijloc prin care bărbaţii pot fi
educaţi în privinţa demnităţii femeilor, ea poate reaminti la fel de
bine şi femeilor despre propria lor valoare. Am pierdut numărul
elevelor şi studentelor care ne-au mărturisit frustrarea lor în legătură
cu tratamentul pe care îl primesc de la băieţii din campus. Problema
de bază e că bărbaţii tineri se simt bine când apucă, pipăie, plesnesc
sau ciupesc femeile atunci când trec pe lângă ei pe holuri. Acest salut
mai puţin decât cordial e urmat de cele mai multe ori de glume
vulgare. Ce fac femeile în schimb? De obicei, nimic mai mult decât
să le arunce o privire cochetă şi pe jumătate dezaprobatoare.
De ce tac? În ce moment au dat aceste tinere bărbaţilor
asemenea putere asupra lor? Dacă o femeie vrea să-şi redobândească
autoritatea de a vorbi împotriva bărbaţilor mitocani, va avea
încredere mai mare în puterea cuvintelor ei dacă îmbrăcămintea ei e
decentă. Cuvintele ei vor avea efect mai mare tocmai pentru că ele nu
vor transmite un mesaj diferit faţă de hainele pe care le poartă.
Când o femeie alege să se îmbrace modest, o face intenţionat.
De obicei, procesul începe atunci când se hotărăşte să arunce o parte
din garderoba ei curentă. Apoi va începe efortul anevoios de a căuta
haine decente. Atunci când cumpără haine sexy nu se gândeşte foarte
mult. Îşi spune: „O, ce bine arată. Merge perfect cu pantofii mei” şi
vânzarea s-a făcut. Când alege haine modeste, procesul e mai
profund. Femeile sunt conştiente de faptul că hainele le reflectă
standardele. Ori de câte ori se îmbracă cu ceva, în subconştient
hainele le vor aminti de stilul de viaţă pe care l-au ales.
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6. Bărbaţii nu se plictisesc de femeile modeste. Dacă un bărbat
te părăseşte pentru că vrei să fii pură, nu e pentru că s-a plictisit. E
pentru că poftele lui nu au astâmpăr. Deşi cei mai mulţi bărbaţi vor fi
atraşi mult mai repede de femeile lipsite de sfială, uită-te doar cât de
repede le piere interesul. O femeie spunea: „Modestia e mult mai
captivantă decât promiscuitatea. Fără niciun obstacol în calea
dorinţei, ce mai rămâne de dorit?”128 Răspunsul la întrebarea ei este:
pe altcineva. Poate că cel mai bun exemplu pentru asta e tipul
dependent de pornografie. El vede tot ce poate oferi o femeie din
punct de vedere fizic, dar nu se uită la poza ei mai mult de câteva
secunde.
Când un bărbat se îndrăgosteşte de o femeie care se acoperă, el
va fi atras de ea pe termen lung. Modestia inspiră o atracţie care
durează pentru că femeia păstrează elementul misterului şi îi
direcţionează atenţia spre mai mult decât aspectul exterior. Prin chiar
natura ta de femeie, eşti un mister pentru bărbaţi. Poate că băieţii au
ajuns să ţi se pară un mister, dar asta e numai pentru că suntem
jalnici în arta comunicării. Tu eşti misterioasă pentru că eşti femeie.
Păstrează acest mister prin a-ţi considera trupul un secret pe care îl
spui numai celui care merită să-l cunoască.
$u cerşi atenţia bărbaţilor
Femeile cochetează adesea într-o manieră senzuală din aceleaşi
motive pentru care se îmbracă seducător. Ele ştiu cum să capteze
atenţia bărbaţilor. Poate că sunt frustrate că bărbaţii nu le curtează şi
simt nevoia de a le da nişte indicii. Cu toate acestea, când o fată
flirtează şi în acelaşi timp caută iubirea, se subminează. Pentru a
înţelege de ce, ia în considerare ce se întâmplă în mintea unui bărbat.
Dacă o fată flirtează cu un băiat, el poate presupune că ea se
poartă la fel şi cu alţii: prima greşeală. Dacă e directă şi sugestivă,
acest lucru îl poate flata la început, dar nu-i va inspira un respect
adânc pentru ea. Aproape că i se va face milă de ea. Arată de parcă
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cerşeşte atenţia bărbaţilor: a doua greşeală. La final, dacă ea îl
curtează, îi ia bucuria de a o curta el pe ea: a treia greşeală. Şi gata
jocul.
Următorul lucru poate suna incorect politic, dar e adevărat: nu se
cuvine ca fetele să se ţină după băieţi. De asemenea, nu se cuvine ca
băiatul să aştepte să fie cucerit. Ia închipuie-ţi un bărbat care stă
noaptea în balcon, roşind în timp ce ascultă o tânără care-i face o
serenadă din grădina de dedesubt. În pantofi cui, ea urcă cu grijă pe
grilajul de lângă camera lui pentru a-i da flori şi un sărut. Există un
motiv pentru care nu ai visat niciodată să faci asta. Pentru că nu e în
regulă.
Sunt femei cărora toată discuţia asta le poate părea un stereotip
sexist, detestabil şi demodat. Dacă şi tu crezi la fel şi vrei să fii liberă
să vânezi un bărbat, dă-i drumul. Ca bărbat, te asigur că toţii te vor
lăsa fericiţi să-i giugiuleşti. Dar fă-ţi o favoare şi nu-i lăsa să câştige
aşa uşor. Avem nevoie de aventura, provocarea şi înfiorarea de a te
cuceri. Când pari leşinată după atenţia noastră, ne iei toate acestea.
Poate că ne e prea teamă să abordăm o fată, dar orice bărbat care te
merită îşi va asuma acest risc.
Bărbatul e cel care trebuie să facă primul pas. E romantic,
onorează femeia şi în final e un semn al iubirii lui Cristos pentru
mireasa lui, Biserica. Oamenii sunt liberi să facă exact invers, dar nu
cred să existe multe fete care au crescut imaginându-şi cum îl vor cere
în căsătorie pe Domnul Perfect. Dacă te vrea, lasă-l să vină şi să-ţi facă
curte. Tu eşti premiul, nu peţitorul.
Modestie în toate
Virtutea modestiei nu-ţi ghidează deciziile numai când e vorba
să alegi o fustă. E mai mult decât ceea ce porţi. E o afirmare a
respectului datorat femeii. E un stil de viaţă care-ţi pătrunde în
conversaţii, SMS-uri, ţinută, maniere şi chiar în felul cum dansezi.
Că tot suntem la acest subiect, dacă o femeie nu cară după ea
spray cu piper, îi va fi cam greu să-şi menţină modestia într-un club
sau la un bal. Indiferent cum se numeşte, dansul lasciv este acelaşi
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peste tot. Pentru majoritatea femeilor, ideea de a dansa la înghesuială
cu alte 300 de persoane într-o cameră întunecată nu are prea mult
farmec. O adolescentă mi-a scris într-un e-mail:
Înainte să merg la unul din balurile alea, ziceam că fetele care
dansează aşa sunt paraşute. Şi de cum m-am dus, m-am trezit că
fac şi eu la fel. Prima oară când un tip a încercat să se lipească de
mine am spus nu. A doua oară părea inevitabil, aşa că am dansat
puţin, dar a treia oară pur şi simplu nu mai puteam să mă
controlez.

Apoi a explicat că se simţea desensibilizată de mediul acela, în
acelaşi timp ştiind că acţiunile ei erau opusul emoţiilor pe care le
avea. Ea a adăugat: „Mi-am permis să fiu degradată”.
O altă fată mi-a scris un e-mail după ce a renunţat la obiceiul de
a „da din fund”: „Mă depăşeşte total de ce ar vrea cineva să facă pe
senzuala cu un găligan dezgustător de transpirat pe care l-a cunoscut
doar de zece minute şi pe care nici măcar nu ştie cum îl cheamă!”
Probabil că multora li se pare că aprecierea ei e corectă. Totuşi, până
când femeile nu vor consimţi că dansul provocator nu e cel mai bun
mod de a convinge bărbaţii de demnitatea lor, poţi fi sigură că aceştia
nu le vor atrage atenţia asupra acestui fapt.
Idei practice
Dacă eşti hotărâtă să-ţi foloseşti feminitatea pentru a îndemna
băieţii să fie bărbaţi, ai nevoie de câteva idei practice despre cum să
trăieşti modest. Când îţi alegi hainele dintr-un magazin sau din
şifonierul tău, pune-ţi următoarele întrebări:
• Hainele astea îmi vin bine, ori sunt prea strâmte?
• Voi arăta prea mult din faţă sau din spate dacă mă aplec?
• Garderoba pe care o am îmi scoate în evidenţă persoana sau
distrage atenţia de la ea?
• Atrag atenţia bărbaţilor spre faţa mea sau spre diferite părţi
ale corpului?
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• Invit bărbaţii să se poarte ca gentlemeni prin hainele pe care
le port?
• La ce invită hainele mele?
• Cum m-aş îmbrăca dacă aş vrea să mă las folosită de un
bărbat?
În afară de aceste sfaturi, ţine minte că modestia nu e numai o
atitudine. E unul din cele 12 roade ale Sfântului Duh.129 Dacă vrei să
radiezi frumuseţea dată de Dumnezeu, trebuie să trăieşti în unire cu
El. Cere-i virtutea modestiei. E un dar din Rai pe care îl primeşti ca
să fii o reflecţie a Raiului.
Dacă ai citit cartea Genezei, poate ai observat în al doilea capitol
că femeia e descrisă ca fiind punctul culminant al Creaţiei. Munca de
creaţie a lui Dumnezeu a început cu formele inferioare de viaţă cum
ar fi vegetaţia, a progresat spre animalele sălbatice, iar apoi, după ce
l-a creat pe Adam, a ajuns la punctul cel mai înalt în crearea Evei.
Fără îndoială, Dumnezeu a binecuvântat femeia cu o parte din
frumuseţea Lui nemărginită. Într-un fel, ea poate fi privită ca o
oglindire a frumuseţii lui Dumnezeu. Datorită bunătăţii trupului şi
sufletului ei, îi reflectă asemănarea într-un fel unic.
Tot ce-i frumos vine de la Dumnezeu şi ar trebui să ne ghideze
inimile spre El. Ca femeie, sarcina ta e să foloseşti acest dar pentru a
atrage inimile bărbaţilor spre Dumnezeu, în timp ce-i fereşti de
tentaţia de a se îndepărta de El. Modestia ta este un „ministeriat al
frumuseţii”.130 Sau, cum spunea o adolescentă: „Femeia trebuie să fie
atât de ascunsă în Cristos, încât bărbatul să trebuiască să-l vadă pe
Cristos ca s-o poată vedea pe ea”.
Schimbarea societăţii
E ceva nobil să porţi haine decente. Dar nu te opri aici. Dacă tot
ai început, schimbă şi industria modei. Sună imposibil?
129
130

Cf. Gal 5,22-23 – n.a.
Eden, The Thrill of the Chaste, 150.
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În Seattle, o fată de unsprezece ani a hotărât că s-a săturat de
hainele puse la vânzare de un magazin. Mama ei remarca:
Uite-te la fete cum îşi tot trag fusta în jos. Vor să fie
acoperite, dar hainele nu cooperează… Vor să arate feminin şi
să fie drăguţe, dar magazinele oferă numai haine sexy.131
Prin urmare, fiica ei a făcut ce ar face orice alt copil cuminte de
clasa a VI-a: a contactat sediul central al firmei şi a cerut să se facă
unele schimbări. Ea le-a scris:
Sunt o fată în vârstă de unsprezece ani care a încercat să
cumpere pantaloni din magazinul dumneavoastră (în special
blugi), dar toţi îmi vin mult sub şolduri, iar măsura următoare e
prea mare şi cade de pe mine. Văd multe fete îmbrăcate cu
pantaloni care le arată buricul şi lenjeria intimă. Vânzătorii
dumneavoastră sugerează că există o singură înfăţişare. Dacă asta
e adevărat atunci fetele ar trebui să umble pe jumătate dezbrăcate.
Eu cred că ar trebui să schimbaţi asta.132

Scrisoarea fetei şi-a făcut drum până la Pete Nordstrom,
vicepreşedintele executiv al companiei. Directorii executivi i-au
răspuns la scrisoare şi i-au spus că îşi vor educa managerii care se
ocupă de achiziţii şi vânzătorii despre nevoia de a oferi o gamă mai
largă de articole de îmbrăcăminte pentru tineri. Nimic nu se compară
cu un copil de clasa a VI-a care influenţează deciziile Americii
corporatiste!
Între timp, gândeşte-te la adolescentele care s-au luptat cu
Abercrombie & Filth (pardon, Fitch)133. A&F are o reputaţie bine
meritată pentru că încearcă să se întreacă pe ei înşişi în vulgaritate. În
unul din cataloagele lor, un „sexpert” A&F recomanda tinerilor să
facă sex cu fete de şcoală, nu cu fete mai mari. Acesta compara
131

WorldNetDaily.com, „The Kids Are All Right: Girl Pleads to Retailer for
Modest Clothing”, May 22,2004.
132
Kevin McCullough, „Abercrombie & Fitch to Your Kids: Group Sex Now!”
WorldNetDaily.com, 12 nov. 2003 – n.a,
133
Joc de cuvinte – filth însemnând „murdărie” – n.tr.
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avantajele de a muşca dintr-un „măr proaspăt cules din pom” versus
„merele de pe rafturile magazinelor, ofilite şi bătucite de la
manevrare”.134 De parcă asta n-ar fi fost de ajuns pentru a înfuria
femeile, A&F a început să comercializeze tricouri pentru femei care
aveau următorul moto pe piept: „Cine are nevoie de creier când ai
astea?”
Douăzeci şi patru de tinere din Pennsylvania şi-au zis că au
văzut destule, aşa că au pornit un boicot al fetelor împotriva firmei
Abercrombie. Protestele au ajuns pe primele pagini ale ziarelor şi în
cele din urmă ele au fost invitate în emisiunea Today Show de la
NBC. În total, povestea boicotului a apărut la 21 de segmente ale
posturilor de cablu, 312 emisiuni locale de ştiri, 6 spoturi radio
naţionale şi internaţionale, în 67 ziare regionale, 4 ziare naţionale, 8
ziare internaţionale şi a fost menţionată de 23.000 de ori pe internet.
La cinci zile de la apariţia la Today Show, Abercrombie & Fitch a
lansat o declaraţie prin care a fost de acord să oprească vânzarea
tricourilor şi a aranjat o întâlnire cu tinerele. Cei de la A&F au fost
probabil surprinşi când acestea au sosit la şedinţă îmbrăcate în ţinute
de afaceri şi cu o prezentare PowerPoint despre cum ar putea
Abercrombie să se schimbe în mai bine.
Ca exemplu final, liceenele din Tucson, Arizona s-au strâns
pentru a face rost de patru mii de semnături pentru a încuraja un
magazin local să aducă haine mai modeste. O elevă de clasa a X-a
care a ajutat cu petiţia spunea că era frustrată deoarece „fustele sunt
din ce în ce mai scurte iar pantalonii vin din ce în ce mai jos”.135
Magazinul a răspuns petiţiei, a găzduit o prezentare de modă cu
haine modeste şi şi-a schimbat inventarul pentru a include mai mulţi
blugi, rochii de ocazie şi îmbrăcăminte formală, toate de factură
decentă.

134

Woman
and
Girls
Foundation,
„The
Girlcott
Story”,
wgfpa.org/girl2girl/section_girlsOurVoices/girlcott.htm – n.a
135
Scott Simonson, „Local teens score one for modesty”, Arizona Daily Star, 18
septembrie 2004 – n.a.
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Alte femei au lansat colecţii de costume de baie decente.
Prezentările de modă cu haine decente încep să ia cu asalt ţara şi
nenumărate site-uri web au fost create pentru a vinde haine simple,
dar elegante şi drăguţe. Femeile nu sunt neajutorate când vine vorba
de schimbarea mentalităţii în mai bine. E nevoie doar de curaj. Până
la urmă, singurii care au îmbunătăţit vreodată societatea au fost cei
curajoşi.
Tu ce vei oferi lumii?
„Leah?… Leah? Ce s-a întâmplat?” Fotograful şi-a lăsat aparatul
jos privind cum se scurge toată culoarea din obrajii modelului.
Leah Darrow petrecuse ani de zile în industria modei şi
concurase la emisiunea America’s $ext Top Model. Dar nimic din
toate astea nu o pregătiseră pentru ce a văzut în New York în timpul
unei şedinţe foto cu haine sumare pentru o revistă internaţională
pentru bărbaţi. Ultimul lucru pe care şi-l aminteşte e vocea
fotografului reacţionând la faţa ei albă ca varul.
Leah povesteşte că, mai înainte să-şi piardă cunoştinţa, a avut o
viziune:
Murisem şi stăteam în faţa lui Dumnezeu cu mâinile întinse. Şi
eram îmbrăcată în hainele de la şedinţa foto. Îi ofeream ultimul
lucru pe care-l făcusem pe pământ. Şi îi spuneam: „Uite, asta pot
să-ţi ofer. Ăsta este ultimul lucru pe care l-am făcut pentru a te
iubi, sluji şi preamări”.

Asta a fost tot. Dumnezeu şi-a plecat capul şi Leah a revenit la
şedinţa foto:
Şi am ştiut că nu mai puteam face asta. Ştiam că Dumnezeu
îmi oferise daruri şi talente, dar devenisem un fel de prostituată a
modei, vânzând darurile pe care Dumnezeu mi le dăduse spre
binele omenirii. Am lăsat şedinţa foto, am lăsat New York-ul şi am
decis să-i dau înapoi lui Cristos viaţa mea.
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Când a primit cecul în valoare de 16.000 de dolari pentru şedinţa
foto, l-a rupt în bucăţele, preferând bogăţia demnităţii ei mai presus
de sărăcia fostei sale prosperităţi. Azi, Leah călătoreşte peste tot în
America vorbind tinerelor despre cum să se îmbrace cu stil fără să se
compromită.
Convertirea ei remarcabilă invită la un examen de conştiinţă
pentru toate femeile. Vrei într-adevăr să ştii dacă îmbrăcămintea ta
este potrivită pentru o femeie creştină? Pune-ţi această întrebare:
dacă Isus Cristos ar reveni pe pământ, aş vrea să mă întâlnesc cu El
îmbrăcată aşa? Deşi poate sună puţin apocaliptic, îmbracă-te ca şi
cum te-ai pregăti pentru a doua venire a lui Cristos. Nu numai că te
pregăteşti să-ţi întâlneşti Judecătorul. Te pregăteşti să-ţi întâlneşti
mirele. Îmbracă-te ca atare.
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Când trupul unei femei apare pe coperta unui tabloid, titlul se va
referi invariabil la unul dintre aceste trei lucruri: ori îi va lăuda
perfecţiunea, ori îi va critica obezitatea, ori îi va anunţa public
anorexia. Deloc surprinzător că o adolescentă americană tipică
începe să ţină regim de la vârsta de 8 ani.136 Mai mult de jumătate
dintre adolescente sunt sau cred că ar trebui să fie la dietă.137
Dar nu numai ele se luptă pentru siluetă. Cei de la compania de
cosmetice Revlon au ajuns la concluzia că Cindy Crawford era prea
grasă pentru gustul lor şi au decis să o supună la o dietă digitală – în
reclamele lor, s-au folosit de un program pe calculator ca să-i facă
braţele să pară mai slabe.138 Când nici măcar supermodelele nu se pot
ridica la standardele de frumuseţe din ziua de azi, cum ar putea o
femeie normală să fie mulţumită de ce vede în oglindă? Pentru că
trăim într-o societate atât de superficială, majoritatea fetelor dezvoltă
aversiune – şi uneori ură – faţă de trupurile lor chiar mai înainte să
termine şcoala primară. Şi să nu uităm că, oricât de mult ar critica
mass-media forma unei siluete feminine, nimeni nu e mai exigent
decât posesoarea însăşi.
În setea lor după iubire şi acceptare, multe femei plătesc tribut
unui anumit cult al trupului, chiar fără să-şi dea seama. Încep să
idolatrizeze trupul perfect şi fac mari sacrificii ca să îl obţină. De
obicei, nu e o alegere intenţionată. Cele mai multe fete simt că e mai
136

Teresa Tomeo, $oise, West Chester, Pa., Ascension Press, 2007, pag. 59 – n.a.
HealthPlace.com Staff Writer, „How Many Children Have Eating Disorders?”,
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feb. 2003 – n.a.
137

IUBEŞTE-ŢI TRUPUL

mult o obligaţie. Dar rezultatul final e mereu acelaşi: deoarece
venerarea oricărui alt lucru, în afară de Dumnezeu, întotdeauna va
lasă persoana neîmplinită, aceste femei nu sunt niciodată mulţumite.
Procesul poate începe cu comparaţiile fizice obişnuite care trec
prin mintea fetei când ea începe să-şi dea seama că băieţii – şi uneori
fetele – dau importanţă aparenţelor. O fetiţă de unsprezece ani vede
în drum spre şcoală reclame cu femei retuşate digital. Acasă deschide
televizorul şi vede modele fără cusur oferind sfaturi despre cum
poate deveni la fel de atrăgătoare ca şi ele dacă spune şi face lucrurile
potrivite în preajma băieţilor. Seminţele neadevărului sunt sădite în
mintea ei tânără şi impresionabilă. Merge la film şi vede oameni cu
trupuri perfecte trăind fericiţi până la adânci bătrâneţi alături de alţi
oameni frumoşi. Un standard imposibil al perfecţiunii i se bagă în
cap fără ca ea să-şi dea seama. Ascultă bârfele de prin şcoală şi află
cum îţi poţi folosi trupul ca momeală pentru a capta atenţia sexului
opus.
Dorind să arate perfect, fata rabdă de foame, ori poate începe să
mănânce necontrolat pentru ca apoi să-şi provoace vomatul. Din
dorinţa de a fi acceptată, le va permite poate băieţilor să se apropie
prea mult de ea. Întrucât se teme de propria ei fertilitate, începe să
folosească anticoncepţionale ca să evite consecinţele fireşti ale
intimităţii sexuale. Uneori, intimitatea sexuală e urmată de boli cu
transmitere sexuală sau avorturi. Depresia începe să-i întunece viaţa
şi-şi simte inima împovărată de un sentiment inevitabil de pustietate.
De-abia se mai recunoaşte şi începe să se blameze şi să se urască.
Pentru a amorţi durerea emoţională, poate începe să se taie sau să se
gândească să-şi ia viaţa. Minciunile se hrănesc una din alta şi fiecare
îi promite alinare pe parcurs. Nu voia nimic din tot ce i se întâmplă,
dar cumva s-a ales cu toate.
Unde a greşit? Cum ar fi putut preveni această avalanşă de
suferinţă? Fiecare minciună trebuie descâlcită pentru ca adevărul să
înceapă să o vindece. Iată mai jos care este adevărul.
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Angelina Jolie, Jennifer Aniston, Nelly Furtado, Oprah şi
Martha Stewart. Ce au toate aceste femei în comun? Trupurile lor au
fost modificate digital ca să pară perfecte în ochii publicului. Pe
coperţile revistelor $ewsweek şi TV Guide139, Martha şi Oprah au
fost decapitate digital şi trupurile lor au fost înlocuite cu trupurile
unor modele mai tinere. US Weekly a plătit jumătate de milion de
dolari pentru dreptul de a publica o poză cu Brad Pitt şi Angelina
Jolie plimbându-se pe plajă la începutul relaţiei lor. Revista Star nu
avea aceeaşi imagine, aşa că au făcut un montaj foto cu Brad şi
Angelina şi au pus o notă mică la subsol care spunea că imaginea nu
e reală. Şi mai rău, un tabloid australian a luat o poză veche cu Brad
şi Jennifer Aniston şi au înlocuit capul lui Jennifer cu cel al
Angelinei.140
Şi de parcă asta nu ar fi fost de ajuns, revista pentru bărbaţi
FHM a obţinut o poză cu Nelly Furtado şi a dezbrăcat-o digital pe
jumătate ca să facă mai picantă coperta. Titlul anunţa: „Nelly
Furtado! Exportul cel mai sexy al Canadei în cea mai fierbinte
şedinţă foto de până acum!” Ea nu a consimţit niciodată ca imaginea
să fie creată, dar se pare că lor nu le-a păsat. Cântăreaţa a declarat:
Sunt foarte supărată. M-au pus pe copertă. Au spus că am făcut
o şedinţă foto cu ei, dar nu e adevărat. Mi-au retuşat digital trupul
şi mi-au schimbat forma corpului. Nu le-am dat voie să facă asta.
Apar pe copertă cu o bluză care a fost modificată digital ca să-mi
vină numai până sub piept, cu un abdomen pe care nu-l recunosc.
Nu îmi place să fiu prezentată în mod fals în faţa fanilor mei.
Munceşti mult ca să reprezinţi un anumit lucru şi să ai o anumită
imagine, iar cineva poate să dea totul la gunoi cu o copertă.141
139

Mark Memmott, „Is It Real? Or Is It Martha?” USA Today, 1 martie 2005;
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Practica dezbrăcării şi a retuşării digitale e atât de comună încât
Libertee Muzyka, care a lucrat cu revistele Stuff şi Maxim, spunea:
„Aş vrea eu să am abdomenul ei! Şi ştii ce? Şi ea ar vrea”.142
Cunoşti vreo persoană care crede că are un trup perfect? Dacă ai
fi cunoscut, probabil te-ar dezgusta prin narcisismul ei. Să fim
serioşi: câte fete ştii care măcar îşi plac trupurile? Majoritatea fetelor
ar putea numi o duzină de fete ale căror trupuri le invidiază, dar
foarte puţine iubesc ceea ce au.
Gândeşte-te la cea mai fericită persoană pe care o ştii. Are un
trup perfect? Probabil că nu. Fericirea ei nu are nimic de-a face cu
silueta ei. Acum gândeşte-te la cea mai fericită pereche de soţi pe
care ai cunoscut-o vreodată. Stau nemâncaţi? Au trupuri perfecte?
Pot să pun pariu că sunt oameni care arată normal. Priveşte în jur şi
vei vedea că fetele cu o înfăţişare normală, dar care au un profund
respect de sine, au mai multe şanse să găsească o iubire care durează
decât modelele de pe podiumul de defilare.
Cu toţii presupunem că dacă am avea figura perfectă am avea şi
iubirea perfectă. E o minciună fatală care face ca milioane de oameni
să intre în ciclul vicios al urii de sine şi al comportamentului autodistructiv. O tânără ne spunea:
Nu pot să-mi sufăr trupul. De fiecare dată când mă uit în
oglindă mă gândesc doar la ce aş vrea să pot schimba. Din
generală am început să mănânc mai puţin şi am zile în care nu
mănânc mai nimic. Doar mă joc cu mâncarea din farfurie şi sper să
nu bage nimeni de seamă.

Vine un moment în viaţă când femeia trebuie să facă un pas
înapoi şi să se întrebe: ce scop au toate astea? De ce suntem aşa
obsedate de frumuseţea fizică? E doar pentru că vrem ca alţii să ne
iubească, sau e ceva mai adânc? De exemplu, oare ne-am lăsat duse
de nas să credem că dacă avem un trup perfect vom începe brusc să
ne iubim mai mult?

142
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Aici e miezul problemei. Cum poate o femeie să capete o bună
stimă de sine? De unde vine stima de sine? Potrivit revistelor, vine
din aprobările pe care le primeşti. Mesajul transmis femeilor de
mass-media a fost rezumat bine de psihologa Mary Pipher: „Nu-ţi
bate capul prea mult să te simţi bine sau să fii bună – preocupă-te să
arăţi bine”.143 Cele care urmează această reţetă de împlinire personală
ajung, aşa cum spune Pipher „cu părul şi zâmbetul intacte şi cu un
pustiu teribil în suflet”.144
Cum putem evita asta? O studentă a oferit o sugestie practică:
Acceptă faptul că alte femei vor fi mai drăguţe, mai deştepte şi
mai populare decât tine şi că asta e-n regulă. Lumea e mare şi plină
de oportunităţi. Scopul nu e să fii cea mai cu moţ. Scopul e să-ţi
respecţi standardele şi să devii o persoană pe care ai stima-o dacă
ai fi altcineva.145

Ce a descoperit această studentă este că dragostea însemnă să
vrei binele altcuiva – chiar şi când acel altcineva eşti chiar tu. Dar
dacă aştepţi până în ziua în care emoţiile tale îţi vor spune să te
iubeşti, ai mult de aşteptat. Prin urmare, începe prin a avea grijă să
nu te dispreţuieşti singură. Cum deseori ne vine greu să ne iubim pe
noi înşine, ne gândim că niciun bărbat nu ne-ar iubi. Asemenea
modele de gândire negativă duc la situaţii în care femeia ajunge să
fie folosită, pentru că se îndrăgosteşte de primul tip drăguţ care îşi
exprimă interesul faţă de ea. În mintea ei, orice fel de atenţie fizică se
transformă în satisfacţie emoţională imediată. E ca o afirmare
trupească a valorii ei. Dar când îşi dă seama că el n-a vrut-o de la
început, dragostea faţă de ea însăşi va coborî la cote şi mai joase ca
înainte.
Să vrei să te iubeşti pe tine însăţi poate fi ceva dificil când ai
petrecut ani întregi privindu-te cu dispreţ. Aşadar, dacă te lupţi cu o
143
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problemă de alimentaţie sau cu dezgustul faţă de trupul tău, fă-ţi
curaj şi caută ajutor. Vorbeşte cu cineva din familie, cu un profesor
sau un consilier. Unele fete anorexice amână mereu tratamentul de
teamă că vor fi forţate să ia în greutate. Suferă în singurătate şi
încearcă să se convingă că vor putea trece peste această problemă. Şi
totuşi problema persistă ani întregi, fără nicio îmbunătăţire notabilă.
Şi fetele care se luptă cu obezitatea evită de multe ori să caute ajutor,
cufundându-se într-o disperare şi un dispreţ tot mai mari din cauza
felului în care le privesc ceilalţi.
Dacă o fată cere ajutor, ea va căpăta idei noi. Poate descoperă că
a încercat să devină atrăgătoare pentru altcineva din cauză că nu se
accepta pe sine. Sau poate că, din cauză că alte părţi ale vieţii ei i-au
scăpat de sub control, acum e obsedată de greutatea ei într-un efort
de a simţi că şi-a recâştigat controlul. O fată spunea: „Când îmi
impuneam să fac foame, nu-mi dădea prin cap că ... de fapt eram fără
experienţă, speriată, ameninţată sexual şi furioasă”.146 Astfel de
femei reduc problemele din viaţa lor la un singur lucru: kilogramele.
Prin terapie, problemele mai adânci pe care le ascunde această
preocupare pot fi rezolvate, astfel încât tânăra să simtă că are cu
adevărat control asupra vieţii ei.
Când o femeie începe să-şi privească trupul în mod critic, acest
lucru se poate compara cu o relaţie abuzivă. Gândeşte-te cum ar fi
dacă un bărbat i-ar spune prietenei sale că e „grasă” şi „urâtă”, zi de
zi, timp de mai mulţi ani. Încărcătura emoţională a acestor cuvinte ar
fi mare chiar dacă ea s-ar considera suficient de puternică pentru a le
ignora. Ar fi ca apa care picură pe o piatră. Dacă trece destul timp,
picătura lasă un semn adânc şi poate chiar străpunge piatra. La fel,
când o femeie stă în faţa oglinzii adresându-şi insulte mentale, ea
devine propriul ei agresor. Asemenea răni au nevoie de timp pentru a
fi vindecate şi de un terapeut care se pricepe să îndepărteze etichetele
pe care femeia şi le-a pus singură.
Un consilier bun o va ajuta să vadă ceva încă şi mai important: o
întrezărire a ceea ce vede Dumnezeu când se uită la ea. Dumnezeu
146
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vede lucrurile în plinătatea adevărului şi El a declarat crearea femeii
ca fiind „foarte bună”.147 Şi crearea fiecărei femei, începând cu
prima, e tot atât de bună.
Dacă vrei să vezi ce vede Dumnezeu în tine, priveşte-ţi reflecţia
din ochii Lui. Priveşte cu atenţie în acea oglindă, măcar o dată.
Roagă-te Lui şi dă-i voie să-ţi arate pas cu pas adevărata ta valoare.
Ai răbdare în acest proces de vindecare. Poate că ai petrecut ani de
zile spunându-ţi: „Nu suport nasul pe care îl am. Am şunci pe burtă.
Aş vrea să fiu mai înaltă. Nu sunt destul de frumoasă”. Rănile au
nevoie de timp ca să se vindece, mai ales când ţi le-ai făcut cu mâna
ta.
Dacă petreci mult timp în prezenţa lui Dumnezeu, vei afla în
cele din urmă că taţii îşi adoră fiicele. (Jason) Eu am o fiică de numai
câţiva anişori. Când era bebeluş, nu era grozav de suplă. Avea
colăcei pe braţe şi pe picioare, arăta ca un porcuşor. Iar eu eram
nebun după ea. Singura mea speranţă e că ea se va iubi la fel de mult
pe cât o iubesc eu. Dumnezeu vrea acelaşi lucru pentru tine. Odată
ce-ţi descoperi valoarea în ochii Lui, vei învăţa să rezişti dorinţei de a
te desconsidera.
În loc să te uiţi la tine şi să lansezi insulte mentale sau să
evidenţiezi un defect în creaţia lui Dumnezeu, încearcă ceva diferit.
Când îţi vine cheful de autocritică, spune altceva în gând, de exemplu
Psalmul 139,14: „Te laud pentru că sunt o făptură atât de minunată.
Minunate sunt lucrările Tale!” Sau spune-ţi în gând ceva simplu, cum
ar fi: „Dumnezeu nu face lucruri de mântuială”. Important e să începi
să te iubeşti.
Nu poţi să te iubeşti şi în acelaşi timp să-ţi urăşti trupul. Să-ţi
urăşti trupul înseamnă să urăşti persoana. Nu-i nevoie să fii
îndrăgostită de trupul tău. Trebuie doar să nu te mai persecuţi
singură. O femeie rezuma aceste lucruri spunând: „Nu sunt obsedată
de ideea că trebuie să fiu slabă. Vreau doar să fiu sănătoasă”. Adoptă
această mentalitate şi deja eşti pe calea cea bună.
147
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Preţuieşte-ţi trupul
Îmbrăcat într-o jachetă cu insignă de atlet, Matthew a venit la
mine după ce ţinusem un discurs la liceul lui dintr-un cartier înstărit.
M-a întrebat dacă putem vorbi în privat aşa că am mers într-o clasă
goală şi am aşezat două bănci faţă în faţă. Ne-am aşezat şi s-a uitat la
mine morocănos. Mandibula a început să-i tremure, dar nu a vărsat
nicio lacrimă în timp ce şi-a suflecat mânecile şi m-a întrebat:
– Ce părere are Dumnezeu despre… mutilare?
Arătându-mi antebraţele pline de cicatrice, mi-a spus:
– Asta am făcut-o cu o brichetă. Asta cu un cuţit. Aia e de la un
capsator. Cealaltă a fost de la o ţigară. Un creion. O agrafă de
hârtii…
– De ce? l-am întrebat eu.
Atunci Matthew a început să-mi explice cum se îndrăgostise de
o fată, o presase să facă sex, apoi o lăsase însărcinată; a convins-o să
avorteze şi apoi a înşelat-o. A început o relaţie cu o a doua fată şi
înşelat-o şi pe ea. Acum amândouă îl urăsc, dar el vrea să se întoarcă
la prima fată şi se urăşte pentru ceea ce i-a făcut. Automutilarea e
felul lui de a se pedepsi pentru că ştie cât de mult a pedepsit-o pe ea.
În altă parte, într-un campus din estul oraşului Chicago, Jasmin
plângea şi-mi arăta cicatricele ei.
Chiar noaptea trecută am venit de acasă de la un tip unde ne-am
făcut iar de cap. Eram atât de furioasă pe mine, încât m-am tăiat
iar. M-am uitat în jos la palma mea şi era plină de sânge. Pur şi
simplu stăteam acolo şi mă întrebam: „De ce îmi fac asta?”

