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În loc de prefață 

 

Ziaristul, prin definiție, scrie despre viața și activitatea 

altora. Personajele lui sunt oamenii și lumea care îl înconjoară. 

Scrie pentru a informa, dar și pentru a forma, redă confesiunile 

și gândurile interlocutorilor săi și se strecoară și el, cu stilul 

propriu, printre personaje. Din cele mai diverse domenii și cu 

cele mai diverse tipologii. 

Apoi, dacă are talent nu doar de scriitor la ziar, cum îi mai 

spun unii, și mai are și șansa să călătorească, scrie propriile cărți, 

jurnale de călătorie, și câteodată și confesiunile proprii. 

Unii își țin jurnalul intim, în care notează seara tot ce s-a 

întâmplat în timpul zilei. Eu, chiar dacă am notat zilnic câte 

ceva, acel ceva nu privea propria persoană, așa cum se 

obișnuiește mai nou, să ai jurnalul tău, căruia să-i spui tot ce 

gândești și ce te frământă. Și apoi, dacă ai curajul, să-l faci și 

public. Este la modă diaristica.  

Dar această carte, care are ca personaje ziaristul și 

cuvântul este despre  lumea în care trăiește și-și face el 

profesia. Despre ce a văzut, ce a învățat, ce crede că i-a învățat 

pe alții, ce i-ar plăcea să-i învețe pe alții. Mai ales pe cei tineri. 

Provocarea a venit dinspre Multicultural Business Institute, 

care face lucruri formidabile. Descoperindu-ne unii pe alții, am 

aflat că avem puncte în comun. Și că merită să împărtășim 

experiențe și lecții învățate de la viață, de la profesie, de la 

oamenii cu care interacționezi.  

M-am convins din primele mesaje dintre mine și Alexandra 

Cotae, președinta Institutului. Apoi dintre mine și Dana Coza. Mai 

întâi a fost ideea unei cărți care să aducă în paginile ei o parte dintre 

invitații prezenți la emisiunea ÎNTREBĂRI ȘI PROVOCĂRI. Și s-
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a configurat o carte cu un mesj profund: nevoia de modele, de 

noblețe civică, de profesionalism autentic. 

Apoi a venit provocarea unei cărți despre ziarist și viața 

trăită la foc deschis, ca model pentru mai tinerii confrați, dar și 

ca mesaj pentru cititorul de ziare și acum cititorul de carte, 

despre lumea parcursă într-o alergătură de... cursă lungă. 

Am acceptat și am căzut de acord să împărțim cartea în 

două părți. Una care să răspundă unor teme propuse, nu ca 

întrebare și răspuns, ci ca enunț și dezvoltarea acestuia. Altfel 

spus, LECȚII ÎNVĂȚATE și trăite de-a lungul carierei. Teme, 

ca să nu le zic întrebări, venite dinspre Alexandra Cotae și 

Dana Coza. Sper că răspunsurile sunt pe măsura așteptărilor.   

Cea de-a doua parte, că tot trăim de o vreme bună în 

pandemie, și toată lumea te îndeamnă la meditație, include mici 

respirații psiho-socio-civico-emoționale. Adică LECȚII DE 

ÎNVĂȚAT. Pentru fiecare dintre noi. "Cugetări", așezate nu 

într-o ordine coerentă, ci așa cum au fost și gândurile mele. Le 

așez cu drag în această carte cu dorința ca ele să pătrundă în 

cutiuța sufletului și minții și să aducă ceva ce n-am știut, sau 

am știut și n-am luat în seamă. Ce vrem să știm despre lumea 

care vine și despre oamenii care vor locui în ea. Ce este lumea 

de astăzi și ce trebuie să facem pentru lumea de mâine... 

LECȚIILE ÎNVĂȚATE și LECȚIILE DE ÎNVĂȚAT nu 

se vor un monolog, ci un dialog în doi, în trei, în patru, între 

mai mulți, între toți, într-o formă mai specială, de a ne regăsi 

pe noi și pe ceilalți, în vremuri bune sau mai puțin bune, sub 

imperiul factorului timp. Într-o realitate care pendulează între 

trecut și viitor. Cu prezentul alături. Chiar dacă par fragmentate 

și ele de același factor timp, LECȚII ÎNVĂȚATE și LECȚII 

DE ÎNVĂȚAT se continuă și se completează.  Sau cel puțin 

aceasta a fost intenția autorului. Rămâne ca cititorii să decidă! 
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Rememorări 

 

Mai întâi, dați-mi voie să mă prezint.  

Într-o iarnă adevărată, așa cum îmi aduc aminte de toate 

iernile copilăriei, prima zi a începutului de an e ziua în care 

am venit și eu pe lume. Într-o casă cu oameni frumoși și buni. 

În Șișești de Mehedinți, o zonă care are ceva în comun cu 

Șișeștii Maramureșului. Acolo au îmbobocit și au început să se 

dezvolte omenia, bunul simț, responsabilitatea pentru faptele 

tale, prietenia și compasiunea pentru semeni.  

Cu acest bagaj am pornit în viață. Și mi-a fost de folos în 

tot ceea ce am realizat. Întotdeauna când privesc în urmă nu 

mă rușinez de ceea ce văd. Privesc în jur și-i văd pe cei dragi 

mie. Văd familia, care îți e reazem și la bine și la greu, îl văd 

pe Marco, întărind speranța că lumea merge mai departe. Văd 

prietenii și știu că atunci când ai nevoie ei îți sunt alături... 

Dacă mă întrebați cine sunt eu, înainte de toate vă răspund 

că sunt un om bun. Ce înseamnă să fii un om bun? Înseamnă să 

nu te faci de râs pe tine şi, în consecinţă, să nu-ţi faci de râs 

ţara în care te-ai născut. Să nu-ți faci de râs profesia pentru care 

te-ai pregătit.  

Colindând prin lume, am învăţat că e foarte important să 

nu-i denigrezi pe alţii, ci să înveţi de la ei ceea ce tu nu ştii şi îţi 

poate fi de folos. Ție și celorlalți oameni. 

Am spus de multe ori (și probabil și în această carte veți 

întâlni lucruri care se repetă) că am înțeles că e mai bine și mai 

obiectiv să mă văd pe mine și să-mi văd țara, lumea românească 

prin ochii altora. Când vezi cum e la alții, îți dorești asta și pentru 

naţia ta. Care trebuie să vrea să învețe,  să muncească mai bine, 

pentru a trăi mai bine; să reînveţe să lucreze pământul, să taie 

mărăcinii, să cureţe şanţurile, să aibă grijă de apele curgătoare, să 
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respecte și să protejeze mediul înconjurător. Să reînveţe să 

resepcte valorile naţionale şi universale. Pentru că nu suntem 

singuri în univers.  

Poate vi se par lucruri mărtunte. La prima vedere aşa par. 

Dar a  învăţa mereu lucruri bune, care să-ţi fie utile ţie şi celor 

din jurul tău este foarte important. Care spun mult atunci când 

priveşti dinafară. Dacă aţi văzut filmul lui Ken Loach, "It's a 

Free World" (E o lume liberă), după romanul lui Paul Laverty, 

înţelegeţi ce vreau să spun.  

Oricât de supărată sunt pe lucrurile care nu-mi plac la țara 

mea și la locuitorii ei, niciodată n-am vorbit de rău România în 

afara granițelor și întotdeauna am scos în evidență calitățile 

românilor. Fiindcă există! Și asta înseamnă să fii un bun român. 

Exemplele contrare sunt la îndemână. Dar cui folosește să 

spui că aici nimic nu e bun, că totul e minciună, că tinerii nu au 

nici un viitor în România, că România e frumoasă dar... nu 

merită să fie locuită. Ce constatare tristă!   

Am învățat respectul din copilărie. De la părinții mei. 

Oameni simpli, dar care au trecut prin multe greutăți: războiul 

devastator, colectivizarea, care le-a luat toată agoniseala, anii 

care au urmat. Tatăl meu are o poveste de viață incredibilă, 

care poate fi un roman. Poate greutățile prin care a trecut și 

frigul Siberiei, unde a fost prizonier, l-au făcut să fie un om 

demn, care să nu se încline cum bate vântul. Asta ne-a învățat 

și pe noi.  

Copilăria a fost frumoasă, ca toate copilăriile dealtfel. 

Eram trei frați, doar tata lucra, așa că am fost obișnuiți să 

cerem doar cât ni se poate oferi. Și să nu suferim că alți copii 

au mai mult. Să ne bucurăm că suntem sănătoși și că avem 

părinți care ne iubesc și ne îngrijesc.  
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Anii de școală au fost benefici. Am avut parte de educatori 

buni, de dascăli cu aplecare spre profesie. Au mai fost și 

excepții. Dar întotdeauna am ținut minte doar lucrurile bune, 

am văzut doar jumătatea plină a paharului. Dragostea de carte a 

adus și satisfacțiile: coronița de premiant, bursa de merit, 

aprecierile. Am făcut parte din echipa de dansuri, din echipa de 

teatru, din corul școlii, am participat la toate concursurile care 

se organizau, am luat premii.  

De pe la vreo 18 ani, am făcut cunoștință cu presa. Cu totul 

întâmplător, deși nimic nu e întâmplător pe lumea aceasta, aveam 

să învăț mai târziu. Eu îmi doream să devin chimist, să cercetez şi 

să descopăr medicamente, care să ajute oamenii. Întâmplarea a 

făcut să ratez admiterea la chimie, deşi făcând contestaţie, s-au 

suplimentat locurile şi puteam să urmez cursurile Facultăţii de 

Chimie Industrială, din Bucureşti.  

Dar șocul nereușitei a fost atât de mare încât  mi-am scos 

pentru totdeauna chimia din cap. Acum, văd cu alți ochi eșecul, îl 

văd mai degrabă ca o oportunitate, un pas spre altceva.  

Profesorul meu de franceză din liceu, un fel de Gianni 

Morandi, care era un bun psiholog, auzind ce vreau să urmez, 

mi-a spus că eu nu am  temperamentul unui om care să stea 

închis într-un laborator. Eu am nevoie de spaţiu, pentru a mă 

putea exprima. Avea dreptate. Și mă cunoștea mai bine decât 

mă cunoșteam eu. Ulterior, am văzut cât de importantă este 

cunoașterea de sine. 

Supărată că am ratat admiterea, am plecat la Deva să-mi 

vizitez  verișorii. Cu care mă întâlneam vara la bunici. Aşa l-

am cunoscut pe directorul Tipografiei din oraş, care, fiind din 

aceeaşi zonă cu mine, m-a întrebat dacă n-aş vrea să lucrez la 

tipografie. Am acceptat. 

La scurtă vreme, cum ziarul județean se tipărea aici, am 

aflat că se dădea un concurs pentru postul de corector la ziar. 
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Deşi nu aveam niciun document de studii la mine, m-am înscris 

la concurs. Şi l-am luat.  Concurând cu absolvenți de litere. 

Aveam 18 ani, păream un copil zvăpăiat, dar copilul acela știa 

deja multe lucruri și avea foarte multe vise.  

Chiar după concurs, redactorul şef m-a trimis la lucru. 

Corectura, însă, este o muncă de uzură, care nu se potrivea cu 

firea mea. Redactorul şef m-a dat pe mâna unui ziarist foarte 

sever, puţin comunicativ, care nu s-a sfiit să mă întrebe, sec, 

dacă sunt în stare să scriu articole la ziar. Şi m-a trimis pe 

şantierul unde începea construcţia noii tipografii.   

La marginea orașului, erau doar  nişte şanţuri... Mi-am  

imaginat eu ce se va întâmpla acolo, cât se munceşte şi cum se 

poate naşte un ziar şi am scris un reportaj, care i-a plăcut 

experimentatului meu mentor. Aşa am început să scriu. Am 

avut de la început predilecţie pentru reportaj, dar  mai ales 

pentru anchetă, fiind o fire bătăioasă şi foarte analitică. Unde 

era mai greu, mergea Viorica.  

Cu aptitudinile la purtător, am fost propusă pentru Facultatea 

de Ziaristică, la fără frecvenţă. Eu visam să fac școală la zi, așa că 

am plecat la facultate. Au fost cei mai frumoși ani din punctul de 

vedere al formării intelectuale, al dezvoltării personale, al 

înțelegerii lumii, dar și al profesiei pe care o alesesem.  

Era și multă umplutură, balast ideologic, dar se făcea și carte. 

Limbă şi literatură română, Literatură universală, Filozofie şi 

etică, Filozofia limbajului, Psihologie, Sociologie, Noţiuni de 

drept, Geografie, Istoria culturii şi civilizaţiei, Istoria gândirii 

filozofice şi social-politice în România, Pedagogie, Elemente de 

teoria presei, Istoria presei, Creaţie ziaristică. Conceperea şi 

elaborarea unui ziar, a emisiunilor RTV, Sociologia mijloacelor 

de comunicare în masă, Limba şi stilul presei, Teoria şi tehnica 

filmului, Economie politică, Teoria creşterii economice, Relaţii 

Internaţionale contemporane, Curente şi tendinţe în gândirea 
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contemporană, Psihologie socială, Estetică, Ştiinţa administraţiei, 

Dreptul administrativ, Politici publice...  

Sunt cursuri care m-au format și pe care nu le mai regăsești 

în programa facultăților de profil. Studiul la bibliotecă era sfânt, 

dar rămânea și timp liber; vedeam cel puțin trei piese de teatru 

pe săptămână, toate filmele bune, și erau! Și lectura.  

În ultima zi de curs, la ultimul examen, cel de psihopeda-

gogie, m-am căsătorit cu Gheorghe Pârja. Am fost repartizați în 

București, el la revista Flacăra, eu la revista Femeia. Lucrurile s-

au precipitat, e o poveste care ține de timpurile acelea, eu am 

rămas în Bucureşti, soţul meu a trebuit să vină la Baia Mare, a 

apărut şi copilul... Și chiar dacă nu concepeam ideea plecării din 

Bucureşti, pâna la urmă soarta m-a adus în Maramureș.  

Era în 1979,  o raritate, singura femeie ziarist. O perioadă 

cu cenzură, cu multe restricții, cu o zonă necunoscută, dar 

profesia era generoasă. Iar spațiul numai bun de explorat. Am 

bătut Maramureșul aproape la pas, de la un capăt la altul. Să-l 

cunosc și să învăț. Și câte am învățat!  

Și ca om și ca ziarist. Satisfacția profesională era și mai 

mare când reușeai să te strecori printre cuvinte. Era și formula: 

citește printre rânduri și printre cuvinte. După decembrie 1989, 

m-am tot gândit dacă aş putea să fac şi altceva în afară de 

ziaristică. Și n-am  reuşit să aflu un răspuns. M-am molipsit de 

un microb de care n-am mai scăpat. Deși am făcut și alte 

activități! 

Jurnalismul, dacă îl faci cu plăcere și responsabilitate, îți dă 

satisfacții nebănuite. Mai ales în vremuri grele. Confratele 

Octavian Curpaș, care lucra la un ziar din SUA, "Clipa" se numea 

publicația, m-a întrebat într-un interviu, cum se desfăşoară o zi din 

viaţa mea?  Răspunsul a fost simplu: știi când pleci la redacţie, 

dar nu şi când te întorci acasă.  
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Ziaristul care lucrează la un cotidian are program nenormat, 

este mereu asaltat de evenimente şi de oameni, care încă mai cred 

că presa poate rezolva multe lucruri. Anii de început au fost mai 

grei, a trebuit să împac  şi familia şi profesia de jurnalist, care n-

are voie să fie obosit sau să treacă evenimentele pe lângă el.  

Între timp, Ioana, fiica mea, a crescut, “şi-a luat zborul”, 

aşa că era mult mai simplu pentru doi ziarişti care asta ştiu să 

facă şi cred că fac bine ceea ce fac. Pe Ioana, când era mică, 

dacă o întreba cineva ce vrea să se facă atunci când va fi mare, 

răspundea: ca mama.  

Apoi, a văzut câtă energie se consuma, mai ales după 

1989, când libertatea era prost înţeleasă şi n-a mai vrut să fie 

ziarist ca mama. Stres, mult consum nervos, alergătură, teren, 

dar dacă îţi place, e ca o boală molipsitoare.  

Mai apoi, a apărut și morbul televiziunii, și sunt mulți anii 

de când sunt realizator de emisiuni. Am colaborat cu trei 

televiziuni, două nici nu mai sunt, am creionat trei proiecte 

frumoase, la care țin: Fără prejudecăți; Weekend cu prietenii și 

cel pe care-l păstrez și astăzi, Întrebări și provocări.  

Dragostea mea a rămas, însă, cuvântul tipărit. La Graiul 

Maramureșului au fost decenii pline de satisfacții. Este ziarul 

care s-a născut odată cu Revoluția din 1989. Sunt ani de trudă 

cotidiană. Pentru a impune un nume şi a-i da personalitate. 

GRAIUL a fost şi rămâne ziarul de suflet al maramureşenilor. 

Şi nu numai.  

Sigur că ziarul este istoria clipei, evenimentele se succed cu 

rapiditate, trebuie să fii, dacă se poate, în mai multe locuri în 

acelaşi timp, să cuprinzi cât mai mult, în cât mai puţine rânduri, 

să pui pe masa redactorului şef materialul atunci când ţi-l cere. 

Dar asta nu înseamnă să faci rabat la calitatea actului gazetăresc: 

credibil, obiectiv, cu informaţie diversă.  
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Altcineva mă întreba dacă pentru mine jurnalismul este 

vocaţie sau profesie?  Jurnalismul este și vocație și profesie și 

comunicare și persuasiune și modelare și educație și... Este o 

profesie care presupune tot atâta libertate, câtă conştiinţă faţă 

de ceea ce faci există.  

Este o profesie căreia i-am rămas fidelă de-a lungul anilor, 

deşi de la primul articol scris şi publicat au trecut foarte mulţi ani. 

Ca tip de cunoaştere, ziaristul trebuie să respecte realitatea care îl 

înconjoară şi se inspiră din ea, iar  ziarul, în ansamblul său, să se 

constituie într-o valoare, supusă judecăţii cititorilor  săi. 

Este o profesie pe care o faci mediocru, bine sau foarte bine, 

în funcţie de pricepere, talent, muncă şi, nu în ultimul rând, 

experienţa acumulată. Nişte simple informaţii nu înseamnă 

gazetărie. Înșiruirea de cuvinte nu înseamnă gazetărie. Fraze 

alandala puse n-au nimic comun cu jurnalismul.  

Neimplicarea în realitate te distanţează de ceea ce teoretic  

înseamnă creativitate şi expresivitate. Dealtfel, lucrarea mea de 

licență a fost despre expresivitate și creativitate în opera 

jurnalistică. 

Am rămas îndrăgostită de frumuseţea limbajului, raportat la 

genul abordat. Meditaţie, când e vorba despre reportaj, claritate, 

când e vorba de comentariul politic, pricepere, când e vorba 

despre probleme economice. Parfumul unei idei noi, al unei 

metafore proaspete schimbă înţelesul unui lucru comun, 

transformându-l într-un lucru interesant.  

Ziaristul are obligaţia ca în fiecare zi să înfigă în mintea 

cititorului o idee şi în inima sa un sentiment. Sau cel puțin așa 

am învățat eu și așa am făcut și fac și astăzi. Nu există 

frumuseţe în sine a cuvintelor, fraza expresivă ține de structura 

intelectuală a ziaristului, de munca depusă, de aptitudini şi talent.  



Viorica Pârja   *   Cuvântul, ziaristul și lumea: lecții învățate, lecții de învățat 

 

22 

 

Eu cred că profesia aceasta, pe care n-o poate face oricine, 

chiar dacă lumea e plină de ziariști, merită mult mai mult decât i 

se oferă. Cele de mai sus nu sunt o lecție de teoria presei, ci o 

realitate trăită. Trăită cu toate stările pe care le incumbă! 

Adesea, lumea percepe profesia de ziarist ca pe ceva idilic, 

extrem de frumos şi de palpitant. Puţini se gândesc însă câtă 

muncă de documentare se ascunde în spatele unui reportaj, a unui 

articol sau unei ştiri. Care sunt sacrificiile pe care a trebuit să le 

faci pentru a-ţi putea exercita profesia şi pentru a deveni un 

ziarist foarte bun!  Profesia e incitantă prin ceea ce este ea!  

A fost într-un fel să faci presă înainte de 1989, a fost la fel de 

greu şi după 1989. S-au cam modificat şi funcţiile presei, deşi 

astăzi, mai mult ca oricând, alături de informaţie, ziaristul trebuie 

şi să formeze, să educe, să cheme la dialog. Se spune tot mai mult 

că cititorul de ziare, sau telespectatorul,  este superficial, că el 

preferă un anume gen de lectură, sau informație, că-i plac senzaţiile 

şi nu-l interesează lucrurile serioase. Nimic mai fals.  

Mass media şi ziariştii formează, în mare măsură, tipurile de 

cititori sau telespectatori. Eu așa gândesc și așa am făcut în toată 

activitatea mea. Dacă noi îi oferim consumatorului de media, 

până la saturație, ştiri "de senzaţie", îi uşurăm şi lui lectura sau 

vizionarea şi ne uşurăm şi nouă munca.  

Zăbovim mai mult sau mai puţin când începem sau sfârşim 

un articol, sau o emisiune, în funcţie de cât respect avem pentru 

profesia pe care o practicăm. Și pentru cititor sau telespectator. 

Ziaristul adevărat este un alergător și un căutător de subiecte, de 

cursă lungă, mereu atent la ce se întâmplă în jurul său, gata 

oricând să înveţe şi niciodată obosit sau depăşit de evenimente.  

Dacă nu este aşa, nu eşti mulţumit de ceea ce faci. 

Neîmplinirile ţin de lumea în care trăim: valori inversate, lipsa 

de criterii şi principii, o lume a falselor valori, o lume în care 
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de multe ori dictează banul, o lume în care puterea corupe, 

iar corupţia este aproape instituţionalizată.  

Dacă le percepi pe acestea şi pe multe altele, sigur nu poţi 

fi mulţumit de ceea ce înseamnă media. Simţi că te lupţi, de 

multe ori, cu morile de vânt şi că axioma cum  că presa este a 

patra putere rămâne fără acoperire.  

Sunt o fire optimistă, am o gândire pozitivă, formată în timp 

și experimentând, cred şi mai sper în îndreptarea lucrurilor, cred 

că românii merită o altă soartă. Și de ei depinde. Și ziaristul merită 

un alt statut! 

Mass media de astăzi nu mai seamănă cu ceea ce am învățat 

eu cu mulți ani în urmă. Că ziaristul trebuie să fie un om cultivat, 

cu multă lectură, cu onestitate și obiectivitate, cu simțul măsurii 

și cu bun simț. Că are datoria să informeze, dar în același timp să 

formeze. Din păcate, latura educativă a mediei a cam dispărut. 

Ziariștii aleargă după senzațional, ignorând faptul că viața nu e 

făcută doar din senzațional.  

Recunosc că aș vrea o altfel de mass media și o altfel de 

condiție pentru jurnalist. Am spus-o de multe ori. Se simte 

nevoia de aer proaspăt, de tineri care să ia ce e bun de la cei 

dinaintea lor şi să facă cu aceeaşi pasiune meseria aceasta. Din 

păcate, tinerii ziariști nu mai sunt dispuși la a citi, a studia, a 

verifica din trei surse, a fi obiectivi.  

Poate sunt puțin subiectivă, și mi-ar plăcea să mă înșel. 

Chiar dacă am fost repartizată la o publicație din București, pot 

spune că în Maramureș m-am format și ca ziarist și ca om.  

Maramureşul este una dintre cele mai mirifice zone ale 

României. Dăruită cu tot ce e mai frumos; de la frumuseţea 

naturii, la frumuseţea oamenilor, de la tradiţii, care s-au conservat 

în mare parte, la modernul, care se îmbină frumos cu tradiţionalul. 

Cine vine în Maramureş, nu-l mai uită.  
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Nu întâmplător, Fundaţia Culturală Română, acum Institutul 

Cultural Român, organiza, pe vremea când președintele ei era 

scriitorul Augustin Buzura, și el maramureșean, cursuri de limbă, 

cultură şi civilizaţie românească, pentru străini.  

Iar eu am fost unul dintre oamenii care au ajutat-o pe Nadia 

Moșanu, coordonatoarea cursurilor, să realizeze ediții exemplare. 

Nu se mai fac de mulți ani! Veneau aici străini din toată lumea 

să înveţe româneşte, dar şi să vadă cu adevărat ce înseamnă 

România.  

Învățau limba română, dar vedeau, la ele acasă, tradițiile și 

obiceiurile, bisericile monument UNESCO, portul, modul de 

viață al oamenilor. Fiindcă printre activități, multe și complexe, 

se numărau și deplasări în sate din Maramureș. Unde cursanții 

erau găzduiți de săteni, mâncau împreună, se descopereau unii 

pe alții și apoi urma jocul satului.  

Credeți că erau bariere de comunicare? Că universitarul din 

Coreea de Sud nu se înțelegea cu Mărie sau cu Gheorghe? Se 

înțelegeau din priviri, din gesturi, din omenie și ospitalitate. Toate 

veneau să completeze frumusețea porților de lemn, a bisericilor, 

care străpung cerul cu turlele lor, Cimitirul vesel de la Săpânţa, 

munţii şi văile care te fac să te simţi ca pe o gură de rai!  

Cele mai interesante discuții erau cu tinerii. Lipsiți de 

prejudecăți sau stereotipuri de gândire, doritori să cunoască alte 

culturi, alte civilizații, alt mod de gândire. Privindu-i și ascultându-

i, credeai într-o lume armonioasă și lipsită de conflicte. Dar cu 

toată frumusețea ei, lumea mai are și părți mai umbroase, unde 

lumina pătrunde mai greu.  

Cred că de aici a venit și predilecția mea pentru multicultu-

ralitate, pentru proiecte și programe în pas cu lumea în care trăim. 

Pentru implicare în viața comunității, participând la proiecte 

culturale, sociale, civice, caritabile, muzicale sau ecologice.  
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O parte din ele mă definesc și pe mine ca om. Și cred că e 

și bine, așa cum îi spuneam și profesoarei Monica Cândea, în 

interviul de la sfârșitul acestei cărți, ca  la anumite intervale de 

timp să te așezi la hotarul memoriei și să te uiți în urmă la 

drumul pe care l-ai parcurs, la roadele pe care le-ai cules, la 

lecțiile pe care le-ai învățat, pentru a le revaloriza pe toate. 

Mă întreba care este modalitatea preferată de a comunica 

mediatic: presa scrisă sau televiziunea? Repet ce am spus de 

multe ori. Îmi place să cizelez cuvintele, să le așez pe fiecare 

acolo unde trebuie, să le respect, din respect pentru cei cărora 

le adresez. Asta fac și ca realizator TV.  

Cuvintele te ajută întotdeauna să te strecori printre ele. 

Inima ziaristului e precum pământul bun de cultivat. Poți 

semăna, adică scrie și vorbi, tot ce dorești. Numai că nu trebuie 

uitat un lucru esențial: ce semeni, aceea culegi.  

În televiziune am ajuns aproape din întâmplare și am luat-

o ca pe un fel de hobby. Dar toate proiectele au fost și sunt 

despre oameni și devenirea lor, despre prietenie, despre valori 

morale. Și ce oameni minunați am întâlnit, și ce povești de 

viață și ce experiențe de urmărit și de urmat!  

Am o colecție impresionantă de diplome, acordate de instituții 

din țară sau de peste hotare. Am participat, cum aminteam, la o 

mulțime de proiecte, din cele mai diverse domenii: civice, sociale, 

ecologice, muzicale, de formare și dezvoltare personală, pentru 

tineri, de învățare pentru a ști cum să îi înveți pe alții.  

Și din fiecare am avut și eu de învățat. De la copii, la tineri, 

de la oameni simpli, la academicieni sau oameni de știință. Un fel 

de rememorare constituie și aceste rânduri. În 40 de ani de 

gazetărie poți scrie romane despre întâmplări de viață. De viață și 

profesie. Un fluviu de gânduri, de imagini, de trăiri! 
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Poate era momentul să rememorez câteva, esențiale pentru o 

lectură plăcută și eficientă! O carte scrisă de un ziarist, care a scris 

și cultură, și economie, și politică, și probleme sociale, și despre 

femei sau tineret și despre mediu și dezvoltare durabilă... A făcut 

sute de emisiuni de televiziune, al căror scop tot spre binele 

oamenilor se îndreaptă.  

Rezultatul sper să fie nu o carte spectaculoasă, ci una sinceră, 

din care să răzbată CUVÂNTUL, ZIARISTUL și LUMEA. 
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Despre viață, satisfacții și împliniri 

 

Despre cele de mai sus trebuie să scriu. Și încep prin a 

spune că în viață e bine să fii tu, nu roluri pe care le joci, iar în 

muncă nu trebuie căutate doar satisfacții materiale, ci mai ales 

idei și reguli după care să te ghidezi. Dacă trăiești ca să faci pe 

plac celorlalți, ai toate șansele să nu-i mulțumești nici pe ei, 

nici pe tine. Viața este a noastră, noi trebuie s-o gospodărim și 

să facem în așa fel încât să n-o irosim.  

Este una singură și dăruită, să nu trecem prin lume ca 

simpli spectatori. Am repetat asta de atâtea ori până ce am 

învățat! Acesta este proiectul  la care am lucrat și țin cel mai 

mult. Nu căuta în exterior ceea ce poate fi doar în inima ta. 

Armonia vine din interior. Armonia nu este un loc de muncă, 

nu este o mașină nouă sau o căsătorie, armonia este pacea din 

suflet. Ea pornește întotdeauna de la tine.  

Dincolo de corespondențele transmise de peste tot pe unde 

am umblat, am cizelat textele și cu reflecții de viață. Așa au 

apărut cărțile. Din spații geografice și  culturale foarte diferite. 

Și asta dă frumusețe lumii. Toate cărțile scrise fac aproape 

subiectul a ceea ce am văzut și receptat cu ochiul ziaristului, 

care sigur vede mult mai multe decât ochiul turistului.  

Cărțile scrise nu sunt doar note sau jurnale de călătorie, ci 

mai degrabă documente despre lume și timp, imagini văzute la ele 

acasă, sau frânturi de gânduri din lecțiile realității, completate cu 

idei rămase în subconștient din lecturi mai mult sau mai puțin 

sistematizate. Cărțile sunt un fel de radiografie, ba jurnalistică, ba 

civică, asupra unei lumi care se mișcă concentric. 

Regretul meu este că n-am pus între coperțile unei cărți 

prima experiență multiculturală și interculturală trăită la 17 000 

de kilometri, în țara cu 7107 insule - Filipine. Aici, împreună 
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cu Fundația "Copiii pentru copii, copiii păcii", condusă de 

profesoara Rodica Pop (cu care, dealtfel am repetat experiența 

în Italia, Portugalia, Olanda), am experimentat trăiri greu de 

descris. De la comunicare, la tradiții și particularități dintre cele 

mai diverse. Acolo am înțeles cât de importantă este comunicarea 

și ce mult înseamnă să știi limbi străine.  

A fost un schimb cultural cu Universitatea femeilor din 

Manila. Trei săptămâni în care am văzut cum se învață, ce 

înseamnă specificul locului, cum trăiesc oamenii, și bogați și săraci, 

cum se ajută oamenii, ce gândesc unii despre alții, ce înseamnă 

prejudecățile. Am trimis acasă corespondențe aproape zilnic, iar 

bucuria cea mai mare a fost la întoarcere, când părinții copiilor mi-

au mulțumit fiindcă în fiecare zi ei știau ce fac copiii lor. Palmierul 

era simbolul pe care îl așteptau! 

Am vizitat locuri exotice, instituții culturale, muzee, parcuri 

naturale, chiar și un vulcan. Am sărbătorit ziua lui Eminescu, la 

17 000 de kilometri de casă și l-am simțit al nostru. Am găsit 

fotografia Anei Aslan, în biroul rectorului universității, am legat 

prietenii. Iar ambasadoarea țării în România, atunci când 

filipinezii ne-au întors vizita, a venit în Maramureș. Și mi-a onorat 

casa. Iar eu, ani la rând, mergeam la Ziua Filipinelor. Nu asta 

înseamnă prietenia? 

Am străbătut Europa de la Est la Vest și de la Nord la Sud și 

am scris o carte chiar cu acest titlu, căruia i-am mai adăugat o 

întrebare: Cum va fi viitorul? După 20 de ani de la apariția ei, 

răspunsul la întrebarea "Cum va fi viitorul" e mai actual ca 

oricând și nici pe departe lămurit. Chiar dacă timpul se grăbește! 

Am călătorit cu oamenii cu care am colaborat, sau pe cont 

propriu, pe toate meridianele. Și am trăit experiențe unice. Fie că 

vorbim despre bătrânul continent european, leagăn de civilizație, 

și ea încercată acum, sau despre experiența braziliană, sau zilele 

petrecute în China, sau momentele de spiritualitate trăite în Israel, 
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sau croaziera pe Mediterana, cu opriri în Italia, Grecia, Turcia, 

Malta, toate descrise în Meridianele ARMONIEI, în două volume. 

Dar America, adică Statele Unite ale Americii, a fost ca un 

fel de șoc. Și tehnologic și multicultural. Și social. Și personal. 

Este o altă lume, despre care am scris mai în detaliu. Mi-a rămas 

la suflet. Nu doar că fiica mea trăiește acolo, ci și pentru că am 

mulţi prieteni care au ales să trăiască în SUA. De la Wilmington, 

la San Diego, de la Boston, la New York, de la Miami, la 

Atlanta, de la Detroit la Phoenix, Houston sau Chicago, până în 

Silicon Valley sau Los Angeles, ştiu pe câte cineva. Către 

fiecare îmi îndrept gândurile de bine şi toată dragostea.  

Întâlnirea cu America mi-a creat altfel de emoţii. Statele 

Unite ale Americii sunt o altă lume. Nici nu-i de mirare că 

toată planeta priveşte spre această lume. S-a spus mult timp că 

este a tuturor  posibilităţilor. Nu știu dacă mai este sau va mai 

fi așa. Am  scris o carte despre Florida, în care am făcut un joc  

de cuvinte, apropo de titlu, care se cheamă Florida for 

Everglades  (Everglades fiind un mare parc natural). Cu ce am 

simțit eu, ce am văzut și ce am învățat. Ce am vrut să transmit. 

E  bine să fii american, dar  e frumos să nu uiţi de unde te 

tragi. Românilor americani le doresc să nu-şi uite rădăcinile. Să 

le ude din când în când, pentru a nu se usca. Oamenii pleacă în 

căutarea oportunităților, dar rădăcinile rămân acolo unde ai 

văzut lumina zilei prima dată. Tocmai asta este frumuseţea 

vieţii. De sămânţa iubirii au  nevoie toţi românii, fie că trăiesc 

în România, în SUA sau în Australia. Mândria de a fi român e 

ceva care trebuie luat nu ca punct de plecare, ci ca scop de 

atins. Profesia de ziarist este despre viață și experiențele ei, 

despre lumea în care trăim, despre viitor. Asta încerc să spun și 

eu. Mai ales pentru generația tânără. Care trebuie să aibă aripi 

pentru a zbura. 
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Lumea normală și normalitatea.                                         

Cum a fost și cum este definită normalitatea? 

 

Normalitate? Câte abordări poate avea! Cea mai sintetică 

definiție a normalității ar fi aceea de stare firească a lucrurilor. 

Pornind de aici, într-un fel se vedea normalitatea înainte de 1989, 

când toate trebuiau să fie... normale. Adică perfecte. De la cifrele 

economice raportate, la starea socială sau psihică a comunităților. 

Pentru ziariști era și mai greu. Dacă aveai conștiința normalității. 

 Îmi aduc aminte că ori de câte ori mă întâlneam cu 

profesorul universitar Stoicovici, cu care colaboram, mă întreba 

de unde atâta abilitate de a mă strecura printre cuvinte. Ele te 

ajutau să menții raportul între ceea ce era și ce se voia să pară. Și 

printre cuvinte să transpară realitatea.  

Normalitatea a trecut și trece printr-un permanent proces 

de schimbare. Ceea ce ieri părea normal, astăzi pare utopie. 

Normalitatea este un termen cu multe valenţe. Eu am preferat, 

în activitățile desfășurate s-o privesc din perspectivă pozitivă. 

S-o văd prin intermediul oamenilor. Prin ce fac ei, ce creează, 

cum gândesc, cum sunt în comparație cu alții. Apoi, am privit-

o și prin prisma curajului. Fiindcă tot vorbeam de prejudecăți și 

stereotipuri. A fost o vreme în care, pentru că scriam ușor, 

mergeam în documentare, mă întorceam în redacție și scriam 

pentru a doua zi, am răspuns de un sector ingrat – Viața de 

partid era rubrica. Dar dincolo de lozinci, eu vedeam oamenii. 

Și speram în vremuri mai bune. Care au venit.  

Îmi aduc aminte cum încercam să folosesc metafora, într-un 

limbaj standardizat, ca să nu-i zic de lemn, și cum redactorul șef 

îmi spunea că nu scriu literatură. Ne mai și amuzam, uitând să 

punem epitete, de genul: cel mai iubit, cea mai iubită... Știam 

că ele vor fi adăugate. Normalitatea depinde de mulți factori. Și 



Viorica Pârja   *   Cuvântul, ziaristul și lumea: lecții învățate, lecții de învățat 

 

31 

 

aici cred că mai degrabă am putea vorbi despre comportament 

anormal. Care are la rândul său cel puţin la fel de multe faţete.  

Deși am făcut niște ani de presă până în 1989, pot să spun că 

satisfacții au fost, cu toată cenzura. Găseai subiecte frumoase, 

scriai despre oameni, despre tradiții, cultură se făcea, filme bune 

erau, se tipăreau cărți bune... E adevărat că se dădeau pe sub 

mână. Nenea Șuta, librarul șef de la Librăria Cartea Românească, 

avea grijă să ne pună deoparte tot ce apărea bun.  

Astăzi, se scrie mult, se mai traduce din literatura altora, tot 

mai puțin din literatura noastră, dar nu se mai înghesuie lumea 

spre librării. Revenind la normalitatea de astăzi, cum am putea-o 

traduce decât prin înţelegerea ei într-o lume interdependentă, dar și 

o acţiune coerentă în cadrul acestei realităţi. Lume care e plină de 

prejudecăți și stereotipuri. Cel mai greu de învins. Așa a fost și 

înainte de 1989, așa este și astăzi. N-au dispărut nici stereotipurile, 

nici prejudecățile. De la cele etnice, la cele religioase sau 

privitoare la egalitatea de gen.  

Tot parcursul meu de ziarist implicat a stat sub semnul 

evaluării pozitive a normalității, sub semnul diferenţei şi diversităţii. 

Fiindcă eu așa văd normalitatea. Căutarea și evidențierea punctelor 

comune. Generarea de atitudini şi comportamente pozitive faţă de 

oameni, indiferent de nație, etnie, poziție socială. Acțiune sub 

tutela principiilor solidarităţii şi curajului civic. Normalitatea o fac 

oamenii, în primul rând. Normalitatea se creează prin educație. 

Care ajută la înlăturarea stereotipurilor și prejudecăților. Educația, 

deschiderea spre alte lumi, te ajută să înțelegi, să decelezi şi să 

modifici comportamente, atunci când te confrunți cu ele. 

Normalitatea înseamnă să reușești să te detașezi de propria societate 

şi să privești lumea “din exterior”. Într-o manieră pozitivă. 
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Ce îi lipsește societății pentru a reuși să-și găsească 

echilibrul? 

 

Răspunsul la această întrebare ar putea fi și așa: societății 

îi lipsește în primul rând coerența. Lucrurile par a se derula fără 

o coerență, care dă durabilitate unei societăți. S-a experimentat 

foarte mult în anii postrevoluție. S-a experimentat cu industria, 

pe care am distrus-o și nu prea am știut ce să punem în loc; s-a 

experimentat cu agricultura, pe care am pulverizat-o, nereușind 

să explicăm țăranului că dreptul de proprietate nu este îngrădit 

de asociere, pentru a face agricultură competitivă, nu în stil 

rudimentar, cum se întâmplă și la 30 de ani după 1989.  

Am experimentat cu educația, schimbând ministru după 

ministru și curriculă după curriculă, distrugând și ce era bun în 

sistemul de învățământ. Am improvizat și am împrumutat 

poate prea mult de la alții, ignorând faptul că realitatea 

românească este alta. Am experimentat cu sănătatea oamenilor. 

Am tot vorbit despre reforma sistemului sanitar și ea a tot 

rămas la poarta spitalelor. Astăzi, când ne confruntăm și cu 

pandemia virusului care a invadat planeta, se vede cel mai bine 

cum arată sistemul sanitar. Am politizat tot, am lăsat medicii și 

cadrele medicale să plece spre alte zone, unde și munca și 

profesia sunt recompensate...  

Am experimentat aproape în orice. În cultură, pe care nu 

mai dăm astăzi prea mult, uitând că fără educație și cultură o 

nație nu poate prospera, nu poate concura cu lumea civilizată, 

la care aspirăm și cu lumea globalizată, care ne include, fie că 

ne place sau nu.  

În contextul globalizării, comunicarea interculturală 

dobândește cu fiecare zi o importanță nu teoretică, ci aplicativă. 

Fiindcă asistăm la interacțiuni complexe, fără precedent ca 

amploare, între grupuri și societăți, fenomen care produce 
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schimbări profunde în structura identitară a culturilor. Actorii 

pe care-i întâlnim în spațiul intercultural global aduc cu ei 

comportamente culturale și valori diferite, iar gestionarea 

acestora, neconflictuală, este una dintre marile provocări ale 

lumii secolului XXI. 

Vorbim tot mai mult despre comunicare interculturală, 

despre diversitatea culturilor, despre unitate în diversitate a 

culturilor, despre raporturile dintre noi și ceilalți, despre criza 

identitară. Prin natura profesiei, am participat la multe proiecte 

internaționale, care includ în ele culturi, diversități culturale, 

experiențe care mi-au îmbogățit spiritul, mi-au deschis orizonturi 

noi de înțelegere a lumii, dar care m-au obligat să încerc și o 

evaluare comparativă între noi și ceilalți.  

Să înțeleg mai bine propria noastră identitate. Fiindcă așa 

cum se prezintă astăzi, lumea mare s-a micșorat, ajutată de 

tehnologie și de deplasările în interiorul ei, devenind cum spunea 

cineva un adevărat bazar cultural, pe de o parte, iar pe de alta, o 

arenă în care se desfășoară competiția între națiuni și culturi.  

Iar cunoașterea altor culturi la ele acasă și interferența cu 

cultura noastră arată deficitul constant de imagine asupra ceea ce 

suntem. Mereu spunem că nu suntem la fel de buni ca alții, 

suntem mai puțin educați, mai inflexibili, mai dispuși la 

manipulare... Lucru doar în parte real. Fiindcă, altfel, nu suntem 

cu nimic mai prejos decât alții, lucru constatat de mine în multe 

împrejurări.  

Există o mulțime de mituri multiculturale, începând cu cel 

privitor la subminarea identității naționale, de genul nu ne vindem 

țara, continuând cu conflictul dintre drepturile individuale și cele 

colective. Care țin și ele de idei preconcepute, de prejudecăți, de 

falsa imagine. Vrem nu vrem, lumea s-a globalizat. Și ne obligă să 

ne educăm astfel încât să putem conviețui cu diversitatea din jur, 
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într-un spațiu tot mai globalizat, care de multe ori intră în conflict 

cu realitatea etnoculturală locală.   

Cum să reușim? Învățând împreună, interacționând fizic, 

social, cultural, coexistând și împărtășind experiențe. Migrația 

ultimilor ani a produs și mai mare disconfort între național și 

multinațional, între etnic și multietnic. Statutul migrantului, 

raporturile lui cu națiunea în care a intrat sunt nu ușor de 

digerat.  

