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ubirea este risc. Riscul de a te pierde în celălalt fără să te mai regăseşti, riscul de a te opri,
dar e şi posibilitatea de a te adânci în celălalt şi a şti să vă regăsiţi, împreună, mai plini de
viaţă.
Iubirea este descoperire. Înseamnă să joci cu cărţile pe faţă când toată lumea din jur ne învaţă
să ne ascundem, să ne protejăm, să folosim orice mijloc ca să nu ne expunem, să nu fim răniţi.
Iubirea este adevăr. Nu iubeşte compromisurile, comunicarea dublă. Este directă şi merge la
esenţă.
Iubirea este alegere. Înseamnă să nu acceptăm pasivi ceea ce ni se propune, ci să alegem să
avem un rol activ, creativ în formarea relaţiei, să nu alegem drumul cel mai comod, ci pe cel
care duce la adevărata comuniune, mai întâi a minţilor, apoi a trupurilor.
Iubirea este demnitate. Nu acceptă ceea ce vine la întâmplare, nici nu umple cu sex golul
interior, ci are respect faţă de sine, faţă de propria unicitate.
Iubirea înseamnă a da sens. A trăi experienţa iubirii înseamnă a deveni o verigă din lanţul
semnificaţiilor pe care le capătă viaţa fiinţelor vii.
Iubirea este cunoaştere. Datorită ei, putem deveni părtaşi la înţelepciune, putem cunoaşte
drumuri noi, care altfel ar rămâne necunoscute, putem ajunge la noi înşine.
Toţi putem să iubim, această facultate stă în puterea noastră, dar puţini sunt cei care o caută,
o găsesc, o practică, deoarece capacitatea de a iubi merge mână în mână cu capacitatea de
evoluţie personală. Doar cunoscându-ne pe noi înşine putem cunoaşte iubirea. Pentru că e
acelaşi lucru.
Maturitatea personală, capacitatea de a iubi, da, este o stare extraordinară, pe care cu toţii
vrem s-o trăim, s-o experimentăm; dar ea nu ţine de destin, de întâmplare, ci este rodul unui
lung şi greu drum de pregătire.
Să nu invidiem perechea fericită, persoana matură! Să nu ne gândim că suntem lipsiţi de
noroc sau incapabili! În noi, în noi toţi, există posibilitatea de a evolua, capacitatea de a iubi.
Pentru asta am fost creaţi. Aceasta este menirea noastră. Unica.
Să nu ne mai gândim, aşadar, că fericirea în dragoste sau înţelepciunea sunt daruri venite cine
ştie de unde şi că ajung doar la cei norocoşi.
Ci să fim atenţi.
Nu putem să iubim dacă nu am început un proces de evoluţie. Aceasta este cheia, cifra magică
pentru a putea înainta, cu paşi mici, dar siguri, pe drumul iubirii.

Din cartea Iubire - Cum să rămânem împreună pentru întreaga viaţă, de Valerio Albisetti, Editura
Pauline, 2004.

A iubi nu înseamnă a ne privi în ochi,
ci a privi împreună către acelaşi scop.
Antoine de Saint-Exupery