Mulţi se taie pentru a înăbuşi durerea emoţională. O fată se
plângea:
Sunt o ipocrită şi o ştiu. Trăiesc două vieţi diferite. Când sunt
oameni în jur îmi pun o mască şi mă port de parcă viaţa-i
minunată. Fata pe care nimeni nu o cunoaşte se luptă cu probleme
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de alimentaţie, se taie pe tot corpul şi face orice ca să amorţească
durerea din viaţa ei.148

Alţii se taie în speranţa că cineva le va observa durerea: „E ca şi
cum aş aduce cicatricele în exterior”, spunea o fată.149 Uneori tăiatul
este o formă prin care oamenii scapă de stres sau se auto-pedepsesc.
Alteori e folosit pentru a vedea semne de viaţă. „Durerea mea
emoţională e atât de mare încât mă simt ca moartă. Când mă tai şi
văd cum curge sânge pe braţ măcar ştiu că sunt în viaţă”.150
În toate aceste cazuri, tinerii se taie pentru că nu ştiu cum să
proceseze suferinţa din viaţa lor. O fată explica: „Nu ştiam ce să fac cu
toată durerea aia. Pur şi simplu nu-mi trecea. Tot creştea şi mă rodea
pe dinăuntru”.151 O altă tânără mi-a spus că trebuia să se taie de fiecare
dată mai adânc pentru a elibera durerea şi furia. Unii oameni se
întreabă poate cum de sunt capabili să îndure durerea pe care şi-o
provoacă. Dar ce nu înţeleg ei e faptul că pentru aceşti tineri durerea
externă păleşte în comparaţie cu suferinţa din interior. Într-un gest mai
degrabă simbolic pentru modul în care tratează cu suferinţa
emoţională, multe tinere au obiceiul să-şi tot zgândărească rănile,
împiedicându-le astfel să se vindece.
Majoritatea femeilor care îşi fac rău îşi urăsc obiceiul, dar nu
ştiu cum să se lase de el. Ca să nu te mai tai trebuie să descoperi
motivul din spatele acestui comportament. Pentru că auto-mutilarea e
deseori folosită ca să distragă atenţia, ea nu rezolvă niciodată
problema de bază. Când durerea fizică cedează, durerea emoţională
se întoarce pentru a umple golul. E un cerc vicios.
Gândeşte-te la tânăra de mai sus, care şi-a umplut mâna de sânge
după ce s-a întors acasă de la o aventură fără sens. A fost ea mai
aproape de dragostea pentru care a fost creată, după ce s-a rănit? Nici
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vorbă de aşa ceva. Dacă o fată vrea ca un bărbat s-o preţuiască şi să-i
trateze corpul cu respect, şi ea trebuie să facă la fel.
Ce ar trebui să facă o femeie când simte tentaţia de a-şi face rău
ca să-şi amorţească durerea? Prima mea sugestie e să recurgă imediat
la ajutorul lui Dumnezeu, prin rugăciune. O simplă invocaţie:
„Doamne, dă-mi harul să nu mai fac” e un bun început. Ar putea să
se roage şi îngerului ei păzitor, care e întotdeauna lângă ea.
În al doilea rând, trebuie să reziste tentaţiei de a se interioriza.
Când o persoană se taie, asta arată că se îndepărtează de prieteni şi de
familie pentru a face faţă la – sau ca să scape de – problemele vieţii.
Dacă tăiatul reprezintă o problemă pentru tine, rezistă tentaţiei de a te
izola. Ai o decizie de luat. Ce alegi: singurătatea sau comunitatea?
Dacă ţi se pare că nu ai pe nimeni care te poate ajuta, trebuie să
existe totuşi cineva. Pentru că anii adolescenţei sunt deseori petrecuţi
în izolare faţă de părinţi, adolescenţii se privează de o reţea plină de
iubire care i-ar putea ajuta să-şi înfrunte durerea. Deşi nu toate
familiile sunt întregi şi nu toate oferă sprijin, prima reţea de siguranţă
în vremuri grele trebuie să fie familia sau rudele. Ai putea de
asemenea să vorbeşti cu un adult de la biserică sau de la şcoală, care
să te sprijine şi să-ţi dea putere. Dacă nu trăieşti cu familia, fii un
membru activ în parohia ta, ca să-ţi găseşti prieteni.
Poate te temi să-i abordezi pe cei care te-ar putea ajuta cel mai
mult. Te întrebi: „Ce-or să creadă despre mine?” Dar oare nu ţi-ai
petrecut destul timp din viaţă cu această întrebare în minte? Când o
fată trăieşte constant cu teama de părerile altora, ea se autoparalizează.
Ce-or să creadă dacă recunoşti că ai o problemă cu
automutilarea? Dacă au puţină decenţă umană, se vor simţi onoraţi că
ai destulă încredere în ei ca să le-o spui, şi vor admira faptul că ai
curajul să-ţi depăşeşti problemele. Dacă vrei să nu-ţi mai faci rău,
mai întâi trebuie să accepţi dragostea celorlalţi. Ajută să ai pe cineva
care te iubeşte atunci când ţie îţi vine greu să te iubeşti.
Cu ajutorul acestor persoane poţi învăţa să faci faţă stresului
într-un mod care îţi va face viaţa mai bună. În loc să opui suferinţei
un comportament distructiv, poţi învăţa cum să gestionezi lucrurile în
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mod productiv. Astfel, când vei simţi dorinţa să te tai, te poţi întreba:
„De ce simt nevoia să fac asta? Ce se întâmplă în viaţa mea, de vreau
să fac asta? Dacă mă tai, se vor îmbunătăţi lucrurile, sau va fi mai
rău?” Înfruntă problema de bază şi formulează o strategie pentru a o
vindeca cu ajutorul celor din jur. În loc să-ţi provoci răni externe,
vindecă-le pe cele din interior.
Dacă te tai ca să te pedepseşti, ţine minte: dacă meriţi să fii
pedepsită pentru comportamentul tău, Isus a plătit deja preţul. Aşa
cum a prezis profetul Isaia: „Dar El era străpuns pentru păcatele
noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă
pacea a căzut peste el, şi prin rănile lui am fost tămăduiţi”.152
Când încerci să învingi obiceiul auto-mutilării, ai grijă să nu
pierzi din vedere dimensiunea spirituală a luptei pe care o porţi. În
Scrisoarea întâi către Corinteni 6,19, Sfântul Pavel ne spune: „Nu
ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi
şi pe care l-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?”
Deoarece trupul tău este un templu, tăiatul nu e numai o problemă
psihologică. E şi o problemă spirituală, şi ar fi naiv din partea noastră
să ignorăm această realitate. Dacă trupul uman este locuinţa Duhului
Sfânt, nu s-ar bucura oare diavolul de profanarea templului lui
Dumnezeu? De aceea Scriptura interzice categoric auto-vătămarea.
De exemplu, Moise le-a poruncit izraeliţilor: „Voi sunteţi copiii
Domnului Dumnezeului nostru. Să nu vă faceţi incizii şi să nu vă
radeţi între ochi pentru un mort”.153 În altă parte, profetul Ieremia
spunea: „Până când îţi vei face tăieturi de jale în piele?”154 Din punct
de vedere istoric, aceste pasaje se referă la formele ritualice de
automutilare, dar tăiatul contemporan lasă în urmă aceleaşi cicatrice.
Cităm aceste pasaje nu pentru a condamna persoanele depresive,
ci pentru a le reaminti de valoarea lor. O fată care mi-a vorbit despre
lupta cu tăiatul mi-a spus că deseori găsea alinare şi putere când se
gândea că trupul ei este templul Sfântului Duh. Cu cât mai mult
152
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conştientizezi acest adevăr, cu atât mai mult vei începe să preţuieşti
trupul pe care Dumnezeu ţi l-a dat în grijă.
Iubeşte-ţi viaţa
O statistică din 2010 arăta că 17% dintre tinerele americane se
gândiseră foarte serios să se sinucidă în anul precedent.155 Doi la sută
încercaseră să-şi ia viaţa şi mai puţin de una la 25.000 se
sinucisese.156 Auzind aşa ceva, unii se întreabă de ce sunt tinerii atât
de obsedaţi de moarte. Noi, autorii acestei cărţi, vedem opusul. De ce
sunt atât de obsedaţi de viaţă? Faptul că atât de mulţi se gândesc la
suicid, dar atât de puţini o şi fac, ne spune că foarte puţini oameni îşi
doresc să moară. Doar că au obosit să trăiască.
Un motiv pentru această disperare este faptul că tinerele trec
prin schimbări hormonale în timpul adolescenţei care deseori le fac
să nu se mai recunoască pe ele însele. În clipa asta viaţa e minunată
şi dau pe dinafară de bucurie. În clipa următoare, lumea conspiră
împotriva lor şi plâng deşi nu înţeleg de ce. Aceste schimbări
emoţionale sunt rezultatul faptului că principalii neurotransmiţători ai
creierului adolescent au un impact major asupra dispoziţiei. Mai ales
la adolescente, nivelurile fluctuante de estrogen şi progesteron
exercită o influenţă puternică asupra acestor neuro-transmiţători,
creând o furtună emoţională perfectă.157 E de ajutor ca fata să fie
informată despre aceşti factori încă înainte de adolescenţă, ca să nu
creadă că e ceva în neregulă cu ea dacă izbucneşte în plâns din cauza
unei reclame de la televizor.
Şi de parcă aceşti factori fiziologici nu sunt de ajuns, vieţile
femeilor sunt deseori pline de relaţii instabile, bârfe, prietenii
155
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încordate, probleme de familie şi o mulţime de alte probleme. Nu e
tocmai lapte şi miere. Un sondaj făcut în universităţi a arătat că 47%
dintre studente fuseseră atât de deprimate în anul anterior încât
uneori abia mai puteau funcţiona.158 Când adaugi şi activitatea
sexuală în ecuaţie, ele au o probabilitate de trei ori mai mare de a fi
deprimate decât adolescentele abstinente.159 O studentă mi-a scris un
e-mail după o relaţie sexuală eşuată: „Mă simt ca şi cum aş fi chestia
aia scârboasă de pe drum care rămâne când se topeşte zăpada peste
care au trecut maşinile”.
Când te uiţi la vieţile femeilor depresive vei observa tema
comună a lipsei de iubire. Poate că sunt înconjurate de prieteni şi
familie, dar se simt izolate în mijlocul lor. Pentru că simt o foame de
intimitate şi afecţiune adevărată, ele pot încerca să se sinucidă într-un
strigăt disperat de ajutor. Gestul lor nu spune că vor să moară. Doar
anunţă că vor un motiv pentru care să trăiască. În timp ce caută
consolare în dragostea pe care o primesc (aşa cum şi trebuie), o
soluţie mai rapidă ar fi să dăruiască iubire.
Ori de câte ori ne lăsăm cuprinşi de deznădejde, e uşor să ne
gândim că alţii nu ne-au iubit. Deşi ei poartă o parte din vină – mai
ales în cazul victimelor abuzurilor – uneori o parte din vină o purtăm
şi noi pentru că nu reuşim să privim în jurul nostru. Dacă viaţa
noastră nu e trăită ca un dar pentru alţii, atunci care-i rostul ei? Trăim
în speranţa că alţii vor trăi pentru noi?
Dacă facem un pas înapoi, vedem că Dumnezeu ne-a
binecuvântat cu multe lucruri pentru care ar trebui să fim
recunoscători. Vom mai observa şi că sunt nenumăraţi oameni cu
situaţii mult mai nefericite decât ale noastre. Dacă noi ne dorim să
158
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fim iubiţi, imaginează-ţi cât de mare e această dorinţă la oamenii care
sunt mai puţin norocoşi ca noi. Oamenii ăştia nu-i găsim doar în
adăposturile pentru oameni ai străzii sau în taberele de refugiaţi din
alte ţări. Îi găseşti şi în familia ta, la locul de muncă şi la căminul
facultăţii. Şi ei sunt însetaţi după iubire şi stă în puterea ta să le-o
oferi. Când alegi să iubeşti vei afla că există bucurie în actul de a
dărui.
Din acest motiv, sinuciderea este până la urmă un act egoist,
pentru că lumea are nevoie de binecuvântarea pe care o poţi aduce
prin viaţa ta. Dumnezeu are un viitor pentru tine, chiar dacă îţi vine
greu să crezi asta în perioadele dificile de amărăciune şi confuzie. Nu
te-a creat să duci o existenţă fără rost. Prin modul în care trăieşti poţi
pune în mişcare un lanţ de speranţă sau un lanţ de disperare. Chiar
dacă suferinţa ta pare de nesuportat, să ştii că nu va dura la nesfârşit.
Un elev de liceu ne-a spus elocvent: „În final, totul va fi bine. Dacă
nu e bine, atunci nu e finalul”.
Dacă te lupţi cu depresia sau cu gândul la sinucidere, nu ţine în
tine aceste gânduri. Vorbeşte cu un adult sau cu un psiholog. Alege
să speri şi nu ceda descurajării. Prinde-te strâns de oamenii care sunt
gata să te iubească şi ai încredere în cuvintele lui Dumnezeu: „Uitaţivă la neamurile cele dintru început şi vedeţi cine a nădăjduit spre
Domnul şi a rămas de ruşine?”160
Iubeşte-ţi fertilitatea
(Jason) Îmi place grozav să mă uit la reclamele TV pentru
anticoncepţionale. Modele radiind de fericire se plimbă pe podium,
sau balerine dansează prin păduri pe o muzică liniştitoare… în timp
ce o voce din fundal vorbeşte despre detalii minore cum ar fi
hemoragii cerebrale, accidente vasculare, infarct şi greaţă. Păcat că
nu le pun pe fetele în costum de balerină să mimeze simptomele.
Aceste reclame sunt la fel de realiste ca reclamele pentru
medicamente împotriva bolilor cu transmitere sexuală, în care o
160
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tânără pe bicicletă pare în al nouălea cer de bucurie că are întâlnire
cu un tip care suferă de herpes. Cei doi par atât de îndrăgostiţi încât
aproape că vrei şi tu să te îmbolnăveşti.
Mass-media a făcut o treabă extraordinară prezentând
contracepţia ca pe ceva la fel de firesc pentru trupul femeii ca şi apa,
hrana şi oxigenul. Este întotdeauna prezentată ca o eliberare de la
felul în care corpul tău – din nefericire – funcţionează. Poate că ai
observat că ori de câte ori apare pe piaţă un medicament nou sau un
aparat nou, reclamele spun ceva de genul: „Acum femeile au un nou
mod de a se bucura de o mai mare libertate reproductivă fără să-şi
facă griji despre bla bla bla...” Ultima modă e să iei hormoni sintetici
pentru a scăpa de nesuferita de menstruaţie.
Dar de ce deranjează fertilitatea? Oare femeile nu ar trebui să ia
medicamente atunci când sunt bolnave, şi nu când sunt sănătoase?
Ceea ce multe femei nu realizează e că vânzarea anticoncepţionalelor
e o industrie de multe miliarde de dolari. Când miza e atât de mare,
nu e nicio surpriză că etica unei asemenea afaceri a fost pătată de
controverse şi corupţie, dovedind prea puţină consideraţie pentru
sănătatea femeilor. De exemplu, creatorii injecţiei anticoncepţionale
Depo-Provera au fost amendaţi cu 2,3 miliarde de dolari de către
guvernul american pentru promovarea ilegală a medicamentelor.
În industria medicamentelor, companiile angajează agenţi de
vânzări pentru a vinde produse doctorilor. În mod normal, aceste
întâlniri de afaceri au loc în cabinetul doctorului. Totuşi, agenţii de
vânzări ai firmei Pfizer au fost prinşi luând cina cu doctorii. Într-un
efort de a convinge doctorii să prescrie medicamente cum ar fi DepoProvera, reprezentanţii Pfizer au fost prinşi plătind ore de golf pentru
doctori, ori masaje şi vacanţe. Din fericire, guvernul a prins
compania în flagrant (pentru a patra oară în zece ani) şi de acum i se
vor monitoriza strategiile de marketing.161
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În tot acest timp, dacă mergeai în cabinetul unui ginecolog ai fi
văzut numai postere cu modele fericite şi zâmbitoare promovând cele
mai noi contraceptive. (Crystalina) În timp ce stăteam în sala de
aşteptare a obstetricianului meu, am observat un poster mare care
informa femeile despre ameninţarea osteoporozei. Sub poster era un
raft informativ cu broşuri pentru Depo-Provera. Mi s-a părut ironic,
având în vedere că FDA (Administraţia Americană pentru Alimente
şi Medicamente) a pus un avertisment în chenar negru pe injecţie
pentru că aceasta subţiază oasele femeilor şi poate cauza
osteoporoză. Lângă posterul cu osteoporoza era un altul care le
reamintea femeilor să-şi facă analizele pentru cancer mamar.
Bineînţeles, era la o mică distanţă de reclama pentru
anticoncepţionale – care măresc riscul de cancer mamar.162
Prin
lege,
companiile
farmaceutice
care
produc
anticoncepţionale trebuie să includă, alături de fiecare medicament,
un prospect pe care să scrie despre posibilele efecte secundare. Acest
prospect e de obicei scris cu litere foarte mici şi foloseşte de o
terminologie medicală criptică. Femeile nu se obosesc să-l citească
pentru că se gândesc că e responsabilitatea doctorului să le informeze
de riscurile posibile. Cu toate acestea, majoritatea doctorilor lasă în
seama pacienţilor hotărârea de a se informa şi de a lua singuri
deciziile respective.
O tânără i-a scris lui Jason după ce l-a auzit explicând
potenţialele efecte secundare ale pilulei anticoncepţionale:

162

World Health Organization, „IRAC Monographs Programme Finds Combined
Estrogen-Progesteron Contraceptives and Menopausal Therapy Are Carcinogenic
to Humans”, 29 iulie 2005; Physician’s Desk Reference, Montvale, N.J.,
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Îmi aduc aminte că ai spus că nu vrei ca soţia ta să ia ceva ce
i-ar face rău. Când ai spus asta, am putut să văd că soţia ta te
privea cu atâta seninătate, fericire şi iubire. Ştie că ai grijă de ea şi
ăsta e un sentiment plăcut. Vreau ca într-o zi să am şi eu parte de
asta.

Eu sper ca tu să ai acest sentiment faţă de trupul tău. Dacă îţi
iubeşti cu adevărat trupul, vei trăi conform felului în care a fost creat.
Nu e nevoie să ingerezi, injectezi sau implantezi chimicale şi
dispozitive artificiale pentru a deveni infertilă. Trupul femeii este
perfect aşa cum e. Fertilitatea ei este un lucru minunat, nu o boală ce
trebuie vindecată cu hormoni sexuali de sinteză.
Prin sarcină, pântecul femeii devine un recipient al vieţii. Asta
poate fi o noutate pentru unii, dar femeile nu rămân însărcinate în
timpul actului sexual. Fertilizarea începe la câteva ore sau chiar zile
după actul sexual. Doctorul Alice von Hildebrand remarca:
„Dumnezeu «atinge» aşadar trupul femeii şi introduce acest suflet
nou în templul pântecului ei”.163 Imaginează-ţi cum ar fi dacă femeile
şi-ar privi fertilitatea ca pe un dar şi nu ca pe un pericol.
Datorită revoluţiei sexuale, multe femei au fost învăţate că ar
trebui să fie libere să facă sex tot aşa cum fac sport – cu un minim de
ataşament emoţional şi fără riscul unei sarcini. Asta cu greu se poate
numi eliberare sexuală. Eliberare înseamnă să crezi că trupul tău e
construit perfect. Dacă nu eşti pregătită pentru un copil, soluţia nu e
să iei medicamente şi să faci sex, ci să aştepţi până când eşti gata să
fii mamă.
Această propunere poate părea simplistă, dar gândeşte-te la
înţelepciunea simplităţii. O femeie spunea:
Fac voluntariat la un centru de criză pentru sarcini. O fată de
şaisprezece ani a venit pentru un test de sarcină. Cât am aşteptat
rezultatul tremura vizibil şi era gata să izbucnească în plâns. Când
rezultatul a ieşit negativ, a început să plângă şi să râdă şi să sară în
sus şi în jos. Am întrebat-o de ce era atât de fericită. S-a uitat la
163
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mine de parcă eram o idioată şi mi-a răspuns pe tonul ăla al
adolescenţilor de genul „Pff, ce tâmpenii spui!”: „Sunt prea tânără
ca să am un copil”. M-am aplecat spre ea şi i-am zis: „Atunci eşti
prea tânără şi ca să faci lucrurile din care ies copii”. S-a uitat la
mine o clipă îndelungată, cu gura căscată şi respiraţia tăiată, apoi
mi-a zis încet: „Nimeni nu mi-a mai spus asta vreodată”.164

Nu e nevoie ca femeile să trăiască cu teama că vor rămâne
însărcinate. Un burlac mărturisea: „Dacă nu era decât o fată pe care
am cunoscut-o seara trecută într-un bar, mă trezeam scăldat în sudori
reci la gândul unei sarcini”.165 De ce să trăieşti cu această teroare faţă
de sex? Ar trebui să ne bucurăm când facem un test de sarcină.
Inimile ar trebui să ne bată cu nerăbdare în aşteptarea fericitului
rezultat. Ar trebui să ne gândim: „Dacă vom avea un copil, abia
aştept să le spun vestea părinţilor mei. O să le dau o pereche de
botoşei albaştri şi o să le urmăresc reacţiile!” Dacă-ţi vine să râzi la
acest gând şi nu eşti pregătită să te bucuri la rezultatul pozitiv al unui
test de sarcină, atunci păstrează sexul pentru ziua în care îl vei avea
alături pe soţul tău ca să vedeţi împreună rezultatele.
În plus, dacă îţi cauţi sufletul pereche, contracepţia nu-ţi va fi de
prea mare ajutor. Nu e nevoie să reflectezi prea mult ca să observi că
mulţi bărbaţi vor amâna căsătoria dacă se pot bucura de plăcerile
sexului fără responsabilităţile de a fi tată. Imaginează-ţi cât de mult
mai în serios ar lua bărbaţii – şi femeile – actul sexual, dacă a face
dragoste ar fi pentru ei echivalent cu a face o viaţă! Există un motiv
pentru care viaţa şi dragostea sunt unite natural în pântec. Ceea ce
Dumnezeu a creat, nu trebuie să despărţim noi.
Dacă o femeie nesocoteşte felul în care e făcut trupul ei, natura
se revoltă. O tânără ne-a mărturisit că se culcase cu iubitul ei înainte
ca el să plece în alt oraş la facultate. Ea spunea: „Aş vrea să mă pot
întoarce în timp şi să mă gândesc mai bine. A fost aproape ca şi cum
voiam să-l conving să se însoare cu mine, dar el nu era interesat”. A
rămas însărcinată în urma acestei relaţii, dar cei de la Planificarea
164
165
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Familială i-au spus că testul de sarcină era negativ. Ca să
sărbătorească rezultatul, ea şi prietenii ei au făcut o petrecere la care
au băut mult. E-mailul ei continua:
Cam după o săptămână, m-am trezit într-o noapte cu nişte
crampe îngrozitoare. Mama colegei mele de cameră era asistentă
şi m-a ajutat să merg la Urgenţă. Mi-au spus că suferisem o
pierdere de sarcină şi m-au internat în spital pentru chiuretaj.

Când o femeie e activă sexual şi speră să nu rămână însărcinată,
viaţa ei e o contradicţie. Dacă se pune împotriva vieţii, ce se întâmplă
cu ea când rămâne însărcinată în mod „accidental”? Deseori, femeii i
se spune că poate pur şi simplu să întrerupă sarcina şi să-şi continue
viaţa.
Să fie chiar atât de simplu? Dacă avortul rezolvă „problema”, de
ce studiile au arătat că femeile care decid să facă avort au o
predispoziţie de şapte ori mai mare spre sinucidere în anul care
urmează avortului, în comparaţie cu femeile care decid să nască?166
Un cercetător a observat o temă comună la multe din aceste
sinucideri: un număr disproporţionat de mare s-a petrecut între şapte
şi zece luni de la data avortului. Omul de ştiinţă remarca: „Acest
lucru poate corespunde cu o reacţie aniversară negativă legată de data
la care ar fi trebuit să se nască copilul avortat”.167 În urma unui avort,
femeile prezintă de asemenea o probabilitate mai mare de a avea

166

Mika Gissler et al., „Suicides after Pregnancy in Finland: 1987-94: Register
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nevoie de spitalizare psihiatrică comparativ cu mamele care dau
naştere copiilor lor.168
O femeie îşi aminteşte de ziua în care plănuise să facă un avort.
Ea povesteşte: „M-au chemat în salonul în care se fac avorturile.
Puteam auzi o femeie plângând isteric în camera de recuperare postoperatorie. Mă bântuie încă amintirea ei”.169 Intensitatea plânsetelor
celeilalte femei au convins-o să plece din clinică şi să-şi aducă
copilul pe lume. Pentru cele care nu iau aceeaşi decizie, remuşcările
nu-s uşor de depăşit.
Efectele avortului nu sunt doar emoţionale. Iată ce mi-a scris o
femeie, rugându-mă să spun povestea ei şi altora:
Am născut de trei ori prematur din cauza avortului; al doilea
copil a venit mai devreme cu şapte săptămâni şi jumătate deoarece
colul uterin îmi fusese afectat de avort. Recent am suferit o
histerectomie totală şi am avut tot felul de probleme ca rezultat al
avortului, şi nu am decât 40 de ani. Aşa că avortul nu e o soluţie
simplă pentru a te descotorosi de „problemă”. Se creează altele. Să
rămâi însărcinată nu e cel mai rău lucru care i se poate întâmpla unei
femei. Ca să fiu sinceră, am avut chlamydia şi un avort. Privind
înapoi, dacă aş putea alege, aş prefera boala cu transmitere sexuală.
Am putut să trec cu bine peste ea datorită medicamentelor, dar
avortul mi-a mutilat viitorul fără să-mi dau seama. A schimbat felul
în care aveam să-mi educ viitorii copii. A schimbat sentimentele pe
care le aveam pentru mine şi pentru mama mea şi mi-a retezat relaţia
cu Dumnezeu. Cum să mai dau ochii cu Dumnezeu după ce am
făcut? Aşa că am început să iau singură medicamente şi m-am
distrus.

Cei care promovează „libertatea de alegere”, de ce nu publică şi
astfel de relatări? Tot ignorat rămâne şi faptul că tatăl unui copil
168
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suferă şi el în urma pierderii. La şase ani după avort, un bărbat
spunea: „De fiecare dată când văd copii de vârste apropiate cu ale
celor doi gemeni pe care eu i-am pierdut, plâng indiferent unde
sunt… la biserică, mall, în parc, la bibliotecă. Îmi vine să-i strig pe
nume”.170 Trebuie să existe o metodă mai bună decât avortul când te
confrunţi cu o sarcină neaşteptată.
Dacă ai suferit un avort, Dumnezeu vrea să te vindece, să te ierte
şi să-ţi dea harul de a te ierta pe tine însăţi. Profită de serviciile de
consiliere post-avort ale diferitelor organizaţii, cum sunt asociaţiile
Darul Vieţii, Pro Vita, Primul Pas (www.primulpas.org/
_consiliere_post_avort.html), Bunavestire, sau Centrul Plus
(http://centrulpuls.ro/sindromul-postavort.php). Acolo vei găsi
compasiune şi sprijin, nu condamnare sau ocară.
Protejează-ţi fertilitatea
(Jason) Erin a venit la mine în lacrimi după discursul pe care îl
ţinusem la liceul ei. Dusese o viaţă nechibzuită în primii ani de liceu
şi acum plătea un preţ greu. După ce a fost infectată cu o tulpină
virulentă a virusului papiloma uman (HPV), doctorii i-au făcut patru
operaţii pe col pentru a îndepărta ţesutul canceros. Pentru că i-au
îndepărtat atât de mult din colul uterin, acum avea ceea ce doctorii
numesc „insuficienţă cervicală”. Mi-a spus plângând: „Dacă rămân
vreodată însărcinată, n-o să pot duce sarcina. N-o să pot niciodată să
am copii”. După ce am mângâiat-o cum am putut, am îmbrăţişat-o şi
apoi am privit-o cum îşi ştergea rimelul de pe obraji în timp ce se
îndepărta pe hol, pierzându-se în mulţimea de studenţi care nu-i ştiau
suferinţa.
Imaginează-ţi cum ar fi ea dacă ar putea da timpul înapoi înainte
de noaptea în care a contractat HPV. Cât de uşor ar fi ales abstinenţa,
dacă ar fi ştiut atunci ce ştie acum! Cât de eliberatoare i s-ar fi părut
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alegerea! Cât de insignifiante i s-ar fi părut câteva minute de plăcere
în comparaţie cu darul sănătăţii şi al fertilităţii ei!
Această tânără e numai una din milioanele de femei a căror
fertilitate a fost compromisă de boli cu transmitere sexuală. Poate că
nu te-ai gândit niciodată la asta, dar îţi dai seama câţi oameni nu s-au
născut niciodată pentru că o astfel de boală a distrus fertilitatea
potenţialelor lor mame? În timp ce unele infecţii cu transmitere
sexuală provoacă iritaţii minore şi neplăceri, altele pot schimba
cursul istoriei. Şi asta nu e o exagerare. Dacă o boală cu transmitere
sexuală afectează fertilitatea unei femei şi un singur copil nu se mai
naşte, nici copiii şi nici nepoţii lui nu vor mai exista. În timp se
creează o buclă care afectează vieţile a zeci sau chiar sute de oameni.
De aceea, când o femeie practică virtutea abstinenţei, îşi păzeşte
mai mult decât propriul trup. Protejându-şi comoara pântecelui,
abstinenţa ei devine o expresie a iubirii materne care păzeşte
existenţa a nenumărate generaţii. Cât de uşor ar fi pentru tinere să
vadă legătura dintre dragoste şi castitate dacă ideea de puritate le-ar
fi prezentată astfel!
Lumii această logică i se pare stupidă. „Nu mai fi aşa crispată.
Trebuie doar să te protejezi”. Cei care promovează conceptul
învechit al „sexului sigur” fac două erori grave. În primul rând,
supraestimează eficacitatea prezervativului în prevenţia bolilor. În
cadrul unui studiu au fost urmărite 400 de studente pe o perioadă de
aproape cinci ani. În acest interval, 60% dintre ele au contactat HPV.
Cercetătorii observau: „Folosirea prezervativelor cu partenerii noi nu
s-a dovedit a oferi protecţie”.171 Păcat că cercetătorii nu le-au
informat pe femei în legătură cu limitările prezervativelor înainte ca
ele să se ofere voluntare pentru studiu.
În al doilea rând, e o exagerare periculoasă să spui că sexul e
„sigur” doar pentru că dispui de o bucată de latex. Imaginează-ţi o
tânără care vine la noi plângând în hohote după o relaţie sexuală
171
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eşuată. Şi-a dăruit virginitatea şi se simte distrusă când îşi vede fostul
prieten flirtând cu alte fete la doar câteva săptămâni după ce el îi
spunea că „nu a mai simţit niciodată aşa ceva pentru o fată”. Acum
imaginează-ţi că noi o consolăm spunându-i: „Hei, bucură-te! Nu eşti
însărcinată! Nu ai luat nicio boală. Eşti bine!”
E bine?... E distrusă!
Promisiunea sexului sigur are la fel de mult sens ca şi cum i-ai
spune unui copil să poarte cască dacă vrea să se joace în trafic. La fel
cum casca protejează doar o parte a trupului, prezervativul oferă
femeilor numai protecţie parţială. De fapt, ideea sexului sigur e
degradantă, pentru că reduce femeia la organele ei genitale: cât timp
sunt protejate, totul e în regulă. Dar cum rămâne cu protejarea
restului persoanei?
Unii se pot opune unei astfel de idei argumentând: „Haide!
Nimeni nu spune că prezervativul te protejează de aspectul emoţional
al sexualităţii”. Dar tocmai asta e problema: nimeni nu pare să-şi facă
griji pentru aspectul ăsta. Societatea a devenit atât de blazată, încât
cheltuim miliarde de dolari pe prezervative fără să-i învăţăm pe
oameni care-i diferenţa dintre dragoste şi desfrâu.
În ciuda tuturor informaţiilor oferite la orele de educaţie sexuală,
singurul lucru care pare că lipseşte e fiorul dragostei. Conceptul
modern de sexualitate e atât de lipsit de respect şi mister, încât nu-i
de mirare că există din ce în ce mai mulţi oameni nesatisfăcuţi.
Revista Cosmopolitan oferă 100 de lecţii de senzualitate la fiecare
număr, pretinzând că simpla memorare a tehnicilor sexuale îi va
aduce pe cititori mai aproape de satisfacţia după care tânjesc. Poate
că un bărbat cu care merită să te căsătoreşti nu e chiar atât de
preocupat de „execuţia” ta. Personal, credem că orice bărbat care te
merită ar fi capabil de suficientă poezie încât să arunce revista
Cosmo la gunoi şi împreună, ca soţ şi soţie, să vă învăţaţi unul pe
celălalt misterul iubirii.
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Apără-te
Deşi puţini par să observe, nimic de pe pământ nu e mai agresat
şi mai degradat decât trupul femeii. Mass-media se concentrează pe
pericolele de mediu ca fiind cea mai mare nedreptate de pe planetă.
Dar deşi această situaţie merită atenţia noastră, un război mult mai
grav este dus împotriva trupului femeii.
Gândeşte-te la toate lucrurile care afectează femeia: anorexie,
bulimie, automutilare, abuz sexual, boli cu transmitere sexuală,
contracepţie artificială, avort, degradare prin pornografie, prostituţie
şi comerţul sexual, exces de operaţii estetice inutile şi aşa mai
departe. Cum se face că toate aceste lucruri se întâmplă femeilor mai
mult decât bărbaţilor? De ce sunt ameninţările asupra corpului
feminin atât de insidioase?
Un tânăr gentleman de aproximativ 20 de ani mi-a trimis prin
e-mail o scrisoare adresată femeilor, în care le laudă bunătatea şi
frumuseţea. În scrisoare, el a oferit o explicaţie pătrunzătoare
asupra motivului pentru care iadul pare atât de îndârjit să distrugă
femeia:
Satana atacă mai cu îndârjire ceea ce ne poate conduce mai
mult la Dumnezeu. Sper că ştii că se teme de frumuseţea ta. Ştie
că îi poate apropia pe oameni de Dumnezeu, care e întruchiparea
şi sursa a toată frumuseţea. Şi dacă te gândeşti că Satana a fost
odată îngerul luminii, dăruit cu o frumuseţe care o întrecea pe a
tuturor, atunci ar trebui să-ţi dai seama că pentru el tu reprezinţi
tot ceea ce a pierdut el. Ţi-a luat frumuseţea în vizor şi plănuieşte
să distrugă planul pe care îl are Dumnezeu pentru ea.

Diavolul cunoaşte potenţialul ascuns al fiecărei femei de a duce
sufletele mai aproape de Dumnezeu. Pentru că se teme de frumuseţea
ta, va căuta ori s-o distrugă, ori s-o ascundă de tine. Raiul şi Iadul
ştiu valoarea trupului tău şi puterea frumuseţii tale. Tu o ştii?

225

12
GĂSEŞTE-ŢI MAI ÎNTÂI DOMNIŞOARELE DE ONOARE,
APOI CAUTĂ-ŢI MIRELE

„Hei, Jason!” Am privit peste umăr în timp ce introduceam
cifrul în lacătul dulapului de la liceu şi l-am văzut pe cel mai bun
prieten al meu venind spre mine cu un rânjet mare pe faţă. „Ghici ce
am convins-o pe Rachel să facă cu mine.” Apoi a început să mă
informeze vesel cu privire la progresul făcut în a slăbi valorile
morale ale prietenei sale. Nu mă interesa în mod special subiectul,
dar lui nu părea să-i pese. În timpul liber mergea la magazine porno
şi deseori se lăuda cu faptul că mama lui îi plătea abonamentul la
revista Playboy.
Mi-am luat cărţile din dulap şi ne-am îndreptat spre clasa unde
aveam prima oră. Câteva secunde mai târziu am auzit un „Votaţi
pentru Trevor” şi când am întors capul am văzut alt coleg împărţind
poze porno din dulapul lui tuturor celor care ar fi fost dispuşi să-l
voteze la următoarele alegeri pe şcoală.
Inutil să mai spun că nu-mi alesesem cei mai potriviţi prieteni.
Dar mă gândeam: şi cu prietenii pe care-i am şi tot e greu să fii
adolescent. Ultimul lucru pe care-l vreau e să-i pierd. Poate că nu
sunt ei perfecţi, dar nu sunt chiar atât de răi. Până la urmă, pot numi
zeci de oameni mai răi ca ei: Stalin, Hitler, Pol Pot, Genghis Khan şi
aşa mai departe.
Spre sfârşitul liceului am legat prietenii mai potrivite, dar apoi
am plecat la facultate şi a trebuit s-o iau de la capăt. Voiam prieteni
care să scoată la suprafaţă tot ce era mai bun din mine, nu cunoştinţe
care să scoată la iveală tot ce era mai rău. Să găseşti astfel de prieteni
nu e cel mai uşor lucru, dar merită efortul.
(Crystalina) La şaptesprezece ani, când mi-am început
convertirea, prietenii mei s-au supărat rău pe mine în prima noapte în
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care am hotărât să nu merg cu ei în club. În seara aceea am scris în
jurnal:
Încet-încet, încep să mă simt ca o străină printre prietenii mei.
Merită, pe termen lung, toate aceste bătăi de cap, lacrimi şi tristeţe?
Oare chiar ştiu ce fac? Ştiu că există ceva mai bun decât asta şi
încerc să am acest lucru în vedere. Dar în astfel e momente, e greu.

Renunţând la relaţiile nocive, am putut să leg prietenii noi. În
câteva luni, o prietenă m-a invitat la un centru de reculegere, lucru
care m-a determinat să fac un an de muncă misionară în afara ţării, la
o şcoală pentru fete. Am decis să îmi petrec acest an în folosul altora
imediat după liceu, pentru că ştiam că am nevoie de o perioadă de
formare serioasă înainte de facultate. Prin acest program de
misionariat mi-am făcut prieteni noi prin care, în final, l-am cunoscut
pe Jason. Spunând câte un „da” mic la fiecare nou pas, mi-am creat
un mediu mai bun.
Pentru a-ţi găsi prieteni buni trebuie să refuzi prilejul de a-ţi
petrece timpul liber cu oameni care îţi vor slăbi valorile morale.
Nu-ţi fie teamă să o faci. Viaţa ta socială nu se va termina doar
pentru că refuzi politicos să mergi la o petrecere anume. Înainte de
convertirea mea, credeam că dacă o femeie e pură, viaţa ei este
plictisitoare. Dar după convertire mi-am dat seama că aventurile şi
beţiile nu erau chiar aşa distractive.
Pe când duceam din plin o viaţă de beţii şi băieţi, am observat
că, cu cât agăţam mai mulţi, cu atât creştea cantitatea de droguri şi
alcool pe care le băgam în mine. Împreună cu prietenii evadam într-o
euforie deşartă de droguri şi alcool pentru că altfel nu puteam trăi cu
noi înşine. După o vreme, nu-mi mai doream să lupt pentru nimic
nobil. Această îngălare spirituală – lenea – e un fel anume de tristeţe:
aceea care rezultă din faptul că binele e greu de făcut. În loc să ne
îmbunătăţim vieţile, rămâneam cufundaţi în viciile noastre din pură
comoditate. Dar tot găseam moduri în care să ne felicităm că nu
suntem mai răi.
227

CUM SĂ-ŢI GĂSEŞTI

Sufletul-pereche FĂRĂ SĂ-ŢI PIERZI SUFLETUL

La petreceri, cei care nu consumau alcool se credeau persoane
modele doar pentru că beau apă în loc de bere. Cei doar uşor ameţiţi
de alcool erau ocupaţi să râdă de cei beţi, în timp ce beţivii se
credeau persoane morale pentru că nu se drogau. Fumătorii de
marijuana erau atât de fericiţi şi de filosofi din cauza drogului, încât
se mândreau că nu iau LSD. Iar cei care chiar luau LSD erau oricum
prea drogaţi ca să-i poată observa pe cei care nu beau şi care credeau
că sobrietatea lor era o inspiraţie pentru toţi. Cu toţii nu eram decât o
grămadă de marionete, atât de preocupaţi să-i privim de sus pe cei
care erau mai rău ca noi, încât nu ne mai dădeam seama cât de jos
căzusem noi înşine. M-a izbit într-o zi gândul că o mulţime de
oameni se îmbată doar pentru că ştiu că n-ar suporta compania altora
dacă ar fi treji!
Îndepărtarea de astfel de influenţele negative devine ceva firesc
când te întorci cu adevărat la Dumnezeu. Asta nu înseamnă că le
întorci spatele vechilor prieteni, ci că nu mai împărtăşiţi acelaşi
interes pentru distracţiile pe care odinioară le aveaţi în comun (cum
ar fi băutura). Poate te gândeşti: „Dar nu vreau să stau degeaba
sâmbătă seara sau să-mi petrec timpul cu nişte rataţi”. Dar nu toţi
oamenii din afara cercului tău de prieteni sunt rataţi. Începe să cauţi
şi să nu-ţi fie teamă de ce vei pierde. Speră în ceea ce ai de câştigat.
Fierul ascute fierul
(Jason) Mai demult, un adolescent mi-a spus că păstrarea
virginităţii era o luptă continuă pentru el: „Weekend-ul trecut,
prietenii mei m-au îmbătat şi au încercat să mă facă să mă culc cu o
fată pe care abia o cunoşteam”. Din fericire, începea să-şi dea seama
că îşi crea singur aceste probleme. Cu aşa prieteni, cine mai are
nevoie de duşmani?
Cei care se plâng cel mai mult de cât de greu e să practici
castitatea deseori se înconjoară cu prieteni care le macină hotărârea
de a duce o viaţă pură. Să trăieşti o viaţă morală nu a fost niciodată
uşor. Dar unul dintre lucrurile care pot face acest drum mai neted e
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să-ţi găseşti prieteni decenţi. Când găseşti prieteni buni îţi creezi
propriul mediu, în care e mai uşor să fii bun. Ca să construieşti
prietenii solide, trebuie să-ţi placă singurătatea ta. O adolescentă,
înţeleaptă cu mult peste anii ei, ne-a spus: „În liceu nu-ţi cauţi soţul.
În liceu îţi cauţi domnişoarele de onoare”.
Vechiul Testament conţine o mină de aur în sfaturi despre
prietenii:
Prietenul credincios este acoperământ tare; şi cel ce l-a aflat pe
el, aflat-a comoară. Cu prietenul credincios nimic nu se poate
asemăna şi nu este măsură a bunătăţii lui. 172
Şi dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea
împotrivă; şi funia împletită în trei nu se rupe uşor.173
După cum fierul ascute fierul, tot aşa şi omul aţâţă mânia altui
om.174

Unde poţi să găseşti prieteni care să-ţi fie pavăză în timpuri
grele, care să-ţi dea sfaturi bune şi să-ţi ascută caracterul în loc să-l
tocească? Dacă liceul tău oferă un moment de rugăciune în capelă în
fiecare dimineaţă sau la ora mesei, mergi acolo. Implică-te în
activităţile de slujire faţă de cei nevoiaşi, sau de reculegere. Dacă
mergi la un liceu de stat, implică-te într-un club creştin sau un grup
pentru tineri la biserică. Dacă eşti în facultate, implică-te într-un
centru religios. Dacă ai terminat facultatea, lucrează ca voluntar şi dă
exemplu unui grup de tineri, ori găseşte o biserică cu o comunitate
înfloritoare. Dacă biserică ta nu are una, înfiinţeaz-o. În loc să te
plângi că te simţi singur în lupta ta, depune toate eforturile să găseşti
prieteni mai buni. Vei fi surprins de câţi oameni de vârsta ta caută o
alternativă mai bună decât mersul la bar în fiecare weekend. Dacă nu
eşti genul de persoană care să înfiinţeze un grup, împrumută această
carte unei persoane apropiate şi faceţi o promisiune că vă veţi ajuta
una pe alta să vă păstraţi ştacheta sus.
172

