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care au savurat şi au împărtăşit
secretul iubirii timp de 38 de ani.



De ce în mijlocul unei libertăţii nelimitate
 privind exprimarea sexuală,

suntem din ce în ce mai nemulţumiţi
 şi mai neîmpliniţi?

De ce un lucru atât de firesc şi de frumos
 ca sexualitatea generează relaţii atât de sărace?

Care este problema?
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O dragoste bogată... viguroasă... trainică şi care să te 
împlinească! Ţi-o doreşti şi tu. Mi-o doresc şi eu. 

Fără ea, viaţa noastră este cel puțin incompletă, dacă nu 
de-a dreptul disperată. Dorinţa de a oferi şi a primi o 
dragoste pură şi eternă pulsează în inima fiecăruia dintre 
noi.

Un apostol iudeu din vechime a zugrăvit dragostea pe care 
o căutăm astfel:

Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate;
dragostea nu fierbe de gelozie;
dragostea nu se laudă; nu se umflă de mândrie,
nu se poartă necuviincios; nu insistă asupra drepturilor sale;
nu se lasă provocată; nu adăposteşte gânduri rele;
nu se bucură de nelegiuire,
ci se bucură de adevăr;
rezistă la orice; exercită credinţă în toate;

1
CAPITOLUL

Ce fel de dragoste îţi doreşti?



10 Cum arată dragostea

îşi păstrează speranţa în toate; ne dă puterea de a îndura 
totul.
Dragostea nu eşuează niciodată. 

(1 Cor. 13:4-8, Williams)

După trecerea a încă două mii de ani de iubire, nimeni nu a 
reuşit să-i facă o descriere mai bună. Ea rămâne în continuare 
dragostea pe care o căutăm.

Năzuința după o astfel de iubire a produs mai multă 
suferinţă şi durere decât toate bolile şi războaiele din istorie. 
Ceea ce tu şi eu am fi dispuși să facem pentru a exprima 
dragostea adevărată... şi a o experimenta nu are limite. Noi nu 
putem trăi fără ea.

Din nefericire, se pare că nu putem trăi nici cu ea. Cel puţin 
nu cu acea dragoste pe care am găsit-o până acum. Concepţia 
predominantă este că dragostea vine ambalată în actul sexual, 
și aceasta pare a fi întregirea desăvârşită – poarta spre dragostea 
autentică şi care aduce împlinire. Ce alţi tovarăşi mai buni 
cunoşti? Atât sexualitatea, cât şi dragostea stârnesc pasiunile 
extraordinare care se află în adâncul sufletului nostru.

EstE actul sExual sEcrEtul?
Există o varietate incredibil de mare de îndrăgostiți. Şi de 

ce nu? Pentru unii, este vorba de un joc cu o strategie complexă 
şi intrigantă, în care protagoniștii sunt preocupaţi să înveţe 
toate regulile. Unii devin jucători desăvârşiţi. Alţii încă mai 
bâjbâie după butonul de „start“. Dar tu? Şi tu te situezi pe 
undeva.

Cu mulți ani în urmă, l-am cunoscut pe Paul Lewis, pe 
vremea când amândoi curtam două fete gemene, Paula și 
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Leslie. Prietenia noastră era una profundă şi durabilă. Dar 
din momentul în care ne-am cunoscut s-a mai întâmplat 
ceva. Amândoi am început să recunoaştem şi să înţelegem 
dragostea adevărată. Cele două surori, împreună cu familia 
lor, au fost pentru noi un exemplu de iubire pe care oricine ar 
invidia-o. De aceea, cartea aceasta le este dedicată părinților 
Simpson.

Ulterior, Paul s-a căsătorit cu Leslie, una dintre cele două 
surori. Iar pe parcursul anilor de căsnicie au ajuns să înţeleagă 
mai bine cum pot să păstreze şi să alimenteze dragostea 
adevărată. De aceea l-am rugat pe Paul să mi se alăture la 
scrierea acestei cărţi.

Iar mai târziu, Dottie, prietena mea cea mai bună şi iubita 
inimii mele, mi-a devenit soţie. Şi de atunci ne bucurăm şi noi 
de o dragoste la fel de creativă şi frumoasă.

