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PREFAȚĂ 

 

Am cunoscut-o pe Diana în 2009, imediat ce a fost angajată 

la firma mea, aceea fiind  prima experiență de muncă pentru ea. 

Avea douăzeci de ani și era studentă la Facultatea de Drept. Încă 

din primele zile după angajare, a dat dovadă de multă dăruire și 

seriozitate. 

Odată finalizată prima experiență de muncă în paralel cu 

frecventarea cursurilor universitare, Diana a preferat să se 

concentreze asupra studiilor de drept de la facultate. Am 

continuat să o urmăresc de la distanță, chiar dacă nu mai 

colaboram direct, deoarece am continuat să ținem legătura așa 

cum îmi place să procedez cu majoritatea tinerilor pe care îi 

sprijin în diferite momente ale vieții și carierei lor. 

Ne-am revăzut mai târziu, în 2013, atunci când am felicitat-

o pentru proaspăta realizare de a fi licențiată în drept. Am 

regăsit-o pe Diana cea dintotdeauna, mereu veselă, foarte plină 

de viață, dând încă și mai multe dovezi de determinare și 

seriozitate profesională, calități pe care le consider speciale. 

Astfel, m-am gândit atunci să îi propun rolul de jurist în cadrul 

companiei mele. 

Am reluat colaborarea cu Diana, într-un mod foarte diferit 

față de cum lucrasem înainte.  Conlucrarea noastră profesională 

a fost mai mult decât satisfăcătoare, atât în privința aspectelor 

juridice cât și în privința unor aspecte legale de audit. Ce m-a 

surprins atunci foarte plăcut a fost faptul că Diana s-a străduit din 
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răsputeri și a făcut față cu succes chiar și în materia auditului, 

care este un domeniu destul de greu și pentru avansați cu atât 

mai mult pentru ea care nu avea experiență în acest segment.  

Dând timpul înainte, ajungem la momentul când începe să 

se gândească la examenul de admitere în profesiile juridice 

(magistratură, barou), care este un obiectiv deloc facil în 

România și în același timp consumator de energie și resurse. 

Mulți reușesc să obțină licența în drept, însă mult mai puțini sunt 

aceia care reușesc să treacă de examenul pentru a putea practica 

profesia de avocat sau magistrat, un lucru greu de obținut și care 

nu se oferă pe tavă oricui.  

Cu obișnuita sa determinare Diana s-a dedicat intens 

studiului. Cu toate acestea, în această perioadă, din când în când, 

îi ceream sfaturi pentru contracte sau pentru diverse aspecte 

juridice, având deplină încredere în ea. 

În 2016 a promovat examenul de intrare în baroul Cluj, iar 

pentru mine a fost foarte emoționant să asist la ceremonia de 

depunere a jurământului, fiind foarte onorat să mă număr printre 

puținele persoane care au fost invitate să participe la acel 

deosebit eveniment. 

Diana a fost mereu o persoană jovială, așa cum este și în 

ziua de azi, dar – pe lângă stima personală pe care i-o purtam – 

dobândisem o stimă profesională specială, pentru un om care 

de foarte tânăr a demonstrat caracteristici precum devotament, 

seriozitate, determinare. De aceea cu ea, raportul meu de 

colaborare a fost și este unul continuu. 
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Nici nu pot sublinia mai mult, faptul că lucrul pe care îl 

admir extrem de puternic și de care a dat dovadă de la bun 

început (și pe care continuă să-l manifeste permanent) este 

extraordinara ei determinare. Dacă Diana dorește să atingă un 

obiectiv, îl atinge, indiferent de sacrificii, cu orice cost. 

