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Oamenii sunt împinși aproape pe negân-
dite de o forță interioară spre a-și găsi 
„sufletul-pereche”. Chiar dacă, uneori, în 

urma căutării, unii se aleg cu răni adânci și dure-
roase, în inima fiecăruia dintre ei sălășluiește încă 
speranța că, într-o bună zi, își va întâlni jumătatea.

Nu tuturor le este uşor să găsească o persoană pe 
care să o iubească şi care să le răspundă cu aceeaşi 
dragoste. Poate că te numeri și tu printre ei. 

În rândurile care urmează, vom descoperi împreu-
nă o listă de 24 de semne care pot indica faptul că 
relația dintre două persoane se bazează pe dragos-
tea adevărată, respectiv că persoanele respective se 
potrivesc.

INTRODUCERE
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1 PERSOANEI IUBITE ÎI POȚI SPUNE LUCRURI 
PE CARE NU LE-AI SPUS NIMĂNUI

Nu este vorba despre destăinuiri de genul ce-
lor făcute când te ia gura pe dinainte, ci despre ne-
voia de a împărtăși cuiva cele mai intime gânduri și 
simțăminte ale ființei tale.

2 PERSOANEI IUBITE ÎI PERMIȚI SĂ TE 
VADĂ ÎN MOMENTELE DE SLĂBICIUNE

Atunci când toate îți merg din plin, este 
ușor să te bucuri de dragoste și de fiorii romantis-
mului. Însă, în zilele acelea când toate îți ies pe dos 
și îți vine să plângi de nervi, nu te vei ascunde de 
acela sau de aceea pe care o iubești cu adevărat.

3 VREI CA PERSOANA IUBITĂ SĂ ÎȚI 
CUNOASCĂ PĂRINȚII

Atunci când te simți mândru cu adevărat de 
persoana de lângă tine, îți place să te plimbi peste 
tot cu ea de mână. Testul final vine însă abia atunci 
când ești dispus(ă) să o duci acasă și să le spui pă-
rinților tăi: „Mamă, tată! Ea (el) este!”
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5 VĂ IMAGINAȚI AMÂNDOI UN VIITOR  
ÎMPREUNĂ

Uneori, în copilărie, fetițele exersează pe ca-
iet viitoarea semnătură, pentru cazul în care se vor 
căsători cu băiatul pe care îl plac. În cazul în care 
ai găsit persoana potrivită pentru tine, cu siguranță 
nu mai ai nevoie să exersezi ceva de genul acesta. 
Ceea ce vă place amândurora este să planificaţi îm-
preună ceea ce va urma.

6 NICI ȚIE, NICI PERSOANEI IUBITE NU VĂ E  
TEAMĂ SĂ AVEȚI OPINII DIFERITE

Chiar dacă, uneori, apar între voi tensiuni 
din cauza diferențelor de opinie, reușiți întotdeau-

4 TU ȘI PERSOANA IUBITĂ VĂ RESPECTAȚI 
RECIPROC

Niciunul dintre voi nu vrea să schimbe nimic 
la celălalt. Vă iubiți și vă acceptați cu bune și cu 
rele. Vă raportați cu considerație unul la celălalt și 
țineți cont de opiniile celuilalt, chiar și atunci când 
nu sunt pe deplin de acord.
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na să ajungeți la un consens, fără să simțiți că v-ați 
compromis în vreun fel.

7 GĂSIȚI SOLUȚIILE ÎMPREUNĂ

Cei mai mulți oameni lasă ca problemele de 
care se lovesc în viață să îi despartă. Cei care 

și-au găsit însă cu adevărat jumătatea vor găsi pu-
tere unul în celălalt și se vor zbate împreună, con-
centrându-se asupra găsirii de soluţii, nu asupra 
problemelor.

8 TU ȘI PERSOANA IUBITĂ RÂDEȚI 
ÎMPREUNĂ

Umorul leagă adeseori persoanele, iar atunci 
când tu și persoana iubită puteți să râdeți împreu-
nă de diverse nimicuri sau atunci când aveți glume-
le voastre secrete, pe care nu le înțelege nimeni alt-
cineva, este limpede că sunteți pe drumul cel bun.