Cartea aceasta este intitulată Cum arată dragostea dintr-un 
motiv bine întemeiat. Oamenii încearcă să descopere în multe 
feluri această dragoste bogată, viguroasă şi mereu crescândă. 
Deseori ni se spune că secretul este să ne eliberăm de restricţiile 
puritane ale trecutului. Ei bine, am bucuria să te anunţ că 
suntem cu toţii liberi de ceva vreme. Până şi amintirea acelor 
vremuri represive s-a evaporat.

Și totuși eu primesc în mod constant scrisori din întreaga 
ţară, de la tineri sau de la adulţi căsătoriţi, din care reiese că 
dragostea dinamică încă le lipseşte. Dorinţa lor rămâne tot 
neîmplinită. Poate că și tu ai aceleași zbateri.

Oare n-ar trebui să ne întrebăm de ce? De ce, în pofida 
libertăţii nelimitate în domeniul exprimării sexuale de care 
ne bucurăm deja de atâta timp, suntem din ce în ce mai 
nemulţumiţi şi mai neîmpliniţi? De ce un lucru atât de firesc 
şi de frumos ca actul sexual generează relaţii atât de sărace?

Care este problema? Este actul sexual secretul dragostei?
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În urmă cu mai mulți ani, revista Time a publicat un serial 
de benzi desenate pentru a ilustra un articol principal 

având ca temă „Noua moralitate“. Aceste imagini prezentau 
două tinere studente care purtau în mod evident o conversaţie 
aprinsă în timp ce se plimbau prin parc. Una îi spunea 
celeilalte: „Ca să fiu sinceră, mi-aş fi dorit să mă nasc înaintea 
apariţiei sexualităţii.“

Deşi este o remarcă extremă, fiecare dintre noi are 
momente în care încearcă acest sentiment. Suntem 
bombardaţi cu informaţii în exces despre sexualitate. Din 
zori până-n amurg, suntem invadaţi de imagini şi cuvinte – 
unele subtile, altele izbitoare. Orice revistă mondenă citești, 
cu siguranţă vei găsi în ea şi un articol despre sexualitate. 
Într-o revistă poţi să citeşti despre „Plăcerile libertăţii 
sexuale“, dar şi despre „Problemele libertăţii sexuale“. 
Într-alta, o doamnă psiholog discută despre „Singurătatea 
sexuală a bărbatului american“. Iar dacă acest subiect nu 

2
CAPITOLUL

Ce s-a întâmplat cu libertatea sexuală?



14 Cum arată dragostea

te stimulează, următorul număr al revistei va conţine un 
articol scris de un domn psiholog, care le va vorbi femeilor 
despre „Încredere în sine şi atracția feminină“. Putem citi 
despre „Cât de important este actul sexual în căsnicie?“ 
sau „Cum să extragi mai multă plăcere din actul sexual“. 
Sexualitatea este pentru toţi: celibatari, căsătoriţi, bătrâni, 
tineri!

Televiziunea şi filmele insistă de asemenea asupra 
aceluiaşi mesaj. Fie că e vorba de emisiunile de divertisment 
cu iz picant, fie de publicitatea cu tentă senzuală făcută unor 
autoturisme sau loţiunii de după ras („Îţi stimulează nu 
numai faţa“), mesajul e limpede. Libertatea sexuală.

Scriitori şi cititori, regizori şi telespectatori – toţi sunt 
preocupaţi de problema libertăţii sexuale, a împlinirii 
sexuale, a plăcerii sexuale, a temerilor sexuale şi a bucuriilor 
sexuale. Masters şi Johnson, renumitele autorităţi în 
domeniu, au o organizaţie care se ocupă exclusiv cu studiul 
sexualităţii.*

Şi alţi cercetători care recurg la metode mai puţin 
ştiinţifice şi ajung la concluzii mai senzuale invadează 
piaţa cu cărţi care descriu ultimele descoperiri în domeniul 
tehnicilor „iubirii“.

Discuţiile despre sexualitate nu se limitează însă la cărţi, 
presă, film şi televizor. Oamenii discută despre sexualitate 
oriunde se întâlnesc – acasă, în campusuri, în moteluri 
şi în microbuze. Dar în ciuda tuturor comentariilor şi 
întrebărilor, „răspunsurile“ sunt de cele mai multe ori 
neclare şi nesigure.