Vedem ce se întâmplă în Europa, vedem ce se întâmplă în 

America. Semn că politicile multiculturale nu au reușit sută la 

sută, că ele sunt de multe ori înțelese greșit. 

Că educația multiculturală are și ea minusurile ei și termenul 

cultură este înțeles greșit, cu  conotaţii diferite, cu sisteme de 

valori diferite, cu obiceiuri și tradiții specifice unor comunități, cu 

modele de interpretare diferite, cu credințe diferite. Or, intercul-

turalitatea reprezintă relaţia de interacţiune şi cooperare continuă, 

a diverselor grupuri culturale, etnice, religioase, înseamnă nu 

altceva, ci altfel.  

Este nevoie de o deschidere a gândirii, a cunoașterii. Asistăm 

la numeroase conflicte interetnice, la vulnerabilitatea civilizației 

europene, la provocările terorismului, mai nou ca formă de acțiune 

politică. Lucru care implică crearea unor structuri care să facă 

posibilă funcţionarea lumii globale ca o lume a diversității.  

Nu e ușor, dar acestea sunt provocările secolului XXI. Dacă le 

înțelegem și le acceptăm, găsim și axa de echilibru de care este 

nevoie.  
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Valori fundamentale pe care ar trebui să se bazeze un stat, 

o națiune. Ierarhia valorilor? 

  

Este o întrebare grea. E greu să faci o ierarhie a valorilor. Aș 

putea să spun ce îi lipsește Omului pentru a reuși să-și găsească 

echilibrul! În primul rând libertatea de a trăi și a visa. Iată cum 

am descris eu Libertatea de a trăi şi a visa, participând, în Franța, 

la Marsilia, la proiectul "The Role of Entrepreneurship in 

Women's Life", la care au participat echipele de proiect din trei 

ţări partenere: INFO PROJECT - Centru Internaţional pentru 

formare profesională a adulţilor, Baia Mare, care era şi 

coordonatorul proiectului; Centre d'Information du Droit des 

Femmes Phocéen (Centru de Informare pentru Drepturile 

Femeilor, Marsilia, Franţa) şi Limited – Centru pentru Formare 

Profesională, Budapesta, Ungaria. 

După trei seminarii, excelent organizate, echipa băimăreană, 

alcătuită din Mariana Hudrea, Simona Zachia, Florentina Baciu, 

Cristina Ambruş, Ioana Nicoară, Ramona Bencze, Dorina Tudose, 

cărora li s-a alăturat şi reporterul, a făcut dovada unei prestaţii cu 

adevărat profesionale.  

Pentru că toate obiectivele propuse au fost realizate: evaluarea 

activităţilor şi produselor proiectului; pregătirea conferinţei 

internaţionale, care urma să aibă loc la Baia Mare, întâlnirea cu 

echipele dintr-un alt  proiect – "Femeile europene între tradiţie şi 

tranziţie", la care au participat WOMEN'S ACADEMY (Ulm/ 

Germania); YAVUSELI ADULT EDUCATION CENTER 

(Turcia); DAYHIGHSCHOOL FOR MIGRANT WOMEN 

(Danemarca); CENTRE FOR ADULT EDUCATION (Spania); 

IMCS INTERCOLLEGE (Cipru). 

O întâlnire de proiect pigmentată cu tot ce trebuia. Exact atât 

cât să fie constructivă, neplictisitoare, inovativă, creativă, 

incitantă... Am plecat din Baia Mare 8 persoane, implicate în 
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diferite zone de concretizare a proiectului: doi formabili, doi 

formatori, un jurnalist, un informatician, directorul economic şi 

coordonatorul Proiectului «Rolul antreprenoriatului în viaţa 

femeii». Acum, putem spune că am fost, cu adevărat, o echipă 

europeană reprezentativă, completă şi complexă, având contraste 

care ne compensează şi similarităţi care ne apropie, ne definesc 

discursul şi modul de acţiune.  

Traseul, condiţiile de transport şi cazare au fost extraordinare. 

Din raţiuni obiective am înnoptat la Paris, urmând ca a doua zi să 

luăm trenul spre Marsilia (celebrul TGV). Adică am «respirat» 

amurg şi dimineaţă de Paris. Şi datorită unui autocar fermecat am 

trăit şi câteva file de poveste: turul Parisului «pe roţi» şi pe jos, în 

limita timpului disponibil. Acţiunea s-a petrecut undeva între 

Catedrala  Notre Dame, Turnul Eiffel, Place de la Concorde, 

Esplanades des Invalides, Louvru, Centrul George Pompidou. Le-

am privit, pe unele le-am văzut, ne-am imaginat, ne-am reamintit... 

istorie, cultură, evenimente, profesoara de limba franceză...  

Am intrat în rezonanţă cu spiritul unor vremi trecute şi 

prezente, de o frumuseţe uluitoare, care te reconfortează. Poate 

unele au fost mişcate de ceea ce au văzut la Notre Dame, altele 

de Muzeul Louvru, altele de Atelierul lui Brâncuşi, aflat în 

inima Parisului. Cum vom valorifica această energie a spaţiului 

cultural şi social parizian, acest  Mărţisor nesperat?  Sigur în 

beneficiul nostru.... 

Acolo, lângă Coloana Infinitului, sau la Arcul de Triumf, 

am simţit că cel mai bun loc este întotdeauna cel în care te afli. 

Acel moment şi acel loc trebuie exploatate la maximum, adică 

să extragi (cognitiv şi afectiv) tot ce-ţi pot oferi ele. Au fost şi 

“alfabetizări” inerente călătoriei: cum să schimbi bilete de tren 

sau să confirmi rezervări bilete de avion, cum să te supui unor 

reguli, cum te fac regulile să scoţi bani din buzunar... Privind 

retrospectiv, lucrurile se văd mult mai limpede.  
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După periplul de la Paris, am pornit spre Marsilia. La gară 

ne-a întâmpinat o ploaie torenţială şi  Mistralul, un vânt nordic, 

foarte rece... Ne-am străduit să ne împrietenim cu el, dar n-a 

fost uşor... Apoi l-am întâlnit pe Patrick (directorul economic al 

echipei de proiect din Franţa). Am plecat împreună spre hotel, 

mai întâi cu metroul, apoi pe jos (noroc că n-a fost mult de mers). 

În cele din urmă, drumul până la hotel a fost o modalitate (mai 

mult sau mai puţin subtilă) de a simţi Marsilia şi viaţa ei de 

seară. Şi ne-a plăcut.  

Chiar dacă la Marsilia totul a început într-un mod uşor 

nespecific şi imprevizibil, s-a terminat apoteotic, în acordurile 

unui concert andaluz susţinut de Christina Rosmini la «Cite des 

Associationnes»... Dar să ne întoarcem la prima seară. Am ajuns 

la hotel Kyriad... O prezenţă discretă, ce ne aştepta cuminte, cu 

bomboane şi prăjiturele pe masă. Le-am savurat şi am mulţumit. 

Am aflat că există câteva sute de hoteluri cu sigla Kyriad în 

Franţa. Ne-am depus bagajele şi stresul de peste zi şi, resetaţi, ne-

am regrupat pentru masa de seară.  

Aceasta a  prilejuit fiecăreia dintre noi un exerciţiu de 

îndemânare şi adaptare culturală: servirea mesei cu beţisoarele. 

Ne-am amuzat, stângace, dar receptive şi perseverente. Ioana 

ne-a explicat tehnica (un deget rămâne fix, iar celuilalt îi acorzi 

mobilitate; bineînţeles fiecare deget fiind poziţionat pe câte un 

beţişor). Cu toţii am mâncat câte o porţie de... «wok»: unii cu 

pasăre, alţii cu peşte, alţii vegetarian. 

A doua zi trebuia să demarăm lucrările reuniunii. În paralel 

cu reuniunea noastră se mai derula o întâlnire de proiect, al 

aceleeaşi organizaţii din Franţa (CIDF Phoceen). După un 

galop pe străzile Marsiliei pentru a ajunge la sediul CIDF 

Phoceen, ne-am intersectat cu participantele la Proiectul –  

superb denumit – «Viaţa femeilor între tradiţie şi tranziţie». 

Psiholoagele se gândeau la o structură de cercetare psiho-socio-

antropologică. Le-a trezit la realitate propunerea ca echipa 
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noastră să-şi exprime aptitudinile culinare printr-un soi de 

schimb de experienţă şi voluntariat la un fel de «cantina 

săracilor – La Kuizin», situată la 6 staţii de metrou şi 5 de 

autobuz de la Centrul Phoceen...  

Prilej din nou de înţelegere a termenului «orizont de 

aşteptare», întrucât ceea ce se petrecea era cu totul neaşteptat... 

Mariana Hudrea, coordonatoarea internaţională a proiectului, a 

negociat totul în varianta câştig-câştig. Aşa că o parte a echipei 

române, alături de echipa maghiară au rămas să lucreze pe 

probleme de analiză a seminariilor realizate în România şi 

Ungaria. 

În legătură cu achiziţia şi exprimarea competenţelor 

antreprenoriale, punându-se un accent deosebit pe asemănări, 

diferenţe de percepţie, de opinie, ale grupului ţintă (femei cu 

vârsta între  45 – 55 de ani, şomere sau aflate în căutarea unui 

loc de muncă). Totodată, s-au confruntat şi structurat produsele 

finale ale acestor acţiuni  (studii de caz, suporturi de curs, teste 

de personalitate).  

În acest timp, o altă parte a echipei de lucru a plecat să-şi 

exprime aptitudinile culinare, îndemânarea şi capacităţile de 

interrelaţionare – abilităţi ce se înscriu printre competenţele 

cheie ce constituie referenţialul de fond al proiectului nostru –   

alături de reprezentatele celorlalte ţări: Spania, Germania, 

Turcia, Danemarca, Cipru şi Franţa.  

Apoi ne-am întâlnit la Centrul de Găzduire şi Reinserţie 

Socială. Deşi sunt consideraţi experţi în «metodă», de data 

aceasta francezii au făcut abstracţie de ea şi ne-au surprins prin 

iniţiativele lucrative propuse, fără a ne pregăti în vreun fel 

pentru ele. Dar lucrurile s-au potrivit de minune. În proiectul 

nostru vorbeam despre modalităţile de a iniţia o afacere, iar 

celălalt proiect ne prezenta produsul, rezultatul. 
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Drept urmare am asistat la o expoziţie de produse finite, 

vandabile situate la limita (sau intersecţia?) dintre tradiţie şi 

tranziţie. Am admirat desene, picturi, tablouri şi alte modalităţi 

de exprimare artistică ale unui spaţiu cultural...  

Am servit din produsele culinare produse ca rezultat al 

unei fructuoase coooperări interculturale şi am apreciat (nu 

toate, e adevărat) mămăliga cu sâmburi de seminţe de dovleac 

şi floarea-soarelui).  

Am “citit” istorii personale cuprinse în albume şi gândul 

ne-a zburat la «oamenii-cărţi» din romanul Farenheit 451 al lui 

Ray Bradbury. Dacă acolo oamenii oglindeau o carte, în 

expoziţie era invers: cartea era oglinda unui destin, a unui om 

şi reflecta toate bucuriile, năzuinţele, momentele de cumpănă, 

deciziile şi dramele sale personale.  

Apoi am văzut cum poţi să faci haute-couture respectând 

linia vestimentară a unor renumite case de modă din Franţa, 

folosind materiale de provenienţă «maghrebiană». Asta la 

Marsilia, fiindcă la Paris defilau pe podium ţinute ale celebrilor 

creatori de modă...   

Pe acestea le-am admirat plimbându-ne pe străzile cu firme 

celebre: Dior, Chanel, Lagerfeld... La Marsilia am admirat 

imprimeuri mari, generoase, având culori vii... Rochii cuminţi, 

croite potolit, în stil sarafan....  

O stranie combinaţie între rigoare şi exotism... Întocmai ca 

spiritul marseillez, colorat, primitor şi poate nefast pentru cei ce 

nu-i împărtăşesc codul, limbajul, a cărui caracteristică principala o 

constituie toleranţa şi lipsa de prejudecăţi. Echipele de proiect şi-

au confruntat sesiunile de formare, agenda de lucru, priorităţile.  

Noi ne-am dus cu temele făcute, echipa din Ungaria le 

realizase parţial, iar francezii întâmpinaseră unele dificultăţi de 
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concretizare. S-a stabilit o strategie de acţiune până la Conferinţa 

internaţională care urma să aibă loc la Baia Mare.  

Ziua următoare, la Centrul Social "La Garde", a fost rezervată 

prezentării proiectului nostru. Prezentarea power – point a fost 

susţinută strălucit, prin constatări, explicaţii şi traducere 

simultană (franceză–engleză) de Mariana Hudrea. Chiar dacă 

au existat tot felul de inadvertenţe, Mariana a captivat 

auditoriul până ce sistemele tehnice au înţeles că... în România 

nu lucrăm (încă) în limbaj McIntosh.  

Studiul comparativ viza gradul în care grupurile ţintă consideră 

că stăpânesc, ori că este important să stăpânească abilităţi şi 

deprinderi antreprenoriale care să asigure integrarea cu succes 

pe piaţa muncii. Prezentarea a fost vie, dinamică, elegantă şi 

efervescentă. Un fel de «Duminica în familie»... varianta 

academică. Eram mulţumite, deoarece fiecare în felul nostru 

contribuiserăm la realizarea cât mai performantă a proiectului. 

Primarul ne-a onorat cu prezența, argumentând importanţa 

proiectelor europene. Fetele au dăruit mărţişoare din Maramureş, 

simboluri ale gingăşiei, prospeţimii şi fertilităţii... „les porte-

bonheurs”, daruri care au mers de la suflete de femei, către suflete 

de femei. A urmat prânzul, tot tradiţional, după care toată umea s-

a îndreptat spre Consiliul Regional din Marsilia, unde a avut loc 

masa rotundă despre spaţiul mediteranean şi european între 

tranziţie, vorbe şi... fapte.  

Participantele la dezbateri au accentuat importanţa egalităţii 

de şanse şi nevoia unei mai mari reprezentări a femeilor în 

cadrul instituţiilor europene. Era momentul unei pauze, aşa că 

echipa României a pornit într-un tur al Marsiliei, unde avea să 

afle că şoferul autocarului era... un român. Şi-a depănat povestea 

sa, chiar dacă noi ascultam în căşti alte poveşti ale locurilor şi 

monumentelor pe lângă care treceam. 
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Seara s-a încheiat cu concertul de muzică andaluză şi 

mediteraneană susţinut de Christina Rosmini şi formaţia „Sous 

L’Oranger”. Spectacolul, dedicat femeilor, a reprezentat o 

încununare a tutoror ideilor generoase şi consistente, foarte bine 

reprezentate în cadrul celor două proiecte.  

Reuniunea de la Marsilia a fost o experienţă. Ne-am simţit 

bine noi, ne-am simţit bine cu ceilalţi parteneri, chiar dacă pe 

alocuri aveam percepţii uneori diferite sau poate informaţii 

incomplete. Am căzut de acord că diversitatea generează 

puterea şi important este să reuşeşti să vezi o situaţie şi dincolo 

de judecata care ne este confortabilă. 

Cele două proiecte – «Rolul antreprenoriatului în viaţa 

femeii» şi  «Viaţa femeilor între tradiţie şi tranziţie» – dau 

femeilor, aşa cum spunea în cântecele ei Christina Rosmini, 

libertatea de a trăi şi de a visa.  

Am văzut, pentru a câta oară,  că importantă nu este atât 

realitatea însăşi, cât mai ales modul în care o «lecturezi». În 

mod fals şi incomplet se consideră lectura doar cititul unei 

cărţi, filozofează Florentina. În fapt, arealul acestei activităţi 

este mult mai larg, astfel că putem vorbi de lectura unei 

imagini, a unei privelişti, a unei întâmplări...  

În sensul în care fiecare dintre noi «citește» realitatea, într-

un mod cât se poate de personalizat,  cu mintea şi  cu sufletul 

aflat în dotare. Iar dacă e să tragem o concluzie, pentru fiecare 

participarea la reuniunea de proiect a însemnat o mulţime de 

câştiguri. Şi, sigur, a fost o etapă importantă în dezvoltarea 

personală şi profesională.  

Inclusiv în cea jurnalistică. Să nu credeți că am uitat tema. 

Printre cuvinte, răzbat valorile: demnitatea unei nații, spiritualitatea 

ei, cultura pe care o are, tradițiile bine conservate, respectul pentru 

ceilalți. Aș da-o ca model pe profesoara Mariana Hudrea, un 

dascăl dedicat, care a înțeles înaintea multora spre ce lume ne 
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îndreptăm. Un dascăl împătimit de profesia lui şi de copiii pe care 

i-a educat decenii, un educator care a promovat noul şi valorile 

morale, un om care n-a lăsat viaţa să treacă pe lângă ea.  

A luat din viaţă tot ce a fost bun, frumos şi de folos şi a 

dăruit din aceste comori celor din jur. Am fost alături la multe 

dintre activităţile şi proiectele sale, desfăşurate în şcoala în care 

a lucrat, la nivel de oraş, sau în proiecte internaţionale. Despre 

fiecare aș putea să vorbesc la nesfârșit. Și m-aş bucura să ştiu 

mulţi oameni care promovează imaginea României frumoase şi 

adevărate, aşa cum o face ea. 

A fost mereu cu un pas înaintea altora către lumea care se 

contura și spre care ne îndreptăm, a anticipat mereu noul, şi-a 

cultivat inteligenţa şi răbdarea, şi-a dezvoltat altruismul, empatia 

şi măiestria de a educa, pentru a putea culege roadele aşteptate.  

A fost, pentru elevii ei, dar şi pentru adulţii cu care a lucrat, 

asemeni unui grădinar, care ştie că o plantă iubeşte soarele, alta 

umbra răcoroasă. A conştientizat că fiecare elev sau adult  care i-a 

trecut prin mână are nevoie de lumină. Căci dascălul trebuie să fie 

un izvor de lumină, iubire şi căldură sufletească. 

Dacă extrapolăm, și societatea, în ansamblul ei, se regăsește 

aici! Valorile sunt oamenii! Iar statul îi reprezintă pe oameni! Cât 

de bine, depinde de el! 
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Educația pentru Armonie globală și bucuria păcii la nivel 

mondial. Pași de urmat? Unde am greșit ca civilizație? 

 

Sunt multe întrebări mai sus. Care continuă tema de dinainte. 

Aș începe așa! Trăim în vremuri marcate de nesiguranţe mari între 

națiuni. Asistăm, din păcate, pe lângă  dizarmonia lumii globale, la 

curse ale înarmării, la relocare de teritorii, la dorinţa de a stăpâni şi 

a domina, la pandemia care a dat și ea armonia peste cap.  

Roata istoriei, mai recentă sau mai îndepărtată, ne arată că 

ura conduce la ură, că războiul nu duce la pace, că o civilizaţie 

armonioasă, cu atât mai mult cu cât aceasta este globală, nu se 

construieşte cu ură şi conspirații. Şi de aici întrebarea: cum putem 

merge înspre crearea de armonie între oameni, deja divizaţi de 

credință, rasă, cultură, originea geografică? 

Am avut bucuria de a vorbi despre armonie globală, prin 

educaţie, cu o minte luminată, care, prezent în Maramureș, a 

răspuns invitaţiei de a participa la Întrebări și provocări. 

Profesorul dr. Laj Utreja, de la Global Harmony Institute. O 

personalitate cu un CV impresionant.  

Un om cu multe idei şi idealuri frumoase vizavi de civilizaţia 

armonioasă a omenirii. Și domnia sa este de acord că semnul 

fundamental al secolului în care trăim îl constituie nu cursa spre 

armonie, ci cursa spre dizarmonie şi ameninţarea autodistrugerii 

omenirii. Cu propria mână și cu multă ignoranță! 

La întrebarea: Cum poate fi creată o civilizaţie armonioasă 

şi o gândire a armoniei globale, Laj Utreja ilustrează faptul că 

înainte de toate, trebuie să vedem cine suntem noi. Fiindcă se 

pare că am uitat cine suntem, sau nu mai știm cine suntem. 

"Cine suntem noi?" este și titlul uneia dintre cărțile scrise de Laj 

Utreja. Cu concluzii de luat în seamă!  
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Experiența profesională i-a permis această deschidere spre 

lumea și armonia globală. Acoperă o gamă largă de discipline 

legate de programele spațiale și de apărare din SUA. A lucrat în 

diverse activități, a fost lider tehnic în managementul oamenilor. 

A primit premiul George M. Low, cea mai mare onoare NASA 

pentru calitate și performanță tehnică. 

În timpul emisiunii, Laj a pronunțat de multe ori cuvinte 

precum: simplitate, bun simț și credință. Sunt aproape tot de 

ceea ce ai nevoie pentru a înțelege viața. Noi, oamenii, trebuie 

să schimbăm cursa dezordinii mondiale într-o cursă a păcii. 

Destinul uman va fi ceea ce vom face noi din el. Noi putem şi 

ar trebui să ne facem destinele umane armonioase 

Cum poate să apară armonia globală într-o diversitate 

nelimitată şi într-o unitate în diversitate? Este nevoie de 

autorestricţia conştient coordonată pentru supravieţuirea lumii şi 

pace. Inevitabilitatea armoniei globale conştiente este dictată de 

către o natură a globalizării şi problemele globale ale omenirii. 

Armonia prin educaţie globală trebuie să ţină seama de 

multiculturalism, de diversitatea formelor culturale, de  idealurile 

sociale, morale, politice, economice şi ecologice ale omenirii, 

fiindcă actorii armoniei globale sunt oamenii, iar o civilizaţie 

armonioasă este şi o civilizaţie cu oameni informați, educați, 

empatici, solidari. 

Educaţia armonioasă trebuie să ducă și la o conştiinţă 

armonioasă globală, un mod armonios de viaţă, sentimente, gândire 

şi comportament armonioase. În același timp, este nevoie și de 

armonizarea mass media; armonizarea democraţiei, a legilor, a 

politicilor globale, a instituțiilor naționale cu cele internaționale, 

armonizarea economiilor, a pieţelor, producţiei şi consumului, 

ofertei şi cererii... Par idei nerealiste, idealism!   

Ar trebui nu doar să vorbim, ci să creăm, dacă putem, o 

cetăţenie globală (utopie, o să spună mulți!). Să conștientizăm 
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conviețuirea într-o lume globalizată și rolul nostru ca cetățeni ai 

acestei lumi. Ajunşi aici, putem, poate, și răspunde provocărilor. 

Nu e ușor de învins inerția, îndoielile, barierele de toate felurile, 

ignoranța și incapacitatea politicienilor, care au abandonat 

valoarea lucrului pentru comunitate, pentru oameni, însușindu-și 

dictonul pentru sine. 

Vedem însă ce greu se mișcă lucrurile în Europa Unită. Doar o 

parte din marea globalitate. Ceea ce scriam eu acum 20 de ani 

vizavi de instituțiile europene, de constituția europeană, de moneda 

unică, de paritatea monedelor, sunt la fel de valabile și astăzi, semn 

că lucrurile se mișcă greu, chiar dacă timpul se grăbește. 

Am greșit în problemele de mediu și schimbările climatice ne 

vor da viața peste cap, poluăm apele, distrugem mediul, tăiem 

pădurile, distrugem biodiversitatea, risipim energiile umane, nu 

valorificăm resursa umană, mărim distanța dintre cei doi poli - 

sărăcie și bogăție, ne credem invincibili și stăpânii lumii, uitând că 

suntem biete ființe trecătoare prin această lume...  

Greșeli? Sunt multe, dar dacă le conștientizăm, nu e târziu să 

acționăm împreună pentru îndreptarea lor. 
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Despre libertate, cum simți libertatea                                          

și ce înseamnă să fii un om liber 

 

Conceptul filosofic de libertate  are în primul rând semnificația 

sintagmei „lipsa constrângerilor”. De-a lungul istoriei, conceptul de 

libertate a avut utilizări multiple și de multe ori contradictorii. 

Tocmai de aceea, pentru o înțelegere corectă a semnificației acestui 

concept este nevoie să se cunoască contextul în care a fost folosit.  

Eu cred că libertatea este determinată de raporturile dintre 

individ și societate. Să ai libertate de conștiință, să ai libertate de 

exprimare, să-ți alegi stilul de viață care îți place și care nu aduce 

atingere stilului de viață al celorlalți, să ai libertate de asociere liber 

consimțită, să ai libertate religioasă.  

Din această perspectivă, cu toate constrângerile, eu m-am 

simțit un om liber. Fiindcă pentru mine a fost importantă libertatea 

interioară. Eu, cu mine, m-am simțit liberă. Înainte de 1989, singura 

îngrădire pe care am simțit-o a fost dreptul de a călători în 

Occident, de a coresponda cu prieteni din Occident, de a te 

"contamina" cu ideile de libertate ale Occidentului.  

Dar am supraviețuit. Poate și pentru că veniturile nu mi-ar fi 

permis să cutreier lumea. Dar am recuperat. Acum ne împiedică să 

călătorim Covid 19. Cinic, nu?  

Istoria, cu toate angoasele ei, ne arată că societățile, inclusiv 

cea românească, chiar dacă au încercat amestecul în viața privată 

a individului, nu prea au reușit mare lucru.  

Sărbătorile cele mai frumoase au fost în anii aceia. Am 

mers la colindat în seara de Crăciun, am respectat sărbătorile și 

am simțit credința în suflet. Este celebră încercarea de creare a 

omului nou. Care să fie ateu, să creadă doar în conducătorul 

iubit și nu în valorile umane și morale.  
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 Cred că politica de uniformizare a omului - toți eram egali 

în drepturi, dar doar pe hârtie - a pricinuit mult rău individului. 

Ideea aceasta s-a înrădăcinat în conștiință și se vede cum 

reacționează "omul nou". În perioadele de criză prin care a 

trecut România postdecembristă, s-a văzut cel mai bine cum 

este "omul nou". Adică am văzut câte lucruri s-au întors pe dos.  

Libertatea nu are valoare fără condiții adecvate pentru 

folosirea ei. Toată lumea vrea să fie liberă, fiecare înțelegând 

diferit. Dar libertatea nu trebuie să fie unicul scop al oamenilor, 

dacă lângă ea nu stau celelalte valori: comportament adecvat, 

respect pentru valori, respect pentru semeni, respect pentru lege, 

pentru normele de conviețuire socială. 

Raportul dintre libertate și responsabilitate este foarte 

important. Ai tot atâta libertate, câtă responsabilitate, fiindcă omul 

trebuie definit în raport cu devenirea sa și cu totalitatea actelor și a 

alegerilor sale. Nimeni nu e liber dacă este sclavul corpului, 

spunea Seneca. Doar cel care nu speră nimic este într-adevăr liber, 

credea Edward Young.  

Mircea Eliade era convins că libertatea absolută se câștigă 

prin dragoste. Căci doar dragostea îl eliberează pe om de natura 

sa. Albert Camus credea că libertatea nu este nimic altceva decât 

ocazia de a fi mai buni. 

Eu privesc libertatea și prin ochii lui Christopher Michael 

Langan, care,  deși este considerat un geniu, locuiește retras la o 

fermă. Are un coeficient de inteligență de 195, la nivel mondial 

IQ-ul standard fiind undeva la 100 de puncte. Studiile arată că 

persoanele care obţin între 130 şi 144 au o inteligenţă neobişnuită, 

iar cele care obţin rezultate mai mari de 144 de puncte sunt 

considerate genii.  

Într-o lume a mediocrității, unde să-l situăm atunci pe mister 

Langan, fost cowboy, muncitor în construcţii, pompier, bodyguard 

şi acum fermier? A început să vorbească de la vârsta de 6 luni, iar 
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la 3 - 4 ani ştia deja să citească şi să scrie. Petrecându-și copilăria 

alături de un tată vitreg extrem de violent, s-a apucat de culturism 

ca să se apere de loviturile acestuia sau de colegii de la școală, 

care îl priveau ca pe un ciudat. 

Considerând că şcoala nu îl învaţă nimic nou, s-a ocupat 

singur de propria educaţie, ultimii ani de liceu petrecându-i mai 

mult în sala de lectură, decât în cea de clasă. Deşi a obţinut o 

bursă pentru a urma cursuri universitare, a pierdut-o fiindcă 

mama sa a uitat să completeze formularele de înscriere.  

A luat o pauză, pentru a strânge bani, apoi a renunțat, fiind 

nemulțumit de profesori, pe care îi considera sub nivelul lui. N-

a încetat niciodată să studieze și să publice lucrări, lucrând la 

… Modelul cognitiv al Universului, o teorie „despre tot”, aşa 

cum o caracterizează autorul. Teorie care vrea să explice relaţia 

dintre matematica abstractă şi ştiinţa concretă. Care îi frământă 

pe filosofi şi pe oamenii de ştiinţă deopotrivă.   

Pentru a crea şi implementa programe care să ajute la 

dezvoltarea indivizilor foarte inteligenţi, indiferent de vârstă, 

Langan a înființat Mega Foundation. Cu toate că este considerat 

un geniu și ar fi putut să fie putred de bogat, a preferat să se 

retragă alături de soţia sa, profesor universitar de psihologie, în 

Missouri, la o micuță fermă.  

De fiecare dată când a fost întrebat de ce a ales acest mod 

de viață, răspunsul lui este cam la fel: „Pentru mine, bunurile 

materiale nu au o însemnătate prea mare, prefer ca viaţa mea să 

aibă un sens. Așa mă simt eu liber”.  

Educația, cultura te fac și ele liber. Un om educat e mai greu 

de manipulat, că tot sunt la modă conspirațiile locale, naționale și 

globale. Există țări în care elevii învață la școală cum să se 

informeze, protejându-se de fake-uri. Chiar dacă deontologia în 

domeniul comunicării a fost ridiculizată de multe ori, fiind chiar 

scoasă din rândul materiilor considerate esențiale pentru școlile de 
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jurnalism și comunicare, a sosit momentul să i se dea mai multă 

atenție.  

Fiindcă informarea corectă și libertatea de exprimare 

responsabilă sunt valori fundamentale ale democrației. Este 

nevoie de jurnaliști care să aibă gândire critică, pregătiți să 

înțeleagă provocările lumii actuale, pericolele propagandei și 

ale fake-news.  

Concluzionând, libertatea nu este despre drepturile omului, 

drepturi politice, drepturi sociale, drepturi economice. Adevărata 

libertate se referă la libertatea interioară.  

Atunci când ştim ceea ce suntem, nu din cărţi, din publicații 

sau din doctrine, ci din propria noastră experienţă, nu mai putem 

fi controlaţi, nici manipulaţi prin intermediul emoţiilor noastre, al 

fricilor, al credinţelor noastre.  

Nu mai putem fi păcăliţi cu rolurile pe care le-am jucat, căci 

ştim că sunt doar adevăruri parţiale. Priviți ce vremuri trăim! 
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Fericirea - stare sau trăire?                                                    

Unde o găsești: în interior sau în exterior?                                   

Cum văd tinerii fericirea? 

 

Mai întâi aș vrea să vorbesc despre tineri. Acum 20 de ani, 

participam la Festivalul Mondial al Tineretului, la Lisabona, 

unde 10 000 de tineri s-au adunat să discute politici despre 

tineret, să elaboreze strategii prin care, împreună, să construiască o 

lume mai bună.  

Acolo, printre tineri din peste 100 de țări, la ultimul festival 

mondial al tineretului din secolul XX, s-a simțit cel mai bine 

care este sensul și spre ce se îndreaptă omenirea. Tot atunci avea 

loc și penultima expoziție mondială, care să marcheze sfârșitul 

de secol XX.  

Timp de 10 zile, Costa da Caparica, pe malul Atlanticului, a 

fost cartierul general al tinerilor din lumea întreagă. 10 000 de 

participanți, 300 de ziariști, 490 de furnizori, 358 de animatori, 

480 de voluntari, 130 de oratori, 1000 de tineri portughezi care 

participau zilnic la festival, alți participanți, care împreună 

ajungeau la 15 000 de persoane care conviețuiau într-un spațiu de 

viață și speranță. 

Împreună, pentru o lume mai bună! Acest motto dorea să 

demonstreze că, în acest împreună, fiecare nație trebuie să se 

regăsească, să se individualizeze. Producții muzicale, teatru, artă, 

expoziții, concerte, sport, mesaje de solidaritate, și peste toate, 

spațiul comunicării. N-a lipsit nici spațiul interconfesional, unde 

s-au regăsit și au avut loc toate credințele. "Contăm pe voi, 

spuneau organizatorii! Fiți bineveniți la o experiență deosebită. 

Experiența de a vă simți activi în ceea ce privește viitorul vostru.  

Festivalul a fost posibil prin voința celor care cred în crearea 

unui loc de întâlnire pentru tineri și organizații de tineret în ceea 
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ce privește mileniul viitor și în legătură cu ceea ce ne înconjoară, 

într-un spațiu de convergență și creativitate. Tot ceea ce se va 

spune sau se va vedea nu va fi pe placul tuturor. Dar aceasta este 

realitatea lumii în care trăim. Și numai pornind de la această 

realitate vom putea construi, împreună, o lume mai bună. " 

Se căutau răspunsuri la problemele tineretului și ale omenirii, 

în general. Se spera într-un început pentru o  lume a viitorului, în 

care diferențele și divergențele pot fi depășite numai prin 

înțelegere și toleranță, încredere și prietenie. Spectacolul de 

închidere a coincis cu deschiderea oficială a primei Conferințe 

Mondiale a miniștrilor pentru problemele tineretului. Era acolo și 

Crin Antonescu, pe atunci ministru al tineretului din România. 

(Au fost și întâmplări triste ale delegației României, dar nu-mi 

place să vorbesc despre ele). 

Miniștrii de tineret din toată lumea au ascultat concluziile și 

mesajele Festivalului. Multe și interesante. Printre ele: tinerii pot  

și trebuie să construiască o lume mai bună, fără discriminare, 

bazată pe încredere reciprocă, ei trebuie să se facă ascultați, să-și 

impună ideile și să lupte pentru ele. Lupta comună are sorți de 

izbândă. Să înveți să lupți într-o lume globală, în care există 

probleme economice, de sănătate, de educație, în care multe dintre 

principiile democrației nu se respectă, în care poluarea este o 

problemă gravă, schimbările climatice ne avertizează tot mai 

mult, apa devine o problemă, la fel și sărăcia.  

Parcă a fost ieri. Și problemele tineretului nu s-au schimbat. 

Ba, dimpotrivă, parcă s-au înmulțit. Despre tineri se spun multe și 

s-a scris mult. Pentru că este vârsta căutărilor, a întrebărilor, a 

elanului, a nevoii de integrare socială. Este o vârstă ingrată, pentru 

unii, vârsta crizelor, a anxietății a nesiguranței, a insatisfacțiilor, a 

contestațiilor și chiar a dramelor, pentru alții. Chiar dacă vedem 

câte ceva din fiecare, tinerețea este cea mai frumoasă vârstă, după 

cea a copilăriei.  
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Așa cum îi cunosc eu pe tineri, vârsta aceasta este și a 

perioadei de deșteptare, de conștientizare că, totuși, nu toată 

lumea e a ta, că dorința de afirmare nu trebuie să fie pentru a 

impresiona, ci pentru a te descoperi pe tine. Nu pentru a da 

lecții părinților, să vrei ca ei să fie ca tine și să gândească la fel, 

ci pentru a învăța de la ei.  

Citind mult și lucrând mult cu tinerii, am reușit să-i înțeleg 

mai bine. Să înțeleg că ei ies din universul copilăriei și se 

îndreaptă spre lumea adultă, cu alte provocări, cu alte așteptări, 

dar urmând propriul drum. Recunosc că ar vrea să se rupă de 

familie, să fie independenți, dar partea materială îi împiedică s-o 

facă. Părinții vin cu sfaturile, iar tinerii cu... ambițiile. Și, uneori, 

acestea se ciocnesc.  

Poate de aici apare așa-zisul conflict între generații, în care eu 

sincer nu cred. Diferă, poate, valorile morale și comportamentele. 

E firesc între generații. Iar generația de astăzi nu mai poate fi 

convinsă cu formule gen "Pe vremea mea... nu era așa ceva".     

Trebuie argumente, în primul rând. Fiindcă este vârsta la 

care ești tentat să te raportezi la cei de vârsta ta, să fii autonom, 

să ai conștiința propriei identități. Din experiență, pot spune că, 

psihologic, tinerii se caracterizează printr-o bogată imaginaţie - 

„visează cu ochii deschişi“ și e extraordinar să visezi, dar, în 

aceeași măsură se observă creşterea puterii de judecată. Am 

fost cu tineri în Filipine, Portugalia, în Olanda, în Italia, în 

Belgia, Germania, Danemarca, Slovenia, Ungaria și am fost 

mândră de ei.   

Emoţional, tinerii sunt foarte sensibili şi de aceea se pot 

simţi foarte uşor lezaţi, când se manifestă atitudini ostile faţă 

de ei. Social, se caracterizează prin autodefinirea sinelui în 

relaţie cu societatea în totalitatea ei, iar identitatea apare ca o 

poziţie a lor faţă de lumea în care trăiesc. 
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Vârsta aceasta este și vârsta marilor experienţe. De la cele 

de identitate, la dorinţa de libertate şi de explorare a spaţiilor 

necunoscute, dincolo de ceea ce este spaţiul familial şi cel 

şcolar sau al vecinătăţii imediate. 

Din păcate, evoluția socială sau poate involuția, a alterat 

relaţiile dintre adolescenți și tineri, cu părinții. Părinţii nu mai 

sunt modele, iar tinerii nu prea mai acceptă vechile norme şi 

reguli. Aici intervine arta de a fi părinte. Când adulţii au o 

atitudine de cooperare, adolescentul vede în aceştia un partener de 

dialog. Dacă adultul refuză cooperarea cu adolescentul, atunci el 

manifestă rezistenţă, raporturile dintre adulţi şi adolescenţi pot 

deveni conflictuale. 

Poate că eu am cunoscut mai mult tineri superinteligenți, 

olimpici la matematică sau cu talent artistic, dar am văzut și 

teribiliști, lăudăroşi, cu dorinţa de a epata şi de a imita ceea ce 

cred ei că le aduce succes. Dacă știi cum să-i iei, tinerii sunt 

precum aluatul. Am scris despre tineri și am realizat emisiuni cu 

și despre tinerii de excepție, dar și despre delincvența juvenilă, 

despre iadul consumului de droguri, despre comportamente 

deviante.  

Cine înțelege vârsta aceasta nu poate să nu vadă că tinerii 

se simt nevoiţi să funcţioneze în trei dimensiuni: trecut, prezent 

şi viitor: sunt prinşi în problemele copilăriei, mai ales în cele 

legate de relaţia cu părinţii; încearcă să îşi dea seama la ce 

anume să se aştepte de la viitor; preocuparea legată de prezent 

(unde se află ei acum şi ce anume se întâmplă cu mintea şi 

corpul lor).  

În condiţiile în care mintea adolescentului este năucită de 

aceste dileme, e greu să definim ce înseamnă pentru ei fericirea 

“vârstei ingrate”, a “vârstei anxietății, nesiguranței, crizelor”, a 

“vârstei marilor elanuri”. Oricum ar fi, este perioada cea mai 

furtunoasă, dar şi cea mai frumoasă din viața unui om, iar noi 
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cei din jurul lor trebuie să-i sprijinim și să le fim aproape în 

această perioadă. 

Și să nu uităm că viața este o călătorie, nu o destinație. Viața 

nu înseamnă să aștepți ca furtunile să treacă, ci să înveți să 

dansezi în ploaie. Viața e un plan pe care trebuie să-l rezolvi 

singur. Dacă suntem ceea ce suntem astăzi, se datorează și 

faptului că alții au avut încredere în noi. Facem și noi la fel pentru 

tinerii de astăzi? Îi cunoaștem? Știm ce vor? Știm ce așteaptă de la 

noi? Contează pentru ei ce le spunem și cum îi privim? Sunt 

întrebări pe care ni le punem sau ar trebui să ni le punem.  

Recunosc cu bucurie că mi-a plăcut să fiu înconjurată de 

tineri și am avut de multe ori acest privilegiu. Cred că am știut și 

ce să le spun, dar mai ales am știut să-i ascult, să mă fac părtaşă la 

problemele lor. Și să încerc să văd dacă știu adulții de astăzi cum 

sunt tinerii secolului XXI. Întrucât auzim adesea formule de genul 

„Noi, generația de azi, suntem altfel. Nu puteți înțelege!”  

Am citit un studiu despre generaţia prezentului şi motivaţiile 

ei și tabloul este deosebit de interesant. Este o generaţie pentru 

care graniţele geografice devin tot mai fine, lăsând locul unei lumi 

puternic interconectate. Și mereu m-am gândit ce îi motivează pe 

tineri? Ce nevoi au? Care e mai importantă? Nevoia de a relaţiona 

şi de a fi parte din comunitate sau nevoia de dreptate socială şi 

personală? Nevoia de a face ceea ce este corect, nevoia de a vedea 

lucrurile aşa cum sunt, nevoia de comunicare... 

Eu cred că o trăsătură fundamentală a tinerilor este creativitatea. 

Poate îi ajută și tehnologia. Ei sunt în competiţie cu lumea virtuală, 

în care îşi măsoară succesul raportându-se la cei din reţeaua lor, au 

dorința de experimentare, de a încerca lucruri noi.   

Răspunsurile lor la întrebări de genul: Pentru voi, e mai 

important să faci lucruri sau să deții lucruri? Ce ați vrea să 

auziți de la generația adultă? Ce ați vrea să facă generația 

adultă de astăzi pentru generația adultă de mâine? Sunt înțeleși 
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tinerii? Vă place ideea că toată lumea are impresia că trebuie 

să-i învețe pe tineri, să le facă morală? E ușor să corupi un 

tânăr? Cât sunt dispuși tinerii să mintă, să se lase corupți? au 

fost lămuritoare. Tinerii au nevoie să fie înțeleși, să fie ajutați, 

să li se ia în seamă opiniile.   

Fericirea lor ține și de aceste lucruri. Iar rolul familiei este 

esențial. Poate și pentru că școala, liceul sau facultatea nu-i 

antrenează pentru experiențele viitoare. Și de aici percepția lor 

că nu merită să investești într-o societate care nu face prea 

multe pentru tine. Tinerii nu sunt doar "virtuali", așa cum ar fi 

tentați unii să creadă. Ei sunt ca Radu Vele, sau ca Tudor 

Ghinea, ca Paul Rednic, sau Oana Gabriela, ca Paul Becsi sau 

Alex Rusu, interlocutori de-ai mei, sau ca mulți alți colegi de 

generație de-ai lor.  

Sunt mulți, sunt inteligenți, sunt curajoși, au pretenții și 

cred că îi caracterizează mai mult verbul ”a fi” decât cel ”a 

avea”. Contează enorm de mult ce le spunem tinerilor de lângă 

noi. Încurajându-i, ascultându-i, vom forma oameni care să ne 

înlocuiască pe noi. Și merită să fie fericiți.  

Toți oamenii merită să fie fericiți. Eu cred că fiecare are în 

propriile mâini fericirea. Trebuie s-o vezi și să știi ce formă să-i 

dai. Fericirea se naște din iubire, iar iubirea se naște chiar din 

inima omului. 

Și mai cred că fericit înseamnă nu să faci ceea ce îți place, 

ci să-ți placă ceea ce trebuie să faci. Când o ușă a fericirii se 

închide, să fii convins că o alta se deschide. Dar, din păcate, ne 

uităm atât de mult la ușa închisă, că nu o mai vedem pe cea 

care s-a deschis. Am mai spus asta! 
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Criza valorilor. Trebuie să reînvățăm adevăratele valori! 

Avem nevoie de valori morale? 

 

De acasă, lucrurile ți se par mult mai simple. Când pleci, 

însă departe, oricât de mare e bagajul cu care pleci, tot n-ai cum 

să iei totul cu tine. Îți lipsește mereu ceva. Dar ai timp să 

reflectezi, așa cum fac și eu acum. Despre valori, despre elite, 

despre respect pentru semeni. Așa cum fac toate națiunile care se 

respectă. Și care nici nu se dau în lături să ia și de la alții. Cineva 

îmi spunea că doar uitând cine suntem, ne putem reinventa. 

