
DESP~R}IREA

DE
SP

~R
}I

RE
A

SARA DAVISON

Sara            Davison

Sa
ra

 D
av

iso
n

Cum să supravieţuieşti 
şi să înfloreşti  

după separare şi divorţ
Când căsătoria Sarei Davison s-a destrămat, a simţit că viaţa 

ei nu mai avea niciun viitor. A fost nevoie de fiecare fărâmă de 
curaj ca să facă faţă caruselului zilnic de emoţii intense şi difi-
cultăţi de tot felul, ce fac din divorţ una dintre cele mai traumati-
zante experienţe. Despărţirea este ghidul practic pe care Sara l-a 
căutat – şi nu l-a putut găsi – în acea perioadă stresantă din viaţa 
ei. Despărţirea combină pregătirea vastă a Sarei în materie de teh-
nici de life-coaching şi de terapeut pe probleme de divorţ cu ex-
perienţa propriului ei divorţ. Despărţirea te va ajuta să-ţi recapeţi 
controlul asupra propriei vieţi, oferindu-ţi instrumentele emoţio-
nale şi practice de care ai nevoie să faci faţă sfârşitului relaţiei tale 
şi procesului de a lua viața din nou de la capăt.

Cu o abordare înviorătoare, liniştitoare şi plină de înţelegere, 
Despărţirea îţi va arăta cum să navighezi prin apele tulburi ale de-
strămării unei relaţii, uşurându-ţi procesul de adaptare la noua 
viaţă şi demonstrându-ţi, din cazurile prezentate, că, deşi sepa- 
rarea poate fi dureroasă, ea poate să înflorească într-un nou şi 
proaspăt început.

„Cel mai ciudat lucru este faptul 
că nimic nu te pregăteşte cu adevărat 
pentru sfârşitul unei relaţii de lungă 
durată – fie că te-ai aşteptat la el, fie că 
a fost o surpriză. Este o experienţă dură 
şi ai nevoie de tot sprijinul de care ai 
putea beneficia pentru a trece prin el 
intactă şi, mai ales, pregătită să îţi re-
construieşti un viitor care să te încânte. 
Chiar şi cei mai puternici oameni sunt 
zdruncinaţi, iar cei mai vulnerabili sunt 
de-a dreptul zdrobiţi.

Mi-am adunat în această carte toată 
experienţa, cu scopul de a te ajuta în 
această călătorie. Este un amestec din 
tot ceea ce am învăţat până acum: toate 
tehnicile pe care le-am pus în practică 
în calitate de consilier de divorţ şi, de 
asemenea, multe dintre lucrurile cu care 
m-am confruntat de-a lungul propriului 
divorţ. Presupun că ai putea să o numeşti 
chiar «Ghid suprem de recuperare în 
urma despărţirii». Sper să te ajute.”
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SARA DAVISON este Certified  
Divorce Coach şi NLP Master Practi- 
tioner, cu 20 de ani de experienţă de 
coaching şi dezvoltare personală. Propriul 
divorţ a condus-o la crearea unui pro-
gram unic de coaching pentru per-
soanele care se despart de partenerul 
de viață după o relație de lungă durată. 
Programul, detaliat în cartea Despărţirea, 
oferă suport emoţional şi strategii clare 
de depășire a problemelor, ajutându-i 
pe oameni să treacă mai ușor prin zilele 
negre ale separării sau divorțului.

Inspirată și de propria expriență, 
Sara și-a propus, prin activitatea sa, 
să schimbe stigmatul social asociat în 
continuare divorţului şi faptului de a fi 
părinte singur. Ea doreşte să-i încura- 
jeze pe oameni să ceară ajutor de spe-
cialitate şi le arată că divorţul nu trebuie 
să reprezinte sfârşitul: el poate fi baza 
unui viitor frumos.

Sara locuieşte în Berkshire cu fiul ei 
şi este considerată consilierul de divorţ 
numărul 1 din Marea Britanie.
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Capitolul 4

Reconstruiește-ți  
încrederea și stima de sine

Tocmai când omida credea că lumea  
s-a sfârşit, s-a transformat în fluture.

