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La fel ca într-o întâlnire clasică de terapie, 
interviul care urmează s-a legat de la întrebare la 
întrebare, de la răspuns la răspuns. Însă, spre 
deosebire de rolul profesional în care terapeutul nu își 
dezvăluie viaţa personală, cel mai cunoscut terapeut 
de cuplu din România ne-a povestit despre iubire în 
cuplu, iubire maternă și iubire în stil românesc, despre 
filmele ei preferate, lecţii învăţate de la părinţi și ce 
înseamnă, pentru ea, acasă. 
A consemnat Irina Markovits

Simt că mai am încă 
multe lucruri de învăţat 

despre iubire!

     DomnicaPetrovai

„ „
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P sychologies: Ce ţi-ai fi dorit 
să fii în copilărie? Ce visai să 
devii?
Domnica Petrovai: Să lucrez 
pe mare. M-am născut la 
Neptun şi am trăit alături de 
mare. Marea mă linişteşte şi mă 
bucură, visam să lucrez pe un 
vas şi să explorez lumea, acesta 
a fost visul meu. Citeam Jules 

Verne la vremea aceea, iar lecturile mă trimiteau spre a călători, 
explora şi munci pe mare. La un moment dat mi s-a spus că nu 
este o muncă (potrivită, n. red) pentru o femeie, aşa că în timp 
am renunţat. Încă am acest vis de a călători pe un vapor, încă nu 
mi l-am împlinit.

Dorinţa sau visul tău de a fi pe mare are legătură cu locul 
în care te-ai născut. Asta mă face să mă întreb cât de mult 
suntem condiţionaţi de locul unde ne naştem şi trăim. În 
ce fel suntem deosebiţi de alte popoare, din perspectiva 
relaţiilor şi a felului în care vedem cuplul? Cum ne vezi: ce 
avem în plus, ce avem în minus?
D. P.: Observ, din păcate, ce nu avem. Nu avem o istorie pozitivă 
legată de iubire şi cuplu, lucru care se vede mai ales în filmele 
noastre. Ca paranteză, îţi mărturisesc că sunt pasionată de 
filme, mai ales de cele de dragoste. Noi nu avem adevărate 
filme de dragoste în cultura românească. În cinematografia 
de dinainte de Revoluţie, dar mai ales după, iubirea este mai 
tot timpul secundară, abuzivă, luată peste picior. A spune „te 
iubesc“ părea nepotrivit, mult prea siropos, nefiresc, nu sună 
la fel ca un „Te iubesc!“ în engleză, care transmite acea emoţie 
incredibilă. În română, „te iubesc“ nu e ceva ce spunem cu voce 
tare. În toată istoria noastră, cuplul nu a existat ca preocupare 
a familiilor – sigur, erau copiii, existau alte preocupări, dar cen-
trale nu erau cuplul şi iubirea. Aceste ipostaze şi valori ne-au 
afectat profund şi ne influenţează în continuare, pentru că nu 
avem modele de comunicare în cuplu, deşi tânjim după poveşti 
de iubire.
Ne lipseşte şi încrederea de a privi iubirea cu speranţă. Avem 
totuşi nevoia de a ne simţi iubiţi, de a trăi iubirea. E suficient 
să ne uităm la cât de mulţi români se uitau, după Revoluţie, la 
telenovele – şi încă se uită! Ţin minte cum, în anii aceia, eram 
la bunica mea, care nu avea televizor, şi traversam împreună 

jumătate de sat până la o vecină care avea televizor, doar ca să 
vedem un episod din Sclava Isaura, una din primele telenovele 
difuzate. Şi acum mi se pare uimitor că făcea asta, darămite 
atunci... Ne uitam la poveşti sud-americane pentru că nici nu 
aveam repere native, nu aveam la ce să ne raportăm, dar nici nu 
ne uitam la iubire cu speranţă, cu încredere, cu fantezie. Acest 
efort îmi spune ceva: că tânjim după iubire, dar că nu e ceva ce 
găsim uşor în cultura noastră.

Adică nu vedem iubirea drept ceva care să ne echilibreze 
sau să ne hrănească?
D. P.: Da, şi nici nu avem încredere că ea există, cu adevărat.