Fiecare individ ar trebui  să locuiască măcar un an într-o 

altă cultură decât cea în care s-a format. Fiindcă procesul de 

adaptare creează o altă dimensiune, în care omul suferă o 

expansiune a sufletului și a minții.  

Mă uit cum sunt receptate valorile peste ocean sau în alte 

zone ale lumii civilizate. Și îmi zboară gândul la valorile noastre. 

Lui Brâncuși i-a fost mai bine în Franța, care l-a și adoptat. La 

fel și pe Cioran. Pasărea măiastră străpunge cerul și la New 

York, iar la Centrul Pompidou, copiii învață despre Brâncuși. I-

am văzut în centrul Pompidou, aflat lângă Atelierul lui Brâncuși. 

Stăteau pe jos și ascultau ce le spunea profesorul despre... 

sculptorul francez Constantin Brâncuși. Și n-am putut să nu spun 

că Brâncuși este român, este și al meu și este universal. 

Mircea Eliade i-a învățat carte pe americani. În timp ce 

Eminescu murea sărac și aproape uitat, Caragiale se autoexila 

la Berlin. Avram Iancu ducea o existență mizeră, iar elita 

interbelică era distrusă în închisorile comuniste. 

Și de aici întrebarea. Cine poate legitima elita dacă nu 

națiunea? Drama României este că elitele ei s-au luptat să se 

legitimeze, sau le legitimează alții dinafară. Elitele adevărate 

au fost ignorate și au apărut kitschuri elitiste. Dacă îmi pare rău 
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după ceva, acel ceva se cheamă tinerii deștepți cu “open mind”. 

Care se răsfiră prin lume. Și și-i asumă alții.  

În lumea civilizată, elitele sunt parte integrantă a națiunii și 

acceptate ca fiind cele care creionează destinul național. La noi, 

sunt contestate și criticate, fie că vorbim de partea culturală, 

antreprenorială, sau alt domeniu. Bine spunea cineva că există 

o ruptură între elită și națiune. După cum există o falie între 

stat și națiune.  

Răsfoind notițele, mi-a căzut în mână un articol scris cu 

niște ani în urmă, într-o documentare la Bobota, Sălaj. Un loc a 

cărui istorie se leagă de numele a doi iluştri înaintaşi: Gheorghe 

Şincai şi Corneliu Coposu. 

La Bobota poposea şi Gheorghe Şincai, cel care a înfiinţat 

peste 300 de şcoli româneşti. Dar de Bobota se leagă şi numele 

Seniorului Corneliu Coposu, al cărui bust stă alături de cel al lui 

Gheorghe Şincai. Tatăl Seniorului, preotul Valentin Coposu, a 

făcut parte din delegaţia care proclama, la Alba Iulia, la 1 

Decembrie 1918, Unirea cea Mare.  

Născut şi crescut într-o casă mereu plină de lume, Corneliu 

Coposu a învățat ce înseamnă demnitatea. Națională și ca om. 

“Principiile nu se negociază, concepţiile celor care definesc 

politica drept un lanţ de compromisuri, deşi îşi pot găsi 

corespondenţe nu duc nicăieri. Elementul etic trebuie să 

predomine şi în viaţa politică. A-ţi respecta principiile este o 

condiţie sine qua non a unui om care vrea să fie om politic şi 

nu un politician”.  

Cu acest crez a trăit şi pentru asta a pătimit, dar nu şi-a 

încălcat principiile în care a crezut. Câţi dintre politicienii de 

astăzi mai gândesc aşa? După cum arată România ultimilor 30 

de ani, răspunsul nu e greu de dat. 
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Cât va mai trece până ce elita noastră va schița o viziune 

convingătoare pentru un viitor destul de incert perceput, depinde 

de noi. De felul în care ne responsabilizăm. Și ne apreciem noi 

pe noi. M-aș întoarce puțin la Constantin Brâncuși. Sufla un vânt 

nebun când am vizitat prima oară Philadelphia. Aşa că lucrul cel 

mai bun de făcut a fost vizitarea muzeelor. 

Printre ele şi Muzeul de Artă. Iar starea de bine a revenit 

când am dat cu ochii de “Domnişoara Pogany” şi de “Pasărea 

măiastră”. În grandoarea americană, am simţit spiritul care 

palpită şi forma care respiră. Am înţeles mai bine de ce spunea 

Brâncuşi că trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus, dacă 

vrei să vezi  departe. 

E  greu să-i înţelegi pe cei care îl considerau pe Brâncuşi 

cosmopolit. Cum putea să fie cosmopolit un artist care oglindea 

în creaţiile sale lumea ţăranului român, tradiţiile, miturile şi 

funcţia magică a artei populare româneşti? Nu mă mai săturam 

să admir formele pure, libere parcă de orice gravitaţie terestră, 

gata să se ridice în spaţiu. 

Așa mi s-a întâmplat și la Paris și la New York și la Târgu 

Jiu. Lângă “Masa tăcerii” și “Coloana infinitului “...  Francezii l-

au adoptat pe Brâncuși, iar noi am văruit "Poarta Sărutului" și 

am lăsat în degradare "Masa Tăcerii" sau "Coloana Infinitului"!  

Cam așa stau lucrurile și în alte domenii. Vorbeam cu 

profesorul Vasile Berinde, care face parte dintre cei 1% cei mai 

vizibili matematicieni ai lumii, mai cunoscut afară decât în 

țară, despre viitorul matematicii. Și olimpicii României. Școala 

românească de matematică fiind renumită. În  2018, olimpiada 

internațională a avut loc în România, la Cluj. Profesorul 

Berinde a fost secretarul juriului internațional.  

Din păcate, a fost cea mai slabă clasificare a României din 

istorie. De la primul loc, în 1996, la locul 33-34, în 2018.  Pe 

primele locuri: SUA, Rusia, China, apoi țările asiatice, care 
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investesc în activitățile care aduc prestigiu țării. Acum 59 de 

ani, când a fost înființată Olimpiada Internațională, echipele 

erau... de amatori, acum sunt superprofesioniste. Constatarea 

matematicianului Berinde a fost șocantă.  

Lotul SUA era alcătuit din... chinezi. S-au acordat două 

medalii pentru punctajul maxim. Una a plecat în SUA, alta în 

Marea Britanie, dar elevul din SUA era chinez, iar cel din 

Marea Britanie... indian. În echipele Danemarcei, Suediei și 

Irlandei erau... români, adică generația emigrației...   

Vorbim de elite, dar vorbim și de valori. De cele morale. 

Simţim tot mai mult că lumea în care trăim se înstrăinează de 

ceea ce ar trebui s-o caracterizeze. Vedem din ce în ce mai rar 

persoane care ne inspiră, pe noi, ceilalţi, să fim mai buni, să fim 

generoşi, să fim toleranţi, să fim atenţi şi iubitori cu cei din jur.  

Cu ani în urmă, cercetători din Statele Unite au intervievat 

sute de adulţi şi tineri pe tema valorilor morale. Iar concluzia nu e 

dătătoare de optimism. Valorile morale sunt foarte puțin prețuite.  

Care sunt valorile morale după care ar trebui să te ghidezi şi 

să îi ghidezi pe ceilalţi? Cred că mai întâi și mai întâi, ar fi iubirea. 

„Dacă ai învăţat să iubeşti, cu siguranţă fericirea va bate la uşa 

ta“, scrie în cartea Engineering Happiness –  A New Approach for 

Building a Joyful Life. Este limpede că noi, oamenii, avem nevoie 

de iubire. Fără ea, nu putem fi cu adevărat fericiți.  

Bunătatea şi generozitatea ar trebui să urmeze. Una dintre 

marile recompense ale vieţii este că, atunci când te străduieşti 

cu sinceritate să-i ajuţi pe alţii, te ajuţi şi pe tine însuţi. 

Bunătatea este o calitate din ce în ce mai rar întâlnită în zilele 

noastre, dar asta nu înseamnă că nu observăm zilnic persoane 

care, prin faptele lor, ne inspiră pe noi, ceilalți, să fim mai buni. 

Este necesar să promovăm bunătatea ca valoare morală 

pentru o lume echilibrată. Am putea continua cu cinstea. Să fii 
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cinstit cu tine și cu ceilalți. Cinstea cântărește mai mult decât 

banul. Ea nu se cumpără, nici nu se vinde. Din păcate, de multe 

ori auzim zicale precum "și-a dat cinstea pe rușine". 

Apoi prietenia. Pentru mine, prietenia este un mare pariu al 

unei încrederi ce nu se zdruncină la orice încercare mai dificilă. 

Prietenia e refugiu, e odihnă. Prietenia nu te face să suferi. Dacă te 

face să suferi, nu e prietenie.  

Prietenia nu există fără reciprocitate şi fără egalitate, 

indiferent de valoarea, vârsta, sexul sau calităţile fiecăruia dintre 

prieteni. Prietenia nu e fără sinceritate deplină. Dacă eşti nevoit să 

ascunzi ceva, nu e prietenie.  

Citeam că prietenia nu poate fi interzisă. Dacă se întâmplă aşa, 

nu e prietenie! Ce minunat e să auzi că prietenia are dreptul la 

cuvânt. Iar dacă i se ia acest drept, nu e prietenie. Prietenia e ca 

mierea: nu expiră şi nu are termen de garanţie. Dacă expiră, e marfă 

contrafăcută. Au spus-o alții înaintea mea. O spun și eu învățând de 

la ei.  

Pentru lucrurile importante, oamenii sunt precauți. Caracterul 

lor se vede în lucrurile mărunte, fiindcă ei nu-și mai dau osteneala 

să se cenzureze.  

Mie mi-a plăcut  să cunosc oameni, să stau de vorbă cu ei, să 

văd ce gândesc. Numai că, din păcate, slăbiciunea omului modern 

este că în loc ca noi să gândim, gândurile ne gândesc pe noi. 

Prietenia e o floare rară. Trebuie s-o cultivăm și s-o îngrijim clipă 

de clipă.  

E minunat să știi că ai prieteni lângă tine în zile de sărbătoare, 

dar mai ales în fiecare zi. Să nu trebuiască să te sune când vor să te 

vadă, de care să nu te rușinezi, dar mai ales să poți conta pe ei. Eu 

simt nevoia prietenilor când plec în afara României. Tânjesc după 

discuțiile cu ei! 
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Iată un fragment de prietenie în “Hai să trăim toți împreună”, 

o comedie savuroasă, cu actori îndrăgiți – Jane Fonda (75 de ani), 

Geraldine Chaplin (68), Claude Rich, Pierre Richard. Cinci 

prieteni vechi, cinci temperamente diferite, cinci reacții în fața 

vârstei înaintate.  

Lui Claude i-au plăcut femeile, Annie şi Jean, el activist 

politic, ea burgheză și convențională; Jeanne, feministă, iar 

Albert, petrecăreț. Acum, inima lui Claude nu mai poate face față 

pasiunii; lui Jean i se interzic acțiunile umanitare pentru că firma 

de asigurări nu vrea să-și asume riscul; Annie vrea să-și recâștige 

nepoțeii cu o piscină; Jeanne ascunde boala, iar Albert nu-și dă 

seama că memoria nu-l mai ascultă.  

Care ar fi soluția? Să se mute împreună! Și asta fac. 

Întâmplări hazlii și mai puțin, actorii par că își joacă propria viață, 

iar dincolo de comedie, un mesaj profund. Despre viață și 

prietenie! 

Valorile esenței noastre sunt și recunoștința, sinceritatea, 

onestitatea, adevărul, modestia, discernământul, respectul, 

integritatea, iubirea, bucuria. Ele ne ajută în viață. Nu este 

niciodată prea târziu să-ţi îmbunătăţeşti viaţa. Să-ți observi 

pornirile, sentimentele şi acţiunile. Să le călăuzeşti cu înţelepciune, 

iar la sfârşitul fiecărei zile să vezi, cu sinceritate, cum ai trăit în 

acea zi.  

Este foarte importantă cultivarea sentimentelor. Viața socială 

n-ar fi posibilă fără respectarea unor norme prin care sunt 

reglementate relațiile sociale, comportamentul oamenilor. În 

relațiile concrete ale omului cu semenii săi, cu familia, cu grupul 

social căruia aparține, se află izvorul adevărat al oricărei morale. 

Procesul de formare a convingerilor morale este îndelungat, 

lent, sinuos. Sentimentele morale nu sunt înnăscute, dar nici nu 

se învață prin explicații, ci se formeaza prin relațiile dintre 

oameni, prin activitatea socială.  
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Iubire și credință. Pot exista una fără cealaltă? 

 

Iubirea este una din cela mai mari valori ale OMULUI, ea 

este cea care dă sens şi suprasens vieţii. Am avut o emisiune 

care s-a numit "Viața trăită în iubire". Am vorbit despre iubire 

de la simplul cuvânt, la dimensiunea morală, religioasă sau 

psihologică. Cu atât mai mult cu cât nimeni nu a reușit și nici nu 

va reuși să explice pe de-a-ntregul acest sentiment. Pentru că 

fiecare percepe iubirea în felul lui. Oricum ai lua-o, iubirea este 

un sentiment nobil, de care avem nevoie și care ne înnobilează 

viața. O viață trăită în iubire. 

Cred că definiția iubirii a dat-o, cel mai bine Einstein. Care 

n-a vorbit prea mult despre iubire în timpul vieții. A ales să 

scrie despre acest lucru într-o scrisoare adresată fiicei sale. O 

scrisoare care merită cunoscută.  

“Când am propus teoria relativității, foarte puțini oameni 

m-au înțeles, iar ceea ce urmează să destăinui umanității acum 

se va ciocni de neînțelegerea și prejudecățile din această lume. 

Te rog să păstrezi scrisoarea atâta timp cât este necesar, ani, 

decenii, până când societatea este suficient de avansată pentru 

a accepta ceea ce voi explica mai jos. Există o forță extrem de 

puternică pentru care, cel puțin până în prezent, știința nu a 

găsit o explicație formală. Este forța care include și guvernează 

totul, este chiar în spatele oricărui fenomen care are loc în 

univers și încă nu a fost identificată de noi. Această forță 

universală este IUBIREA. 

Când cercetătorii au investigat o teorie unificată a 

universului au uitat cea mai puternică forță nevăzută. Iubirea 

este Lumina care îi luminează pe cei ce o oferă și o primesc. 

Iubirea este gravitație, deoarece îi face pe unii oameni să se 

simtă atrași de alții. Iubirea e putere, deoarece multiplică tot ce 

avem mai bun și oferă umanității șansa de a nu pieri în propriul 
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egoism orb. Iubirea expune și revelează. Pentru iubire noi trăim 

și murim.  Iubirea e Dumnezeu și Dumnezeu este Iubire. 

Această forță explică totul și oferă sens vieții. Aceasta este 

variabila pe care am ignorat-o de prea mult timp, poate pentru 

că ne este frică de iubire deoarece este singura energie din 

univers pe care ființa umană nu a învățat să o controleze după 

voința sa. (...) După eșecul umanității în a utiliza și controla 

celelalte forțe din univers, care pâna la urmă s-au întors 

împotriva noastră, este imperios să ne hrănim pe noi înșine cu 

o altă formă de energie… Dacă vrem ca speciile noastre să  

supraviețuiască, dacă vrem să descoperim sensul vieții, dacă 

vrem să salvăm lumea și fiecare ființă conștientă ce trăiește, 

atunci iubirea este unicul răspuns. Probabil nu suntem încă 

pregătiți să creăm o bombă a iubirii, un mecanism destul de 

puternic pentru a distruge ura, egoismul și lăcomia care 

devastează planeta... Când o să învățăm să oferim și să primim 

această energie universală, dragă Lieserl, vom putea afirma că 

iubirea învinge tot, că poate transcende totul și orice, deoarece 

iubirea este chintesența vieții... Albert Einstein 

Spunea marele Einstein că Iubirea este Dumnezeu și 

Dumnezeu este iubire. Dacă iubirea dumnezeiască este atât de 

importantă, atunci trebuie să ştim ce înseamnă. Dar și să 

înţelegem că dragostea lui Dumnezeu nu se compară cu dragostea 

omenească. Ea este îndelung răbdătoare, plină de bunătate, nu 

pizmuiește, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă 

necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la 

rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă 

totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Așa că nu va 

pieri niciodată. 

Iubire fără credință nu există! Credința este umărul pe care 

te sprijini, și la bine și la greu, și la bucurie și la necaz, și în 

sărbătoare, și în zile obișnuite. Când omul nu mai înţelege lumea 

ca dar al lui Dumnezeu, spune preotul Ioan Ardelean, parohul 
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Bisericii monument UNESCO din Desești, atunci se poartă fără 

responsabilitate.  

Avem nevoie de credință, așa cum avem nevoie de felia de 

pâine zilnică. Ca să fim sănătoși și împliniți e nevoie să avem 

ca fundament credința și legea binelui. Iar ca să fim fericiți, nu 

avem altceva de făcut decât să ne construim și modelăm viața 

după legea credinței. Credința este și ea parte din ecuaţia stării 

de bine. Credința nu are nevoie de cuvinte, fiindcă Dumnezeu 

vorbește în tăcerea inimii. Ea nu este încrâncenare, ci lumină. 

Și cui nu-i place să trăiască în lumină. 

Credința ne ridică din lumea concretă, din zbuciumul 

cotidian, ducându-ne cu gândul la cele mai presus de lume. Îl 

întrebam pe preotul dr. Florin Codrea, vorbind într-o emisiune 

despre icoană, ce ar trebui să vedem privind o icoană. Și mi-a 

plăcut răspunsul: icoana este o rugăciune zugrăvită. A cinsti 

icoana, este același lucru cu a te închina sau a te ruga. A fi un 

om credincios. Prin credință, cele nevăzute se fac văzute, cele 

neapropiate ne par apropiate, aşa cum cel Necuprins s-a făcut 

cuprins prin întrupare. Credința este foarte aproape de inimile 

noastre, chiar dacă uneori rămânem doar la descifrarea sensului 

imediat al cuvântului.  

Credința, așa cum o înțeleg eu, ne dă voie să spunem ce  

gândim, ce suntem, ce ne dorim. Este ca un fel de interogaţie 

asupra vieţii, o altă perspectivă asupra vieţii, cea mai frumoasă 

perspectivă. În dimensiunea sa cea mai profundă, credința nu 

este provocatoare, ci liniştitoare.   

Prin credință, urcăm câte puţin spre Cer. Colindând prin 

lume, oridecâte ori am avut ocazia, am intrat în lăcașurile de 

cult. De la Basilica San Pietro din Roma, la Notre Dame, din 

Paris, de la Sfânta Sofia, de la Istanbul, la bisericile din Grecia. 

De la marile domuri occidentale, la catedralele braziliene. Și în 

toate moscheile sau templele active care mi-au ieșit în cale. Am 
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avut bucuria să însoțesc Corala ARMONIA pe meridianele 

muzicii și armoniei și să ascult cele mai frumoase acorduri 

muzicale care sună într-o biserică.  

Am intrat în Biserica Nativității, sau în Biserica Sfântului 

Mormânt, sau în Biserica Națiunilor, am fost pe Muntele 

Măslinilor, sau pe Tabor, în Grădina Getsimani și mi-am umplut 

sufletul cu liniștea pe care credința ți-o dă. În Brazilia, în marile 

catedrale, glasurile Armoniei au sunat la fel de frumos, iar când 

un preot îți spune că cine cântă așa se roagă de două ori, ce-ți mai 

trebuie. Au cântat lângă temple budiste sau lângă moschei, fiindcă 

muzica nu are granițe, nu are nevoie de cuvinte. Au cântat la 

Zidul Plângerii, sau pe Marele zid chinezesc.  

Dealtfel, ceea ce fac niște oameni care iubesc muzica, este 

cel mai bun ecumenism, cel mai frumos mesaj de pace și 

înțelegere. Au avut curaj să deschidă uşile  şi să se plimbe prin 

camerele mari, imperiale, ale muzicii, și s-au plimbat. Au vrut 

să arate lumii că muzica are o singură formă. Şi asta o dau cei 

care cântă. Au fost privilegiaţi pentru locurile pe care le-au 

văzut şi unde au cântat.  

Din Baia Mare, în Maramureş. Din Maramureş în România. 

De aici, în Europa. Apoi în America Latină, în Asia sau în 

Orientul Mijlociu. În Grecia lui Aristotel, sau la World Choral 

Games la Sochi, în Rusia. Pe Acropole sau în Palatul Knossos. La 

Marele Bal al Operei din Cluj, acolo unde, la ediția 2015, 

domnului Daniel Metz i se decerna Premiul Mecena, recompensă 

pentru ceea ce a făcut și face pentru Cluj și pentru România.  

Armonia a  umplut spaţiile cu muzica şi glasurile celor care 

fac muzică și trăiesc în credință. Au fost primiţi cu bucurie 

pretutindeni. Li s-au deschis nebănuite zone ale spiritului. 

Cântaţi, coruri ale lumii!/ Fie ca vocile voastre să fie izvoare/ 

Care să stingă toate focurile/ Şi cântecele voastre să planteze flori/ 

Acolo unde sunt câmpuri de luptă./ Araţi câmpiile şi semănaţi 
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iubire/ Pentru a culege fructele speranţei./ Cântaţi pentru libertate, 

acolo unde stăpâneşte tirania,/ Cântaţi pentru egalitate, acolo 

unde-i cuibărită sărăcia,/ Cântaţi pentru iubire, acolo unde 

domneşte ura./ Fie ca imnurile voastre să călăuzească lumea/ Iar 

pacea să triumfe asupra războaielor,/ Toţi oamenii să respecte 

această planetă,/ Să dispară orice discriminare de rasă sau culoare/ 

Şi toţi să fim fraţi şi surori./ Fie ca această planetă să se bucure de 

vocile voastre.  

Aşa sună Proclamaţia Federaţiei Internaţionale a Muzicii 

Corale, al cărei membru este şi ARMONIA  Baia Mare. Și care 

participă an de an la Ziua Mondială a Cântului Coral. Lansată în 

anul 1990, de compozitorul şi dirijorul Alberto Grau, din 

Venezuela şi făcând parte din calendarul Federaţiei Internaţionale 

a Muzicii Corale.  

În România, Ziua Mondială a Cântului Coral a fost serbată 

pentru prima oară în anul 2000, sub genericul mondial: "Un 

milion de voci pentru anul 2000". 12 localităţi, unde au evoluat 

46 de formaţii corale, însumând 2200 de corişti profesionişti şi 

amatori. Și Armonia printre ei.  

Cât a trăit Înaltpreasfințitul Iustinian, episcopul Maramureșului 

și Sătmarului, obișnuiam ca la fiecare deplasare să mergem și să-i 

cerem binecuvântarea. Așa a fost și când am plecat în China. A 

fost un dialog de suflet, cu un sfânt, că așa era Iustinian Chira. 

Întreba coriștii dacă se tem de avioane. Și venea apoi încurajarea. 

Nu vă temeți, că pericolele nu vin din cer, ci de pe pământ! Și câtă 

dreptate avea!  

În toţi aceşti ani, structura lor spirituală s-a sculptat deja pe 

armătura imponderabilă a portativului. Sufletele li s-au cristalizat 

într-o oglindă a cântecului. 
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Demnitate și orgoliu. Putere și vanitate 

 

Trăim într-o lume în care valorile nu sunt universale, iar 

tradițiile și culturile multiple te derutează dacă nu ești pregătit. 

Demnitatea coexistă cu o minte armonioasă, nu poate să fie 

decât într-un ambient armonios. Orgoliul dacă nu e acoperit de 

fapte rămâne dezbrăcat.  

Vedem în jur și vanitate și iluzia puterii. Toate trecătoare. 

Sunt realități pe care le vedem, le deslușim. Și din care ai de 

învățat. Să vezi că orgoliul e bun până la un punct, iar vanitatea 

nu e bună. Chiar dacă aveam uneori motive să fiu orgolioasă, 

m-am educat să trăiesc sincer, fără orgolii, să iubesc oamenii, 

fiindcă fără iubirea de oameni jurnalismul ar fi un nonsens.  

Viața este un proces de transformare continuă, omul se poate 

schimba, iar dacă mintea e în armonie cu sufletul, doar în bine. E 

vizibil că omenirea trece printr-o criză spirituală și ar fi bine de-ar 

fi asta singura criză. De felul în care ne responsabilizăm, în raport 

cu lumea celorlalți, depind și demnitatea, câteodată și vanitatea. 

Mie nu mi-au plăcut niciodată nici oamenii vanitoși, nici țările 

vanitoase.  

Experiența cea mai plină de întrebări, apropo de orgoliu și 

demnitate, pentru mine a fost cea americană. O lume plină de 

surprize, cu alte ritmuri de viaţă, cu o altfel de educaţie, cu un alt 

gen de toleranţă. Țara aceasta, cât un continent, alcătuită din 

multe naţii, dar care se contopesc în una singură, formează o 

Americă a americanilor. Iar America asta este orgolioasă, iar  

sentimentul apartenenţei este una dintre forţele care dau putere 

naţiunii americane.  

Acolo, la Washington sau la New York, pe bulevardul lui 

Edison, sau acolo unde a creat Hemingway, mereu eşti tentat să 
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compari, fiindcă țara te copleşeşte nu doar prin dimensiunea sa, ci 

mai ales prin ceea ce a reușit să facă în doar câteva sute de ani.  

Americanii şi-au construit viaţa în alte proporţii, cu altă 

tenacitate, cu altă implicare. Tehnica şi ştiinţa, valorile strânse de 

peste tot le-au venit în ajutor şi le-au dat un fel de grandoare, de 

orgoliu, de care n-au mai scăpat.  

O țară care este orgolioasă, dar pare, cel puțin la suprafață, 

fără multe prejudecăţi, o lume care nu seamănă cu lumea 

europeană și destul de departe de România. Liberă și eficientă. 

Am vrut să spun și tolerantă. Dar ce se întâmplă acum peste 

Ocean... Acum se pare că toleranța și-a cam pierdut din conținut.  

Domină tehnologia, inteligența omului și cea artificială, 

știința! O lume a lor și alta a celorlalți. Orgoliu și putere. Este 

orgoliul apanajul celor puternici? Sunt întrebări la care mai 

aștept răspunsuri. 

Vine orgoliul și din puterea pe care ți-o dă banul? Se 

poate! Îmi place să văd, să compar, să meditez. Despre  cât de 

mult au unii și cu cât de puțin se mulțumesc alții. Cum este să 

gândești de pe poziția celui puternic și cât de departe ești 

dispus să-i ajuți pe ceilalți.  

Mă uit la ceea ce se vede cu ochiul liber în America – 

grandoarea, lucrurile care păreau așezate, regulile, care păreau 

bine însușite și respectate, un sistem care părea să funcționeze 

ca un ceasornic. Și uite că și aici apar fisurile.   

Am văzut orgoliu și în Olanda, și în Danemarca, dar și în 

China sau Brazilia. Țările au orgoliul lor, dar și oamenii au 

vanitatea lor. Dacă ne referim la oamenii vanitoși, aceștia se cred 

invincibili, au mare încredere în puterile proprii, pierd simțul 

măsurii și al realității, chiar și simțul ridicolului, sau poate pe 

acesta în primul rând. Ca să nu vorbim despre  tendința de dispreț 

a valorilor altora și a valorilor în general, ideea că lumea începe și 
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se termină cu ei, lipsa de toleranță, accese de rasism, lipsa de 

modestie și de întelegere. Când cazi în propria ta admirație și îi 

judeci fără argumente pe cei din jur, nu mai e bine. Fiindcă lumea 

nu e doar a ta.  

Mi-ar plăcea să trăiesc într-un mediu în care oamenii sunt 

deschişi și generoşi. Sunt sinceri și fără orgolii. Să trăiesc într-o 

lume în care zâmbetul să fie sincer. Unde să fie cât mai puțină 

minciună. Ne schimbăm greu. Mereu căutăm în ceilalţi justificări 

pentru vanitate și orgoliu, pentru comoditatea de a gândi sau lipsa 

de responsabilitate. E mult mai simplu să devenim critici sau 

atotştiutori.  

Această mentalitate nu te lasă să vezi decât până la gardul 

care te desparte de cealaltă lume. Lume care e atât de diversă! 

Dacă nu ne adaptăm regulilor ei, rămânem mereu la periferie. 

Cred că omul se poate schimba în bine, factorul decisiv fiind 

mintea. Care te poate ajuta să ai o stare de bine, tu cu tine și tu 

cu ceilalți. 

Iată și exemplul unui om neorgolios. Îl cheamă José Alberto 

"Pepe" Mujica Cordano și a fost președintele Uruguayului. A fost 

combatant în gherilele Tupamaro. I-am urmărit discursul la 

sesiunea plenară a ONU, un discurs care a provocat rumoare. 

Fiindcă ieșea din canoanele diplomației la cel mai înalt nivel.  

În timpul sesiunii plenare a Adunării Generale ONU au 

vorbit aproape toți liderii statelor lumii. Discursurile lor au fost 

previzibile, îndeplinind structura unei astfel de întâlniri. Cel al 

lui Mujica a surprins, însă.  

Vorbind despre social-democrație și acceptând că uruguayenii 

au trăit 50 de ani fără creștere economică, fostul combatant 

recunoștea că ”greșelile mele au fost rezultatul timpurilor lor, 

mi le asum. Dar sunt ocazii când îmi vine să strig: de-am avea 

acum forța acelei perioade când cultivam atât de mult Utopia!” 
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Criticând birocratizarea ONU, președintele Mujica a arătat 

că instituțiile mondiale vegetează în umbra acceptată a marilor 

națiuni, iar ONU ar trebui să înțeleagă că săracii lumii nu sunt 

din Africa sau din America Latină, ci aparțin întregii lumi și 

sunt un exemplu al eșecului politicilor de azi. 

”Se pare că ne-am născut să consumăm, să consumăm și 

iar să consumăm și când nu mai putem să o facem ne încărcăm 

cu frustrare, sărăcie și recurgem la autoexcludere… Trăim o 

viață a risipei și irosirii.  

Suntem o civilizație împotriva simplicității și ingenuității, 

împotriva societății, împotriva ciclurilor naturale, și, chiar mai 

rău, o civilizatie împotriva libertății de a avea timp liber pentru 

a ne bucura de relațiile interumane și de lucrurile extraordinare: 

dragostea, prietenia, aventura, solidaritatea și familia…  

(…) Omul mărunt al zilelor noastre, credincios zi de zi 

slujbei sale, biroului, consumului și iar consumului, cheltuind cu 

cardul, cu creditul, cu ratele, sperând la vacanțe și nebucurându-se 

niciodată de viața adevărată, moare. Și după înmormântarea sa, 

făcută pe credit, el este înlocuit de un alt om mărunt cu aceeași 

mentalitate…” 

Vi se pare că nu e adevăr în aceste cuvinte? Este un adevăr 

dureros, pe care tot mai mulți locuitori ai planetei îl resimt. ”Eu 

vin din Sud, mai spunea cel mai sărac președinte, care a refuzat 

onorurile funcției și trăiește la periferia capitalei, și port cu 

mine greutățile întâmpinate de milioane de oameni de pe 

continentul meu, în orașe, în munți, în pampas și în deșerturile 

Americii Latine… (…) Vin din Sud cu datoria de a lupta 

pentru o patrie cât mai mare pentru toți, cu datoria de a lupta 

pentru toleranță…  

(…) Haideți să nu mai cârpim plecând de la consecințe, 

haideți să ne gândim la adevăratele cauze, în această civilizație 

a risipei care nu face decât să ne irosească viețile. Haideți să ne 
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concentrăm pe faptul că viața noastră este un miracol, că nu 

este nimic mai de preț decât ea. Și că datoria noastră biologică 

este de a respecta viața, să o facem mai bună și să înțelegem că 

nu este banul, suntem noi.” 

Dar finalul discursului nu cred că i-a trezit la realitate pe 

liderii cei mai importanți. Acela că lumea are nevoie de  guverne 

ale umanități, iar liderii trebuie să depășească individualismul, 

pentru că în loc de a guverna globalizarea, acum ea ne guvernează 

pe noi. 

Vanitatea și orgoliul nu fac bine nici omului, nici omenirii. 

Dar puțin orgoliu (pentru valoarea sa) am văzut la Corala 

Armonia, din Baia Mare, care s-a întors de la World Choir 

Games, Sochi (Rusia), 2016 cu Medalia de Argint. Strălucitoare și 

meritată, dacă ne gândim că a concurat cu 283 de formaţii corale, 

reprezentând 76 de naţiuni. Dornice să arate secvențe din 

patrimoniul cultural al planetei, toate alcătuind o paletă 

impresionantă de culoare, muzică şi dans.  

O experiență internațională într-o competiție cu mii de 

participanți, care nu se uită ușor. Cu "Nunta țărănească"; "Floare 

bănățeană", solist Aurel Bolbos; "Sârba pe loc"; Brâu amestecat", 

în Bolshoy Ice Dome, în care încap 12.000 de participanţi, au 

ajuns și la sufletul spectatorilor și la standardele juriului. 

De asemenea orgoliu este nevoie! 
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Violența culturală și violența asupra femeii 

 

Am încheiat așa de frumos, dragă Alexandra și dragă Dana, 

despre orgoliu, și voi mă puneți să vorbesc despre Violență. Dar 

este o realitate și trebuie s-o luăm în serios. S-a cam transformat 

în pandemie. 

Datele prezentate în cadrul seminarului „Drepturile femeii. 

Drepturile tuturor”, relevă faptul că în ciuda faptului că există 

legislaţie care proclamă egalitatea femeilor cu bărbaţii, cifrele 

din statisticile privind violenta domestică nu arată acest lucru. 

Aşa încât am invitat-o, cu o vreme în urmă, la un dialog pe 

doamna Doina Şulea, vicepreşedinta Asociaţiei FEMINA XXI, 

cu opinii pertinente şi curajoase, referitoare la acest subiect.  În 

opinia dânsei, violenţa în familie este și o consecinţă a 

violenţei culturale.  

De regulă, asociem cultura cu valenţe pozitive. Conceptul 

de violenţă culturală e oarecum nou. El a fost definit de 

profesorul Johan Galtung prin anii ’90, şi s-a impus destul de 

repede în lumea specialiştilor. În conversaţiile de fiecare zi nu 

definim termenul cultură, asociindu-l mai degrabă cu educaţia. 

Totuşi, la Conferinţa mondială privind politicile culturale, acest 

concept a fost  definit astfel: Cultura este ... întreg complexul 

de caracteristici distinctive spirituale, materiale, intelectuale şi 

emoţionale  care caracterizează o societate sau un grup social.  

Pe de altă parte, în limbajul comun, termenul violenţă este 

asociat cu violenţa fizică, violenţa directă. În studiile pentru pace, 

însă, Violenţa este definită  ca fiind  orice formă de acţiune (sau 

inacţiune) care are ca efect faptul că o fiinţă, un grup social, un stat 

sunt limitate la un nivel de dezvoltare mai mic decât  potenţialul  

lor maxim. Interlocutoarea mea a fost foarte marcată de bogăţia de 

sensuri ale acestei definiţii, în momentul când a descoperit-o, şi că, 
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în timp, sedimentându-se a determinat-o să-și reanalizeze o serie de 

opinii şi în ultimă instanţă, comportamente.  

Să înţeleagă de ce violenţa culturală reprezintă toate acele 

aspecte ale culturii care legitimează violenţa directă (fizică) sau 

structurală (instituţională). Vezi tu, îmi spunea Doina, un 

neavizat nu va putea să o sesizeze, dacă nu învaţă să o facă. 

Valorile şi normele de conduită, rolurile pe care le avem în 

societate, interacţiunile noastre, felul în care creştem şi educăm 

copiii consitituie repere culturale, relativ fixe. Acesta este, 

probabil, motivul pentru care  nu suntem obişnuiţi să identificăm 

violenţa culturală. Sunt lucruri pe care le facem într-un anume 

fel pentru că  „toată lumea face aşa”,  „dintotdeauna a fost aşa”,  

„toată lumea ştie asta”.  

Iar noi suntem „ca lumea”, nu? Ne comportăm „ca lumea” 

deşi, uneori, asta nu ne convine. Aş numi acest fenomen inerţie 

socială. Este mult mai simplu să faci ce face toată lumea, să iei de 

bună părerea generală decât să-ţi faci o imagine proprie asupra 

unui subiect şi să acţionezi conform părerii tale şi împotriva 

curentului general. E destul de greu să fii altfel, să încerci să 

schimbi o stare de fapt. Automat, te poziţionezi înafara grupului şi 

rămâi singur, fără susţinere, fără legitimitate.  

Nu pentru că grupul tău n-ar fi alcătuit din  oameni foarte de 

treabă, foarte buni în esenţa lor. Doar că sunt mai puţin... 

introspectivi, să zicem. Că nu-şi pun prea multe întrebări.  Că iau 

lumea aşa cum e. Că sunt... ca lumea! Am întrebat-o pe 

vicepreședinta Asociației Femina XXI dacă reproșează ceva 

oamenilor „ca lumea”? Răspunsul a fost afirmativ. Majoritatea 

oamenilor sunt nemulţumiţi de felul cum merge lumea, dar nu 

fac nimic ca să schimbe lucrurile. Consideră că lucrurile, 

structurile sociale, relaţiile sociale şi personale sunt imuabile. Îşi 

asumă aceleaşi stereotipuri. Şi le transmit mai departe.  
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Caracteristicile principale ale subiectului şi, mental, îl 

punem în cutiuţa cu subiecte asemănătoare. În momentul în 

care vedem o persoană, o evaluăm prin prisma culturii şi 

experienţelor noastre, şi-i aplicăm o etichetă, cel mai adesea 

înainte ca aceasta să spună vreun cuvânt. Am încadrat-o într-un 

stereotip. Altfel spus, mintea noastră nu funcţionează bine? 

Stereotipurile sunt atât de rele? Atunci când vorbim de lucruri, 

stereotipurile pot fi bune. Văzând o bucată de lemn, daca ne va 

fi frig, vom şti că putem să ne încălzim cu ea.  Dacă ne este 

frig, nu contează că este lemn de tek sau de fag. Contează că, 

prin ardere, produce căldură.  

Pericolul apare atunci când ne referim la persoane, cărora 

le vom atribui  caracteristicile grupului în care le-am încadrat.  

Persoana nu va conta.  În felul ăsta, mintea noastră nu vede în 

faţa noastră o fiinţă, ci un grup. Văzând fiinţa, ne-am raporta  

la umanitatea sa, la sentimentele sale, la nevoile şi aspiraţiile 

ei, care, în bună parte seamănă cu ale noastre. Un grup 

este....cum să spun... o entitate impersonală. Judecând un om 

prin prisma grupului în care – poate arbitrar – l-am încadrat, îl 

dezumanizăm. Dacă nu-l considerăm om, ne este mult mai uşor 

să-l subapreciem, să-l urâm, să-l asuprim?  

Este o prezumţie a ta, sau există specialişti care s-o susţină, 

am mai întrebat-o? Nicidecum, a fost răspunsul. Conform 

Wikipedia, prima referinţă la stereotipuri a fost făcută de 

Walter Lippman în 1922, într-o lucrare numită Opinia publică. 

Walter Lippman a fost un foarte mare ziarist, scriitor şi 

politolog american, câştigător al premiului Pulitzer. O mare 

personalitate a secolului XX. Reduse la minimum, studiile sale 

arată că: stereotipurile sunt mult mai simple decât realitatea, cel 

mai adesea nici nu sunt dobândite prin experienţă proprie, ci 

prin “mediatori culturali”. 

 Am auzit că; se spune că, probabil că... sunt dobândite în 

copilărie și sunt foarte greu de schimbat şi rămân cu încăpăţânare 
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în mintea noastră, determinand percepţiile şi comportamentele 

noastre. Una dintre concluziile lui, şi confirmată de alte studii 

ulterioare este că odată asumat un stereotip, chiar dacă nu există 

date ştiinţifice care să-l susţină, sau mai mult,  chiar dacă deţinem 

informaţii care vin să-l infirme, vom fi tentaţi să recunoaştem 

existenţa unor cazuri diferite de modelul clasic, păstrând 

stereotipul.  

Excepţiile confirmă regula, spunem noi, fără să sesizăm că şi 

acesta este un stereotip.  Putem, deci, să spunem că stereotipurile 

culturale conduc la prejudecăţi? Da, şi, în special, la opinii 

negative despre ceilalţi. Stereotipurile (ideea pe care o avem 

despre) ne produc în minte nişte aşteptări în legătură cu acea 

persoană. Cu alte cuvinte prejudecăţi. Dacă stereotipul este 

negativ, aşteptările vor fi negative, iar comportamentul nostru va 

fi determinat de prejudecată.  

Stereotip: băieţii sunt agresivi. Fapte: Gigel vede un alt 

băiat aplecându-se,  ridicând ceva de jos şi îndreptându-se spre 

el. Prejudecata: A luat o piatră ca să mă lovească. Emoţie: 

Frica. Reacţie: Gigel o ia la fugă în direcţia opusă. Celălalt 

fuge după el şi-i strigă să stea. Reacţie: instinct de autoaparare. 

Speriat,  Gigel se apleacă, ia o piatră şi o aruncă spre celălalt, 

lovindu-l. Când se apropie, Gigel vede că, de fapt, celălalt avea 

în mână o nucă  pe care voia, probabil,  s-o împartă...   

Acest exemplu banal ne arată că în societatea umană există 

foarte mult conformism. Cel mai adesea oamenii sunt ceea ce 

se aşteaptă cei din jur să fie. Să îndeplinească aşteptările celor 

din jur.  Dacă, de exemplu, unui copil i se repetă mereu că este 

deştept şi poate face o facultate, acela va crede în forţele lui şi 

va face eforturi în acest sens. Dacă i se va spune că este 

incapabil, şansele ca el să reuşească sunt mult mai reduse. 

Revenind la cazul lui Gigel, care vor fi consecinţele?  
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Gigel s-a aşteptat să fie atacat cu o piatră şi a reacţionat în 

avans. Data viitoare, celălalt copil o să-i confirme aşteptările, şi 

chiar îl va ataca. Putem, prin urmare, să formulăm premisa că 

stereotipurile vor tinde să se adeverească. Şi, poate, aceasta e 

cea mai dramatică dintre consecinţe, mai ales dacă acceptăm 

ideea că majoritatea stereotipurilor sunt negative.  

Asta este o explicaţie pentru copii. Adulţii au altă capacitate 

de gândire, analizează înainte să reacţioneze... doar că la adulţi, 

consecinţele sunt mult mai grave. Cu atât mai grave cu cât 

persoana stereotipă se situează pe o poziţie de putere. Porneşte 

de la premisa că toţi adulţii au fost copii. Şi ca argument 

istoric, să-l luăm pe Hitler şi tot ce a făcut el. A exterminat 

câteva milioane de oameni cu complicitatea activă sau pasivă a 

conaţionalilor lui. Care a fost justificarea pentru acţiunile unora şi 

inacţiunile celorlalţi? Stereotipurile. Pe care le-au acceptat fără să 

le analizeze. Aşa, simplistă, teoria aceasta are o logică. Tendinţa 

este să polarizăm lumea în două părţi. Noi şi Ceilalţi. „Cine nu e 

cu noi e împotriva noastră”. Am mai făcut un pas pentru a 

înțelege că trăim într-un mare creuzet uman. Cunoaşterea culturii 

celorlalte etnii, a valorilor lor, găsirea similitudinilor şi rădăcinilor 

comune poate să ne determine să ne acceptăm mult mai uşor 

diferenţele. Bravo, Doina! 