Sir 6,14-15 – n.a.
Eclez 4,12-13 – n.a.
174
Prov 27,17 – n.a.
173
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Unii ezită să se alăture grupurilor religioase pentru că au văzut
prea mulţi ipocriţi. Într-adevăr, e scandalos când oamenii îşi declară
iubirea pentru Dumnezeu duminica. iar în restul săptămânii Îl renegă
prin purtarea lor. Dar dacă pentru a intra într-o biserică aştepţi până
când toţi membrii ei vor fi perfecţi, n-ai s-o faci niciodată – pentru că
nu există o asemenea biserică. De aceea se spune că biserica e mai
mult un spital pentru păcătoşi decât un muzeu al sfinţilor. Toţi avem
nevoie de mântuire, şi nu suntem singuri. De aceea Biblia ne
porunceşte: „Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci
să ne îndemnăm unii pe alţii”.175
Credincioase sunt rănile făcute de un prieten
(Jason) „Hai, nu fi prost. Toţi o fac.” Suna ridicol, ca unul dintre
anunţurile acelea care caută să-i convingă pe adolescenţi, dar eu
auzeam aceste cuvinte ieşind din gura prietenului meu cel mai bun
din liceu. Eu şi câţiva prieteni încercam să convingem un amic să ia
ceva ce el credea că era un drog ilegal. De fapt, era ibuprofen, dar nu
voiam să-l deranjăm cu detalii minore. Voiam doar să vedem cât de
departe ar merge ca să se integreze în grupul nostru.
– Fă-o, omule. O să-ţi placă.
– Băieţi, sunteţi siguri? Nu sunt convins.
– Haide, frate! Toţi am luat una. E grozav.
– Bine, atunci. Dă-mi-o!
A înghiţit pastila cu câteva guri de suc. După câteva clipe de
suspans, l-am întrebat: „Simţi deja?” A început să se uite împrejur:
„Îh, nu… ce să simt?” Am izbucnit în râs şi i-am spus adevărul. A
ţipat la noi: „Idioţilor!” şi ne-a tras câţiva pumni, dar noi am crezut
că farsa a meritat toţi banii.
Există oare prieteni mai răi de-atât? Probabil că nu.
Cartea Proverbelor conţine un verset neobişnuit care spune:
„Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioşia lui.”176 Asta
175
176

Evr 10,25 - n.a.
Prov 27,6 – n.a..
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înseamnă că un prieten îţi va spune adevărul chiar dacă doare. Rana e
făcută cu credinţă, la fel ca aceea a unui chirurg care trebuie să facă o
incizie pentru a salva viaţa pacientului. În povestea de mai sus, eu şi
prietenii mei am făcut exact opusul: am spus o minciună în
defavoarea altuia.
Multe „prietenii” sunt bazate pe fundaţii la fel de slabe. Oamenii
implicaţi poate că petrec mult timp împreună, dar asta nu înseamnă
că se gândesc la ce e mai bine pentru celălalt. Un exemplu bun ar fi
adolescentele care mi-au spus: „Prietenele mele mă încurajează să-mi
pierd virginitatea înainte să încep facultatea, mi-au spus că trebuie să
scap odată la ea”. Când auzi „să scap de ea” ai crede că vorbeşte
despre înlăturarea unei măsele cariate. Dar unde vor fi aceste prietene
dacă ea rămâne însărcinată în urma aventurii?
Indiferent de cine sunt prietenii noştri, ne vor umple creierele cu
ideile lor. Prietenii neserioşi ne vor oferi vorbe linguşitoare şi bucurii
superficiale, dar tind să ne bage în ceaţă deoarece ne fac să
comparăm cu ei. Dacă se îmbată în fiecare weekend, avem impresia
că merităm o aureolă de sfinţi pentru că am rămas treji. Dar dacă
prietenii noştri sunt aproape de Dumnezeu, simţim dorinţa de a ne
îndrepta defectele. Deoarece oamenii devin asemenea prietenilor lor,
trebuie să-i alegem cu atenţie. Până la urmă, scopul ultim al
prieteniei e ca oamenii să se perfecţioneze unii pe alţii.
Priveşte la cercul tău de prieteni şi întrebă-te dacă îţi sunt
prieteni adevăraţi. Dacă nu ai făcut cea mai bună alegere, eşti la fel
ca milioane de alte femei care se găsesc în aceeaşi situaţie. Du-te şi
caută-le.
„Cum îmi ajut prietena?”
Dacă ai o prietenă care ia decizii greşite sau are o relaţie fără
viitor, ce poţi să faci să o salvezi? Asta e probabil cea mai frecventă
întrebare pe care o primim din partea fetelor. Iată zece feluri în care o
poţi ajuta.
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1. $u predica ce nu practici. Priveşte atent la propria ta viaţă şi
asigură-te că eşti un exemplu bun de urmat. Multe femei încearcă cu
disperare să-şi salveze prietenele din relaţii bolnăvicioase fără să-şi
dea seama că relaţiile lor sunt la fel de rele. Aceste femei nu vor
putea ajuta pe nimeni pentru că sunt la fel de eficiente ca un salvamar
care nu ştie să înoate.
2. $u te teme să fii sinceră cu ea. Ca şi iubirea, valoarea unei
prietenii poate fi măsurată cu ajutorul gradului de responsabilitate pe
care oamenii o simt unul faţă de celălalt. Prietenul adevărat e dispus
să-ţi spună adevărul indiferent de cost. Va face ce e mai bine pentru
tine chiar dacă asta înseamnă să-ţi piardă prietenia. Dacă îţi faci rău
şi eşti în faza de negare, nu ţi-ar prinde oare bine un prieten care să te
iubească mai mult decât te iubeşti tu pe tine? Poate că tu eşti singura
astfel de prietenă a unei fete. Nu-ţi fie teamă să-i spui adevărul. La ce
bun o prietenie, dacă ţi-e teamă să spui cuiva adevărul?
Prin urmare, explică-i cu grijă de ce ţi-e teamă pentru ea.
Explică-i că ai observat că se schimbă din cauza acelei relaţii şi că
merită să aibă pe cineva cu care să aibă parte de linişte şi bucurie, nu
de frică şi tristeţe. Dacă nu ştii ce să spui, spune-i să se uite la
videoclipurile de pe site-ul chastity.com sau spune-i să citească
secţiunea „10 bărbaţi care trebuie evitaţi” din Capitolul 1. Sau, şi mai
bine, dă-i toată cartea.
3. $u te lăsa influenţată. Nu e nicio problemă să-i ajuţi pe cei
care au nevoie de ajutor. Dar dacă observi că eşti influenţată negativ
ca rezultat al acestui lucru, fă un pas înapoi. O tânără mi-a spus că,
încercând să-şi ajute prietena să fie în siguranţă la petreceri, mergea
cu ea. „Mergeam cu ea – ne povestea ea mai apoi –, juram că n-o să
beau nimic, dar nu dura mult şi un pahar se transforma în două şi
apoi în mai multe”. S-a îmbătat, şi-a pierdut cunoştinţa şi a fost
agresată sexual. Protejează-te de o asemenea durere şi nu te pierde
din dorinţa de a-i ajuta pe ceilalţi.
4. $u te învinovăţi dacă îţi respinge sfaturile şi se îndepărtează
de tine. Uneori, fetele sunt atât de nesigure încât sunt dispuse să
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renunţe la o prietenie pentru a avea lângă ele un băiat. Chiar dacă
acum te abandonează, în final îi vei fi câştigat încrederea. Proverbul
28,23 spune că acela care îi mustră pe alţii primeşte mai multă
mulţumire la sfârşit decât cel cu limba linguşitoare.
5. Roagă-te pentru ea. De fiecare dată când eşti tentată să-ţi faci
griji pentru ea, ia-o ca pe un semn de la Dumnezeu că trebuie să te
rogi pentru ea. Anxietatea ta nu o ajută cu nimic, dar rugăciunile tale
îi fac infinit mai mult bine.
6. Cere altora să se roage pentru ea. Cere-le celor mai
credincioşi oameni pe care îi cunoşti să se roage pentru ea. Apostolul
Iacob ne spune în scrisoarea sa că „rugăciunea fierbinte a celui
neprihănit are mare putere”.177 Dacă urmezi vreunul din sfaturile din
această listă, acesta este cel mai important. În fond, nu doar încerci
să-ţi convingi prietena cu argumente inteligente. Te lupţi cu o putere
spirituală care trebuie înfruntată prin har şi rugăciune. Fie că-ţi dai
seama sau nu, se dă o luptă pentru sufletul prietenei tale, şi ai face
bine să nu-ţi ignori cei mai mari aliaţi.
7. Ţine post pentru ea. Probabil te întrebi la ce ar folosi să
posteşti pentru o prietenă, dar Isus a spus clar în Evanghelii că unele
lupte spirituale pot fi câştigate numai prin rugăciune şi post.178 Asta
trebuie făcut cu moderaţie şi în funcţie de circumstanţele din viaţa ta.
De exemplu, un prieten adolescent de-al nostru a fost atât de încântat
de ideea postului încât a renunţat la carne şi legume timp de
patruzeci de zile. A ajuns să fie atât de subnutrit încât a leşinat şi a
căzut din tribună în timpul unui meci de fotbal între licee. Ăsta ar fi
un exemplu despre ce să nu faci. În loc, încearcă să renunţi la sucuri
pentru o săptămână, sau, când iei masa, renunţă să te serveşti a doua
oară dintr-o mâncare care îţi place. Dacă te ţin puterile, cere voie
unui duhovnic (şi doctorului, dacă e cazul) şi fă ceea ce făceau
creştinii pe vremuri: timp de o zi consumau doar pâine şi apă. Postul
177
178

Iac 5,16 – n.a.
Cf. Mc 9,29 – n.a.
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e un sacrificiu care, oferit lui Dumnezeu din dragoste, ajută enorm
sufletul altcuiva.
8. Împrieteneşte-te mai mult cu ea. O reclamă antidrog
recomanda părinţilor: „Dacă vorbeşti cu copiii tăi despre toate, vei
putea vorbi cu ei despre orice”. E valabil şi în cazul tău şi al prietenei
tale. Interesează-te mai mult de viaţa ei, nu doar de relaţia ei care
merge prost. Vorbeşte cu ea despre muncă, şcoală, despre pantofii şi
hobby-urile ei. Nu fiecare conversaţie trebuie să fie despre prietenul
ei tâmpit. În felul acesta îţi câştigi dreptul de a te face auzită.
Probabil că nu va mai fi atât de defensivă atunci când aduci vorba de
viaţa ei amoroasă, dacă ştie că îţi pasă cu adevărat de ea.
9. Adu întăriri. Dacă e prietenă cu un tip abuziv sau face ceva ce
ar putea să-i facă foarte mult rău, nu ezita să vorbeşti cu familia ei.
Nu va fi uşor, dar dacă i se va întâmpla ceva grav vei regreta că ai
tăcut din gură. Situaţiile de genul ăsta sunt dificile pentru că ea se
poate îndepărta de tine şi de familia ei. Prietenii abuzivi fac mari
eforturi pentru a-şi separa partenera de oamenii care o iubesc. Prin
urmare, fă tot ce-ţi stă în puteri ca să-i fii alături.
10. $u o lăsa baltă. Când încercăm toate aceste lucruri şi pare că
nimic nu funcţionează, începem să ne întrebăm cu ce am greşit sau ce
am uitat să facem. Aminteşte-ţi că Dumnezeu răspunde tuturor
rugăciunilor tale şi îi dă prietenei tale şansa de a se transforma. Dar
Dumnezeu i-a oferit şi darul liberului arbitru. Când se va întoarce
spre Dumnezeu, toate aceste haruri o vor aştepta. Priveşte mila şi
răbdarea lui Dumnezeu ca pe un exemplu. Continuă să te rogi şi să o
iubeşti şi nu renunţa să speri. Are nevoie să ştie că poate oricând să
se întoarcă.
Să convingi o prietenă să pună punct unei relaţii rele e de obicei
o încercare frustrantă. Poate vei auzi lucruri de genul „Nu-i un băiat
chiar atât de rău. Pot să-l schimb. Mă iubeşte cu adevărat”. E greu să
asculţi cuvintele astea pentru că ştii cât de rău este – şi ştii că ea este
cea schimbată de relaţia in cauză. De multe ori, femeile refuză
234
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sfaturile prietenilor şi ale familiei. Poate trebuie să ajungă pe
marginea prăpastiei înainte să se trezească. Dar când se va trezi, ai
grijă să fii acolo ca să-i oferi sprijin şi să o ajuţi să se iubească din
nou.
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Când iubitul vine să-ţi cunoască familia pentru prima oară, tatăl
tău scoate puşca de vânătoare ca să-l întâmpine? Dacă da, nu uita ca
data viitoare când îţi vezi tatăl să-l îmbrăţişezi din toată inima.
De ce e atât de crispat şi protector? Aşa cum spune o vorbă,
opusul iubirii nu e ura, ci indiferenţa. Cu alte cuvinte, opusul iubirii
e: „Nu-mi pasă cu cine ieşi, ce o să faceţi sau când vii acasă”. Tatăl
tău, cel mai probabil, te ia aşa:
Cu cine ieşi? Care e numărul lui de la maşină şi CNP-ul, ca să
fac o verificare a antecedentelor? E cercetaş? Unde vrea să te ducă?
Te superi dacă pun microcipul ăsta în poşeta ta ca să-ţi monitorizez
locaţia prin GPS?

Părinţii sunt protectori pentru că oamenii protejează ceea ce au
mai preţios. Poate te gândeşti: „Sunt mare de-acum, pot să iau
singură decizii”. Dar cu cât eşti mai mare, cu atât îţi pasă mai mult de
părerile părinţilor tăi referitoare la un bărbat. Chiar dacă ai terminat
facultatea şi trăieşti pe cont propriu, fii modestă şi înţeleaptă şi cere
părerea părinţilor tăi.
Noi ştim un tată care are cinci fete şi niciun fiu. Ori de câte ori
una din fiicele sale aduce un băiat acasă, îl invită la o discuţie privată
şi îl întreabă: „Care e maşina visurilor tale?” Tânărul se gândeşte o
clipă, apoi spune: „Oh, aş vrea un Hummer”. Tatăl răspunde: „Bine.
Acum să spunem că primeşti maşina cadou şi o faci curată lună, îi
lustruieşti jantele şi începi să o conduci prin cartier. Mergi la mall şi
parchezi departe de celelalte maşini ca să nu rişti vreo zgârietură.
Când ieşi din maşină mă vezi venind spre tine. Nu mă cunoşti, dar eu
vin la tine şi-ţi zic: «Ai o maşină faină. Dacă tot stai în mall câteva
ore, te superi dacă mă plimb şi eu cu ea?» Mi-ai da cheile?”
Bineînţeles, băiatul răspunde: „Nu! Nici nu vă cunosc!”
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Tatăl insistă: „Şi dacă îţi arăt că sunt un şofer bun? N-am avut
nici măcar o amendă!”
Fără să stea pe gânduri, băiatul dă din cap: „Nu.”
„Bine”, răspunde tatăl, „dar acum aş vrea să-mi explici de ce ar
trebui să ţi-o încredinţez în seara asta pe fiica mea – care e infinit mai
preţioasă pentru mine – dacă tu nu mă laşi nici măcar să-ţi conduc
maşina imaginară”. Şi îl obligă pe băiat să răspundă.
Deşi fiica probabil s-a supărat din cauza interogatoriului, poţi fi
sigură că băiatul nu uită prea curând. Tatăl nu îi spunea că nu are
voie să-i iubească fiica, ci că ar fi distrus dacă nu ar iubi-o aşa cum
merită.
$u te ascunde
(Jason) Odată, pe când vorbeam la un liceu care avea 87 de fete
însărcinate, am întâlnit o adolescentă care era în şapte luni. Reuşise
să-şi ascundă burta sub haine largi şi pantaloni de trening. Părinţii ei
aflaseră numai cu câteva zile în urmă, când ea le dăduse vestea. Dar
asta era numai jumătate din poveste. Ce nu ştiau părinţii ei e că
prietenul ei trăia în debaraua din camera ei. Da. Trăia acolo de
aproape un an! Ea îi aducea mâncare din frigider şi el sărea pe
fereastră când voia să se întâlnească cu prietenii. Cum el abandonase
studiile, nu prea avea ce să facă în timpul zilei. Bântuia prin casă şi
se juca jocuri video în timp ce părinţii ei erau la serviciu. E inutil să
mai spunem că nu prea ştia cum să le spună părinţilor ei despre acest
detaliu minor al relaţiei sale.
Această situaţie bizară subliniază câteva din problemele
furişatului. Dacă o fată ascunde o relaţie şi speră că ea va dura, cum
va dezvălui înşelăciunea? În cele din urmă, va fi imposibil să se mai
ascundă. Când adevărul va ieşi la iveală şi părinţii ei vor descoperi
cât timp au fost minţiţi, îl vor respinge pe băiat cu atât mai mult.
Dacă el speră ca într-o zi să-i aibă de socri, asta nu o să-i aducă bile
albe. Dar el nu se gândeşte la ei sau la viitor. Se gândeşte la el şi la ce
vrea el azi. Dar dacă un băiat iubeşte cu adevărat o fată, i-ar provoca
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ceva ce i-ar face pe părinţii ei să sufere? Dacă ar iubi-o, ar înţelege că
e un act de respect să iubească şi să onoreze familia fetei.
Evident, nu toţi băieţii sau toate fetele gândesc astfel. Cei mai
mulţi se întreabă: „De ce nu ne poate privi relaţia asta doar pe noi?”
Dar nicio relaţie care nu este sub influenţa şi îndrumarea familiei nu
e sănătoasă. De exemplu, am întâlnit o mamă creştină practicantă al
cărei fiu de 19 ani trăia cu prietena lui. Ochii i s-au umplut de lacrimi
când mi-a explicat cum a evoluat relaţia, în ciuda modului în care ea
îl crescuse. Fiul ei nu trăia într-un univers separat de familia lui,
oricât de mult şi-ar fi dorit el asta. Inima mamei lui era frântă, dar lui
nu părea să-i pese. Contau doar el şi prietena lui. În mintea lui, mama
exagera şi nu avea niciun drept să-şi impună ideile cu privire la felul
în care voia să-şi trăiască viaţa.
Deşi un asemenea fiu poate nu e interesat de ce spune Biblia
despre relaţia părinte-copil, Scriptura afirmă:
Din toată inima cinsteşte pe tatăl tău şi nu uita niciodată
durerile mamei tale. Adu-ţi aminte că ei ţi-au dat viaţă; ce le vei
da tu în schimb pentru ceea ce au făcut ei pentru tine?179

Biblia nu ne spune doar să ne ascultăm părinţii, ci să-i şi
respectăm şi să le aducem bucurie. Cuvintele lui Dumnezeu nu fac
numai să ne interzică neascultarea. Ne invită să iubim. Deşi copiii
ajunşi adulţi nu sunt obligaţi să-şi asculte părinţii, ei trebuie să-i
respecte.
Când sentimentele unei fete pentru un băiat sunt mai mari decât
respectul pentru părinţii ei, ea le ignoră dorinţele şi continuă relaţia.
Se gândeşte: „Părinţii mei sunt atât de ridicoli şi posesivi. Nu au
încredere în mine şi de-abia dacă îl cunosc pe prietenul meu. Chiar e
un tip de treabă. Oricum o să plec de acasă în curând, cui îi pasă că ei
nu îl plac?”
Ce ar trebui să facă o femeie atunci când părinţii ei nu îl plac pe
bărbatul pe care ea îl iubeşte? (Crystalina) În liceu, când mă
179
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întâlneam cu băieţi nepotriviţi, făceam tot ce-mi stătea în puteri ca să
nu afle mama. Mă întrebam „Cum să o fac să se răzgândească în
privinţa lui?” Dacă asta e şi dilema ta, şi dacă vrei cu adevărat să
schimbi părerea părinţilor tăi despre un băiat, trebuie să faci tocmai
lucrul care-ţi displace cel mai mult. Să-i asculţi. Cu cât mai mult îţi
sfidezi sau îţi minţi părinţii, cu atât vor exista mai multe resentimente
între tine şi ei. Cum ar putea prietenul tău să le câştige respectul dacă
îi sfidează? În plus, cu cât te împotriveşti dorinţelor părinţilor tăi, cu
atât vei întâlni mai multă rezistenţă din partea lor. Vor privi
încăpăţânarea ta ca pe un alt semn de revoltă imatură.
Nu mai încerca să-i convingi că prietenul tău e grozav. Dacă e
un gentleman cu caracter, pur, fidel şi cinstit, aceste calităţi vor fi
evidente. În loc să porţi un război cu părinţii tăi, încearcă să vezi de
ce nu-l simpatizează. Poate ştii exact motivele pentru care nu-l plac,
dar nu consideri că sunt o problemă. Sau poate crezi că se va
schimba şi speri că îl vei da pe brazdă.
Când eşti îndrăgostită, e uşor să vezi numai părţile bune, în timp
ce oamenii din afară văd lucrurile din altă perspectivă. O adolescentă
ne-a scris într-un e-mail:
Părinţii mei nu erau protectori degeaba, îmi arătau genul de
iubire pe care ar trebui s-o caut la viitorul meu soţ. Doar că eu nu
vedeam acest lucru la momentul respectiv. După ce mi-am dat
seama de aceste lucruri am început să-l privesc pe băiatul cu care
mă întâlneam într-o altă lumină şi nu mai arăta la fel de bine cum
arătase în urmă cu câteva luni sau chiar în urmă cu câteva zile.

Cu cât accepţi mai mult autoritatea părinţilor tăi când eşti acasă,
cu atât vor avea mai multă încredere în tine când nu eşti lângă ei.
Poate te gândeşti: „Dar sunt demnă de încredere. N-o să plec de
acasă, să mă îmbăt şi să rămân însărcinată. Sunt prea posesivi”.
Dar nivelul tău de maturitate e doar jumătate din ecuaţie.
Cealaltă jumătate a problemei o reprezintă maturitatea (şi
testosteronul) bărbaţilor.
Unii adolescenţi au renunţat la ideea de a câştiga încrederea
părinţilor lor. Principalul motiv pentru care şi-au pierdut speranţa
239

CUM SĂ-ŢI GĂSEŞTI

Sufletul-pereche FĂRĂ SĂ-ŢI PIERZI SUFLETUL

este că sunt descurajaţi de efortul pe care ar trebui să-l facă pentru a
duce o viaţă demnă de încredere. Ca un act de rebeliune, unele fete
fac greşeli stupide intenţionat, încercând să se răzbune pe părinţii lor
din diferite motive. Acest lucru poate îi va amărî pe părinţii lor, dar
în final fata e cea care va suferi cel mai mult.
Multe tinere ne întreabă: „De ce nu au încredere în mine părinţii
mei?” De obicei, le spunem: „Ei bine, dacă ar şti tot ce faci când nu
sunt ei prin preajmă, ar avea mai multă încredere în tine?” Răspunsul
este mereu „nu”. Singurul mod de a câştiga încrederea cuiva e să
devii o persoană demnă de încredere.
Ce-i drept, uneori părinţii le interzic fetelor să se vadă cu un
băiat de treabă. Acest lucru poate fi şi mai greu de acceptat, deoarece
e mai greu de înţeles. La începutul secolului XX, trăia la Torino, în
Italia, un tânăr pe nume Pier Giorgio Frassati. Era extraordinar de
chipeş, campion la schi, alpinist, cunoscut pentru veselia şi bunătatea
lui. În prima tinereţe, s-a îndrăgostit de o fată pe nume Laura
Hidalgo, dar mama lui nu a fost de acord cu relaţia lor. De ce? Fata
era dintr-o clasă socială inferioară.
Evident, Pier Giorgio avea toate motivele să protesteze
împotriva acestui motiv superficial. Dar nu a făcut-o. A acceptat
dorinţa mamei sale din respect. Într-o scrisoare personală trimisă
unui prieten, Pier Giorgio i-a scris despre reacţia avută pe când citea
o poveste italiană de dragoste numită Ho amato così (Aşa am iubit).
El spunea despre autor:
În prima parte descrie iubirea pe care a avut-o pentru o femeie
din Andaluzia, şi crede-mă că m-a înduioşat pentru că seamănă cu
povestea mea de dragoste. Şi eu am iubit aşa, numai că în roman
femeia este cea care face sacrificiul pe când, în cazul meu, eu voi fi
cel sacrificat. Dar dacă aşa vrea Dumnezeu, aşa să fie.180

Şase luni mai târziu, Pier Giorgio s-a molipsit de poliomielită de
la săracii pe care îi ajuta şi a murit la vârsta de douăzeci şi patru de
180

Pier Giorgio Frassati, Pier Giorgio Frassati, Letters to His Friends and Family,
New York, St. Paul’s, 2009, pag. 190 – n.a.
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ani. Unii poate vor citi asta şi se vor gândi că a pierdut şansa de a
iubi. Dar Dumnezeu ştia de la început că Pier Giorgio nu avea să
rămână pe pământ foarte mult. Dacă s-ar fi însurat cu Laura, ar fi
lăsat în urmă o văduvă şi poate chiar un copil orfan. În loc de asta, a
rămas prieten cu ea şi voia lui Dumnezeu s-a înfăptuit prin dorinţele
părtinitoare ale mamei lui. Prin această experienţă, Pier Giorgio a
descoperit că „prietenia e unul din cele mai frumoase sentimente”.181
„Ajutor! Părinţii mei nu-mi dau voie la întâlniri”
Unele adolescente simt că părinţii le omoară şansele de a găsi
dragostea. Se gândesc „Cum să învăţ să mă port cu băieţii dacă ei nu
mă lasă să merg la o întâlnire?” Nu-ţi fie teamă. Bărbaţii nu sunt
fiinţe complicate, dar suntem foarte diferiţi de femei.
Ca un prim indiciu, îţi spunem că fetele judecă calitatea relaţiilor
lor în funcţie de calitatea şi cantitatea timpului petrecut comunicând
cu cealaltă persoană. De aceea sunt mereu la telefon, schimbând
impresii şi sentimente. Bărbaţii nu fac aşa. (Jason) Ţin minte un grup
de prietene din facultate care au mers într-un weekend la o reculegere
pentru fete. La întoarcere, am întrebat-o pe una din ele cum a fost.
– O, a fost minunat!
– Serios? Ce-aţi făcut?
– Am vorbit.
– Ce? Aţi fost acolo 48 de ore.
– O, ştiu! A fost atât de distractiv!
Mie, ideea de a petrece două zile într-o cabană vorbind cu cineva
mi se pare tortură. Câteva săptămâni mai târziu am mers într-o
reculegere numai cu băieţii şi am stat cât s-a putut de mult pe afară.
Am stat înăuntru numai cât să mâncăm, să dormim sau să jucăm feste
unii altora (cum ar fi să aruncăm aluat pentru clătite pe perdeaua de la
duş când era cineva înăuntru). Pentru bărbaţi, aşa se formează o
legătură.

181
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Femeilor le vine greu să înţeleagă asta. Când m-am întors acasă
de la o după-amiază de golf cu un prieten, Crystalina m-a întrebat:
„Aţi avut discuţii interesante?” Am înclinat capul într-o parte, m-am
uitat pe furiş la ea şi am încercat să-mi amintesc dacă am purtat o
singură conversaţie semnificativă în cele cinci ore de golf. „Nu” –
am răspuns. Ea m-a întrebat: „Atunci despre ce aţi vorbit?” „Nu ştiu.
Chestii.” M-a întrebat: „Vă înţelegeţi bine?” Tot ce mi-am amintit
era că am condus maşinuţa de golf pe o pantă abruptă printre
stropitori şi am făcut cercuri prin noroi.
Îţi spun toate astea ca să te ajut să înţelegi că bărbaţii leagă
prietenii mai mult prin activităţi decât prin comunicare. Când începi
să te vezi cu un băiat, fă-ţi timp şi pentru activităţile care îi plac. Să
sperăm că va înţelege şi dorinţa ta de comunicare şi încet-încet va
învăţa să vorbească în propoziţii complete.
Fii răbdătoare cu incapacitatea noastră de a ne exprima
sentimentele. Nu suntem ca voi. De fapt, USA Today a arătat că, în
urma unui studiu făcut pe mai mult de o mie de femei, una din patru
femei recunoaşte că a plâns după ce şi-a tuns părul.182 Bărbaţii nu
sunt aşa. Plângem numai în cazul unor tragedii serioase care îţi
schimbă viaţa – cum ar fi când echipa favorită pierde Campionatul
Mondial sau Finala NBA. În ciuda diferenţelor, nu-ţi face griji că nu
vei şti să interacţionezi cu băieţii dacă părinţii te-au băgat în
carantină în anii adolescenţei.
Nu ai nevoie să mergi la întâlniri ca să înveţi să iubeşti. De fapt,
eu sunt de părere că femeile care au avut un număr mare de relaţii
sunt cel mai puţin pregătite pentru o dragoste de durată. Cum se
aşteaptă ele să se despartă de fiecare bărbat din viaţa lor, în afară de
unul – şi acela să reziste până la adânci bătrâneţi?! Deşi nu e nimic
greşit în a avea diferite relaţii înainte de căsătorie, lumea are tendinţa
să supraestimeze influenţa pe care o au relaţiile de scurtă durată
asupra relaţiilor de durată. Dacă chiar vrei să înveţi să iubeşti,
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Nanci Hellmich, „Bad Hair Day Can Hit Women’s Self-Esteem, Wallet”, USA
Today, 12 aprilie 2010 – n.a.
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încearcă să-ţi iubeşti membrii familiei. Dacă îi poţi iubi pe ei, vei
putea iubi pe oricine!
S-a spus de multe ori că familia e „şcoala iubirii”. Dar dacă
copilăria ta a fost ca a mea (Crystalina), ştii că familiile noastre nu
ne vor da întotdeauna cel mai bun exemplu de iubire. Datorită unor
lucruri precum abuzul, neglijenţa, alcoolismul, infidelitatea şi
divorţul, mulţi dintre noi suntem martori la opusul iubirii. Multe
femei care au crescut în familii destrămate nu vor să se căsătorească.
Cine poate să le condamne după tot ce au văzut? Dacă şi tu eşti la fel,
fă tot ce-ţi stă în puteri pentru a găsi exemple de căsătorii fericite. E
reconfortant să cunoşti perechi căsătorite care îşi iubesc partenerii cu
loialitate tandră şi cu respect!
Multe fete se simt singure şi cred că e din cauză că nu au un
prieten. De fapt, ceea ce le lipseşte e probabil un sentiment de
conexiune cu cei care le iubesc. Prin urmare, dacă există răni cauzate
de familie care nu s-au vindecat, nu sta degeaba. Începe prin a-i ierta
în inima ta pe cei care te-au rănit. Însă nu te opri aici. Mergi la
membrii familiei pe care i-ai rănit tu şi cere-le iertare. Dar nu spune
numai „Îmi pare rău”. Cere-le iertare. Foloseşte cuvântul „iertare”.
Dacă situaţia ta familială este opusul a tot ceea ce ai sperat
vreodată de la o căsătorie, să nu crezi că eşti sortită să faci aceleaşi
greşeli. Foloseşte-ţi durerea ca motivaţie pentru a construi un viitor
mai bun. Când vine vorba de viitorul tău soţ şi de viitoarea ta familie,
ai libertatea – şi marea responsabilitate – de a alege un soţ şi un tată
bun.
Dacă vrei să-ţi clădeşti în cele din urmă o familie proprie, nu
poţi fugi de problemele familiei tale de acum. Poate nu vei reuşi să
rezolvi toate problemele, dar poţi să faci multe lucruri. Nu fi
descurajată de lucrurile pe care nu le poţi controla. Rezolvă lucrurile
mici şi lasă-l pe Dumnezeu să se ocupe de rest.
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Dumnezeu îi cinsteşte pe cei care Îl cinstesc
În cartea Boy Meets Girl183 („Băiatul întâlneşte fata”), Joshua
Harris scrie despre doi tineri, Rich şi Christy, elevi în clasa a XII-a, care
erau foarte îndrăgostiţi. În loc să facă schimb de SMS-uri şi e-mailuri, ei
îşi scriau scrisori de dragoste de mână. Spre deosebire de alte relaţii
marcate de drame şi regret, iubirea lor era frumoasă şi inocentă. Totuşi,
când tatăl lui Christy a realizat cât de apropiaţi deveniseră cei doi, a
decis să intervină. În timp ce el şi Rich erau singuri în maşină, tatăl ei l-a
întrebat: „Ce-i cu toate lucrurile astea pe care le aud despre tine şi
Christy?” A continuat prin a-i spune lui Rich că ar prefera ca ei doi să
nu se mai întâlnească. Nu a adoptat un ton autoritar, ci i-a vorbit cu
blândeţe despre riscurile de a deveni prea ataşaţi emoţional într-un
moment când căsătoria era la mulţi ani distanţă.
Iniţial, Rich a văzut înţelepciunea din spatele cuvintelor sale şi a
fost de acord ca el şi Christy să rămână doar amici. Uşor de spus,
greu de făcut. În scurt timp, au început să se vadă pe ascuns. Relaţia
secretă a continuat câteva luni, dar niciunul din ei nu era împăcat.
Rich i-a spus lui Christy: „Trebuie să le spunem părinţilor tăi. Nu
putem continua în felul ăsta”. Dar înainte să aibă şansa să facă asta,
tatăl lui Christy a auzit-o vorbind cu o prietenă despre Rich.
Rich era cu inima frântă şi ruşinat de faptul că îi minţise pe
părinţii ei şi că le pierduse încrederea. Câteva zile mai târziu, s-a
întâlnit cu ei şi le-a promis că nu va mai face. Dar el ştia că
sentimentele lor erau prea puternice pentru a rămâne „doar amici”.
Trebuiau să se despartă cu totul. Ca un semn al promisiunii făcute, a
rugat-o pe Christy să-i înapoieze toate scrisorile de dragoste pe care i
le dăduse.
În noaptea aceea, la trei dimineaţa, Rich s-a întors la ea acasă
înarmat cu o lopată. A săpat fără zgomot o groapă pe peluza din faţa
casei şi acolo a pus o cutie plină cu scrisorile de dragoste pe care şi le
trimiseseră unul altuia – peste o sută de pagini. A închis capacul, a
privit cutia pentru ultima dată, a acoperit-o cu pământ şi a aruncat o
183

Harris, Boy Meets Girl, pag. 43-62 – n.a.
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privire spre casa cufundată în linişte. Vorbind din inimă, i-a spus lui
Dumnezeu: „Dacă vrei să dezgropi asta într-o zi, ştiu că poţi s-o faci.
Dar dacă nu, aici va rămâne”. Ştia că singurul motiv pentru care
Dumnezeu l-ar separa de Christy pentru totdeauna era dacă avea
planuri mai mari pentru amândoi. Un lucru foarte greu de închipuit,
dar a avut încredere că Dumnezeu ştia ce e mai bine. Ştia că dacă era
voia lui Dumnezeu ca ei să fie împreună, părinţii ei nu ar fi putut
împiedica acest lucru.
O lună mai târziu, Rich şi Christy au plecat spre facultăţi diferite
fără să-şi ia rămas-bun. Aproape doi ani mai târziu, cei doi tot nu se
văzuseră şi nici nu vorbiseră la telefon. Apoi, pe neaşteptate, tatăl lui
Christy l-a sunat pe Rich ca să-l întrebe dacă se pot întâlni la biroul
lui. Când Rich a ajuns, tatăl lui Christy şi-a exprimat recunoştinţa
pentru integritatea şi caracterul de care dăduse dovadă. Renunţând la
Christy, Rich demonstrase că respecta iubirea unui tată pentru fiica
lui mai presus chiar şi de propriile dorinţe şi vise. Înainte de a încheia
conversaţia, tatăl lui Christy i-a mai spus că el şi Christy erau acum
mai pregătiţi pentru a începe o relaţie.
Cei doi şi-au reînnoit prietenia şi în cele din urmă el a început
din nou să-i facă curte. Cu câteva luni înainte de absolvirea facultăţii,
Rich a sărbătorit Crăciunul alături de familia ei, în Virginia. În
dimineaţa de Crăciun, i-a dăruit o cutie ce conţinea o etichetă de la o
pepinieră pentru un pui de arţar roşu. Christy nu se aşteptase să
primească un pom de Crăciun şi s-a străduit să pară impresionată.
Familia ştia de planul lui Rich şi abia îşi putea stăpâni entuziasmul.
Tatăl ei i-a spus „Ce-ar fi să mergeţi să-l plantaţi în curtea din faţa
casei?” Rich a apucat-o pe Christy de braţ şi au mers împreună afară,
unde îi aştepta pomul şi o lopată.
Rich a mers la locul în care îngropase cutia cu scrisori şi a
început să sape, în timp ce Christy stătea aproape, respirând aerul
rece de iarnă. Inima probabil că i-a sărit din piept când a dat de cutie.
De-abia aştepta ca ea să vadă o ultimă scrisoare pe care o adăugase în
cutie când o îngropase acolo, în urmă cu patru ani. Această scrisoare
de dragoste spunea totul despre iubirea ce i-o purta. Era o cerere în
căsătorie. În timp ce ea citea scrisoarea, el s-a lăsat într-un genunchi
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şi a scos inelul de logodnă. Inutil să mai spunem că răspunsul a fost
„da”.
Să nu existe nicio îndoială că Dumnezeu îi cinsteşte pe cei care
îl cinstesc şi că întotdeauna dăruieşte ce e mai bun celor care îşi pun
încrederea în El.
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Au fost odată ca niciodată doi tineri pe care îi vom numi Lauren
şi Rob. S-au cunoscut în anul doi de facultate şi au început să se vadă
regulat. În cele din urmă, au ajuns să petreacă din ce în ce mai puţin
timp cu alţi prieteni şi au început să vorbească şi să-şi trimită mesaje
fără încetare. Prietenia lor a căpătat în curând şi o latură tandră şi
cum se purtau ca fiind împreună, după o lungă discuţie au hotărât să
facă relaţia oficială. Lauren a avut un sentiment de uşurare pentru că
începuse să se simtă neliniştită în legătură cu faptul că deveniseră
atât de apropiaţi fără să aibă o relaţie oficială.
După un an de relaţie, Rob a simţit că erau pregătiţi să „ducă
relaţia la nivelul următor”. Stăteau pe canapea, după ce se uitaseră la
un film, şi el a adus în discuţie aspectul fizic al relaţiei lor. „Deja am
mers destul de departe. Până la capăt nu mai e mult.” Ea a ezitat să-i
dea dreptate, dar nu s-a putut opune logicii lui, pentru că făcuseră
totul afară de dormit împreună. Vorbiseră deja despre dorinţa de a fi
împreună pentru totdeauna şi îi venea greu să-şi imagineze cum ar fi
viaţa ei cu altcineva.
Nu mult timp după, au început să se culce împreună. Au mai
trecut câteva semestre la facultate şi deşi au mai avut câteva
neînţelegeri şi despărţiri de scurtă durată, s-au ţinut unul cu altul. În
ultimul an de facultate, Rob a închiriat o casă şi Lauren a început să-şi
petreacă majoritatea timpului învăţând, gătind sau pur şi simplu
petrecându-şi timpul liber acasă la el. Înainte să-şi dea seama, erau
practic colegi de apartament. Au căzut de acord că ar fi inutil ca ea să
închirieze un apartament propriu din moment ce stătea mai mult la el.
Pentru că rămânea deseori peste noapte, cosmeticele ei îşi aveau locul
pe chiuveta lui şi hainele ei atârnau în dulapul lui. Părea că singurul
lucru care lipsea era mobila ei. Încet, încet, pe măsură ce tot mai multe
lucruri de-ale ei se mutau în casa lui, a făcut şi ea la fel. Tot aşa cum
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deveniseră prieteni şi apoi intimi, tot aşa, pe nesimţite, au început să
coabiteze.
Lauren visase întotdeauna să i se facă o curte fermecătoare, să
primească o cerere în căsătorie de neuitat şi să înceapă o viaţă nouă
ca femeie căsătorită, dar pe măsură ce timpul trecea, a început să-l
bată la cap cu data nunţii. În cele din urmă, el s-a gândit: „Oricum
trăim împreună de ceva vreme. Am putea la fel de bine să ne şi
căsătorim”. Aşa au şi făcut, şi au trăit cât de cât fericiţi până la
adânci bătrâneţi. Sfârşit.
Probabil că e cea mai puţin fermecătoare poveste pe care ai
citit-o în ultima vreme. Povestea asta e atât de plictisitoare pentru
că îi lipseşte fiorul aşteptării şi misterul. Nimeni nu face curte,
nimeni nu e cucerit. Cei doi parcă alunecă la vale pe râu, fără niciun
simţ al direcţiei. Fiecare etapă a relaţiei lor e remarcabil de
asemănătoare cu etapa precedentă: viaţa lor de cuplu nu a fost
foarte diferită de timpul petrecut ca prieteni cu beneficii. Intimitatea
lor sexuală nu a fost cu nimic mai intimă decât ceea ce făcuseră
deja. Perioada în care au trăit împreună nu putea fi distinsă în
niciun fel de perioada în care ea doar rămânea peste noapte, şi
căsătoria lor era identică cu perioada de coabitare.
Au devenit soţ şi soţie, dar se simţeau de parcă fuseseră
căsătoriţi de când lumea. Ca proaspeţi însurăţei, au atins un obiectiv
râvnit de mulţi tineri, dar drumul le-a părut atât de lipsit de
evenimente. Morala poveştii este că, dacă vrei o poveste de dragoste
romantică, fermecătoare şi plină de fior şi speranţe, nu te muta la
prieten înainte de căsătorie.
Ce să faci înainte să spui „da”
Sigur ai văzut pe şosea maşini cu „Proaspăt căsătoriţi!” scris pe
geamul din spate cu cremă de ras sau de pantofi. Cutii goale de suc
atârnă în urma maşinii şi cuplul dinăuntru nu mai poate de fericire.
Dar ai văzut oare vreodată doi oameni care coabitează şi care să fie
atât de entuziasmaţi de statutul relaţiei lor încât au făcut acelaşi
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lucru, scriind „Proaspăt coabitanţi!” pe fereastra maşinii lor? Nici noi
n-am văzut. Entuziasmul le lipseşte pentru că orice fior al aşteptării
s-a scurs.
(Crystalina) Eu ştiu o femeie care a urmat exact această cale
pentru a găsi dragostea. Ea şi prietenul ei au fost intimi înainte de a
avea o relaţie oficială, au dormit împreună înainte de căsătorie şi au
coabitat înainte de nuntă. Dar povestea lor nu s-a terminat cu fericiţi
până la adânci bătrâneţi. Când a rămas însărcinată după şapte ani de
coabitare, prietenul i-a spus că nu se simte gata pentru un asemenea
angajament şi a părăsit-o. Acum el se întâlneşte cu altcineva, iar ea
îşi creşte copilul singură. Nu e unica femeie în situaţia asta. De fapt,
majoritatea mamelor care trăiesc cu prietenii lor niciodată nu se
căsătoresc cu taţii copiilor lor.184
Un bărbat nu are nevoie de trei ani de concubinaj ca să ştie dacă
vrea să se însoare cu tine. Mai mult de atât, coabitatul îl va face pe
bărbat să întârzie cu luarea unei hotărâri! Potrivit unui sondaj făcut
pe bărbaţi necăsătoriţi, cel mai des întâlnit motiv pentru care amânau
căsătoria era că sexul era disponibil înainte de căsătorie.185
Al doilea motiv pentru care bărbaţii amânau căsătoria era că se
puteau „bucura de beneficiile pe care le oferă o soţie, coabitând mai
degrabă decât căsătoritu-se”. Potrivit studiului:
Ei pot evita astfel efortul şi pierderea de timp necesare găsirii
unei partenere de sex, când au deja una care îi aşteaptă acasă…
N-ar vrea însă să se „mulţumească” cu o soţie de mâna a doua
când vor decide să se căsătorească, deşi nu au aceleaşi pretenţii
când vine vorba de o iubită-fată în casă. De fapt, în unele cazuri,
ei îşi privesc prietena ca pe o parteneră de mâna a doua în timp
ce continuă să-şi caute sufletul pereche.186
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Larry Bumpass şi Hsien-Hen Lu, „Trends in Cohabitation and Implications for
Children’s Family Contexts in the U.S.”, Population Studies 54, 2000, pag. 29-41 –
n.a.
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Whitehead şi Popenoe, „Why Men Won’t Commit” – n.a.
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249