M-a onorat mult alegerea Dianei, de a mă însărcina să scriu 

această prefață la prima sa carte. Cu siguranță mesajul pe care 

pot să îl transmit este că nu sunt ușor de găsit persoanele care 

încă de foarte tinere au idei clare asupra a ceea ce doresc să facă 

și indiferent de dificultăți, sunt foarte determinate în a-și atinge 

scopul. Diana din acest punct de vedere este un exemplu pentru 

tineri și sunt sigur că va continua să aibă succesul pe care îl 

merită și pentru care a muncit atât de mult.  

 

Antonio Pier Francesco Patanè  

Vicepreședinte al Camerei de Comerț Italiene pentru România 
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Să sperăm mereu, să nu ne descurajăm niciodată.                          

Dacă prezentul nu oferă nici o recompensă, să renunţăm de a ne 

mai gândi la aceasta; să trăim în viitor. Să cultivăm elanul, 

aspiraţia spre marile ţeluri. Să trăim în viitor şi să ne trăim idealul, 

gândindu-ne neîncetat la el. Să ne ambiţionăm a face ceva. Să avem 

credinţă, entuziasm şi încredere în noi înșine. 

                     (Ştefan Odobleja, părintele ciberneticii) 

 

  

https://adevarul.ro/locale/vaslui/nicio-nici-o-scriem-corect-cele-doua-forme-care-i-pun-dificultate-romani-1_58f056575ab6550cb83e8844/index.html
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INTRODUCERE  

   

 

Fiecare persoană pe care o întâlnim în viaţă ştie ceva                                                                                            

ce noi nu ştim. Să învăţăm de la ea. 

(William Ward) 

 

Istoria ne-a obișnuit de-a lungul timpului să creștem 

admirând faptele unor oameni speciali pe care destinul i-a pus în 

poziții mai deosebite în raport cu rosturile lumii. Fie că vorbim 

despre eroi, reformatori, vizionari, exploratori, sfinți, generali sau 

împărați, revoluționari, inventatori, activiști pentru schimbare 

(economică, politică, socială, culturală etc.), mereu am avut în 

fața ochilor modele demne de urmat. Și totuși, istoria e parțial 

nedreaptă, pentru că reține între filele ei doar pe cei care au ieșit 

într-o formă sau alta din tiparele vremii, care au prezentat un 

interes aparte pentru scriitorii timpului sau, după caz, au creat 

suficiente valuri în existența socială pentru ca memoria colectivă 

să dorească a le păstra amintirea.  

Dar dincolo de aceste personalități marcante, fără să iasă în 

lumina reflectoarelor istoriei, alături de noi, zi de zi, nenumărate 

alte caractere umane, cel puțin la fel de valoroase, străbat în taină 

calea destinului, dăruind lumii roadele ființei lor și ale străduinței 

proprii în a trăi frumos, nobil și cu sens superior, rostul vieții.   

De cele mai multe ori, acești eroi anonimi, dar aflați chiar 

lângă noi zi de zi, aici în viața reală, nu în lecțiile și legendele 

istoriei, reușesc să ne inspire, călăuzească și ghideze prin puterea 
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exemplului lor, prin felul lor de a fi și a se comporta clipă de 

clipă, cu mult mai pregnant decât orice lecție de manual.  

Astăzi, prin prezentul volum, aducem în casele și sufletele 

dumneavoastră o adevărată simfonie a valorilor românești, a 

unor persoane frumoase și nobile care, prin simplitatea, dar 

profunzimea modelelor de viață, sunt pentru noi toți surse de 

inspirație, de putere și de ghidare pe calea virtuții și demnității 

de Om.  

Rostite ca o pledoarie pentru viața ce merită trăită la 

stadarde cât mai înalte de valoare personală, descrise cu patos 

și credință de către ghidul și învățătorul nostru de astăzi, 

sfaturile oferite cu atâta dragoste de către Diana Vana, cu totală 

sinceritate și deschidere, au puterea transformatoare a lucrurilor 

vii și profunde, născute direct din experiențe reale, validate prin 

propria existență, înnobilate prin rezultatele obținute și de aceea 

utile imediat nouă tuturor.  