Proverb

În acest capitol voi identifica modalităţi simple pe 
care le poţi adopta pentru a-ţi reconstrui încrederea în 
tine şi pentru a prelua din nou controlul. Îţi voi reaminti 
una dintre cele Patru Chei de supravieţuire şi înflorire 
pe care le-am prezentat la pagina 35: asumarea respon-
sabilităţii. Te vei concentra pe a învăţa din nou cum să te 
simţi bine în pielea ta şi pe ce poţi face pentru a accelera 
procesul de vindecare. Pe măsură ce îţi va deveni mai 
clar unde te afli în procesul despărţirii, vei înţelege mai 
bine urcuşurile şi coborâşurile emoţionale pe care le vei 
trăi. În felul acesta vei fi mai pregătită pentru ceea ce 
urmează. Îţi voi oferi abilităţile necesare să te descurci, 
astfel încât să treci mai repede şi mai uşor prin procesul 
de vindecare.
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Este esenţial să îţi aminteşti că doar tu poţi controla 
ce simţi şi modul în care te comporţi: nu trebuie să îţi 
trăieşti viaţa ca reacţie la comportamentul altora; nu îţi 
poţi pune viaţa în mâinile altora. Dacă te-ai despărţit de 
partenerul tău de viaţă, el sau ea nu mai face parte din 
echipa ta şi nu mai merită atenţia ta. Să preiei controlul 
mai înseamnă să nu te mai vezi ca parte vătămată şi la 
mila celorlalţi, ci să înfrunţi realitatea.

Cum este posibil să te simți în acest moment

Este normal ca în acest punct al procesului să te 
simţi copleşită de ceea ce s-a întâmplat – este probabil să 
fi fost respinsă şi acum te simţi complet nesigură şi lip-
sită de valoare de sine – sau este posibil ca pur şi simplu 
să fi lăsat lucrurile în voia lor şi acum simţi că nu mai 
deţii controlul. Am avut recent o clientă care stătea lângă 
mine, cu ochii în lacrimi, şi repeta întruna că se simte 
inutilă. Am aflat povestea ei şi, da, căsnicia ei eşuase şi 
era în proces de divorţ, dar a demonstrat că are multe 
alte calităţi. Crescuse trei copii şi făcea în mod frecvent 
voluntariat la şcoala copiilor, fiind votată de profesori 
„cel mai de ajutor părinte” timp de cinci ani la rând. De 
asemenea, a cusut şi confecţionat manual multe artico-
le de îmbrăcăminte, pe care le-a trimis copiilor neaju-
toraţi din toată lumea. Era departe de a fi o persoană 
inutilă, dar faptul că soţul ei nu o mai voia a făcut-o să-şi 
ignore toate celelalte calităţi şi uriaşa contribuţie pe care 
o avea în vieţile celor din jurul ei.

Oricare ar fi situaţia ta, în acest capitol îţi voi oferi 
telecomanda pentru creierul tău – ce vei face cu ea este 
oricum decizia ta. Acest proces poate fi oricât de lung 
sau de scurt doreşti să-l faci, pentru că fiecare individ 



Reconstruieşte-ţi încrederea şi stima de sine • 99

este unic şi doar tu ştii cum reacţionezi la diverse situaţii 
de viață. Dacă ne întoarcem la durere şi Ciclul de vinde-
care (pagina 16), îţi vei aminti că este absolut normal să 
te îndoieşti de tine, în special dacă ai petrecut mult timp 
încercând să ţii lucrurile sub control. În cazul meu, an-
gajarea unui stilist şi pierderea în greutate nu mi-au re-
parat căsnicia, dar mi-au îmbunătăţit starea interioară. 
Acest lucru a fost posibil doar făcând constant paşi mici.

Începe să-ți reconstruiești respectul  
și stima de sine

Deşi e complet normal să te simţi îngrozitor, este 
momentul să recapeţi controlul şi să te îndepărtezi de 
negativitate, pentru a căuta ceea ce este pozitiv.