Suntem mai sceptici, mai blazaţi?
D. P.: Mai degrabă sceptici, precauţi. Am observat, de exem-
plu, cum a fost percepută sărbătoarea de Sfântul Valentin. Nu 
suntem deschişi în a sărbători iubirea, pentru că încă nu avem 
suficientă încredere în ea. Nu avem sărbători în care celebrăm 
cuplul şi în care cuplul este cel mai important. Până şi nunta, 
dacă stăm să ne gândim, e un eveniment despre care, în cultura 
românească, se spune că este pentru ceilalţi, nu pentru cuplu. 
Avem aşteptări să fim iubiţi, fără ca noi să avem ceva de făcut 
pentru asta – credem că ni se întâmplă să fim iubiţi, pur şi simplu, 
sau pentru că merităm să fim iubiţi. Nu suntem conştienţi că, 
pentru a construi iubirea, e nevoie de un efort pe care eu îl am 
de depus alături de partener. Noi, ca popor, avem nevoie să 
căpătăm încredere în iubire, are legătură cu puterea noastră de 
a iubi. Doar aşa devenim mai conectaţi cu noi, căpătăm un mai 
mare grad de încredere în noi, devenim capabili să construim o 
relaţie de dragoste. 

În momentul în care ai vorbit despre cum înţelegem 
iubirea – o întâmplare, o legătură creată fără efort, dar 
neapărat reciprocă şi simultană –, am făcut legătura 
cu felul în care a apărut curentul Romantic în lume şi 
în Europa. Plecând de la personaje fictive – mitul lui 
Pygmalion, Romeo şi Julieta –, oamenii din perioada 1850-
1870 au început să creadă puternic în iubirea romantică, 
care însemna compatibilitate totală și îndrăgostire la 
prima vedere, opusul aranjamentelor mercantile şi lipsite 
de emoţie din acea vreme. Aşadar, filosofia şi credinţele 
noastre ne descriu, teoretic, ca fiind un popor romantic, 
dar format din indivizi care nu ştiu să depună efort pentru 
construirea şi cultivarea iubirii, nu văd iubirea ca acţiune, 
ca implicare personală?
D. P.: Dacă ne uităm la istorie, şi mă bucur că ai adus roman-
tismul în discuţie ca etapă, iubirea istorică a evoluat. Acum ne 
aflăm într-un punct în care suntem mult mai capabili de iubire. 
Înainte, de exemplu, iubirea era în afara căsniciei: te căsătoreai 
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pentru siguranţă financiară şi un statut în societate, aveai 
nevoie de un partener de muncă, de a continua linia familiei, dar 
nu iubirea era motivul căsătoriei. Iubirea era în afara căsniciei, 
sub forma unui adulter sau o experienţă unică, rară. Iubirea nu 
era integrată într-o relaţie de lungă durată.
Apropo de romantism, introducerea iubirii în căsnicie şi 
căsătoria din dragoste păreau să fie soluţia, dar au venit cu pre-
siunea alegerii partenerului perfect compatibil, a „jumătăţii 
perfecte“, pentru ca „să fim fericiţi până la adânci bătrâneţi“.
S-a păstrat ideea de căutare a partenerului perfect şi, odată 
cu dezvoltarea economică şi amploarea curentului feminist, 
oamenii au început să spună „Bun, pun punct relaţiei şi caut 
un alt partener, nu am ales bine“, lucru care a dus la foarte 
mari aşteptări faţă de iubire şi căsnicie. Însă în aşteptări 
nu a fost integrată şi ideea efortului comun în cuplu, pentru 
că nu este suficient să ne iubim. Compatibilitatea nu e ceva 
ce cauţi şi găseşti, ci o construieşti. Acum, partenerii caută 
un om alături de care să evolueze, nu mai e suficient să se 
simtă în siguranţă, să facă împreună copii, să petreacă timp 
împreună. Vrem mai mult.
Din perspectiva evoluţiei, iubim mai mult ca în trecut, iubim 
mai bine, mai non-abuziv, mai frumos, dar încă avem nevoie de 
instrumente. Ne dorim intimitate, dar nu ştim cum să integrăm 
diferenţele, tensiunile, certurile pentru ca să nu se sfârşească 
prin reproş. Nu ştim cum să nu ne plictisim împreună, nu ştim 
să menţinem dorinţa sexuală pe termen lung. Ne dorim intimi-
tate, care vine cu frică, vulnerabilitate, dar nu ştim ce înseamnă.