CUM SĂ-ŢI GĂSEŞTI

Sufletul-pereche FĂRĂ SĂ-ŢI PIERZI SUFLETUL

Prin urmare, prin practicarea castităţii şi refuzând să se mute cu
un bărbat, femeia îndepărtează primele două motive pentru care un
bărbat ar amâna căsătoria.
Al treilea motiv e că doresc să evite un divorţ şi riscurile sale
financiare. Dacă ăsta este cazul prietenului tău, poate cel mai bun
mod de a-l face să depăşească teama de divorţ e să-i oferi
oportunitatea de a te pierde acum, nu mai târziu. Un alt motiv pe care
bărbaţii l-au mărturisit în cadrul sondajului este că aşteptau partenera
perfectă şi aceasta încă nu apăruse. Eu propun ca aceşti bărbaţi să-şi
ceară oglinzile în căsătorie şi să trăiască împreună cu ele până la
adânci bătrâneţi.
Există un motiv pentru care Dumnezeu a spus că bărbatul
trebuie mai întâi să-şi lase tatăl şi mama, apoi să se unească cu soţia
lui, şi abia după aceea să devină un singur trup cu ea.187 Când facem
aceşti paşi în altă ordine, haosul e garantat. De prea multe ori un
cuplu devine un singur trup şi apoi speră la o unire prin căsătorie.
Totuşi, rareori se întâmplă aşa: mai mult de jumătate din cuplurile
care trăiesc împreună nu ajung să se căsătorească niciodată.188
Dintre cei care ajung să se căsătorească după ce au coabitat,
majoritatea divorţează în 15 ani.189 De fapt, doar trei din zece cupluri
care trăiesc împreună vor avea mariaje care vor dura mai mult de un
deceniu. O mare parte a tinerilor crede că trăitul împreună e un mod
bun de a preveni un eventual divorţ, în ciuda faptului că mariajele
precedate de coabitare sunt mai expuse la eşec.190
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Cf. Gen 2,24 – n.a.
Susan Brown şi Alan Booth, „Cohabitation Versus Marriage: A Comparison of
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Demography 26, 1989, pag. 615-30 – n.a.
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Centers for Disease Control and Prevention, „Cohabitation, Marriage, Divorce
and Remarriage in the United States”, iulie 2002, fig. 21 – n.a.
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Cu toate acestea, coabitarea înainte de căsătorie e un lucru
obişnuit în ziua de azi. De fapt, într-un sondaj făcut pe bărbaţi singuri
cu vârste între 20 şi 29 de ani, 44% au spus că s-ar căsători numai
dacă femeia ar fi de acord să trăiască împreună mai întâi.191 În
societatea de azi, concubinajul a devenit un lucru atât de obişnuit,
încât unii oameni pun sub semnul întrebării judecata celor care se
căsătoresc fără să-şi testeze mai întâi compatibilitatea. Un burlac
spunea: „Ar trebui dată o lege: trebuie să vă mutaţi împreună şi să
aveţi o perioadă de probă de un an”.192
„Cine ar cumpăra o maşină fără s-o testeze mai întâi?” Problema
evidentă cu acest raţionament e că o persoană nu e un lucru care
poate fi returnat dacă nu eşti satisfăcut de performanţa lui. O soţie nu
e un obiect pe care îl schimbi după zece ani, când apar pe piaţă
modele noi. Mai mult de atât, în timp ce compatibilitatea face o
căsnicie mai plăcută, supravieţuirea căsătoriei depinde de abilitatea
cuplului de a găsi soluţii la incompatibilităţile inevitabile dintre ei.
Un bărbat necăsătorit spunea că, după părerea lui, convieţuirea
ar duce la o căsătorie mai stabilă deoarece, „dacă sunteţi într-adevăr
compatibili, atunci nu trebuie să te schimbi”.193 Comentariile de acest
gen dovedesc o opinie imatură despre dragoste. Unul dintre scopurile
căsătoriei este sfinţirea. Prin căsătorie, defectele noastre se ridică la
suprafaţă ca uleiul în apă, şi astfel cuplul le poate îndrepta, crescând
în dragoste şi sfinţenie. O asemenea purificare a iubirii poate fi un
proces dureros, dar va rezulta într-o căsnicie durabilă. Dacă un bărbat
nu este dispus să se schimbe şi să se rafineze în focul iubirii
adevărate, cum va face el faţă şi la bine şi la rău, în caz de boală ca şi
de sănătate?
Sub pretenţia neobrăzată de a face un „test”, se află o frică uşor
de înţeles. Multe cupluri din ziua de azi au fost martorii separării
propriilor lor părinţi şi nu au nici cea mai mică dorinţă de a retrăi
acea experienţă în relaţiile lor. Mulţi ezită când vine vorba de
191
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seriozitatea unui angajament marital, şi în parte ăsta e un lucru bun.
Căsătoria nu e ceva care să fie tratat cu superficialitate.
Dar întrebarea e următoarea: îi ajută concubinajul pe cei doi să
ia o decizie înţeleaptă privind căsătoria, sau mai degrabă le împiedică
abilitatea de a gândi clar? Cei care trăiesc împreună înainte de
căsătorie de cele mai multe ori nu prevăd cât de mult îşi complică
vieţile dacă relaţia lor eşuează. Doar imaginează-ţi cât de greu ar fi să
te desparţi de prietenul tău dacă jumătate din apartamentul lui ar fi
plin cu mobila ta şi ai avea nevoie de o firmă de transport ca să-l
părăseşti. Gândeşte-te cât de greu ar fi să te desparţi de el dacă nu ai
avea unde altundeva să mergi. Nu vrei să-ţi cauţi alt coleg de
apartament sau să te duci înapoi la părinţi, şi n-ai chef de toată
tevatura unei noi mutări.
Pe de altă parte, cuplurile care trăiesc împreună şi ale căror
relaţii scârţâie, deseori rămân împreună pentru că se simt deja
căsătoriţi emoţional, financiar şi fizic. Dacă o astfel de relaţie se
termină, separarea poate fi la fel de dureroasă ca un divorţ. Deoarece
concubinajul nu e tocmai o perioadă eficientă de discernământ
marital şi de pregătire pentru căsătorie, el a primit în engleză porecla
prea puţin nobilă de shacking up, unde sensul vine de la „shack”,
care înseamnă „cocioabă” – deci opusul „casei de piatră” care este
simbolul unei căsnicii sănătoase şi de durată194.
Convieţuirea cu prietenul creează deseori tensiune în familie
pentru că, de obicei, părinţii nu sunt entuziasmaţi de aranjament.
Majoritatea mamelor şi taţilor ar prefera ca fiica lor să găsească un
bărbat care a terminat facultatea, are o slujbă stabilă, le cere
permisiunea de a se căsători cu fiica lor, o duce în al nouălea cer cu
cererea în căsătorie şi apoi o trece pragul casei lui ca mireasă. Acesta
este genul de ginere la care speră părinţii, şi îmi imaginez că şi tu
vrei acelaşi lucru. Iar asta nu e o convenţie socială demodată. Este
ceea ce ţi se cuvine, şi meriţi un bărbat căruia nici nu i-ar trece prin
cap să facă lucrurile altfel.
194
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Prin urmare, pregăteşte-te pentru căsătorie printr-o perioadă de
curtare nobilă şi sfântă. Dacă un bărbat nu e soţul tău, nu îi oferi tot
mai multe din intimităţile care aparţin de fapt viitorului tău soţ. Dacă
el este viitorul tău soţ, atunci el îţi poate dovedi asta aşteptând
împreună cu tine taina căsătoriei. Între timp, nu te preface că eşti
soţia lui dacă nu eşti. Nu vă jucaţi de-a soţul şi soţia.
Dacă trăieşti deja cu un bărbat, mută-te în altă parte. Chiar dacă
doar locuieşti cu un coleg de apartament care nu ţi-e iubit, caută alt
loc în care să trăieşti. Nu folosi scuza că nu găseşti o colegă de
apartament. Sunt peste trei miliarde de femei pe planetă. Sigur poţi să
găseşti una cu care să împarţi chiria. Nu te plânge că e prea
complicat să te muţi. Nu e. Faci exact aceleaşi lucruri pe care le-ai
făcut când te-ai mutat cu el, numai că invers.
$u te grăbi cu verigheta
Aproape orice fetiţă visează la ziua nunţii ei. Îşi imaginează
rochia, florile, biserica şi viitorul mire. Să aştepţi căsătoria cu
nerăbdare e un lucru bun şi n-ar trebui să laşi pe nimeni să te
convingă de contrariul său. Totuşi, dorinţa aceasta dată de Dumnezeu
poate face tinerele să accepte prea devreme cererile în căsătorie.
(Jason) Am cunoscut odată o fată de cincisprezece ani care era la a
treia logodnă. Slavă Domnului că niciuna dintre relaţii nu a continuat
până la capăt, pentru că ar fi fost nevoie de cineva cu permis auto
care s-o ducă cu maşina să-şi ridice certificatul de căsătorie! Îmi
amintesc şi că am cunoscut un tânăr care voia să-şi ceară prietena în
căsătorie, dar trebuia să strângă destui bani ca să poată cumpăra
verigheta. Dar dacă nu-şi poate permite costul unei verighete, cum îşi
va permite o soţie?
Aceste exemple sunt bineînţeles un pic extreme, dar multe
cupluri de tineri încep să vorbească despre căsătorie şi viaţa de
familie la doar câteva luni după ce s-au cunoscut. Visatul ăsta cu
ochii deschişi la noua lor casă îi face să uite faptul că n-ar avea bani
nici măcar de un gard, darmite de o casă. Serios: treizeci de metri de
253

CUM SĂ-ŢI GĂSEŞTI

Sufletul-pereche FĂRĂ SĂ-ŢI PIERZI SUFLETUL

gard din lemn costă aproape două mii de dolari! Tinerii ca ei se
gândesc:
Ei, n-om avea noi foarte mulţi bani, dar putem fi săraci
separat sau săraci împreună. Niciodată n-am mai avut
sentimentele astea pentru altcineva şi ştim că vrem să fim
împreună pentru totdeauna. Aşa că de ce să amânăm căsătoria?
Alte cupluri au destulă înţelepciune pentru a recunoaşte că nu
sunt pregătiţi pentru responsabilităţile vieţii în doi, aşa că intră într-o
fază de eternă logodnă. Băiatul îi oferă prietenei sale un inel şi se
consideră logodiţi, în ciuda faptului că nu au o dată stabilită pentru
nuntă. Asta nu-i logodnă. O logodnă adevărată e atunci când el cere
permisiunea părinţilor ei, plăteşte inelul, apoi cei doi trimit invitaţii,
stabilesc ce cadouri de nuntă îşi doresc şi hotărăsc o dată din
următoarele 12 luni pentru ceremonie.
Când asta nu se întâmplă, înseamnă un singur lucru: perechea
„logodită” visează la permanenţa unei căsătorii şi se foloseşte de un
inel pentru a fi mai romantici şi plini de speranţe. Ce nu-şi dau ei
seama e că logodna e pentru oameni care sunt pregătiţi să se
căsătorească, nu pentru oameni care visează să se căsătorească.
Când doi oameni nu înţeleg această diferenţă, au tendinţa de a
vedea perioada de curtare ca pe o povară enervantă care stă între ei şi
intimitatea pe care o aşteaptă de la căsătorie. Toate cuplurile serioase
aşteaptă cu nerăbdare căsătoria, dar logodna nu ar trebui grăbită din
cauza asta. Dacă doi oameni speră să aibă o căsătorie solidă, cel mai
bun lucru pe care îl pot face e să profite de aceşti ani şi să
construiască o prietenie încă şi mai solidă.
Dacă o pereche se grăbeşte să se căsătorească, acesta poate fi un
semn că relaţiei îi lipseşte stabilitatea şi că, de fapt, este bazată pe o
îndrăgostire trecătoare. În cartea But I Love Him („Dar îl iubesc”),
Dr. Jill Murray oferă o listă de semne de avertizare care pot arăta
dacă o relaţie e înceţoşată de false sentimente. Iată câteva:
• Atracţia fizică şi sexuală este în centrul relaţiei.
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• Partenerii sunt caracterizaţi de grabă, încordare, dorinţă
sexuală şi anxietate.
• Sunt încântaţi să fie împreună cu persoana respectivă, deşi
nu-i cunosc pe deplin caracterul.
• Sunt caracterizaţi de îndoieli persistente şi întrebări fără
răspuns; partenerul rămâne un mister pentru a nu strica visul.
• Relaţiile sunt mistuitoare, deseori epuizante.
• Diferenţele dintre ei sunt o sursă de disconfort.
Dacă vreodată te găseşti într-o relaţie în care aceste semne sunt
prezente, nu te grăbi la un angajament mai serios. De asemenea, nu
accepta o cerere în căsătorie în speranţa că vei rezolva problemele
până la nuntă. Ocupă-te de ele acum în loc să speri că strălucirea
unui diamant şi gândurile romantice despre mariaj vor face să-ţi
dispară problemele.
Prea tânără pentru căsătorie?
În vremurile străvechi, tinerele se căsătoreau în primii ani ai
adolescenţei, imediat după ce deveneau capabile de a da naştere. În
ziua de azi, vârsta medie la care o femeie se căsătoreşte este de
douăzeci şi cinci de ani, cea mai înaintată vârstă din istoria
Americii.195 În multe societăţi de pe glob, băieţii se transformă în
bărbaţi în adolescenţă. Se angajează într-un serviciu, învaţă să-şi
poarte de grijă şi se pregătesc să ducă responsabilităţile unei familii.
În America, avem bărbaţi de douăzeci şi opt de ani care trăiesc în
subsolul casei părinteşti şi se joacă jocuri video până la unu
dimineaţa. În consecinţă, ţelurile unei vieţi mature, inclusiv căsătoria,
au tendinţa de a fi amânate.
Acest lucru poate reprezenta o provocare pentru cupluri
deoarece trupurile noastre tânjesc după intimitatea maritală cu un
deceniu înainte ca noi să fim pregătiţi pentru responsabilităţile ce
urmează. Totuşi, amânarea poate fi şi un lucru bun, pentru că permite
195

Whitehead şi Popenoe, „Why Men Won’t Commit” – n.a.
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multor femei să-şi îndeplinească visul de a urma o facultate şi de a
avea o carieră. Mai este un lucru bun şi pentru că partea creierului în
care se află puterea de raţiune şi judecată nu este dezvoltată complet
până în jurul vârstei de 20 de ani.196 Când o femeie aşteaptă până la
24-25 de ani pentru a se căsători, are capacitatea neurologică de a
face o alegere mai informată, creierul ei fiind mai capabil să ia
decizii înţelepte. Dacă se căsătoreşte în adolescenţă, creşte riscul ca
ea să regrete decizia mai târziu şi să se întrebe „Unde mi-era capul?”
Acest studiu asupra creierului nu e o simplă speculaţie. Priveşte
rata divorţurilor în funcţie de vârsta miresei. Dacă o fată se
căsătoreşte înainte de 18 ani, riscul să divorţeze în 10 ani de la
căsătorie e de 48%. Dacă se căsătoreşte la 20-24 de ani, rata scade la
29%, iar dacă se căsătoreşte după vârsta de 25 de ani, probabilitatea
unui divorţ în primii 10 ani de la căsătorie scade la 24%.197
Căsătoriile la vârste fragede nu sunt însă neapărat sortite
eşecului. Mulţi oameni din ziua de azi au bunici care s-au căsătorit de
tineri şi s-au bucurat de căsnicii durabile. Totuşi, ei s-au maturizat la
o vârstă mai tânără şi au trăit într-o perioadă în care divorţul nu era
atât de frecvent. Indiferent de ce se întâmpla acum două generaţii,
femeile de azi ar face bine să evite goana spre altar. Dacă se
căsătoresc de tinere, devin un pic „neliniştite” după câţiva ani. Fata
se uită la alte femei de vârsta ei şi se gândeşte:
N-am luat diploma visată. N-am călătorit niciodată prin Europa
cu prietenii. Nici măcar n-am ieşit în lume prea mult. Toată viaţa
mea s-a învârtit în jurul lui. Am petrecut atât de mult timp visând la
noi doi încât pe parcurs am uitat de mine.

Speranţele şi ţelurile neîmplinite o pot face să simtă amărăciune
faţă de soţul şi copiii ei. Realizează prea târziu că mariajul ei ar fi
196

Jay N. Giedd, „Structural Magnetic Resonance Imaging of the Adolescent
Brain”, Adolescent Brain Development: Vulnerabilities and Opportunities 1021,
iunie 2004, pag. 77-85; Medical Institute for Sexual Health, „Maturation of the
Teen Brain”, Integrated Sexual Healthy Today, Spring 2005, pag. 2-9 – n.a.
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Centers for Disease Control and Prevention, „Cohabitation, Marriage, Divorce,
and Remarriage in the United States”, fig. 21 – n.a.
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fost mult mai stabil şi sigur dacă şi-ar fi împlinit acele dorinţe înainte
de a deveni soţie şi mamă.
Este uşor să găseşti căsnicii cu probleme din cauză că partenerii
s-au grăbit. Dar e greu să găseşti căsnicii slăbite de faptul că nu s-au
căsătorit mai devreme. Prin urmare, dacă e voia lui Dumnezeu ca tu
să fii cu un anumit bărbat, o pregătire mai îndelungată înainte de
căsătorie nu va face decât să vă întărească relaţia.
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(Crystalina) Ştiusem de la început că ceva nu era în regulă.
Când îl sunam pe Nick, nu-mi răspundea. Când am găsit agrafe de
păr şi farduri în maşina lui, mi-a spus că sunt ale mele sau că i-a
împrumutat maşina unui prieten şi iubitei lui, iar ei le lăsaseră acolo.
Voiam tare mult să-l cred, pentru că timp de doi ani de zile îi
dădusem tot ce aveam.
Relaţia mea cu Dumnezeu murise, dar mai murmuram o
rugăciune din când în când, ca El să-mi arate adevărul. Apoi, din
senin, când eram la verişoara mea, i-a sunat telefonul:
– Bună, Liz la telefon. Verişoara ta Crystalina mai e cu tipul ăla,
Nick?
– Da, de ce?
– Păi, atunci de ce e cu altă fată la cinema lângă şcoală?
Verişoara mea a închis telefonul, dar îi era teamă să vorbească.
Ştiam că ceva nu era în regulă, aşa că am întrebat: „Cine a sunat? Ce
a zis?” Mi-a transmis mesajul şi câteva clipe mai târziu se ţinea de
mânerele Jeep-ului meu în timp ce demaram în trombă spre
cinematograf.
Când am ajuns în holul cinematografului, l-am găsit pe Nick cu
amicii lui… şi o fată. Prietenul lui a fost primul care m-a observat
când am năvălit în clădire ca o echipă de intervenţii de urgenţă cu un
singur membru şi s-a uitat la mine cu ochii măriţi de uimire.
Tremurând şi ţipând, am spus tot ce aveam pe suflet şi am făcut o
ditamai scena.
În seara aceea, acasă la verişoara mea, am plâns în hohote fără
să mă pot opri. Nu puteam să-mi imaginez viaţa fără acel băiat pentru
că făcusem din el viaţa mea. Timp de doi ani alesesem să fiu oarbă ca
să mă feresc de această suferinţă inevitabilă. Şi totuşi, chiar după ce
fusesem martoră la toate acestea, m-am întors la el într-un efort
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zadarnic de a-mi demonstra mie însămi că mă voia mai mult decât
pe ea. Dar în final niciun efort din partea mea nu putea crea o iubire
care nu existase niciodată.
Indiferent dacă o despărţire are loc din cauza infidelităţii sau nu,
ştim toţi cât de mult doare când ne dăruim inima întreagă şi o primim
înapoi bucăţi. Îţi devine atât de drag un băiat, tot împărţind râsete şi
amintiri. Încet-încet, oferi o parte din tine şi deveniţi parte unul din
viaţa celuilalt. Apoi, undeva pe drum, ceva se schimbă. Ceva ce era
atât de adevărat şi bun începe să scârţâie şi să devină altceva. Uneori,
se întâmplă repede şi totul se schimbă peste noapte. Dar de obicei
schimbarea are loc treptat, până când relaţia voastră devine de
nerecunoscut. Există bucăţele şi frânturi din ceea ce era odată, dar
tabloul s-a schimbat. Întrebarea e: s-a schimbat relaţia sau, în sfârşit,
vezi lucrurile aşa cum sunt cu adevărat?
Când te îndrăgosteşti, la început e multă confuzie: noutatea
relaţiei te face să umbli ca beat, şi vezi totul în ceaţă. O falsă utopie
vă înconjoară pe amândoi. Relaţia e absolut sigură – sau cel puţin aşa
crezi. Pe măsură ce trece timpul, intri mai în profunzime. Treptat, ce
e fals dispare şi începi să vezi lucrurile aşa cum sunt ele cu adevărat.
Anumite aspecte ies la suprafaţă şi începi să le vezi într-o altă
lumină. Tu ştii, eu ştiu şi toată lumea ştie că ceva nu e în regulă.
Ceva nu e bine, dar vrei să speri. Aşa că treci cu vederea. Te
concentrezi asupra lucrurilor bune şi rămâi la suprafaţă pentru că, cu
cât priveşti mai în adânc, cu atât mai întunecată şi mai sumbră devine
realitatea.
Odată ce masca a fost înlăturată, se instalează durerea. Dusă e
imaginea frumoasă pe care ai avut-o înainte! Te întrebi: a fost
vreodată adevărată? A fost vreodată reală? Sau m-am îndrăgostit de
aparenţe în timp ce în adâncul inimii ştiam de la început adevărul?
Apoi, te întrebi: pot să am cu adevărat încredere în oameni, chiar şi
în familie, prieteni sau persoane dragi? Îmi dau oare inima pe nimic?
Să ai încredere în cineva poate fi un lucru imprevizibil, care te poate
înălţa, ori te poate doborî distrugându-ţi spiritul.
Cu toţii ştim adevărul. Putem fugi şi ne putem ascunde de el. Ne
putem trăi viaţa ignorându-l. Dar întotdeauna el ne cheamă la
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realitate. Chiar vrem să ştim adevărul? Oare putem suporta adevărul
despre bărbatul pe care l-am iubit, în care am avut încredere şi pe
care l-am lăsat să intre în viaţa noastră? Ne-am legat de persoana care
credeam că e. Ne-am dăruit inima omului care speram că va deveni.
Dar acea speranţă nu este realitatea celui pe care îl avem în faţă.
Adevărul se află întotdeauna în faţa noastră; trebuie doar să
încetăm să-l privim cu ochi omeneşti şi să-i cerem lui Dumnezeu să
ne arate adevărul prin ochii Lui. Când îi vom permite să facă acest
lucru, nu numai că ne va arăta adevărul, ci ne va da şi harul de a-i
face faţă cu curaj şi speranţă.
Înfruntă-ţi temerile
Uneori, o femeie abia aşteaptă să scape de un bărbat. Dar de cele
mai multe ori se teme să o facă. Se simte sfâşiată şi speriată. Multe
văd această anxietate ca pe un semn că lucrurile ar trebui să rămână
aşa cum sunt. Pentru că o despărţire ar fi dificilă, îşi pun viaţa în
aşteptare. Pentru a depăşi aceste dificultăţi, femeia trebuie să treacă
peste următoarele temeri.
1. „$-o să mai găsesc niciodată pe cineva ca el”. Această
emoţie este des întâlnită la tinere care mai spun şi că: „Nu m-am mai
simţit niciodată atât de apropiată de cineva. N-o să mai iubesc pe
nimeni aşa cum l-am iubit pe el”. Pentru că dragostea e un sentiment
nou pentru ele, noutatea relaţiei le face să creadă că o asemenea
intimitate nu are egal. În realitate, emoţiile ei nu spun nimic despre
viitor. Înseamnă doar că nu a mai fost atât de ataşată de altcineva în
trecut.
Dacă şi tu te poţi raporta la situaţia asta, trebuie să înţelegi că
despărţirea de el n-o să fie o pierdere totală. Nu trebuie să arunci
toate vremurile bune şi să uiţi trăsăturile lui pozitive. În schimb,
apreciază amintirile frumoase şi aşteaptă ca şi viitorul tău prieten să
aibă calităţi asemănătoare. Între timp, evaluează aspectele negative
ale relaţiei şi propune-ţi să nu le mai accepţi pe viitor. Când
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conştientizezi lucrurile pe care le-ai învăţat din această relaţie,
despărţirea devine un pic mai uşor de suportat.
2. „Mi-e teamă de singurătate.” Ţesută adânc în teama de
despărţire este şi presupunerea că nimeni altcineva nu ne-ar dori.
Teama de singurătate am simţit-o şi eu în liceu, când încercam să pun
punct unei relaţii. Simţeam că nu pot s-o fac. Mi-era o teamă de
moarte că, dacă îl părăseam, voi da cu piciorul iubirii. Nu vedeam că
deja îi dădusem prin faptul că eram cu cineva care punea mai mult
preţ pe propria-i plăcere decât pe mine.
3. „Mi-e teamă să nu-l rănesc.” Deşi acest motiv este plin de
compasiune, până la urmă îi face băiatului mai mult rău decât bine. De
ce? Dacă o relaţie nu e potrivită pentru tine, cu cât rămâi mai mult în
ea, cu atât mai grea va fi despărţirea şi pentru el. Hai să fim sinceri: nu
ai cum să te desparţi de un băiat şi să-l laşi simţindu-se fericit şi bine
mersi. O să doară. Dar adesea nu se poate altfel. Crede-mă, îi va trece
până la urmă. Când te desparţi de el, nu păstra o semi-relaţie. Asta
complică lucrurile şi mai mult.
4. „Mi-e teamă că n-ar fi trebuit deloc să fim prieteni.” O
ultimă teamă a femeilor este să recunoască adevărul. Un exemplu
comun e fata care îşi pierde virginitatea. Ea se poate agăţa ani de zile
de băiatul respectiv, indiferent de cât de rele devin lucrurile. Nu
poate suporta gândul că relaţia eşuează. Dar dacă relaţia nu e de la
Dumnezeu, atunci fost un eşec de la început. Singurul lucru care s-a
întâmplat de atunci e că fata a ignorat adevărul. Dacă vrea să
progreseze, ea trebuie să admită că a făcut o greşeală care nu se va
mai repeta în viitor. Trebuie să accepte pierderea şi să aibă încredere
că Dumnezeu nu i-ar cere niciodată să renunţe la cineva dacă nu ar
urma să-i ofere ceva infinit mai bun, sau mai exact, pe El însuşi.
Dacă simţi că nu eşti în stare să te desparţi de el şi nu ştii ce să
faci, începe prin a face ceva ce ştii că e bine. Dacă ai mers prea
departe cu el în trecut, de acum încolo fii pură. Dacă a existat
minciună în relaţie, fii sinceră. Dacă faci asta, deciziile tale vor
deveni mai clare pe măsură ce perseverezi în a face ce e bine.
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Dacă ai o relaţie dăunătoare şi ţi-e frică să-i pui punct, adu-ţi
aminte: „Curajul nu înseamnă lipsa fricii, ci convingerea că există
altceva mai important decât frica”.198 În cazul tău, acel altceva se
întâmplă să fie viitorul pe care Dumnezeu aşteaptă să ţi-l ofere. Nu-ţi
fie teamă. Viaţa e prea scurtă ca s-o petreci cu un bărbat care nu e
menit pentru tine.
Cum să renunţi la un băiat
Când vor să prindă maimuţe, unele triburi de vânători din Africa
scobesc un dovleac mare şi bagă înăuntru folie de aluminiu printr-o
găurică. Când maimuţa vede folia strălucitoare, vrea s-o apuce. Când
închide pumnul în jurul foliei, mâna maimuţei devine prea mare
pentru a o mai scoate din gaură. Pentru că dovleacul e foarte greu,
maimuţa nu mai poate să se deplaseze. Frustrată, trage şi trage de el
până moare de foame ori e prinsă de vânători. Ar fi suficient doar să
dea drumul foliei şi ar fi liberă. Dar maimuţa îşi doreşte acea
bucăţică lipsită de valoare atât de mult. încât îşi pune viaţa în joc.
Acelaşi lucru se poate spune şi despre femeia care se agaţă de o
relaţie nocivă. Pentru că e atât de preocupată să pună mâna pe ceva
ce i se pare bun, pierde şansa de a obţine ceva minunat. Dar atât timp
cât mâinile ei nu sunt goale, Dumnezeu nu i le poate umple.
Cum poate o fată să renunţe la un băiat?
Mai întâi, ascultă-ţi instinctul. Multe tinere învaţă enorm privind
la relaţiile dezastruoase ale părinţilor lor. (Jason) O adolescentă mi-a
împărtăşit într-un e-mail tristeţea pe care a simţit-o la destrămarea
căsniciei de douăzeci de ani a părinţilor ei:
Niciodată nu realizasem cum o singură situaţie, şi un cuvânt
atât de simplu cum e „da”, putea avea atâtea efecte teribile asupra
cuiva. Greşeala mamei mele de a spune „da” tatălui meu, căsătoria
cu el, au avut efecte cu adevărat traumatizante asupra ei. Acum văd
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de ce s-au întâmplat toate astea. Chiar şi atunci când ştia că ceva nu
e-n regulă, când avea acel sentiment pe care fiecare femeie îl are în
inima ei când e controlată şi folosită, ea a spus „da”. Când mă
gândesc că un singur cuvânt ar fi putut opri dezintegrarea din viaţa
mamei mele, amuţesc de uimire. Niciodată nu e prea devreme să
începi să te gândeşti la viitorul tău şi la al familiei tale. Mama e un
exemplu de mâna-ntâi de ce se poate întâmpla dacă spui „da”
persoanei nepotrivite şi continui să spui „da” ştiind că e nevoie să
spui „nu”.

Dacă prietenul tău are obiceiuri care ştii că ar face rău unei
căsnicii, ia un pic de distanţă şi gândeşte-te. Imaginează-ţi cum vei fi
peste zece ani, căsătorită şi cu doi copii mici. Dar în loc să ai un
mariaj liniştit, relaţia ta e la fel ca acum. Dacă gândul de a-ţi creşte
copiii într-un mediu nesănătos te sperie, atunci e timpul să pui punct
relaţiei. Ţine minte aceste vorbe înţelepte ale unei adolescente: „Nu
pot să ascult mereu de ceea ce vreau pentru că trebuie să nu uit cât
merit”.
Al doilea pas de făcut ca să renunţi la un băiat e să-ţi găseşti un
prieten de încredere. Când ştii că trebuie să termini o relaţie, nimic
nu e mai bun decât să ai lângă tine o prietenie solidă sau încrederea
cuiva din familie. Când eşti singură, e uşor să te răzgândeşti. Chiar şi
după despărţire te poţi întreba de ce ai plecat şi poţi fi tentată să te
reîmpaci cu el. Prin urmare, când ai un moment de slăbiciune şi vrei
să-l suni în mijlocul nopţii sau să-i răspunzi la un SMS, trimite un
SMS sau sun-o pe persoana care îţi este apropiată. Poate vei avea
nevoie şi de un umăr pe care să plângi. Te vei simţi mai puţin
vinovată când mănânci o cutie întreagă cu îngheţată dacă o mai
împarţi cu cineva.
Şi ultimul pas: dă-i vestea. Poţi face asta în mai multe feluri.
Vorbeşte cu prietenul tău de încredere şi notează câteva lucruri pe
care vrei să le spui iubitului tău. Dacă se iscă o ceartă, vei şti ce să
spui pentru că ai cuvintele gata pregătite. Şi fii sinceră. Nu da motive
false pentru despărţire. Nu-i spune că ai nevoie de o pauză când de
fapt tu vrei o ruptură completă. Atât cât ţi-e posibil, dă-i vestea cu
clasă şi demnitate.
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Cât despre locul despărţirii, alege o locaţie care să nu fie nici
acasă la tine, nici la el. Cel mai bine e să alegi un loc în care te simţi
în siguranţă şi de unde poţi pleca cu uşurinţă dacă lucrurile se încing
prea tare. Dacă nu vrei să vorbeşti cu el faţă în faţă, poţi întotdeauna
să-i scrii o scrisoare în care să îi explici motivele tale. Sau dacă ai o
relaţie cu „Domnul Internet”, poţi să-l anunţi printr-un e-mail că ţi-ai
schimbat statutul de pe Facebook în „singură”.
Fii fermă
Gândeşte-te la toate relaţiile pe care le-ai văzut până acum. Cine
are recordul pentru cele mai multe despărţiri? A devenit atât de
derutant încât am văzut cupluri despărţindu-se fără ca măcar să fi
ieşit împreună! În loc să ia acea pauză în care să se maturizeze şi să
devină independenţi, risipesc luni sau ani din viaţă mergând nicăieri.
Prin urmare, dacă îţi dai seama că ai ajuns să te redesparţi de fostul
tău prieten, e timpul să te decizi serios pentru... „nu”.
Primele săptămâni şi luni după o despărţire sunt cele mai grele,
pentru că eşti tentată să te întorci la familiaritatea prieteniei cu el. Cu
toatele ştim că absenţa ne face să uităm lucrurile negative. Chiar dacă
tu eşti cea care pune punct relaţiei, încă îţi poate fi dor de el. Pentru
că de o eventuală revedere te separă doar un telefon, poate îţi spui:
„Ei bine, ştiu că relaţia nu era perfectă, dar e mai bine să fiu cu
cineva decât să fiu singură. Am avut şi vremuri bune, şi pare atât de
nefericit fără mine”. Rezistă tentaţiei de a te împăca cu el până ce nu
au trecut câţiva ani buni şi nu şi-a rezolvat toate cusururile.
Dacă nu poţi să-l uiţi, nu lua asta ca pe un semn că ar trebui să
fii cu el. E doar un semn care arată cât de mult te-ai ataşat emoţional
de el. E un indicator al trecutului, nu un ghid pentru viitor. Indiferent
ce se întâmplă, nu-l lăsa să te facă să crezi că nu-l iubeşti dacă îl
părăseşti. Uneori, singurul mod de a-ţi arată iubirea faţă de un bărbat
e să te desparţi de el.
Dacă nu-ţi respectă dorinţa de a vă despărţi, ăsta e alt semn că
nu te iubeşte. Dacă ştii că e timpul să pui punct lucrurilor, fă-o
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repede. Nu trage de timp. Te-ai îndoit suficient. Şi-n afară de asta,
câte fete ştii care regretă că s-au despărţit de cineva? Acum, câte fete
ştii care regretă că au aşteptat prea mult până să se despartă de
cineva?
Dacă refuză să accepte despărţirea şi te sună în continuare, îţi
trimite SMS-uri sau te urmăreşte, spune-i clar să înceteze. Doar
pentru că i-i dor de tine nu înseamnă că e destul de matur şi sfânt
pentru a te iubi aşa cum se cuvine. Spune-i că n-ai să-i răspunzi la
mesaje sau telefon. Va înţelege în cele din urmă. Dacă apare acasă la
tine, te urmăreşte şi te face să te simţi în pericol, poate va trebui să
soliciţi ordin de restricţie unui organ judecătoresc. Dacă stai cu
părinţii, spune-le ce se întâmplă. Dacă te-ai mutat, spune-i colegei de
apartament, unui vecin, unui membru al familiei sau unui prieten
care poate veni la tine dacă e nevoie.
Ce să faci între timp? Fă-ţi de lucru. Nu sta degeaba şi nu-ţi da
ocazia să te cuprindă melancolia. Fă lucruri pe care ţi-ai dorit să le
faci de mult timp. În fond, când a fost ultima oară când ai făcut ceva
doar pentru tine? E timpul să te bucuri de viaţa de femeie singură,
fără dramele unei relaţii volatile. Dacă relaţia ta a fost una nocivă,
atunci probabil că ţi-a dictat cum ar trebui să-ţi meargă ziua. Dacă
lucrurile mergeau bine cu el, îmi imaginez că aveai o zi excelentă.
Dar când lucrurile se amărau, probabil că te simţeai mizerabil. Acum
este momentul să-ţi recapeţi controlul asupra inimii tale. Niciun
bărbat nu ar trebui să aibă dreptul să-ţi dicteze ce fel de zi vei avea. O
adolescentă mi-a spus: „Singurul bărbat care merită lacrimile tale e
acela care nu te va face niciodată să plângi”.
Pe măsură ce te îndepărtezi de el, apropie-te şi de celelalte
persoane care te iubesc şi te vor sprijini (Dumnezeu, familia,
prietenii). Bucură-te de liniştea pe care ţi-o oferă iubirea şi prietenia
lor. Vor veni şi vremuri când te vei întreba dacă ai luat decizia
potrivită când te-ai despărţit de el. Dar dacă eşti înconjurată de
persoane care te iubesc, ele te vor ajuta să treci peste aceste perioade.
Uneori e uşor să te desparţi. O fată mi-a spus: „Habar nu aveam
cât de bine o să mă simt dacă-l părăsesc”. Alteori nu e atât de simplu.
Nu fi surprinsă dacă durează o vreme să-l uiţi. Poate ţi se va părea o
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veşnicie până va veni o vreme când nu te vei mai gândi zi de zi la el.
Cum faci faţă acestui lucru? De fiecare dată când te gândeşti la el şi
rişti să te întristezi, spune o rugăciune rapidă: pentru el şi pentru ca
voia lui Dumnezeu să se împlinească atât în viaţa ta cât şi în a lui.
După o despărţire dureroasă şi lentă, o studentă mi-a scris pe
mail rugăciunea pe care o spunea pentru fostul ei prieten în fiecare
seară, înainte de culcare:
Doamne, te rog ajută-l pe James să înţeleagă voia ta în toate
aspectele vieţii lui. Sporeşte-i autocontrolul şi ajută-l te rog să-mi
înţeleagă valorile morale, nu numai să le accepte. Ajută-l să vrea
să trăiască respectând valorile mele morale din dragoste pentru
Tine. Şi dacă nu suntem sortiţi unul altuia, te rog ajută-l să
găsească fata potrivită.