Vă invităm să fiți alături de prietena noastră Diana Vana 

și interlocutoarea sa Alexandra Cotae pe parcursul episoadelor 

cărții de față, pentru a descoperi și savura un mic tratat despre 

valori, care prin farmecul dialogului socratic și prin măiestria 

Dianei de a explica, devine un adevărat vals în ritm de poveste 

muzicală, menită să fascineze deopotrivă mintea, sufletul și 

spiritul nostru.  

Vă dorim lectură plăcută! 

Cu drag, echipa Academiei Elitelor, Modelelor și Valorilor 
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Nu există sursă mai bogată de satisfacţii decât aceea de a te simţi 

opera propriei tale personalităţi şi sculptor al propriei tale fiinţe. 

 

 (Vasile Pavelcu, psiholog) 
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CAPITOLUL I                                                               

RAȚIUNEA DE A FI… ANTREPRENOR 

 

Pentru a cunoaşte oamenii trebuie să-i vezi acţionând.  

(Jean-Jacques Rousseau) 

 

 

Alexandra: Bine te-am găsit, 

Diana și îți mulțumesc frumos pentru 

că ai acceptat invitația de a te pune în 

ipostaza de tânăr învățător al 

societății românești, împărtășindu-ne 

din valorile și experiențele tale de viață pe diverse „felii” de 

realitate, în spiritul Academiei Elitelor, Modelelor și Valorilor. 

Cu siguranță membrii societății românești, deopotrivă tineri și 

seniori, indiferent de etnie, regiune, statut economic și 

profesional, avem nevoie, în toate planurile vieții, de repere 

morale, de modele de a fi, de a trăi și de a crea, concomitent, 

eficient, valoric și demn. O vorbă din bătrâni spune așa: 

„Hrănește-ți mintea cu gânduri mărețe! Credința în eroi va 

naște eroi și dorința supremă de a face bine.”  

 

Diana: Bine te-am primit. Mulțumesc frumos pentru 

invitație, pentru propunere. Sunt foarte încântată de această idee. 

Chiar dacă sunt emoționată de semnificația dată rostului 

dialogului nostru, fiind și prima dată când ofer un interviu de o 

asemenea magnitudine, este și o provocare pentru mine. De 

aceea o iau ca atare, ca pe o modalitate de dezvoltare, de creștere 
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și educație prin descoperire, prin exersare și navigare în 

orizonturi noi, necunoscute înainte.  

A: Exact, din provocări învățăm, uneori chiar și din ceea 

ce ne provoacă teamă, din necunoscutul pe care îl explorăm. 

Dar după ce depășim frica, atunci avem șanse foarte mari să 

învățăm lucruri noi și să ne întărim încrederea în noi înșine. 

 

D: Ce am observat până în prezent este că frica apare în 

principal atunci când nu cunoaștem, atunci când nu știm, 

când ne raportăm la elemente incerte. Multora le este frică 

de întuneric, poate, pentru că nu văd foarte bine și nu au 

posibilitatea de a reacționa la fel precum pe lumină, iar din 

această lipsă de control și de siguranță vin fricile. Din lipsa de 

cunoaștere și de previzibil. Însă, din momentul în care 

începem să cunoaștem, frica se dizolvă treptat în fața puterii 

acesteia, la fel precum întunericul dispare odată cu aprinderea 

luminii. Pentru că de acolo vin fricile, din întunericul minții 

lipsite de cunoaștere.  