Este posibil ca etapa actuală să aibă legătură cu faptul că 
mersul la un psihoterapeut intră în normalitate, că facem 
terapie de cuplu, că avem acces la programe de comuni-
care, de dezvoltare personală? Sau ţi se pare o evoluţie 
firească a oricărui popor, că ţine de lumea modernă?
D. P.: Cred că este o evoluţie firească. Nu ştiu cât de mult a 
ajutat psihologia până acum, sper că va ajuta mai mult de acum 
încolo. Şi psihologia s-a maturizat şi a evoluat! Dacă până nu 
demult psihologia era o experienţă privată, individuală, în cabi-
net, iar accesul la serviciile de psihoterapie era limitat, acum 
ne dăm seama că un cuplu are nevoie de sprijinul comunităţii. 
Cuplul are nevoie ca, de exemplu, atunci când partenerii merg 
la muncă, să fie în relaţii de încredere, de siguranţă, de cola-
borare cu colegii, pentru ca fiecare să aibă mai târziu resurse 
cu partenera sau partenerul. În prezent, cuplul este izolat, în 

sensul că nu mai există relaţia atât de prezentă a părinţilor şi 
rudelor, relaţiile de prietenie nu sunt nici ele grozave, s-a pierdut 
şi semnificaţia profundă a naşilor, a părinţilor spirituali, poate 
nici la muncă situaţia nu e strălucită – şi atunci de unde să aibă 
resurse? Pe termen lung, cuplul singur nu poate să fie bine, dacă 
partenerilor nu le este bine în viaţa din afara cuplului.

Te referi la cupluri de orice vârstă, sau la cele mai tinere?
D. P.: De orice vârstă. Suntem izolaţi, ceea ce înseamnă că ne 
rezolvăm problemele între noi – aici intervine expresia „nu ne 
spălăm rufele în public“–, dar înseamnă şi că nu primim sprijin 
şi nu cerem ajutor. În terapie vin cupluri care sunt deja într-un 
moment de criză, rareori vin preventiv. Comparativ, există ţări 
care implementează programe naţionale de educaţie a cupluri-
lor. Australia, de pildă, are un program naţional de prevenţie a 
divorţurilor!
Psihologia va putea influenţa viaţa de cuplu prin astfel de 
programe de educaţie a cuplului înainte de criză, pentru că 
deocamdată în România – şi nu numai la noi – nu avem repere. 
Nu ştim cum arată o relaţie de cuplu satisfăcătoare, care să ne 
împlinească pe termen lung. Pentru că, ce vedem în jur? Vedem 
că prietenii care au o relaţie se ceartă sau în cuplul respectiv 
există infidelitate, vedem suferinţă, percepem un sentiment de 
deznădejde. Am întâlnit frecvent mesajul „oricum nu le poţi avea 
pe toate! Am un job bun, copiii sunt bine, noi chiar nu ne scoa-
tem ochii...“  Intrăm în cuplu cu o istorie de privare emoţională 
profundă, ne mulţumim cu puţin, nu suntem în contact cu nevoia 
de romantism – şi când spun romantism, mă refer la „a face eu 
ceva pentru partener“. Revin la ce spuneam mai devreme: nu 
avem încredere că am putea aduce iubirea în viaţa noastră. Avem 
o neputinţă, un fel de fatalism, o neajutorare învăţată – „cam asta 
e viaţa“ –, sau o neîncredere – „iubirea nu există, cei care spun că 
se iubesc sunt falşi, aceea nu este o relaţie reală“.

Care este rata divorţului în România?
D. P.: Nu ştiu exact, dar destul de mare, în creştere. Asta şi 
pentru că există neîncrederea de care vorbeam – care şi unde 
sunt oamenii aceia fericiţi?! –, dar şi din cauza unei puternice 
contagiuni sociale.