Exerciţiu:
Schimbă cuvintele descurajatoare  

cu altele încurajatoare

1. Observă întrebările negative şi cuvintele descurajatoare 
pe care le foloseşti des şi scrie-le; de exemplu:

„Ce e în neregulă cu mine?”
„De ce mi se întâmplă mie asta?”
„De ce el/ea nu mă iubeşte?”

2. Creează câteva cuvinte şi fraze încurajatoare pe care le 
poţi folosi în locul celor de mai sus. Printre favoritele mele 
se enumeră:

„Ce e bun în asta în acest moment?”
„Pentru ce sunt recunoscătoare în acest moment?”
„Ce pot face acum pentru a îmbunătăţi situaţia?”
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3. Scrie propoziţiile încurajatoare pe bilețele autoadezive şi 
lipeşte-le în casă în locuri în care le poţi vedea constant.

Exerciţiu: 
Ce le place oamenilor la tine?

Adesea îmi întreb clienţii care se confruntă cu probleme 
legate de stima de sine: „Ce ar spune bun despre tine un 
prieten care te iubeşte?” Uneori ajută să scrii câteva puncte 
în Planul de acţiune sau într-un caiet pentru a-ţi reaminti că 
tot ce trăieşti acum e normal şi că te poţi reinventa, poate 
într-o versiune mai veselă a ta.
1. Imaginează-ţi că stai şi discuţi cu cea mai bună prietenă 

toate lucrurile pe care ea le îndrăgeşte la tine. Care ar 
spune ea că sunt cele cinci lucruri pe care le admiră şi pe 
care le preţuieşte cel mai mult la tine? 

2. Fă o listă cu lucrurile la care eşti bună şi pe care colegii 
tăi de serviciu ar spune că le admiră la tine.

Recunoaște efectele negative  
ale efectului de undă

Suntem cu toţii afectaţi de influenţe externe şi efec-
tul lor de undă se resimte până departe. Fiecare dintre 
noi a fost influenţat într-un fel de profesori, părinţi, pre-
să şi societate să aibă idei nerealiste despre perfecţiune. 
Scăderea stimei de sine apare atunci când ne temem să 
strălucim şi să dăm ce e mai bun din cauză că suntem 
prea speriaţi de eşec. Această frică de a arăta cine suntem 
cu adevărat, doar pentru a nu scădea în ochii celorlalţi, 
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este asemenea mersului pe ouă. Dar noi nu ne-am năs-
cut cu stima de sine scăzută; este ceva ce dobândim pe 
parcurs. Poate fi adesea declanşată de un eveniment din 
vieţile noastre sau de ceva ce ne-a fost spus cândva de 
cineva sau de o experienţă neplăcută precum încheierea 
unei relaţii. În acest caz, efectul de undă nu afectează 
doar partea romantică a lucrurilor, ci creează valuri asu-
pra întregii tale vieţi. În timpul destrămării unei relaţii, 
chiar şi cei mai încrezători oameni sunt loviți puternic.

Am cunoscut de-a lungul anilor multe persoane cu 
stimă de sine scăzută. Cred că cei mai mulţi dintre noi 
au încercat sentimentul cel puţin o dată în viaţă, totuși 
sunt mulţi alţii care trăiesc cu el zi de zi. Stima de sine 
scăzută este descrisă cel mai bine ca starea de neîncrede-
re în propriile abilităţi de a realiza anumite lucruri. Te va 
ţine departe de a face ceea ce-ţi doreşti şi te va împiedica 
să ai succes pe orice plan. O schimbare majoră precum 
divorțul va exacerba această situaţie. Unora încrederea 
le este sfărâmată brusc de despărţire, altora încrederea 
li se erodează încetul cu încetul, în timp, din cauza efor-
turilor uriașe de a salva o relaţie care nu mai poate fi 
reparată.

Secretul reușitei este că, deşi până acum le-ai oferit 
puterea ta altora, acum a venit vremea să o iei înapoi. 