De mulți ani, la nivel mondial se desfășoară campania 

împotriva violenței asupra femeii. Împreună cu organizații 

neguvernamentale am derulat la nivel de Maramureș cele 16 zile 

de activism împotriva violenței. Ceea ce cred că ne-a deosebit de 

alții a fost ideea inițierii concursului de creație literar-artistică, 

intitulat "Flori de gând împotriva violenței", pentru liceeni și 

studenți.   

Concursul cuprinde 5 secţiuni: poezie, proză, fotografie, clip 

video, pictură/ desen și are ca scop sensibilizarea tinerilor şi a 

cadrelor didactice cu privire la fenomenul violenţei, implicarea lor 

într-o acţiune-concurs care promovează non-violenţa şi 
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încurajează luarea de atitudine împotriva violenţei, într-un mod 

creativ, dar și sensibilizarea opiniei publice, prin publicarea şi 

expunerea creaţiilor tinerilor.  

Premierea celor mai bune lucrări se face într-un cadru festiv, 

cu prezentarea/expunerea lucrărilor câştigătoare. E o bucurie să-i 

vezi pe tineri luând atitudine împotriva violenței asupra femeii 

întru-un mod deosebit. 

Concomitent cu concursul, o altă activitate care se bucură de 

succes este "Seara de veghe", o acţiune stradală comemorativă de 

sensibilizare a opiniei publice și activism împotriva violenței, 

incluzând expoziția „Martorelor tăcute”, care ”spun” povestea 

femeilor care au murit de pe urma violenţei în Maramureș în 

ultimul an; prezentarea de date statistice privind incidența 

cazurilor de violență finalizate prin decesul victimei; aprindere de 

candele și lansare de lampioane în memoria acestor femei; ceaiul 

antiviolență; distribuire de materiale informative; proiecție de 

clipuri video anti-violență.  

O altfel de conștientizare a tinerilor asupra acestui fenomen, 

global dealtfel. Iar tinerii au răspuns în număr tot mai mare, cu 

fiecare ediție, demonstrând nu doar că le pasă, ci și că au 

imaginație și creativitate. Prin mijlocirea artei!  

Flori de gând împotriva violenței! 
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Feminitate și valoare.                                                       

Femei care inspiră și rolul lor în societate 

 

Despre femeie și feminitate trebuie să vorbim fără prejudecăți. 

Despre ele s-a scris și se vorbește mult. Comparații între Ele și Ei 

se fac în mod frecvent. La fel și despre cât de deștepți sunt ei și 

cât de creative sunt ele. Au existat și încă există multe prejudecăți 

privitoare la Ei și Ele. E bine să vorbim fără prejudecăți despre 

feminitate și valoare.  

Femeia? După unii un înger care dă viață, după alții vinovată 

de toate relele.  O găsim în extrem de multe ipostaze. Și în toate a 

fost la înălțime. Am cunoscut multe femei care și-au arătat valoare 

în profesia aleasă. Care nu s-au simțit discriminate sau privite cu 

neîncredere în ceea ce privește capacitatea intelectuală. Chiar dacă 

se spune că mintea unei femei lucrează altfel decât cea a unui 

bărbat, am văzut matematicieni sau chimiști femei la fel de 

sclipitoare; am cunoscut femei scriitor cu nimic mai prejos de 

bărbați. 

Există atâtea exemple de personaje feminine, scrise și de ei 

și de ele, remarcabile.  Am cunoscut și femei-personaj și femei-

autor. Toți marii creatori au fost subjugați de chipurile, de 

personalitatea, de eleganța și noblețea unor femei. Chiar dacă 

suntem în secolul XXI, ne confruntăm cu prejudecăți, care n-au 

dispărut! Poate de aici și feminismul, uneori exacerbat. 

Care vine să compenseze o nedreptate istorică făcută 

femeilor. Într-o societate civilizată, însă, războiul sexelor poate fi 

conciliat prin înțelegerea și acceptarea specificului și prin 

valorificarea pozitivă a diferențelor. Deși în anumite domenii - 

mai ales în cele culturale și intelectuale - acest aspect al diferenței 

de gen a fost disipat, există o zonă socială largă, care perpetuează 

o paletă plină de restricții și prejudecăți vizavi de femeie. Or, fără 
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manifestele de tip feminist, societatea occidentală nu ar fi devenit 

ceea ce este azi.  

Femeile însă nu sunt o minoritate, nu sunt „al doilea sex”, ci 

sunt ființe gânditoare, la fel de evoluate ca bărbații. Modernitatea 

și contemporaneitatea ne-au arătat o altă față a feminității și 

bărbații autentici au știut să o aprecieze și să o susțină. Misoginii 

i-ar găsi femeii doar punctele slabe, dar femeia poate fi și 

puternică, și feminină, și inteligentă, și de succes. Nu trebuie să te 

transformi în bărbat ca să ai succes într-o lume a bărbaților.  

Dar trebuie să recunoaștem că femeia zilelor noastre este și 

nu este eliberată de constrângeri. Se descurcă foarte bine, însă. 

Femeia este şi va fi privită întotdeauna ca o busolă după care se 

ghidează societatea, pentru că toate popoarele civilizate au 

respectat femeia. Este foarte frumos că se celebrează geniul, 

ingeniozitatea, curiozitatea și curajul femeilor care, prin munca 

lor, aduc schimbarea în lumea noastră și modelează viitorul 

nostru comun.  

Şi datorită femeilor, apar noi invenții revoluționare și 

creații, destinate să transforme și să îmbunătățească viața. Le 

întâlnim în astrofizică, în medicină, în industriile creative, 

regândind conceptul de cultură, testând limitele expresiei 

creative, atrăgându-ne în noi lumi de experiență și înțelegere. 

Contribuțiile importante și inspirate ale unui număr impunător 

de femei din întreaga lume constituie forța schimbării în lumea 

noastră. Atitudinea acestor creatoare este o sursă de inspirație 

pentru noi toți. Despre ele am vorbit de multe ori cu Carmen 

Neacșu, consilier european în drepturi de proprietate  și drepturi 

de autor!  

Astăzi, mai mult ca niciodată, femeile își asumă rolul de 

lideri sau funcții de conducere și își fac auzite vocile tot mai des. 

Împreună, femeile și bărbații consolidează și sporesc capacitatea 

de a îmbogăți fondul cultural comun și de a dezvolta soluții 
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eficiente pentru a reduce sărăcia, pentru a stimula sănătatea 

globală și a proteja mediul.  

Îmi plac toate ipostazele în care o găsim, dar de neegalat 

rămân mama și copilul. Se spune că Dumnezeu, realizând că nu 

poate fi pretutindeni, a creat… mamele. În a căror inimă găseşti 

întotdeauna iertare. Ale căror braţe sunt alcătuite din iubire. 

Care ne îndreptăţesc să spunem că acasă e acolo unde este 

mama. Cu mama poţi vorbi în linişte, fiindcă doar inima vorbeşte. 

Ea îngână cele mai dulci cuvinte, speranţele ei supravieţuiesc 

tuturor furtunilor şi e mereu acasă atunci când ai nevoie de 

braţele ei. Ce altceva sunt madonele lui Rafael decât umbra 

dragostei de mamă? Tot ce eşti, îi datorezi şi mamei! 

Mama și copilul! Ce univers! Privind cum crește un copil, 

înțelegi mai bine sensul propoziției “copilăria e regatul unde nu 

moare nimeni”. De aceea e important s-o ajutăm să rămână 

pură, pentru a nu deforma viața de mai târziu. Cel care are o 

copilărie frumoasă dobândește o comoară nesecată. Copiii văd 

în părinți trecutul, iar părinții văd în copii viitorul. 

Ei nu datorează părinților viața, ci creșterea, ocrotirea și 

iubirea. Ceea ce semeni, aceea culegi. Caracterul moral este un 

mărgăritar prețios, care strălucește ca un diamant oriunde s-ar 

afla. Copilul trebuie învățat că bunăstarea nu se obține fără 

muncă, gloria fără talent și succesul fără strădanie.  

Când vezi sufletul curat şi nevinovat al unui copil, îţi vine 

parcă să zici că orice mamă e o născătoare de Dumnezeu. De 

copii. O lume de miracole. O imensă uimire în fața vieții. O 

bucurie inegalabilă pentru părinți. Un imperiu de lumină. De 

câte ori privesc copiii sunt convinsă că ei, sunt mâinile cu care 

ne agățăm de rai.  

Unde stăpâni sunt ei și râsul lor curat. Dar mai ales sunt 

convinsă că această imensă nevoie de mirare trebuie păstrată cu 

grijă, ca o comoară neprețuită. Să-i îmbrățișăm cu puterea 
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iubirii. Copiii sunt cea mai valoroasă resursă a lumii și cea mai 

mare speranță a ei pentru viitor. Sufletul se vindecă atunci când 

ești în preajma copiilor. Mă uit la ei și retrăiesc copilăria mea. 

Simplă, dar frumoasă. Ca orice copilărie. 

Viața își urmează cursul firesc. Și te vezi privind în urmă cu 

sinceritate, iar în față cu speranță. Pe care copiii ți-o dau. Dacă 

există magie pe pământ, aceasta se datorează și copiilor. Ori de 

câte ori mă gândesc la motivele pentru care sunt recunoscătoare, 

copiii stau pe primul loc.  

Cu ei pornești într-o călătorie plină de surprize și de 

bucurii. În lumea lor și pentru ei, simți că trăiești cu adevărat. 

Indiferent cine ești și unde te afli, călătoria ta prin viață ar fi 

lipsită de binecuvântarea pe care doar copiii ți-o dau.  

O lume de miracole. O imensă uimire în fața vieții. Mama 

și viața!  
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Raportarea la cuvânt. Este cuvântul o putere? 

  

Ca-n basme-i a cuvântului putere:/ El lumi aievea-ţi face din 

păreri,/ Şi chip etern din umbra care piere,/ Şi iarăşi azi din ziua 

cea de ieri... (Alexandru Vlahuță, Cuvântul). În  limba  noastră   

noţiunea   de   cuvânt,   nota   Eminescu   în  caietele   sale,  vine   

de la conventus care înseamnă adunare de oameni.    

Din această perspectivă cuvântul apare ca rod  al  întâlnirii, al 

întâmpinării şi cel care produce, determină şi întreţine adunarea 

sau comuniunea umană. Cuvântul este un mărgăritar care primeşte 

un plus de valoare atunci când el este împărtăşit altora: Nu-l ai 

cuvântul decât împărtăşit /În altul când începe să lucreze (Ioan 

Alexandru, Imnele Iubirii).  

Există şase nevoi relaţionale fundamentale în comunicare: 

nevoia de a spune; nevoia de a fi înţeles; nevoia de a fi 

recunoscut; nevoia de a fi valorizat; nevoia de a influenţa; nevoia 

de intimitate. Toate acestea le regăsim în activitatea şi viaţa 

noastră. Fiindcă permanent simţim nevoia să spunem ceva, să 

arătăm, să explicăm, să comentăm, să ne valorizăm activitatea şi 

experienţa. 

De câte ori un mesaj nu este înţeles, sau are înţelesuri 

diferite, în funcţie de interlocutor? De câte ori nu reuşim să 

comunicăm eficient cu cei cu care intrăm în contact? De câte 

ori ne descurcăm mai uşor sau mai greu într-o lume în care 

rapiditatea cu care se difuzează informaţia este uluitoare? 

Există multe situaţii în care dorim să participăm la o discuție, 

dar lipsa de lectură și de informație ne împiedică s-o facem.  

Prin cuvânt ne împărtăşim unii altora simţămintele  inimii şi 

facem cunoscute gândurile ce ne frământă. Prin cuvânt  

transmitem mesaje, invităm la acţiune şi descoperim stări   ale   

sufletului, ceea ce în fapt implică o responsabilitate deosebită  în 



Viorica Pârja   *   Cuvântul, ziaristul și lumea: lecții învățate, lecții de învățat 

 

83 

 

rostirea lui. Cuvântul este  dătător de har și îşi are izvorul în 

Cuvântul Întrupat, care determină existenţa spirituală a  cuvintelor 

cu putere multă, într-o lume în care există o inflaţie a cuvântului 

dezgolit de sens şi putere.  

Cuvântul poartă în sine înălţarea şi căderea, este ,,un fagure 

de miere, dulceaţă pentru suflet şi tămăduire pentru oase”. El 

poate să schimbe realitatea, pornind în sens invers, de la 

imaginarul împărăţiei din suflet, spre lumea nouă din afară, 

renăscută prin credinţă. 

Ne lăsăm purtaţi de cuvânt, în lumea literaturii, a teatrului, a 

poeziei, a ziarului sau revistelor tipărite, dar și în lumea  luminată 

de duhul credinţei şi în care timpul stă pe loc. O astfel de lume ne 

aminteşte de universul copilăriei curate, unde nevinovăţia, încă  

prezentă, ne leagănă printre amintiri cu bucurii. Cuvinte spuse în 

Cronica satului Desești, de preotul Ardelean.  

Mai întâi a fost cuvântul... Cuvântul te ajută înainte de toate 

să comunici. Mie mi-a plăcut să șlefuiesc cuvintele, să le aleg cu 

grijă și să le înnobilez. Fiindcă ele, la rândul lor, înnobilează 

gândurile exprimate. Orice cuvânt are dreptul să fie spus, rostit 

sau scris. Dar dacă nu te întrebi, în fiecare zi, ce comunici, de ce 

comunici, cui comunici, înseamnă că n-ai învățat nimic din 

realitate, față de care trebuie să ai o sinceritate deplină. 

Era și firesc respectul pentru cuvânt. Lucrarea mea de licență 

este despre expresivitate și creativitate jurnalistică. Și mi-am 

respectat... cuvântul! Cuvintele frumoase pot fi scurte și ușor de 

spus, dar ecoul lor este fără sfârșit, spune Maica Tereza. Iar 

Confucius completează atât de bine: fără a cunoaște puterea 

cuvintelor este imposibil să cunoști oamenii! 
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Repere de urmat.                                                             

Învăţăminte, simţăminte, certitudini… 

 

Primele repere în viață ți le dă familia. Aici înveți de la 

vorbitul și mersul în picioare, până la modelul de conduită. 

Copiii au nevoie de iubire, de încurajare. Le-am avut din plin 

pe amândouă. Vine apoi școala cu performanțele și regulile ei. 

Urmează comunitatea în care te dezvolți, și care are un rol 

esențial în devenirea ta ulterioară.  

Lucrurile bune se învață, dar se și transmit. La fel și cele 

nocive. A ști să separi binele de rău, urâtul de frumos, adevărul 

de minciună, recunoștința de răutate, sunt tot atâtea repere pe 

care le dobândești învățând, educându-te, experimentând. Doar 

așa înveți. Cu cât mai devreme, cu atât mai bine. 

Toți avem nevoie de repere, chiar de la naștere. Câteodată, 

reperele sunt impuse sub forma unor interdicții sau limitări. Și 

cam tot ce este impus riscă să se transforme în altceva. Mai 

ales în prejudecăți. Pe măsură ce ne dezvoltăm, intelectual și 

personal, ne stabilim noi reperele după care vom funcționa. Ne 

definim propriul sistem de valori. Reperele care sunt stabilite 

după valori morale ne fac să fim încrezători, să avem atitudine 

de învingători.  

Dar și să fim exigenți cu noi și cu ceilalți. Să luăm cele mai 

bune decizii, să ne analizăm posibilitățile, să privim mai mult în 

interior și să ne regăsim pe noi. Am învățat din proprie experiență 

de viață că libertatea înseamnă capacitatea de a alege, dar și 

puterea de a renunța, atunci când simți că drumul ales, sau decizia 

luată nu sunt cele mai bune. Reperele morale te ajută să nu cazi în 

prada tentațiilor, să confunzi iluzia cu realitatea. Să-ți definești 

alte repere, nerenunțând nici la primele. 



Viorica Pârja   *   Cuvântul, ziaristul și lumea: lecții învățate, lecții de învățat 

 

85 

 

Lumea e plină de surprize, se schimbă mereu, se inversează 

valorile, e bine să vezi lucrurile din cea mai bună perspectivă. Să 

ai curajul de a lua viaţa în piept, puterea de adaptare şi inteligenţa 

de a te putea adapta unei lumi mereu schimbătoare. Ceea ce este 

valabil astăzi, mâine este perimat. Dar dacă ai clădit la fundația 

devenirii lucruri durabile, viața te răsplătește.  Și nu rătăcești! 

Mintea trebuie să fie mereu deschisă. Contează ceea ce știi, 

ce ai învățat, libertatea de a gândi că dacă vrei, poţi! Știu o 

mulţime de români care aşa gândesc. În marea lor majoritate 

tineri. Fie că sunt ingineri, medici, cercetători, consultanţi, 

oameni de bancă sau încă studenţi.  

Despre spiritul lor am scris, experiențele lor le-am făcut 

cunoscute, să fie bune și pentru alții. Repere sunt cei dinaintea 

noastră, de la care am avut și avem de învățat. Dacă vrei să vezi 

departe, trebuie să urci tot mai sus, spunea marele Brâncuși. 

Atunci când Liviu Ciulei părăsea lumea terestră, am vrut 

să văd ce gândesc americanii despre regizorul român, care a 

fost, timp de cinci ani, directorul artistic al Teatrului "Tyrone 

Guthrie" din Minneapolis, dar și profesor de teatru la două 

universități prestigioase: Columbia University și New York 

University. Și aveau doar cuvinte de laudă.  

Să nu uităm că Liviu Ciulei a dus cu el în America 

sensibilitatea est europeană, care șoca adesea. Părea foarte 

exotic și dădea teatrului un anumit aer de mister. Ideile  lui 

Ciulei erau avangardiste până şi pentru americani.  

Există, apoi, cazuri remarcabile de oameni care s-au reinventat. 

Unul dintre ele este scriitorul Elie Wiesel. Supraviețuitor al 

Holocaustului și laureat al Premiului Nobel pentru pace. O figură  

remarcabilă a secolelor XX și XXI. Primește Premiul Nobel 

pentru pace în 1986, iar din 1996 devine membru al Academiei 

Americane de Artă și Literatură. Autorul a peste 50 de cărți a scris 

una împreună cu președintele american Barack Obama. O carte 
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scrisă de doi prieteni, care s-au cunoscut pe vremea când Obama 

era student.  

Prietenia dintre ei s-a legat, însă, în 2009, când Wiesel a fost 

invitat să-l însoțească pe președintele american într-o vizită la 

fostul lagăr de concentrare de la Buchenwald, unul dintre locurile 

simbolice ale Holocaustului. Cu toată agenda superîncărcată, 

Obama își face timp pentru prietenul său, cu care cinează uneori, 

vorbind despre filozofie, reflectând despre lumea în care trăim. 

Dar niciodată despre politică. 

Părintele profesor Theodor Damian este unul dintre românii 

care nu uită o clipă de locul în care s-au născut. S-a stabilit în 

SUA din 1988 şi de atunci n-a obosit să promoveze credinţa şi 

tradiţia românească. Institutul Român de Teologie și Spiritualitate 

Ortodoxă cu parohia ortodoxă română "Sf. Ap. Petru și Pavel", 

Astoria, New York,  Cenaclul literar "Mihai Eminescu", revista 

bilingvă, română-engleză: "Lumină lină/ Gracious Light" stau 

mărturie în acest sens.  

Iubeşte România, despre care vorbeşte la New York, la 

cenaclul literar „Mihai Eminescu”, la biserica unde slujeşte,  la 

universitatea unde are cursuri. A cunoscut lumea, dar n-a uitat 

că pentru el pământul făgăduinţei tot România se cheamă.  Iar 

revista „Lumină lină” rămâne vocea scrisă a acestei puternice 

oaze de spiritualitate românească, de solidaritate a românilor 

din diaspora, de consolidare a conştiinţei şi identităţii naţionale 

şi culturale, într-o lume globalizată.  

În inima New York-ului, se lansează cărți românești, am 

lansat și eu, au loc concerte, activități culturale, se discută 

despre rolul credinței, despre diplomație și economie, despre 

mersul lumii. Asta înseamnă să ai repere, să urmezi repere, să 

te inspiri din repere. Și știu o mulțime de oameni care pot vorbi 

despre repere și care ei sunt repere de urmat. 
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Pe Plaiul Soarelui, la Desești, s-a pus piatra de temelie a unui 

proiect social-cultural extrem de generos. Având ca protagoniști 

Parohia Ortodoxă Desești și un român stabilit în Suedia, Dinu 

Dunca. Cu o vedere spre Creasta Cocoșului, pe Plaiul Soarelui va 

prinde contur un mic sat maramureșean, cu 10 case tematice: casa 

pictorului, casa olarului, casa cioplitorului, casa cămeșii etc., 

pentru copii de toate vârstele, cu un ușor favor pentru cei din 

orfelinate, care vor fi invitați în tabere tematice și vor învăța în 

cadrul atelierelor școală meșteșuguri din lumea satului.  

Toți cei care se simt solidari cu copiii au fost invitați la 

clacă pe Plaiul Soarelui. Clacă e puțin spus, fiindcă acțiunea 

este mai degrabă un fel de tabără de solidaritate. Am întâlnit 

acolo oameni extraordinari, veniți din toate colțurile României, 

reuniți în Asociația Frăția Ortodoxă și alți oameni ce aleg să 

facă un bine. Sunt multe lucruri de făcut în satul copilăriei. Și 

se vor face, întrucât există reperele credinței, solidarității, 

binelui. Semn că omenia nu a fost pierdută.  

În fiecare om exisă reperele asumate. Și fiecare domeniu 

este plin de repere esențiale. Importantă este consolidarea 

valorilor morale; încurajarea schimbului de idei între generaţii 

prin implicarea activă în demersul educativ; consolidarea 

spiritului identitar. 
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Puterea cărților și nevoia de lectură  

 

Cărţile sunt cărăuşul civilizaţiei. Fără cărţi, istoria e mută, 

literatura nu are glas, ştiinţa e paralizată, iar gândirea şi meditaţia 

sunt suspendate. Unde am citit, oare, acest mare adevăr! 

Universul cărților este nelimitat. Din el ne hrănim propriul 

univers. Fiecare carte este o lume. Fiecare carte este o viață. Sau 

mai multe vieți. Iar dacă știi că nu ai decât o singură viață, și 

aceea e limitată, realizezi ce înseamnă cartea, ce înseamnă 

lectura. Din fiecare carte sau paragraf dintr-o pagină de carte ai 

de învățat. Te educi să fii mai bun, mai fericit sau mai înțelept. 

Îmi aduc aminte cu câtă plăcere citeam. Și bucuria că 

printre cărțile din casă erau cele primite drept premii la școală. 

Și ce tristă eram gândindu-mă la profesoara de română, care nu 

știa să ne atragă spre lectură. O auzeam vorbind unor copii ale 

căror aripi abia începeau să crească, spunând că doamna 

Cultura este apanajul elitelor.  

Uitând, sau neștiind că pentru un nivel mediu de cultură, 

școala trebuie să pună la dispoziția elevilor un set de valori. 

Erau alți dascăli care ne îndemnau să citim, să interpretăm, să 

valorizăm ceea ce știm. Și din lectură.  

Întorcându-mă în actualitate, te izbești de idei preconcepute 

că tinerii nu mai citesc, că adulții nu citesc. Statisticile asta arată. 

Dar să nu uităm că orizontul de așteptare al adolescenților de 

astăzi este foarte diferit de cel al adolescenților de acum două 

decenii.  

El poate fi însă modelat, atât cât permite elasticitatea lor 

temperamentală, dar și valorile pe care deja le-au dobândit. Poate 

că nici programa de limba română nu răspunde așteptărilor. Poate 

că unii nu mai rezonează cu Mihai Eminescu, părându-li-se mai 
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atractiv Mircea Cărtărescu. Dar profesorul este cel care să le 

transmită elevilor nevoia de lectură.  

Dacă tot l-am adus în discuție pe Mircea Cărtărescu, mi-am 

adus aminte de cartea sa "Melancolia". Spune autorul într-un 

interviu că pentru un creator singurătatea și suferinţa, izolarea, 

închiderea între zidurile nostalgiei şi melancoliei sunt extrem de 

importante. Şi ceea ce nu te ucide, te edifică. "Artistul, în general, 

se hrăneşte din traumele sale, din rănile sale, nu îmi închipui un 

om deplin fericit care să scrie literatură. Dacă eşti deplin fericit 

este foarte bine, nu mai trebuie să scrii.  

Trebuie să scrii să devii fericit! Şi cred că acest sentiment 

de pierdere, de neîmplinire, de spaimă că atunci când te uiţi în 

oglindă şi nu vezi pe nimeni este foarte caracteristic scrisului 

meu. Foarte caracteristic! Scrisul meu este o permanentă 

căutare de sine, o căutare a identităţii personale, acolo unde 

oamenii nu prea îndrăznesc să caute.  

Ştiți că, în orice basm, apare un castel, iar protagonistului i 

se spune: poţi intra în orice cameră a castelului în afară de una. 

Un scriitor adevărat încearcă din răsputeri să intre în acea 

cameră interzisă!  

Acolo unde se află cel mai adânc secret al lui însuşi, dar 

acea intrare este însoţită de panică, de un enorm sentiment de 

vinovăţie, aşa încât nu e uşor, nu orice autor are acces acolo. 

Eu am încercat în repetate rânduri să intru în acea cameră 

secretă şi sper că, din când în când, am reuşit să arunc o privire 

înăuntru..." 

 Să se identifice tinerii cu o astfel de stare? N-aș ști să 

răspund pe deplin. Una dintre profesoarele care a fost invitatul 

meu la mai multe emisiuni vizând educația, îmi spunea de 

strategiile pe care le folosește pentru atragerea tinerilor spre 

lectură, pentru înțelegerea  fenomenului comunicării, a sensului 
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pe care îl are literatura și, nu în ultimul rând, specificul 

național, care definește identitatea noastră ca popor în istorie.  

Mintea şi corpul se susțin reciproc, iar comunicarea devine o 

nouă filosofie a existenţei omului modern. Comunicarea se 

îmbogățește prin lectură, stilul oral, vocabularul, gestionarea 

emoțiilor atunci când vorbești în public depind de gradul de 

lectură.  

Din păcate, stilul de viață contemporan ne face să utilizăm 

limba într-un mod tot mai schematic și mai rudimentar. Îi uităm 

nu doar regulile gramaticale, ci mai ales profunzimea semantică, 

forța de a răscoli ființa și de a crea o lume nouă. Căci nu putem 

gândi/raționa în afara limbii și nu putem construi realități noi fără 

edificii ideatice noi. 

Să citești e una, să scrii, e cu totul altceva. Dacă ai talentul 

și îndemânarea de a așterne pe hârtie ceea ce simți, e un dar 

divin. Și eu sunt norocoasă că îl am. E și mai minunat să vezi 

cum ești receptat de cititori. Exemplificarea în secțiunea 

următoare. 
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365 gânduri  și vederea lumii din afara ei... 

 

În urmă cu ceva timp, conf. univ. dr. Carmen Dărăbuș 

scria aceste cuvinte deosebit de frumoase despre unul dintre 

copiii mei de suflet (în sensul creației spirituale, desigur), 

cartea 365 de gânduri, pe care vă invit să le savurăm împreună, 

fiindcă orice autor la fel precum maestrul bucătar, se împlinește 

nu din ce gătește, ci din bucuria invitaților săi.  

Cărțile "mici" aduc uneori revelații mult mai consistente 

decât ne-am aștepta. Ele sunt cărțile cu care se poate dansa cel 

mai ușor, pentru că ne pot însoți oriunde. Fiecare cititor 

deschide cartea cu o curiozitate proprie, sperând să afle acolo 

fie relaxarea și bucuriile pe care nu le trăiește în cotidian, fie 

informații despre trecut, despre lumi îndepărtate, fie modele 

umane, fie lecții de viață. Jurnalistul este un cercetător aparte al 

vieții din cetatea umană, deoarece el are acces la concret într-

un mod sintetic, dar și analitic, având acuitatea de a percepe 

ceea ce este autentic dincolo de măști, de a înregistra și de a 

interpreta cu minuțiozitate mersul evenimentelor, căci el e un 

adevărat sertar al istoriei, din care nu scoate doar știri și 

informații, ci și învățături.  

Viorica Pârja este un jurnalist cu o experiență complexă în 

urmă. Un intelectual rafinat și onest cu sine însuși, care a văzut 

lumea prin lupa curiozității și a rostului pedagogic al fiecărei 

experințe. Cartea sa, 365 gânduri, apărută în 2014, este ca o 

mică oglindă de argint, reflectând atât o experiență, cât și un 

caracter nobil.  

E concentrată și revigorantă prin dexteritatea cu care 

surprinde evenimențialul și îl corelează cu un gând, cu o idee 

pilduitoare. Născute din experiența americană (derualată, cu 

intermitențe, între august 2011 și decembrie 2013), confesiunile 

și notațiile reunite în volum reflectă cele două paliere ale 
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realității: cea exterioară, a evenimentelor, și cea interioară, a 

trăirilor.  

Cuvântul introductiv rezumă sugestiv tematica mozaicală a 

însemnărilor: „365 de secvențe de viață și de trăire interioară, 

între două lumi, dincolo de România, dar cu România în suflet. 

Într-o lume care nu seamănă cu lumea europeană. Și tot mai 

departe de lumea de acasă. // 365 de gânduri despre viață, natură, 

inteligență și știință de carte, artă și frumusețe umană.”  

 Ceea ce uimește în parcurgerea micilor texte, adevărate 

tablete pentru uzul intelectual și sufletesc al lectorului, este 

limpezimea scrisului și a mesajului. O empatie cu cititorul se 

observă și în modul tandru cu care îi oferă lecții, povețe, chei ale 

unei atitudini relaxate și pline de compasiune față de oameni și de 

viață.  

O înțelegere profundă a ordinii lumii și a rosturilor ei efemere 

și perene pare să emane din toate asumările de poziție sau din 

interpretarea faptelor consemnate. Cadența clasică a frazei reflectă 

atitudinea olimpiană a gândului, astfel încât, dincolo de un jurnal, 

sau mai bine zis un memorial de călătorie/de exil autoasumat 

temporar, cartea este și un mic tratat de etică și psihologie, care 

încurajează frumusețea umană sub toate chipurile ei, afirmă 

bucuria de a trăi în spiritul unor valori consacrate: familia, iubirea, 

prietenia, bunul simț, educația sau iertarea. 

Ingenioasă este și dispunerea textului în pagină, aparent ca o 

alternanță de proză și poezie, ceea ce ne provoacă să afirmăm că 

tot ceea ce iese din gândul omului e până la urmă poezie, 

deoarece, pornind de la realitate, cel care scrie țese o lume nouă 

și semnificativă, prin înlănțuirea asumată și conștientă a 

semnelor lingvistice.  

Citind atent aparentele poeme constați însă că e doar un joc 

grafic, că ele nu sunt altceva decât idei cu caracter aforistic, prin 

care autoarea punctează ecourile profunde, intelectuale și 
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afective ale evenimentelor în conștiință: „Nu căuta în exterior 

ceea ce poate fi doar în inima ta. Armonia vine din interior. 

 Armonia nu este un loc de muncă, nu este o mașină nouă 

sau o căsătorie, armonia este pacea din suflet. Ea pornește 

întotdeuana de la tine.” sau: „Platon spunea că fericirea cuprinde 

cinci părți: să iei hotărâri bune; să ai simțuri bune și sănătate; să 

reușești în ceea ce întreprinzi; să ai reputație bună printre 

oameni; să ai bani și bunuri folositoare pentru viață. (...) Eu cred 

că fiecare are în propriile mâini fericirea. Trebuie s-o vezi și să 

știi ce formă să-i dai.” 

Cunoașterea societății americane, cu civilizația și regulile 

ei, devine prilej de a visa nostalgic la acel acasă autentic, 

românesc, dar și de a constata că prosperitatea este strâns legată 

de respect, de cumpătare și de munca serioasă, apreciate fără 

rezerve pe acest continent. Locuri, personalități, evenimente, 

instituții care definesc spiritul american devin, pe rând, subiect 

de meditație pentru vizitatoarea venită din estul Europei, avidă 

să descifreze tainele visului american.  

De la John D. Rockfeller, la Steve Jobs, care au dat impulsuri 

de schimbare societății americane, dar și celei globale, până la 

președintele momentului sau la antecesorii săi, se naște o 

galerie de chipuri privite cu un ochi scrutător, apt să puncteze 

plusvaloarea pe care aceștia au creat-o.  

Curiozitățile care i-au individualizat pe președinți și pe 

primele doamne fac obiectul a două reflecții care umanizează 

imaginea oficială a celor mai puternici oameni din istoria 

Statelor Unite.  

Cu bucurie și mândrie descoperă români și mai ales, tineri, 

elevi și studenți, din familii de origine română, care au reușit 

să-și împlinească visul. Printre aceștia se află mezzo-soprana 

Nicoleta Roman, scriitorul Elie Wiesel, sau tânărul Mihai 
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Truică, absolvent al Colegiului Național „Gheorghe Șincai” din 

Baia Mare, care a studiat la Universitatea Stanford.  

Dincolo de acuratețea cu care sintetizează evenimentele 

politice internaționale, în care SUA au avut un rol important, 

ceea ce dă savoare discursului este sensibila dimensiune 

meditativă, care scoate la iveală înțelepciunea și echilibrul 

interior, definitorii pentru un caracter format sub semnul șansei 

divine, care i-a oferit un loc de naștere prielnic și relații de 

calitate cu cei din jur, conducând gândul mereu spre înalt, spre 

autoperfecționare, spre bucuria de a fi, care derivă dintr-o 

convingere fermă: „că mintea nu este un vas de umplut, ci un 

foc care trebuie aprins”.  

Viața trebuie privită cu recunoștință și cu drag, pentru a 

putea să devii cea mai bună variantă a ta, căci fiecare ne regăsim 

la un moment dat în ipostaza de a conștientiza că cea mai 

importantă persoană din viața noastră suntem noi înșine și că 

lumea interioară este o lume a gândului care atrage după sine 

fapta și realitatea, bună sau rea, după chipul și asemănarea lui. 
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Profesorul și școala ghidează drumul în viață? 

 

În plină pandemie, școala își arată și ea vulnerabilitățile și 

punctele slabe. La fel și elevul. Pe care trebuie să-l câştigi, să 

ştii să ţi-l apropii, să-l cunoşti şi să-l înţelegi. Altfel, legătura 

dintre bancă şi catedră nu există. Mai ales acum, când școala e 

departe de elevul online.  

Cu atât mai mult, imaginea dascălului adevărat trebuie să 

se regăsească în sufletul fiecăruia. El descoperă resurse nebănuite 

și trasează adesea drumul în viață. Te învaţă formulele miraculoase 

ale reușitei și succesului. Te învață să știi și să pierzi într-o 

competiție. Te învață să respecți, pentru a fi respectat, și să 

dăruiești, pentru a putea primi!  

O școală autentică ar trebui să se focalizeze și pe aspectul 

formativ și nu doar să formalizeze (să reglementeze și să 

evalueze) partea informativă a cunoașterii, așa cum se întîmplă 

cu precădere și, din păcate, la noi. Cred că partea cea mai 

importantă a oricărui tip de proces educativ este în primul rând 

modul în care este modelat elevul sau studentul, și nu cât îi 

punem în manuale.   

S-a perpetuat ideea dascălului care dictează și a elevului 

care trebuie să scrie și apoi să reproducă ce a spus profesorul. 

El însuși plictisit de profesia pe care ori nu și-a ales-o ca 

aptitudini, ori nu îi mai aduce satisfacții. Elevul trebuie mai în-

tâi modelat, pentru a avea capacitatea de a reține și utiliza cum 

trebuie tot ce învață. Bine a spus cineva că nu-ți folosește la 

nimic să știi toate capitalele lumii, dacă nu știi cine ești și ce-ți 

dorești.  

Sau să știi o mulțime de lucruri abstracte, dacă nu știi să 

interacționezi și să socializezi. Să știi tot felul de date istorice 

dacă nu știi lucruri despre istoria ta personală. 
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Învățarea secolului XXI nu mai seamănă cu cea de secol 

XIX. Dar elevul are nevoie de modele, pe care le ia și din 

familie și de la școală și din societate. Dar câți profesori mai 

sunt astăzi luați drept modele și pentru câți dintre cei care sunt 

la școală, încă, întâlnirea cu un profesor a fost determinantă 

pentru evoluția lor spirituală?  

Dincolo de toate teoriile din domeniu, educația înseamnă 

oameni care formează și informează alți oameni. Din păcate, 

cred că prea puțini sunt acei profesori care formează cu 

adevărat caractere și influențează decisiv evoluția unui copil, în 

sensul în care îi modelează în bine personalitatea și abilitățile 

cognitive și afective. 

Programa este supraîncărcată, se cere mult, se face puțin, 

informația se pierde în eter și ne trezim cu Analfabetismul 

funcțional. Testele PISA administrate de către OECD ne arată 

că peste 40% din copiii noștri, la vîrsta de 15 ani, știu să 

citească sau să scrie (deci nu sunt analfabeți absoluți!), dar nu 

înțeleg un text simplu și/sau nu pot să facă operații aritmetice 

elementare. E trist și revoltător.   

Cum s-a ajuns aici? Exact ce spuneam mai sus. Elevul este 

obligat să memoreze informația, nu să știe s-o folosească, s-o 

integreze cu alte informații. Pentru că școala  se bazează pe 

repetiție și reproducere și nu pe înțelegere și creativitate. A 

învăța înseamnă, în primul rând, să înveți să înveți.  

Astăzi, accesul la informație nu mai ridică mari dificultăți, 

problema e ce facem cu aceste informații, cum navigăm prin 

oceanul informațional cotidian. Cum știm ce este relevant și 

autentic, cum integrăm și folosim în mod eficient ce învățăm?  

Sistemul educativ ar trebui să aibă drept țintă principală 

dezvoltarea și formarea unor elevi și studenți capabili să gândească 

critic, care știu să-și gestioneze emoțiile și comportamentul social, 
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care știu să se integreze în diverse comunități și pot să colaboreze 

bine cu ceilalți membri ai unei echipe. 

Specialiștii în educație spun că modelarea se face prin 

admirație. Te formează cel pe care îl apreciezi și îl respecți 

foarte mult. Vrei să fii ca el sau ca ea. Te gândești la ceea ce îți 

spune și îți transmite prin cuvinte, gesturi sau atitudine, 

apreciezi sfaturile și îndemnurile pe care ți le dă.  

Dar câți dintre noi ne mai gândim în acești termeni la 

profesorii noștri? E vorba aici de profesorul idol, de profesorul 

model, care ne modelează personalitatea și destinul.  

Școala americană procedează așa. Universitatea Stanford 

are o inițiativă lăudabilă. Îi roagă pe toţi studenţii începători să 

numească un fost profesor sau mentor, care au jucat un rol 

semnificativ în dezvoltarea lor intelectuală, academică, socială 

sau personală. Băimăreanul Mihai Truică, absolvent al 

Colegiului Gheorghe Șincai, din Baia Mare, studentul de ieri la 

Stanford, medicul de astăzi, l-a nominalizat pe Gheorghe Bârlea, 

profesorul său de biologie: „Când domnul profesor Bârlea a 

terminat de predat prima oră de biologie, am fost într-adevăr 

impresionat.  

Fiecare cuvânt al său şi fiecare desen ne făceau mai atenţi şi 

mai dornici să învăţăm. Pasiunea sa m-a inspirat şi pe mine şi a 

fost unul din principalele motive pentru care am decis să devin 

medic. Trebuie să-i mulţumesc pentru dăruirea, munca asiduă şi 

îndrumarea pe care mi-a oferit-o de-a lungul anilor de liceu!”, 

spune Mihai Truică despre Gheorghe Bârlea. 

Iar decanul de admiteri de la Stanford, Richard H. Shaw, 

trimite câte o scrisoare atât profesorului Gheorghe Bârlea, cât 

şi directorului Colegiului „Gheorghe Şincai”.  În care se spune: 

„Una dintre cele mai mari plăceri ale meseriei mele vine din 

ocazia pe care o am de a urmări experienţele la Stanford ale 
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studenţilor incredibil de talentaţi, care încă din primul an îşi 

lasă amprenta asupra Universităţii.  

De fiecare dată când descopăr realizările din campus sau 

aflu de la profesori despre curiozitatea intelectuală a studenţilor 

sunt mişcat de pasiunea, energia şi talentul pe care le aduc în 

comunitatea noastră de oameni de ştiinţă. Nu pot să nu mă 

gândesc cât de norocoşi sunt aceşti studenţi că au avut ajutorul, 

îndrumarea şi prietenia unor oameni care i-au ajutat să se 

pregătească...”  

La fel de pozitivă este şi scrisoarea trimisă profesorului de 

biologie Gheorghe Bârlea:  

„Sosirea de noi studenţi în campusul de la Stanford aduce 

un val de energie, de nerăbdare şi curiozitate la seminarii sau la 

activităţile extracuriculare. În timp ce ei sunt interesaţi să-şi 

lase amprenta în comunitatea noastră şi eu şi dv. ştim că ei se 

gândesc adesea şi cu plăcere la cei care i-au ajutat să se 

pregătească pentru experienţa la facultate... Suntem mândri să 

ne alăturăm lui Mihai în recunoaşterea dăruirii şi grijii cu care 

abordaţi procesul educativ.  

Pe parcursul următorilor patru ani, Mihai va recurge fără 

îndoială la bazele pe care l-aţi ajutat să le creeze. Aşteptăm cu 

nerăbdare să ne alăturăm dv. în urmărirea succeselor continue 

ale lui Mihai la Stanford şi după aceea…” Semnează John L. 

Hennessy, preşedinte şi decan Richard H. Shaw. (Mihai este 

astăzi un medic dedicat peste ocean). 

Concluzia acestor rânduri? Şcoala este locul unde începe 

aventura cu ştiinţa, iar profesorii adevăraţi îi învaţă pe elevi să 

viseze frumos, dar mai ales să transforme visele în realitate. Îi 

învaţă să vadă ştiinţa ca pe o imensă bucurie, de la Stanford la 

Baia Mare. Cu Mihai la Stanford şi cu Alex, la New York, 

familia Truică se poate mândri. 
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Mai am exemple multe. Unul dintre ele sintetizează gândurile 

unui medic de succes depre profesorii săi, și invers. Este 

doctorul Julieta Cristescu, care spune și cu nostalgie și cu 

mândrie că anii de şcoală sunt cei mai frumoşi şi mai luminoşi. 

Cu dascăli devotaţi, cu audiţiile muzicale de „duminica după 

amiaza” cu lecţiile de dans clasic, cu descifrările sunetelor din 

„Flautul Fermecat”, cu concertele corului de cameră al liceului, 

cu succesele din Mediaş, Sibiu şi Sighişoara în faţa unui public 

avizat, cu modele de urmat, cu amintiri şi... nostalgie... 

Iar academicianul Constantin Ionescu Târgovişte, observând 

cariera sa profesională, vorbea despre amprenta de rigoare şi de 

corectitudine, de spiritul german temperat dat de liceul absolvit, 

care s-au văzut şi mai departe în profesia şi personalitatea sa.  

Bătălia pentru împlinirea visului – a deveni medic – a fost 

extrem de grea, dar drumul hotărât, fără regrese. Privind în 

urmă, doctorița Cristescu îi vede pe profesorii Albu, Manta, 

Goia, Gligore, Baciu, adevăraţi ghizi în experimentele 

fiziologice, şi în medicina clinică, pe Cornel Toader şi Sergiu 

Duca, pe profesorul Nicolae Hâncu, azi membru de onoare al 

Academiei Române, profesor de specialitate şi ulterior colegul 

său în perfecţionarea metodologiilor de specialitate, pe 

Octavian Fodor, îndrumătorul de an. Ce amintiri! De neşters! 

