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MARTE ŞI VENUS O IAU DE LA ÎNCEPUT
Când se trezesc din nou singuri, bărbaţii şi femeile au
de înfruntat provocări diferite. Modul în care reacţionăm în
faţa pierderii iubirii diferă, după cum diferă şi felul în care
gândim, simţim sau comunicăm. În timpul unei astfel de crize,
reacţiile instinctive şi automate ale unei femei nu sunt identice
cu cele ale unui bărbat. Punctele ei de vedere diferă, după cum
diferite îi sunt şi greşelile. Ceea ce este bun în cazul unei femei
nu se potriveşte neapărat şi unui bărbat. Din mai multe puncte
de vedere, necesităţile lor sunt atât diferite de parcă ar veni din
lumi diferite. Este ca şi cum bărbaţii ar fi de pe Marte iar
femeile de pe Venus.
Deşi se poartă în mod diferit, atât bărbaţii cât şi femeile
pot avea sentimente la fel de chinuitoare. A o lua de la început
după un divorţ, o despărţire dureroasă sau pierderea unei fiinţe
dragi poate fi cea mai dificilă încercare din viaţă. Pentru majoritatea oamenilor răvăşiţi de pierderea iubirii, este o chestiune
dincolo de orice aşteptare, prevedere sau imaginaţie.
A o lua de la început după un divorţ,
o despărţire dureroasă sau pierderea unei fiinţe dragi
poate fi cea mai dificilă încercare din viaţă.
Inimile noastre se frâng în timp ce plângem în singurătate
şi confuzie. Suntem împietriţi din cauza faptului că ne simţim
neajutoraţi. Începe lupta interioară cu propria incapacitate de a
schimba cele întâmplate. Aproape că înnebunim pe măsură ce
ne afundăm în adâncurile disperării şi neputinţei. Ne simţim
pierduţi şi abandonaţi într-o mare de goliciune şi întuneric.
Timpul abia se mai târăşte şi scurgerea fiecărei clipe pare o
eternitate.
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După o pierdere, începe lupta interioară
cu incapacitatea de a schimba cele întâmplate.
Se dă o adevărată luptă pentru a umple fiecare clipă goală
şi a trece peste încă o zi. Uneori, acestei dureri dulci-amare îi
ia locul o amorţeală surdă, apoi ceva ne aduce aminte de pierderea suferită, astfel că iarăşi tânjim să simţim şi să iubim din
nou. Niciodată până acum n-am simţit atât de acut nevoia de
iubire şi apropiere. Pe măsură ce suntem obligaţi să înfruntăm
şi să simţim suferinţa crudă a inimilor noastre, realizăm că
viaţa nu va mai fi niciodată la fel.
Într-un final, când procesul de vindecare se va fi încheiat,
ne vom elibera de ea în totalitate. În mintea şi sufletul nostru
am capitulat deja, acceptând faptul că nu putem schimba ceea
ce s-a întâmplat. Odată rămaşi singuri, începem să ne reconstruim propria viaţă. Şi iată-ne din nou căutând să oferim şi să
primim iubire. Deşi nu ne-am fi imaginat una ca asta, viaţa
noastră se întoarce la normal. După întunericul disperării, răsăritul iubirii plin de căldură, mângâiere şi alinare ni se întinde
din nou în faţă. Deşi acest final fericit este posibil, el nu poate
fi garantat.
ÎNŢELEGEREA PROCESULUI DE VINDECARE
Pentru a vindeca o inimă rănită trebuie să fim capabili să
traversăm tot acest proces de vindecare. Aceasta cere o nouă
perspectivă şi o nouă înţelegere, însă cei mai mulţi oameni nu
sunt conştienţi de ceea ce au nevoie. La şcoală nu ni se spune
cum se vindecă o inimă rănită şi nici că acest lucru cere efort.
Odată cuprinşi de întuneric şi vulnerabilitate, fie urmăm orbeşte sfaturile prietenilor sau ale familiei, fie ne urmăm propriile
instincte. Luăm hotărâri şi facem alegeri care pot părea rezonabile, dar care, cel mai adesea, se dovedesc ineficiente. Deşi
ne simţim uşuraţi pentru o vreme, în realitate nu reuşim să
încheiem acest proces de vindecare.
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La şcoală nu suntem învăţaţi cum să ne vindecăm
după ce suferim o pierdere.
Sunt oameni care pot să înflorească din nou după pierderea unei iubiri. Dar mulţi nu reuşesc acest lucru. După ce au
alunecat în adâncurile disperării, nu mai pot sub nici o formă
să iasă la suprafaţă. În stadii şi moduri diferite, aceştia continuă să sufere de pe urma pierderii suferite. Conştienţi de durerea pricinuită de pierderea iubirii, refuză să-şi mai deschidă în
întregime inima. Alţii care, aparent, au depăşit această suferinţă, îşi dau seama uneori că de fapt nu este aşa. Ei cred că au
reuşit să meargă înainte, însă au făcut asta cu preţul unei inimi
împietrite. Ca să evite durerea, aceştia au acţionat prea repede.
În consecinţă, şi-au estompat propria capacitate de simţire. Fără să-şi dea seama de acest lucru sau fără să înţeleagă cum au
ajuns aici, s-au închis în ei înşişi. De-acum îşi vor trăi viaţa
incapabili să mai simtă vreodată dragostea. Capacitatea lor de
a mai simţi dragostea sau fericirea s-a ofilit.
Când eşti singur din nou, traversezi, indiscutabil, o criză.
Ca orice perioadă de criză, este un moment periculos, dar şi
plin de oportunităţi. Oportunitatea constă în posibilitatea de
a-ţi vindeca şi întări inima, astfel încât să mergi mai departe
sănătos şi întreg. Pericolul constă în nefinalizarea acestui proces de vindecare. Timpul nu poate vindeca singur toate rănile.
Felul în care ne confruntăm cu pierderea iubirii are repercursiuni asupra întregii noastre vieţi.
CUM SE VINDECĂ INIMA
Ca să fim siguri că am încheiat procesul de vindecare, este
important să înţelegem principiile după care se vindecă inima.
Cea mai uşoară metodă de înţelegere şi vizualizare a acestui
proces este să te gândeşti la felul în care se vindecă un os rupt.
O rană emoţională este o chestiune abstractă, dar un os rupt
este cât se poate de tangibil şi de concret.
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