Contracarează negativitatea –  
schimb-o într-o stare pozitivă

În capitolul anterior am explicat cum, pe întreaga 
durată a separării sau divorțului, iar alteori și mult după 
aceea, se vor produce constant atât suişuri, cât şi coborâ-
şuri emoţionale; totuși, am creat tehnica „Schimbă ma-
cazul” (vezi și Glosarul), ghidată de exemplul propriului 
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meu divorţ, pentru a mă ajuta să găsesc binele în noua 
realitate şi pentru a nu mă mai concentra pe ceea ce 
pierdusem, încercând să vizualizez tot ce aş fi putut do-
bândi ca urmare a reconstruirii încrederii în mine. Este 
un exercițiu relativ simplu şi, cu practică, devine şi mai 
uşor. 

Tot ceea ce presupune această tehnică este să găseşti 
ceva bun în situaţia căreia ţi pare greu să îi faci faţă. 
Găseşte o altă modalitate să vorbești cu tine, schimbă 
întrebările pe care ţi le adresezi şi, până la urmă, această 
modalitate nouă de comunicare cu tine va schimba 
lucrurile asupra cărora te concentrezi şi va începe să 
îţi programeze creierul să facă lucrurile într-un mod 
pozitiv, fără ca măcar să îţi dai seama.

Este uimitor ce se întâmplă atunci când îţi antrenezi 
mintea să vadă binele în orice situaţie. Este într-adevăr 
nevoie de practică, şi uneori poate părea complicat, 
dar, dacă rămâi şi investeşti timp, vei fi surprinsă cât 
de puternică este o asemenea tehnică simplă şi cum îţi 
poate schimba instantaneu starea de spirit. 

O poţi folosi oricând pentru a-ţi ridica moralul şi 
pentru a fi puternică atunci când este nevoie. Pe mine 
cu siguranţă m-a ajutat în timpul celor mai întunecate 
momente ale despărţirii.

Să găseşti binele din orice situaţie, folosind această 
tehnică, este ca şi cum ţi-ai prinde capul cu ambele mâini 
şi ţi l-ai întoarce dinspre trecut spre viitor, ajustându-i 
postura pentru a privi înainte, la ceea ce urmează. 

Tot ce ai de făcut este să-ți priveşti prezentul, să 
descoperi binele de care te bucuri, să creezi o nouă ver-
siune a ta şi să conştientizei faptul că, aşa cum te prezinţi 
în faţa celorlalţi, aşa eşti percepută. 
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Exerciţiu:
„Schimbă macazul” pentru a găsi binele

1. Gândeşte-te la lucrurile care te supără cu privire la noua 
ta situaţie şi încearcă să găseşti ceva bun în aceste noi 
provocări.

2. Concentrează-te pe lucrurile bune pe care le găseşti –şi 
pe nimic altceva – timp de 30 de secunde.

Cum funcționează tehnica 
„Schimbă macazul” 

Câteodată, să găseşti partea bună a noilor provo-
cări pare aproape imposibil, dar va exista, cu siguranţă, 
măcar un lucru pe care îl vei identifica pozitiv în toate 
acestea. Există întotdeauna ceva bun – trebuie doar să 
încerci din răsputeri să-l vezi. Una dintre clientele mele 
se lupta din greu să facă faţă sfârşiturilor de săptămână 
în care copilul ei se afla la fostul soţ. El se mutase şi cu-
noscuse o altă parteneră foarte repede după despărţirea 
lor, iar clientei mele îi era foarte greu să îşi lase fiul în 
compania lor. Petrecea întregul weekend mutându-se din 
pat pe canapea, simţindu-se mizerabil, plângând întruna 
şi gândindu-se la cum se descurca puiul ei fără ea.

La început, când i-am prezentat metoda „Schimbă 
macazul” şi i-am cerut să îmi spună un lucru bun din 
noua situație, s-a uitat la mine de parcă o luasem raz-
na. „Nimic”, spunea ea încontinuu; în orice caz, într-
un final, a admis că grija pentru fiul său o împiedica 
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să doarmă bine, aşa că şi-a concentrat atenţia spre a se 
odihni în timp ce acesta era plecat, pentru a fi o mamă 
odihnită şi pregătită să se ocupe de el după ce acesta se 
întorcea acasă. 