Tot în registrul memorialistic, profesorul Nicolae Hâncu 

reţine imaginea Julietei (Alexa) Cristescu: „...era studentă la 

Institutul de Medicină şi Farmacie din Cluj-Napoca. Atunci am 

cunoscut-o eu. Ulterior a urcat pe treptele specialităţii Diabet, 

nutriţie, boli metabolice, culminând cu a fi medic primar şi 

conducătorul Policlinicii de profil de la Institutul „N. Paulescu" 

din Bucureşti. În această calitate am colaborat cu ea ani 

îndelungaţi, ceea ce îmi permite să afirm că doctor Julieta 

Cristescu este o specialistă excepţională în acest domeniu, 

foarte apreciată de toţi cei pe care îi îngrijeşte, dar şi de noi, 
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colegii ei, care îi apreciem nu doar calităţile profesionale, ci şi 

cele morale şi extraordinara vocaţie pentru prietenie... 

Ce poate fi mai minunat decât să ştii că eşti apreciat de 

unii dintre cei mai renumiţi specialişti în bolile de nutriţie. Dar 

e și mai minunat când ești apreciat nu doar ca medic, ci și ca 

om, ca prieten, ca îndrumător de generații, dar care recunoaște 

că are de învățat de la generația tânără.  

Privind realitatea cu ochii deschiși, cred că rolul profesorului 

în cetate ar trebui redefinit, reconsiderat. În ultimele decenii 

această profesie a fost destul de discreditată, prin varii mijloace. 

Este cazul ca profesorul, în primul rând, să-și reconsidere poziția, 

să se valorizeze mai mult, să privească cu optimism spre noile 

generații, să îi determine pe toți partenerii sociali să conștientizeze 

că educația este o valoare importantă a unui popor, că ea se 

realizează la nivelul fiecărui individ și că nu o mai putem 

marginaliza, dacă dorim să prosperăm.  

Profesorul trebuie să fie un model, un îndrumător blând al 

tinerilor, un sprijin, dar și o autoritate morală. Fiecare dascăl a 

trăit satisfacția realizărilor, dar și a recunoștinței peste timp a 

elevilor săi, ceea ce nu poate fi decât un motiv în plus în 

afirmarea rolului social al acestei profesii. 

Redau o secvență despre un profesor de matematică. 

Convins că matematica nu este doar știință, ci și poezie. Este 

profesoara Narcisa Man. Am cunoscut-o cu mulți ani în urmă. 

Era într-un scaun cu rotile. În anul IV de facultate a avut şocul 

să descopere că are diabet. Și să audă că toată viaţa ei va fi 

dependentă de insulină. A stat mult în spital. A luptat cu boala 

şi n-a acceptat întreruperea studiilor. Dar boala n-a părăsit-o și  

Narcisa a rămas fără un picior. Și avea grijă pe vremea aceea 

de mama sa, și ea în scaun cu rotile.  

Dar nu despre boală am vorbit cu doamna profesoară, ci 

despre dragostea pentru matematică şi elevi. Pe amândouă 
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iubindu-le enorm. "Ce aţi făcut ca să induceţi plăcerea copiilor 

pentru matematică", am întrebat-o? "Am încercat să mă apropii de 

copii. Mie mi-au fost dragi şi matematica şi copiii. Iar ei au simţit 

acest lucru. Dacă vrei să-ţi iasă ora bine, trebuie să te pregăteşti. 

Meseria de dascăl e frumoasă chiar şi atunci când nu ai satisfacţii 

depline. E ca o poezie, dar trebuie multă răbdare şi tact.  

Dacă nu le ai, nu iese bine ceea ce faci. Eu aşa am fost 

obişnuită din familie. Bunicul a fost învăţător, mama învăţătoare, şi 

ne-au educat că indiferent ce meserie vom alege, să ne facem 

datoria. Să fim perseverenţi şi să nu aşteptăm avantaje 

materiale. Niciodată, pe cât posibil, nu am umilit elevul la 

clasă. Eu n-am folosit nici epitete, nici cuvinte urâte. Dacă vrei 

să fii respectat, trebuie să respecţi, asta a fost deviza mea. 

Important este să ajuţi tinerii să devină oameni adevăraţi.  

Nu toată lumea trebuie să termine o facultate, dar toată 

lumea trebuie să aibă caracter, moralitate, bun simţ, cinste..." 

"Sunt calităţi greu de dobândit", am mai întrebat-o? "Sunt, dar 

pentru asta ar trebui să lupte în primul rând şi şcoala şi familia 

şi societatea. Altfel, vedem ce vedem în jurul nostru. Trebuie 

să iubești și alte lucruri, nu doar profesia. În afară de 

matematică mi-a plăcut mult să citesc, am citit multă literatură, 

mi-a plăcut Eminescu, mi-a plăcut filmul. Cultura este necesară 

pentru devenirea personală. Din păcate, tinerii nu mai citesc.  

Mă îngrozesc când văd câte greşeli se fac şi la televiziunile 

acestea, care nu mai au respect pentru limba română. Trebuie 

să ai vocabular, chiar dacă eşti matematician. Eu la ora de 

matematică n-am discutat numai despre matematica abstractă. 

Am căutat poveşti din domeniul matematicii, biografii de-ale 

matematicienilor, am vorbit despre vieţile oamenilor. Dacă nu 

citeşti, nu poţi să vorbeşti cu cei din jur... Am încredere în 

generația tânără, chiar dacă este o perioadă de degringoladă. 

Cred în cei bine pregătiţi, cred în cei care ocupă posturile şi iau 
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concursurile pe merit. Mai devreme sau mai târziu selecţia se 

va face... "  

În sufletul fiecărui adult se regăseşte, într-un loc anume, 

imaginea dascălului, care ne dezvăluie resurse pe care nu le 

bănuiam, ne motivează să ne urmăm traseul propriu spre tehnică, 

spre nou şi inovaţie...   Anii de liceu ne marchează pe fiecare.  Ne 

pregătesc pentru viaţă, să ne formăm ca oameni. Şi aici intervine 

dascălul, care ne învaţă o formulă miraculoasă: talent + dăruire = 

reuşită. Asta i-a învățat și Narcisa Man pe elevii săi: să respecte, 

pentru a fi respectaţi, să învețe, pentru a-i învăţa pe alţii, să 

dăruiască, pentru a putea primi, să devină oameni. 

Dialogul nostru tot cu matematica, însă, s-a terminat. L-am 

ales pe Grigore Moisil: „Azi facem matematica ce va fi folosită 

mâine şi mai ales poimâine. Că dacă n-am face-o azi, poimâine 

ar trebui s-o importăm!” 

Avem nevoie de o școală și de cadre didactice care să 

formeze tinerii ca oameni și nu să-i deformeze sub greutatea 

unor informații care nu-i ajută la nimic dacă nu știu să le 

folosească. Avem nevoie de profesori de calitate, care să 

îndrume, să stârnească mintea și cunoașterea, să-i facă pe elevi 

mai buni intelectual și mai empatici social.  

Într-o lume care se pregătește pentru viitor, nu putem să nu 

observăm că rolul culturii scade pe zi ce trece. Creşte numărul 

"analfabeţilor funcţionali" printre tinerii de vârstă școlară. Cu 

tehnologia la îndemână, mulți dintre tineri nu pot exprima sau 

explica ceea ce citesc sau învață. Fără şcoală nu se poate face 

cultură pentru generaţiile care se pregătesc să intre în hora istoriei, 

spune academicianul Ioan Aurel Pop. Și câtă dreptate are.  

Pe președintele Academiei Române l-am cunoscut atunci 

când la Baia Mare erau organizate cursurile de limbă, cultură și 

civilizație românească, domnia sa fiind unul dintre lectori. Am 

rămas prieteni și astăzi, Ioan Aurel Pop fiind și unul dintre 
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colaboratorii revistei "Cronica satului Desești", înnobilând 

fiecare apariție cu numele său.  

Revenind la educație și la informație, un om neinformat 

crede mult mai uşor ştirile vehiculate, iar azi se manifestă în 

peisajul cotidian adevăraţi specialişti în fake news, în dezinformare. 

Cum să poţi distinge între adevăr şi minciună dacă nu ai 

înmagazinate cunoştinţe de bază despre această lume, ca să poţi 

compara, analiza, filtra?  

Tehnologia și digitalizarea sunt bune, dar utilizarea lor 

excesivă și plonjarea în epoca Facebook contribuie la superfici-

alitate și lipsă de cultură. Lectura e foarte importantă. Dar nu se 

mai citește, sau se citește puțin și nimic care să te ajute în 

formarea ca om, în dezvoltare personală. Se crede că nu mai 

trebuie să citești că te informezi de pe internet despre orice. 

Numai că și informația de acolo tot oamenii o fac. Și depinde 

cum o fac. 

E important să ştii despre societate, despre experienţa de 

viaţă a omenirii şi a poporului tău, despre trecut, despre istorie, 

despre creatorii de valori materiale și spirituale. Digitalizarea 

este indispensabilă azi, dar trebuie să rămână o metodă, nu un 

scop în sine. Pentru că scopul în sine trebuie să rămână omul şi 

esenţa umană.  

Revenind la programa școlară, aceasta nu-i ajută pe copii și 

tineri să citească, să iubească lectura și cartea. La școală e într-

un fel, acasă în altul, mediul de viață nu prea mai este nici el un 

factor stimulativ pentru carte și lectură. Familia, comunitatea, 

mass-media exercită – cel mai adesea difuz – influenţe puternice 

asupra copiilor și tinerilor, determinându-le evoluţia.  

Normele, valorile, atitudinile și comportamentele sunt și 

ele impregnate de realitate și cotidian. Cartea, ca etalon al 

trecerii cu folos prin şcoală, este pusă cel mai des în contrast cu 

ceea ce generic intră în categoria „ecran“ (televizor, calculator, 



Viorica Pârja   *   Cuvântul, ziaristul și lumea: lecții învățate, lecții de învățat 

 

104 

 

tabletă, telefon), sentinţa simplistă fiind redusă la formule gen 

"generaţiile care nu mai ştiu să citească“ etc.  

Școala, ca mediu formal de învăţare, funcţionează în multe 

cazuri ca un filtru în ceea ce privește influenţele externe, însă 

uneori pare depășită de amploarea și complexitatea fenomenelor 

la care asistă. Și între aceste coordonate în care funcționează 

școala și trăiește elevul, îl prindem în stereotipuri de genul: nu mai 

citesc, sunt superficiali, au un vocabular limitat, nu mai învață... 

Și nu este așa.  

Trebuie să recunosc că educaţia a fost și a rămas o temă 

predilectă. Mereu am vorbit, într-o formă sau alta, despre nevoia 

de educaţie şi importanţa acesteia pentru oameni şi societate. 

Societate care se află şi ea într-un amplu proces de schimbare. E 

bine să vedem ce-am semănat primăvara, ce-am recoltat toamna şi 

ce avem în cămară pentru tot anul. Pentru toată viața.  

Dacă ne referim la învățământul universitar, universitatea, 

pentru a-și îndeplini cu succes acest rol, trebuie să atingă un grad 

ridicat de integrare cu mediul economic și social, să fie din ce în 

ce mai deschisă către societate și nevoile acesteia, să răspundă 

cu eficacitate transformărilor rapide din mediul exterior.  

Vorbim despre conexiunea dintre mediul academic şi cel 

social, despre integrarea absolvenților pe piața forței de muncă, 

dar şi despre adaptarea permanentă a curriculei universitare la 

cerințele societății. Facultatea ar trebui să îi ajute pe studenți să 

aibă acces la materiale care le deschid orizonturile și îi 

îmbogățesc cultural, indiferent de cariera pe care o vor alege 

pîna la urmă. Facultatea are și rolul de a aduna laolaltă oameni 

ce provin din medii diferite, cu convingeri și credințe diferite și 

le prezintă “normele” general acceptate, nivelând diferențele.  

Am vizitat universități de top din lume, am stat de vorbă 

cu studenți de top și cu profesori de top. Care gândesc pe 
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măsura timpului în care se formează și pentru care se formează. 

De ce nu avem și noi universități în topul celor mai bune? 

Poate pentru că nu există o strategie de dezvoltare compatibilă 

cu știința și tehnologia, poate că nu știu să se  adapteze din 

mers, să se restructurezeea de a adapta universitatea la noile 

cerinţe ale societăţii prin restructurarea ei. Iar dacă ne gândim 

ce procent din produsul intern brut este alocat învățământului, 

putem avea și un răspuns.  

Astăzi, provocările sunt pentru noul secol: extinderea 

educaţiei prin educaţie continuă, globalizarea pieţei calificărilor, 

internaţionalizarea formării, multiplicarea furnizorilor de învăţământ 

superior, expansiunea sistemului de învăţământ superior la 

distanţă, profilarea învăţării constructive, tranziţia de la formarea 

de „indivizi” la formarea de „persoane”.  

Într-o societate care trece prin procesul globalizării şi, în 

acelaşi timp, diferenţierii din multiple puncte de vedere, integrarea 

şi coeziunea socială au devenit chestiuni ce aparţin educaţiei. Sunt 

la ordinea zilei, coeziunea socială, egalitatea oportunităţilor 

educaţionale, calitatea educaţiei, creşterea generaţiei tinere pentru 

a deveni cetăţeni maturi, care să înveţe cum să înveţe.  

Pentru reforme, însă, este nevoie de competenţă şi viziune, de 

deschidere spre noi experienţe şi capacitatea de a conceptualiza, 

de raportare la ceea ce fac alţii şi de găsirea de soluţii proprii. 

Aducerea inovației în prim plan, o infrastructură adaptabilă 

mereu, deschiderea pentru grupuri țintă diverse, comunicarea pro-

activă, dialogul cu comunitatea, dar și asumarea capacității de 

formator de cetățeni sociali și responsabili, sunt caracteristici al 

școlii de astăzi, dar mai ales de mâine.  

Doar așa educația devine un fel de precondiție pentru 

libertatea individului educat. Capabil să-și asume setul de atribuții 

pe care să le îndeplinească potrivit abilităţilor proprii de luare a 

deciziilor. Ca să nu vorbim despre presiunea diversității culturale, 
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din ce în ce mai simțită și implicarea universităţilor în sfera 

culturală a societăţii, la întărirea capabilităţii mediului de afaceri, 

îmbunătăţirea şi extinderea reţelelor de cercetare din diverse 

domenii; încurajarea dezbaterilor interdisciplinare.  

Schimbările produse de intrarea într-o economie a cunoaşterii 

implică, fără îndoială, regândirea rolului universităţii în societatea 

contemporană. Sistemul de învăţământ superior este martorul 

unor provocări redutabile la adresa statutului tradiţional al 

universităţii ca purtător de valori sociale. 

 Și cât am mai putea continua pe această temă! 
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În câte moduri putem vorbi despre educație? 

 

Spuneam că am participat la multe proiecte cu obiectiv 

educația. Unul dintre ele se prelinge prin vreme de 36 de ani. 

Este Ursulețul de Aur, sau educația prin muzică. Era anul 

1983, când profesoara Rodica Munteanu, convinsă fiind că 

muzica îi poate face pe copii să se exprime, să comunice mai 

bine şi să-şi pună în evidenţă talentul,  iniţia o întrecere 

muzicală. Care a devenit încă de la prima ediţie o competiţie de 

gen îndrăgită de copii. Acesta a şi fost argumentul care a 

transformat concursul într-un Festival Naţional. A fost argumentul 

pentru care Festivalul Naţional de Muzică Uşoară pentru Copii 

Ursuleţul de Aur, devenit internațional de vreo trei ani, a ajuns, 

la cea de-a 36-a ediţie. Un parcurs presărat cu muzică, talent, 

muncă, puritate şi gingăşie, pe care copiii le oferă cu multă 

generozitate.  

N-a trecut mult şi Baia Mare avea să devină „capitala 

muzicii uşoare pentru copii”, cum o denumea compozitorul 

Aurel Giroveanu, prezent în juriul festivalului. De atunci, mii 

de copii au venit la Baia Mare să cânte şi să câştige cel mai 

râvnit trofeu: Ursuleţul de Aur. Devenit de la ediţia a XXV-a 

de platină. Evoluţia lor muzicală s-a făcut an, de an, de către 

un juriu de profesionişti.  

Au făcut parte din juriu compozitori precum Aurel 

Giroveanu, Ion Cristinoiu, Marius Ţeicu, Horia Moculescu, Jolt 

Kerestelyi, Dinu Giurgiu, Dan Bălan, Romeo Vanica, Nicolae 

Caragia, Dumitru Lupu, Aurel Manolache, Mihai Alexandru, 

Margareta Pâslaru, Corina Chiriac, Viorela Filip, Gabriela 

Sauciuc, Mihai  Constantinescu, Daniela Gyorfi, Paula Seling, 

Narcisa Suciu, Ami, Ovidiu Baciu-Naguale... 

Din cele 36 de ediții naționale și internaționale ale celei 

mai longevive manifestări muzicale cu copii și pentru copii - 
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Festivalul Ursulețul de Aur, am fost prezentă ca membru al 

juriului, dar și ca partener de proiect, sau ziarist, la 35. De la 

una am lipsit, fiind plecată în Statele Unite ale Americii, dar și 

de acolo, am fost alături de copii, de organizatori, de juriu. De 

prieteni, într-un cuvânt.  

Fiindcă, în timp, Festivalul acesta s-a transformat în marea 

familie a Ursulețului, devenind cel mai îndrăgit şi cel mai 

longeviv festival de muzică ușoară pentru copii și tineri. Nu e 

ușor să ai 36 de ediții, una mai frumoasă ca cealaltă. Este un 

drum lung, plin de bucuriile muzicii în glasuri de copii și tineri. 

Am știut încă de la primele ediții, municipale la început, apoi, 

județene, de 36 de ani naționale și de trei ani, internaționale, că 

va fi festivalul inimilor, al prieteniei, al muzicii.  

Compozitorul Aurel Giroveanu spunea la primele ediții ale 

competiției că Baia Mare va deveni Capitala muzicii ușoare 

pentru copii. Și s-a adeverit. Baia Mare a fost nu doar capitala 

muzicii, ci și a educației prin muzică, a prieteniei.  

Timp de 36 de ani, Ursulețul de Aur a adunat atâtea 

amintiri, a scris povești nemuritoare, a promovat muzică de 

calitate, a sădit în suflet multe bucurii și satisfacții, pe care 

muzica ți le oferă. Pe scena Ursulețului s-au lansat talente 

reale, au fost lansate în jur de 40 de creaţii originale, 

îmbogăţind repertoriul muzicii pentru copii cu creaţii ale 

compozitorilor Cristian Alivej, Marcel Iorga, Gabriel Băruţă, 

Mihai Constantinescu, Mihai Alexandru, Gabriela Sauciuc 

Cicone, Marius Ţeicu, George Natzis, Andrei Tudor, Dumitru 

Lupu, Dan Dimitriu, Nicolae Caragia, Viorela Filip, Dinu 

Giurgiu etc. 

E greu, dar reconfortant, să faci bilanțul unei competiții 

muzicale care a ajuns la numărul 36. Sunt peste 7500 de 

interpreţi vocali şi instrumentali; peste 3000 de profesori şi 

părinţi din întreaga ţară și de peste hotare; peste 3500 ursuleţi 
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de pluş, selecții pentru festivaluri internaționale, precum 

„Trixie” – Albena, Bulgaria; „Succesul tău", Moscova – Rusia; 

"Moloda Galicina" – Lvov, Ukraina; "Young's of Europe" –  

Kiev, Ukraina; "Kaunas Talent" – Kaunas, Lituania, Malta 

International Singer’s Festival-Euro Stars.  

Este o muncă uriașă, dusă la bun sfârșit de o echipă 

minunată, cea a Palatului Copiilor, de parteneri minunați, de 

organizatori pricepuți, de parteneri media care au fost mereu 

aproape de Ursulețul de Aur. De 36 de ani am fost nu doar 

membru al juriului, ci și cronicarul mereu atent la tot ce se 

întâmplă pe scenă sau în culise. Dar înainte de toate am fost 

prietenul copiilor. Pe ei i-am văzut cât de minunat comunică 

prin muzică. Fără bariere de limbă. Am văzut comunicarea 

sinceră, care duce și la o prietenie sinceră. 

Fiindcă prieteniile s-au văzut în timp. Între copiii români, 

sau cei veniți din Italia, Malta, Ucraina, Letonia, Estonia, 

Turcia, Germania. Între profesorii lor, între părinții copiilor. 

Așteptând fiecare ediție cu aceeași emoție, l-am purtat prin 

timp şi l-am ajutat să crească mare şi frumos. Să adune în jurul 

său copii talentaţi, profesori dedicaţi şi părinţi inspiraţi. Fără 

exagerare, toți cei care au trecut pe la acest Festival au văzut o 

competiție onestă și obiectivă, juriu de specialiști și organizatori de 

înaltă clasă.  

Iar de când a primit alături, un alt mare festival - Delfinul 

de Aur - organizat la malul mării tot de către Palatul copiilor 

Baia Mare, Ursulețul a devenit un adevărat Eurovision al 

copiilor. O spun membrii juriului internațional, decanul de 

vârstă fiind compozitorul Horia Moculescu. Și îi credem, 

pentru că am văzut multe competiții de gen, mai ales în afara 

României.  

Am intervievat de la Aurel Giroveanu, la Ion Cristinoiu, de 

la Jolt Kerestey, la Dinu Giurgiu, de la Marius Țeicu, la Mihai 
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Constantinescu, de la Mihai Alexandru, la Cezar Zavate, de la 

Nicolae Caragia, la Călin Ionce, de la Narcisa Suciu, la Paula 

Seling, de la Margareta Pâslaru, la Viorela Filip, care spunea că 

ar fi în stare să vină pe jos de la București la Baia Mare, din 

drag de copii și muzică. Gânduri, idei, opinii, propuneri despre 

rolul edcativ al muzicii, despre educația prin muzică, despre 

competiție și valoare.  

Din păcate, anul 2020 a fost mai sărac și mai puțin frumos 

fără "Ursulețul de Aur". Dar am scos împreună cu profesoara 

Doina Bentu o revistă frumoasă, cu imagini ale celor 36 de 

ediții, care vorbesc de la sine. Fiindcă muzica nu are nevoie de 

multe cuvinte. Am cântat și am dansat virtual cu copiii 

talentaţi, cu muzica şi cei care o fac. Cu amintirile, care 

înseamnă şi mult şi puţin şi emoţionant şi provocator, dar mai 

ales frumosul. Pe care ţi-l dă muzica. Pe care ţi-l oferă copiii.  

Şi ce e mai minunat să retrăieşti clipele, emoţiile, întâmplările, 

întâlnirile. Fiindcă, în timp, Ursuleţul de Aur a devenit marea 

familie a copiilor îndrăgostiţi de muzică, a profesorilor care i-au 

îndrumat, a specialiştilor care le-au evaluat prestaţia pe scenă.  

La Baia Mare s-au legat prietenii între mici şi mari, s-au 

dezvoltat idei, s-a perseverat pentru a păstra şi duce mai 

departe un eveniment muzical unic în România. Început înainte 

de 1989 şi continuat după. Cu toate greutăţile. Fiindcă au fost 

oameni care au crezut în acest proiect formidabil.  

După 36 de ani nu mai poţi vorbi de un eveniment, ci de 

un proiect solid, dus mai departe de organizatori, de parteneri, 

de participanţi. Este legenda Ursulețului!   
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De vorbă cu părinții. Modele de implicare a familiei în 

educarea și dezvoltarea copiilor 

 

Copilul este oglinda familiei. Și când spunem oglindă ne 

referim la cum este copilul, dar și la ce se vede: problemele 

dintre părinți, relațiile copil-părinte, conflictele. Părintele este 

cel care creează atmosfera din casă, este cel care face să răsune 

casa de râsete sau de plânsete. Adultul impune starea de spirit 

din familie. Dar câți părinți nu conștientizează că ei sunt cei 

care dau tonul atmosferei în familie: echilibru sau panică, 

emoții negative sau curaj, încredere în sine, responsabilitate.  

Viața ne arată că singura metodă de educație cu adevărat 

eficientă este educația prin propriul exemplu! Este și cea mai 

reală, adevărată și armonioasă educație. Copilul merge alături 

de părinți și vede cum aceștia fac alegeri, iau decizii, se supără, 

râd, au sau nu răbdare, iartă, au chef sau nu...  

Copilul, care merge alături de părinți, învață și el să 

reacționeze la ce se întâmplă în același fel. Asta se întâmplă nu 

pentru că cineva l-ar fi învățat să reacționeze așa, ci pentru că a 

văzut aceste lucruri, pentru că acest model de comportament i-a 

fost transmis dincolo de cuvinte. 

Copilul trebuie învățat să-şi gestioneze emoțiile, propriul 

stres, să înțeleagă că nu există probleme de nerezolvat, că orice 

problemă are o soluţie. Dar mai ales să vadă că tu îi eşti alături 

şi îl ajuţi, indiferent de ce se întâmplă. 

Este foarte important să asculți ce spune copilul tău. Şi 

pentru tine: afli cum gândeşte, ce vrea, ce speră, ce-i place şi ce 

nu-i place, dar şi pentru el. Lasă-ţi mintea liberă. Ca să poţi 

înţelege ce-ţi spune copilul. Nu trebuie să joci rolul părintelui 

perfect de teama celor din jur, ci să fie părinte când are copilul 

nevoie de tine.  
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Uneori, părinţii obosesc înainte să apară copilul în viaţa lor. 

Și își pierd imediat interesul şi pentru viața de familie, şi pentru 

educarea copilului. Și ce facem noi, părinți iubitori și sinceri? 

“Doamne, am un copil atât de problematic!” Dar niciodată nu ne 

permitem cel puțin un gând. “Dar poate noi suntem părinți 

problematici? Asta au spus de multe ori și invitatele mele, 

psihologii Natalia Chiș, Cecilia Ardusătan, Mădălina Palfi, 

Amelia Bănică, Maria Butean, Ela Balaj...  

Sunt și părinți care greșesc inconștient în relația lor cu 

copiii. Se concentrează atât de mult pe a crește un copil bun, 

încât uită ce înseamnă un copil, ce vrea acesta, ce trebuințe are. 

Uită de copilărie. S-au scris multe cărți despre educația copiilor. 

Dar trebuie să înțelegi că nu oamenii deschid cărțile, ci cărțile 

deschid mintea omului. A părinților.  

Spun asta psihologii invitați la “Întrebări și provocări", 

deoarece tot mai mulți părinți își doresc copii geniali. Uitând că 

măria sa copilul nu de programe speciale are nevoie, nu de 

meditatori, ci de timp bun petrecut cu părinții, de susținere și 

încredere. Copiii au nevoie de copilărie. De aici apare și așa 

zisul conflict între generații. Este și el o constantă a vieții 

sociale.  

Vorbim despre mentalități diferite, sisteme de valori 

diferite, altfel de comunicare, sau lipsa comunicării. Aspecte pe 

care le vedem în familie, la locul de muncă, în societate. 

Conflictul dintre generații reapare la fiecare schimbare de 

generații. Cu propriile nevoi, cu propriile experiențe, cu dorința 

de a face aceleași «greșeli» pe care le-au făcut și cei dinainte, 

pentru propria experiență de viață. 

Recunoaștem sau nu, există diferențe între generații, ca să nu 

spun conflicte. Altele sunt nevoile tinerilor, altele ale vârstnicilor, 

altfel văd viața unii, alta este capacitatea de adaptare la alții, alta e 
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flexibilitatea la viața cotidiană. Dar, până la urmă, aceasta este 

viața.  

În care e nevoie și de tineri și de adulți. Pentru o bună 

conviețuire, însă, este nevoie de o schimbare de mentalitate. 

Fiindcă dincolo de categorisirea oamenilor în generaţii, e bine să 

vedem cum este fiecare persoană în parte, care sunt trăsăturile 

particulare ale fiecăruia. Tinerii au nevoie de experiența adulților, 

iar adulții au nevoie de impetuozitatea tinerilor. Lecții de învățat! 

Copiii sunt speranța pentru părinți, iar părinții sunt ancora 

de stabilitate pentru copii. Indiferent de vârstă. Mama și Tata. 

Atât timp cât ei există, noi zburăm. E foarte greu să zbori cu o 

singură aripă. Cu atât mai mult să mergi pe jos. Ar fi bine ca 

toți oamenii să zboare cât mai mult timp cu două aripi.  

Pornind de aici, am ales câteva citate care ne arată că 

părinții nu au preț. 

 Nu-i supărați pe părinți. Sunt o țintă prea apropiată și 

de la această distanță este imposibil să nu nimerești. 

 Numai atunci când copiii încep să trăiască separat de 

părinți și pe banii lor, ei încep să înțeleagă că nu sunt cei mai 

deștepți, iar părinții lor nu sunt cei mai ignoranți. 

 N-o să găsești niciodată prieteni mai buni decât părinții tăi.  

 Nu te supăra prea mult pe părinții tăi! Ține minte: ei au 

fost ca tine și tu vei fi ca ei. 

 Doar părinții au nevoie cu adevărat de noi! 

 Prețuiți-vă părinții! Ei sunt singurii care nu te vor 

părăsi în orice situație ai fi. 
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Bucurii, împliniri, satisfacții, valori și virtuți, lucruri care 

ne definesc viața 

 

Viața are provocările ei. Și sunt multe. Din când în când, 

simțim nevoia să privim în urmă și să vedem ce s-a acumulat în 

bagajul uriaș pe care viața ni-l pune pe umeri. Spuneam cu altă 

ocazie că vorbind despre vârstă, ajungem la concluzia că aceasta 

nu este nici o calitate, dar nu e nici un defect. Viața e frumoasă 

oricum, iar dacă știi cum s-o trăiești îți aduce bucurii în fiecare 

dintre etapele ei. Câtă bucurie dăruiești și câtă bucurie primești te 

transformă pe tine, ca om, în bucurie. Iar bucuria nu are vârste. 

Toate visele se pot îndeplini dacă ai curajul să le urmezi. Nu 

aştepta. Niciodată nu va fi timpul potrivit. Omul înțelept nu-și 

calculează șansele. El își fixează țelul și apoi îl atinge. Important 

este să știi să te relaxezi puțin de la viața cotidiană, dar să rămâi 

mereu ocupat, ca să nu-i dai voie minții să se relaxeze prea mult. 

Einstein spunea că sunt două feluri de a trăi viața: unul de a 

crede că nu există miracole, celălalt, de a crede că totul este un 

miracol. Iar Octavian Paler adăuga că adevărata “măsură” a vieţii 

unui om nu se poate obţine decât prin “lipsa de măsură”, dorind 

“fără măsură”, îndrăznind “fără măsură”, iubind “fără măsură”.  

Anul acesta a fost unul deosebit pentru fiecare dintre noi. 

A adus în viața noastră lucruri pe care nu le bănuiam. Și din 

care am avut și avem de învățat. Când trec furtunile din viața 

ta, cu toate gândurile și întrebările fără răspuns, cu ce rămâi? Îți 

amintești de suferință sau de partea din care ai învățat ceva? Ce 

scoate la suprafață sufletul tău? Neputința sau puterea de a 

înfrunta piedicile pe care ți le pune viața și de a rămâne în 

picioare în urma tuturor încercărilor? 

Să nu uităm că viața este asemeni unui râu. Nu există o 

matcă prestabilită, chiar dacă tot ce experimentăm pare că a 
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mai fost experimentat anterior și fiecare întâmplare are 

unicitatea ei. Iar ca să poți curge frumos prin viață este nevoie 

să fii prezent, încrezător, cu inima deschisă. Conștient și 

asumat în tot ceea ce faci. 

A trăi înseamnă să simți și să gandești, să suferi și să te 

bucuri. Adevărata savoare a vieții se găsește înlăuntrul nostru. 

Fiecare experiență de viață, fiecare lecție pe care o înveți este o 

cheie spre viitor. Atragi în viață orice lucru asupra căruia îți 

îndrepți atenția și energia. Averea cea mai de preț este viața.  

Spun toți înțelepții, spun și eu! 

Trecut, prezent, viitor! Fiecare cu rostul lui. Fără trecut nu 

înțelegi nici prezentul și cu atât mai mult viitorul. Despre trecut 

știm cât am învățat, prezentul îl trăim, iar viitorul este ceva 

imprevizibil. Și impredictibil. Și tot ce este impredictibil este 

cel mai adesea perceput ca un pericol. Sunt țări care privesc 

viitorul și impredictibilitățile pe care viitorul le aduce ca fiind 

oportunități de dezvoltare.  

Adică șanse! Altele se uită la viitor și la impredictibilitățile 

cu care acesta vine ca la un pericol. Sociologii și cei care 

studiază psihologia poporului român spun că România vede 

schimbările viitorului mai degrabă ca pe niște pericole, nu ca 

pe niște oportunități de dezvoltare. 

Nu poți proiecta viitorul fără a înțelege trecutul, dar nici nu 

poți rămâne cramponat în trecut, fiindcă rămâi corigent la viitor. 

Care vine, vrem, nu vrem, cu provocările lui. Cu o altfel de 

economie, cu tehnologii desprinse din SF, cu schimbări climatice, 

cu migrația, cu pandemiile... Școala viitorului va fi altfel, sistemul 

de sănătate va avea provocări mari, resursele vor fi limitate, 

economiile se vor globaliza sau dezintegra, nimeni nu știe cu 

exactitate.  

Cea mai mare provocare, însă, va fi pentru om. Pentru felul în 

care gândește și cum se adaptează la schimbare. Cum face față 
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competiției, cum înțelege solidaritatea și cum încurajează 

armonia! Jack Palance a interpretat extraordinar personajul 

Curly, din filmul City Slickers. Curly era un cowboy bătrân, 

dur şi greoi, care nu vorbea aproape deloc. Ȋnsă, sub acel 

înveliş dur, Billy Crystal a descoperit înţelepciunea vârstei 

înaintate. Ȋntr-o discuţie foarte deschisă, greu de imaginat, 

Curly i-a împărtăşit lui Billy secretul vieţii.  

Secretul vieţii, zice el, este un lucru unic. Când a fost rugat 

insistent să-l numească, Curly a refuzat să dezvăluie ce era acel 

ceva, spunându-i lui Billy că trebuia să-l descopere singur. Ȋntr-

adevăr, fiecare trebuie să găsească acel ceva pentru sine. Pentru 

că „acel ceva" poate schimba totul.  

Aţi stat vreodată de vorbă cu cineva despre viaţa sa şi aţi 

văzut cum, deodată, atitudinea i se schimbă când vorbeşte despre 

o anumită persoană, un anumit moment, o anumită întâmplare, o 

anumită şansă, o anumită reuşită, despre acel ceva? 

Acel ceva poate însemna câteva lucruri simple. Să trăiești în 

cumpătare, să nu urăști, să fii empatic cu ceilalți, să ai câteva 

precepte morale de la care să nu te abați! Adică să nu uiți să fii om!  
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Partea a II-a                                                            

LECȚII  DE ÎNVĂȚAT 
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Arta de a trăi 

        

Indiferent cât de mult îmbătrânesc, oamenii nu-şi pierd 

frumuseţea, ci doar și-o mută de pe feţe în inimile lor. Vârsta nu 

înseamnă cât de bătrân eşti, ci cât de bătrân te simţi. Sau te fac 

alții să te simți. Iar gradul de civilizaţie al unei societăți se vede şi 

în respectul faţă de bătrânii săi.  

Marea actriţă Jane Fonda spunea că o zi din viață fără un 

moment de bucurie este o zi pierdută. O zi care aduce un moment 

de bucurie este o zi câștigată. Un suflet optimist vindecă boala 

mai repede. Iar un suflet fericit nici nu are ce vindeca, pentru că 

nu cunoaște boala…  

  Nimeni nu vrea să îmbătrânească, dar, din păcate, tinereţe 

fără bătrâneţe se obţine doar în basme. Nu toţi îmbătrânim la 

fel, ci fiecare după cum a trăit. Numai că prelungirea vieţii nu 

trebuie să reprezinte prelungirea bătrâneţii, ci mai degrabă o 

altă etapă.  

Care să nu devină o povară greu de dus. Și de familie și de 

societate! Iar Covid 19 ne-a arătat, încă o dată, barierele 

bătrâneţii: lipsa de resurse, lipsa de empatie, lipsa unor grupuri 

de suport și consiliere, solidaritatea între generații.  

  Tinerii nu pot şti cum gândesc şi simt oamenii în vârstă, 

dar bătrânii sunt vinovaţi dacă uită cum a fost să fii tânăr. A şti 

cum să îmbătrâneşti este semnul înţelepciunii. Face parte din 

marea artă de a trăi. Lecții de învățat!   
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Aș vrea..., dar nu pot! 

 

Aș vrea să-mi urmez pasiunea, dar nu pot...  Aș vrea să 

renunț la serviciu și să încep să-mi urmez visurile, dar nu pot... 

Aș vrea să mă despart, pentru că inima mea e în altă parte, dar 

nu pot... Aș vrea să fac și să fiu altceva, altundeva, dar nu 

pot... Aș vrea să trăiesc din toată inima și să mă bucur de 

viață, dar nu pot...  

Auzim de foarte multe ori acest tipar colectiv! E, oare, asta 

neputința sau frica din noi? Pentru că întotdeauna a putea 

înseamnă cât de mult curaj avem să ne asumăm cine suntem și 

să facem ceea ce ne dorim. Scuzele pe care le găsim, și le 

găsim (că așa am fost învățați) nu ne vor face să trăim viața pe 

care ne-o dorim!  

Punându-ne mereu la adăpostul lui nu pot, vom lăsa 

oportunitățile să treacă pe lângă noi. Dar, mai ales, vom lăsa și 

viața să treacă pe lângă noi! Și vom rămâne mereu nemulțumiți 

și nu vom da cel mai bun exemplu nici celor care vin după noi.    

Ca să atingi bucuria de a trăi, trebuie să-ți asumi viața ta... 

Viața se întoarce spre tine cu fața sau cu spatele. Trebuie să 

înțelegi că tu o întorci așa. Și nu trebuie să te uiți prea departe. 

De multe ori, nu vedem oportunitățile care sunt lângă noi! 

Viața e frumoasă în toate etapele ei și în toate ipostazele! 

Lecții de învățat! 
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Adevărul doare 

            

Auzim cotidian că adevărul supără pe om. Iar când nu eşti 

pregătit să-l înfrunţi, cel mai rău, adevărul doare. Însă adevărul 

te și orbeşte, când nu eşti pregătit să-l vezi. Sau nu vrei să-l vezi 

și să-l accepți. Adevărul te și bulversează, dacă nu eşti pregătit 

să-l primeşti.  

Din păcate, nu toţi suntem pregătiţi să cunoaștem şi mai ales 

să înfruntăm Adevărul. Să-l suportăm, aşa cum este. Oricât de 

dureros ar fi. Și, de cele mai multe ori, preferăm să ne ascundem 

capul în nisip, preferând o minciună frumoasă. 

Sunt pregătiţi să suporte adevărul numai cei cu voință, 

hotărâţi, care ştiu ce vor de la viaţă. Cei slabi sau indecişi, 

întotdeauna vor ocoli Adevărul, pentru că îi sperie, punându-i 

față în faţă cu ei însişi! Și nu le place ceea ce văd! Și atunci, fie 

ocolesc Adevărul, fie îl neagă pentru a nu fi nevoiţi să schimbe 

ceva şi se complac pe mai departe într-o viaţă neîmplinită, 

nefericită!  

Nu e greu să găsești adevărul, mai greu este să dorești să-l 

găsești! Se spune că adevărul supără pe om, dar omul nu 

trebuie să se supere pe adevăr! Lecții de învățat! 
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Starea de echilibru 

 

Doctoriţa Doris Rapp este considerată, de mulţi oameni,  

printre cei mai buni specialiști în alergologie. A scris multe 

cărţi despre alergii la copii, în special. A elaborat o teorie pe 

care a denumit-o „paharul de stres", conform căreia toţi avem 

un recipient intern, care reprezintă cantitatea de stres pe care o 

putem suporta înainte de a claca.  

Câtă vreme paharul nu este plin, mai putem face faţă unor 

noi agenţi de stres, aşa încât să nu ne afecteze. Dar când 

paharul se umple şi dă pe dinafară, înseamnă că veriga cea mai 

slabă a cedat.  

Și explicația științifică: de la creier pleacă un semnal direct 

spre sistemul imunitar, trecând prin celulele care sunt conectate 

nemijlocit la terminaţiile nervoase, denumite dendrite.  Care nu 

sunt altceva decât celule imunitare. Fac parte din domeniul 

sistemului nervos pentru că sunt emiţători nervoşi.  

Mai nou, sunt denumite „celule neuro-imunitare". Fac legătura 

directă cu sistemul imunitar, transmiţând mesajul „închide", 

„opreşte". Vorbim despre starea de echilibru a sistemului nervos 

autonom. Care  echivalează cu creşterea şi însănătoşirea, ceea ce 

înseamnă de fapt o stare bună de sănătate, pe când starea de 

dezechilibru sau stres a acestui sistem înseamnă îmbolnăvire, stare 

proastă de sănătate.  

În situația cu care se confruntă omenirea, când numai despre 

echilibru nu putem vorbi, starea de echilibru este esențială 

pentru organism. Lecții de învățat! 

 

 

 



Viorica Pârja   *   Cuvântul, ziaristul și lumea: lecții învățate, lecții de învățat 

 

123 

 

Ce căutăm și ce găsim la Biserică? 

         

Biserica este universul credinței, iar credința este umărul 

pe care ne sprijinim. Spre ea te duc pașii și în ea te reculegi și 

găsești liniștea pe care ai pierdut-o sau împăcarea pe care o 

cauți. În alte vremuri, la ceas de pericol se trăgeau clopotele! În 

vremea pandemiei cu Covid 19, ușa bisericilor a rămas închisă.  

Dacă pentru unii, Dumnezeu nu mai este la modă, cum mai 

facem compatibil sufletul nemuritor cu lumea modernă și 

libertatea în care trăiesc tinerii? În condițiile în care tot mai 

multe voci afirmă că se poate trăi și fără biserică, pe ce se mai 

clădește și cum se clădește credinţa în inima tinerilor?  

Cum îi facem pe tineri să iubească și să respecte credința? 

Să trăiască în credință? Să înțeleagă că în lupta cu tentațiile și 

provocările care apar la orice colț, nu pot izbuti singuri. Că fără 

credință suntem frunze purtate de vânt! 

Întrebări simple, dar cu răspunsuri greu de dat. Oricât de 

deștepți am crede că suntem, nevoia de credință ne face umili și 

pământeni. Khalil Gibran spunea: „Credința este cunoașterea 

din interiorul inimii, dincolo de atingerea certitudinii.” Lecții 

de învățat! 
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Preotul satului 

 

Preotul trebuie să dea tonul spre o lume mai bună; să fie 

copacul în care se adăpostesc păsările cerului, omul care inspiră 

încredere, care aduce optimismul credinței. Pentru că așa este 

credința.  

E putere și forță. Nu e încrâncenare, ci o stare în care treci 

dincolo de neputințele vieții. Meritul preotului, în vârtejul în care 

trăiește omul, este și să releve o lume frumoasă, bună, tolerantă.  

Asta trebuie să-l definească, spunea preotul Ioan Ardelean 

din Desești. Preotul are o obligaţie misionară, ca să arate drumul 

spre frumos. E foarte greu dacă frumosul nu e în sufletul tău, dacă 

ferestrele sufletului tău sunt murdare şi nu poţi să vezi decât 

întunericul.  

Misiunea preotului trebuie să fie mereu însoţită de această 

grijă: flacăra credinţei poate lumina şi pe alţii; frumusețea din 

sufletul tău se poate răsfrânge și asupra celorlalți. 

Omul mândru încearcă să-şi închipuie o lume şi să creadă 

că trăiește în ea. Omul smerit primeşte lumea aşa cum a zidit-o 

Dumnezeu. Când nu mai are credință, omul îşi pierde busola, e 

scos din rostul său și se instalează neorânduiala. Lecții de 

învățat! 
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Când pleci în altă țară 

 

Când pleci în altă țară, oricât de mare e bagajul cu care 

pleci (și de cele mai multe ori aceasta nu este o opţiune), tot nu 

ai cum să iei totul cu tine. Acolo, departe, îți lipsește mereu 

ceva ce ai lăsat acasă. Am simțit de fiecare dată!  