* Organizaţia Masters și Johnson a fost fondată de cercetătorii 
americani, ginecologul William H. Masters și psihologul 
Virginia E. Johnson  – n.tr.
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OarE pErfOrmanţa sExuală 
să fiE OarE singura prOblEmă?

Cu toate cercetările şi accentul pus pe problematica 
sexualităţii, statisticienii au avut foarte mult de lucru în ultima 
vreme. Biroul pentru Recensământ al SUA ne informează 
că există milioane de cupluri care trăiesc în concubinaj în 
prezent – ceea ce reprezintă o creştere de 600% în ultimii 
zece ani.* Cercetătorii au descoperit că numărul celor care au 
relaţii sexuale în afara căsătoriei este mai mare ca oricând şi că 
relaţiile sexuale încep la o vârstă mai fragedă. Ceea ce în urmă 
cu 20 de ani era un sărut de „noapte bună“ a devenit astăzi 
o seară de dezgolire totală. Toate aceste discuţii, libertatea 
sexuală şi cercetările au exercitat presiuni asupra tinerilor, 
determinându-i să acţioneze.

Pentru unii, cunoaşterea sporită în domeniul sexualităţii 
a fost eliberatoare. Pentru alţii însă a fost de-a dreptul 
devastatoare.

Din categoria celor „liberi“ face parte şi Catherine Breslin, 
autoarea cărţii The Mistress Condition: New Options in Sex, 
Love and Other Female Pleasures [Statutul amantei: Noi 
opţiuni privind viaţa sexuală, dragostea şi celelalte plăceri ale 
femeilor]. „Actul sexual, spune ea, este cu siguranţă o parte 
semnificativă a noului joc – actul sexual energic, satisfăcător şi 
care nu exploatează, o chestiune serioasă, dar jucăuşă.“ Acest 
„joc“ este unul al autoîmplinirii şi al satisfacerii poftelor. 
„Femeia modernă“, spune ea, vede viaţa şi sexualitatea dintr-o 
perspectivă diferită de cea a femeii de odinioară. Pentru 
femeia nouă, căsătoria „pare un aranjament ciudat şi dificil, 
împovărător chiar“; un singur bărbat nu îi poate satisface 
* Aceste informaţii, precum și altele, au la bază datele existente în 

anul publicării cărţii în limba engleză – n.tr.



16 Cum arată dragostea

toate nevoile. Breslin spune: „Cea care este stăpână peste 
propria viaţă poate să aibă opt-zece bărbaţi importanţi care 
să o satisfacă: unul cu care să facă jogging în parc, unul cu 
care să meargă la operă, altul cu care să schieze, un altul care 
să gătească bine şi doi sau trei pentru o viaţă sexuală bună, 
fiecare relaţie fiind o experienţă senzuală diferită. În plus, încă 
doi sau trei amici buni şi iubitori – bărbaţi cu care să poată 
discuta despre orice şi pe umărul cărora să plângă atunci când 
trece prin momente dificile.“

cât dE fEricită EstE fEmEia  
carE arE libErtatE sExuală?

Să abordăm și această perspectivă. Oare actul sexual văzut 
ca un joc şi ca „divertisment“ generează un sentiment al valorii 
personale, fericire și împlinire? Oare trăirea în paralel cu mai 
mulţi bărbaţi anulează realitatea singurătăţii sau ia locul unei 
relaţii permanente şi trainice?

În acord cu ultimele descoperiri, răspunsul este categoric 
„nu“. Medicul Theodore I. Rubin spune: „Femeile practică 
deseori actul sexual din motive nonsexuale. O femeie iese cu 
un bărbat şi apoi se culcă cu el nu pentru că doreşte asta, 
ci pentru că la aceasta se așteaptă bărbatul de la ea şi că nu 
o va mai căuta niciodată dacă nu se culcă cu el. Activitatea 
sexuală generată de această motivaţie poate face ca o femeie 
să se simtă nefericită – mânioasă, vinovată şi folosită. Dacă o 
femeie se angajează în actul sexual până ce nu este pregătită, 
înainte de a decide dacă într-adevăr doreşte să aibă relaţii 
sexuale cu un anumit bărbat, nu doar pentru că i se spune că 
nu e nicio problemă, acest lucru poate duce la dispreț față de 
propria persoană.“