 

A: Ai foarte mare dreptate, pentru că avem nevoie – natura 

umană are nevoie – de previzibilitate; aspectul acesta este 

întâlnit și la animale (pentru că și ele se tem) doar că, dacă în 

cazul lor frica este ceva natural (pentru că așa își protejează 

viața), la om de regulă singura frică bună e cea care ne ajută să 

ne salvăm, atunci când suntem în pericol iminent, real; dar 

restul fricilor, în cea mai mare parte, sunt exagerate, 

neîntemeiate, în lipsa unor pericole reale. Majoritatea oamenilor 

suntem încercați de emoția fricii în fața unor experiențe noi, mai 
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ales dacă acestea implică incertitudini și riscuri. Iar pentru că în 

capitolul de față urmează să discutăm despre antreprenoriat, nu 

e întâmplător faptul că antreprenorul este, să spunem așa 

metaforic, „Stăpânul fricii”: cel căruia îi place să aibă noi 

provocări, să își cucerească fricile, să iasă din zona de confort. 

Spune-mi, te rog, tu cum ai defini în general antreprenoriatul? 

Ce consideri că este și cum te raportezi la el? 

 

D: Pe de o parte îmi place să cred că sunt antreprenor pentru 

că încerc să dezvolt un business în domeniul meu, dar pe de altă 

parte, uneori aș evita să spun că ceea ce fac este un business, 

deoarece avocatura înseamnă în primul rând un sprijin legal; or, 

un sprijin legal nu poate să se traducă într-un business, ci se 

traduce în foarte multă cunoaștere, se traduce în profesie. Iar 

„profesie” și „business” sunt lucruri oarecum diferite, după 

părerea mea. Totodată, lucrăm cu clienți, iar când avem nevoie 

de clienți și de o anumită promovare (evident promovarea care 

să respecte exigențele legale deoarece există limitări pentru 

avocatură, din acest punct de vedere) oarecum intrăm sub acel 

tablou al unui antreprenor sau al unei persoane care dezvoltă un 

business.  

 

Ce înseamnă antreprenoriatul – sau ce ar trebui să 

însemne?  Ca să pornim de aici. Antreprenoriatul ar trebui să 

însemne dezvoltare, onestitate în abordare, să știe exact 

clienții la ce se așteaptă și să fie servicii profesioniste, bazate 

pe un segment bine definit, nu de toate și nimic, ci câteva 

lucruri nișate și bine pregătite. Asta aș înțelege eu prin 
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antreprenoriat. Fiecare antreprenor ar trebui să aibă aria lui 

de expertiză în care să fie bine pregătit, de exemplu un 

contabil nu poate să facă ceea ce face un avocat. Dacă dorim să 

facem câte un pic din fiecare, profesionalismul este grav 

afectat. Cred că antreprenorul trebuie să-și cunoască bine 

limitele, trebuie să-și consolideze bine cunoștințele, trebuie să 

cunoască ceea ce poate oferi cu profesionalism clienților, 

partenerilor contractuali; trebuie să fie și previzibil, 

bineînțeles, dar în aceeași măsură să accepte și noi provocări, 

deoarece (așa cum am punctat și mai devreme) chiar dacă 

lucrurile imprevizibile nu sunt chiar întotdeauna rele (uneori 

pot să fie provocări), totuși e imperios necesar să beneficiem de 

suficientă pricepere și înțelepciune pentru a le putea controla. 

Nu ne putem juca (cel puțin în domeniul meu) cu soarta și, 

implicit, cu soluțiile clienților.  

 

Aceasta e viziunea despre antreprenoriat din punctul meu 

de vedere. O idee, un concept bine gândit și care să respecte 

anumite principii de la care să nu se abată. Derogarea de la 

principii și de la anumite reguli pe care noi le stabilim, ar 

însemna un amestec de – nu știu – poate târguieli, care nu ar 

trebui să se identifice cu acest domeniu al antreprenoriatului. 

 

A: Ce înțelegi prin „mici târguieli” ? 