O rugăciune remarcabil de matură şi de frumoasă! Poţi fi sigură
că nu a ajuns la acest nivel de spiritualitate peste noapte. Cu
siguranţă a petrecut destul timp luptându-se cu Dumnezeu când a
avut inima frântă. Dar încercările prin care a trecut au făcut-o mai
puternică.
Rugându-te pentru fostul iubit, îţi arăţi iubirea pentru el. Poate
vrei să-l iubeşti într-un mod mai tangibil (sau poate vrei să-i tai
cauciucurile de la maşină), dar dăruindu-i rugăciunile tale, faci de
fapt ce e cel mai bine pentru el. Astfel vei începe să depăşeşti
anxietatea pe care o simţi pentru viitor şi regretele care te încearcă
din cauza trecutului. Va dura ceva timp, în funcţie de cât de ataşată ai
fost de el. Dacă poţi accepta acest lucru încă de la început, vei avea
mai multă răbdare cu tine.
Vine un moment în viaţă când trebuie să hotărăşti cine va lua
deciziile: tu sau emoţiile tale? Când emoţiile deţin controlul, viaţa ta
devine plină de drame pentru că deciziile tale sunt bazate pe impuls
şi nu pe înţelepciune. Când ştii ce trebuie făcut, uneori emoţiile tale
se împotrivesc. O persoană neînţeleaptă va vedea asta ca pe un semn
că a luat decizii greşite şi va dori să cedeze în faţa sentimentelor. Fii
curajoasă! Cu cât te îndepărtezi mai mult, cu atât mai mult te vei
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redescoperi! Cum spune vorba: „Nu e prost acela care dă ce nu poate
păstra, ca să câştige ce nu poate pierde”.199
Vezi-ţi de viaţa ta
Când vine vremea să te desparţi de cineva, nu există un mod
comod de a o face. De obicei e un proces urât şi dureros. Dacă el
iniţiază despărţirea şi tu vrei să rămâneţi amici, vei suferi când el îşi
va vedea de viaţa lui fără tine, în timp ce tu speri la mai mult. Dacă
vă despărţiţi de tot, atunci e dificil într-un alt sens. Să renunţi la o
relaţie nu-i uşor, dar uneori trebuie să mergi înainte cu viaţa ta şi să-ţi
laşi inima să te prindă din urmă când va sosi vremea ei.
Despărţirea va fi şi mai dureroasă dacă aţi avut relaţii sexuale.
Aceşti oameni au fost la fel de apropiaţi ca un mire şi o mireasă în
noaptea nunţii. Prin urmare, nu te aştepta la o tranziţie uşoară. Dar nu
lăsa asta să stea în calea a ceea ce trebuie să faci.
Dacă ai o relaţie nesănătoasă, renunţă să mai întreţii relaţii
intime cu prietenul tău. Fără săruturi. Fără ţinut de mână. Nimic.
Acest bărbat nu va fi soţul tău şi afecţiunea ta nu-i aparţine. Dacă îi
arăţi în continuare afecţiune, nu faci decât să-l amăgeşti.
Dacă el e cel care se desparte de tine, nu te învinovăţi şi nu te
tortura întrebându-te ce ar fi trebuit să faci ca să fie altfel. Dacă e clar
că ai făcut ceva greşit, cum ar fi să-l înşeli, atunci faptul că l-ai
pierdut va fi o lecţie dureroasă despre importanţa fidelităţii în
relaţiile viitoare. Dar dacă motivele lui pentru despărţire nu sunt
foarte clare, încearcă – deşi poate ţi se pare imposibil – să nu
analizezi relaţia până la epuizare. Uneori, cele mai mari
binecuvântări ale lui Dumnezeu vin atunci când El îţi ia un lucru pe
care ţi-l doreşti cu disperare. Pe moment, o simţi ca pe o amputare,
dar totul se întâmplă cu un motiv. Oricât de dureroasă ar fi această
experienţă, e mai bine să se întâmple înainte de căsătorie, nu după.
Uneori credem că ştim ce ne rezervă viitorul şi totul pare clar. Şi
în clipa următoare, viaţa noastră poate lua o întorsătură radicală. În
199

Frază atribuită lui Jim Elliot, jurnal, 28 octombrie 1949 – n.a.
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asemenea momente, credinţa noastră devine cât se poate de
importantă. Numai Dumnezeu îţi ştie viitorul şi ştie bine ce planuri
are pentru tine – iar acestea sunt pline de speranţă (Ier 29,11-14). E o
promisiune reală din partea lui Dumnezeu. Indiferent cât de negre pot
părea lucrurile acum, nu vor rămâne aşa pentru totdeauna.
Dacă ai avut o relaţie nesănătoasă, în cele din urmă vei privi
înapoi şi-ţi vei spune: „Unde mi-a fost capul de nu vedeam că nu
merge bine?” Odată ce întâlneşti un bărbat care într-adevăr te
preţuieşte şi îţi împărtăşeşte valorile, îţi vei da seama că sfârşitul
relaţiei anterioare a fost cel mai bun lucru care ţi s-ar fi putut
întâmpla. Fie ca sfârşitul ei să fie începutul împlinirii voinţei lui
Dumnezeu pentru viaţa ta.
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Când avea paisprezece ani, părinţii au dus-o pe Megan la mall să
cumpere un inel al purităţii. Ideea – şi bijuteria – nu i-au fost impuse.
Într-adevăr, Megan îşi dorea să aştepte până la căsătorie şi să-i dea
soţului ei darul virginităţii sale în noaptea nunţii.
Cu toate acestea, pe măsură ce anii au trecut, hotărârea ei a slăbit
şi visele ei romantice au dispărut. În clasa a XI-a, a realizat că
aproape toate prietenele ei erau deja active sexual. Prin intermediul
unui prieten comun, a cunoscut un băiat de clasa a XII-a pe nume
Josh şi s-au înţeles bine încă de la început. Pentru că multe din
prietenele ei aveau tot timpul diverşi iubiţi, deseori simţea că îi lipsea
ceva. Stătea la prânz la masa de la cantină, asculta toate melodramele
şi bârfele şi simţea că nu are cu ce contribui la discuţii.
Relaţia ei cu Josh a început să se manifeste şi prin gesturi fizice
mai înainte ca măcar să fie oficial prieteni, dar lui Megan nu părea
să-i pese. Uneori, îşi punea sub semnul întrebării atracţia, la fel cum
fac toate fetele. Dar când ea şi Josh erau aproape unul de altul, toate
aceste îndoieli păreau să dispară. Mergea la biserică şi se considera a
fi mai tradiţionalistă decât prietenele ei. Spre deosebire de unele
dintre ele, nu s-ar fi gândit niciodată să aibă o aventură de-o noapte
sau să agaţe un băiat. Ştia că ea şi Josh ţineau unul la celălalt. Odată
cu trecerea timpului, cei doi au devenit şi mai intimi din punct de
vedere fizic. Apoi, într-o noapte, s-a întâmplat. Nu a fost planificat,
dar „o chestie a dus la alta” şi gata!
Când şi-a pierdut virginitatea, şi-a dat seama că nu era
experienţa romantică şi fericită pe care o anticipase. Imaturitatea lui
Josh nu a făcut decât să o convingă şi mai tare de acest lucru. Ea îşi
aminteşte:
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Cumpărasem inelul şi ştiam în inima mea că era ceva
important. După ce am făcut-o prima oară, stăteam întinşi unul
lângă altul iar el s-a uitat la inelul meu şi a zis: „Au. Cred că
tocmai ţi-am distrus planul”. Apoi a râs. M-a durut atât de mult
când a spus asta pentru că ştiam că avea dreptate. Îmi făcuse darul
ţăndări. Un lucru asupra căruia ar fi trebuit să am control total
fusese zdrobit doar de dragul de a mă simţi iubită. Credeam că nu
mai există speranţă pentru mine, aşa că am continuat cu această
minciună, că ne iubeam şi că asta era tot ce conta. Îmi foloseam
inelul ca pe biletul meu de evadare de acasă. Mă gândeam că,
dacă părinţii mei credeau că sunt fată bună, puteam să scap cu
minciuna. Dar nu mă pot ascunde de mine însămi şi de
sentimentele oribile care au apărut în consecinţă. Plâng mult prea
mult pentru o fată care are o viaţă grozavă.

Când relaţia s-a terminat şi Josh a plecat la facultate, Megan nu
ştia ce să facă mai departe. Visase la o rochie albă şi o lună de miere
romantică unde avea să-i dăruiască soţului său inelul purităţii în
semn de iubire necondiţionată. Acum îl privea pe băiatul căruia îi
oferise virginitatea plecând din viaţa ei. El mai avusese relaţii
sexuale înainte de ea şi probabil avea să continue şi în facultate. Se
întreba: „Am fost doar un număr pentru el? Nu-mi vine să cred că am
făcut aşa ceva. Ştiu că se spune că toţi primim o a doua şansă, dar
chiar nu cred că merit o altă şansă”.
Luni de zile a fost mai supărată pe ea însăşi decât pe Josh. Ştia
că nu o forţase. Întotdeauna Josh avea grijă să spună că ea stabileşte
ritmul în care vor merge. Şi totuşi, la mai puţin de un an după ce îl
cunoscuse, stătea şi se întreba cum de totul s-a întâmplat aşa de
repede. Relaţia a pornit ca o rachetă, şi tot atât de repede s-a şi
prăbuşit. Acum scormonea de una singură printre rămăşite.
Cum să vindeci rănile trecutului
Ce ar trebui să facă o femeie cu toate regretele ei? Cum se
descurcă cu dezamăgirea atunci când începe să dea vina şi chiar să se
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dispreţuiască pe sine pentru greşelile făcute? Nu e de ajuns să-i spui:
„Toată lumea greşeşte. Nu te învinovăţi. Scutură-te de praf, ridică-te,
şi încearcă să fii mai bună pe viitor”. În cazul lui Megan, ea nu era
doar supărată pe trecutul ei. Probabil că era încă şi mai distrusă din
cauza a ceea ce însemna acest trecut pentru viitorul ei. Niciodată nu
îşi dorise mai mult de un singur bărbat. Niciodată nu dorise să-i
spună viitorului ei soţ că nu l-a aşteptat.
Poate că primul pas pe care ar trebui să-l facă o astfel de femeie
e să-şi aducă toată suferinţa în faţa aceluia singur care îi poate linişti
grijile şi răspunde la întrebări – Dumnezeu. Maica Tereza a scris
referitor la dragostea necondiţionată a lui Cristos:
Te iubeşte mereu, chiar şi când simţi că nu o meriţi. Când nu eşti
acceptat de ceilalţi şi uneori nici chiar de tine, El e cel care te va
accepta mereu… Doar să crezi – eşti o comoară pentru El! Adu-ţi
toată suferinţa la picioarele Lui –deschide-ţi simplu inima pentru a fi
iubită aşa cum eşti. El va face restul.”200

Când nu te accepţi pe tine însăţi, e bine să ştii că cineva totuşi o
face. Şi cu toate acestea, cât de des nu ne simţim ca şi cum
Dumnezeu e cel mai dezamăgit de noi? Teologii ne spun că atributul
cel mai mare al lui Dumnezeu este mila Lui. Dar credem noi asta?
Dacă ţi-e greu să accepţi că Dumnezeu te iubeşte cu toate
imperfecţiunile tale, gândeşte-te la dragostea pe care o am eu (Jason)
pentru fiica mea. Se spune că pentru părinţi, să ai un copil e ca şi
cum inima ţi-ar umbla în afara corpului. Cât de adevărat! În timp ce
scriu aceste cuvinte, fiica mea doarme liniştită în pătuţul ei. Dar nu a
fost o săptămână foarte liniştită. În ultimele şapte zile, ne-a trezit pe
mine şi pe Crystalina de nenumărate ori, şi-a aruncat cina pe jos, şi-a
vărsat sucul, şi-a murdărit scutecele, a salivat pe mine, m-a tras de
păr, şi-a şters nasul de faţa mea şi m-a pălmuit în mod repetat – şi
toate astea cu zâmbetul pe buze.
200

Michael Collopy, Works of Love Are Works of Peace: Mother Teresa of
Calcutta and the Missionaries of Charity, San Francisco, Ignatius Press, 1996 –
n.a.
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Dar când mâine dimineaţă la 5:45 o să se târască până în patul
nostru cu păturica ei, cu părul ciufulit, o să-şi încolăcească mânuţele
în jurul capului meu şi o să mă trezească cu o îmbrăţişare, totul va fi
dat uitării. Iubirea ei mă topeşte. Să nu crezi că Dumnezeu e mai
puţin mişcat de iubirea ta. Aşa cum spune Cântarea Cântărilor, în
poemul care reflectă iubirea lui Dumnezeu pentru noi: „Tu mi-ai
robit inima”.201 Am citit odată un citat care spunea despre noi taţii că
avem: „voinţă de fier, nervi de oţel şi inimă de gelatină”. Iar inima
lui Dumnezeu e cucerită infinit mai uşor decât inimile oamenilor.
Nicio acţiune de-a ta nu îl poate face să te iubească mai mult decât o
face acum şi nimic nu îl poate face să te iubească mai puţin.
Când accepţi iubirea lui Dumnezeu, îţi creşti capacitatea de a-i
iubi pe ceilalţi. În Evanghelia după Luca citim despre o prostituată
care s-a căit, s-a aruncat la picioarele lui Cristos şi i le-a spălat cu
lacrimile ei. Când un fariseu, martor la scenă, a considerat că Isus nu
ar trebui să lase o asemenea femeie să-l atingă, Isus nu numai că i-a
luat apărarea, ci a adăugat:
Vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta şi nu mi-ai
dat apă pentru spălat picioarele; dar ea mi-a stropit picioarele cu
lacrimile ei şi mi le-a şters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat
sărutare; dar ea, de când am intrat, nu a încetat să-mi sărute
picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu untdelemn; dar ea mi-a uns
picioarele cu mir. De aceea îţi spun: păcatele ei, care sunt multe,
sunt iertate; căci a iubit mult. Dar cui i se iartă puţin, iubeşte
puţin. Apoi a zis femeii: „Iertate îţi sunt păcatele!”202

Deşi poate ai mai citit acest pasaj, te-ai gândit vreodată cum s-a
simţit prostituata după această întâlnire personală cu Dumnezeul cel
viu? Oare a plecat de acolo gândindu-se: „Sunt o idioată pentru că
m-am prostituat! Cine m-ar mai iubi acum?” Pentru că a permis să
fie iubită de Iubire, trecutul ei fără Dumnezeu a devenit ceva
insignifiant faţă de viitorul pe care Isus i l-a pus înainte.
201
202

Cânt 4,9 – n.a.
Lc 7,44-48 – n.a.
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Imaginează-ţi că a mers la culcare în noaptea aceea, a stat întinsă în
pat şi a retrăit în mintea ei clipa în care Isus s-a uitat în ochii ei cu
pură compasiune şi respect. Poate că niciun alt bărbat nu se mai
uitase astfel la ea. Ştia că viaţa ei nu se sfârşise din cauza greşelilor
din trecut. Mai degrabă, prin mila lui Dumnezeu, viaţa ei tocmai
începuse.
Acesta nu este un eveniment singular în Evanghelii. E un
laitmotiv. În timp ce ţinea un discurs în faţa unor studente, Karol
Wojtyla a amintit despre întâlnirea lui Cristos cu femeia samariteană.
Poate îţi aduci aminte de povestea din Evanghelia lui Ioan, unde Isus
se întâlneşte cu o femeie care avusese cinci soţi şi trăia cu alt bărbat.
Wojtyla remarca:
Acea conversaţie probabil trebuie să fi avut ceva ce nu a
făcut-o să se simtă umilită sau înjosită, şi în loc să o zdrobească, a
salvat-o. În fiecare episod din Evanghelii în care sunt implicate
femei, ele îşi găsesc independenţa lângă Cristos… Nu există sclavi
lângă Cristos. Păcătoasa devine o soţie, o soră.203

Când o femeie îşi descoperă identitatea în Dumnezeu, ea e
pregătită să înfrunte atât viitorul, cât şi trecutul. Fără asta, ea poate
cădea pradă obiceiului de a se defini în funcţie de greşelile ei. O
femeie care ne-a trimis un e-mail spunea: „Cum poţi să te schimbi
dacă nu poţi schimba momentul care te-a transformat în ceea ce
eşti?” Rănile ei erau atât de adânci încât deveniseră parte din
identitatea ei. În acest caz, femeia trebuie să reziste tentaţiei de a se
auto-eticheta. În loc să se identifice cu vina ei, ea trebuie să-şi
îndrepte viaţa.
Cultura modernă ne spune că vinovăţia e nesănătoasă, mai ales
dacă e vorba de probleme sexuale. Unii au afirmat chiar că problema
adevărată a păcatului sunt oamenii care pretind că el există. Ideea ar
suna cam aşa: adevărata cauză a vinovăţiei şi a ruşinii feminine e
ideea sexistă că femeile trebuie să fie pure. Dacă eliberăm femeia de
203

Karol Wojtyla, The Way to Christ, San Francisco, Harper & Row Publishers,
1984, pag. 34-35 – n.a.
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idealurile nerealiste şi împovărătoare ale castităţii, nimeni nu va mai
avea remuşcări şi regrete.
E ca şi cum am spune că problema cancerului la sân sunt
mamografiile: dacă am scăpa de oamenii care promovează testele
pentru cancerul mamar, femeile ar fi eliberate de anxietatea şi teama
cauzate de cancer. Evident, toţi cei care ţin la o femeie ar considera
acest sfat absurd.
Vinovăţia nu face rău nimănui. Neruşinarea face rău. Vinovăţia
e un dar de la Dumnezeu. E un ceas deşteptător care ne trezeşte
atunci când nu trăim aşa cum trebuie. Nemulţumirea şi pustiul care
urmează după fiecare păcat reprezintă un apel de la Dumnezeu ca să
te întorci la El, singurul care ne poate împlini dorinţele cele mai
adânci. Dacă ţi-e ruşine, mulţumeşte-i lui Dumnezeu că ai o
conştiinţă vie şi vino la El să te cureţe. Dacă simţi amărăciune din
cauza trecutului tău, dă-ţi voie să plângi dacă simţi nevoia. Femeia
trece printr-o perioadă de doliu când îşi dă seama de marea pierdere
pe care a suferit-o. E o parte vitală a procesului de vindecare. Oricât
de dureros pare, lacrimile vindecă.
Biblia spune că, atunci când Duhul Sfânt ne pedepseşte pentru
păcatele noastre, tot el ne oferă şi alinarea. Diavolul e acuzatorul, pe
când Sfântul Duh este avocatul apărării. Termenul „avocat” vine din
latinescul advocatus, un cuvânt care era folosit în contexte legale
pentru a se referi la o persoană chemată să stea lângă tine ca să te
apere în sala de judecată. Chiar şi atunci când eşti propriul tău
acuzator, Dumnezeu stă lângă tine.
Nu există lucru care să nu poată fi iertat. Motivul pentru care
vorbim despre asta e pentru că îţi va fi mai uşor să te ierţi când ştii că
Dumnezeu e dornic să te ierte.
Cum să te decizi să primeşti iertarea
Dragostea nu este ceva ce alegi pur şi simplu să dăruieşti. Este şi
ceva ce trebuie să alegi să primeşti. În cazul iubirii lui Dumnezeu, el
nu oferă ceea ce noi nu vrem să primim. Nu îşi va impune iubirea
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asupra noastră. Ca un iubit adevărat, El face o ofertă pe care persoana
iubită e liberă s-o accepte sau s-o respingă. Dacă accepţi să primeşti
mila pe care El ţi-o oferă, ce trebuie să faci în continuare?
Nu mai aştepta nici o secundă pentru a te întoarce la Dumnezeu.
Chiar în timp ce citeşti aceste rânduri Îi poţi oferi din nou inima ta.
Cum spune Psalmul 51: „Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi
mâhnită”. Să nu crezi că numărul şi gravitatea păcatelor tale
reprezintă mărimea distanţei dintre tine şi Dumnezeu. Mai degrabă,
uniunea ta cu El e determinată de un singur lucru: dorinţa ta de a te
întoarce la El. Un suflet lipsit de entuziasm, deşi poate merge la
biserică în fiecare weekend, nu dobândeşte atâta intimitate cu
Dumnezeu precum prostituata din Evanghelii care a îmbăiat
picioarele lui Cristos în lacrimile ei.
Poate zici: „Îmi pare rău de ce am făcut, dar nu chiar atât de
rău”. Când ne uităm la prostituata plină de remuşcări, ne-am putea
descuraja, pentru că ne lipsesc zelul şi dragostea ei. Nu-ţi face griji.
Dacă îţi lipsesc remuşcările, oferă-i lui Dumnezeu ce ai. Dacă simţi
că n-ai nimic, oferă-i asta! Dacă nu ai o iubire eroică pentru
Dumnezeu, poţi măcar să o doreşti. În ochii lui, dorinţa de a-L iubi
înseamnă că Îl iubeşti.
Fără regrete?
Am primit mai demult un e-mail care începea aşa: „E greşit că
nu regret pierderea virginităţii? Chiar îl iubesc pe băiatul ăsta”.
Totuşi, mai spre sfârşit scrisoarea căpăta un ton diferit. Fata a
încheiat e-mailul spunând: „Uneori mă trezesc noaptea plângând şi
încercând să-mi dau seama cum am putut face un lucru atât de stupid.
La aproape un an de când s-a întâmplat, am ajuns în punctul în care
simt că nu îmi pot ierta greşeala”. Dacă astea nu sunt regrete, atunci
nu ştiu ce sunt. Altă fată ne-a scris: „Acum că privesc înapoi, nu am
regrete. Totuşi, îmi doresc să nu o fi făcut”.
Când o femeie oferă prea mult, dar pretinde că nu are remuşcări,
se încadrează de obicei în una din următoarele trei categorii.
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Unele fete se agaţă de relaţii din teamă că dacă relaţia se termină
vor fi nevoite să facă faţă unor regrete enorme. Şi pentru a evita acest
lucru, amână inevitabilul. În aceste cazuri, absenţa regretelor este un
semn de negare a realităţii.
Alteori, femeilor le e greu să formeze legături pentru că au trecut
prin aşa de multe relaţii sexuale care s-au destrămat. Se simt detaşate
emoţional şi nu văd niciun motiv pentru care ar trebui să regrete ceva
ce au mai făcut de nenumărate ori.
Şi, în final, există cupluri care întreţin relaţii sexuale, dar unde
nu există un astfel de abuz sau manipulare. În comparaţie cu
aventurile superficiale pe care le văd în jur, cei doi apreciază faptul
că uniunea lor consimţită înseamnă ceva pentru ei. Deoarece
apropierea lor e mai tangibilă decât ideea de a încălca o poruncă,
ideea de „a-ţi regreta păcatele” pare vagă. Dar faptul că o femeie nu
are regrete astăzi nu garantează că nu va avea nici în viitor. Cel mai
des, regretele ies la suprafaţă după ce relaţia s-a terminat.
Ceea ce ar trebui să ştie femeile din toate aceste trei categorii e că
regretele nu au întotdeauna legătură cu sentimentele. Chiar când ştii că
o faptă e greşită, asta nu înseamnă neapărat că te vei simţi vinovată.
Trebuie să ne pară rău de păcatele noastre, dar Dumnezeu nu limitează
harul iertării doar la cei care percep cu adevărat gravitatea păcatului.
Dacă nu simţi regrete pentru ce ai făcut, nu lăsa acest lucru să te
împiedice să cauţi iertarea lui Dumnezeu. Ai putea crede că o
asemenea scuză e nesinceră. Nu e! Dacă ceri scuze fără să-ţi pară rău
înseamnă că cererea ta pentru iertare îşi are rădăcina în conştiinţa că ai
făcut ceva greşit. Dacă ştii că ai rănit o persoană pe care o iubeşti,
atunci să-i vindeci rana e un act de iubire, indiferent de gradul de
vinovăţie pe care îl simţi.
Când o persoană se apropie de Dumnezeu cu un spirit de
umilinţă, începe să vadă ceea ce înainte fusese ascuns. Într-o cameră
întunecată, aerul pare curat. Când razele soarelui pătrund în
întuneric, chiar şi cele mai mici particule de praf ies la iveală. La fel,
urmele lăsate de păcat sunt greu de detectat când ne ascundem de
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lumină, dar devin evidente când îl rugăm pe Dumnezeu să ne
deschidă ochii.
Deşi probabil e greu de admis, poate că e timpul să cauţi şi
iertarea celor din jur, nu numai pe a lui Dumnezeu. Dacă ai sacrificat
prietenii de dragul unor relaţii trecătoare, caută să le obţii iertarea.
Dacă ţi-ai înşelat familia şi ai pierdut încrederea lor, cere-le smerit
scuze. Chiar şi dacă ai rănit un fost iubit sau pe iubitul actual, poate
vei găsi alinare când le vei căuta iertarea. Fiecare situaţie este unică
şi poate că alţii îţi datorează ei ţie scuze. În loc să te concentrezi pe
aceste răni, gândeşte-te cum ai putea avea un rol activ în propriul tău
proces de vindecare.
Iartă-te
Pentru unele femei, e uşor să-i ceară iertare lui Dumnezeu.
Adevărata provocare e să se ierte pe sine. Să te ierţi nu e ceva ce faci
o dată şi gata. E un proces prin care înveţi să te accepţi şi să-ţi
accepţi trecutul. O femeie spunea:
Încerc să învăţ că pot fi iubită şi că nu sunt ceva uzat sau
stricat. Dar e greu să mă privesc prin ochii altora, pentru că, în
ochii mei, nu cred că merit să-şi piardă cineva timpul cu mine. Mă
lupt să depăşesc starea asta, pentru că de îndată ce voi învăţa să mă
iubesc pe mine însămi, atunci şi numai atunci voi fi gată să iubesc
pe altcineva. Ştiu că valorez mai mult decât trupul meu, valorez
mai mult decât mintea mea, merit totul de la cineva. Merit iubire.

Când o fată ia o decizie sexuală regretabilă, poate se va gândi:
„Odată ce s-a dus, s-a dus. Ce băiat decent m-ar mai vrea acum?”
Apoi repetă mult mai uşor greşeala în viitor, cu alţi bărbaţi. Pentru a
preveni o astfel de situaţie, uită-te înapoi la cum ai greşit şi la ce te-a
adus acolo. Ce ai fi putut face altfel? Ai întors spatele credinţei sau ai
renunţat cu totul la ea? Erai cu un bărbat care nu avea aceleaşi
standarde ca şi tine? Te ascundeai faţă de familie sau prieteni care te
iubesc? Nu examinăm trecutul pentru a-l retrăi, ci pentru a învăţa din
el ca în viitor să fim mai puternici.
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Cel mai bun mod de a vindeca trecutul este să purifici viitorul.
Poate părea o sarcină descurajantă, ca şi cum te-ai afla la picioarele
unui munte uriaş. Dar cu un singur „da”, repetat iar şi iar, muntele va
începe să se micşoreze. Vârful se apropie cu fiecare pas înainte. Nu-ţi
face griji pentru ce va veni. În schimb, concentrează-te numai pe ziua
de azi. Când renunţi la un stil de viaţă nociv, primii paşi ai călătoriei
sunt cei mai dificili. Amintirile proaspete te pot ademeni şi tenta,
resimţi încă fostele relaţii şi ciclul neîntrerupt de bârfe şi zvonuri te
pot face să te îndoieşti de reuşita schimbării.
Cu toate acestea, lupta nu va fi întotdeauna aşa de grea. Poate ţi
se pare că treci de la o sclavie la alta, dar gândeşte-te la perioada în
care Moise i-a eliberat pe izraeliţi din robia Egiptului. La început,
Moise fusese cel mai bun prieten al lor. Când situaţia s-a înrăutăţit,
izraeliţii au început să se plângă şi să spună că viaţa de sclavie era
mai bună ca rătăcitul prin pustiu. Se întrebau: „Există oare ţara
făgăduinţei, sau asta e tot?” La fel, când Dumnezeu ne atrage spre
deşertul purificării, trebuie să avem încredere că nu e sfârşitul. El nu
„ne-a adus aici ca să murim”, aşa cum se temeau izraeliţii.
Amintirile dureroase se pot vindeca numai când devin motivaţie
pentru a construi un viitor mai bun. După o greşeală enormă, femeia
poate se întreabă: „Cum pot s-o iau de la capăt?” Dar cum să nu
poată? Niciodată nu e prea târziu să te îndrepţi, pentru că bunătăţile
Domnului nu s-au sfârşit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se
înnoiesc în fiecare dimineaţă.204

204

Cf. Plângerile lui Ieremia, 3,22-23 – n.a.
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Când avea nouă ani, Sarah a fost răpită de un necunoscut şi dusă
la sute de kilometri de familia ei. În timp ce părinţii ei organizau
disperaţi echipe de căutare şi nopţi de rugăciune, ea era abuzată de un
bărbat pe care nu-l mai văzuse niciodată. Câteva zile mai târziu,
bărbatul a început să se gândească la metode de a se descotorosi de
ea. A găsit un şantier, a mers cu maşina pe un drum neasfaltat şi a
parcat lângă o latrină. Aruncând o ultimă privire ca să se asigure că
nu e nimeni prin preajmă, a scos victima din maşină şi a aruncat-o în
canalizare. Pe jumătate scufundată în deşeuri umane, fata a ascultat
tremurând cum cauciucurile scrâşneau şi maşina se îndepărta în
viteză.
A rămas acolo peste noapte, prea speriată să se caţere afară sau să
strige după ajutor. Dimineaţă a fost găsită de un muncitor de pe şantier
care a chemat pompierii. Când au sosit, un pompier a fost coborât în
groapă ca s-o salveze. Dar când l-a văzut coborând spre ea, fata a
început să arunce cu mizerii în el şi să ţipe: „Pleacă! Lasă-mă aici!”
Fusese atât de traumatizată încât nu mai ştia în cine să aibă încredere şi
voia să rămână în latrină. Bărbatul a trebuit s-o apuce cu forţa ca să o
ducă la suprafaţă şi în final acasă, la familia ei.
Nu mai pot ţine numărul poveştilor sfâşietoare despre abuzuri
sexuale care ne-au fost mărturisite. Majoritatea nu sunt atât de
oribile, dar victimele au un lucru în comun: sunt bântuite de întrebări
pe măsură ce încearcă să înţeleagă ce s-a întâmplat. Ele se gândesc:
E probabil vina mea că s-a întâmplat. Nu trebuia să mă pun în
situaţia aceea. Ce fac acum? Nu vreau să spun la nimeni. Ce-o să
gândească lumea despre mine? Mă vor crede? Mă vor învinovăţi?
Pot să mai am vreodată încredere într-un bărbat? Voi putea să trec
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peste asta? Amintirile nu-mi dau pace. Poate ar trebui să păstrez
secretul şi să mă descurc singură cu el.

Ce poate face o fată pentru a se vindeca după ce a suferit un
abuz sexual? Mai jos sunt cinci lucruri care o pot ajuta să înceapă
procesul de vindecare.
$u te învinovăţi
„Am fost o proastă că m-am urcat în maşina lui. Ştiam că era beat
şi toţi prietenii mi-au spus c-o să-mi aducă numai belele. Dar am
crezut că va fi distractiv şi palpitant.” Tânăra liceană îşi ştergea
lacrimile de pe obraji în timp ce îmi povestea (Jason) cum, aflându-se
la o petrecere, un prieten al fratelui ei mai mare a invitat-o la o
plimbare cu maşina. Imediat ce s-a urcat în maşină, el a încuiat
portierele, a dus-o într-o zonă izolată şi a profitat de ea. După aceea, a
adus-o înapoi în oraş şi i-a spus să se dea jos cam la un kilometru şi
jumătate de casă. Ea şi-a înfăşurat hainele rupte pe lângă corp
încercând să se încălzească şi a plâns neconsolată tot drumul spre casă.
Nu voia să dea ochii cu părinţii, aşa că s-a învelit într-o pătură şi a
petrecut noaptea pe verandă. Când s-a făcut dimineaţă, s-a grăbit spre
camera ei şi a stat o veşnicie în duş. Apoi a coborât la parterul casei şi
le-a spus părinţilor ei că petrecuse noaptea la o prietenă.
Săptămâni întregi s-a frământat din cauza aducerilor aminte: „Aş
fi putut evita totul dacă nu aş fi mers la petrecere sau dacă aş fi stat cu
băieţi de vârsta mea. Totul e din vina mea. Dacă o să povestesc cuiva
vor spune că am primit ceea ce meritam pentru că singură m-am băgat
în situaţia aia”. Era bântuită de scenarii ipotetice despre cum ar fi putut
preveni abuzul, lucru care o făcea să uite că la fiecare viol, violatorul e
de vină. Chiar dacă a intrat de bunăvoie într-o situaţie periculoasă, nu
i-a dat acestuia dreptul de a o viola. Fiecare femeie ar trebui să fie în
siguranţă în prezenţa unui bărbat, indiferent de circumstanţe. Din
nefericire, femeile ştiu că lucrurile nu stau întotdeauna aşa.
Prin terapie a putut înţelege că, deşi nu poate schimba trecutul,
poate evita asemenea situaţii periculoase în viitor. Poate învăţa ceva
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din această suferinţă. Şi aşa, măcar va ieşi un lucru bun din
experienţa dureroasă prin care a trecut. Dar nimic bun nu s-ar fi
întâmplat dacă ar fi continuat să se învinovăţească.
$u te ascunde
Îţi închipui cum ar fi să suferi un accident grav auto pe
autostradă, să te alegi cu câteva coaste rupte şi o contuzie la cap şi să
le spui infirmierilor:
Nu vă faceţi griji pentru mine. Sunt bine. Nu trebuie să se ştie
la spital, oricum ar da vina pe mine pentru că mergeam prea
repede. De altfel, nu suport seringile şi n-or să facă decât să-mi
pună perfuzii şi să-mi facă injecţii cu calmante. Pot să mă vindec
singură.