De-a lungul următoarelor săptămâni a putut să 
vadă şi alte lucruri pozitive, precum faptul că era bine 
pentru fiul ei să petreacă timp cu tatăl său, să ajungă să 
îl cunoască, având astfel o figură paternă în viaţa lui. De 
asemenea, a descoperit că ea avea acum oportunitatea 
să iasă în oraş şi să petreacă timp cu prietenele ei. Îi lip-
sea în continuare copilul, desigur, dar metoda „Schimbă 
macazul” a ajutat-o să treacă peste starea de tristeţe şi să 
facă faţă mai bine situaţiei.

Totuși, merită să-ți amintesc că trebuie să fii 
pregătită, deoarece până şi cele mai mărunte lucruri te 
vor copleşi în această etapă, însă cu timpul situaţia se 
va ameliora. Dacă reuşeşti să schimbi la 180 de grade 
unghiul din care priveşti, vei avea şansa să găseşti fie şi 
numai o fărâmă de pozitivitate în tot haosul și supărarea. 

Un plus de încredere pe care ți-l oferă  
metoda „Schimbă macazul”

Schimbarea perspectivei din care priveşti lucrurile 
poate avea un uriaş efect pozitiv asupra nivelului tău de 
încredere. Am avut o clientă care trecea printr-un divorţ 
traumatizant. Soţul ei era incredibil de egoist şi deloc 
amabil cu ea. La început, am încercat să descoperim îm-
preună de ce nu îi observase aceste defecte şi cum de i-a 
plăcut vreodată de el. 

S-a dovedit că îl cunoscuse imediat după o altă des-
părţire, într-o perioadă în care încrederea ei în sine era 
la cote foarte joase. Avea 32 de ani, îşi dorea cu ardoare 
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un copil şi a fost încântată să cunoască pe cineva care 
părea perfect. Sperase dintotdeauna să se aşeze la casa 
ei în jurul vârstei de 30 de ani şi a fost prinsă de fiorul 
dragostei; orbită de gesturile frumoase, nu a văzut sem-
nele evidente. A fost prea oarbă. Adevărul este că, dacă 
încrederea în sine nu este la nivelul la care ar trebui să 
fie, standardele şi principiile coboară şi ele atât de mult 
încât permit stabilirea unor modele de comportament 
care nu sunt nici sănătoase, nici corecte. 

Am lucrat cu această clientă în timpul divorţului 
şi am discutat foarte mult despre fostul ei soţ. Era foar-
te priceput în a-i distruge încrederea în ea, însă clienta 
mea a reuşit să identifice cu precizie momentele în care, 
chiar şi atunci când o curta, fostul soţ se comportase in-
acceptabil, şi pe care ea i le-a iertat. Mi-a povestit un epi-
sod în care acesta a refuzat să îi comande cina într-un 
local public, pe motiv că aceasta se îngrăşase şi îl făcea 
de râs când erau văzuţi împreună. Mai mult decât atât, 
şi-a comandat mâncare pentru el, în timp ce ea îl privea 
uluită. Ştia că lucrurile nu erau în regulă, dar, pentru că 
respectul ei de sine era atât de scăzut, a rămas în acea 
căsnicie, iertându-şi soţul şi blamându-se pentru că l-a 
supărat. Desigur, lucrurile au devenit mai rele pentru că 
ea nu avea suficientă putere de convingere în a-i impune 
limite soţului său sau pentru ca măcar să fie capabilă să 
plece de lângă el. 