Te referi la sprijinul comunităţii, la exemplele vii din 
cercul nostru social...
D. P.: Da, exact. Ne influenţează convingerile şi alegerile pe >>

„Compatibilitatea nu e ceva ce cauţi 
şi găseşti, ci o construieşti.“
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>>

„Am învăţat cum este să îţi fie greu, 
şi apoi despre cum e să fie bine, să 

nu trăieşti în resemnare, să te lupţi 
pentru fericirea ta şi a familiei tale.“

008 015 pe canapea dec-ian_C.indd   12008 015 pe canapea dec-ian_C.indd   12 19/11/2020   12:2619/11/2020   12:26



DECEMBRIE 2020 - IANUARIE 2021 PSYCHOLOGIES ROMÂNIA 13

>>

>> care le fac prietenii noştri şi prietenii prietenilor noştri. Suntem 
influenţaţi de contextul în care trăim. Asta spun studiile de 
psihologie socială: dacă în contextul prietenilor noştri există 
speranţă şi efort pentru relaţie, învăţăm, la rândul nostru, că am 
putea avea o relaţie bună; dacă dimpotrivă, în anturajul nostru 
mulţi divorţează, începe să ne scadă încrederea, ne resemnăm, 
stăm pentru că e bine pentru copii sau pentru că un partaj e difi-
cil sau ajungem la concluzia poate nici nu ne e aşa de rău…

Eu am trecut printr-un divorţ cu ani în urmă şi îmi 
aduc bine aminte perioada premergătoare despărţirii. 
Ascultându-te, te întreb dacă atunci când sunt în plină 
criză, în perioade de profundă nefericire, partenerii de 
cuplu îşi readuc aminte ce înseamnă să fii bine în relaţie. 
Experienţa mea îmi spune că nu, nu mai pot face această 
diferenţă, altfel fie ar opta pentru a vindeca cuplul, fie 
pentru o decizie tranşantă, în loc de un compromis care 
nu face decât să ducă la nefericire, ani pierduţi, resenti-
mente. Ce ne poţi spune?
 D. P.: Şi eu sunt trecută printr-o primă căsnicie şi un divorţ. 
Acum sunt recăsătorită şi ştiu ce înseamnă să fii într-un cuplu în 
care amândoi suntem conştienţi, depunem un efort, avem grijă 
de relaţie şi suntem acolo atât pentru sine cât şi pentru partener, 
faţă de o relaţie în care percepţia era că suntem două jumătăţi 
separate, dar ne iubim atât de mult încât, pur şi simplu, nu ne 
poate fi decât bine până la adânci bătrâneţi.
Mi-aş fi dorit ca la 18 ani să fi avut acces la cunoaştere. Viaţa mea 
ar fi fost complet diferită, n-aş fi trecut prin multe momente de 
suferinţă şi durere; pe de altă parte, am învăţat cum este să îţi fie 
greu, să iei decizii grele, şi apoi cum e să fie bine, să nu trăieşti în 
resemnare, să te lupţi pentru fericirea ta şi a familiei tale.

În ce fel simţi că relaţia sau viaţa ta de cuplu sunt 
influenţate de faptul că tu eşti psihoterapeut de cuplu?
D. P.: Mă ajută să am o viaţă de cuplu împlinită, să depăşim 
momente dificile, să mă înţeleg pe mine şi să-mi sprijin cele 
două fiice. Pentru mine a fost important ca ele să privească cu 
încredere şi speranţă viitorul relaţiilor şi să înveţe ce eu nu am 
învăţat în tinereţe. Faptul că, împreună cu soţul meu, amândoi 
avem grijă de relaţie mă face să fiu un terapeut mai bun, pentru 
că am speranţă şi încredere – chiar dacă şi noi ne mai certăm 
şi avem tensiunile noastre, dar vorbesc de o speranţă care vine 
din interior. Relaţia mă ajută să fiu un terapeut mai aşezat, mai 
optimist, fără să încurajez fantezii nerealiste.
Acum 10 ani, când am divorţat, lucram mai puţin cu cupluri, 

eram şi eu într-o perioadă de criză, atunci am început să studiez 
psihologia cuplului. Aşa a apărut şi cartea, iniţial sub forma unor 
notiţe pentru mine. N-am scris-o cu gândul de a o publica, ci cu 
intenţia de a afla de la scriitori, din istorie, filosofie, cinemato-
grafie, ce e cu iubirea asta! 