Ai supravieţui? Poate. Dar te-ai vindeca mai repede dacă ai
merge la doctor. Acelaşi lucru se poate spune şi despre fata care a
suferit traumele unui abuz sexual şi plănuieşte să se vindece singură,
în tăcere. Spitalele există cu un scop, la fel ca şi familia, prietenii şi
terapeuţii.
Dintr-o perspectivă ştiinţifică, e interesant de observat ce se
întâmplă în minţile tinerelor care sunt abuzate. Cercetătorii de la
Universitatea Southwestern Medical School din Texas au descoperit
că intimidarea traumatică prin abuz şi violenţă duce la creşterea
nivelului de stres, ceea ce atrage după sine niveluri mari în creier ale
proteinei FNDC205 (factor neurotrofic derivat din creier). Când se
întâmplă asta, anumite gene din creier sunt activate, iar acestea
determină victima abuzului să se izoleze de societate, să fie
deprimată, temătoare, să arate o înclinare sporită spre comportamente
ce cauzează dependenţe şi o scădere a abilităţii de a se bucura de
intimitate în viitor.206
205

În original BDNF - brain-derived neurotrophic factor – n.r.
Oliver Berton et al., „Essential Role of BDNF in Mesolimbic Dopamine
Pathway in Social Defeat Stress”, Science 311, februarie 2006, 864-868;
McIlhaney and Bush, Hooked, pag. 85 – n.a.
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Dacă ai fost abuzată sexual şi trăieşti cu aceste consecinţe, eşti
perfect normală. Dar fă un pas înainte în credinţă şi caută un adult
căruia să îi poţi spune problemele tale. Poate fi un membru al
familiei, o rudă, un profesor, un terapeut, preot sau oricare altă
persoană demnă de încredere şi plină de iubire. Dacă nu ştii cui să-i
spui, roagă-te ca Dumnezeu să-ţi arate persoana potrivită.
Ideal ar fi să le spui părinţilor tăi. Gândeşte-te: dacă aceeaşi
traumă i s-ar întâmpla vreodată fiicei tale, ce ai vrea să facă ea?
Probabil vrei să le spui părinţilor, dar ţi-e frică. Poate ţi-e teamă că te
vor privi altfel sau se vor supăra pe tine. Temerile tale sunt uşor de
înţeles. Dar nu le permite să devină un obstacol în calea vindecării
tale. Dacă ţi-ai ascuns rănile şi amintirile nu dispar, asta înseamnă
doar că ar trebui să găseşti un nou mod de a te vindeca.
Dacă eşti o victimă adultă a abuzului sexual, atunci indiferent de
când a avut loc abuzul, nu te priva de vindecarea pe care o meriţi. Să
ignori amintirile despre abuz nu le va face să dispară şi nici nu va
ajuta procesul de vindecare. Tot ce faci e să împiedici procesul prin
care poţi să redevii persoana care erai înainte de tragedie. Când rănile
fizice sunt neglijate, ele provoacă adesea infecţii şi dureri nenecesare.
Acelaşi lucru e valabil şi pentru rănile sufletului.
Nu e uşor să spui cuiva despre abuzul sexual. Povestirea
evenimentelor probabil va atrage după sine lacrimi şi o întreagă
gamă emoţională de manifestări. Acest proces poate fi intimidant şi
poţi fi tentată să gândeşti: „De ce trebuie să dezgrop acele răni vechi?
Doare numai când mă gândesc la ce s-a întâmplat şi am suferit
destul. Trebuie doar să fiu puternică şi să merg înainte”. Totuşi, să
refuzi să-ţi manifeşti această durere nu e o dovadă de putere. E o
slăbiciune. E nevoie de un curaj imens ca să plângi şi să-ţi îngădui să
fii consolată de altcineva. Cine ştie, poate vei descoperi alte femei
care au trecut prin aceleaşi experienţe şi sunt dispuse să-ţi ofere
sugestii bazate pe felul în care au găsit ele vindecarea. Nu eşti
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singură: peste 30% din femei au fost silite la o formă sau alta de
activităţi sexuale, împotriva voinţei lor.207
Unele femei s-au obişnuit într-atât să ascundă durerea încât nici
nu mai ştiu să-şi exprime supărarea. Pot chiar încerca să
minimalizeze abuzul, menţinând o atitudine stoică: „E in trecut. Sunt
bine. N-a fost mare lucru”. Dacă ai suferit un abuz, ceea ce ţi s-a
întâmplat contează. Exprimarea durerii îţi permite să admiţi
gravitatea abuzului. Face parte din procesul de vindecare să permiţi
acestor sentimente să iasă la suprafaţă şi să-i dai voie altcuiva să-ţi
valideze durerea şi să te aline. Poate te gândeşti: „Şi la o ce ajute
asta? Ce-a fost, a fost. Nimeni nu poate schimba trecutul”. Deşi e
adevărat că nimeni nu poate schimba trecutul, amintirile se pot
vindeca şi sufletul tău poate renaşte. Câteodată e nevoie de un salt în
necunoscut pentru ca vindecarea să fie posibilă.
O altă dificultate în dezvăluirea abuzului sexual este că trebuie
să rişti. Oare te vor crede? O să se implice şi poliţia? Nu permite
acestor temeri să te oprească. E adevărat: uneori, fata se va destăinui
cuiva care nu o va crede. Asta se poate întâmpla atunci când fata îi
spune mamei sale că a fost abuzată de un membru al familiei sau de
o rudă. De parcă abuzul nu ar fi fost destul, mama poate lua apărarea
abuzatorului. Poate va spune lucruri de genul „inventezi asta pentru
că vrei atenţie sau pentru că nu-l poţi suferi”. Probabil ştie că fiica ei
spune adevărul, dar îi este teamă să recunoască acest lucru. Fiecare
mamă are instinctul matern care o îndeamnă să-şi protejeze copiii.
De aceea este atât de tragic când acestea iau apărarea bărbaţilor care
le-au făcut rău copiilor lor.
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C. Pacifici et al., „Evaluating a Prevention Program for Teenagers on Sexual
Coercion: A Differential Effectiveness Program”, Journal of Consulting Clinical
Psychologists 69, 2001, pag. 552-59; M. Blythe et al., „Incidence and Correlates of
Unwanted Sex in Relationships in Middle and Late Adolescent Women”, Archives
of Pediatric Adolescent Medicine 160, 2005, pag. 591-95; A. Biglan et al., „Does
Sexual Coercion Play a role in the High-Risk Sexual Behaviour of Adolescent and
Young Adult Women?” Journal of Behavioral Medicine 18, 1995, pag. 549-68 –
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Ce să facă fata în acest caz? Să nu renunţe, să meargă la un alt
adult, unul care va privi situaţia obiectiv, cum ar fi un terapeut. Ar
trebui şi să-şi amintească Psalmul 27, care spune: „căci chiar dacă
tatăl meu şi mama mea mă părăsesc, Domnul mă primeşte”.208
Când vine vorba de implicarea poliţiei în cazurile de abuz
sexual, multe victime sunt îngrozite că întâmplarea va deveni publică
sau că vor fi târâte prin procese îndelungate. Totuşi, când vorbeşti cu
un adult de încredere, îi poţi spune acestuia cum vrei să procedezi.
Când iei această decizie trebuie să te gândeşti şi că majoritatea
infractorilor sexuali umblă liberi în ziua de azi pentru că nimeni nu-i
aduce în faţa justiţiei. Dacă fiecare victimă ar depune plângere
împotriva lor, rata abuzurilor sexuale ar scădea considerabil.
Abuzurile sexuale nu ar dispărea, dar nenumărate viitoare victime ar
fi cruţate de durerea prin care ai trecut tu. Majoritatea infractorilor nu
fac rău unei singure persoane. Dacă cineva a profitat de tine, probabil
nu ai fost prima lui victimă şi nici nu vei fi ultima. Din acest motiv,
te sfătuim să fii curajoasă şi să îl dai pe mâna justiţiei.
$u îţi îngropa suferinţa
Haley stătea în tribuna sălii de sport de la liceu şi îmi spunea
încet cum a avut aventuri sexuale cu nenumăraţi bărbaţi după ce a
fost violată. În mijlocul conversaţiei, m-a întrebat dacă vreau să merg
să-i văd autoportretul ce se afla la expoziţia de artă a liceului. Am
mers împreună pe holuri în timp ce continua să-mi spună povestea ei.
Am ajuns în clasa unde se ţinea expoziţia şi mi-a arătat desenul în
cărbune. „Ăsta e.”
Imaginea, pe o pânză neagră, era a unei fete cu aripi de înger
care se ridicau graţios în jurul ei. Stătea în întuneric, cu capul aplecat
în disperare. Fruntea îi şedea pe braţele împreunate care, la rândul
lor, se rezemau pe genunchii ei. În fundal curgeau picături de apă
neagră ce semănau cu lacrimile. După conversaţia noastră, mi-a
trimis prin e-mail o copie a autoportretului, pe care l-am înrămat şi
208
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care acum stă pe un raft în biroul meu, ca o amintire să mă rog pentru
ea.
Dar lăsând rugăciunea la o parte, ce altceva se poate face ca să
convingi o astfel de fată că merită să fie tratată ca o prinţesă? Toate
vocile din capul ei protestează împotriva unei idei atât de absurde.
Cum să-i spui că nu mai trebuie să fugă de trecut? Dacă încerci să
vorbeşti cu o femeie şi să o convingi să renunţe la stilul ei de viaţă
distructiv, ea îţi poate respinge vorbele de consolare, gândind că „aşa
a fost să fie”.
Inima unei femei este inseparabilă de pântecul ei. Când este
însărcinată, ea formează o legătură indescriptibilă cu copilul ei. Prin
darul sexualităţii, o soţie devine totuna cu soţul ei. Pântecul e menit
pentru viaţă şi pentru iubire. Trupul ei este un loc sacru, pentru că în
trupul femeii se consumă căsătoria şi se creează viaţa. Datorită
scopului său sacru, merită un respect imens.
Totuşi, când sexualitatea unei femei este pângărită, rana e cu atât
mai adâncă. Acest lucru explică durerea profundă pe care mi-a
descris-o o tânără: „Anul trecut am fost violată şi de atunci mi-am
irosit trupul pentru că simt că nu mai sunt bună de nimic.”
Când o femeie suferă un abuz sexual, agresorul ei îi trimite
mesajul intens că ea nu merită să fie iubită, preţuită sau protejată.
Dacă nu caută ajutor pentru a face faţă abuzului, femeia începe să
întipărească acest mesaj în sufletul ei. Curând, viaţa ei va începe să
reflecte convingerea că nu se aşteaptă să fie iubită. Începe să-şi ofere
trupul unor bărbaţi care nu sunt cu nimic mai buni decât cel care a
abuzat-o. Dar de data asta e de acord să o facă şi chiar iniţiază aceste
întâlniri. O rană este îngropată sub o altă rană. Crede că a descoperit
un mod de a preveni durerea pe care i-ar putea-o cauza bărbaţii.
Trupul ei poate că le stă la dispoziţie, dar inima ei este sub cheie şi
lacăt şi nu o oferă nimănui. Nu va permite nimănui s-o rănească –
pentru că e prea ocupată să se rănească singură.
Victima se întreabă în tăcere: „Cine m-ar mai vrea acum?” Dar
nu-şi dă sama că genul de bărbat pe care ea îl vrea cu adevărat – un
gentleman respectuos şi iubitor – nu ar iubi-o mai puţin din cauza
abuzului pe care ea l-a suferit. De fapt, ar vrea s-o iubească şi mai
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mult pentru a compensa suferinţa pe care a îndurat-o. Nici nu-mi pot
imagina un bărbat atât de nemilos, care să spună „Ai fost abuzată
când erai mai tânără? Nu vreau să te iubesc”. Să nu crezi că nu eşti
bună de nimic sau că eşti mai puţin bună din cauza celor întâmplate
în trecut. Indiferent ce s-a întâmplat, încă te mai ai pe tine de oferit în
dar.
După ce femeia a suferit un abuz sexual, cel mai bun lucru e să
ia o pauză, o perioadă în care să se vindece, înainte de a începe o
relaţie nouă. Dacă nu îşi acordă timp pentru a se reîntregi, ea poate
începe să se folosească de relaţii doar ca să îşi aline durerea. Într-un
fel, ea încearcă să umple un recipient care s-a spart. Şi se va întreba
de ce se simte atât de goală chiar şi după ce a încercat atât de mult să
se simtă împlinită.
Învaţă să ai din nou încredere
Nu e neobişnuit ca o tânără care a suferit un abuz să simtă că nu
va mai putea avea niciodată încredere în bărbaţi. Ea se întreabă: „O
să pot avea vreodată o relaţie normală cu un bărbat?” Mi-e frică să
fiu singură cu un bărbat. Este intimitatea posibilă pentru mine?” În
urma abuzului, unele fete încetează cu totul să mai fie interesate de
bărbaţi, păzindu-şi inimile de orice posibilă relaţie. Aceste reflexe
sunt reacţii normale pentru a-şi proteja inima de şi mai multă
suferinţă.
Dacă o femeie nu învaţă încet-încet să aibă din nou încredere,
abilitatea ei de a dărui şi primi iubire se va atrofia. C.S. Lewis
spunea:
Să iubeşti înseamnă să fii vulnerabil. Iubeşte orice şi inima ta
va fi torturată şi probabil frântă. Dacă vrei să fii sigur că va rămâne
intactă, nu trebuie să o oferi nimănui, nici chiar unui animal.
Împacheteaz-o cu grijă în pasiuni şi mici extravaganţe, evită orice
complicaţie; încui-o bine în cufărul sau coşciugul egoismului tău.
Şi în acel coşciug – sigur, întunecos, nemişcat, fără aer – inima ta
se va schimba. Nu va fi sfărâmată; va deveni incasabilă,
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impenetrabilă, iremediabilă... Singurul loc, în afara Raiului, unde
poţi fi în perfectă siguranţă în faţa pericolelor şi perturbărilor iubirii
este Iadul.209

Persoana care se protejează din cauza unui abuz sexual nu o face
din egoism, dar rezultatul final e acelaşi. Se închide în faţa a ceea ce
o poate vindeca – iubirea. O femeie observa cu înţelepciune:
Cel mai mare rău pe care ţi-l poţi face e să încetezi să iubeşti
pentru că ai putea fi rănită sau pentru că ai fost rănită. Te încreţeşti
ca o prună uscată. Nu face asta. Fii dispusă să fii rănită. Durerea
încercării de a nu deveni vulnerabilă e mai mare ca durerea de a
iubi şi de a pierde. Ţine minte!210

Cu asta nu voia să spună că o femeie trebuie să fie nesăbuită cu
inima ei. Vrea să spună că nu putem trăi fără iubire, şi iubirea are
nevoie de un anumit nivel de receptivitate şi deschidere. Bineînţeles,
o femeie nu va avea încredere în bărbaţi după ce a suferit un abuz. Îşi
păzeşte inima, şi pe bună dreptate. Dar având încredere în intuiţia ei
şi formând încet prietenii simple cu bărbaţi decenţi poate reînvăţa
cum să aibă încredere. Ar fi bine ca ea să le comunice de la început
potenţialilor pretendenţi faptul că se află într-o perioadă în care vrea
să fie singură. Prieteniile bune şi în cele din urmă relaţiile sfinte o
vor ajuta să vadă că se poate simţi din nou în siguranţă, deşi procesul
are nevoie de timp. Nu există rană atât de adâncă încât Dumnezeu să
nu o poată vindeca prin harul său.
Ajungi la vindecare prin iertare
Pentru ca procesul de vindecare să fie complet, o victimă a
abuzului trebuie să aleagă să-şi ierte abuzatorul. O asemenea faptă de
milostivire poate părea imposibilă având în vedere durerea pe care ai
îndurat-o din cauza lui (sau a ei). Totuşi, când refuzi să ierţi, îţi faci
209
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rău numai ţie agăţându-te de amărăciune. Singură iubirea poate birui
asupra răului.
Cu siguranţă ai auzit vorba „iartă şi uită”, dar noi îţi spunem să
uiţi asta. Treaba ta e să ierţi. Ideea de a uita o nedreptate sună de
parcă vei avea brusc amnezie odată ce vei ierta pe cineva. Cu alte
cuvinte, dacă încă îţi aminteşti durerea pe care ţi-a pricinuit-o cineva,
trebuie că încă nu ai iertat de tot. Nimic nu poate fi mai departe de
adevăr. Iertarea nu înseamnă uitare. Înseamnă doar că nu mai porţi
ranchiună persoanei respective. Nu îi vrei răul. De aceea Scriptura
vorbeşte deseori despre neiertare folosind metafora unei datorii.
Iertarea înseamnă să ştergi sumele pe care ţi le datorează alţii.
Când o persoană refuză să ierte pe alta, persoanei care a cauzat
durerea nu pare să-i pese; totuşi, inima care nu iartă cu timpul se
întăreşte. Să te ţii strâns de păcatul altcuiva e ca şi cum te-ai agăţa de
un tăciune aprins. Lasă-l jos, pentru că te va arde şi mai tare dacă
refuzi să-i dai drumul.
Odată ce l-ai iertat pe celălalt, fă un ultim pas: înlocuieşte ura
prin caritate, rugându-te pentru indiferent cine te-a rănit. În loc de
condamnarea lui, roagă-te pentru convertirea lui. Dumnezeu va avea
grijă să se facă dreptate. Nu trebuie ca tu să-ţi faci griji în privinţa
asta. Într-o bună zi, va înţelege cât rău şi-a făcut de unul singur şi
asta va fi suficient de dureros. În acel moment, va realiza că nu poate
scăpa de ceea ce a atras asupra sa. Sarcina ta, între timp, e să te rogi
ca inima lui să se schimbe şi să fie vindecată.
Dacă amintirile trecutului continuă să te bântuie, adu-le înaintea
lui Dumnezeu în rugăciunile tale. Vorbeşte cu El, de la inimă la
inimă, despre acest lucru. Dacă Dumnezeu poate vindeca orbii şi
învia morţii, îţi poate aduce şi ţie alinare. Poate nu se va întâmpla
peste noapte, dar ai încredere în promisiunea Lui: „Iată, Eu fac toate
lucrurile noi”.211
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(Jason) Totul a început în jurul orei nouă seara în căminul
facultăţii, când colegul meu de cameră a început să-l lovească jucăuş
în cap pe prietenul nostru Raphael cu o antenă stricată de televizor.
Raphael era cu nasul în cărţi şi a ales să ignore atacul enervant. Jason
l-a mai lovit şi el de câteva ori. Liniştea stoică a partenerului de joacă
neinteresat nu a făcut decât să-l provoace şi mai tare pe Jason, care
spera să capete o reacţie. În cele din urmă, Raphael a izbucnit:
„Termină!” Jason se simţea în formă aşa că l-a mai lovit de câteva
ori, prefăcându-se că bate toba în capul lui Raphael. Şi de data asta
chiar a obţinut o reacţie.
Raphael s-a ridicat cu atâta furie încât scaunul a fugit de sub el,
s-a izbit cu putere de perete şi a făcut un zgomot care s-a auzit până
pe hol. L-a împins pe Jason şi au început să se lovească. Jason s-a
aruncat asupra lui Raphael uitând de priceperea acestuia în artele
marţiale. Gălăgia i-a făcut pe câţiva studenţi să iasă din camere la
timp pentru a-l vedea pe Jason zburând de-a lungul holului şi apoi în
camera lui, fără ca picioarele să-i atingă podeaua. Raphael ne-a
povestit mai târziu că învăţase acea lovitură în piept dintr-un film cu
Bruce Lee. Când a realizat că era depăşit de situaţie, Jason a început
să arunce peste hol cuvinte bine alese, diferite obiecte din frigider
(inclusiv un borcan cu maioneză) şi antena ruptă de televizor. Pe la
miezul nopţii în aceeaşi seară, cei doi se amuzau de cele întâmplate şi
mâncau calzone cu pepperoni.
Ăsta e unul dintre beneficiile vieţii de bărbat. De obicei luptele
durează câteva minute şi deseori în urma lor se leagă prietenii pe
viaţă. Ai observat vreodată cum doi boxeri se uită urât unul la altul şi
se insultă înainte de luptă, pentru ca după aceea să se ia în braţe?
Luptele între fete sunt exact invers. Mai întâi se împart
îmbrăţişări şi pupici, dar când izbucneşte o ceartă, e urmată de luni
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sau chiar ani de priviri urâte şi cuvinte de ură. Ofensele emoţionale şi
verbale pot dura decenii întregi. Îmi aduc aminte că am vorbit la
câteva licee, unele numai de băieţi şi altele numai de fete; liceul
pentru băieţi se bucura de un imens sprijin financiar de la absolvenţi,
în timp ce liceul pentru fete nu avea fonduri suficiente. Un
administrator mi-a spus că atunci când iau legătura cu fostele eleve,
primesc răspunsuri de genul: „Nu, nu vreau să fac o donaţie şcolii”.
Apoi bălmăjesc ceva despre trauma suferită acum douăzeci de ani,
când profa de engleză dintr-a XI-a a glumit pe seama părului ei.
Natura luptelor dintre femei e ceva ce trece dincolo de specia
noastră. În studiile sale asupra cimpanzeilor şi a maimuţelor Rhesus,
un primatolog olandez a observat că maimuţele mascule se împacă
repede după o ceartă.212 După o altercaţie violentă, cei doi pot fi
văzuţi îmbrăţişându-se şi îngrijindu-se unul pe celălalt. Femelele, pe
de altă parte, au tendinţa de a fierbe la foc mic ani de zile. Odată ce
se ceartă, prietenia lor s-a terminat. Cercetătorul le-a descris ca fiind
„răzbunătoare şi ireconciliabile”. Se îmbrâncesc, se iau la palme şi
refuză să vină în ajutorul unei foste prietene. Animozitatea lor poate
fi reaprinsă de lucruri cum ar fi o rivalitate pentru o anumită relaţie
(sună familiar?) sau dacă o singură trataţie este introdusă în habitat şi
numai o femelă iese învingătoare. Slavă cerului că nu ştiu să
folosească Facebook, altfel cine ştie ce-ar mai fi în stare să facă!
Deşi poate părea amuzant, rănile făcute de bârfe şi abuzul verbal
nu sunt lucruri de luat în râs. Titlurile ziarelor vorbesc frecvent
despre adolescente care se sinucid din cauza bârfelor sau a hărţuirii
online. Se postează pe Internet poze incriminatoare spre a fi văzute
de toată lumea, împreună cu poveşti, insulte şi minciuni. Foştii
prieteni se răzbună răspândind zvonuri nemiloase iar părinţii nu ştiu
212
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cum să-şi consoleze fiica de treisprezece ani după ce reputaţia i-a fost
terfelită de o gaşcă de „prieteni” bârfitori. Puţine tinere scapă din anii
adolescenţei fără traume. Din nefericire, problema bârfelor deseori
continuă la facultate şi chiar după, cu zvonuri plutind în aer chiar şi
la locul de muncă.
Ce poate face o femeie în acest caz?
$u bârfi
Toată lumea se plânge de marea răspândire bârfei, dar câţi
oameni recunosc că au bârfit? Înainte de a putea repara greşelile
altora, trebuie să ne dăm seama că şi noi suntem vinovaţi. Cine nu a
spus niciodată ceva despre o persoană ce nu i-am putea spune în
faţă? Când vine vorba de bârfe, toţi am fost şi victimă şi agresor. De
ce o facem? La rădăcina bârfelor se află mândria şi lipsa de caritate.
Fructele bârfei sunt amărăciunea, durerea şi divizarea. Antidotul este
dragostea şi umilinţa, împreună cu iertarea.
Poate ai observat că oamenii umili nu simt nevoia să bârfească.
Sunt conştienţi de greşelile pe care şi ei le-au făcut. În loc să se
bucure de căderea altora, ei caută să ridice oamenii. Asta explică
parţial de ce bârfitorii sunt de cele mai multe ori oameni nefericiţi.
Bucuria vine numai din iubire şi una dintre cele mai mari dovezi de
iubire pe care poţi să o faci zilnic e să-ţi ţii gura când se iveşte
tentaţia de a spune ceva ce ar trebui să rămână secret. Un scriitor
explica: „Omul cu-adevărat spiritual se recunoaşte după bunătatea
vorbelor sale şi, mai mult, după bunătatea tăcerii sale.”213
Când bârfim, e ca şi cum am urca în vârful unui zgârie-nori şi
am desface o pernă plină cu pene, scuturând-o în vânt până ce se
goleşte. Chiar dacă ai vrea apoi să strângi penele la loc, ar fi
imposibil. Nimeni nu ştie unde s-au dus. La fel e şi cu răspândirea
zvonurilor. Odată ce ne dăm drumul la gură, răul e ireversibil.

213

M. Eugene Boylan, This Tremendous Lover, Allen, TX, Christian Classics,
1987, pag. 224 – n.a.
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Dar nu e destul să evităm să răspândim bârfele. Trebuie să
evităm şi să le ascultăm, păstrând controlul asupra urechilor noastre,
păzindu-ne de curiozitatea nesătulă. Pune punct conversaţiei când
auzi că se bârfeşte despre cineva. Apără-i pe cei care nu sunt prezenţi
şi nu se pot apăra singuri. Mai mult, alege-ţi prietenii cu grijă. Cine
bârfeşte cu tine va bârfi despre tine.
Cum să gestionezi problema bârfelor? Meditează asupra
următoarelor versete din cartea Pildelor (Înţelepciunea lui Isus
Sirah), din Scriptură:
Cel care crede curând este uşor de inimă şi cel care păcătuieşte
asupra sufletului său greşeşte. Cel desfătat cu inima va fi hulit şi
cel care urăşte vorba mai puţin rău va avea. Niciodată nu spune
altora ceea ce ai auzit şi nimic nu ţi se va întâmpla. Către prieteni
şi vrăjmaşi nu povesti, şi, de nu este păcat, nu-l descoperi. Că tea ascultat şi te-a cinstit pe tine, dar cu vremea te va urî. Ai auzit
cuvânt? Să moară la tine; fii fără grijă, că nu te va sparge. Din
pricina unui cuvânt care trebuie tăinuit, cel nebun se va chinui,
ca aceea care naşte prunc. Săgeată înfiptă în coastele trupului,
aşa e cuvântul în inima nebunului. Mustră pe prieten, ca nu
cumva să fi făcut aceea şi, dacă a făcut, să nu mai facă. Mustră
pe prieten, ca nu cumva să fi zis şi, de a zis, să nu mai zică.
Cercetează pe prieten că de multe ori este năpăstuit şi nu crede
tot cuvântul. Este câte unul care alunecă, dar nu din suflet, şi
cine n-a greşit cu limba sa?
Vă spun că pentru orice cuvânt deşert, pe care-l vor rosti,
oamenii vor da socoteală în ziua judecăţii. Căci din cuvintele tale
vei fi găsit drept, şi din cuvintele tale vei fi osândit.214

De-a lungul vremurilor, autorii creştini au lăudat înţelepciunea
de a ne ţine gura închisă:
Buzele închise sunt aur curat şi stau mărturie sfinţeniei
sufletului.215
214

Mt 12,36-37 – n.a.
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Tăcerea este crucea pe care trebuie să ne răstignim ego-ul.216
Ţine liniştea ca pe o cheie de aur care încuie marea comoară
a celorlalte virtuţi pe care ni le-a dat Dumnezeu.217

$u le da putere asupra ta
Cât vei trăi va trebui să faci faţă bârfelor într-un fel sau altul.
Chiar de eşti perfectă, tot se va întâmpla. Isus însuşi a îndurat
calomnii şi defăimări. Nu făcuse nimic greşit, dar ceilalţi erau geloşi
pe statutul lui. La fel, în lumea hărţuielii dintre fete, multe din ele o
vor desfiinţa pe alta nu pentru că a făcut ceva greşit, ci pentru că nu a
făcut! Dacă o fată are ceva ce alte fete îşi doresc (cum ar fi un iubit,
popularitate sau frumuseţe), invidia le va stârni răutăţile.
Dacă îţi iroseşti lacrimile şi energia căutând să clarifici fiecare
minciună şi să explici fiecare zvon, te epuizezi. Există un mod mai
bun de a le combate. Pune-ţi întrebarea: „Merită persoana asta să
aibă control asupra mea?” Nu-i oferi putere asupra ta. Deşi cele
spuse despre tine poate te-au rănit, poţi alege să rămâi calmă. Uşor
de spus, greu de făcut, dar totul începe cu un act de voinţă. Va fi
poate chiar nevoie să-ţi spui:
Nu-i voi oferi controlul asupra zilei mele. Dacă ea (sau el) vrea
să răspândească zvonuri, va avea reputaţia cea mai proastă, anume
de persoană imatură, rea şi în care nu poţi să ai încredere. N-o să
mă cobor la nivelul ei bârfind la rândul meu, şi nici nu îi voi
permite să influenţeze felul în care mă privesc eu pe mine.

215

Sf. Maria Faustina Kowalska, Diary: Divine Mercy in my Soul, Stockbridge,
Mass., Marians of the Immaculate Conception, 2002, pag. 234 (în lb. rom, Mic
jurnal, EARCB, Bucureşti 2008) – n.a.
216
Marc Foley, The Love That Keeps Us Sane: Living the Little Way of Sf. Therese
of Lisieux, Mahwah, NJ, Paulist Press, 2000, pag. 39 – n.a..
217
The Life of the Blessed Paul of the Cross: Founder of the Congregation of the
Barefooted Clerks of the Most Holy Cross and Passion of Jesus Christ, volume II,
cartea II, 1853, pag. 55 – n.a.
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Cheia stă în ultima parte: nu permite bârfelor să-ţi influenţeze
propria părere despre tine. Foarte multe tinere mi-au spus în
conversaţii private: „M-am gândit că, din moment ce toată lumea
credea că sunt o paraşută, aş putea la fel de bine să mă comport ca
una”. Asta înseamnă să le oferi control. E pură supunere. Nu-ţi
permite să fii influenţată de cei care nu te iubesc. Tu eşti o fiică a lui
Dumnezeu. Asta nu se schimbă, indiferent de trecutul tău. Când ştii
cine eşti, ai un scut care să te protejeze de ploaia de bârfe.
Persoanele care te trag înapoi cu vorbele lor jignitoare nu vor fi
în viaţa ta pentru totdeauna. Dacă eşti în liceu, să ştii că eu
(Crystalina) am absolvit un liceu cu peste 3000 de elevi şi nu am
păstrat legătură cu niciunul dintre ei. Jason a absolvit într-o serie de
1000 de elevi şi mai ţine legătura cu doi dintre ei. Uneori e greu să
vezi dincolo de cei patru pereţi ai şcolii sau ai locului de muncă, dar
nu te lăsa doborâtă de zvonuri. Viaţa ta e mai importantă decât ce se
spune despre tine.
În final, aminteşte-ţi că oricine spune lucruri dăunătoare despre
tine – fie ele adevărate sau false – ascunde o durere proprie. Prin
urmare, ai milă de persoana care te bârfeşte. În loc să laşi zvonurile
să-ţi fure liniştea, roagă-te pentru persoana care le răspândeşte.
Trebuie să fie o persoană destul de tristă aceea care distruge vieţile
altora în speranţa că a ei se va îmbunătăţi. Oricât de ciudat ar suna,
bârfitorii merită rugăciunile tale. Ce bine ar fi dacă toţi ne-am ruga
pentru binele altora la fel de repede pe cât îi judecăm.
Fii aleasă, nu maliţioasă
Imaginează-ţi că Dumnezeu ţi-ar da voie să torni cărbuni încinşi
în capul oricui te-a bârfit. Dacă ţi se pare o ofertă tentantă, iată cum
poţi să faci asta fără să fie nevoie să-ţi ceri scuze după aceea. Sf.
Pavel explica:
Binecuvântaţi pe cei ce vă prigonesc: binecuvântaţi, şi nu
blestemaţi. Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este
bine, înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putinţă, întrucât
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atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii. Preaiubiţilor, nu vă
răzbunaţi singuri; ci lasă să se răzbune mânia lui Dumnezeu; căci
este scris: „Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti,” zice Domnul.
Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănânce;
dacă-i este sete, dă-i să bea; căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi
cărbuni aprinşi pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul
prin bine.218

Când ai un duşman şi războiul se poartă prin cuvinte, nu încerca
să câştigi cu argumente isteţe sau vorbe răutăcioase. Biblia ne spune:
„Nu te sfădi cu omul care vorbeşte bine şi nu pune lemne peste focul
lui”.219 În loc, exersează virtuţile care sunt opusul viciilor. În loc să te
laşi prinsă în furia cuiva, fii tu cea matură. În fond, bunătatea nu
poate fi contracarată.
Probabil cel mai mare act de iubire pe care îl poţi face pentru cel
care te-a rănit e să-l ierţi. Persoana aceea poate că nu-şi va cere
niciodată iertare – sau poate nici nu va crede că a greşit în vreun fel.
Dar ăsta nu e un lucru pe care să-l poţi schimba. Deşi e extrem de
greu să ierţi o persoană cât timp încă suferi din cauza ei, fă-o
neîntârziat. Cristos i-a iertat pe cei care l-au răstignit – când încă era
pe cruce. Până şi cei mai buni prieteni l-au trădat şi l-au abandonat.
La fel, rănile cauzate de bârfe sunt făcute adesea de cei care ne sunt
apropiaţi pentru că de obicei ei ne ştiu cele mai adânci secrete.
Urmează exemplul lui Cristos: nu-i lăsa pur şi simplu în plata
Domnului, ci roagă-te ca mila Lui să se coboare asupra celor care te-au
rănit. O astfel de dragoste e eroică, dar şi vindecătoare. Te ridică
deasupra bârfelor de duzină, iar tu câştigi merite în Rai pentru cum ai
ales să reacţionezi în faţa suferinţei. De altfel, pe ce bază îi cerem
iertare lui Dumnezeu dacă noi nu îi iertam pe alţii pentru răul pe care
ni l-au făcut?

218
219

Rom 12,14, 17-21 – n.a.
Înţ 8,3 – n.a.
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Cea mai bună răzbunare este o viaţă bună
Dacă actele tale de caritate şi rugăciunile nu potolesc deloc valul
de bârfe, nu te descuraja. Demonstrează că sunt neîntemeiate ducând
o viaţă bună. Nu poţi schimba pe loc modul în care te privesc
oamenii. Poate că ai luat câteva hotărâri greşite sau poate numai una,
şi astfel s-a ajuns la pierderea reputaţiei. Sau poate că nu ai făcut
nimic! Oricum ar sta lucrurile, ia decizii înţelepte pentru a câştiga un
bun renume. Cu toţii ştim că durează mai mult să capeţi o reputaţie
bună decât una proastă. Ai răbdare.
Dacă ai făcut câteva greşeli, fii sinceră cu tine însăţi şi
recunoaşte: „Bun, a fost o mişcare proastă. Acum ştiu mai bine şi nu
se va mai întâmpla”. Sau, aşa cum spunea o femeie care ne-a scris un
e-mail: „Am multe regrete, dar măcar acum nu mai fac lucruri pe
care să le regret mai târziu”.
Cu timpul, exemplul tău de puritate va vorbi mai tare decât gura
altuia, oricât de mare ar părea ea acum. Nu te teme că identitatea ta
va rămâne calomniată pe veci. Nu ai pierdut şansa de a-ţi găsi
sufletul pereche. Dacă un bărbat te iubeşte cu adevărat, atunci va
putea să treacă de zvonurile despre trecutul tău – adevărate sau nu –
şi să vadă cine eşti azi.
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(Jason) Cu o pungă în care avea masa de prânz în mână şi o
carte de ştiinţă la subraţ, un băiat de clasa a VII-a m-a abordat după
ce terminasem de ţinut un discurs la şcoala lui. Într-o voce spartă ce
indica începutul pubertăţii, m-a întrebat: „Am început o relaţie cu o
fată când eram în clasa a III-a şi am fost destul de serioşi timp de trei
ani. M-am despărţit de ea anul trecut şi acum mă întreb dacă ar trebui
să invit în oraş o altă fată”. După ce i-am oferit ce sfaturi am putut,
m-am întrebat ce înseamnă o relaţie „destul de serioasă” pentru doi
copii de opt ani.
Nu are rost să negăm: încă din anii cei mai fragezi, toţi am simţit
măcar odată că toată lumea are un partener… în afară de noi. Fetele
suferă cel mai mult din cauza acestui fenomen modern pentru că
băieţii sunt cei care fac de obicei prima mişcare. Dacă o fată nu
primeşte SMS-uri de la niciun băiat, va presupune nu numai că e
incompletă, ci şi că e ceva în neregulă cu ea. Până la urmă, trebuie să
existe un motiv pentru care nu are prieten, nu?
N-ai cum s-o consolezi. În mintea ei, e singură, antipatică şi
nimeni n-o curtează pentru că nu merită să fie iubită: probabil că va
îmbătrâni singură şi va trăi într-un apartament împreună cu
doisprezece pisici.
Ce e mai rău pentru o femeie decât să se simtă nedorită şi
neobservată? Pentru a remedia situaţia, ea va lua problema în mână şi
îşi va schimba comportamentul, într-un efort de a câştiga atenţia
bărbaţilor. Îşi coboară standardele morale şi are aventuri cu diverşi
tipi în ideea că „au şi ei nevoile lor”. Dar procedând astfel, ea ştie că
dă de la ea – şi se dă pe ea. Când se aruncă în braţele unui bărbat, îl
anunţă că nu crede că el ar fi interesat de ea altminteri. Îşi spune că
experimentează şi că se distrează, dar de fapt se pierde pe sine pe
parcurs.
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În cultura de azi, are femeia singură alte opţiuni? Da, are. În loc
să-şi măsoare valoarea în funcţie de numărul băr-baţilor interesaţi de
ea, se poate bucura de această perioadă de celibat, dezvoltându-şi
virtutea răbdării şi sentimentul că viaţa are un scop. Răbdarea ei arată
că nu va ceda în faţa unei relaţii superficiale pentru a-şi linişti dorinţa
de a avea un partener. Şi scopul ei în viaţă îi spune bărbatului că ea
nu-l aşteaptă pe el să apară ca să poată începe să trăiască.
Răbdare
Era cam zece seara, într-o sâmbătă, când eu şi prietenii mei din
liceu ne-am întors de la antrenamentul de baseball. Trecând prin
bucătărie să luăm câte ceva de mâncare, am salutat-o cu toţii
politicos pe mama care tocmai terminase de vorbit la telefon. „Cu
cine vorbeai?” am întrebat-o. „O, era mama Andreei. Andreea e
foarte supărată şi plânge.” Cu blândeţea plină de compasiune
specifică băieţilor de şaisprezece ani, am întrebat: „Ce-a apucat-o?”
Mama mi-a răspuns: „Nimeni n-a invitat-o la dansul de azi.”
Răspunsul nostru? „Serios, a fost un dans la şcoală?”
Şi cu asta am ridicat toţi din umeri şi am ieşit în curtea din spate
să jucăm baschet. Între timp, o fată drăguţă din partea cealaltă a
oraşului avea probleme teribile cu stima de sine, când de fapt n-avea
nici cel mai mic motiv să-şi facă griji. Era chiar foarte drăguţă. Doar
că noi eram nişte netoţi.
Nu te îngrijora dacă nu ai un prieten. Indiferent de vârstă,
trebuie să ştii că unii nu au curajul să invite pe nimeni la întâlnire şi
sunt prea imaturi pentru a iubi o femeie aşa cum se cuvinte. Între
timp, alţii sunt superficiali şi nu se vor obosi să facă curte unei femei
care are standarde pentru că nu se va lăsa folosită. De aceea, multe
femei ni s-au plâns că se pare că ar exista doar două tipuri de burlaci:
pămpălăii şi nemernicii. Din motive evidente, niciunul nu e de dorit.
Pentru că se pare că nu au de unde alege, multe femei se
regăsesc singure şi frustrate. Fetele de liceu se simt lăsate pe dinafară
când toate prietenele lor par să aibă pe cineva care să le scoată în oraş
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vineri seara. Studentele care speră în secret la ceva mai mult decât o
aventură fără sens stau în camerele lor de cămin şi-şi dau întâlnire cu
cursurile pentru facultate. Femeile adulte ajung acasă de la muncă şi
găsesc un mare „0” pe robotul telefonic.
Ce ar trebui să facă? Liceanca ar trebui să înţeleagă că indiferent
de cum i se par vieţile amoroase ale celorlalţi, cei mai mulţi
adolescenţi nu au relaţii serioase. Studenta ar trebui să-şi amintească
că are şanse mai mari de a găsi dragostea dacă devine o femeie
inteligentă, decât dacă face greşeli stupide la o petrecere. Cum
rămâne cu femeia de carieră care vine acasă şi robotul telefonic îi
aminteşte solemn că „Nu aveţi niciun mesaj nou”? Ar trebui să ridice
telefonul, să sune pe cineva drag şi să facă ceva pentru o viaţă mai
bună.
Când prietenii, colegii de clasă sau de muncă sar cu capul
înainte şi se implică în relaţii intense, poţi avea senzaţia că te mişti
prea încet. Adevărul e că probabil ei se mişcă prea repede. De cele
mai multe ori se despart iar şi iar pe măsură ce învaţă cum stă treaba
cu relaţiile nereuşite. Privind din afară, s-ar părea că tuturor le merge
bine cu excepţia ta. Vezi cupluri îndrăgostite ţinându-se de mână şi
privind unul în ochii altuia şi... îi invidiezi. Dar pe termen lung, cei
care se angajează în nenumărate relaţii te vor invidia pe tine pentru
că nu ai împărţit atât de multe pe cât au făcut-o ei. Unii nu au fost
niciodată logodiţi, dar trăiesc cu senzaţia că au trecut deja prin câteva
căsătorii eşuate.
Poate te gândeşti: „Nici nu vreau o relaţie intensă şi amoroasă,
vreau doar pe cineva care să sune din senin ca să mai vorbim sau să
ne petrecem timpul împreună, o persoană căreia să-i pese ce mai
fac”. În cazul ăsta, trebuie să ştii că sunt milioane de oameni care
simt acelaşi lucru. Deşi poate că asta nu-ţi uşurează viaţa, cel puţin îţi
va arăta că nu e nimic în neregulă cu tine. Dacă eşti singură, asta nu
înseamnă că eşti vreo ciudăţenie a naturii.
Pentru majoritatea femeilor, ideea celibatului e înspăimântătoare. Deşi poate îţi doreşti să te căsătoreşti şi nu-ţi place
singurătatea, ţine minte vorbele înţelepte ale unui consilier
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matrimonial: „E mai bine să fii singur şi să vrei să fii căsătorit, decât
să fii căsătorit şi să vrei să fii singur”.220
Deşi poate priveşti singurătatea ca pe un blestem, te invităm să o
vezi ca pe o alegere. De fapt, îţi recomandăm să renunţi în mod
deliberat la întâlniri pentru o vreme. Poate îţi spui: „Îh, mulţumesc
pentru sugestie, dar am fost singură destul timp”. Totuşi, există
avantaje când alegi de bunăvoie stilul de viaţă, în loc să te resemnezi
cu el. Odată ce ai îndepărtat presiunea de a avea o relaţie, poţi să te
concentrezi pe a avea relaţii de prietenie cu bărbaţi. Acest lucru va
servi ca o fundaţie mai bună pentru iubire, când va veni timpul
pentru ea. Ai şi mai multe şanse să întâlneşti mai mulţi membri ai
sexului opus, pentru că timpul tău nu e absorbit de unul singur. În
final, vei avea mai mult timp pentru să te bucuri de prietenele tale şi
de viaţa de burlăciţă.
Fă-ţi puţin timp şi pune-ţi viaţa în perspectivă. Asta nu va dăuna
şanselor tale de a găsi iubirea. Îţi va ajuta. În fond, femeile
independente sunt cele mai atrăgătoare în ochii bărbaţilor. Când o
femeie arată că abia aşteaptă să fie invitată la o întâlnire te face să te
întrebi de ce nu a fost invitată până acum. Pe de altă parte, dacă e
fericită cu independenţa ei, nu va mai părea atât de accesibilă. Va fi o
provocare. Parcă ar spune: „N-am nevoie să mă completezi, dar eşti
liber să încerci”. Pare mulţumită de sine. O atitudine pozitivă atrage
bărbaţii în mod automat. Dar această fericire trebuie să fie o bucurie
autentică. Nu poate fi o mască de fericire pe care o porţi ca să fii mai
atrăgătoare.
Cu toţii vrem iubire şi de obicei cheltuim o cantitate enormă de
energie şi nelinişte încercând să transformăm acest lucru în realitate.
Din această cauză, ideea de a-ţi găsi sufletul-pereche tocmai prin a
renunţa să cauţi intenţionat pe cineva poate părea contraproductivă.
Dar o sugerăm pentru că exact asta făceam şi eu şi Crystalina când
ne-am cunoscut.
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T.G. Morrow, Christian Courtship in an Oversexed World, Huntington, Indiana,
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Amândoi am căutat ani de zile pe „sufletul” care ne era menit.
Dar nu ne-am găsit unul pe altul până când nu am luat o pauză de la
toată tărăşenia şi ne-am concentrat atenţia numai asupra lui
Dumnezeu. În felul său, fiecare a întrebat: „Doamne, pe cine vrei în
viaţa mea?” Odată ce am făcut-o, a fost surprinzător cum voia Lui ni
s-a arătat.
Concentrează-te pe ce vrea Dumnezeu azi de la tine şi lasă-l pe
El să se ocupe de ziua de mâine. Sigur, uşor de spus, greu de făcut,
dar Dumnezeu ne dă o perioadă de singurătate în care să-i slujim Lui,
iar mulţi dintre noi fie o umplem cu relaţii trecătoare, ori ne-o
petrecem simţindu-ne groaznic de nefericiţi pentru că o viitoare
relaţie nu s-a desfăşurat aşa cum ne-am fi dorit. Când însă ne ocupăm
timpul cu lucruri sfinte, învăţăm să privim mai departe de noi şi să-i
servim pe aceia ale căror nevoi sunt mult mai mari decât ale noastre.
Dar să zicem că încerci ideea noastră. Trec câteva luni fără să se
întâmple mare lucru. Ce trebuie să faci? Ai răbdare. Să zicem că
încerci să ai răbdare şi nu se întâmplă nimic. Ce să faci atunci? Ai
răbdare. Ce antrenament pentru căsătorie este mai bun decât
răbdarea, răbdarea şi iar răbdarea? Totuşi, toată aşteptarea asta te
poate face să te întrebi: „Doamne, dacă eşti atotputernic, cum se face
că nu primesc ce vreau?”
(Crystalina) Aş spune că, în privinţa relaţiilor de dragoste, cea
mai grea virtute pentru o femeie e răbdarea. Puritatea, onestitatea,
compasiunea, umilinţa şi toate celelalte ingrediente ale iubirii sunt
mai uşor de dezvoltat. Pentru unele femei, ele vin în mod firesc.
Totuşi, când ajungem la răbdare, de obicei nu se întâmplă aşa.
Motivul poate fi teama că ne vom rata şansa de a iubi dacă nu ne
agăţăm de orice ne iese în cale. Această nerăbdare se află deseori la
baza multor decizii greşite – mai ales referitoare la sex.
Nu mai ştiu să număr de câte ori am auzit fete spunând: „Nu
suport să fiu singură”. Dar cel mai sigur mod ca ele să rămână
singure e să permită fricii de singurătate să le influenţeze deciziile.
Pentru că această fobie e atât de des întâlnită, e esenţial să o
învingem sau măcar să nu ne lăsăm dominate de ea.
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Un scop în viaţă