Clienta mea avea o putere de empatie foarte mare, 
ceea ce a făcut-o victima perfectă pentru un bărbat ca el. 
Folosirea tehnicii „Schimbă macazul” a determinat-o să 
vadă că, de fapt, era recunoscătoare pentru libertatea pe 
care a obţinut-o ca urmare a despărţirii. S-a concentrat 
pe sentimentul de eliberare pe care l-a simţit când nu 
a mai fost nevoită să meargă pe coji de ouă şi să fie, în 
sfârșit, ea însăşi.
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Cum suntem prinși în mrejele  
falselor convingeri despre noi

Putem ajunge să credem despre noi lucruri care 
nu sunt adevărate, precum gândul că nu suntem atră-
gătoare, că nu merităm să fim tratate frumos sau că pur 
şi simplu suntem partenere de viață nepotrivite. Dacă 
aceste sugestii sunt hrănite de-a lungul unei perioade 
mari de  timp, ne obişnuim să le auzim şi ne coborâm 
stan dardele atât de jos, până ce permitem ca aceste su-
gestii să devină normale, moment în care le acceptăm ca 
adevăruri valabile. Dacă eşti într-o căsătorie fără viață 
sexuală din cauză că partenerul tău nu mai vrea să aibă 
relații intime cu tine, acest fapt îţi poate scădea stima de 
sine pe măsură ce încerci să justifici respingerea parte-
nerului. Ca femei, avem tendinţa să credem că respon-
sabilitatea ne aparţine: că nu suntem suficient de atrăgă-
toare, suficient de slabe sau că partenerii pur şi simplu 
nu se mai simt atrași de noi. Ne gândim automat că este 
vina noastră. Ştiu asta dintr-o experienţă amară şi ştiu 
cât de distructiv poate fi.

Sunt sigură că atunci când vei întreba pe oricine 
despre aspectul său fizic, va putea să  găsească ceva de 
care nu este 100% mulţumit. Dacă ai fost respinsă de 
partenerul tău, este normal să îţi pui acele întrebări fără 
răspuns, pe care le numesc întrebări din Roata hamste-
rului” (vezi Glosarul): „Ce e în neregulă cu mine?”, „De 
ce nu mă vrea?”

După ce te desparţi, este normal să te simţi conşti-
entă de corpul tău, în special dacă ai avut copii. Ştiu că 
multe dintre clientele mele nu au găsit timp să se concen-
treze asupra corpului lor în timpul căsniciei, majoritatea 
fiind ocupate cu creşterea copiilor, negăsindu-şi timp să 
iasă la alergat, de exemplu. De asemenea, o altă explicaţie 
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este aceea că nu mai simţeau atâta presiune, fiind mări-
tate şi având deci un partener pe viaţă și nemaisimțind 
nevoia să se mențină în formă. Una dintre clientele mele 
fusese manechin şi mi-a spus că rutina ei zilnică, înainte 
de a se căsători, începea cu o oră de gimnastică sau o 
sesiune cu un antrenor personal. După cincisprezece 
ani de căsnicie nu mai frecventează nicio sală de sport și 
nici măcar nu a mai făcut vreun antrenament în ultimii 
şapte ani. Când a venit la mine la cabinet, era convinsă 
că nimeni nu ar mai găsi-o atrăgătoare vreodată. Asta e 
ceva ce văd mereu la clientele mele. Se simt nesigure cu 
privire la corpul lor şi la felul în care arată. Din păcate, 
acesta este un efect secundar al despărţirii.

Schimbările mici care te fac să te simți bine

Cheia pentru a merge mai departe este, aşa cum 
am văzut până acum, să preiei din nou controlul. Poţi 
începe prin a face schimbări mici care crezi că te vor 
face să te simţi mai bine. Evident, dacă te simţi neferi-
cită în interior, trebuie să te concentrezi pe asta pentru 
a face schimbări reale, dar, dacă vrei să îţi dai doar un 
mic impuls, este o idee bună să îţi oferi un moment de 
reîmprospătare:

• Fă un efort să te îmbraci frumos în fiecare zi.
• Adaugă-ți culoarea preferată la ţinută.
• Întreabă o prietenă stilată cu ce îţi stă mai bine 