Urma să te întreb care a fost sămânţa cărţii şi, evident, 
dacă ar fi să mai scrii una, pe ce temă ar fi?
D. P.: Miezul cărţii au fost provocările mele personale. Am înce-
put să caut ajutor prin literatură de specialitate şi în literatura 
universală, într-o perioadă când aveam foarte multe întrebări. 
Cartea a crescut atât în cei doi ani înainte de divorţ, şi în cei 
doi ani de după divorţ, apoi în primii trei ani de relaţie nouă. 
Şapte ani, cu etape diferite ale mele şi cu foarte multe carneţele 
şi caiete, în care am tot notat lucruri învăţate de la oamenii şi 
poveştile de dragoste întâlnite în terapie.
Dacă aş scrie o a doua carte, ar fi tot despre cuplu. Îmi este 
dragă tema şi mă raportez la două stări. Pe de o parte la sen-
timentele de siguranţă, linişte, bucurie pe care le trăiesc 
acum alături de soţul meu (ştiu că au legătură şi cu mine, cu 
evoluţia mea), iar pe de altă parte la trăirile anterioare, cu 
mult zbucium şi conflicte interioare. Simt că mai am încă 
multe lucruri de învăţat despre iubire, noi cu toţii avem de 
învăţat pentru ca într-adevăr iubirea să fie o experienţă de 
lungă durată, satisfăcătoare.
Mă mai preocupă un subiect: cum va fi iubirea în viitor, în 
condiţiile în care apar roboţi, iar noi vom avea o speranţă mare 
de viaţă. Oare vom alege relaţii care să dureze câte 50-100 de 
ani? În ce fel va fi iubirea influenţată de tehnologie? Ce definiţie 
vom da iubirii peste 50 de ani, ce „instrumente“ vom avea la 
dispoziţie ca să putem iubi o persoană 100 de ani?

Crezi în posibilitatea unei relaţii monogame care să 
dureze 50-100 de ani?
D. P.: Cred în monogamie, dar cred că e posibilă doar dacă viaţa 
noastră este bogată – şi nu doar viaţa de cuplu, ci şi cea personală: 
cu prieteni, profesional, cu preocupări individuale. Avem nevoie 
de surse, de ancore. În niciun caz nu cred că un partener ne poate 
satisface toate nevoile şi mai cred că, odată cuplul ieşit din izolare, 
îşi va putea păstra monogamia pentru că va avea resurse din alte 
contexte. Până acum nu am întâlnit relaţii deschise sau poliamo-
roase fericite – nici nu cred în ele, şi nici literatura de specialitate 
nu le susţine, cel puţin până în momentul de faţă. Cred în iubirea 
monogamă care îţi dă sentimentul de siguranţă, aşa aş defini iubi-
rea posibilă într-un context de fidelitate. 