(Jason) La vârsta de şaptesprezece ani, Ashley şi-a părăsit
familia şi a fugit la Las Vegas cu prietenul ei de douăzeci şi patru de
ani ca să se căsătorească pe ascuns. Stătea în faţa mea pe holul gol al
liceului ei şi plângea în timp ce-şi sufleca mâneca, arătându-mi o
vânătaie pe braţ de forma mâinii soţului ei. La începutul săptămânii
se iscase o ceartă între ei pentru că el o învinuia de pierderea unei
sarcini gemelare. Înainte să-l cunoască, ea a contractat o boală cu
transmitere sexuală incurabilă, care nu-i permitea să ducă o sarcină
până la capăt. El ştia că Ashley căpătase boala respectivă în urma
unui viol, dar dădea oricum vina pe ea.
Uitându-mă în ochii ei umflaţi de plâns, am întrebat-o un singur
lucru:
– Ashley, care e visul tău în viaţă?
Ochii i s-au înseninat când mi-a explicat că visase dintotdeauna
să urmeze o carieră în teatru şi dans la New York. Mi-a spus:
– Am primit chiar şi o scrisoare de acceptare de la Universitatea
din New York!
– Şi ce te împiedică să mergi? am întrebat-o.
S-a întristat din nou:
– Nick nu mă lasă să plec din Texas.
I-am spus:
– Uite, Ashley, căsătoria ta nu-i autentică. Părăseşte-l pe tipul
ăsta, mută-te înapoi la părinţii tăi, revino cu picioarele pe pământ,
termină liceul şi apoi urcă-te în primul avion spre New York.
Am păstrat legătura cu ea o vreme ca să mă asigur că va părăsi
relaţia abuzivă. Câţiva ani mai târziu, am primit un e-mail neaşteptat
de la o studentă din New York care studia coregrafie. Îmi scria:
„Când o să am primul spectacol pe Broadway, o să-ţi trimit bilete”.
Vei observa că ceea ce a salvat-o de la o viaţă de calvar era
faptul că visa la ceva mai bun pentru ea. Când o fată nu are visuri sau
o identitate proprie, ea face din bărbaţi visul ei şi încearcă să-şi
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găsească identitatea în ei. Dacă grija ei cea mai mare e să fie
acceptată şi dorită de un bărbat, ţelurile ei pe termen lung tind să se
estompeze în fundal sau să dispară cu totul.
Dacă o fată găseşte un băiat înainte de a-şi găsi scopul în viaţă,
creşte riscul ca ea să înveselească totul în el în loc să investească în
ea. Pe măsură ce relaţia progresează, ea poate începe să se simtă
nemulţumită că nu şi-a făcut timp să-şi urmeze propriile interese. Din
aceste motive, fata trebuie mai întâi să-şi descopere scopul în viaţă
dacă vrea să dăruiască şi să primească dragoste adevărată. De fapt, o
femeie nu e pregătită să aibă un iubit dacă nu poate trăi fericită şi
fără el.
Ideea de a fi singură şi fericită poate părea paradoxală pentru
femeile care caută afirmarea bărbaţilor ca să se simtă valoroase.
Multe femei singure se vor lupta cu acest concept pentru că îşi doresc
dureros de mult o relaţie. Dar înainte ca o femeie să umple acest vid
cu un bărbat, trebuie să se întrebe: „Dacă Dumnezeu m-a lăsat pe
pământ cu un motiv, care e acela? Ce fac eu pentru a transforma
lumea într-un loc mai bun? Îmi urmez pasiunile sau trăiesc doar întro telenovelă?” Când va căuta răspunsurile la aceste întrebări, se va
găsi pe sine pe parcurs.
Eşti singură… sau singulară?
În timp ce frunzăream o revistă am observat chipul familiar al
unei foste colege de facultate. „Oare ce mai face?” m-am întrebat.
Articolul povestea că, în facultate, Shannon citise o carte despre
suferinţele unei mame din China, afectată de legea guvernului care îi
interzicea să aibă mai mult de un copil. A început să se roage pentru
China, dar nu şi-a imaginat niciodată că Dumnezeu o va folosi pentru
a îndeplini acele rugăciuni.
La un an şi jumătate după terminarea facultăţii, Shannon îşi
spunea rugăciunea de dimineaţă şi l-a întrebat pe Dumnezeu: „Cum
pot să ajung într-un orfelinat din China?” Zece minute mai târziu, i-a
sunat telefonul. Era o prietenă care o invita să lucreze ca voluntar
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într-un orfelinat… din China. Şi-a făcut bagajele şi în scurt timp se
găsea în avion fără ca măcar să cunoască limba.
Într-o zi, a fost lăsat la orfelinat un copil fără nume, subnutrit şi
cu o malformaţie din naştere numită „gură de lup”. Shannon învăţase
suficientă chineză pentru a înţelege că personalul de acolo îi spusese
să nu se ataşeze prea tare de copil pentru că va muri în curând. Nu a
fost de acord şi mai târziu povestea: „Eram convinsă că Dumnezeu
nu mi-l trimisese ca să moară, ci ca să trăiască”221. I-a pus numele
Max şi a început să-l hrănească folosind o pipetă, deoarece
diformitatea facială de care suferea îl împiedica să bea lapte din
biberon. Ca să se asigure că mănâncă suficient, Shannon dormea
împreună cu el şi, în final, l-a făcut bine.
Câţiva ani mai târziu, Shannon a început să lucreze în alt
orfelinat, unul care avea grijă de copii abandonaţi din cauza
handicapurilor lor. Cum guvernul permite oamenilor să aibă numai
un singur copil, uneori cuplurile îi resping pe cei nesănătoşi. Din
cauza sărăciei extreme, pe alocuri mamele îşi abandonează copiii în
speranţa că cineva va avea grijă de ei. De aceea, orfelinatul la care
lucra Shannon avea deseori mai mulţi copii decât puteau îngriji. Unii
erau atât de bolnavi încât aveau de trăit doar câteva săptămâni sau
luni. Astfel încât unii dintre lucrători se întrebau dacă orfelinatul nu
ar trebui să refuze copiii grav bolnavi. Propuneau, în schimb, ca
orfelinatul să-i accepte doar pe cei care aveau şanse să
supravieţuiască.
Pentru că Shannon nu putea suporta gândul ca acei copii să
moară fără dragoste şi afecţiune, şi-a deschis propriul ei centru
pentru orfani muribunzi. Orfelinatul lui Shannon, numit Loving
Heart Home, are acum în grijă unsprezece bebeluşi şi se pregăteşte
să se extindă şi să-şi dubleze capacitatea. Cu o echipă de
cincisprezece chinezoaice, are grijă de ei până se fac bine sau până se
întorc la Dumnezeu. În timpul liber, Shannon adună fonduri pentru a
plăti operaţiile ce pot salva vieţile copiilor.
221
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Unii oameni care citesc povestea ei nici nu-şi pot imagina cât de
greu ar fi să devii mama a peste zece copii muribunzi. Deşi munca e
uneori copleşitoare, Shannon a spus că ţelul ei este să umple acele
vieţi scurte cu iubire şi fericire. Una dintre femeile din echipa ei,
întrebată de ce lucrează acolo, a spus: „Dacă eu aş fi pe moarte, aş
vrea să fie cineva cu mine, să mă iubească, să aibă grijă de mine.
Aceşti copii merită acelaşi lucru”.222
Acum, hai să dăm timpul înapoi şi să schimbăm câteva detalii.
Imaginează-ţi-o pe Shannon în urmă cu zece ani. Dar în loc să
îngenuncheze pentru rugăciunea de dimineaţă şi să caute cum îl
poate sluji pe Dumnezeu, face altceva. Imaginează-ţi că stă întinsă pe
o canapea, cu un tabloid în poală, sorbind un latte şi lamentându-se
unei prietene la telefon despre cum toţi băieţii sunt nişte nemernici şi
cât de supărată e că nu are şi ea unul care să fie al ei. În timp ce
flecăreşte, observă că mai primeşte un apel. „Stai o clipă, mai am un
telefon”. Răspunde, şi – e prietena care o invită în China. Pot s-o şi
aud:
– A, mersi, dar am treabă. Mult noroc, oricum.
Clic.
– Da, era o prietenă de la biserică. Voia să merg cu ea în China.
Mă rog! Ai auzit că Daniel i-a spus Briannei că a spus Kayla că Zach
nu mai vrea să se mai vadă cu Alyssa?
Ai fost creată pentru un scop mai mare decât tine însăţi, şi numai
dăruindu-te complet pe tine însăţi te vei putea regăsi. Creatorul
universului te-a creat pentru un scop anume. Crezi acest lucru? Un
bărbat a descoperit: „Locul în care ne cheamă Dumnezeu este locul
unde foamea cea mai adâncă a lumii şi dorinţele noastre cele mai
adânci se întâlnesc”.223 Sau, aşa cum spunea o tânără:
Mi-am dat seama cât de perfect se potriveşte vocaţia unei
persoane cu cine este ea anume. Am înţeles în sfârşit că

222
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discernământul nu înseamnă să înţelegi vreun plan cosmic, înseamnă
să înţelegi gloria pentru care Dumnezeu te-a creat anume pe tine.224

Dumnezeu ţi-a dat calităţi pe care nu le-a mai dat nimănui
altcuiva. Ca femeie, ai fost binecuvântată cu anumite daruri pe care
numai o femeie le poate oferi. Misiunea ta e să descoperi acele daruri
şi să le pui în slujba lui Dumnezeu.
Prin urmare, în timpul anilor tăi de singurătate, concentrează-te
pe scopul tău în viaţă în timp ce îţi antrenezi răbdarea. Fii pregătită
să faci sacrificii. Pentru a obţine aceste calităţi, fiecare fată vă plăti
un preţ. Va trebui să-şi pună scopurile mai presus de băieţi pentru o
vreme. Ca să capete mai multă răbdare, standardele ei vor fi puse la
încercare în perioada de singurătate. În loc să oscileze mereu între
frica de singurătate şi neliniştea aşteptării, ea va deveni echilibrată şi
plină de speranţă. Dawn Eden, autoarea cărţii The Thrill of the
Chaste, remarca:
O femeie care are curajul să privească în necunoscut, să rişte o
singurătate temporară pentru şansa la o fericire de durată, nu e
„singură”. E singulară. În loc să se definească în funcţie de ce nu
are – relaţia cu un bărbat – se defineşte prin ceea ce are: relaţia cu
Dumnezeu.225

Perioada de singurătate nu înseamnă că trebuie să fii pasivă şi să
aştepţi să te sune un bărbat. Nu e nevoie de izolare totală, ci de o
detaşare sănătoasă de la toate dramele inutile. Este o perioadă în care
trebuie să te bucuri de viaţă şi să-ţi pui în ordine priorităţile. Dacă
ideea asta te intimidează, ţine minte cuvintele unui bărbat care
spunea: „Fii curajoasă, nu te teme de nimic şi nu vei rămâne
dezamăgită”.226
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Imaginează-ţi-l pe Dumnezeu stând la o masă într-un restaurant
elegant. În faţa lui se află un scaun gol, rezervat doar pentru tine. Pe
măsură ce timpul trece, se întreabă de ce nu ai răspuns invitaţiei lui.
Aruncă o privire afară şi aude un zgomot venind din spatele parcării.
Recunoscând timbrul familiar al vocii tale, se ia după el până
ajunge... la un tomberon mare de gunoi.
Te aude vorbind singură în spatele pereţilor ruginiţi: „Oh, o
coajă de la pizza. Super! Şi pe ambalajul ăsta de bomboană a rămas
puţină ciocolată!”
În ciuda locului în care te afli, e bucuros că te-a găsit şi te strigă
pe nume. Scoţi timid capul şi Dumnezeu se uită la tine cu iubire şi cu
un zâmbet slab şi trist. E trist pentru că eşti în tomberon, dar
zâmbeşte pentru că nu-ţi dai seama că îţi atârnă o coajă de banană în
păr. Ascunzându-te în siguranţa oferită de containerul masiv, eziţi să
asculţi ce are El de zis. Dar eşti curioasă.
– Am pregătit un festin pentru tine înăuntru. Homar australian,
vin alb, crème brûlée… la masă se află chiar şi un card mic cu
numele tău pe el. Dar scaunul tău era gol. Aşa că am venit să te caut.
Vrei să vii cu Mine înăuntru?
Rămâi tăcută un moment în timp ce mintea ţi-e plină de îndoieli.
Îi arunci o privire piezişă şi răspunzi:
– Nu văd niciun homar. Nici măcar nu simt mirosul mâncării.
De unde ştiu că nu vrei să mă scoţi de aici ca să mă faci să mor de
foame?
Înainte să-ţi poată răspunde, te bagi iar în tomberon şi începi să
priveşti fix la pereţii ruginiţi şi familiari. Poate că ai stat în tomberon
atât de mult timp încât nici nu mai bagi de seamă cum duhneşte. Îţi
spui: „Nu-i chiar aşa rău aici. Cel puţin ştiu la ce să mă aştept în
tomberon. Sunt pe cont propriu şi pot să mă descurc. Nu am nevoie
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de ajutorul nimănui”. Dar oricât de mult încerci să te convingi că ţi-e
bine, ştii că încă ţi-e foame. Îţi zici, mirată: „Poate spune adevărul.
Poate că există ceva mai bun”.
Dar imediat ce începi să speri, un altă glas înăuntrul tău te
reduce la tăcere: „Nu! Chiar dacă spune adevărul, n-am ce căuta în
restaurantul ăla. Uită-te la mine. Toţi or să se holbeze. Or să strâmbe
din nas când or să simtă cum miros. Vor şti unde am fost. Nu pot să-i
păcălesc. N-am ce face decât să rămân aici”.
Aşezată pe un munte de resturi, asculţi să vezi dacă pleacă, dar
El nu se mişcă. Aşteaptă. Minutele trec şi nu auzi nimic. Respiraţia ţi
se mai răreşte şi apoi Îl auzi din nou.
– Ai încredere şi ia-Mă de mână. Ştiu că nu poţi să vezi ce vreau
să-ţi ofer. Îţi pot da ceea ce îţi doreşti numai dacă ai încredere
completă în mine. Te iubesc aşa cum eşti… dar, draga mea, nu pot
să-ţi împing tomberonul în restaurant. Dacă vrei să vii cu mine,
trebuie să renunţi la el. Nu te voi forţa să faci nimic. Pot doar să-ţi
cer să ai încredere.
Observă că Dumnezeu nu te ceartă. Nu-ţi spune: „Uită-te la tine.
Ar trebui să ai mai multă minte!” Nu te motivează prin frică: „Dacă
rămâi acolo vei ajunge să arzi în groapa de gunoi a oraşului!” Te
iubeşte. Ştie că, dacă vei cunoaşte dragostea Lui, viaţa ta nu va mai fi
niciodată la fel. El poate doar să aştepte şi să spere că-ţi vei aminti
promisiunea făcută cu mii de ani în urmă, prin slujitorul Său David în
Psalmul 84: „Căci mai mult face o zi în curţile Tale decât o mie în
altă parte”.
Ia-L de mână şi nu-ţi fie teamă să speri. Viitorul tău depinde de
asta.
Acceptă invitaţia
Crezi că Dumnezeu are o invitaţie care te aşteaptă? Dacă nu, de
ce? Poate că suferinţa prin care ai trecut te-a făcut să te îndoieşti de
existenţa lui Dumnezeu. Poate te-ai gândit: „Dacă Dumnezeu e atât
de bun şi iubitor, de ce mi s-au întâmplat atât de multe lucruri rele?
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Dacă e atât de puternic, de ce nu a împiedicat acele lucruri să se
întâmple?”
Suferinţa neexplicată a făcut mulţi oameni să renunţe la ideea
unui Dumnezeu care este persoană şi ne iubeşte. Alţii cred că
Dumnezeu nu îi mai iubeşte din cauza lucrurilor pe care le-au făcut
în trecut. În ambele cazuri, mulţi se rezumă la a spune: „Nu prea mă
interesează chestia asta cu Dumnezeu”.
Poate că analogia e simplistă, dar persoana care pretinde că nu o
interesează prea tare „chestia cu Dumnezeu” ar putea fi comparată cu
ghinda care pretinde că nu prea o interesează „chestia cu pământul”.
Cu alte cuvinte, „Nu prea mă interesează de unde am venit sau
încotro mă îndrept. Nu mă interesează singurul lucru care poate da
sens vieţii mele sau îmi poate împlini existenţa”. Dacă am fost creaţi
de Dumnezeu, pentru Dumnezeu, atunci vieţile noastre nu vor avea
sens fără El. Dacă ne-am pierdut din vedere originile, ne vom rata
destinul. Suntem făcuţi pentru mai mult decât ceea ce ne poate oferi
această lume.
Imaginează-ţi că faci cumpărături într-un mall necunoscut şi
mergi la ghişeul de informaţii. Când te uiţi pe hartă, nu spune unde
eşti şi nu arată numele magazinelor. Experienţa ta la cumpărături ar
fi frustrantă pentru că ai rătăci fără ţintă. Sau poate că ăsta ar fi Raiul
pentru tine, n-am de unde să ştiu. Ce vreau să spun e că nu trebuie să
trecem prin viaţă întrebându-ne dacă are vreun sens. Dumnezeu a
avut un plan concret pentru care te-a creat. Existenţa ta nu este un
accident şi viitorul tău e pe mâini bune – dacă doreşti să i-l
încredinţezi Lui.
Încrederea e cheia care deschide uşa spre planul lui Dumnezeu
pentru tine. Dacă ţi-e teamă de planurile pe care ţi le-a rezervat, caută
originea acestei temeri. În ce moment din viaţa ta ţi-ai pierdut
încrederea în Dumnezeu? Reflectând asupra acestui lucru, unii pot
identifica o tragedie care i-a făcut să-şi piardă credinţa. Multora le
vine greu să creadă în ideea unui Dumnezeu iubitor pentru că au fost
martorii unei lipse profunde de iubire din partea oamenilor care ar fi
trebuit să-i iubească. Mult prea des, un tată sau un alt bărbat se află la
baza acestor răni.
309

CUM SĂ-ŢI GĂSEŞTI

Sufletul-pereche FĂRĂ SĂ-ŢI PIERZI SUFLETUL

Se spune că relaţia unei persoane cu Dumnezeu începe acolo
unde se sfârşeşte relaţia cu tatăl ei. Lucrurile nu stau întotdeauna aşa,
dar dacă ai un tată abuziv, absent sau imposibil de mulţumit, e uşor
să transferi aceste calităţi asupra ideii tale despre Dumnezeu. Dacă
simţi că tatăl tău de pe pământ e mereu dezamăgit de tine sau nu e
disponibil emoţional, devine greu să-ţi imaginezi un Dumnezeu care
te iubeşte necondiţionat şi care îţi este mai apropiat decât propria
respiraţie. Unele femei se pot întreba: „Cum pot să am încredere întrun Dumnezeu pe care nu îl văd dacă nu pot să am încredere nici
măcar în oamenii pe care îi văd? Dacă Dumnezeu e iubire şi eu nu
mai cred în iubire, cum să mai cred în Dumnezeu?”
Sentimentele tale despre Dumnezeu nu sunt măsura apropierii
Lui de tine. Iubirea Lui nu trebuie câştigată. E un dar. Încearcă să
cuprinzi cu gândul următorul lucru: Dumnezeu nu numai că te
iubeşte, dar te şi place.
„Ştiu, ştiu. Dumnezeu mă iubeşte.
Dar eu vreau un bărbat care să mă iubească!”
Cuvântul evreiesc pentru suflet-pereche este b’shert. O femeie
de origine ebraică mi-a explicat mai demult că, pentru ea, cuvântul
înseamnă că sufletul-pereche e vizibil numai persoanelor care trăiesc
urmând voia lui Dumnezeu. Ai putea trăi peste drum de el toată viaţa
fără să ştii că e sufletul tău pereche pentru că nu trăieşti aşa cum te-a
chemat Dumnezeu să trăieşti.
Cum poţi trăi după voia lui? În Evanghelia după Matei, Domnul
spune: „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea lui, şi
toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra”.227 Oricât de umană ar
fi tentaţia, nu putem spune: „Bine, Doamne. Dacă tot ce trebuie să
fac ca să am ce vreau e să Te pun înainte de toate, atunci declar că
eşti mai presus de toate. Acum pot să am ce vreau?” Nu merge aşa.
Maturitatea spirituală îşi face apariţia numai prin suferinţa
îndelung răbdătoare. Ani de aşteptare, de întrebări şi de speranţă
227
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trebuie să treacă poate în timp ce te ţii strâns de El în credinţă,
permiţându-i să dea formă speranţelor şi chiar dorinţelor tale.
Dacă eşti frustrată din cauză că Dumnezeu nu ţi-a scos încă în
cale sufletul-pereche, poate că există un motiv pentru care încă nu a
sosit rândul tău. Uneori transformăm iubirea într-un zeu, şi acest idol
trebuie spart. Iubirea omenească este un lucru frumos de dorit şi de
găsit. Visul de a iubi nu trebuie abandonat. Dar când devine centrul
universului nostru, cauza bucuriei sau a disperării noastre şi
dictatorul inimii noastre, visul trebuie pus în mâinile lui Dumnezeu,
singurul care ne poate îndeplini cele mai adânci dorinţe.
Pentru că inima omului este făcută pentru a iubi, căutăm această
iubire neobosiţi. Dar poate că am întâlni-o mai repede dacă am lăsa-o
pe ea să ne găsească pe noi. Ce vreau să spun sunt următoarele: vei
deveni mai atractivă în ochii persoanei pe care ţi-a sortit-o
Dumnezeu când devii femeia pe care Dumnezeu te îndeamnă să fii.
Prin urmare, ţine ochii aţintiţi spre Rai şi nu spre pământ. E
mai mare riscul să ne ratăm „jumătatea” dacă încercăm mai degrabă
într-una să o găsim. Dăm mai multă atenţie lucrurilor pe care le
vrem noi decât lucrurilor pe care le vrea Dumnezeu. Ascultă ce-ţi
spun: nu-ţi vei rata „jumătatea” dacă ai privirea aţintită asupra lui
Cristos. El nu va îngădui să se întâmple aşa ceva. Dar dacă nu te
concentrezi asupra lui Dumnezeu, atunci garantat vei pierde timpul
cu bărbaţi care nu sunt meniţi pentru tine. Când nu avem încredere
în Dumnezeu, avem tendinţa de a ne lua soarta în propriile mâini. Şi
atunci devenim cei mai mari duşmani ai noştri. Când începem să-l
vedem pe Dumnezeu ca pe un obstacol în calea celor mai mari
dorinţe ale noastre, putem fi siguri că suntem departe de a le găsi.
Poate te-ai gândit că Dumnezeu te-ar ţine departe de băieţi la fel
cum băieţii te ţin departe de Dumnezeu. Dar nu trebuie să fie aşa.
Dumnezeu nu ar trebui privit ca a cincea roată la căruţă sau ca un
musafir neinvitat. El e sursa iubirii. Atât cât o femeie îl poate iubi pe
Dumnezeu, tot atât va putea iubi şi un bărbat. Şi cu cât iubeşte mai
mult un bărbat, cu atât îl duce mai aproape de Rai. Când oamenii
descoperă că Dumnezeu e singurul care poate perfecţiona dragostea
dintre ei, se regăsesc mai apropiaţi ca niciodată unul de altul.
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Să mergi cu Dumnezeu înseamnă
să mergi pe calea Lui
Ai avut vreodată o prietenă care era într-o relaţie nocivă? În
ciuda faptului că tu şi toate prietenele tale aţi implorat-o să deschidă
ochii şi să-l părăsească, ea a rămas cu el. Se şi supăra pe tine pentru
că îi scoteai în evidenţă problemele, ori te acuza că eşti geloasă. Nu
gelozia era motivul pentru care voiai să se despartă de el şi nici
pentru că ai fi vrut ca ea să urmeze regulile tale. Voiai doar ce era
mai bun pentru ea. Probabil ai privit cum lua nenumărate decizii
greşite şi-ţi frângeai mâinile de frustrare în timp ce îţi doreai ca ea să
fi avut încredere în tine.
În acelaşi fel, Dumnezeu nu se supără pe noi că nu îi respectăm
regulile. Vrea să ne vadă fericiţi şi ştie ce anume ne va aduce bucurie
sau disperare în cele din urmă. Cu toţii avem tendinţa să credem că
„Dumnezeu are ceva cu mine. E împotriva mea. E zgârcit”. Dar dacă
ne uităm înăuntrul inimilor noastre şi începem să petrecem mai mult
timp rugându-ne, descoperim că noi suntem cei care suntem
„zgârciţi”. Dacă i-am oferi totul lui Dumnezeu, am realiza cât de
generos a încercat El să fie cu noi. Din cauza încăpăţânării noastre,
de multe ori ne agăţăm de lucruri pe care nu ni le dorim cu adevărat.
doar pentru că ne îndoim că există ceva mai bun.
Trebuie să renunţăm la această atitudine neîncrezătoare. În loc
să vedem ascultarea ca pe ceva care presupune supunerea noastră şi
dominaţia lui Dumnezeu, trebuie să vedem că ascultarea noastră faţă
de Dumnezeu e o expresie a încrederii iubitoare şi a lăsării în voia
Lui. Legile divine sunt create de iubire şi ar trebui respectate cu
iubire.
O viaţă fericită nu se întemeiază pe o colecţie de „să nu...”. Isus
Cristos nu a murit pe cruce pentru a ne da mai multe reguli de urmat.
A murit pentru a ne salva şi pentru a obţine în numele nostru harurile
necesare ca să iubim aşa cum am fost creaţi să iubim. În loc să te
gândeşti că Dumnezeu e un judecător distant care stă pe un tron
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împărătesc aşteptând să dea verdictul, mai bine lasă ideea asta
deoparte pentru moment. Într-adevăr, Dumnezeu ne-a dat legi. El va
fi judecătorul nostru. Dar în final vom fi judecaţi de un Dumnezeu
care este iubire, în baza dorinţei noastre de a reflecta iubirea Lui.
Pentru Dumnezeu, ideea de spiritualitate nu e ceva ce ne ia o oră
din viaţă în fiecare duminică. El vrea o relaţie cu fiecare dintre noi, o
relaţie care va pătrunde şi transforma felul în care abordăm fiecare
aspect al vieţii noastre. Asta include munca noastră, studiile şi mai
ales relaţiile noastre. Din această cauză, viaţa unei femei creştine ar
trebui să fie o expresie a iubirii ei pentru Dumnezeu. Asta e valabil şi
pentru modul în care îşi foloseşte trupul. Într-un fel, puritatea
înseamnă să îţi încredinţezi trupul lui Dumnezeu. Arată că vei aştepta
răbdătoare timpul pe care Dumnezeu l-a desemnat ca să primeşti un
soţ. Între timp, nu te vei grăbi să te agăţi de plăcerile căsătoriei fără a
fi căsătorită.
Puritatea nu înseamnă să urmezi un pomelnic de legi. Înseamnă
să te întâlneşti cu Dumnezeu şi să vrei să-i dăruieşti totul pentru că îţi
dai seama că El ţi s-a dăruit ţie complet. Nu înseamnă că trebuie să
ajungem la perfecţiune pentru El. De fapt, trebuie să-i permitem să
ne iubească tocmai atunci când suntem cel mai imperfecţi.
Poate-ţi spui: „Să zicem că fac toate chestiile astea spirituale şi
încerc să fiu sfântă de tot. Dar dacă nu există bărbaţi buni pe lume,
care-i rostul? Dacă mă ţin tare şi rămân pură, şi el nu se arată
niciodată?” Noi te-am întreba: şi dacă el aşteaptă şi tu nu te arăţi
niciodată? Şi dacă-ţi cobori standardele ca să-l găseşti, şi bărbatul
potrivit trece pe lângă tine? Te vei întreba mereu ce ar fi putut să fie.
În loc să-ţi faci griji despre toate aceste scenarii, îţi dau o idee mai
bună: îngrijeşte-te de ce-i al Domnului şi lasă-l pe El să aibă grijă de
tine.
Setea de iubire veşnică
După o aventură, o studentă din Maryland ni se plângea de un
sentiment implacabil de nemulţumire şi descurajare. Scria în e-mailul
trimis: „Chiar există băieţi de treabă?” Ca să facă faţă dezamăgirii,
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îşi găsea alinarea în ciocolată, cumpărături şi nopţi petrecute în oraş
cu fetele. Într-o sâmbătă noaptea, pentru că majoritatea magazinelor
erau închise şi ea rămăsese fără ciocolată, o prietenă din cămin i-a
sugerat să iasă în oraş. Cele două au condus până la Annapolis228 în
speranţa că vor da peste ceva marinari.
Când au ajuns în oraşul fremătând de pe malul mării, au hotărât
să-şi înceapă seara cu o vizită rapidă la o biserică din apropiere. Au
intrat într-o capelă de adoraţie de la subsolul unei biserici situate la
câteva străzi depărtare de bulevardul principal, cu baruri şi
restaurante. Spunea mai departe:
Când am îngenuncheat în liniştea de acolo, nu am putut să nu
observ un cuplu tânăr care se ruga. El stătea în genunchi şi se
ruga cu ochii închişi. Ea era însărcinată. I-am privit câteva
momente şi am ştiut că voiam şi eu genul acela de relaţie. M-am
rugat: „Doamne, Te rog să-mi arăţi că măcar există băieţi
«normali» şi credincioşi în lume… Condu-mă la un băiat care să
mă aducă tot mai aproape de Tine… şi până ne faci cunoştinţă,
Doamne, îndrumă-ne pe amândoi spre Tine”.
Nu mult după această rugăciune, a cunoscut un tânăr care în
sfârşit îi aprecia valorile morale. În trecut, fusese deseori ridiculizată
din cauza acestor valori. Dar el, „fără să ştie, a făcut ca fiecare
experienţă ruşinoasă şi fiecare moment de singurătate din anii de
liceu să dispară”. Băieţi decenţi chiar există. Ai încredere în
Dumnezeu şi păstrează-te pentru unul din ei.
(Re)Găseşte-te în El
Pentru a găsi dragostea, trebuie să te găseşti mai întâi pe tine. De
cele mai multe ori, oamenii se tem că, dacă se vor apropia mai mult
de Dumnezeu, acesta le va şterge orice urmă de personalitate. E chiar
invers. Câte femei nu au spus în mijlocul păcatului şi al disperării lor:
„Eu nu sunt aşa. Nici măcar nu mai ştiu cine sunt”. Într-adevăr, cu
228
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cât te îndepărtezi mai mult de Dumnezeu, cu atât te îndepărtezi mai
mult de adevărata ta identitate.
Dumnezeu nu vrea să-ţi ia identitatea. El speră să ţi-o împlineşti.
Dacă în ultimul timp nu ai fost tu însăţi, El te va ajuta să revii la
normal. Pe măsură ce relaţia ta cu El creşte, vei învăţa că sfinţenia nu
este un cadou rar dăruit femeilor pioase în vârstă. Este chemarea
fiecărei persoane şi reprezintă înflorirea deplină a personalităţii tale.
Persoana care e departe de Dumnezeu este ca o sămânţă care nu a
prins rădăcini în pământ, ci s-a rostogolit pe un drum pietros.
Oamenii sfinţi din lume sunt seminţele care s-au transformat în
trandafiri. Dar fiecare floare – fiecare persoană – are o strălucire
unică şi îşi atinge pe deplin potenţialul numai când e ferm
înrădăcinată în Dumnezeu. Un bărbat spunea: „Cu cât o femeie este
mai sfântă, cu atât mai mult devine femeie”.229
Dacă asociezi sfinţenia cu puritanismul, îţi va veni greu să crezi
acest lucru. Dar dacă sfinţenia este împlinirea identităţii tale date de
Dumnezeu, atunci numai prin harul Lui vei deveni ceea ce ai fost
creată să fii. Pentru a-l urma, nu trebuie să-ţi suprimi darurile,
talentele şi celelalte calităţi de care dispui. De fapt, el poate dori să
foloseşti aceste daruri pentru un scop mai mare decât ţi-ai imaginat tu
vreodată!
Alegerea unei vieţi puse în slujba Domnului e un lucru ce ar
trebui făcut pentru binele tău şi pentru binele lumii. Multe lucruri
depind de decizia ta, dacă spui da sau nu lui Dumnezeu – nu numai
odată, ci zilnic. În cartea ei, The Privilege of Being a Woman, Dr.
Alice von Hildebrand le reaminteşte femeilor:
Cât timp femeile sunt credincioase chemării lor „religioase”,
lumea este în siguranţă. Dar pericolul care ne ameninţă azi este
tocmai revolta metafizică a feministelor care şi-au pierdut total
din vedere vocaţia pentru că au devenit oarbe faţă de
supranatural.230
229
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Când femeile pierd din vedere chemarea lor la sfinţenie, întreaga
lume are de pierdut. Dacă vrei să ajuţi la salvarea lumii (să nu crezi
că exagerăm), începe prin a face un inventar al vieţii tale spirituale.
Întreabă-te:
• Vreau să-L mulţumesc pe Dumnezeu sau încerc să îmi fac mie
pe plac şi sper totodată că asta nu-L va răni?
• Mă preocupă mai mult să fiu acceptată de bărbaţi sau să fiu
acceptată de Dumnezeu?
• A cui inimă vreau s-o câştig?
• Îl aştept eu pe Dumnezeu sau Dumnezeu mă aşteaptă pe mine?
De asemenea, analizează-ţi obiceiurile zilnice şi compară timpul
şi energia irosite pe aparenţa fizică cu efortul depus pentru
înfrumuseţarea sufletului tău. Nu e nicio problemă să vrei să arăţi
minunat. Dar ai grijă ca sufletul tău să fie la fel de frumos.
Poate că e timpul ca viaţa ta spirituală să fie reanimată. Dacă în
trecut duceai o viaţă devotată rugăciunii, întoarce-te la acel obicei.
Dacă n-ai fost niciodată prea evlavioasă, nu-ţi fie teamă să
aprofundezi acest aspect al vieţii tale. Dumnezeu nu e greu de găsit.
Probabil că tu eşti cea care a făcut pe inabordabila!
Reanimare spirituală
Dacă ideea de a duce o viaţă spirituală te intimidează, trebuie să
te gândeşti cine cui face curte. Dumnezeu tânjeşte după dragostea ta.
Lasă-l să-ţi facă. Îi este dor de tine. Uneori, când încercăm să ne
apropiem mai mult de Dumnezeu, ne simţim copleşiţi pentru că ne
gândim că progresul nostru spiritual depinde exclusiv de calitatea
eforturilor noastre. În aceste momente, este înviorător să-ţi aduci
aminte că Dumnezeu este cel care ne curtează.
Nimeni nu vine la Dumnezeu ca sfânt. Cu toţii venim la el ca
cerşetori. (Jason) Când eram în facultate, îmi aduc aminte că unul
dintre profesori ne explica relaţia cu Dumnezeu-Tatăl astfel:
imaginează-ţi o fetiţă care voia să-i cumpere tatălui ei un cadou de
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ziua lui. S-a dus la el şi i-a spus: „Tati, vreau să-ţi cumpăr un cadou,
dar nu ştiu ce vrei”. Bucuros de iniţiativa ei, el i-a răspuns: „Mi-ar
plăcea o cravată nouă, scumpa mea”. Fetiţa s-a uitat la el şi a
adăugat: „Dar nu pot să merg până la magazin. Poţi să mă duci tu?”
Cei doi se urcă în maşină şi merg împreună la magazin. Odată ajunşi
acolo, fetiţa îi spune să-şi aleagă ce cravată îi place pentru că vrea să
i-o cumpere pe cea preferată. După ce caută o vreme împreună, tatăl
găseşte cravata potrivită. Când cei doi se apropie de casa de marcat,
fetiţa îl strânge de mână, se uită în sus la el cu ochii ei căprui
irezistibili şi îi spune: „Tati, nu am bani. Poţi s-o cumperi tu?” Tatăl
plăteşte bucuros pentru cadoul său şi cei doi părăsesc magazinul.
De ziua lui, ea îl priveşte nerăbdătoare cum deschide ambalajul
cadoului. Când tatăl vede cadoul, ochii i se umezesc, îşi ia fiica în
braţe şi o sărută pe creştet, mulţumindu-i că s-a gândit la el. Aceasta
este inima Tatălui Ceresc. Nu e greu să-i faci pe plac. Pentru că eşti
fiica lui, te iubeşte mai mult decât ar putea s-o facă cel mai devotat
tată. Nu trebuie să te duci la El cu o aureolă. Du-te aşa cum eşti,
pentru că tu eşti darul pe care şi-l doreşte. Dacă te-ai îndepărtat de
Dumnezeu, nu l-ai făcut să aştepte destul?
Ca să-L poţi lăsa pe Dumnezeu să lucreze liber în viaţa ta, fă-ţi
timp pentru tihnă. Vieţile noastre sunt pline de atâta zgomot şi
agitaţie încât rareori ne rupem din timp pentru a ne ruga. Minţile
noastre sunt pline de întrebări ,dar cât de des stai locului îndeajuns de
mult ca să poţi auzi răspunsurile lui Dumnezeu? Vocea lui nu va fi
una perceptibilă. Dar când începi să ignori distragerile constante şi
să-ţi linişteşti sufletul, vei observa că mesajele Lui devin tot mai
clare în inima ta. Nu-ţi fie teamă să le asculţi.
Adevăratul motiv pentru care oamenii nu se opresc să-l asculte
pe Dumnezeu nu e că nu cred că le va vorbi. Le e teamă că o va face.
Le e teamă de ceea ce El are de spus, şi de aceea se înconjoară cu şi
mai mult zgomot, prieteni sau lucruri. Sau se implică în cauze bune,
cum ar fi munca voluntară, într-un efort de a-şi devia atenţia de la
singurul lucru pe care Dumnezeu îl cere de la ei. O tânără mi-a spus:
„Rugatul mă cam sperie. Mă gândesc că dacă mă rog ori o să primesc
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un răspuns pentru care nu sunt pregătită, ori un răspuns căruia nu-i
pot face faţă”.
Nu fi intimidată de rugăciune. Dacă nu te rogi mult, începe prin
a vorbi cu Isus mai mult, citeşte Scriptura şi mergi duminica la
Liturghie. Mergi la o reculegere, dacă poţi. Când te rogi, foloseşte în
mod specific numele lui Isus, nu doar „Dumnezeu” sau „Domnul”.
Folosirea numelui Său ne face să încetinim ritmul şi ne reaminteşte
că nu bodogănim de unii singuri despre problemele noastre. Vorbeşti
cu o Persoană. Vorbeşte-i de la inimă la inimă şi El o să te înveţe
cum să te rogi. Dedică-i puţin timp dimineaţa, în drum spre serviciu
şi seara înainte de culcare. Consecvenţa rugăciunilor simple este mai
importantă decât să te rogi mult şi neregulat.
Nu ne putem aştepta să creştem din punct de vedere spiritual
dacă avem impresia că timpul pentru rugăciune o să vină pur şi
simplu de la sine. Prin urmare, alege-ţi un timp fix pentru rugăciune
şi respectă-l. Sfântul Pavel a spus că trebuie să ne rugăm constant.231
Pentru asta, trebuie să începem de undeva. Un duhovnic îşi sfătuia
studenţii: „Rugaţi-vă zilnic cincisprezece minute. Măriţi timpul dacă
puteţi, scurtaţi-l dacă trebuie, dar niciodată să nu-l omiteţi”.232 Un alt
maestru spiritual recomanda:
Nu uita niciodată că la începutul fiecărei zile Dumnezeu are
pregătit harul necesar zilei respective. Ştie exact când vom risca
să cădem în păcat… şi dacă îi cerem, ne va oferi tot ne trebuie. De
aceea diavolul face tot ce poate ca să ne împiedice să spunem
rugăciunea de dimineaţă sau ca să o spunem greşit.233