şi poartă mai mult acel tip de haine.
• Încearcă să faci ceva nou cu părul tău. Poţi să îl 

ondulezi, să îl îndrepţi, să te tunzi, să îl prinzi 
la spate sau, dacă te simţi curajoasă, poţi să în-
cerci o nouă culoare.
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Cum să supravieţuieşti 
şi să înfloreşti  

după separare şi divorţ
Când căsătoria Sarei Davison s-a destrămat, a simţit că viaţa 

ei nu mai avea niciun viitor. A fost nevoie de fiecare fărâmă de 
curaj ca să facă faţă caruselului zilnic de emoţii intense şi difi-
cultăţi de tot felul, ce fac din divorţ una dintre cele mai traumati-
zante experienţe. Despărţirea este ghidul practic pe care Sara l-a 
căutat – şi nu l-a putut găsi – în acea perioadă stresantă din viaţa 
ei. Despărţirea combină pregătirea vastă a Sarei în materie de teh-
nici de life-coaching şi de terapeut pe probleme de divorţ cu ex-
perienţa propriului ei divorţ. Despărţirea te va ajuta să-ţi recapeţi 
controlul asupra propriei vieţi, oferindu-ţi instrumentele emoţio-
nale şi practice de care ai nevoie să faci faţă sfârşitului relaţiei tale 
şi procesului de a lua viața din nou de la capăt.

Cu o abordare înviorătoare, liniştitoare şi plină de înţelegere, 
Despărţirea îţi va arăta cum să navighezi prin apele tulburi ale de-
strămării unei relaţii, uşurându-ţi procesul de adaptare la noua 
viaţă şi demonstrându-ţi, din cazurile prezentate, că, deşi sepa- 
rarea poate fi dureroasă, ea poate să înflorească într-un nou şi 
proaspăt început.

„Cel mai ciudat lucru este faptul 
că nimic nu te pregăteşte cu adevărat 
pentru sfârşitul unei relaţii de lungă 
durată – fie că te-ai aşteptat la el, fie că 
a fost o surpriză. Este o experienţă dură 
şi ai nevoie de tot sprijinul de care ai 
putea beneficia pentru a trece prin el 
intactă şi, mai ales, pregătită să îţi re-
construieşti un viitor care să te încânte. 
Chiar şi cei mai puternici oameni sunt 
zdruncinaţi, iar cei mai vulnerabili sunt 
de-a dreptul zdrobiţi.

Mi-am adunat în această carte toată 
experienţa, cu scopul de a te ajuta în 
această călătorie. Este un amestec din 
tot ceea ce am învăţat până acum: toate 
tehnicile pe care le-am pus în practică 
în calitate de consilier de divorţ şi, de 
asemenea, multe dintre lucrurile cu care 
m-am confruntat de-a lungul propriului 
divorţ. Presupun că ai putea să o numeşti 
chiar «Ghid suprem de recuperare în 
urma despărţirii». Sper să te ajute.”
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SARA DAVISON este Certified  
Divorce Coach şi NLP Master Practi- 
tioner, cu 20 de ani de experienţă de 
coaching şi dezvoltare personală. Propriul 
divorţ a condus-o la crearea unui pro-
gram unic de coaching pentru per-
soanele care se despart de partenerul 
de viață după o relație de lungă durată. 
Programul, detaliat în cartea Despărţirea, 
oferă suport emoţional şi strategii clare 
de depășire a problemelor, ajutându-i 
pe oameni să treacă mai ușor prin zilele 
negre ale separării sau divorțului.

Inspirată și de propria expriență, 
Sara și-a propus, prin activitatea sa, 
să schimbe stigmatul social asociat în 
continuare divorţului şi faptului de a fi 
părinte singur. Ea doreşte să-i încura- 
jeze pe oameni să ceară ajutor de spe-
cialitate şi le arată că divorţul nu trebuie 
să reprezinte sfârşitul: el poate fi baza 
unui viitor frumos.

Sara locuieşte în Berkshire cu fiul ei 
şi este considerată consilierul de divorţ 
numărul 1 din Marea Britanie.