Aceasta era chiar următoarea mea întrebare: care este 
definiţia ta pentru iubire şi pentru o relaţie bună?
D. P.: Iubirea este, în primul rând, ceva ce creăm împreună. Nu 
este doar ceva ce simt eu sau simţi tu, ci este ceva ce se întâmplă 
în dinamica dintre noi.
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Deci, mai mult decât o trăire sau un sentiment…
D. P.: Iubirea ţine de ceva ce construim amândoi, iar pentru 
mine definiţia ei are două mari repere, doi piloni importanţi: 
singuranţă şi vitalitatea. Când iubesc, mă simt plin de viaţă, 
simt satisfacţie, şi când spun satisfacţie, nu mă refer doar la 
cea erotică – deşi e important să fie şi erotică! –, ci la tot ce 
împărtăşim şi clădim împreună. Fără siguranţă, degeaba ai 
momente de satisfacţie, pentru că există o permanentă inse-
curitate. Nu e de dorit nici să trăieşti siguranţa fără vitali-
tate, nu e o stare satisfăcătoare. Siguranţa, de pildă, o clădim 
şi prin faptul că avem conversaţii dificile, care ne apropie, 
ne pun în valoare diferenţele, asta apropo de ce înseamnă o 
relaţie bună.
O relaţie bună, din punctul meu de vedere, este cea în care 
există relaţia – adică sunt eu, tu şi relaţia, cei doi parteneri nu 
mai rămân în conversaţii care duc la compromis sau tranzacţii, 
de tipul „acum de dragul tău, ca să nu te supăr sau să-ţi fac pe 
plac, mergem în vizită la părinţii tăi“. Acesta e un stadiu imatur 
de raportare la relaţie.
Mulţi evită aspectul conversaţiilor dificile şi al conflictelor în 
cuplu. În realitate, cei doi din ele cresc. De multe ori există o 
nevoie neîmplinită pe care mi-o pot descoperi doar dacă am 
intenţia de a mă înţelege şi de a-l înţelege pe partener, curio-
zitatea de a-l înţelege în loc de a-l judeca, argumenta şi ataca. 
Evoluează doar cei care învaţă să aibă conversaţii dificile în 
care nu rămâne loc de reproş, nemulţumiri, resentimente, 
renunţând şi la atitudinea perfecţionistă a lui „e semn rău 
dacă ne certăm“. Nu, dacă vă certaţi înseamnă că sunteţi vii!
Într-o relaţie bună, în viaţa de zi cu zi, şi erotismul trebuie 
adus şi prioritizat. Sunt foarte multe cupluri şi căsnicii care, 
practic, nu au o viaţă sexuală. Să faci dragoste o dată pe lună e 
ca şi cum nu faci dragoste deloc. Şi aici circulă diverse mituri 
ale erotismul în cuplu: dorinţa apare fără efort, ne dorim ca 
lucrurile să fie ca la început… În iulie, împreună cu colegele 
mele de la „Şcoala pentru Cuplu“ am început un proiect de 
cercetare naţională, cu un mare obiectiv: să vedem cum arată 
viaţa cuplurilor din România. Observaţiile de până acum 
ne arată că toate cuplurile împlinite fac trei lucruri: au un 
angajament pentru relaţie (dedică timp, în mod conştient, 
relaţiei), ştiu să îşi rezolve conflictele într-un mod cât mai 
înţelept posibil şi prioritizează viaţa sexuală.
Ne uităm, în mod egal, la cupluri căsătorite care nu au un istoric 
de divorţ, la cei care au un istoric de divorţ și sunt singuri, dar 
şi la cei care au un istoric de divorţ dar s-au recăsătorit, apoi la 
tineri singuri şi la cupluri de tineri, ca să ţinem cont şi de reali-
tatea celor sub 25 de ani.
Este o mare bucurie, pentru că acum trei ani eu am înfiinţat 
școala chiar cu intenţia de a sprijini cuplurile. În plus, mi-am 
dorit să facem cercetare naţională, ca să nu ne mai raportăm 
la date din America sau Australia, ci să avem imaginea culturii 
noastre în raport cu iubirea.

Simţi că eşti unde ai vrea să fii, în viaţă? Apropo de 
prima mea întrebare, aşa ţi-ai fi imaginat că va fi 
viaţa ta?
D. P.: Nu, nici gând, ca să-ţi răspund întâi la a doua întrebare! 
Mă simt împlinită, relaţia îmi oferă o mare linişte. Sunt liniştită 
și cu privire la fetele mele, am avut spaima că le-aş fi putut răni 
prin decizia de a divorţa, că aş fi putut fi mai înţeleaptă. Mi-a 
luat mult timp să îmi vindec rana de vină – uneori apare, nu e 
vindecată complet –, dar când le văd pe ele atât de bune şi echili-
brate, mă liniştesc. Mă uit la amândouă și observ cât de diferit se 
raportează în dragoste. Mai ales cea mare, care are 18 ani, pune 
problema diferit faţă de cum procedam eu în trecut, alege mult 
mai înţelept decât mine la vârsta ei!
Vreau să aduc în viaţa mea tot mai multe lucruri pe care mi 
le-am dorit şi pe care nu le-am realizat: acea călătorie pe mare, 
să învăţ să dansez, să merg într-un retreat în Asia. N-am făcut 
asta din cauză că am fost învăţată că „puţin e suficient“, dar 
simt că încep să am mai multe resurse, că pot aduce şi mai 
multă bucurie în viaţa mea, mai mult răsfăţ. În copilărie şi în 
tinereţe am crescut cu mesajul că dacă ai ce munci, înseamnă 
că eşti bine, restul nu mai contează. La muncit mă pricep, e 
momentul să învăţ şi partea de răsfăţ. Asta îmi tot spune şi 
soţul meu.