Mie îmi lipsesc cel mai mult prietenii, salutul și binețele 

oamenilor. Străinii cu care te întâlnești sunt politicoși în felul 

lor, dar tot străini rămân. Chiar dacă te saluți, zâmbești și 

conversezi atunci când ei nu sunt grăbiți. De puține ori te invită 

să le treci pragul!  

De aceea, eu iau cu mine de fiecare dată amintirile. Care te 

țin ancorat în lumea de acasă. Trăiești între două lumi, trebuie 

să recunoaștem!  

Cred, însă, cu convingere că orice om ar trebui să locuiască o 

perioadă dincolo de țara lui. Într-o altă cultură decât cea în care 

s-a format. Între alți oameni, cu alte obiceiuri sau tradiții. 

Procesul de adaptare creează o altă dimensiune a sufletului și a 

minții. Înveți, sau te învață viața să-i respecți pe cei din jur, dar 

să te respecți și pe tine!  

Să cunoști regulile și să le respecți! Te simți liber, dar doar 

atât cât nu-i deranjezi pe ceilalți. Departe de țară, când simt că 

am nevoie de aer mă gândesc la bisericile de lemn ale 

Maramureșului. Acolo găsesc leacul perfect. Aici, credința 

seamănă cu o rădăcină pe care cresc tulpinile, florile, fructele 

faptelor bune. E important să nu rămânem doar cu visele 

despre granițe deschise! Lecții de învățat! 
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Ce înseamnă să fii bun? 

 

În condițiile în care românii sunt asociați, cel mai adesea, 

cu răul, câți oameni se mai întreabă ce înseamnă să fii bun?! Și 

ce răspunsuri pot să dea. Eu mă întreb în fiecare zi!  

Uneori, lecțiile importante de viață ne sunt date de cele 

mai neașteptate situații. Cum s-a întâmplat și cu pandemia cu 

Covid 19. Mulți oameni nu văd lucrurile pentru care ar trebui 

să mulțumească.  

Să muncească cinstit și să nu încerce să-l păcălească pe cel 

de alături. A fi bun înseamnă să înveți să mulțumești. Nu te 

amăgi că ți se cuvin anumite lucruri și nu merită să te ostenești 

să spui un mulțumesc. Mulți oameni nu văd lucrurile pentru 

care ar trebui să fie recunoscători. Miopie curată!  

E bine să cauți competitori mai buni decât tine și vei avea 

numai de câștigat. A fi bun înseamnă să respecți tradițiile tale,  

să înveți să respecţi valorile naţionale şi universale… 

Lucruri mărunte la prima vedere. Dar care spun mult despre 

bine și bunătate. Lecții de învățat! 
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Cunoaște-te mai bine! 

 

Cel mai mare dușman al omului se ascunde acolo unde nu 

ne așteptăm. Vocea din mintea noastră a adunat credințe false 

despre cum funcționează lumea, a adunat dovezi greșite despre 

cine ești tu cu adevărat... Ți s-a spus că e prea greu! Că nu ești 

în stare! Că ești prea mic! Că nu ai resursele necesare! Că nu o 

să te asculte nimeni!? Că o vei da în bară! Că vei eșua! Că nu 

ești capabil! Că nu poți să câștigi orice ai face?  

POȚI. Dar nimeni nu va putea face acel lucru mai bine 

decât tine. Ca să-ţi depăşeşti limitele, trebuie să te cunoști pe 

tine. Dacă ți s-a dat o situație e pentru că în jurul tău sunt și 

resursele necesare pentru a te descurca. Nu le vezi pentru că 

trebuie să te străduiești puțin să le cauți! Nu le vezi pentru că 

ești prea ocupat să te uiți în altă parte! 

Ce trebuie să faci? Ieși din zona de confort, fii conștient de 

ceea ce ești în stare! Dacă tu nu vei lucra pentru dorințele tale, 

vei fi mereu nevoit să lucrezi pentru dorințele altcuiva.  Ce bine 

le spune psihologul Ela Balaj! 

Schimbând ceea ce crezi despre tine, vei crea o altă 

perspectivă asupra vieții. Unele bariere, odată doborâte, ne fac 

să ne dorim din ce în ce mai mult de la viaţă. Lecții de învățat!  
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Ce mai faci? 

 

Este întrebarea care ar trebui să stăruie pe buzele tuturor! Iar 

răspunsul depinde de fiecare! Cei mai mulți răspund: BINE! Alții 

spun că se plictisesc, alții că nu mai suportă singurătatea și 

izolarea, unii se revoltă, alții se resemnează. De la alții, cei mai 

năpăstuiți, nici un răspuns! Boala, bătrânețea și singurătatea sunt 

cele mai grele! Într-acolo trebuie îndreptate acțiunile!  

Oamenii acceptă schimbarea doar în caz de necesitate şi 

văd necesitatea numai pe timp de criză. Acest adevăr era rostit 

acum 70 de ani de Jean Monnet, autorul Declaraţiei Schuman, 

care punea bazele unei Europe Unite. 70 de ani mai târziu, în 

fața pandemiei și a globalismului, ar fi bine să globalizăm și 

solidaritatea.  

Să ne întoarcem la oameni, de care globalizarea și consu-

merismul au cam uitat. Și să-i întrebăm ce mai fac? Nimic nu 

se produce la întâmplare și, chiar dacă putem găsi explicații 

pentru ceea ce se întâmplă, trebuie să ajungem la cauzele reale, 

ca să înțelegem și să putem controla. Important este să învățăm 

ceva și să putem merge mai departe. Lecții de învățat! 
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Discreția 

 

Cred că discreția e despre oamenii maturi. Și înțelepți. Care 

știu ce să spună, când să spună, cum să reacționeze în momente 

diferite, în situații asemănătoare. În anumite momente din viață 

e bine să ai doza necesară de discreție. Așa cum preotul trebuie 

să păstreze taina încredințată și oamenii de rând trebuie să dea 

dovadă de discreție.  

Faci fapte bune pentru că așa simți, nu ca să știe lumea; ajuți că 

așa e creștinește, nu pentru a da bine în ochii altora. Sunt mulți 

oameni care înfăptuiesc multe lucruri păstrând discreția și 

punând pe alții pe primul loc, rămânând în umbră.  

Fiindcă discreţia este cel mai plăcut şi frumos detaliu al 

smereniei. Omul discret ştie să păstreze o taină, e rezervat, 

reţinut în vorbe şi nu atrage atenţia, nu vrea să şocheze atunci 

când face ceva pentru semenii lui.  

Este important cum ne manifestăm, despre ce vorbim și 

felul în care vorbim în public, fiindcă putem afecta alți oameni. 

Unii oameni au în sânge discreția, alții și-au educat-o sau și-o 

pot educa. Andre Maurois spunea că sinceritatea este de sticlă, 

iar discreția este un diamant. Unii confundă indiscreția cu 

libertatea. De a spune și de a face orice.  

O vorbă înțeleaptă spune că discreția înseamnă să poți să îți 

ridici sprânceana în loc de voce. Iar dacă vrei să fii discret, 

niciodată nu vei face lucruri pentru care trebuie să dai socoteală. 

Lecții de învățat! 
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Conflictul între generații 

     

Am scris și am vorbit de multe ori despre așa zisul conflict 

între generații. Deoarece conflictul dintre generații este o 

constantă a vieții sociale. Vorbim despre mentalități diferite, 

sisteme de valori diferite, altfel de comunicare sau lipsa 

comunicării.  

Aspecte pe care le vedem în familie, la locul de muncă, în 

societate. Și care apar la fiecare schimbare de generații. Cu 

propriile nevoi, cu propriile experiențe, cu dorința de a face 

aceleași «greșeli» pe care le-au făcut și cei dinainte, pentru 

propria experiență de viață. 

Există diferențe între generații, ca să nu spun conflicte. Altele 

sunt nevoile tinerilor, altele ale vârstnicilor, altfel văd viața, alta 

este capacitatea de adaptare, de flexibilitate la viața cotidiană. 

Dar, până la urmă, aceasta este viața. În care e nevoie și de tineri 

și de adulți.  

Pentru o bună conviețuire, însă, este nevoie de o schimbare 

de mentalitate. Fiindcă dincolo de categorisirea oamenilor în 

generaţii, e bine să vedem cum este fiecare persoană în parte, 

care sunt trăsăturile particulare ale fiecăruia.  

Tinerii au nevoie de experiența adulților, iar adulții au 

nevoie de impetuozitatea tinerilor! Lecții de învățat! 
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Consumul de droguri - un fenomen social 

         

Supranumit și “moartea albă”, consumul de droguri este 

considerat un fenomen social, care a luat amploare în ultimii ani și 

care este din ce în ce mai greu de stopat. Am discutat de multe ori 

cu doctorul Victor Kirițescu, de la Centrul de prevenire, evaluare 

și consiliere antidrog Maramureș, acest subiect. Vizibil, și în 

creștere, într-o societate caracterizată de instabilitate. Şi cum în 

ziua de azi nici măcar familia nu mai este un punct de siguranţă, 

asta se răsfrânge şi asupra vârstei consumatorilor, din ce în ce mai 

scăzută.  

Cauzele care îi împing pe tineri spre consumul de droguri 

sunt multe: curiozitatea, tentația, dorința de senzații tari, plictiseala 

dezorientarea, singurătatea, lipsa prietenilor, problemele personale, 

destrămarea familiei, anturajul etc. Pe de altă parte, adolescenții 

sunt lipsiți de o informare corespunzătoare în ceea ce privește 

pericolul consumului de droguri.  

La întrebarea cât de importantă este pentru voi problema 

consumului de droguri?, participanții la un sondaj au spus că este 

importantă. Surprinzătoare sunt însă răspunsurile la întrebarea: Cu 

cine credeți că pot consuma tinerii droguri? Răspunsuri: cu alte 

persoane; singur; în familie; cu colegii sau prietenii apropiați... 

Doctorul Kirițescu spune că de obicei, pentru majoritatea 

consumatorilor, decizia de a lua prima dată droguri este voluntară, 

dar în timp, schimbările din creier provocate de abuzul de 

substanțe afectează capacitatea de a lua decizii sănătoase.  

Lecții de învățat! 
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Dependența de Internet 

 

Dacă până la începutul acestui an, când încă nu știam ce 

aduce după el Covid 19, vorbeam despre impactul negativ al 

internetului asupra copiilor și tinerilor, iată că acum online-ul a 

devenit una dintre cele mai importante surse de informaţii, de 

învățare, de comunicare și socializare.  

Nimeni sau aproape nimeni nu mai vorbește despre utilizarea 

necontrolată a Internetului, sau despre impactul negativ asupra 

performanţelor şcolare, a relaţiilor de familie şi asupra stării 

emoţionale a copiilor și adolescenţilor. Fiindcă școala online a 

deturnat efectul negativ al internetului asupra sănătății emoționale. 

Și uite cum virusul transformă învățarea în dependență de 

Internet. Câți părinți mai monitorizează timpul petrecut de 

copiii lor folosind gageturile? Câți dascăli mai vorbesc despre 

cunoașterea trăirilor, sentimentelor și emoțiilor elevilor vizavi 

de internet? 

Am realizat câteva emisiuni în care am vorbit despre 

impactul psihologic al tehnologiei asupra copiilor și tinerilor. 

Iar concluzia medicului care lucrează la Centrul antidrog 

Maramureș era că dependența de internet e mai rea și mai 

agresivă decât consumul de substanțe interzise.  

Dar cine mai vorbește despre impactul psihologic al învățării 

online, la care se adaugă tentația jocurilor online, sau sesiunile-

maraton de navigare pe Internet?  

“Manualul de diagnostic şi statistică a tulburărilor mentale, 

publicat de Asociaţia Americană de Psihiatrie, a adăugat un 

asemenea diagnostic. Devenit mod de viață. Cu consecințele de 

rigoare. Lecții de învățat!  
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Despre bulying 

         

Nu mai este un secret că violența în școli este în creștere. 

În acest sens, s-a și constituit un grup de lucru, privind violența 

psihologică. Denumită sub termenul de bullying. Grupul este 

format din psihologi, persoane din organizații non-guvernamentale, 

profesori, experți. M-am bucurat să aflu că printre membrii 

grupului se numară și directoarea Școlii "Nicolae Bălcescu", 

din Baia Mare. 

Bullyingul nu reprezintă altceva decât comportamentul 

abuziv, realizat în mod repetat și cu intenție, directă sau indirectă, 

care duce nu doar la agresări fizice, ci de cele mai multe ori 

psihice.  

Sunt suficiente exemple de umilire, rănire, persecuție, 

intimidare ale celor mari față de cei mici, ale celor care se cred 

puternici față de cei care se lasă intimidați. Iar de la vorbă, până la 

faptă nu e decât un pas.  

Cum ieși din „jocul bullying” Uită-te în jurul tău și găsește 

o persoană cu care poți vorbi, cu care te poți împrieteni. Privește 

cu atenție, sigur sunt astfel de colegi.  

Nu este simplu să rămâi calm și să nu te superi când ești 

insultat, lovit, ignorat sau lăsat în afara grupului, dar este extrem 

de important să nu te superi! Agresorilor le place să vadă cum 

ceea ce spun despre tine te înfurie. Și le oferi puterea pe care ei o 

caută și devii o victimă! Fiți stăpâni pe situaţie şi veți câştiga!  

Lecții de învățat! 
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Imitația 

 

Copiii nu sunt altceva decât mâinile cu care ne agăţăm de 

rai. Cadoul miraculos pe care ni-l dă viaţa. Toți copiii sunt 

frumoși, deștepți și creativi. Iar copilăria este inima tuturor 

vârstelor. Și durează toată viață, pentru că ne întoarcem mereu 

la ea,  spre a ne însufleți viaţa de adult.  

De aceea e bine să ne privim cu drag copiii, să-i iubim și să-i 

ocrotim. Și să nu uităm că ei sunt, în majoritatea cazurilor, oglinda 

noastră. Preiau stările noastre și ne copiază comportamentele. Ne 

imită!  

Controlându-ne propriile reacții, reușim să influențăm și 

reacțiile lor. Prin imitație, ei învață de la părinți. Și bune și rele. 

Dacă nu avem răbdare, ei cred că nu ne pasă de ei; dacă îi certăm 

mai mult decât îi învățăm lucruri de care vor avea nevoie în viață, 

ei cred că nu îi iubim.  

Dacă le satisfacem toate capriciile, ei cred că totul li se 

cuvine și ce ușor e să obții lucruri fără să faci ceva. Sau mai rău, 

prin șantaj emoțional. Dacă înțelegem psihologia copilului, 

înțelegem și faptul că el are o nevoie sau o dorință și dorește să i 

se îndeplinească. 

Va face orice ca să obțină ceea ce dorește, va împinge 

limitele cât va putea de mult, pentru a evita frustrarea pe care o 

resimte și pentru care nu este pregătit, nu știe ce să facă cu ea. 

Lecții de învățat! 
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Doar o vreme poți ține copilul de mână 

 

Cea mai importantă şi trainică relaţie cu copiii apare odată cu 

venirea acestora pe lume. Serviciul, prietenii, veniturile vin şi 

pleacă, dar rolul de părinte durează toată viaţa. Comportamentul 

nostru, ca părinţi, are un impact major asupra copiilor, astfel încât 

a fi părinte este cea mai mare responsabilitate a unui adult.  

Nimeni nu se naşte cu talentul de a fi părinte. Şi toţi părinţii îşi 

doresc să fie buni. Unii reuşesc, alţii mai puţin. Iar repercusiunile se 

văd la copii. Se spune că un adult obişnuit petrece 50 de ani, 

încercând să depăşească primii cinci ani din viaţa sa.  

Uităm adesea că ei, copiii, nu sunt proprietatea noastră, sunt 

unici, vin pe lume cu capacităţile şi talentele proprii. Iar treaba 

copilului nu este să se conformeze aşteptărilor părinţilor, ci să 

crească şi să devină, ajutați și îndrumați, tot ceea ce ei pot să 

devină. 

Copiii nu înțeleg de ce oamenii mari nu pricep niciodată 

nimic și este nevoie de atâtea explicații (sic!!!). Doar o vreme 

poți ține copilul de mână, dar din inimă nu-i dai drumul 

niciodată. Și nimic nu se compară cu îmbrățișarea copilului!  

Lecții de învățat! 
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Educație prin exemplul propriu! 

 

Copilul este oglinda familiei. Și când spunem oglindă ne 

referim nu doar la cum este copilul, ci și la ce se vede când te 

uiți în ochii lui, sau la gesturile sale. Vezi echilibru sau panică, 

emoții negative sau curaj, încredere în sine, responsabilitate sau 

agresivitate. Vezi relația copil-părinte, relația dintre părinți sau 

relația cu cei din jur. 

Dar câți părinți  conștientizează că ei sunt cei care dau tonul 

atmosferei în familie, că ei sunt cei care creează atmosfera din 

casă, că ei sunt cei care fac să răsune casa de râsete sau de 

plânsete, că de la ei vine starea de spirit a copilului...? 

Vorbind despre educația copilului, cea mai eficientă este 

educația prin propriul exemplu! Este cea mai adevărată și 

armonioasă educație. Copilul care merge alături de părinți vede 

cum aceștia fac alegeri, iau decizii, se supără, râd, au sau nu 

răbdare, iartă, au chef sau nu...  

Astfel, copilul învață și el să reacționeze la ce se întâmplă 

în același fel. Și asta nu pentru că cineva l-ar fi învățat să 

reacționeze așa, ci pentru că a văzut aceste lucruri, pentru că 

acest model de comportament i-a fost transmis dincolo de 

cuvinte. Lecții de învățat! 
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Relația de cuplu și capcanele ei 

         

Pornim la drum cu cele mai bune intenții, de iubire și 

fericire și neatenți, ne rătăcim sau găsim un alt drum, care pare 

că ni se potrivește mai bine. Însă trecerea de pe un drum pe altul  

nu e ușoară, iar efectele sunt dureroase, mai ales atunci când 

există și copii.  

     Există  un număr impresionant de articole și cărți despre 

relația de cuplu, despre dinamica acesteia în timp, timp care, 

uneori, o poate altera sau omorî, dacă nu suntem atenți. Am 

realizat și eu emisiuni pe această temă cu Camelia Filip, 

facilitator, coach/trainer, The John Maxwell Team, cu psihologii 

Natalia Chiș sau Mădălina Palfi. 

Nu ne este indiferent cine vrem să fie omul de lângă noi. 

Știm sau nu știm să-l alegem. Știm sau nu știm ce calități vrem 

să aibă, știm sau nu știm ce vrem de la el, pentru a avea o viață 

liniștită și frumoasă împreună. Cine vrem și cum vrem să fie 

omul de lângă noi? 

În relația de cuplu, partenerii își aduc propria poveste de 

viață, cu bune și cu rele, cu modele sănătoase sau nesănătoase 

de relaționare... E posibil să nu prea ştim ce vrem şi simetric, 

nici partenerul să nu prea ştie.  Alegem parteneri care nu 

reuşesc să respecte angajamentele! Ne  agățăm de relații care 

nu ne plac, dorim ca partenerul să fie îndrăzneţ şi dominator, 

nu ne mai convine relaţia care altădată ni se părea perfectă... 

Nimic nu e întâmplător! De aici cunoașterea de sine atunci 

când ne dorim o relație de cuplu bună. Să ținem cont de lucrurile 

pe care le avem în comun. Lecții de învățat! 
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Credințe nerealiste despre relația de cuplu 

 

Există multe credințe nerealiste despre relația de cuplu. 

Iată doar câteva, de luat în seamă: 

 Credința că nu trebuie să ne facem cunoscute defectele, 

căci partenerul ne va părasi.  

 Noi doi suntem o singură persoană.  

 Credința că în relația de cuplu nu trebuie să existe 

niciodată ceartă sau critică.  

 Numai eu mă fac vinovat sau la polul opus, plasarea 

întregii responsabilități pe seama celuilalt.  

 Pentru a fi iubit trebuie să fii mereu vesel, fericit, pozitiv.  

 În relația de cuplu trebuie să ai încredere imediat și 

pentru totdeauna.  

 Credința că celălalt sesizează instinctiv toate dorințele 

și nevoile partenerului.  

 Credința că partenerii fac totul împreună.  

 Credința că trebuie să-mi controlez partenerul. 

 Credința că relația de cuplu este pentru totdeauna și nu 

ne vom despărți niciodată.  

 Credința că prin critică îl vom motiva pe partener să 

progreseze... 

Lecții de învățat! În relația de cuplu, fiecare partener 

contribuie la funcționalitatea sau la disfuncționalitatea ei.  
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Viața în doi 

 

Întemeierea unei familii este darul naşterii şi al renaşterii. 

Am fost la o nuntă la Washington. Mirii proveneau din familii 

cu multă stare în SUA. Dar, surprinzător, aveau acea modestie 

care le venea de minune. Motiv de reflecție și pe la noi, pentru 

un moment important în viața omului.  

A Lui și a Ei, care, dacă alegerea e bună, nu duc în spate o 

cruce grea, ci un copac înflorit. Ale cărui ramuri cu flori îi 

învelesc pe amândoi. 

Viața în doi te învață să nu te apleci nici într-o parte, nici 

în alta, ci să privești înainte. Pentru ea, EL este ramura pe care 

te sprijini. Pentru el, EA este cununa lui. Asta înveți de la zi. 

 De la noapte, înveți să uiţi de grijile zilei, să adormi, ca 

să te trezeşti unul lângă altul. Pentru a o lua de la capăt în ziua 

următoare. Mână în mână! 

Când faci pasul acesta, te rogi pentru sănătate, pentru a lua 

din viaţă ceea ce e mai bun şi să-i ai mereu aproape pe cei 

dragi. Angajamente simple, sincere și care nu trebuie să se 

piardă pe drum. La bine și la greu! La tinerețe și la bătrânețe!  

Viața în doi ne-a fost hărăzită pentru a nu fi singuri. Mână 

în mână, printre meandre de bucurii, de izbânzi, de speranțe. 

Lecții de învățat! 
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Relațiile sociale 

 

Viața socială n-a fost, nu este și nu va fi posibilă fără 

existența, dar mai ales respectarea unor norme prin care sunt 

reglementate relațiile sociale și comportamentul oamenilor față de 

semeni, față de instituțiile sociale și față de sine. În relațiile 

concrete ale omului cu cei din jur, cu familia, cu grupul social 

căruia îi aparține, cu colegii de serviciu, se află izvorul adevarat al 

oricărei morale.  

Dar procesul de formare a acestor convingeri este îndelungat, 

lent, sinuos. Omului îi este imposibil să trăiască singur. Nu doar 

dezvoltarea armonioasă i-ar fi pusă în pericol, ci chiar supraviețuirea 

ar deveni o problemă.  

Aristotel numește omul ca fiind un „animal social”, considerând 

că necesitatea relațiilor îi definește natura. Pentru alții, latura 

spirituală sau materială prevalează. Indiferent de abordare, 

relațiile sociale sunt privite ca fiind inerente omului. Iar ca să fim 

în armonie cu ceilalți, trebuie să ne construim relații armonioase.  

Formule de genul "Îmi pare rău, Te rog, Iartă-mă, Mulţumesc, 

Te iubesc, Sunt recunoscător..." sunt mai mult decât necesare! 

Când ne străduim să devenim mai buni, totul în jurul nostru 

devine mai bun.  

Lumea de mâine va fi diferită de cea de azi. Cum ne pregătim 

astăzi ca lumea de mâine să nu devină un coșmar depinde de 

fiecare dintre noi. Lecții de învățat! 
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Viața în economia lui „nu mă atinge” 

         

E multă schimbare, prea multă! De multe ori necesară, de 

puține ori dorită. Care aduce după ea transformări nebănuite, 

mai ales în plan social. Ne modelăm viața după obiceiuri noi, 

ne distanțăm tot mai mult, nu doar fizic. Mâncăm diferit, 

lucrăm diferit, facem cumpărături diferit. Chiar și sport facem 

diferit. Ca să nu mai vorbim despre călătorie și igienă.   

Experimentăm diferența dintre ce a fost și ce este într-un 

ritm atât de alert cum nu s-a întâmplat nici atunci când a apărut 

Internetul. Veștile nu sunt prea îmbucurătoare.  

Imunizarea în masă e greu de realizat. Vaccinul are și el 

punctele slabe. Și trebuie ani de zile până tot globul, cuprins de 

pandemie, se va vaccina. Trebuie să învățăm, deci, să conviețuim 

cu Covidul, poate și cu alte virusuri și depinde foarte mult de noi 

cum ne protejăm și ne apărăm. 

E bine să ne activăm mecanismele de apărare, dar să nu 

cădem în extrema cealaltă. Distanțarea socială nu înseamnă și 

izolare, presiune pe relațiile cu ceilalți și pe partea emoțională.  

Precauția e cuvântul care se potrivește cel mai bine în 

această perioadă. Călătoriile și turismul au devenit și ele surse 

de multiple riscuri.  

Viața la țară e râvnită de tot mai mulți orășeni. E aer curat, 

faci mișcare în grădină și nu simți că ești izolat, chiar dacă 

conversezi cu vecinii tot păstrând distanța socială. Dar riscurile 

și aici există! Lecții de învățat!  
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Despre Limba română 

 

La limba română mă gândesc de fiecare dată când văd cum e 

schingiuită. De toți cei care ar trebui să pună preț și respect. 

Fiindcă sunt multe daruri moștenite, însă cel mai mare dar 

este limba în care ne exprimăm identitatea și comuniunea între 

generații.  

Învăţată în familie şi în şcoală, iubită şi cultivată, sau 

ignorată, poluată ori uitată, limba română este, din fericire, vie, 

exprimă, uneşte sau dezbină, defineşte identitatea, se moşteneşte 

şi se lasă moştenire. 

Nu știu dacă avem nevoie de o sărbătoare legiferată pentru a 

ne cinsti limba. Au făcut-o și o fac scriitorii și poeții. Vasile 

Alecsandri spunea că limba română este “tezaurul cel mai preţios 

pe care-l moştenesc copiii de la părinţi...”, iar despre virtuţile 

limbii române Mihai Eminescu spunea " Limba este însăşi floarea 

sufletului etnic al românimii."  

Nichita Stănescu medita: “A vorbi despre limba în care 

gândeşti este ca o zi de sărbătoare... Ce patrie minunată este 

această limbă...!" Înţelepciunea populară s-a exprimat despre 

limba noastră strămoşească cu haz şi har în proverbe şi zicători.  

"Limba dulce mult aduce"; "Limba ta e capul tău"; "Limba 

îndulceşte, limba amăreşte". Revin la fraza de început, și spun 

că direcţia în care evoluează limba română în spaţiul public 

îngrijorează pe cei care cred în importanţa limbii vorbite şi 

scrise în spaţiul civilizaţiei.  

În viața și istoria poporului român, cultul și cultura s-au 

dezvoltat în simbioză, iar limba română a fost mereu liantul viu 

dintre credință, cuget și simțire. Lecții de învățat! 
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De ce îl iubim pe Eminescu? 

        

 Trăim și sub semnul lui Eminescu. Și fiecare îl iubește în 

felul său pe Mihai Eminescu, fiind extrem de multe considerente. 

Unele dintre acestea sunt cele literare, măestria cu care Eminescu 

a așezat cuvintele în idei literar exprimate fiind unică.  

Îl iubim pe Eminescu pentru că el este însăși poezia! Nu 

cred că există vreun român care să nu știe măcar o strofă din 

poezia eminesciană. Îl iubim pe Eminescu pentru că este o 

parte din sufletul nostru! La care nu vom renunța niciodată.  

Alte considerente de iubire eminesciană țin de opera sa 

publicistică, articolele de presă ale lui Mihai Eminescu fiind de 

o savuroasă incisivitate și autenticitate. Prea puțin cunoscute 

publicului larg, mare parte din opera publicistică a lui fiind 

interzisă în vremurile cenzurilor de tot felul.  

Alții îl iubesc pe Eminescu pentru spiritul său profund 

patriotic. Cosmopolit prin educație și boem prin stil de viață, 

Eminescu a fost și a rămas unul dintre marii patrioți români. 

Patriotism însemnând nu excluderea altor națiuni sau popoare, 

ci afecțiunea prioritară față de cei din neamul tău. De câte ori 

am vorbit despre Eminescu cu universitarii Terezia Filip, 

Carmen Dărăbuș, Gheorghe Mihai Bârlea...  

Eminescu a fost al timpului său, este al timpului nostru și 

va rămâne al timpului care vine! Lecții de învățat! 
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De la Nemesis la Premiul Nobel 

         

Mulţi s-au întrebat de ce Nobel s-a oprit doar la cinci 

ştiinţe: fizica, chimia, medicina, pacea şi literatura, rămasă şi 

ea, inițial, pe dinafară. Ignorând atâtea alte domenii, printre care 

şi economia. Chiar şi testamentul a produs în epocă multe 

dificultăți.  

Neavând încredere în avocaţi, Alfred Nobel şi-a încropit 

singur testamentul. Era posesorul unei averi, pe care o lăsa, dar 

nu specifica nici un moştenitor, deşi avea familie. Şi-a asumat 

această sarcină regele.  

Puţină lume ştie că în ultima parte a vieţii, Nobel a scris o 

tragedie: Nemesis. Intrată în uitare, deoarece după moartea sa, 

moştenitorii au ars exemplarele pe care le-au găsit, considerând 

opera nedemnă de un donator universal.  

Doar trei exemplare din Nemesis au fost păstrate. Și un 

Premiu. E minunat să fii deţinătorul unui Premiu Nobel! Primele 

premii Nobel au fost acordate la 10 decembrie 1901, după 

moartea creatorului lor. Ele constau din: o medalie, o diplomă 

și o sumă importantă de bani.  

Din fericire avem și premiați Nobel de origine română: 

George Emil Palade, Ștefan Hell, Herta Muller, Elie Wiesel. 

Dacă facem apel la rivalitatea dintre Europa și America, cea 

din urmă iese în evidență în ceea ce privește premiile Nobel 

pentru științe. 

Ce discuții interesante am avut cu profesoara Carmen 

Dărăbuș, vizavi de Premiul Nobel. Lecții de învățat! 
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Lumea fără școală? 

 

Nu putem să nu observăm vulnerabilitățile sistemului de 

învățământ. Să nu observăm că rolul culturii scade pe zi ce 

trece. Și asta într-o lume care se pregătește pentru schimbare. 

Se prea poate și pentru un alt viitor. Şcoala este instituţia 

fundamentală a culturii.  

Fără şcoală nu se poate face cultură pentru generaţiile care 

se pregătesc să intre în hora istoriei, spunea academicianul Ioan 

Aurel Pop. Sistemul de învățământ, prea stufos și prea 

schimbător, face ca tinerii să ajungă la un nivel minim de 

cunoştinţe de cultură generală, nivel care nu îi ajută deloc să se 

orienteze în lumea contemporană.  

Iar un om neinformat crede mult mai uşor ceea ce i se 

spune. Cum să poţi distinge între adevăr şi minciună dacă nu ai 

înmagazinate cunoştinţe de bază despre această lume, ca să poţi 

compara? Dar ca să compari, trebuie să ai ce să compari.  

Epoca Facebook, fără pregătirea necesară, aduce mult rău 

generațiilor. Fără cultură, nu știi cine ești. Digitalizarea este 

indispensabilă azi, dar trebuie să rămână o metodă, nu un scop 

în sine. Pentru că scopul în sine trebuie să rămână omul şi 

esenţa umană. Am mai spus asta în aceste pagini de carte. Și o 

să repet! 

Cetățeanul postglobal va reînvăța să-și creioneze locul său în 

istoria care se scrie. Astăzi, accesul la informație nu mai ridică 

mari dificultăți, problema e ce facem cu acest bombardament de 

informații.  

Avem nevoie de o școală care să formeze oameni! Avem 

nevoie de profesori care să îndrume și să stârnească mintea și 

cunoașterea. Lecții de învățat!   
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Dascălul și elevul 

        

De câte ori am scris despre acest subiect! Despre elev, pe de 

o parte, pe care trebuie să-l câştigi, să ştii să ţi-l apropii, să-l 

cunoşti şi să-l înţelegi. Altfel, legătura dintre bancă şi catedră nu 

există. Și despre dascăl, pe de alta! Câte dialoguri au fost cu 

profesorii Dana Heuberger, Gabriela Vanca, Rodica Mone, 

Monica Cândea, Terezia Filip! Sau cu Vasile Berinde, cu Gheorghe 

Maiorescu! 

Imaginea dascălului adevărat trebuie să se regăsească în 

sufletul elevului. Dascălul descoperă resurse nebănuite și 

trasează adesea drumul în viață. Te învaţă formulele miraculoase 

ale reușitei și succesului. Te învață să știi și să pierzi într-o 

competiție. Te învață să respecți, pentru a fi respectat, și să 

dăruiești, pentru a putea primi!  

Și despre școală! Locul unde începe aventura cu ştiinţa, iar 

profesorii adevăraţi îi învaţă pe elevi să viseze frumos, dar mai 

ales să transforme visele în realitate. Îi învaţă să vadă ştiinţa ca 

pe o imensă bucurie! Lecții de învățat! 
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Educația continuă 

 

O binecunoscută zicală românească spune ,,Omul cât trăiește 

învață”! Raportată la realitatea prezentului, această vorbă din 

popor este mai valabilă ca niciodată. Schimbarea, pe diferitele 

sale paliere, accelerând procesul și nevoia de adaptare a 

individului.  

Tocmai de aceea, învățarea continuă devine mai mult decât 

o competență; ea reprezintă un stil de viață. Își câștigă locul și 

rolul din ce în ce mai important. Învățarea adulților diferă de 

educația copiilor. Are scopuri ușor diferite. O spun Rodica 

Kovacsinszki, Camelia Arion, sau Dana Avram, care lucrează cu 

adulții! 

Dacă în cazul copiilor extrem de importantă este achiziţia 

de cunoştinţe, educația adulţilor cuprinde în mod prioritar, pe 

lângă achiziţia de cunoștinţe, priceperi sau deprinderi, mai ales 

dezvoltarea aptitudinilor, a capacităţii de creativitate, de 

integrare a noilor cunoștințe, priceperi și deprinderi în ansambluri 

cognitive utile condițiilor de muncă. 

Indiferent de domeniul de activitate, este nevoie de viziune 

de ansamblu, capacitate de adaptare și curaj pentru a putea 

evolua atât în viața profesională, cât și personală. „Oricine 

renunţă să înveţe este bătrân!  

Oricine continuă să înveţe rămâne tânăr. Cel mai important 

lucru în viaţă este să-ţi păstrezi propria minte tânără”, spunea 

Henry Ford, cel care a revoluţionat industria auto americană şi 

lumea întreagă. 

Lumea se schimbă repede; ceea ce ieri părea inovație, 

mâine este depășit. Lecții de învățat!  
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Educaţia - cea mai puternică armă! 

 

Educația îl face pe om.  Tot ceea ce n-avem de la naştere, şi 

de care avem nevoie când suntem mari, ne este  dat prin 

educaţie. Iar într-o lume ameninţată de conflicte de tot felul, 

 educația este cea mai puternică armă! Ne-a demonstrat-o 

Malala, cea mai tânără laureată a Premiului Nobel pentru Pace. 

Adolescenta Malala Yousafzai a luptat pentru dreptul ei și al 

fetelor la educație. A fost împușcată de talibani și nu a ezitat să-

și riște viața, pentru a apăra dreptul fiecărei persoane la educație. 

Dreptul acesta fiind unul fundamental. "M-am născut într-o țară 

care a luat ființă la miezul nopții (Pakistan). Când am fost atât de 

aproape de moarte, abia trecuse de miezul zilei..."  

Cum răspundem provocărilor de tot felul asupra educației? 

Prin măsuri educaționale favorabile învățării autentice! Formând 

lideri autentici încă din școală! Educația este cea mai puternică 

armă pe care o poți folosi pentru a schimba lumea, spunea și 

Nelson Mandela. Dar, ca orice armă, educația trebuie etic 

utilizată, căci altfel forța ei devine distructivă.  

Te poți opune întotdeauna armatelor, dar este mult mai 

greu să te opui oamenilor needucați ori îndoctrinați. Lecții de 

învățat!  
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Carieră de succes 

     

Am fost învățați să credem că putem atinge perfecțiunea în 

orice domeniu, atâta timp cât muncim pentru a obține acel 

lucru. Am fost învățați să credem și despre cariera noastră la 

fel. Cu toate acestea, în fața oportunităților de carieră, tinerii 

sunt confuzi, confruntându-se cu posibilitatea de a alege între 

domenii profesionale din ce în ce mai variate.  

De multe ori, criteriile principale pe baza cărora se face o 

alegere nu se referă la aptitudini și vocație, ci la câștigurile 

materiale sau la miturile care circulă în jurul unor profesii. 

Ne dorim să avem rezultate profesionale bune și să ne 

simțim împliniți prin activitatea pe care o desfășurăm. Dar 

vedem că a obține acest lucru nu este un lucru ușor. Ce 

înseamnă, de fapt, o carieră de succes? Iată o întrebare la care 

fiecare poate avea un răspuns foarte personal.  

Pentru că succesul este trăit diferit de persoane diferite. 

Unii consideră că a avea succes înseamnă să câștigi cât mai 

mulți bani, alții consideră că importante sunt recunoașterile 

oficiale, premiile sau faima într-un anume domeniu.  

Știm, însă, că avem o carieră de succes atunci când 

resimțim plăcere în ceea ce facem, atunci când ne folosim de 

talentul și aptitudinile pe care le avem, atunci când motivațiile 

și idealurile sunt în concordanță cu activitățile profesionale 

zilnice.  

Succes fără stres a fost tema uneia dintre emisiunile 

Întrebări și provocări. Cu sfaturi pe măsură. Stresul până la un 

punct e necesar. La fel și succesul! Lecții de învățat! 
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Carisma 

        

 Legenda spune că zeița greacă Charis era de o bunătate și 

o frumusețe extraordinară. Poate că de aici provine și cuvântul 

carismă. Pe care îl auzim adesea: e carismatic; are carismă; îi 

lipsește carisma... Dacă ne luăm după explicația dată de DEX, 

carisma este un dar particular, conferit oamenilor prin grația 

divină.  

Cu unele atribute ne naștem, pe altele le dobândim, le 

învățăm, le dezvoltăm. Așa se întâmplă și cu carisma. Mai ales 

la cei care te reprezintă. Care trebuie să știe cum să se prezinte, 

ce să spună, să aibă credibilitate, să fie exemplu pentru ceilalți. 

Dar mai ales să știi să comunici. Când ai clar în minte ce vrei 

să comunici, vei fi clar și în exprimare.  

Uitați-vă la cei care ne reprezintă. Majoritatea fără carismă, 

fără arta comunicării, fără profesionalism. Sigur că nu întotdeauna 

prima impresie contează, dar de cele mai multe ori aceasta este 

edificatoare. Și greu de schimbat.  

Îl asculți pe cel din fața ta ce spune, dar te uiți și cum este 

îmbrăcat, câtă atenție acordă aspectului exterior. (Ce emisiuni 

făceam cu designerul Anamaria Nagy!) Vorbind despre puterea 

exemplului, este important să nu existe contradicţii între ceea ce 

spui şi ceea ce faci, între ce crezi şi ce spui etc.  

A fi carismatic înseamnă și a arăta că îți pasă de ceilalți, de 

nevoile lor. În absenţa relaţiei cu ceilalţi, carisma devine irelevantă. 

Înțelepții vorbesc despre carismă ca despre o regină a tuturor 

calităților, sau ca despre parfumul sufletului. Lecții de învățat! 
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Despre eleganță 

  

Ce m-o fi apucat să mă gândesc la eleganță, când a apărut 

moda Covid! Adică ținuta "stai în casă"! Fără grija în alegerea 

hainelor, grija pentru felul în care le porți! O preocupare pentru 

fiecare persoană.  

Designerii spun că secretul eleganței stă în alegerea hainelor 

potrivite cu stilul de viață al fiecăruia. Dacă mă întrebați pe mine ce 

înseamnă eleganța, răspunsul e simplu: Exprimarea caracterizată 

prin stil distins înseamnă, mai întâi, distincție în comportare, care 

completează felul de a te îmbrăca.  

Cristian Dior spunea că eleganța este combinația potrivită 

dintre distincție, naturalețe, grijă și clasă. Eleganța, însă, nu 

depinde de câți bani ai și cât de scumpe sunt lucrurile pe care le 

porți.  

O persoană poate fi elegantă dacă ține cont de regulile de 

bază ale modei și este atentă în alegerea hainelor care se 

potrivesc personalității ei. Simplitatea, bunul-gust și îngrijirea 

sunt cele trei fundamente ale unei vestimentații potrivite.  

Important este ce porți, cum porți, dar mai ales ce ești în 

interior, deoarece eleganța se reflectă în exterior dacă există 

mai întâi în interior. 

Coco Chanel spunea că simplitatea este cheia eleganţei 

adevărate, iar Giorgio Armani replica: eleganţa e inteligenţă şi 

bun gust. Eleganţa nu înseamnă să ieşi în evidenţă, ci să intri în 

amintire.  

Eleganţa, la fel ca toate lucrurile minunate, este foarte 

simplă. Eleganţa este mai degrabă o chestiune de personalitate, 

nu de hainele pe care le porţi. Lecții de învățat!  
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Gândul bun 

 

Supărarea este una dintre cele mai răspândite încălcări ale 

legilor universului. Poate influența atât viața celui pe care te 

superi, cât şi propria ta viaţă. Tot ceea ce emitem în atmosferă, 

din punct de vedere vibratoriu: gânduri, vorbe, dorinţe, fapte, 

sentimente se întorc la noi, producând efecte perturbatoare în 

câmpul nostru energetic. 

 Acum o înțeleg mai bine pe o fostă colegă, care spunea 

mereu că nu e bine să fii supărat pe cineva sau să-i gândești 

răul. Ci să-i dorești sănătate, că sănătate vei avea și tu.  

Că gândul bun este cel care aduce liniștea și pacea în sufletul 

nostru. Iar când ne gândim la cineva, se creează instantaneu o 

punte energetică între noi şi persoana respectivă.  

Gândul este cel care atrage binele sau răul. Dacă aveţi o 

supărare sau tristeţe, încercaţi să nu aduceţi sentimentele acestea 

acasă. Ieşiţi în locuri înverzite şi plimbaţi-vă! Nu faceţi din casă o 

groapă de gunoi energetic.  

Este mai bine să plângeţi, decât să urâţi... Atunci când 

plângeţi, agresiunea apărută se distruge. În fiecare ocupaţie să 

găsim plăcerea. Dacă nu există plăcere, orice activitate se poate 

transforma într-o suprasolicitare şi va dăuna sănătăţii.  

Nu căutați neapărat satisfacții materiale! Nici plată, laudă sau 

răsplată! Spiritul și sufletul trebuie să se afle în armonie. Lecții de 

învățat! 
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Empatie, simpatie, apatie 

 

Cuvântul empatie a fost atât de uzitat în vremea pandemiei 

încât nu puteam să nu-l aducem și noi în atenție. Să fim empatici, 

să empatizăm, să avem empatie... Și în multe cazuri empatia s-a 

văzut.  

Dar alături de empatie, care nu este altceva decât abilitatea de 

a vedea lumea prin ochii celuilalt, am văzut și simpatie, dar și 

apatie... Adică să asculți atât cu inima, cât și cu mintea. O 

persoană empatică răspunde corect la durerea sufletească a celui 

de lângă el, îi simte și înțelege emoțiile. 

Atunci când nu te implici în sentimentele altei persoane, când 

nu dorești să împarți trăirile tale cu ale celorlalți se numește 

apatie. Iar societatea modernă arată că apatia e mereu prezentă. 

Unii chiar spun că e o doză de... supraviețuire mentală.  