Nu căuta trăiri spirituale sau experienţe emoţionale atunci când
te rogi. Caută-l pe Dumnezeu. Bunele sentimente nu strică, dar nu
trebuie căutate ca un scop în sine, ori sufletul nostru se va nelinişti
231
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când ele ni se vor lua. Când ne ataşăm prea tare de mângâierile
sufleteşti, facem greşeala de a crede că apropierea noastră de
Dumnezeu se măsoară în funcţie de intensitatea experienţelor noastre
religioase. Dar nu e aşa. De fapt, se spune că rugăciunea adevărată
începe atunci când te rogi deşi nu vrei s-o faci.
Poţi să te rogi oricând. Poţi s-o faci chiar acum, în timp ce
citeşti! Trebuie doar să-ţi deschizi inima în faţa lui Dumnezeu. În
chiar acest moment, dacă Isus ar vorbi direct inimii tale obosite,
poate ar spune cam aşa ceva:
Ascultă cu grijă cuvintele Mele ca să-ţi pătrundă în suflet.
Nu-ţi pierde speranţa în Mine. Ai încredere numai în Mine şi nu
dispera. Dragostea Mea nu te va dezamăgi niciodată. Ştiu cât de
mult îţi doreşti dragostea perfectă. Află că această dorinţă – şi
împlinirea ei – vin numai de la Mine. Dă-Mi inima ta toată în
fiecare zi. Fă-Mă obiectul speranţei tale. Dacă nu ai pace, înseamnă
că nu ai încredere deplină. Cu cât Îmi vei cunoaşte dragostea, cu
atât vei avea încredere în Mine. Pacea pe care o doreşti poate fi
găsită numai în voia Mea pentru tine. Dacă simţi durere, nelinişte
sau îngrijorare, dăruieşte-Mi îndată inima ta. Oferă-Mi acei
oameni, planuri şi griji care te apasă. Dă-Mi trecutul, prezentul şi
viitorul tău. Îţi voi curăţa inima astfel încât să poţi trăi cu harul de a
îndeplini voinţa Mea sfântă şi perfectă cu spirit de bucurie. Ţi-ai
văzut slăbiciunile. Vino la Mine fără ezitare când ai necazuri, iar
Eu te voi umple cu puterea Mea divină şi cu iubirea Mea. Nu-ţi fie
teamă. Ai răbdare şi încredere că apele tulburi din sufletul tău vor
fi iar calme. Nu fi abătută. Bucură-te în suferinţa ta. De ai putea
vedea cât de apropiate devin inimile noastre! De-ai şti bucuria pe
care o am aşteptându-te. Nu îţi voi arăta asta chiar acum. Vreau să
îţi văd credinţa. Eu îţi dau harul. Acceptă-l, şi slăveşte pe Tatăl
meu.
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(Crystalina) În timp ce îl vizitam pe Jason pentru prima oară în
San Diego, am mers la biserica lui ca să petrecem puţin timp în
capelă. După ce am ieşit din maşină m-a întrebat nonşalant: „Ştii,
mâine trebuie să ţin un discurs despre castitate la un liceu local. Vrei
să urci cu mine pe scenă şi să spui şi tu partea ta?”
Deşi ne cunoscusem la o conferinţă despre castitate în urmă cu
un an, el nu ştia că eu nu aveam o „parte” a mea. Aproape nimeni numi cunoştea trecutul – nici măcar el! Nu eram nici prieteni oficial,
dar era clar că aveam sentimente puternice unul pentru celălalt. Şi
acum îmi spunea să urc pe scenă şi să dau o mărturie în faţa unui
liceu întreg, când nici nu ştia ce avea să audă?
Mă simţeam groaznic. M-am bâlbâit: „Îh, păi, dacă ţin discursul,
ce crezi că ar trebui să spun?” Când ne-am apropiat de uşa capelei,
mi-a spus: „Nu ştiu. De ce nu-l întrebi pe Isus? Îţi va spune el”. Cu
asta, am intrat în capelă… şi în restul vieţii noastre împreună.
În timp ce mă rugam, mi-am pus toate temerile în faţa lui
Dumnezeu:
Ce va crede Jason despre mine dacă îi spun adevărul? El şi-a
păstrat virginitatea pentru căsătorie şi sigur crede că şi eu am făcut
la fel. Ce vor crede părinţii lui când vor afla? Ce drept am eu să
vorbesc despre castitate? Cine ar vrea să mă asculte pe mine? Ce
am eu de oferit? Nu am o diplomă în teologie. O să-l fac de râs
atât pe Jason cât şi pe mine! Doamne, cum am ajuns în situaţia
asta? Cum de m-ai băgat în situaţia asta?

După ce am plecat din capelă, am pornit spre apartamentul lui ca
să luăm cina. Aşezată în scaunul din dreapta şoferului, am început
timid: „Jason, trebuie să-ţi spun ceva… ştii cât de mult cred în
castitate şi că trebuie să te păstrezi pentru căsătorie? Ei bine, nu am
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crezut dintotdeauna”. Şi aşa am început să-i povestesc despre trecutul
meu. A fost fără îndoială cea mai grea conversaţie din viaţa mea. Nu
ai cum să scapi uşor, pentru că nu e chiar lucrul despre care vrei să
vorbeşti când începi să te îndrăgosteşti de cineva!
În liceu, voiam să impresionez băieţii. Ştiam exact ce să spun şi
ce să fac pentru a le capta atenţia. Dar vremea măştilor şi a jocurilor
se sfârşise. În sfârşit cunoscusem un bărbat a cărui părere despre
mine conta cu adevărat. Nu voiam să-l dezamăgesc, dar ştiam că nu o
să mă pot ascunde la infinit. Ori avea să mă iubească pentru persoana
care devenisem, ori avea să-şi piardă interesul din cauza trecutului
meu. Nu aveam alternativă decât să mă predau şi să sper.
Nu cred că ştia cum să reacţioneze, pentru că devenisem o
persoană complet diferită. Crystalina pe care o ştia el purta fuste
modeste, făcea muncă de voluntariat şi citea cărţi despre castitate. Pe
măsură ce-i spuneam despre trecutul meu, puteam să-mi dau seama
că inima lui se îngreuna. Voiam să-i ofer alinare, dar înainte să
realizez ce se întâmplă, el îmi ştergea mie lacrimile. El îmi oferea
mie alinare şi-mi reamintea că acum eram o făptură nouă.
În dimineaţa următoare, Jason mi-a înmânat microfonul în faţa a
600 de adolescenţi care mă priveau cu ochi mari. La fel cum făcusem
pentru el, mi-am deschis inima în faţa elevilor şi le-am spus despre
cum m-am pierdut treptat şi apoi m-a găsit Cristos în toiul celei mai
grele perioade din viaţa mea.
La sfârşit, tinerii au început să urce pe scenă. Mulţi aveau
lacrimi în ochi, m-au îmbrăţişat şi mi-au mulţumit că am fost atât de
onestă. Era copleşitor pentru că nu ştiam cum aveau să mă
primească. Am plecat împreună cu Jason de la şcoală şi el a
remarcat: „Cred că am face o echipă grozavă”.
După ce am ajuns acasă, am început să procesez ceea ce tocmai
se întâmplase. Când elevii mi-au mulţumit, am fost uimită să văd cât
de multe fete au nevoie de modele feminine vrednice de urmat.
Inimile lor sunt atât de bune, şi sunt gata să urmeze pe cineva. Parcă
ar aştepta să vină cineva în care au încredere şi care să le dea voie să
se ridice. Întrebarea pe care eu şi Jason o avem pentru tine este: eşti
gata să le conduci prin mărturia vieţii tale?
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Wendy Shalit a aruncat femeilor o provocare vrednică de luat în
seamă atunci când scria:
Gândeşte-te cum fetele din ziua de azi trebuie să fie slabe,
disponibile şi mereu sexy. În acelaşi timp, trebuie să nu aibă
speranţe, sentimentalisme sau vulnerabilităţi. Trebuie să fie
agresive şi totuşi ademenitoare. Să te împotriveşti noii mode de
fete rele e complicat şi ai nevoie de o cantitate enormă de
încredere. Dar… se poate.234

Nu numai că se poate, dar trebuie. Totuşi, schimbarea trebuie să
înceapă mai întâi în inimile noastre. Când un ziar britanic a invitat
numeroşi autori eminenţi să scrie eseuri pe tema „Ce e în neregulă cu
lumea?”, faimosul scriitor catolic G. K. Chesterton a trimis un eseu
cu o singură propoziţie: „Dragii mei domni, eu sunt”.
E uşor să vorbeşti despre rezolvarea problemelor lumii. Ce-i mai
greu e să priveşti obiectiv la propriile tale defecte. Înainte să putem
salva restul lumii trebuie mai întâi să ne salvăm pe noi înşine.
Uneori, devenim atât de preocupate de senzualitate încât ne
vlăguieşte toată viaţă din noi şi nu mai facem nimic nobil sau măreţ
pentru lume. Ne blocăm atât de mult pe confortul emoţional al unei
relaţii sau pe căutarea plăcerii încât nu mai avem timp să ne gândim
la altceva în afară de noi. Lumea are nevoie de strălucirea ta. Acum
mai mult ca niciodată. O generaţie curajoasă de femei trebuie să
clădească o dinastie şi să reinventeze o generaţie nouă de feminitate
pură, fără compromisuri.
În fiecare zi, oamenii râd de felul în care creştinii privesc
relaţiile de dragoste, căsătoria şi sexualitatea, sugerând că noi credem
că sexul este un lucru murdar, rău şi mortal. În realitate, noi suntem
cei ce cred că sexul e frumos, bun şi dătător de viaţă. Nu avem nicio
problemă cu oamenii care laudă sexul. Problema e când lumea nu
reuşeşte să vadă măreţia lui, uitând că el trebuie să fie cea mai
frumoasă expresie a iubirii dintre un soţ şi o soţie. Deoarece sexul
trebuie să fie ceva măreţ, merită să-l aştepţi.
234

Shalit, Girls Gone Mild, pag. 40 – n.a.
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Acest stil de viaţă e posibil pentru toată lumea, dar mulţi se
comportă de parcă nu e de ei deoarece nu vor să renunţe la viaţa lor
de acum. Ne plângem: „Nu ştiu ce să fac!”. Dar uneori, când spunem
că suntem confuzi, ceea ce înseamnă asta cu adevărat e că ştim foarte
bine ce trebuie să facem – dar nu vrem s-o facem.
Lumea nu-şi mai poate permite ca ţie să-ţi fie teamă. În Vechiul
Testament, Dumnezeu a transformat o simplă femeie de origine
evreiască pe nume Estera în regina Persiei. Datorită curajului şi
credinţei sale, a prevenit masacrarea unui număr mare de oameni
nevinovaţi. Înainte de a împiedica uciderea lor, cineva i-a spus: „Şi
cine ştie dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăţie?”235
Şi tu la fel. Dumnezeu nu numai că te-a chemat la viaţă, ci a ales
ca tu să trăieşti la acest moment în istorie… pentru că e nevoie de
tine acum în Împărăţia sa. Prin urmare, indiferent de cât de pur sau
impur este trecutul tău, să nu subestimezi niciodată puterea mărturiei
tale. Dacă trăieşti în unire cu voinţa lui Dumnezeu, potenţialul tău nu
are limite.
Poate acum mai mult ca niciodată lumea noastră are nevoie de
femei care pot readuce la viaţă feminismul autentic. Feministele
timpurii căutau să promoveze drepturi egale pentru femei. Au
răspândit ideea că femeile sunt capabile şi competente – că pot să-şi
poarte de grijă fără să aibă nevoie de un bărbat care să le salveze de
la sărăcie şi ignoranţă.
Să oferi putere femeilor e un gest nobil, dar unii membri ai
mişcării feministe le-au făcut pe femei să simtă că sunt mai puţin
feminine dacă visează la un bărbat. Căsătoria e uneori văzută ca un
obstacol în calea potenţialului unei femei. Un feminism autentic
recunoaşte faptul că o căsătorie e un lucru sănătos şi o aspiraţie
nobilă. Dacă o femeie visează să fie o femeie singură şi de carieră,
Dumnezeu s-o binecuvânteze. Dacă visează să fie casnică şi să
crească opt copii, Dumnezeu s-o binecuvânteze. Adevărata
emancipare a femeii înseamnă să-i oferi libertatea de a alege singură
fără să strâmbi din nas la ţelurile ei. În plus, dacă îşi caută un suflet235

Ester 4,14 – n.a.
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pereche, poate că împreună ar putea face mai mult pentru omenire
decât ar fi putut să facă vreodată oricare dintre ei pe cont propriu.
Să-ţi găseşti sufletul-pereche fără să-ţi pierzi sufletul nu este o
întreprindere uşoară. Dar când te simţi singură, adu-ţi aminte că
niciodată nu eşti complet singură. Am scris următoarele cuvinte în
timp ce treceam printr-o perioadă dificilă şi am simţit că Dumnezeu
mi le-a transmis ca să mă încurajeze. Vreau să le împărtăşesc cu tine
pentru că ştiu că nu sunt singura care a avut perioade de cumpănă şi
trebuie să ţii minte că nici tu nu eşti singură:
De ce cauţi mereu aprobarea bărbaţilor? Te întrebi mereu:
„Sunt destul de drăguţă? Par destul de deşteaptă?” Cu un nor de
nesiguranţă plutind deasupra ta, încerci mereu să-i ţii interesaţi.
Între timp, îţi oferi trupul şi îţi ignori instinctul. Nu te lăsa
controlată de atenţia şi aprobarea pe care o primeşti şi nu-ţi mai
fie ruşine. Valoarea ta nu vine de la prietenul tău, de la hainele
tale sau de la părerile celorlalţi pentru tine.
Ţi-e frică să-ţi recunoşti propria valoare? Îţi păstrezi adevărata
frumuseţe, darurile şi talentele atât de ascunse de lume încât nu
mai vezi cât de minunată eşti? Ţi-e teamă să străluceşti pentru că
lumina ta îi va speria pe ceilalţi? Nu te mai îndepărta de cine eşti
pentru că ţi-e teamă de abandon sau de opiniile negative ale
celorlalţi. Iei resturi de la lume, dar Eu ţi-am dat tot ce-i trebuie,
în adâncul tău. Lumina fiecăruia e diferită, şi unii strălucesc mai
tare decât alţii. Dar să nu-ţi fie frică de propria ta lumină,
deoarece ţi-a fost dăruită pentru ca oamenii care sunt orbiţi de
propriul lor întuneric să vadă lumina.
De ce eşti speriată şi de ce eşti tristă? De ce te desconsideri şi
îţi estompezi lumina? Lumina ta a fost creată ca să strălucească –
iată scopul ei. Valoarea ta se află înăuntrul tău şi ţi-a fost oferită
cu un motiv. Frumuseţea ta – frumuseţea lui Dumnezeu – ţi-a fost
oferită şi ea cu un scop. Întunericul a încercat să stingă această
frumuseţe, dar nu poate izbuti. Nu va fi stinsă.
Uneori dai voie nesiguranţei să te copleşească şi gândurile îţi
zboară aiurea. Dar cu iubirea lui Isus poţi controla orice viciu,
răutate sau armă a răului care-ţi iese în cale. E timpul să te ridici,
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fără să-ţi fie teamă de cine eşti. Îmbrăţişează-ţi soarta. Nu te
subestima şi nu te ascunde, pentru că puterea dragostei Mele şi
harul Meu vor fi mereu acolo ca să te susţină şi să-ţi arate calea
cea bună. Eu te voi susţine, dar tu ai să Mă laşi să o fac?
În adâncul inimii, ştii cine eşti şi ce trebuie să faci. Nu te mai
subestima şi începe să urci spre Rai. Deşi poate părea departe, el
este peste tot în jurul tău. Raiul te priveşte, te încurajează şi se
roagă pentru tine. Ai o întreagă armată de îngeri şi sfinţi care vor
ca tu să biruieşti. Dar bătălia cea mai mare o vei da cu tine însăţi.
Trebuie să ştii cine eşti şi ce nu eşti. Eşti o fiică iubită a lui Isus,
El care e Dumnezeu.

325

CUM SĂ-ŢI GĂSEŞTI SUFLETUL-PERECHE
FĂRĂ SĂ-ŢI PIERZI SUFLETUL.
GHID PENTRU ORGANIZAREA
UNUI GRUP DE STUDIU

Scopul acestui ghid de studiu este acela de a ajuta cititoarele să
integreze şi să trăiască principiile conţinute în cartea Cum să-ţi
găseşti sufletul-pereche fără să-ţi pierzi sufletul. Un grup de studiu
sau de discuţie nu numai că le va ajuta să asimileze cele citite, ci le
va oferi şi camaraderia şi încurajarea de care au nevoie pentru a
persevera în trăirea principiilor dobândite.
Pentru organizarea unui grup de studiu, fiecare participantă
trebuie să dispună de un exemplar al cărţii, pe care să-l aducă cu ea
la fiecare sesiune. Fiecare membră trebuie cunoască întrebările care
se vor discuta la întâlnirea următoare, astfel încât să se poată gândi la
ideile pe care doreşte să le împărtăşească celorlalte participante.
Membrele grupului trebuie să se simtă libere să facă sublinieri şi
note în exemplarul propriu, pe măsură ce citesc, în dreptul acelor
cuvinte sau fraze care i-au atras în mod special atenţia. În cadrul
discuţiilor în grup, fiecare membră va avea de prezentat o afirmaţie
sau povestire din fiecare capitol care a ajutat-o cel mai mult. Acest
lucru va contribui la schimbul de idei şi experienţe din cadrul fiecărei
întâlniri săptămânale. Totodată, le va fi de folos celorlalte
participante să revadă elementele cele mai importante ale fiecărui
capitol în parte.
Programul de studiu se compune din şapte sesiuni, fiecare
sesiune acoperind câte trei capitole odată. E de preferat ca sesiunile
să aibă loc o dată pe săptămână, astfel încât participantele să aibă
timpul necesar pentru a citi cele trei capitole programate. Întâlnirile
se vor desfăşura sub conducerea unei moderatoare, a cărei sarcină
este să conducă discuţiile şi să aibă grijă ca participantele să se
concentreze asupra întrebărilor care se pun.
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Deoarece natura cărţii este una foarte personală, faceţi tot ce e
necesar pentru ca membrele grupului să se simtă în siguranţă şi să-şi
poată deschide inimile. Dar niciuna dintre membre nu trebuie să se
simtă obligată să dezvăluie informaţii cu caracter personal despre
chestiuni sexuale sau probleme de familie.
În orice moment al discuţiei, dacă atmosfera se încinge,
moderatoarea trebuie să facă astfel încât nicio membră a grupului să
nu se simtă marginalizată ori, dimpotrivă, să domine discuţia.
Ca să dea o tentă pozitivă unui subiect sensibil, moderatoarea
poate spune lucruri de genul: „Când citeşti o carte de 300 de pagini,
e de aşteptat să dai şi peste chestii cu care nu eşti întru totul de acord.
Dacă ţi-a venit greu să citeşti anumite lucruri, rezervă-ţi un timp
anume ca să-ţi dai seama de ce te-a deranjat aşa de mult lucrul
respectiv. Dacă iei cartea în mână cu o inimă şi o minte deschisă, vei
găsi în ea şi lucruri care te vor inspira. Dacă ceva ţi-a picat mai greu,
nu lăsa lucrul respectiv să arunce o umbră asupra celorlalte aspecte
care te pot ajuta să creşti ca persoană, ca femeie.”
Fiecare întâlnire trebuie să înceapă cu o rugăciune pentru a cere
ca discuţiile să fie rodnice; la sfârşitul întâlnirii se spune, de
asemenea, o rugăciune de încheiere, în care participantele pot
menţiona intenţii anume: pentru viitorul soţ, pentru a-şi alege bine
vocaţia, pentru curaj, pentru rezolvarea problemelor cu prietenul etc.
La fiecare sesiune, după câteva minute dedicate rugăciunii şi
socializării, începeţi discutarea celor trei capitole. Nu e necesar să
treceţi prin toate întrebările oferite de acest ghid, dar e important ca
întâlnirea să se termine la timp. Fiţi atente la ceas, şi încercaţi să
alocaţi fiecărui capitol 15-20 de minute. În acest fel, studiul va fi
gata într-o oră, timp în care fiecare dintre cele trei capitole va fi adus
în discuţie.
Pentru ca fiecare grup să-şi folosească potenţialul la maximum
în avantajul participantelor, e bine ca interesul pentru tema discutată
să nu se limiteze la o singură carte. Grupul de discuţii este un mod
ideal de a forma şi întări prietenii sănătoase. Tocmai legăturile
stabilite într-un astfel de grup le vor ajuta adesea pe femei să
persevereze într-un stil de viaţă caracterizat de puritate, speranţă şi
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respect faţă de sine – mult timp după ce studiul s-a încheiat. Pentru a
favoriza dimensiunea socială a grupului de studiu, e bine să oferim
gustări şi băuturi răcoritoare în timpul sau după încheierea
discuţiilor.
Conducătoarea grupului trebuie să discute fără rezerve poziţia
creştină cu privire la relaţiile de dragoste, castitate şi sexualitate.
Pentru o mai bună înţelegere şi explicare a acestor teme,
recomandăm atât participantelor cât şi conducătoarelor de grup
următoarele titluri:
Literatură laică:
A Return to Modesty, Wendy Shalit
Girls Gone Mild, Wendy Shalit
Unprotected, Anonymous, M.D.
Ten Stupid Things Women Do to Mess Up Their Lives, Dr. Laura
Schlessinger
Literatură creştină:
Captivating, John and Stasi Eldredge
The Thrill of the Chaste, Dawn Eden
When God Writes Your Love Story, Eric and Leslie Ludy
Boy Meets Girl, Joshua Harris
Autori catolici:
Love and Responsibility, Karol Wojtyla
Good $ews About Sex and Marriage, Christopher West
Pure Womanhood, Crystalina Evert
If You Really Loved Me, Jason Evert
The Privilege of Being a Woman, Dr. Alice von Hildebrand
Publicaţii în limba română
Daniel Ange, Trupul tău este făcut pentru iubire, Sapientia 2006
Daniel Ange, Trupul tău este făcut pentru viaţă, Sapientia 2006
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Manlio Brunetti şi colab., Un bărbat, o femeie şi dragostea,
Sapientia 2005
Comunita di caresto, Mulţumesc pentru că exişti, Editura
Surorilor lauretane, 2010
Tomka Ferenc, Calea sigură. Despre dragoste, despre
sexualitate, în mod înţelept, Timişoara 2011
Albert Holenstein, Căsătoria şi familia, Sapientia 2007
Gerard Kelly sj, Prietenia şi dragostea, Serafica 2007
Novello Pederzini, A te căsători e frumos, Serafica 2009

Sesiunea I
1. Fără întâlniri „caritabile”
• Ai avut vreodată un prieten de genul celor descrişi în „Topul
primilor10 tipi de care să fugi”? Dacă da, cum a mers relaţia? Ce
semnale de avertizare ai observat înainte să începeţi să ieşiţi
împreună – sau în timpul întâlnirilor? Crezi că e realist să te aştepţi
ca un om să se elibereze de astfel de defecte? Cum te descurci cu
descurajarea?
• Ce afirmaţie sau povestire din acest capitol te-a ajutat cel mai
mult?
2. Stabileşte-ţi scopul
• Până acum, de ce ai mers la întâlniri? Crezi că e înţelept să te
limitezi, în alegerea unui viitor prieten, doar la aceia pe care i-ai lua
în considerare pentru căsătorie?
• Ce afirmaţie sau povestire din acest capitol te-a ajutat cel mai
mult?
3. Iubeşte-ţi soţul mai înainte să-l întâlneşti
• Te-ai gândit vreodată la abstinenţă ca expresie a iubirii? În
acest capitol, Jason a menţionat un tânăr care scrisese pe o listă 100
de moduri în care să-i dovedească prietenei lui că o iubeşte în afară
de sex. Ce ai trece tu pe lista ta?
• Ce afirmaţie sau povestire din acest capitol te-a ajutat cel mai
mult?
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Sesiunea II
4. Aplică testul iubirii
• A trebuit vreodată să aplici unui prieten „testul iubirii?” Cum a
mers? A încercat vreodată vreun tip să te facă să te simţi rea şi
ruşinoasă pentru că ai refuzat să consimţi la dorinţele lui egoiste?
Cum ai răspuns?
• Ce afirmaţie sau povestire din acest capitol te-a ajutat cel mai
mult?
5. $u mai căuta scuze
• Crystalina a expus un număr de scuze pe care o fată sau o
femeie le oferă pentru comportamentele rele, ori pentru relaţiile
nocive. Una dintre cele mai frecvente este că îl „iubeşte” pe prietenul
ei. E posibil ca dragostea pentru iubitul tău să intre în conflict cu
dragostea faţă de Dumnezeu? Dacă da, care dintre ele este dragostea
adevărată?
• Ce afirmaţie sau povestire din acest capitol te-a ajutat cel mai
mult?
6. Dezvoltă-ţi coloana vertebrală
• Ce standarde ne-negociabile ai pentru un viitor soţ? Sunt
aceste standarde mai scăzute când e vorba de un potenţial prieten?
Dacă da, de ce? Ai regretat vreodată că ai refuzat să faci
compromisuri pentru un tip?
• Ce afirmaţie sau povestire din acest capitol te-a ajutat cel mai
mult?
Sesiunea III
7. Gata cu aventurile
• Aldous Huxley scria odată: „O, cât de disperat de plictisiţi, în
ciuda eforturilor lor îndârjite de A SE DISTRA, sunt de fapt
majoritatea căutătorilor de plăceri!”. Crezi că afirmaţia asta se aplică
în general celor care umblă după aventuri? Jason şi Crystalina oferă
un număr de motive pentru care femeile se lansează în aventuri. Care
crezi că sunt cele mai frecvente, şi de ce?
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• Ce afirmaţie sau povestire din acest capitol te-a ajutat cel mai
mult?
8. Fii sinceră: prietenii cu beneficii nu-ţi sunt nici prieteni, nici
nu-ţi aduc beneficii
• Autorii au arătat că oxitocina te leagă şi te orbeşte. Vezi
conexiunea dintre acest fenomen şi faptul că multe femei au tendinţa
să prelungească relaţii care nu duc nicăieri? Dacă un tip ţi-ar propune
să fiţi „prieteni cu beneficii”, cum ai face să-l refuzi? Dacă doi
îndrăgostiţi sunt curaţi cu inima, în ce fel îi lasă acest lucru liberi să
iubească?
• Ce afirmaţie sau povestire din acest capitol te-a ajutat cel mai
mult?
9. Adu-ţi aminte de valoarea unui sărut
• Jason şi Crystalina spun că autocontrolul premarital îi lasă pe
cei doi liberi să iubească şi îi antrenează în practicarea fidelităţii. Ce
alte obiceiuri şi virtuţi care se formează printr-o viaţă castă crezi că
va mai trebui să practici în căsnicia ta? Cu alte cuvinte, care e
diferenţa între dragoste şi poftă?
• Ce afirmaţie sau povestire din acest capitol te-a ajutat cel mai
mult?
Sesiunea IV
10. Pune-ţi ceva care atrage privirile: modestia
• Te-ai gândit că hainele modeste sunt de fapt mai revelatoare?
Deşi lipsa de modestie sau indecenţa poate atrage atenţia bărbaţilor,
în ce fel va putea modestia ta să-l ajute pe sufletul tău pereche să te
găsească? Jason şi Crystalina oferă îndrumări practice pentru
alegerea unei vestimentaţii decente. Mai ai şi alte criterii pe care le
foloseşti ca să decizi dacă o haină pe care o îmbraci are suficientă
clasă? Crezi că e realist să te gândeşti că femeile ar putea schimba în
bine industria modei?
• Ce afirmaţie sau povestire din acest capitol te-a ajutat cel mai
mult?
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11. Iubeşte-ţi trupul
• Eşti de acord cu afirmaţia autorilor: „Oricât de tare ar critica
mass-media silueta unei femei, nimeni nu e mai pretenţios ca femeia
însăşi”? Dacă o femeie se luptă cu o imagine de sine negativă, ce i-ai
sugera să facă? De ce crezi că trupul femeii e mai afectat şi mai
degradat decât cel al bărbatului?
• Ce afirmaţie sau povestire din acest capitol te-a ajutat cel mai
mult?
12. Găseşte-ţi mai întâi domnişoarele de onoare, apoi caută-ţi
mirele
• Te ajută prietenii şi prietenele tale să trăieşti aşa cum se
cuvine? Dacă ai avea o prietenă a cărei viaţă o împinge la ruină, ce
lucruri ai putea face care să o ajute să iasă din această situaţie? Ai
pierdut vreodată o prietenă sau un prieten pentru că i-ai iubit
suficient de mult ca să le spui adevărul?
• Ce afirmaţie sau povestire din acest capitol te-a ajutat cel mai
mult?
Sesiunea V
13. Fă cunoştinţă cu părinţii
• De ce crezi că atât de mulţi tineri îşi ascund relaţiile de părinţi?
Ce paşi ai putea face în viaţa ta ca să-ţi vindeci familia? În povestea
cu scrisorile de dragoste îngropate într-o cutie sub gazonul din faţa
casei, cum crezi că ar fi evoluat relaţia dacă Rich şi Christy ar fi
continuat să se ascundă de părinţii ei?
• Ce afirmaţie sau povestire din acest capitol te-a ajutat cel mai
mult?
14. $u te juca de-a soţul şi soţia
• De ce crezi că îndrăgostiţii care au coabitat formează căsnicii
mai şubrede? Înţelegi de ce bărbaţii devin mai puţin motivaţi să se
căsătorească după coabitare? Care crezi că sunt motivele coabitării
pentru femei, comparativ cu cele ale bărbaţilor? Dacă azi oamenii se
căsătoresc mai târziu, şi aceste căsnicii tind să fie mai stabile, care
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crezi că este motivul pentru care rata divorţurilor a crescut atât de
mult în ultimii 50 de ani?
• Ce afirmaţie sau povestire din acest capitol te-a ajutat cel mai
mult?
15. Dă-i papucii chiar dacă arată bine
• A trebuit vreodată să pui capăt unei relaţii nocive? Ce ai vrea
să fi putut face altfel? Ce te-a ajutat să perseverezi în decizia ta?
Când rupi o relaţie de dragoste, cât crezi că e de important să ai pe
cineva care să-ţi fie alături?
• Ce afirmaţie sau povestire din acest capitol te-a ajutat cel mai
mult?
Sesiunea VI
16. Iartă-te
• Dacă o femeie nu-şi iartă niciodată cele făcute în trecut, cum
poate acest lucru să o împiedice în găsirea unui suflet-pereche? Ce ţi
se pare mai greu: să te ierţi pe tine însăţi, ori să-i ceri iertare lui
Dumnezeu? Ce crezi despre opinia modernă că vinovăţia este
dăunătoare din punct de vedere psihologic?
• Ce afirmaţie sau povestire din acest capitol te-a ajutat cel mai
mult?
17. Alege vindecarea
• Ce sfat ai da unei femei care a suferit un abuz sexual? Cum
poate ea învăţa din nou să aibă încredere, fără să se expună altor
pericole? Dacă o femeie nu caută soluţii adecvate de vindecare a
trecutului, cum poate acest lucru să-i afecteze relaţiile viitoare?
• Ce afirmaţie sau povestire din acest capitol te-a ajutat cel mai
mult?
18. Fii mai presus de bârfe
• Jason şi Crystalina citează un scriitor care spune: „Omul cu
adevărat spiritual se cunoaşte după bunătatea din cuvintele sale, şi
încă şi mai mult după bunătatea din tăcerea lui”. Dacă auzi pe alţii
cum bârfesc, ce poţi face ca să schimbi cursul conversaţiei în
apărarea persoanei care nu e prezentă? De ce crezi că sunt oamenii
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tentaţi să bârfească? Ce crezi că poate face o femeie ca să combată
bârfele împotriva ei, fie că sunt întemeiate sau nu?
• Ce afirmaţie sau povestire din acest capitol te-a ajutat cel mai
mult?
Sesiunea VII
19. Bucură-te de anii cât eşti singură
• Simţi că îţi accepţi această perioadă cât eşti singură? Ţi-e greu
să găseşti timp pentru tine însăţi? Ce lucruri ai vrea să realizezi
înainte de căsătorie? Ce lucruri ţi-ai dori să fi realizat soţul tău
înainte de căsătorie?
• Ce afirmaţie sau povestire din acest capitol te-a ajutat cel mai
mult?
20. Să crezi iar
• Ai încredere că Dumnezeu se îngrijeşte de viitorul tău? Gândul
de a-i încredinţa lui Dumnezeu controlul asupra relaţiilor tale şi
asupra viitorului tău îţi aduce pace, teamă, sau amândouă? Ce te-ar
costa să-i încredinţezi lui Dumnezeu fiecare aspect al vieţii tale?
După ce citeşti acest capitol, numeşte un lucru precis pe care îl poţi
face ca să-ţi aprofundezi viaţa interioară.
• Ce afirmaţie sau povestire din acest capitol te-a ajutat cel mai
mult?
21. Dă mărturie
• În ce moduri anume poţi promova demnitatea femeii şi iubirea
autentică? Cui i-ai putea vorbi despre asta… şi chiar ai s-o faci?
Dacă eziţi să promovezi un astfel de stil de viaţă, de ce ţi-e frică?
Cum ar arăta şcoala, căminul sau mediul în care lucrezi dacă toate
femeile ar îmbrăţişa principiile din această carte?
• Ce capitol anume din această carte te-a influenţat cel mai mult,
şi de ce?
• După încheierea acestui studiu, ce poţi face ca să perseverezi
într-un stil de viaţă care te ajută să-ţi găseşti sufletul pereche fără să-ţi
pierzi sufletul?
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Mesaj de la Jason şi Crystalina:
Pe când citeai aceste pagini probabil că ţi-au venit în minte
prietene, colege de clasă sau membre ale familiei tale. Dacă ştii pe
cineva care are nevoie de această carte, ţelul nostru e să te ajutăm să
le-o oferi. De aceea, această carte poate beneficia de o reducere dacă
cumperi mai multe exemplare en gros.
Gândeşte-te la fetele din comunitatea ta – din facultate, din liceu
sau din grupul de la biserică – care ar putea învăţa ceva din această
carte. Ai putea s-o împarţi la reculegeri şi conferinţe sau să le-o oferi
cadou studentelor de anul întâi, cadou la mir, absolvire sau poţi să o
împarţi în cadrul unui efort misionar în campusul tău. Sau descarcă
gratuit ghidul de studiu de pe website-ul nostru şi poţi înfiinţa un
grup de discuţii la biserică sau la şcoală.
Dacă nu poţi împărţi personal aceste cărţi, o putem face noi în locul
tău. În fiecare an, dăruim sute de mii de cărţi despre castitate femeilor şi
bărbaţilor singuri de pe toate cele şapte continente. Acest demers este
susţinut în totalitate prin donaţii. Aşadar, dacă poţi contribui la demersul
nostru, îţi apreciem generozitatea.
Dumnezeu să te binecuvânteze!
Jason & Crystalina Evert
Pentru informaţii despre formarea unui grup de studiu, achiziţionarea
de cărţi sau donaţii, vizitează:
www.howtofindyoursoulmate.com
www.chastityproject.com
https://www.facebook.com/JasonandCrystalinaEvert

www.castitate.com

De aceiaşi autori la EARCB:
Broşuri:
Crystalina Evert, Feminitate pură, Bucureşti 2011
Jason Evert, Bărbat adevărat, Bucureşti 2012
Jason şi Crystalina Evert, Intimitate pură, Bucureşti 2012
Pliante
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Pornografia
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Pentru comenzi:
Librăria Sf. Iosif,
str. G-ral Berthelot 19, sector 1,
010164 Bucureşti, România
tel. 0040-21- 201 54 57 sau 021 201 54 75
libraria@arcb.ro
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