Ar vrea să te vadă că îţi oferi mai multă bucurie?
D. P.: Da, că trăiesc şi îmi ofer mai multă bucurie. El e, din 
fericire, un om care m-a ajutat enorm să am mai multă grijă 
de mine, şi-ar dori mult mai mult pentru mine, se luptă cu 
mine! Pe el îl împlineşte când mă vede fericită, relaxată, 
îmi tot spune: „mai mergi la yoga, vii de acolo plutind“ sau 
„cumpără-ţi o rochie…“.

Din ce îmi spui, pare că îţi atrage atenţia asupra unor 
lucruri legate de feminitate.
D. P.: Da, şi de a mă răsfăţa eu pe mine ca femeie.

Fără legătură cu anii, ci cu etapa ta de viaţă, care ţi se pare 
că sunt lucrurile bune pe care ţi le oferă vârsta la care eşti 
acum?
D. P.: Iau decizii mai înţelepte, simt că în sfârşit ştiu ce vreau de 
la viaţă. Faţă de acum 10-20 de ani, îmi e mai clar cine sunt eu. 
Ca mamă, sunt mult mai liniştită pentru că îmi văd fetele împli-
nite. Mă simt mai pregătită să contribui la lumea în care trăiesc, 
fără să fiu forţată să mă gândesc întâi la nevoile mele imediate. 
Am resurse şi energie să dau mai departe! Multe lucruri s-au 
aşezat, iar asta îmi dă libertatea de a mă gândi la alte proiecte 
interesante.

>> „Iubirea ţine            de ceva ce construim amândoi...“
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Ai spus mai devreme că unul dintre pilonii unei relaţii 
bune sunt conversaţiile dificile. Eram curioasă în ce fel 
eşti tu dificilă?
D. P.: În prima căsnicie am primit două reproşuri. Întâi, că aş fi 
putut fi mai independentă, şi pe bună dreptate – am avut nevoie 
să devin autonomă în anumite aspecte, mai ales în cele practice 
(plătit facturi, gestionat singură o casă). Al doilea reproş primit 
atunci a fost că evit conversaţiile dificile cu persoanele apro-
piate. Aşa şi era. Îmi era greu – şi în continuare îmi e – să spun 
când ceva mă supără. Anticipam o ceartă, un conflict, iar dacă 
cineva mă ataca, de cele mai multe ori mă justificam şi tot eu 
îmi ceream scuze. Acesta este şi motivul pentru care, primind 
acele reproşuri, am început studiul a ce înseamnă conversaţii 
dificile şi conflicte în cuplu. Am înţeles cum poţi răspunde cu 
fermitate, cum faci faţă asertiv dezamăgirilor sau frustrărilor, 
cum exprimi verbal ceea ce simţi fără să te retragi, să te scuzi 
sau să ataci, dar şi ce înseamnă să învinovăţeşti. Îmi era greu să 
fiu vulnerabilă, să spun că am nevoie de ajutor.