Adică dacă relaționăm cu toate persoanele empatic, circuitele 

noastre inter-personale se vor supraîncărca și energia acumulată 

poate afecta relațiile în mod nedorit. Și, ajungând la simpatie, 

aceasta poate fi descrisă ca o implicare mai profundă față de 

cealaltă persoană.  

Adică ai sentimente pentru celălalt și nu alături de celălalt, 

ca în cazul empatiei. Există și persoane care nu sunt nici 

empatice, nici apatice, nici cu simpatie, ci neutre. Cu lipsă de 

interes și grijă pentru o altă persoană. N-au nici o treabă cu ce 

se întâmplă în jur. 

Le-am văzut și le vedem pe fiecare zilnic. Lecții de învățat! 
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Fragilitatea ființei umane 

 

Viața ne face să trăim o realitate plină de intensitate și 

neprevăzut, cu consecințe imprevizibile, unele mai bune, altele 

nu, care nu rămân fără să lase urme. În acest necunoscut, 

învățăm și avem de învățat multe lecții.  

Unii le învață, alții continuă să le ignore. Uitând să răspundă 

la întrebarea: ce este, oare, mai fragil decât ființa omului? Iată de 

ce ar trebui ca principala lecție pe care o avem de învățat este 

cea a fragilității ființei umane, a redescoperirii adevărurilor 

simple și a nevoii de a ne comporta în acord cu propria noastră 

structură.  

Viața nu este doar un șir de ambiții, orgolii sau mize mereu 

reînnoite, ci și un exercițiu spiritual ce trebuie aplicat și 

îmbogățit cu consecvență, nu limitându-ți dorințele și aspirațiile 

firești, ci adaptându-le acelor nevoi care pot menține echilibrul 

interior și pacea sufletească. Am învățat asta de la Anca Ramona 

Selejan, de la Atma Hari, de la Firuța Deac! 

Trebuie să trăiești printre oameni și alături de ei. Lecții de 

învățat! 
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Nu vă obișnuiți cu răul! 

 

Am mai vorbit despre experimentul broaștei. Psihologii au 

preluat această teorie a broaștei, constatând că are multe în 

comun cu felul în care reacționează oamenii. Atunci când 

pericolul e evident, reacționăm imediat pentru a ieși din acea 

situație periculoasă, ori pentru a ocoli dezastrul.  

Instinctul de conservare e prompt. Când însă răul ne este 

servit în doze mici, nu-l luăm în seamă și încercăm să ne 

adaptăm pentru a merge mai departe.  

Reacționăm prompt în fața unei amenințări clare: fugim, 

țipăm, lovim, ne apărăm cumva. Dacă amenințarea este de o 

intensitate suportabilă, ne adaptăm. Dacă vă recunoașteți în 

vreunul dintre aceste portrete, săriți din oală! Nu vă obișnuiți 

cu răul! 

Lecții de învățat! 
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Gândirea pozitivă 

 

Gândirea pozitivă este un mod înțelept de a înţelege şi de a 

te bucura de viaţă. O sumă de principii realiste şi corecte faţă 

de tine însuţi. Poate fi, pe de o parte, efect, pe de alta, cauză, 

fiindcă fiecare gest, fiecare acţiune, fiecare fapt au o cauză şi 

generează un efect.  

Omul este produsul gândurilor lui; el devine, în timp, ceea ce 

gândește. Mintea sănătoasă înseamnă realism, forţă şi nu în 

ultimul rând, frumuseţea vieții. Un lanţ pozitiv, pe care omul și-l 

poate construi singur. În favoarea sa.  

Pesimistul vede dificultăți în orice oportunitate. Optimistul 

găsește oportunități în orice dificultate. Atunci când iubești 

viața, viața te iubește la rândul ei. O persoană iubitoare trăiește 

într-o lume iubitoare. O persoană ostilă trăiește într-o lume 

ostilă. 

Cineva spunea că gânditorul pozitiv zărește invizibilul, 

simte intangibilul și realizează imposibilul. Atitudinea pozitivă 

poate să nu îți rezolve toate problemele, dar te ajută să vezi 

viața cu alți ochi.  

Fiindcă viața pare câteodată a fi ca un naufragiu, dar nu 

trebuie să uităm să cântăm în bărcile noastre de salvare. Dacă nu 

îți place un lucru, schimbă-l; dacă nu poți să îl schimbi, schimbă 

felul în care gândești despre el.  

Temeți-vă mai puțin și sperați mai mult. Viața merită trăită 

cu o gândire pozitivă. Lecții de învățat!  
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Miracolul palmelor 

 

Mâinile noastre sunt un dar. Prin ele, transmitem dragostea 

inimilor noastre celor care ne înconjoară! Mâinile noastre pot 

crea un întreg univers. Mâinile muncesc, mângâie, lovesc, 

trădează… Toată viaţa e în mâinile noastre.  

Mâna este esența care ne reprezintă. Câte nu se pot spune 

despre mâini. Câte ceva despre mâinile tămăduitoare, despre 

miracolul palmelor e bine să știm. Fiindcă apropierea, atingerea, 

mângâierea (de care am fost privați în această perioadă) 

mijlocesc dialogul dintre oameni, în primul rând ca impact 

vindecător, energetic.  

Zona palmară cuprinde puncte şi zone corespunzătoare 

tuturor părţilor corpului şi organelor interne, inclusiv trasee ale 

meridianelor energetice, invizibile, dar prezente.  

De aici posibilitatea terapiilor energetice în zona palmelor, 

adică reflexologia palmară, despre care am vorbit de multe ori 

cu psihoterapeutul Zamfira Deac, maestru în bioenergie.  

În fiecare palmă avem un “portal” prin care putem transfera, 

conştient sau nu, energia necesară vindecării. Din păcate, astăzi 

ştim mai multe despre Univers decât despre propriul corp.  

Și multă lume nu admite natura energetică a tot ce ne 

înconjoară. Or, totul este energie, iar terapiile energetice au 

aplicabilitate nu doar în vindecarea corpului fizic, ci şi a celui 

emoţional, mental, spiritual. Lecții de învățat!  
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Povestea Oanei 

 

Am avut bucuria s-o cunosc și să stau de vorbă cu Oana 

Sorescu, primul master trainer EFT (tehnici de eliberare 

emoțională) din România, practician Matrix reimprinting și 

deținătoare a multe altor calificări din domeniul dezvoltării 

personale.  

Un om care trăiește cu bucurie fiecare clipă a vieții ei. O 

femeie perfect sănătoasă. Dar asta nu înseamnă că așa a fost tot 

timpul. Cu ani în urmă, a fost diagnosticată cu cancer și i s-au 

dat două luni de trăit…  

Aici a început totul. Iar momentul culminant și declanșator 

de vindecare a fost atunci când a înțeles că tot ceea ce se 

petrece în viețile noastre și mai ales în corpurile noastre 

depinde doar de noi, depinde de felul în care noi percepem 

realitatea, de convingerile și credințele noastre.  

Momentele sale de căutare, de învățare, de acceptare au făcut-

o să înțeleagă că toate emoțiile negative (nemulțumirea, frica, 

grijile exagerate, invidia, tristețea, neîncrederea, nehotărârile) 

frustrează corpul, creând dezechilibre energetice.  

Noi suntem energie pură și bolile apar în urma dezechilibrelor 

energetice și numai de noi depinde vindecarea și bucuria unei vieți 

sănătoase.  

Oana Sorescu a învățat pentru ea, dar a făcut un mod de viață 

din a-i învăța și pe alții să înțeleagă că gradul tău de sănătate și 

confort emoțional depinde doar de alegerile conștiente și 

inconștiente pe care le faci. Că singura persoană ale cărei emoții și 

comportament le poți schimba ești tu. Lecții de învățat!  
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Psihologia comportamentală 

       

Psihologia comportamentală încearcă să explice de ce 

oamenii acționează haotic, într-un mod autodistructiv, sunt 

iraționali și incapabili să evalueze riscurile, manipulabili, 

dovada elocventă fiind situația economică și socială actuală. 

Omul a creat cele mai sofisticate computere, a împins 

tehnologia inimaginabil, dar el nu este computer. Spre deosebire 

de computer, care execută cu exactitate comenzile, omul a deprins 

capacitatea de a se minți și de a crede în minciunile lui și ale 

altora. Așa de simplu explică psihologul Natalia Chiș! 

A devenit irațional într-un mod predictibil, are dificultăți 

în a lua decizii raționale atunci când se confruntă cu situații 

imprevizibile. Covid 19 arată că cetățeanul secolului XXI are o 

capacitate redusă de adaptare la diferitele moduri de viață 

impuse. Vedem cum comunități întregi se răscoală împotriva 

măsurilor de izolare și distanțare socială.  

Acum ies la iveală eșecurile compromisurilor de ani și ani, 

a experiențelor, de multe ori, falsificate despre oameni. Masele 

surprinse de izolare sunt prea numeroase, iar frustrarea socială 

și economică se întrevăd a fi fermentul șocului postpandemic. 

Lecții de învățat! 
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Pandemia știrilor false 

 

Suntem în plină pandemie nu doar de Covid 19, ci trăim și 

o pandemie a știrilor false. Mai multe și mai perfide ca oricând. 

Îndreptate spre oricine și spre orice, pentru a crea frică și 

teamă, pe de o parte, sau nesupunere și nerespectarea legii, pe 

de alta. Există viruși pandemici despre ce face Guvernul, 

despre deciziile sale, despre vaccin, despre imunizare...  

Apoi, în reluare, aflăm că virusul a fost creat în laboratoare 

secrete... Că vaccinul anti-Covid va duce la îmbogățirea unui 

așa zis guvern care stă deasupra tuturor... Că OMS este în 

slujba ocultei mondiale... Că pandemia cu coronavirus este un 

pretext pentru noi revoluții „colorate”...  

Că rețelele 5G sunt sursa virusului și că odată cu virusul ni 

se vor implanta și nanocipuri care... Că virusul se răspândește 

pe criterii rasiale și de vârstă... Că pandemia este o făcătură etc.  

Citim și auzim zilnic că Uniunea Europeană și-a cam pierdut 

valorile morale care i-au stat la bază; că se va dezintegra; că nu va 

putea supraviețui în urma șocului politic și economic care va 

urma...  

Alte știri false despre NATO, despre SUA, despre conspirații... 

pe toate reţelele de socializare, încât e greu să mai deosebești 

adevărul de fals. Ce să alegi și ce să mai crezi?  

Distanțați-vă de bombardamentul mediatic! Selectați doar  

informații oficiale! Protejați-vă pe voi și pe ceilalți, cu cele mai 

simple măsuri; masca, spălatul pe mâini, evitarea aglomerațiilor! 

Aer liber! 

Lecții de învățat! 
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Patologia urii 

        

Perioada în care am trăit sub spectrul unui virus invizibil, 

dar care se vede în ceea ce suntem noi, ne arată, fără mască,  

așa cum suntem.  Ne-a permis și introspecții: ce face omul în 

situații de criză; ce sentimente îl încearcă; de ce urăște; de ce 

nu mai iubește; cât  e egoism și cât întrajutorare în acțiunile 

sale; de ce se înstrăinează; de ce doare singurătatea... și multe 

se pot înșirui aici.  

Și ajungem la patologia urii. Care dă în clocot! Urâm că 

stăm în casă, urâm vecinii, urâm sistemele, căutăm nod în 

papură la orice, ne urâm până și pe noi înșine. Așa încât, stai să 

te întrebi dacă ura este o emoție, sau o decizie conștientă.  

Și ajungi la concluzia că ura este un lucru pe care l-am 

învățat. Și l-am învățat bine! Iar când ura care se revarsă devine 

colectivă, trebuie să ne întrebăm spre ce se îndreaptă societatea 

omenească?  

A ajuns, oare, omul contemporan la incapacitatea de a 

înțelege, accepta și adapta la nou? Familia nu mai e la modă, 

biserica e privită ca un focar de infecție, educația e perimată, 

ideologiile sunt depășite. Viața este rănită. Iar ura nu e altceva 

decât produsul unei vieţi rănite.   

Retrăim, parcă, vremurile în care se lupta din greu pentru 

crearea omului nou. Și acesta, iată, a apărut.  Născut din ură și 

răzbunare. Nimic nu-i mai face plăcere! Îl deranjează totul! 

Ucide, rănește, trăiește fără iubire de semeni, ci doar pentru 

putere. 

Uitând că ura față de aproapele tău este moartea sufletului. 

Lecții de învățat! 
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Puneți preț pe oameni! 

 

Bun, rău, frumos, urât, altruist, mânios, omul este cea mai 

mare dintre toate minunile! Unii înțelepți au spus că omul este 

măsura tuturor lucrurilor. Că nimic nu este mai straniu în ființa 

umană decât deosebirile și contradicțiile care îl definesc. 

A te ocupa de oamenii cu care lucrezi şi a-i coordona este 

o abilitate de preţ. Dacă credeţi că o aveţi sau că o puteţi 

dobândi, folosiţi-o. Puneţi preţ pe oameni. Întrebaţi-vă dacă 

sunt eficienţi şi sunt încadraţi în funcţia potrivită! Dacă le sunt 

satisfăcute dorințele! Dacă sunt fericiţi la serviciu! Dacă se 

înţeleg cu ceilalţi... 

O echipă  se conduce prin puterea exemplului! Suportul 

oferit echipei (oricare ar fi activitatea care trebuie dusă la bun 

sfârşit) este foarte important. Motivaţi-vă echipa! Informaţi 

bine, întotdeauna, pe toată lumea. Nu puteţi acuza pe cineva că 

nu şi-a făcut treaba cum trebuie, dacă nu l-aţi informat corect şi 

nu aţi verificat dacă a înţeles. 

A mulţumi oamenilor, după ce aceştia şi-au îndeplinit 

sarcinile, este o condiţie la fel de importantă. Dăruiți mulțumiri! 

Aşa ziceau bunicii noştri: „din ce ai, și din ce dai, poți să-ți faci 

rai!” Dar să nu uităm că nimic nu ne poate mulțumi dacă nu 

suntem noi mulțumiți cu noi! 

Lecții de învățat! 
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Între bine și rău 

 

Mereu între bine și rău! Se întâmplă, pentru că fiecare 

societate are avantaje și dezavantaje. În societatea modernă, 

civilizată, cum a intrat în limbajul uzual, omul duce o luptă 

permanentă între bine și rău.  

De aceea e bine să învățăm cum să fim mai echilibrați. Ce 

valori e bine să avem și de la care să nu abdicăm. Dacă ai 

valori bine definite, atunci ai sens și semnificație în viață, ești 

mai rezistent la stres și la probleme psihologice, pentru că 

aceste valori funcționează ca un mecanism de protecție.  

Din păcate, majoritatea oamenilor își formulează dorințele 

și preferințele cu ajutorul verbului a trebui: trebuie să muncesc, 

trebuie să fac, trebuie să ascult, trebuie să învăț... Ignorând 

flexibilitatea psihologică.  

Formule de genul îmi doresc să... fiind mult mai avantajoase 

pentru viața cotidiană. Viața trebuie să fie sinceră, liberă, 

plăcută, în termeni de preferințe, fără valori rigide. 

Într-o situație negativă de viață un om sănătos reacționează 

cu emoții negative. Ia încercați și varianta următoare: Când ești 

frustrat, fii nemulțumit; când pierzi ceva nu fi încrâncenat, ci fii 

trist; când te confrunți cu un pericol, fii îngrijorat, nu înfricoșat; 

când ai greșit, să-ți pară rău!  

Suntem mereu între bine și rău! Lecții de învățat! 
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 Modelarea timpului 

 

Cei care studiază omul, ca ființă umană, spun că viața este 

opera spirituală a timpului! Că timpul ne modelează și poate de 

aceea suntem și schimbători ca el! Că ne maturizăm odată cu 

timpul. Și de aici și întrebări precum: Când putem spune că 

suntem maturi? Când putem spune că am crescut? Care trebuie 

să fie criteriul de judecată: vârsta sau maturitatea gândurilor și 

a comportamentului? 

Și odată ajunși aici, intervine și spusa lui Oscar Wilde: 

"Când ești tânăr, crezi că știi totul; când ajungi la maturitate, 

începi să te îndoiești de tot, iar când îmbătrânești, ajungi să 

crezi totul".  

Iar psihologii spun că mintea și sufletul nu merg întotdeauna 

pe același drum. Că nu întotdeauna ce vrea sufletul e pe placul 

minții și invers. Așa că e bine ca acestea să trăiască în armonie. 

Pandemia globală ne-a făcut să ne punem multe întrebări. 

Și cea mai vizibilă este legată de ce îi trebuie omului cel mai 

mult? De ce îi este foame? De mâncare sau de comunicare? De 

recunoștință? De înțelegere? De iubire?  

Statisticile arată că indiferent de vârstă și de timp, omul 

tânjește cel mai mult după iubire. O confirmă marele Einstein, 

care spune că există o forță extrem de puternică, pentru care, 

cel puțin până în prezent, știința nu a găsit o explicație formală. 

Această forță universală este iubirea. Lecții de învățat!  
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Gestionarea timpului 

 

Dacă vorbim de modelarea timpului, de ce să nu vorbim și 

de gestionarea timpului? O abilitate esenţială. Ea începe cu 

stabilirea priorităţilor în tot ceea ce întreprindem şi identificarea 

celor mai importante activităţi şi a sarcinilor-cheie aferente 

acestora. Ce avem de făcut, care sunt obiectivele şi priorităţile, 

în ce ordine trebuie rezolvate, care este scopul acestora, ce 

aștept și ce se așteaptă de la mine?  

De timp depinde și de cum știm să-l gestionăm! Mereu ne 

plângem de lipsa de timp. Dar dacă vrem cu adevărat, îl găsim! 

În folosul nostru! 

Una din barierele cele mai mari în gestionarea eficientă a 

timpul este amânarea. Oamenii amână să facă un lucru pentru 

că: nu-l găsesc interesant, îl consideră prea dificil, nu ştiu de 

unde să înceapă. 

Sfaturi utile pentru gestionarea eficientă a timpului: Nu 

ignorați importanța unei planificări a timpului! Concentraţi-vă 

pe activităţile de pe urma cărora veţi avea de beneficiat pe 

termen lung! Încercaţi să țineți o evidență, pentru a vedea cât 

timp vă ia în realitate să faceţi ceva!  

Fiţi realiști când estimaţi timpul necesar unei activităţi! 

Ajutați-i pe cei cu care lucrați, dar evitați să spuneți: “lasă, că 

mă ocup eu”! Nu puteţi face totul singur! Recunoaşteţi meritele 

celorlalţi! Mulţumiţi întotdeauna tuturor pentru contribuţia lor, 

fie ea mare sau mică!  

Nu lăsa pe mâine, ce poți face astăzi! Lecții de învățat!  
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Timpul se grăbește. Și noi cu el! 

 

Auzim și chiar simțim că timpul se grăbește și se condensează. 

Se grăbeşte şi ne grăbeşte. O avere dacă ai pierde, cu muncă 

stăruitoare şi voinţă de fier, o poţi recâştiga! Şi multe dacă ai 

pierde, cu răbdare le mai poţi recupera. Dar timpul, oricât ai da, 

odată ce a trecut, s-a dus pentru veşnicie.  

Valoarea timpului întrece orice preţuire. Timpul, ce nemăsurată 

bogăţie! Toţi oamenii îl au în mod egal, doar că nu toţi îl preţuiesc 

în mod egal. Unii se plâng că au prea mult timp liber, altora nu le 

ajung cele 24 de ore, câte are ziua, dacă nu s-or fi condensat şi 

acestea!  

Potrivit concluziilor lui Albert Einstein, spaţiul este inseparabil 

de timp. Perceperea subiectivă a timpului şi a  spaţiului este 

importantă pentru organismele vii. Fiecare organism viu percepe 

timpul și spațiul potrivit programului cerebral individual.  

Creierul uman poate modifica perceperea subiectivă a 

scurgerii timpului, în corelaţie cu factori de mediu. Există zone 

geografice în care timpul perceput prin simţurile noastre se dilată. 

La fel sunt zone în care timpul subiectiv se scurtează.  

Prin urmare, avem posibilitatea să ne prelungim sau să ne 

scurtăm durata vieții terestre, în funcție de locul în care ne aflăm. 

Noi, oamenii “moderni”, din păcate, am bulversat relația dintre 

timp și spațiu! Lecții de învățat!  
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De ținut minte 

       

Nu despre energia electrică voi vorbi, ci despre energia 

interioară pe care o avem și care este mina de aur pentru suflet. 

Combustibilul care ne pune în mișcare. De aceea, ea trebuie 

folosită eficient, conservată și regenerată.  

E bine să nu ne lăsăm influențați de oamenii care au o 

părere despre tot ce există și să fim atât de politicoși încât să îi 

ascultăm fără reacție. Doar dându-i jos de pe piedestalul pe 

care s-au urcat singuri ne putem ține la distanță de cei care ne 

influențează viața în mod negativ. 

Dalai Lama, marele lider spiritual tibetan, ne dezvăluie cum 

ne putem proteja împotriva hoților de energie. 10 sfaturi de ținut 

minte. Renunţă la oamenii care vin la tine doar pentru a se plânge, 

pentru a-şi spune nemulţumirile; Plăteşte-ţi datoriile la timp; Ţine-

ţi promisiunile; Ori de câte ori este posibil, renunţă la ceea ce nu 

faci cu plăcere; Oferă-ţi permisiunea de a te odihni dacă te afli 

într-un moment în care ai nevoie de odihnă; Aruncă lucrurile de 

care nu mai ai nevoie; Acordă prioritate sănătății tale; Ia măsurile 

necesare pentru a nu mai tolera acțiunile toxice ale partenerului 

sau prietenilor; Nu te împotrivi unei situații pe care nu ai cum să o 

schimbi; Iartă.  

Întotdeauna poți alege ca durerea respectivă să devină doar o 

amintire. Lecții de fiecare zi! 
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Civilizația consumului și risipei 

 

Avea dreptate Papa Mujica. Că ne-am născut să consumăm 

și iar să consumăm, că trăim o viață a risipei și irosirii. Că am 

ajuns o civilizație împotriva simplității, împotriva ciclurilor 

naturale! Că am ajuns o civilizatie împotriva libertății de a avea 

timp liber pentru a ne bucura de relațiile interumane și de 

lucrurile extraordinare: dragostea, prietenia, aventura, solidaritatea 

și familia…  

"Haideți să nu mai cârpim plecând de la consecințe, spunea 

fostul președinte uruguayan, haideți să ne gândim la adevăratele 

cauze, în această civilizație a risipei, care nu face decât să ne 

irosească viețile.  

Haideți să ne concentrăm pe faptul că viața noastră este un 

miracol, că nu este nimic mai de preț decât ea. Și că datoria 

noastră biologică este de a respecta viața, să o facem mai bună și 

să înțelegem că nu este banul, suntem noi.” 

Lumea are nevoie de lideri care să depășească individualismul, 

pentru că în loc de a guverna globalizarea, acum ea ne guvernează 

pe noi. Lecții de învățat! 
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Durabilitatea - ca proces creator 

 

Este îndeobște cunoscut că durabilitatea este un proces 

creator, de echilibrare la nivel local, care se extinde în toate 

domeniile de decizie locală. Aceasta asigură managementul 

așezărilor umane, de la sat la municipiu, județ sau țară, evidențiind 

activitățile care asigură echilibru ecosistemelor.  

Astfel încât comunitățile să poată opta, în cunoștință de 

cauză, pentru decizii care reprezintă nu doar interesele 

generațiilor actuale, ci și pe cele ale generațiilor viitoare. La 

care trebuie să ne gândim mai mult. Și nu doar să ne gândim, ci 

și să acționăm. 

Dacă înțelegem că atmosfera, solul, apa sau pădurile sunt 

factori limitativi pentru durabilitate, putem promova și dezvolta o 

economie pentru durabilitate, cu investiții în favoarea capitalului 

natural și încurajarea sporirii acestuia, investiții menite să reducă 

presiunea asupra mediului natural. 

Distribuirea inechitabilă a bogățiilor, nu numai că produce 

comportament nedurabil, dar face și ca acest comportament față 

de natură să fie mai greu de modificat. De aceea e importantă 

integrarea nevoilor sociale și utilizarea forței de muncă și a 

spațiului locativ cu protecția mediului. 

Vorbim aici de folosirea mai bună a terenurilor, de transportul 

în comun, de furnizarea energiei, astfel încât condițiile de viață 

ale omului să nu aibă de suferit. Noțiunile de interdependență 

regională echitabilă vor permite echilibrarea traficului dintre 

orașe și zonele rurale. 

Lecții de învățat! 
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Dizarmonia lumii globale 

 

Dacă am vorbit despre armonia globală, de ce să nu vorbim și 

despre dizarmonie? Semnul fundamental al secolului în care trăim 

îl constituie, din păcate, nu cursa spre armonie, ci ameninţarea 

autodistrugerii! Asistăm la dizarmonia lumii globale, la pandemii, 

la curse ale înarmării, la relocare de teritorii, la dorinţa de a 

stăpâni şi a domina.  

Ignorând istoria, mai recentă sau mai îndepărtată, care ne 

arată că ura conduce la ură, că războiul nu duce la pace, că o 

civilizaţie armonioasă, cu atât mai mult cu cât aceasta este 

globală, nu se construieşte cu ură! Fraza aceasta, nemodificată, o 

repet de multe ori! 

Şi de aici întrebări precum: cum putem merge înspre 

crearea de armonie între oameni, deja divizaţi de credință, rasă, 

cultură, originea geografică, putere economică? Cum poate să 

apară armonia globală într-o diversitate nelimitată şi într-o 

unitate în diversitate? 

Și un răspuns simplu, dar nu ușor de realizat! Este nevoie 

de educație globală. Care să țină seama de multiculturalism, de 

diversitatea formelor culturale, de idealurile sociale, morale, 

politice, economice şi ecologice ale omenirii!  

Dacă înțelegem asta, înțelegem și că educația armonioasă 

creează şi o conştiinţă armonioasă globală! Conștientizarea 

convieţuirii într-o lume globalizată și a rolului nostru ca 

cetățeni ai acestei lumi sunt la ordinea zilei!  

Destinul uman va fi ceea ce vom face noi din el! Din nou o 

frază repetată! Lecții de învățat! 
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Educaţie pentru sănătatea Pământului 

 

Avem un singur pământ. El este casa noastră şi viaţa 

noastră. El ne asigură aerul, apa, hrana şi resursele de care avem 

nevoie. Fie şi atât de sumar spus, înţelegem de ce se pune sau ar 

trebui să se pună, accent pe educaţia pentru sănătatea și ocrotirea 

Pământului.  

Cu atât mai mult cu cât oamenii folosesc abuziv resursele 

naturale, taie pădurile, erodând solul, poluează aerul şi apa, 

creează deşeuri periculoase, distrug  natura într-un ritm fără 

precedent în istoria vieţii pe pământ.  

Mulţi experţi sunt îngrijoraţi de faptul că, dacă acest ritm de 

distrugere continuă, vom fi martorii distrugerii treptate chiar a 

sistemelor care sprijină viaţa pe pământ.  

Problemele de mediu trebuie abordate de întreaga comunitate, 

iar educaţia trebuie să fie o parte integrantă a soluţiei. Educaţia 

ecologică poate ajuta oamenii să înveţe cum să gândească, inclusiv 

cum să rezolve problemele, să ia decizii, să cântărească opţiunile şi 

să alinieze valorile cu acţiunile personale.  

Educaţia de mediu poate ajuta oamenii să câştige cunoştinţe, 

deprinderi, motivaţii, valori şi angajamentul de care au nevoie 

pentru a gospodări eficient resursele pământului şi de a-şi asuma 

răspunderea pentru menţinerea calităţii mediului. Lecții de învățat! 
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Despre oameni și natură 

         

Oamenii devin tot mai neglijenți în raporturile lor cu 

natura și mediul înconjurător, consumă mai mult decât e nevoie 

resursele, astfel încât planeta nu ne mai suportă. Impactul 

ultimilor 100 de ani îl vedem și îl simțim. Suprapopularea, 

risipa sau schimbările climatice, toate acestea se întâmplă și 

suntem primii care le trăim pe pielea noastră. 

Degradarea mediului și riscurile asupra sănătății, dar și 

asupra supraviețuirii omului sunt alarmante. Se trag semnale de 

alarmă despre poluare, despre consum irațional, despre dispariția 

pădurilor, despre afectarea biodiversității! 

Dar ne îndepărtăm de construirea unui viitor în care oamenii 

trebuie să trăiască în armonie cu natura. Utilizand rațional 

resursele, conservând biodiversitatea, reducând poluarea și 

consumul irațional... Citim știri alarmante și gândim că mai e mult 

până atunci. Lecții de învățat! 
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Responsabilitate pentru clima globală 

 

Încălzirea globală își arată tot mai frecvent efectele asupra 

mediului și vieții omului. Dacă efectul de seră nu va fi stopat, sau 

măcar diminuat, repercusiunile asupra vieții și naturii vor fi din ce 

în ce mai nocive. 

Vorbim aici despre protejarea pădurilor, dar vedem dezastrul 

produs de despăduriri; despre emisiile de bioxid de carbon, 

despre exploatarea irațională și poluarea apelor, fie că vorbim 

despre ape curgătoare sau mări și oceane. 

Evenimentele climatice extreme, valurile de căldură, în 

alternanță cu scăderi bruște de temperatură, perioadele de secetă şi 

de inundaţii sunt tot mai frecvente şi mai intense, cu impact 

asupra sănătății și cu consecințe dăunătoare asupra economiei.  

Iar politicile şi eforturile de reducere a acestora sunt aproape 

inexistente. Lipsesc strategiile şi acţiunile de adaptare la impactul 

schimbărilor climatice, iar ţările mai puţin dezvoltate, printre care 

se numără și România, sunt printre cele mai vulnerabile, având 

cea mai redusă capacitate financiară şi tehnică de adaptare. 

Parlamentul European afirmă că țările UE ar trebui să își 

dubleze cel puțin contribuțiile la Fondul verde pentru climă, la 

nivel internațional. Statele membre ale UE sunt cei mai mari 

furnizori de finanțare publică a combaterii schimbărilor climatice, 

iar bugetul UE ar trebui să respecte pe deplin angajamentele 

internaționale ale Uniunii.  

La noi, doar în campaniile electorale se vorbește, dar în 

șoaptă, despre nevoia unui mediu curat, despre respectul pentru 

natură. Lecții de învățat! 
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Sărăcie și bogăție 

 

Sărăcia și bogăția sunt două extreme. Tot mai vizibile într-o 

lume globalizată. La mijloc ar trebui să fie starea normală. Dar 

oare mai există starea normală?  

Am avut ocazia să iau parte la multe întâlniri ale oamenilor 

cu bani. Să văd că oamenii bogați pot să fie în pas cu moda, sau 

șocant de simpli și ignoranți în ceea ce privește regulile 

interpersonale prin care funcționează restul lumii.  

Am văzut și cazuri în care bogăția poate crea singurătate. 

Altele, care nu reușesc să vindece durerea și boala. Să readucă 

sănătatea pierdută sau irosită. Iar viața ne demonstrează că și 

săracii și bogații își dezvoltă propria filozofie, după care se 

ghidează viața lor.  

Și privesc spre cele două lumi, din stânga și din dreapta, 

fiind, alternativ, mulțumiți sau nemulțumiți. Din care parte 

privești. Banul înstrăinează oamenii. Lecții de învățat!  
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Oamenii învaţă numai dacă vor să înveţe 

 

Știți din proprie experiență că oamenii învață numai dacă 

vor să învețe! Că învaţă cel mai bine exersând şi discutând 

despre cele învăţate. Învaţă cel mai bine într-un climat informal 

şi destins. 

Ca să învețe, oamenii au nevoie de stimuli noi! Şi, mai 

ales, oamenii învaţă lucrurile prin repetare. Studiile arată că 

dacă o persoană aude ceva o singură dată, există şanse de 10% 

să-şi reamintească un an mai târziu; dar dacă îl aude de 5 ori, 

şansa de a şi-l reaminti este de 90%. 

Vorbim despre oameni! Care sunt unici în felul lor. Unii 

învaţă anumite lucruri mai repede decât alţii! Ne amintim primul 

lucru pe care ni-l spune cineva! Ne amintim lucruri pe care le 

repetăm sau recapitulăm!  

Ne amintim lucrurile neobişnuite, extraordinare sau uimitoare! 

Ne amintim lucruri care au legătură între ele! Ne amintim ultimul 

lucru pe care ni l-a spus cineva! Uităm repede lucrurile bune 

auzite sau spuse, dar ținem minte multă vreme ceea ce ne jignește 

și ne nemulțumește! 

William Shakespeare spunea că peştii se prind cu undiţa, 

iar oamenii cu vorba înțeleaptă. Nu putem explica întotdeauna 

de ce dorim să învățăm un lucru, dar suntem convinși că în 

preajma cărților avem doar de învățat.  

Lecții de ținut minte! 
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Bogăția lucrurilor simple 

 

Oamenii învață, destul de greu, să redevină simpli. A fost 

nevoie să vină pandemia, ca să învățăm să redescoperim cititul, 

să ascultăm muzică, să facem sport, să medităm mai mult. Să 

ne redescoperim pe noi.  

Mereu grăbiți, am uitat că viața e făcută și din lucruri 

simple. Să nu ne grăbim mereu, să trăim contracronometru, să 

ne petrecem timpul vorbind la telefon sau scriind mesaje... 

Credem că suntem oameni ocupați și e bine ca lumea să 

vadă ce multă nevoie de timp avem. Și timpul nu ne ascultă. Și 

curge, nepăsându-i de noi. Noi, care avem o singură viață și un 

singur timp de trăit.  

Am spus-o de multe ori și o repet și acum: omul nu se 

naște la întâmplare și de aceea, nici nu trebuie să trăiască la 

întâmplare. Nimic nu se produce la întâmplare și, chiar dacă 

putem găsi explicații pentru tot ceea ce se întâmplă, trebuie să 

înțelegem și să învățăm de la viață.   

Să vedem că ne complicăm viața cu lucruri care, în final, 

nu mai contează. Viața poate reprezenta o expresie a sinelui tău 

autentic dacă înveți să te privești mai mult în interior, să vezi cât 

de minunată e natura și cât de necesare sunt anotimpurile pentru 

propriul bioritm! 

Cât de frumos înfloresc florile dacă le vorbești, cât de 

minunată e starea de grație cunoscută sub numele de «bogăția 

din lucrurile simple». Lecții de învățat!  
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Identitatea și nevoia de resetare 

 

E multă schimbare în lumea pe care o traversăm. Fie că 

vorbim despre viața personală, sau profesională, despre cea 

culturală sau socială. Lumea nu va mai fi la fel după pandemie! 

Această propoziție nu doar o auzim, ci o simțim.  

Deși încă nu știm magnitudinea schimbărilor, un lucru e 

sigur. Avem nevoie de resetare, că tot e la modă digitalizarea, ca 

să putem să conviețuim cu noua realitate. 

Dacă vorbim despre viața profesională, pentru mulți oameni 

ocupația pe care o au este o componentă importantă din cine sunt 

ei. Și e foarte important ce impact va avea amestecul slujbei în 

viața privată. În condițiile în care biroul din sufragerie deja ne 

invadează intimitatea, iar meeting room-ul din dormitor ne 

dezvăluie mai mult din ceea ce suntem. 

Vorbeam cu persoane pentru care vestimentația era un 

accesoriu de personalitate. Doar nu se spune de multe ori că haina 

îl face pe om? Și care îmi spuneau despre ținuta... pandemie. 

Adică treningul, pantalonii scurți sau halatul comod.  

Cum spațiul public s-a micșorat, vestimentația nu prea mai 

contează. Noroc cu Zoom-ul și cu personalizările live stream 

room. Dar care mai este individualitatea noastră în atari condiții? 

Din păcate, prin digitalizarea accelerată, viața din realitatea 

fizică este din ce în ce mai mult completată cu cea din spațiul 

virtual. Și nu e bine ! Lecții de învățat! 
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Omul viitorului 

          

De-a lungul istoriei sale, omenirea a fost amăgită cu multe 

utopii. Dar mai mult ca oricând, astăzi parcă şi-a pierdut 

controlul, a pierdut legătura cu Dumnezeu şi cu Pământul! 

Lumea modernă trece printr-o severă criză morală. La care 

asistăm cu o stranie şi inconştientă pasivitate.  

Pasivitate  care este expresia nivelului din ce în ce mai scăzut 

al conştiinţei umane. Și de aici concluzia că în acord cu 

întreaga cunoaștere, începând de la tradiţiile spirituale ale lumii 

antice, traversând istoria religiilor şi ajungând la achiziţiile 

celor mai noi descoperiri ale ştiinţei despre om şi Univers, este 

nevoie de o altă conştiinţă. De o ştiinţă a conştiinţei. 

 Care spune că omul viitorului va fi unul inițiatic, 

spiritualizat, conştient de originea sacră şi de sensul venirii sale 

pe lume. Adică evoluţia omului este evoluţia conştiinţei sale. 

Omul are nevoie de o altă istorie, propice armoniei dintre sine 

şi Univers, dintre sine şi natură, dintre oamenii de pretutindeni. 

De la o religie, la alta, de la o cultură la alta... 

Egalitatea în fața şanselor, accesul la resurse, securitatea 

persoanei, pacea şi armonia dintre oameni nu pot deveni 

realitate decât în condiţiile unei mutaţii în conştiinţă și gândire. 

Lecții de învățat! 
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«Trestia cugetătoare» 

 

Blaise Pascal a abandonat matematica și științele exacte și 

și-a dedicat viața filozofiei și teologiei. În cugetările sale, 

acesta spune că  primul lucru care i se oferă omului, când se 

priveşte, este corpul său.  

Adică o părticică de materie ce-i aparţine. Dar pentru a 

înţelege ce este această materie, trebuie să o compare cu tot 

ceea ce se află în jurul său. Să vadă ce este el prin comparaţie 

cu întreaga existenţă.   

La urma urmei, ce este omul în natură? – se întreabă Blaise 

Pascal. Și tot el dă răspunsul:  Nimic în raport cu infinitul, tot 

prin comparaţie cu neantul, un lucru de mijloc între nimic şi 

tot. El este infinit de îndepărtat de ambele extreme...  

„Să ne cunoaştem, deci, puterile; suntem ceva şi nu suntem 

nimic, adaugă filozoful. Omul nu ştie pe ce treaptă să se aşeze. 

El trăieşte în rătăcire. Simte în el urme ale unei stări de fericire 

din care a căzut şi pe care nu o poate redobândi; o caută cu 

nelinişte şi fără succes peste tot..."  

Aici stă începutul luptelor dintre filosofi. Unii dintre ei îşi 

dau osteneala de a-l ridica pe om, descoperindu-i măreţia, iar 

alţii de a-l coborî, făcându-l să-şi vadă decăderea. Fiecare 

tabără se serveşte de argumentele celeilalte.  

Omul nu este decât o trestie, cea mai slabă din natură; dar 

este o trestie cugetătoare, spune filozoful. Toată măreţia omului 

stă în cugetare.  

De aici trebuie să purcedem. Să ne silim a cugeta frumos. 

Lecții de învățat!  
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În viață, e bine să fii om! 

 

Experiențele prin care treci te învață că în viață e bine să 

fii om. Un om de valoare şi nu neapărat un om de succes, 

pentru că dacă nu îţi păstrezi sufletul, succesul este efemer. În 

viață e bine să nu judeci, ci să înțelegi, să te pui în locul 

celuilalt. Adică să empatizezi!  

Am câțiva prieteni de suflet, care transformă fiecare 

întâlnire în adevărate ședințe terapeutice. Într-o școală pentru 

suflet. O școală din care se desprind nu doar învățăminte, ci și 

plăcerea conversației, care înmulțește bucuriile și înjumătățeste 

necazurile.  

Asta însemnând, în primul rând, zborul spiritului pe 

deasupra amănuntelor vulgare, cum bine spunea Antoine de 

Saint-Exupery. E bine să înveți să te autodepășești, dar să 

rămâi bun! A ţinti totdeauna spre înălțimile spiritului, spre 

lumină și bunătate e bucurie pentru suflet.  

Acestea merită îmbinate cu iubire, credință și iertare. Un 

permanent urcuș! Nu este un drum lin, dar nu trebuie să te 

oprești! Valoarea unui om rezidă  în ceea ce dă celorlalți și nu 

în ceea ce primește de la ceilalți.  

Mai este ceva de ținut minte! De la oricine poți învăța, dar 

de la unii oameni poți învăța doar să nu fii ca ei! Lecții de 

învățat!   
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Schimbarea din noi 

 

Schimbarea este întotdeauna destul de grea, fiindcă suntem 

nevoiți să ieșim din zona de confort… Dar nu trebuie să uităm 

că viaţa normală este una cu probleme! Și în popor se spune 

că oamenii au probleme pe măsura lor. Dar au și resurse pentru 

a le face față. Mulți însă nu sunt conştienţi de asta și rămân 

prizonieri într-o cochilie fără ieșire. Cred ei!  

Cel mai adesea auzi „nu pot”! Nu pot să mă las de fumat, de 

consumul de alcool, să scap de stres, să-mi rezolv problemele, am 

încercat şi am ajuns la concluzia că nu pot!  

Și se învârtesc într-un cerc, sau într-un labirint din care nu 

mai văd ieșirea. Chiar dacă au mai trecut și altă dată prin situații 

asemănătoare. Ce-i de facut ?  

Să înțelegem că modul de gândire creează credințe. 

Credințele creează atitudinea. Atitudinea creează emoții, stări, 

sentimente. Sentimentele creează comportamente. Comportamentele 

creează obiceiuri. Obiceiurile creează caracterul. Caracterul 

creează calitatea vieții unui om.  

Schimbarea are prețul ei, dar orice efort pentru schimbarea 

noastră interioara merită din plin. Omul are de ales dacă dorește 

să trăiască în continuare cu problema lui sau decide să facă ceva.  

Lecții de învățat! 
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Simboluri energetice 

 

În pandemie te gândești la orice. De ce nu și la simbolurile 

energetice? Chei de activare a diverselor energii emergente din 

însăşi sursa de lumină universală. În Reiki simbolurile 

reprezintă interfaţa dintre lumea noastră fizică şi lumea astrală.  

Reiki este o metodă care poate să completeze procedura de 

îngrijire medicală și care nu este o alternativă la actul medical.  

Cu Zamfira Deac, cu Anca Ramona Selejan, cu Radu 

Hădărean am vorbit adeseori despre Reiki. Ei spun că 

practicienii Reiki nu oferă rețete și nu fac diagnosticări. Ci, mai 

degrabă, Reiki este înțelepciune, combinată cu energie, care ne 

conectează la lumină și ne echilibrează.   

Chiar dacă istoria Reiki este una liniară, din ea au evoluat 

diverse ramuri, numeroşi maeştri tinzând să adauge noi tehnici 

şi simboluri. În Reiki, ca dealtfel în orice domeniu, etica este 

foarte importantă.  

Există câteva considerente etice care trebuie cunoscute și 

aplicate. Ei le știu și fac asta în activitatea lor! Lecții de învățat! 
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Psihoterapia prin bine 

 

Nu trăim sub globul de sticlă. Suntem la discreţia gândurilor 

şi acţiunilor noastre, suntem influenţaţi de mediul în care trăim. 

Chiar dacă fiecare dintre noi îşi doreşte să aibă acea stare de 

bine, nu toţi reuşim.  

La modul teoretic putem spune că e imposibil să alegem 

oamenii din jurul nostru, că ei vin și pleacă nechemați. Tot la 

modul teoretic putem spune că noi alegem în fiecare clipă 

oamenii din jurul nostru.  

Realitatea este probabil la mijloc! Toți oamenii pe care-i ai 

în jur îți influențează starea. Dacă ai oameni negativiști, 

deprimați, demotivați, încet, încet te vei adapta și vei fi unul 

dintre ei.  

În schimb, dacă ai oameni de un alt calibru, de la care poți 

învăța, care te pot inspira, situația se schimbă radical. E bine să 

ai în jur oameni cu care te simți bine, ai aceleași idei, te 

completezi și îți creezi confortul interior.   