Ai povestit mai devreme cât de liniştită eşti acum în 
relaţie cu fiicele tale. Mă întrebam tu ce ai învăţat? Ce ai 
învăţat despre viaţă şi relaţii de la părinţii tăi?
D. P.: Multe, şi bune şi rele. Tatăl meu a murit de leucemie când 
eu aveam nouă ani, iar mama nu s-a recăsătorit. Am deci mode-
lul de femeie singură, care creşte doi copii. Am trăit idealizând 
un tată care nu mai era, pentru că amintirile mele cu el erau 
plăcute. Din amintirile mele şi din poveştile de familie mai 
ştiu că au avut o relaţie frumoasă, că el era plin de viaţă, griju-
liu, protector, iar mama, mai mereu anxioasă. Nici în prezent 
nu pot avea o conversaţie dificilă cu ea fără să se simtă rănită, 
atacată, fără ca ea să-şi asume imediat responsabilitatea. Poate 
de aceea, pentru mine, în relaţie, acuzaţiile fără asumare erau 
atât de dureroase. Cea mai vindecătoare experienţă a fost şi 
rămâne aceea când un om vine către mine, asumându-şi şi 
cerându-şi iertare pentru gesturile care m-au rănit. De la ea 
am învăţat chestia asta: oamenii să îşi asume partea lor şi să nu 
mă învinovăţească pe mine pentru cum am trăit.
Pe de altă parte, mama niciodată nu s-a plâns, întotdeauna avea 
soluţii şi rezolva orice probleme. Am învăţat asta de la ea: dacă 
apare ceva, o rezolvăm. De la tata am preluat dragostea pentru 
cărţi, lui îi plăcea foarte mult să citească! A fost şi un lucru bun, 
dar m-a şi izolat de oameni. Acum îmi e foarte comod să citesc şi 
să stau departe de oameni.

A existat vreun film, o carte sau o întâlnire despre care 
poţi spune că a declanşat o schimbare?
D. P.: Au fost mai multe întâlniri cu oameni. Un profesor de la 

facultate, de pildă, care mi-a fost alături din studenţie şi până în 
prezent. Am înţeles alături de câţiva oameni ce înseamnă loiali-
tatea adevărată, cea care face ca un om să rămână în relaţie cu tine 
chiar dacă, temporar, tu nu mai ai mare lucru de oferit. Datorită 
câtorva oameni, în perioada divorţului am înţeles că maturitate 
înseamnă păstrarea legăturii în ciuda provocărilor personale, 
că sunt oameni care rămân în viaţa ta fără judecată, fără furia 
că nu ai fost disponibil pentru ei. Sigur că au fost şi filme, pe care 
eu le credeam filme de dragoste! Multă vreme, filmul meu prefe-
rat de dragoste a fost Podurile din Madison County, pentru mine 
reprezenta superlativul unei relaţii de iubire.

Cu aşa sacrificiu şi durere?
D. P.: Exact aşa, neîmpărtăşită într-o viaţă de cuplu. Ţin minte 
cât am fost de revoltată pe soţul meu, cinefil şi el, care după ce 
a aflat care e filmul meu preferat, mi-a spus: „Dar acela nu e un 
film de dragoste, e despre suferinţă!“.

Şi acum, care este filmul preferat de dragoste?
D. P.: Interstellar. Poate şi pentru că mi-aş dori să trăiesc sufi-
cient de mult încât să merg pe Marte...

Ca să închei rotund, după mers pe Marte, călătorit în lumi 
de iubire şi dorinţe de explorat oceane, unde te simţi cel 
mai acasă?
D. P.: Tot la mare. Deşi nu am locuit prea mult timp acolo, însă 
primii ani de viaţă îmi dau un sentiment bun de acasă. Apoi, mă 
mai simt acasă în Bucureşti, am trăit acolo 15 ani. Chiar şi în Cluj 
mă simt acasă, deşi m-am adaptat greu. Îmi ia mult timp până 
locul în care sunt devine acasă. 

„Iubirea ţine            de ceva ce construim amândoi...“
DE CITIT

Iubeşte şi fii iubit(ă). Aproape totul 
despre relaţia de cuplu.
de Domnica Petrovai
Cartea nu este un rețetar. Cei care caută 
soluții rapide, de tipul quick fix, nu le vor 
găsi aici. Vor găsi însă o serie de sfaturi 
care le pot fi de folos: despre cum să 
se protejeze și să-și marcheze teritoriile 
într-o iubire, cum să genereze încredere, 

cum să facă față furiei și altele asemenea. Menținerea iubirii 
în cuplu necesită efort. Un efort în care începi să te schimbi 
pe tine înainte de a-l schimba pe celălalt. Dar – și aceasta 
e pledoaria autoarei – este un efort care merită.“ Prof. univ. 
Mircea Miclea, fondatorul şcolii cognitive în psihologia 
românească. Editura Humanitas, 2018 
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