Starea de bine influențează ceea ce ești, ceea ce faci și ceea 

ce ai! Te ajută să generezi rezultate profesionale remarcabile! 

Să-ți atingi obiectivele! Să muncești mai eficient cu rezultate 

mai bune! Să ai o viață personală mai bună!  

A ști să-ți gestionezi starea te poate transforma în omul 

care vrei să devii. Stresul, ura, invidia sunt favorabile bolii. 

Gândurile rele ne iau din viaţă, bucuriile ne dau viaţă. Lecții de 

învățat! 
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Stilul de viață 

 

Medicina şi cercetarea medicală rămân un domeniu prioritar 

dacă ne gândim că stilul de viaţă modern generează sau agravează 

boli sau afecţiuni care în urmă cu 100 de ani erau destul de rare.   

Dacă la începutul secolului al XIX-lea principalele probleme 

de sănătate erau reprezentate de bolile infecţioase, astăzi acestora  

adăugăm și afecţiuni ale societăţii de consum. Care se insinuează 

treptat și ne influențează sănătatea. 

Cancerul se află pe locul doi în lume în rândul cauzelor 

deceselor. Studiile arată că această boală, de cele mai multe ori 

incurabilă este cauzată, cel mai des, de stilul de viaţă nesănătos 

sau de anumite modificări ale structurii genetice.  

Dar tot studiile arată că peste 85% din cazurile de cancer 

pot fi prevenite. Tot de la stilul de viaţă vin şi diabetul şi bolile 

cardiovasculare. Oboseala (fizică, dar mai ales psihică) favorizează 

instalarea, iar stresul le întreţine. De aceea se apelează tot mai 

mult la lozinca Odihneşte-te şi fă mişcare!  

Nu sunt sfaturi gratuite. Printr-un stil de viață sănătos, bolile 

cronice netransmisibile pot fi prevenite, iar impactul lor poate fi 

redus în mod semnificativ. În pandemie, ne gândim în fiecare zi la 

comorbidități! Lecții de învățat! 
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Steve Jobs și capcanele gândului 

 

Nu știu de ce mi-a venit în gând Steve Jobs. Și totuși știu! 

Omul care a transformat lumea calculatoarelor, a muzicii și a 

telefoanelor mobile! Avea doar 56 de ani, când un cancer 

pancreatic i-a adus sfârșitul.  

Se pregătea intens pentru asta, iar spusele lui la întâlnirea cu 

studenții de la celebra universitate Stanford rămân emblematice. 

"Conștiința faptului că vei muri este cea mai bună cale de a evita 

capcana gândului că ai ceva de pierdut. Ești deja dezbrăcat. Nu 

există niciun motiv să nu-ți urmezi inima…"  

A fost cofondator al celei mai valoroase companii din SUA. 

A dăruit lumii iPod-ul, iPhone-ul și iPad-ul. Inteligența, pasiunea 

și energia lui au reprezentat sursa a numeroase inovații care au 

îmbogățit și au îmbunătățit viețile tuturor. Ocupa locul 110 în 

topul Forbes al miliardarilor lumii, poziția 34 în topul celor mai 

bogați americani și locul 17 în clasamentul Forbes al celor mai 

puternici oameni din lume.  

“A-mi aminti că o să mor curând este cel mai important 

instrument pe care l-aș fi putut găsi pentru a mă ajuta să iau 

deciziile importante în viață. Pentru că aproape orice – toate 

așteptările din exterior, toată mândria, toate fricile de a fi făcut 

de rușine sau frica de eșec – lucrurile acestea dispar toate în 

fața morții, lăsând în spate doar ceea ce contează cu adevărat.  

…Viața ta este limitată, așa că nu o pierde trăind existența 

altcuiva. Nu lăsa zgomotul opiniilor altora să îți înece vocea 

interioară…” Lecții de învățat!  
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Teama care inhibă 

 

Oamenii își doresc să revină la viața de dinainte de 

pandemie. Să circule fără teamă, să meargă la film sau la 

bibliotecă, să meargă pe stadioane, să plece în excursii. Cu 

toate acestea, pentru mulți s-a instalat teama. Teama nu doar de 

contaminare cu Covid 19, ci de efectele acestui virus asupra 

lor, a economiei, a societății în general.  

Restricțiile de tot felul îngreunează revenirea la o viață 

normală, nu doar a omului, ci și a activităților desfășurate de 

acesta. Care devin și ele mai riscante și mai costisitoare. 

Costurile cu materialele de protecție vor crește, reconfigurarea 

spațiilor de lucru și de birouri va avea și ea impact negativ. 

Oamenilor le scade apetitul pentru risc. Pe de o parte fiind 

teama, iar pe de alta și faptul că mediile în care funcționau până 

mai ieri devin și ele imprevizibile. Sunt suficiente motive care vor 

duce la renunțarea la proiecte, personale și profesionale, la 

proiecte de investiții, la nesiguranță pentru un viitor imprevizibil. 

Dar viața trebuie să meargă înainte. Au mai fost pandemii 

de-a lungul istoriei. Și viața a continuat. E bine să vedem partea 

plină a paharului! Și chestia cu drobul de sare nu se potrivește 

oricând.  

Lecții de învățat! 
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Puneți-va masca, dar nu vă dați jos viața! 

 

Există viață și în timpul pandemiei, dar și după ce aceasta 

va trece. Unii ne spun să învățăm să trăim cu virusul, uitând să 

ne spună că trebuie să conviețuim și cu noi înșine!  

Iar virusul care ne bântuie e mic copil pe lângă frica indusă! 

Și frica e cel mai periculos virus! Contaminează cel mai tare! 

Panica nu e de ajutor, însă informarea corectă și respectarea unor 

reguli simple sunt esențiale.  

Este și masca bună la ceva, dar evitarea zonelor aglomerate, a 

contactului direct cu alte persoane, a gesturilor cum ar fi: 

strângerea mâinilor, îmbrățișările, atingerea feței cu mâinile 

sunt cele mai sigure.  

De ce ne e așa de greu să înțelegem? Fiindcă nu știm că 

libertatea mea ține până unde se întâlnește cu libertatea ta. 

Ignorând și crezând că... mie nu mi se întâmplă! 

Măștile medicale nu ne pot proteja împotriva noului 

coronavirus, dacă nu ținem cont și de igiena mâinilor și de alte 

măsuri de prevenție. Puneți-vă masca, dar nu vă dați jos viața! 

Există viață și după coronavirus! Lecții de învățat! 
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Răutate și bunătate 

 

Nimic nu ne face mai necesari în lume ca iubirea și 

înțelegerea pentru semenii noștri. Bunătatea este lucrul cel mai 

valoros al omului, iar opusul ei – răutatea – începe acolo unde 

se sfârșește omenia.  

Și de cele mai multe ori oamenii se îmbolnăvesc de propria 

lor răutate. Zicea mama mea și zic și alții că răutatea este 

neîmblânzită, chiar dacă îi faci cel mai mare bine. Doamne, ce 

cuvinte înțelepte! 

Exemplele din viața noastră, din jurul nostru ne arată că 

bunătatea valorează mai mult decât averea, mai mult decât banii, 

mai mult decât onoarea, pentru persoanele care o posedă. Este 

fondul sufletelor alese.  

Este o sămânță care, semănată în viaţa altora, va răsări în 

viaţa ta. Când eram tânără, admiram oamenii inteligenţi. Acum, 

adaug inteligenței și bunătatea. Fiindcă este prea multă ură în jur! 

Prea multă ipocrizie și falsitate! Prea multă dușmănie!  

Și toate urâțesc sufletul omului. Înțelepții lumii spun că 

atunci când cauți binele în alții, descoperi ce e mai bun în tine. 

Iar felul în care dai contează mai mult decât ceea ce dai. Lecții 

de învățat!   
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Recunoștința 

 

Erau odată doi țărani, săraci amândoi, care mergeau pe un 

drum de țară. La un moment dat, le-a ieșit în cale un Înțelept. 

Se uită la ei și îi spune primului: “Vremurile sunt grele, dragă 

prietene, cum te descurci?“; “Foarte greu, răspunde omul; abia 

reușesc să fac rost de mâncare să-mi hrănesc familia. Viața mea 

este foarte grea..." 

Înțeleptul se uită la cel de-al doilea și îl întreabă: “Prietene 

drag, ție cum îți merge?”; “Minunat, Înțeleptule! Lucrurile sunt 

cum nu se poate mai bine. Fiecare zi îmi aduce noi bucurii și 

binecuvântări alături de familie și de prieteni. Sunt recunoscător 

pentru fiecare zi pe care o trăiesc, pentru că știu că indiferent 

dacă este soare sau ploaie, frig sau cald, lucrurile se vor întâmpla 

așa cum vrea și cum crede Dumnezeu că este mai bine!” 

Asta înseamnă să fii recunoscător pentru ceea ce ai! Să vezi 

mereu partea plină a paharului! Recunoștința este abilitatea de a 

experimenta, în fiecare zi, viața ca un dar. Iar cine nu mulțumește 

pentru puțin, nu va mulțumi nici pentru mult.  

Lecții de învățat! 
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Psihologia rușinii 

 

Trăim într-o lume în care aproape orice stârnește rușine. Ne 

simțim rușinați când nu suntem acceptați, tindem să ne ascundem 

când nu suntem în concordanță cu normele societății, când 

drepturile ne sunt încălcate, simțim rușine când ne îmbolnăvim, 

când nu suntem mulțumiți de înfățișarea noastră, când dezamăgim 

persoanele dragi, dacă avem un job sub așteptările noastre... Așa 

încât rușinea apare destul de des în viața noastră, afectându-ne 

imaginea pe care o avem despre noi înșine. 

Dacă nu știm să gestionăm acest sentiment, el se poate 

transforma, tăcut, chiar într-un veritabil mod de a fi. Pentru că 

rușinea este o emoție care se învață. Este un semnal din noi, 

către noi, care ne indică că am făcut sau suntem pe cale să 

facem o faptă sau să ne raportăm, legat de ceva, într-un mod 

care se opune felului nostru de a fi.  

Psihologii vorbesc despre rușine sănătoasă, dar și despre 

rușine nesănătoasă. Întrucât copiii sunt mult mai vulnerabili și 

impresionabili decât adulții, mesajele de rușinare primite în 

copilărie sunt dificil de șters chiar și la maturitate.  

Cea mai bună metodă de a ne rezolva problema ruşinii nu 

este aceea de a o acoperi sau de a o purta cu noi fără a fi cazul, 

ci de a o înfrunta cât mai onest posibil.  

Lecții de învățat! 

 

 

 



Viorica Pârja   *   Cuvântul, ziaristul și lumea: lecții învățate, lecții de învățat 

 

191 

 

Să învățăm să fim fericiți 

 

Se spune că dacă s-ar construi casa fericirii, cea mai mare 

încăpere ar fi sala de așteptare.Tânjim după fericire, dar de multe 

ori la întrebarea ce este fericirea nu prea știm să răspundem. Sau 

înțelegem diferit semnificația acestui cuvânt magic.  

Eu îi dau dreptate și îl cred pe Platon, care spunea că 

fericirea cuprinde cinci părți: să iei hotărâri bune; să ai simțuri 

bune și sănătate; să reușești în ceea ce întreprinzi; să ai reputație 

bună printre oameni; să ai bunuri folositoare pentru viață.  

Alții spun că fericirea e ceva ce nu se atinge niciodată, dar 

pentru căutarea ei merită să alergi toată viața. Eu am învățat din 

viață și cred că fiecare are în propriile mâini fericirea. Trebuie 

s-o vezi și să știi ce formă să-i dai.  

Nu am o definiție a fericirii, și nici nu caut! Cred că fericirea 

se naște din iubire, iar iubirea se naște chiar din inima omului. 

Am mai învățat ceva de la viață: a fi fericit înseamnă nu să 

faci tot timpul ceea ce îți place, ci să-ți placă ceea ce trebuie să 

faci. Nu e pură filozofie! Știți cum e cu ușa aceea care se închide 

în calea fericirii; n-o mai vezi pe cea care se deschide!  

Este viața! Și mereu va fi așa! Dar din păcate ne uităm atât 

de mult la ușa închisă că nu o mai vedem pe cea care s-a deschis.  

Lecții de învățat! 
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Unicitatea omului 

 

Omul este unic! Prin ceea ce este, prin ceea ce face! Cu 

viața lui în primul rând. Dar, paradoxal, această unicitate duce 

la diversitate. Care și ea ține de devenirea omului, de cultură, 

religie, rasă sau mediu social.  

Specialiștii fac deosebire între evoluția individului și 

evoluția speciei umane. Prin apartenența la specia umană, 

fiecare om este la fel ca ceilalți. Dar prin experiențele de viață, 

influențele familiei, prietenilor, colegilor, cunoscuților etc. se 

deosebește de semenii săi. 

Prin ceea ce a dobândit: caracter, sentimente, convingeri, 

mod de gândire, prin capacitatea de a înțelege lumea în care 

trăiește. Și așa, îmbinând trăsăturile generale, cu cele proprii, 

omul devine o persoană unică. 

În toată unicitatea sa, omul e însă schimbător; de la o vârstă 

la alta, prin acumulări intelectuale și culturale, prin atitudine, prin 

ceea ce simte față de cei din jur, prin ceea ce face pentru sine 

însuși și relațiile cu ceilalți.  

Fiindcă omul este o ființă socială în primul rând, și trebuie 

să conviețuiască în armonie cu ceilalți. Respectându-și și 

respectând identitatea lui și a celorlalți. Lecții de învățat! 
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Viitorul depinde de prezent! 

 

Se aud tot mai multe voci împotriva corporațiilor, dar și ca un 

protest împotriva  inechității sociale, a reducerii cheltuielilor 

bugetare, a politicilor de pe piața muncii, a politicilor de mediu... 

Este aproape un deceniu de când debuta la New York mișcarea 

„Să ocupăm Wall Street”.  

O mișcare fără lideri, s-a spus, dar care spunea că „Suntem 

conştienţi de corupţie, de minciuni, de războaie, de sistemele 

nedrepte care încurajează comportamentele egoiste şi anti-sociale, 

de violări ale drepturilor omului, de distrugerea acestei planete şi 

a locuitorilor săi... Am văzut pe viu protestele la New York și în 

Philadelphia! 

După cum se mișcă lucrurile, e clar că lumea este în 

schimbare. Viitorul devine tot mai mult prezent. Iar prezentul este 

viața noastră, viitorul nostru! Sistemul economic care și-a 

construit prosperitatea pe producția mondială, care avea la bază 

lanțurile de aprovizionare din ce în ce mai lungi și mai sofiscate se 

transformă într-unul nou,  care va fi mai puțin interconectat fizic.  

Iar sistemele sociale se resetează și ele! Lecții de învățat! 
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Vindecarea și sufletul 

 

Dacă tot e la modă să vorbim despre boli și despre sănătate, 

despre virusuri care vin dinspre China, eu mă voi opri la filozofia 

antică chineză. Plină de înțelepciune. Spune aceasta că în 

vindecare trebuie să participe și sufletul.   

Că există un punct în corpul omenesc prin care se ajunge la 

suflet. Sufletul bun ajută la vindecare, cel rău, nu! Mai susține 

aceasta că inima este sediul sufletului, dar și că fiecare organ are 

un suflet.  

Ficatul este sediul sentimentului de mânie, sediul supărării. 

Este generalul care elaborează strategia, dar vezica biliară este 

organul care dă curajul de a lua decizii. 

Un om cu deficit de energie pe ficat este un om care se 

enervează des. Când pancreasul, dar şi stomacul prezintă deficite 

de energie, omul acela este tot timpul  îngrijorat, nemulţumit, el 

despică mereu firul în patru.  

În mod paradoxal, inima este afectată când sentimentul de 

bucurie este în exces. Iar când plămânul se află în suferinţă 

energetică, oamenii sunt trişti, melancolici. 

Rinichiul dă durata vieţii. Este rezervorul de energie al 

organismului. Părinţii lasă descendenţilor moştenirea de energie 

în rinichi. Când alt organ se află în sărăcie energetică, rinichiul îi 

donează energie.   

Lecții de învățătură! 
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Depășește-ți limitele! 

 

Am vorbit atât despre cunoașterea limitelor, cât și despre 

depășirea limitelor. Omul trebuie să privească viaţa în mod 

realist şi să înţeleagă că mereu vor exista limite de trecut. 

Trebuie însă să fii dispus să îți asumi riscuri, să ieși din zona de 

confort, să înveți să trăiești diferit, să accepți provocările, să 

treci peste obstacole.  

Mintea noastră a adunat credințe false despre cine suntem 

cu adevărat, a adunat părerile prietenilor despre tine, a adunat 

ceea ce profesoara ți-a spus în clasă, a adunat ceea ce părinții 

ți-au spus că nu poți face.  

Această voce, îți vorbește în fiecare zi și te face să ai trăirile 

pe care le ai. 

Pentru a ieși din acest cerc vicios, omul are nevoie de noi 

convingeri, să-și cunoască limitele, dar mai ales să-și depășească 

limitele. Cele mai frumoase visuri sunt acelea care sunt greu de 

îndeplinit.  

Ca să poți să îți depășești limitele, ai nevoie de curaj, iar 

curajul nu se dobândește peste noapte și nici vreo rețetă secretă 

nu există. Se spune că apa învinge piatra nu prin forță, ci prin 

perseverență.  

Ei bine, aici este cheia: perseverența. Trebuie să înțelegi 

faptul că este important să îți cunoști limitele ca să le depășești. 

Lecții de învățat!  
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Problemele personale 

   

Psihologii și psihoterapeuții ne sfătuiesc să nu vorbim 

despre problemele pe care le avem, pentru că ele pot prelungi 

durata lor... E bine să nu le aducem mereu pe tapet, ci să ne 

îndepărtăm de ele.  

Acesta fiind primul pas pentru depăşirea lor. Apoi, atunci 

când vorbim despre necazurile noastre, nu trebuie să ne 

victimizăm, să cerșim mila sau compătimirea celor din jur. 

Nu există om fără probleme. Mai mari sau mai mici! Dar 

fiecare învață singur sau ajutat să le depășească. Învață să se 

cunoască, să aibă curajul să se uite la sine și să înfrunte provocările. 

 Până la un anumit nivel, toți încercăm să fim propriul terapeut. 

Să vorbim cu noi, să ne încurajăm, să ne avertizăm. Trebuie să fim, 

însă, obiectivi cu noi și cu problemele noastre. 

Ajungem de multe ori să cerem sfaturi sau ajutor la prieteni 

sau la psihologi, și nu e rușine s-o facem! Este bine, însă, să 

dezvoltăm în noi capacitatea de a ne observa. Cu bune și cu rele.  

Când te confrunți cu o problemă și suferi, ești copleșit de 

propriile emoții, devii prizonierul modului de a gândi! Tocmai 

de aceea, ai nevoie de o perspectivă nouă, de cineva care să te 

observe dinafară. Și să te ajute.  

Dar cel mai important este să te ajuți singur. Lecții de 

învățat!  
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Râsul 

 

Râsul este cel mai bun medicament. Nu are efecte secundare 

și face bine oricui! Râdem mai puţin de un minut pe zi, faţă de 

20 de minute, acum un secol. Copiii râd cam de 300 de ori pe 

zi, iar adulţii de 20 de ori mai puţin. Statistica asta era făcută 

înainte de pandemie.  

Sunt convinsă, de câteva luni încoace mai mult ne-am 

încruntat decât am râs. Am râs bine într-o emisiune despre râs, 

chiar în pandemie, cu umoristul Sorin Tănase!  

Unii ar spune că nu poţi râde cu burta goală, sau stresat de tot 

felul de lucruri neprevăzute care vin spre tine. Alții, din contră, 

spun că e bine să te grăbești să râzi, ca să nu fii nevoit să... plângi.  

Eu spun că râsul e sănătate, că e bine să te înconjori de 

oameni veseli, care știu să râdă și care te fac să râzi. De oameni cu 

simțul umorului, fiindcă începem să-l pierdem, din păcate. 

 Vorba lui Sorin; zâmbetul e ca ștergătorul de parbriz: nu 

oprește ploaia, dar îți permite să îți vezi de drum. Dacă râzi, 

viața râde cu tine; dacă plângi, râde de tine!  

Iar cine râde la urmă, râde mai bine! Și nu uitați: dacă un 

om râde din tot sufletul, înseamnă că este un om bun! Lecții de 

învățat! 
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Duhul înțelepciunii 

 

Într-o zi, pe când se uita prin microscop la o părticică de 

creier uman, în laboratoarele Universității din San Francisco, dr. 

Alberto Villoldo, un tânăr om de știință, şi-a dat seama, intuitiv, 

că ceva ar putea schimba totul…  

Și-a făcut bagajul și a plecat în jungla Amazonului, în 

căutarea adevărului despre boală şi sănătate. Știa cum s-au 

dezvoltat maladiile psihosomatice, dar nu prea multe despre cum 

ar putea fi ele vindecate. 

Având în fața sa microscopul, cu care putea vedea în 

interior, a avut revelația că, de fapt, se uita printr-un obiectiv 

greşit al microscopului. Și i-a venit ideea să extindă cercetarea 

sa de la lumea microscopică la cea macroscopică.   

A fost neînțeles de colegii săi, atunci când le-a spus că lasă 

laboratorul pentru jungla amazoniană. Călătoria l-a dus spre 

șamanii din America de Sud. Unde a zăbovit mai bine de 20 de ani.  

Și au urmat provocările. A trebuit să realizeze că în calitate 

de doctor şi de om de ştiinţă, el era bogat în cunoştinţe 

medicale, dar sărac în duhul înţelepciunii. 

Și concluzia dr. Alberto Villoldo: "Informaţia ne ajută să aflăm 

că suntem bolnavi şi exact ce maladie avem. Dar înţelepciunea ne 

arată cum să o vindecăm." Lecții de învățat!  
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Cum îmi înving dușmanii 

 

Dacă am trăi într-o lume ideală, n-ar exista astfel de oameni. 

Dar cum nu este așa, și omul s-a înrăit și a devenit tot mai 

egoist, e bine să ocolim astfel de persoane. Din păcate, ne 

lipseşte clopotul de sticlă şi asemenea persoane ne sunt colegi, 

şefi, subalterni, colaboratori... 

De aceea, trebuie să învăţăm să prevenim crizele de 

comunicare! Abraham Lincoln își răspundea singur la întrebarea: 

Cum îmi înving duşmanii? Simplu: îi transform în prieteni!  

Dacă ar fi simplu, însă, în lume ar domni prietenia și ar lipsi 

adversarii și... dușmanii. Așa-i făcută lumea! Nu ne place să trăim 

cu oricine şi nu putem trăi pentru oricine. Cel ce înţelege bine 

acest lucru va şti să-şi preţuiască prietenii, fără a-şi urî sau prigoni 

duşmanii.  

Căci nu există un avantaj mai mare decât să cunoşti şi să 

pătrunzi calităţile vrăjmaşului. Aceasta îţi asigură superioritatea 

decisivă asupra lui. Asta de la Goethe citire! 

Dar mai este o vorbă înțeleaptă: Nu destăinui prietenului 

tău toate secretele; se poate prea bine ca într-o zi să-ţi devină 

duşman. Sau alta care spune: Nu fă duşmanului tău tot răul pe 

care i-l poţi face; se poate prea bine ca într-o zi să-ţi devină 

prieten. Depinde de fiecare dintre noi! Lecții de învățat!   
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Adevăr, toleranță, bunătate 

 

Tot mai mulți dintre noi recunosc faptul că există căi 

alternative de vindecare în afara tiparului medical clasic. 

Oamenii îşi schimbă dieta, iau medicamente naturiste pe bază 

de plante, apelează la acupunctură, la terapia culorilor, masaje, 

îngrijire chiropractică, yoga, medicina ayurvedică și putem 

înșirui multe alte alternative.  

Am cunoscut un tânăr care a adoptat drept alternativă Qi-

Gong-ul, care se călăuzește după principiile universale Adevăr, 

Bunătate și Toleranță. Și cine nu-și dorește ca viața să-i fie 

călăuzită de adevăr și bunătate! După o interesantă experiență 

canadiană, și după experiențe care l-au marcat, Radu Hădărean 

s-a întors acasă, în Baia Mare. Și încearcă să promoveze binele, 

adevărul și toleranța.  

Am fost și eu la câteva întâlniri cu Radu. Convinsă că 

oricât de avansată e cunoașterea științifică, și aceasta are limite. 

Știm doar despre dimensiunea în care existăm.  

Falun Dafa rafinează sau cultivă atât mintea cât şi corpul, 

iar practicanții se bucură de sănătate bună și de o perspectivă 

pozitivă. Maestrul Li Hongzhi, fondatorul practicii, a spus: „De 

la început, învățătura mea a fost motivată de un simț al 

responsabilității către lume și către cei care vor să învețe 

practica noastră."  

Practica nu își propune să vindece bolile, dar aceste 

îmbunătăţiri, deși sunt subtile, se văd prin eliberarea de stres, 

somn mai bun, o senzaţie de "uşurare" şi energizare, stări de 

bine... 

Lecții de urmat! 
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Din Jurnalul Adelei, una dintre invitatele mele 

 

 Am învăţat din greşeli şi, învăţând din ele, am parcurs un 

proces continuu pe calea vieţii, spre devenire, redefinire, 

reconstrucţie… 

 Viaţa este cel mai dur profesor... întâi îţi dă lecţia şi mai 

apoi te învaţă...  

 Lucrurile se întâmplă ca să înveţi din ele... 

 Eu sunt sursa lucrurilor bune şi frumoase din viaţa mea… 

 Am preferat să păşesc singură în întuneric decât să fiu în 

lumina altcuiva. 

 Oricât de grea este călătoria, nu poți pierde mai mult decât 

ai ... 

 Am călătorit și continui să călătoresc singură (deoarece 

doar eu îmi cunosc nevoile) din locul în care mă aflu în prezent, 

către locul în care am existat dintotdeauna … 

 Am învăţat să privesc din alt unghi eşecul şi anume că 

acesta nu este un eşec în sine, ci important este ceea ce gândesc eu 

despre mine în momentul eşecului și cum mă raportez la acel 

eveniment… 

 Am învăţat că: ,,a ierta se învaţă iertând” şi ,,a iubi se 

învaţă iubind”... 

 ,,Întotdeauna când rămâi agăţat în trecut eşti indisponibil 

prezentului”... 

 Dacă vreau ,,să ştiu”, trebuie să învăţ, iar dacă vreau ,,să 

fiu”, trebuie să mă implic... Lecții de învățat și pentru alții! 
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Vine o vreme... 

 

Vine o vreme când începi să elimini din viață elemente 

precum vârsta, greutatea sau înălţimea. Altele le lași în seama 

doctorilor. La prieteni și sfătuitori! Îți dorești să menții legătura 

cu prieteni sinceri și veseli. Ignori invidioșii și ocolești proștii. 

Cel mai important este să nu-i dai voie creierului să 

lenevească și să vrei mereu să afli lucruri noi. Viața te învață să 

ai lângă tine oamenii dragi, să te bucuri de lucrurile simple. Să 

fii mulțumit cu ceea ce ți-a oferit și să te bucuri de toate 

momentele ei frumoase. 

Vine o vreme în care orice lucru care ți se întâmplă este o 

lecție de care ai avut nevoie. Iar secretul este să stai de vorbă 

cu  propria ta viață și s-o lași să te învețe. Chiar și atunci când 

ceea ce se întâmplă nu-ți place, poate fi o lecție care se poate 

transformă în binecuvântare. E important să privești viața 

direct în față, fără ocolișuri. 

Vine o vreme în care e bine să-ți amintești mereu că unica 

persoană care va fi cu tine toată viața ești tu. 

Lecțiide învățat, nu doar în pandemie, ci toată viața!  
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În viață e bine să fii tu!
*
 

 

Viorica Pârja este un jurnalist recunoscut 

al presei maramureșene, cu o experiență 

complexă și cu o implicare deosebită în 

viața comunității. La anumite intervale de 

timp, și acum este unul, e reconfortant să 

ne așezăm la hotarul memoriei și să ne 

uităm în urmă la drumul parcurs, la 

roadele pe care le-am cules, la lecțiile pe 

care le-am învățat, pentru a le revaloriza 

pe toate. O invităm la dialog și începem, 

însă, din prezent. 

– Cum vedeți astăzi condiția jurnalistului în societate? Ce 

impact mai are mass media asupra mentalității colective?  

– Dragă Monica, mass media de astăzi nu mai seamănă cu 

ceea ce am învățat eu cu mulți ani în urmă. Din păcate, latura 

educativă a mediei a cam dispărut. Orice cuvânt are dreptul să 

fie spus, rostit sau scris. Dar dacă nu te întrebi, în fiecare zi, ce 

comunici, de ce comunici, cui comunici, înseamnă că n-ai învățat 

nimic din realitate, față de care trebuie să ai o sinceritate deplină. 

Recunosc că aș vrea o altfel de mass media și o altfel de 

condiție pentru jurnalist. 

– Sunteți jurnalist de presă scrisă, dar și realizator de 

emisiuni TV. Care este modalitatea dumneavoastră preferată de a 

comunica mediatic? 

– Eu am făcut toată viața presă scrisă. Mi-a plăcut să 

cizelez cuvintele, să le așez pe fiecare acolo unde trebuie, să le 

respect, din respect pentru cei cărora le adresam.  Am făcut 

                                                 
*
 Interviu realizat de prof. dr. Monica D. Cândea 
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presă și înainte de 1989. Când era cel mai greu pentru libertatea 

de exprimare. Dar cuvintele te ajutau să te strecori printre ele. 

Inima ziaristului e precum pământul bun de cultivat. Poți semăna, 

adică scrie, tot ce dorești. Numai că nu trebuie uitat un lucru 

esențial: ce semeni aia culegi. Cred 

că am repetat asta de multe, de foarte 

multe ori. Satisfacții profesionale au 

fost nenumărate. În televiziune am 

ajuns aproape din întâmplare și am 

luat-o ca pe un fel de hobby. Am 

realizat trei proiecte frumoase, care 

îmi sunt dragi: "Fără prejudecăți"; 

"Weekend cu prietenii" și "Întrebări 

și provocări". Toate despre oameni 

și devenirea lor, despre prietenie, 

despre valori morale. Și ce oameni 

minunați am întâlnit! 

– Din paleta largă de proiecte în care v-ați implicat, puteți 

identifica unul care vă definește cel mai bine? Ce a însemnat în 

dezvoltarea dumneavoastră profesională și personală? 

– Am participat la o mulțime de proiecte, din cele mai 

diverse domenii: culturale, civice, sociale, ecologice, muzicale, 

de formare și dezvoltare personală, pentru tineri, de învățare 

pentru a ști cum să îi înveți pe alții. Și din fiecare am avut de 

învățat. Dacă trăiești ca să faci pe plac celorlalți, ai toate 

șansele să nu-i mulțumești nici pe ei, nici pe tine. Viața este a 

noastră, s-o gospodărim și să n-o irosim. Acesta este proiectul 

la care am lucrat și țin cel mai mult. 

– Ați scris multe cărți, unele dintre ele ca rezultat al 

călătoriilor în spații geografice și culturale foarte îndepărtate. 

Ce au însemnat pentru dumneavoastră aceste experiențe? 
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– Am avut privilegiul să călătoresc mult. Aproape toate 

cărțile scrise fac subiectul a ceea ce am văzut și receptat cu ochiul 

ziaristului, care, sigur, vede mult mai multe decât ochiul turistului. 

Însă cărțile scrise nu sunt note sau jurnale de călătorie, ci mai 

degrabă documente despre lume și timp, imagini văzute la ele 

acasă. Am străbătut Europa de la Est la Vest și de la Nord la Sud 

și am scris o carte chiar cu acest titlu, căruia i-am mai adăugat o 

întrebare: Cum va fi viitorul? După 20 ani de la apariția ei, 

răspunsul la întrebare e mereu actual și nici pe departe lămurit. 

Acum 20 de ani, participam la Festivalul Mondial al Tineretului, 

la Lisabona, unde 10 000 de tineri s-au adunat să discute politici 

despre tineret, să elaboreze strategii prin care, împreună, să 

construiască o lume mai bună. Acolo, printre tineri din peste 100 

de țări, la ultimul festival mondial al tineretului din secolul XX, s-

a simțit cel mai bine care este sensul și spre ce se îndreaptă 

omenirea. Tot atunci avea loc și penultima expoziție mondială, 

care să marcheze sfârșitul de secol XX. Mesajul către viitor a fost 

copleșitor: oameni mari, aveți grijă ce faceți cu știința și 

tehnologia, care se pot întoarce împotriva omenirii! Anul următor, 

participam, în Olanda, la un program pentru secolul XXI: Granițe 

deschise. Și mesajul, valabil mai mult ca oricând astăzi: 

diferențele, fie ele de cultură, tradiție, rasă sau credință, nu exclud 

conviețuirea între oameni. Într-o casă europeană comună, trebuie 

să încapă, la un loc, atât Vestul, cât și Estul. Peste tot pe unde am 

umblat, am învățat că libertatea opiniilor este compatibilă cu 

maturitatea gândurilor. Fiindcă libertatea are tentațiile ei, iar dacă 

nu știi unde să te oprești, te rătăcești. Impactul acestor diversități a 

fost extraordinar, dar n-aș putea să aleg un anume spațiu. Europa 

este leagănul civilizației, dar America este stăpânul tehnologiei. 

De aceea e foarte important să înțelegi realitatea după care 

funcționează secolul XXI. Oricâte nemulțumiri mă încearcă 

vizavi de cei care conduc, vremelnic, România, tot aici simt cel 

mai bine căldura soarelui. Fiindcă aici am învățat să-mi fac 

profesia cu plăcere și responsabilitate, să-mi onorez cuvântul dat, 
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să fiu astăzi mai bună decât am fost ieri, aceasta fiind competiția 

în care e onorabil să te găsești. 

– Citind volumul 365 gânduri am redescoperit atitudinea 

caldă a omului care a gustat din viață și a dobândit suficientă 

înțelepciune ca să împărtășească cu ceilalți. Care este secretul 

acestei neobosite jovialități de care dați dovadă? Aveți un 

motto sau un imperativ după care vă ghidați? 

– 365 de gânduri înseamnă trăiri și sentimente într-o lume 

care nu seamănă cu lumea noastră. America este o lume 

seducătoare, cu alte ritmuri, cu o altfel de educație, mereu alta, 

ori de câte ori o privești. După ce ai văzut SUA, mereu ești tentat 

să compari ceea ce ai văzut 

acolo, cu alte locuri din lumea 

asta mare. Fiindcă America te 

copleșește mai întâi prin 

dimensiunea sa continentală, 

apoi, prin ceea ce a reușit să 

facă în 200 de ani, și, cel mai 

mult, fiindcă reușește să te 

facă să crezi că omul, valoarea 

sa, drepturile sale sunt cele 

mai importante. 365 de gânduri este cea de-a doua carte despre 

America, prima văzând lumina tiparului în 2003. Amintirile 

frumoase, trăirile, lecțiile învățate trebuie întreținute, pentru a nu se 

transforma în uitare. Am călătorit mult, am avut șansa să văd cele 

mai frumoase și interesante locuri de pe pământ, dar spun, cu 

sinceritate, că niciunde nu este mai bine ca acasă. Nu e jovialitate, 

cum spui tu, ci echilibru, și cumpăt, și simțul măsurii. Să nu uităm 

că de pe piedestalul pe care te așază viața, oamenii te văd exact așa 

cum ești. 

– Recomandați-ne o carte, o destinație și un dicton. 
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– Cartea pe care aș recomanda-o, mai ales pentru mesajul 

care se degajă, este romanul "Dezordinea preventivă", scris de 

Matei Vișniec. Romanul este și un fel de autobiografie, a unui 

jurnalist din Est, care muncește în Vest, care trăiește sub 

presiunea timpului, știrilor și ratingului, de care s-a molipsit 

media zilelor noastre. Matei Vișniec ne propune un excepțional 

exercițiu de deparazitare a creierului, bruiat din foarte multe 

direcții de lumea galopantă a globalizării ideilor, trăirilor, 

spațiilor. Destinația cea mai importantă? Cred că este călătoria 

spre tine, spre lumea ta interioară. Motto-ul după care m-am 

călăuzit mi l-a impus viața: O minte armonioasă nu poate să fie 

decât într-un ambient interior armonios. Sunt realități pe care 

le-am învățat, le-am deslușit și care m-au ajutat să trăiesc 

sincer, fără orgolii, să iubesc oamenii, fiindcă fără iubirea de 

oameni jurnalismul ar fi un nonsens. Eu am învățat să îmi 

reamintesc mereu că unica persoană care va fi cu mine tot 

timpul sunt chiar eu. 

– Ce ar trebui să se schimbe sau ce ar trebui să fie 

valorificat mai intens în societatea noastră pentru ca tinerii să 

aibă parte de o dezvoltare cât mai echilibrată aici, acasă, fără 

a simți nevoia să migreze spre Occident pentru un trai mai 

bun? Cum i-ați încuraja să se apropie de tot ceea ce înseamnă 

cultură și educație în general? 

– Multe ar trebui să se schimbe. Dar să nu uităm că 

schimbarea începe cu noi. E foarte simplu să alegi calea ușoară. 

Numai că nu știi ce te așteaptă la capătul ei. Lumea e deschisă, 

tentația ei o simte fiecare individ. Unii pleacă și sunt 

învingători, pe alții îi învinge realitatea. Supremul îndemn al 

celor cu experiență către cei tineri: Călătoriți, învățați, 

valorificați-vă la maximum posibil, dar nu uitați rădăcinile. 

Dacă vrei să vezi departe, trebuie să urci cât mai sus. Toate 

meridianele lumii îți oferă un spectacol fascinant, dar și 

derutant. Fiecare ar trebui să vadă cât mai mult din ce au reușit 
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alții. Poate așa am fi mai responsabili și mai harnici. Uităm că 

piața muncii este liberă și mobilitatea forței de muncă, ca să 

denumim frumos migrația, este și ea liberă, dar facem puțin 

pentru generația tânără, care vrea să trăiască mai bine. Aici 

educația are rolul ei determinant. Ne plângem că elevii nu mai 

învață, dar uităm că profesorii sunt cei care le trasează zonele 

de cultură sau incultură. Le trasează, adesea, drumul în viață. 

– Lumea viitorului, să zicem, cea de peste un deceniu, va fi 

cu siguranță altfel decât cea de azi. Ce credeți că se va păstra 

și ce va dispărea cu desăvârșire din ceea ce avem noi ca 

obișnuințe de viață? 

– Lumea se mișcă foarte repede, ne copleșește cu viteza la 

care ne pune să alergăm și de multe ori ne dăm seama că ne cam 

ia pe nepregătite. Multe lucruri care țin de confortul și obișnuința 

noastră nu se vor mai regăsi peste un deceniu, cu siguranță. Ceea 

ce știu sigur este că Lumina cărții nu se va stinge. Chiar 

tehnologia cea mai avansată ne arată, cu capcanele ei, că litera 

tipărită este mult mai sigură pentru a deveni tezaur de durată. 

Apoi, e foarte important să nu ne pierdem credința. Credința 

înțeleasă ca putere, ca forță, nu ca încrâncenare. Fiecare avem 

datoria să nu lăsăm să se risipească ce avem mai bun și să lăsăm 

câte un semn în urma noastră. Și cel mai important: Ne va fi mai 

bine doar dacă vom sta împreună. 

 

 

 

 

 

 



Viorica Pârja   *   Cuvântul, ziaristul și lumea: lecții învățate, lecții de învățat 

 

209 

 

Secvențe biografice 

         

Viorica Pârja este jurnalist cu peste 40 de ani de experienţă. 

Specializat pe integrarea europeană, probleme sociale, administraţie 

publică, drepturile omului, egalitatea de şanse, protecţia mediului, 

multiculturalitate         

Ziarist asociat la SC "Graiul Maramureşului", realizator de 

emisiuni la TL+ Maramureș.  

Absolvent al Facultății de ziaristică, București.  

Curs postuniversitar cu specializare Ziaristică. 

Legitimat la Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România. 

 

Alte cursuri urmate: Formare formatori; Consilier informare 

și orientare privind cariera; Engleză de afaceri; Cursul de 

democrație pentru instituții și firme; Cursul Acțiuni pentru crearea 

Rezervației Internaționale a Biosferei în Munții Maramureșului; 

Cursul Elaborarea unui plan comunitar de acțiune pentru mediu; 

Cursul Monitorizarea mediului și dezvoltare durabilă; Cursul de 

jurnalism civic. 

 

Diplome care atestă activitatea profesională, socială, 

culturală, de implicare în comunitate 

 Diploma de merit pentru jurnalism civic: Young Journalists 

Foundation, Charles Stewart Mott Foundation, German Marshall 

Fund of the United States Westminster Foundation – 1998 

 Graduate Specialist pe probleme de democraţie, conducere 

şi organizare – Fondul Danez pentru Democraţie – 1999 
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 Premiul I şi Diploma de Excelenţă la Concursul ziariştilor 

de mediu, organizat de Rhone Poulenc, Romania, 1997 şi 1999 

 Diplomă acordată de Universitatea Femeilor din 

Manila – Filipine  

 Diplomă acordată de Fundaţia Oktopus – Olanda 

 Diplomă acordată de Fundaţia Culturală Română 

 Certificat de recunoaştere a contribuţiei la dezvoltarea 

durabilă a comunităţilor locale 

 Omul anului 1994 şi 1996 acordat de Fundaţia culturală 

„Gheorghe Şincai” 

 Jurnalistul anului 2002 pentru cea mai bună reflectare a 

iniţiativelor voluntare 

 Voluntarul anului 2003 

 

Autorul cărţilor:  

1. “Europa de la Est la Vest. Cum va fi viitorul?”- premiată 

la “Cărţile Anului”, secţiunea Publicistică, 2000;  

2. „Florida – ForEverglades”, 2003;  

3. “Meridianele Armoniei, 2011, premiată la Cărţile anului 

2012; 

4. "365 de gânduri", 2014; 

5. "Cântecul, oglinda sufletului", 2015;  

6. "Meridianele ARMONIEI 15", 2017. 

 

Coautor al multor lucrări şi proiecte pe teme de protecţia 

mediului, democraţie şi drepturile omului, multiculturalitate. 

 Abilităţi excelente de comunicare; Abilităţi de a aborda 

şi completa multiple proiecte în acelaşi timp; Spirit de echipă 
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şi, în egală măsură, capacitate de a lucra pe cont propriu; 

Capacitate deosebită de a interacţiona cu persoane din medii 

variate: politice, economice, sociale, culturale etc. 

 Excelente abilități de organizare; aptitudini de analiză, 

prognoză și reacții optime în condiții de stres; devotată păstrării 

unor standarde de înaltă calitate. 

 

Participare la proiecte internaţionale: Children’s Food 

Summit – Italia; Unitate în diversitate, Multiculturalitate – 

Filipine, Suedia, Brazilia, Israel, China; Festivalul Mondial al 

Tineretului – Portugalia; Crossing borders – Olanda; Dezvoltarea 

democraţiei – Danemarca; Globalizarea şi integrarea pe piaţa 

muncii – Franţa, Slovenia. 

 

Organizarea de competiţii culturale 

 Jurizarea şi evaluarea firmelor de exerciţiu; Promovarea 

valorilor europene; În echipa de organizare a Festivalului Naţional 

„Ursuleţul de Aur”; În echipa de organizare a Festivalului 

Internaţional „Delfinul de Aur”; Organizarea a patru  ediţii de 

modă "De la L la XXL"; Promovarea ecumenismului şi toleranţei 

între religii şi naţii cu Corala ARMONIA; Conferințele de la 

Desești, trei ediții; Revista "Cronica satului Desești", apariție 

trimestrială; Serile de poezie "Nichita Stănescu", Desești, 40 de 

ediții.  
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