 

D: De exemplu, în profesia mea îmi place foarte mult 

acea parte a negocierilor. Dacă trebuie să negociez un contract, 

voi face de așa natură încât să-l tratez cu profesionalism, nu 
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să negociez legea. Nu-mi place acea abordare de tipul facem 

să fie bine, indiferent de modalitatea în care procedăm. Nici 

într-un caz. Adică să am anumite puncte, principii, reguli, 

abordări, astfel încât rezultatul să nu fie consecința unor 

conduite care nu reflectă regulile sau principiile stabilite de la 

început. Așa cum spuneam și mai devreme: profesionalism, 

onestitate, pregătire temeinică. 

 

A: Deci să avem o etică, să avem principii ferme după 

care să ne desfășurăm activitatea profesională. 

 

D: Etica și deontologia sunt absolut necesare. Ele ar 

schimba foarte multe în societatea în care trăim, indiferent 

de domeniu. În bine. Cred că fiecare profesie, meserie (pentru 

că sunt diferite cele două), orice activitate are un cod 

deontologic, chiar dacă nu este scris (pentru că acesta poate să 

fie și nescris. Nescris însemnând bune practici, poate tradiții 

stabilite în diverse domenii – acestea reprezintă de fapt codul 

deontologic la care ne referim). Noi în avocatură, avem – ca 

profesie – un cod deontologic scris. Există alte profesii, de 

exemplu, cum e cazul unor clienți de-ai mei din domeniul 

imobiliar, care nu au așa ceva și totuși afacerile/business-urile 

imobiliare sunt în plină ascensiune și dezvoltare. Chiar dacă 

nu folosesc un document oficial scris, totuși se știe foarte clar 

care sunt practicile statornicite și acelea creionează deontologia 

lor; sau ar trebui. Deontologie care, la final, trebuie să fie 

respectată de către  toți profesioniștii care activează în acel 

sector de activitate. 
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A: Da, este clar că orice activitate profesională are nevoie 

să înglobeze anumite principii morale, pentru că până la urmă 

etica include și principii morale, pentru a da dovadă de 

profesionalistm și a nu face rău celor din jur prin activitatea 

noastră, sau pentru a produce cât mai puține daune de orice fel.  

 

D: Am auzit acea abordare de multe ori, conform căreia 

nu trebuie să te implici niciodată emoțional, trebuie să lucrezi 

cu detașare 100%. Bineînțeles, n-o să fiu ipocrită și să spun 

„da, mă impresionează până la lacrimi situațiile în care clienții 

mei doresc să iasă dintr-un contract” sau poate, au probleme 

în familie care pot conduce la un divorț. Ar fi o ipocrizie 

totală din partea mea să afirm așa ceva. Dar faptul că mă 

dedic, faptul că sunt extrem de implicată în ceea ce fac 

înseamnă, bineînțeles, o aplecare, oarecum sentimentală, 

izvorâtă din dorința de a atinge cel mai bun rezultat pentru 

clientul meu.  

 

În tot acest context, implicarea este întotdeauna generatoare 

și de implicații morale, de emoții și de atașare. Astfel, este lesne 

de înțeles că, cine afirmă că un bun profesionist nu se implică, 

nu înțelege cu adevărat ce înseamnă  profesionalismul. Faptul că 

este indicat să învățăm să avem un control asupra emoțiilor, este 

cu totul și cu totul altceva; dar dacă acestea nu ar exista sub nicio 

formă, nu ar exista nici bucuria unei reușite, sentiment care, în 

final, tot o emoție reprezintă. 
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A: Aici cred că se evidențiază și o valoare feminină prin 

implicarea, dăruirea față de ceea ce facem. Să ne pese, nu 

doar să fim buni tehnicieni, ci și să punem suflet.  

 

D: Tot ceea ce fac îmi place să fac cu suflet. Începând de 

la modul în care îmi desfășor activitatea la birou și până la 

cel în care pregătesc ceva acasă pentru familia mea sau chiar 

și atunci când pregătesc o surpriză. În momentul în care mă 

implic să realizez ceva, atunci o fac cu suflet.  

 

Bineînțeles că există și chestiuni de ordin administrativ, de 

exemplu nu o să mă dedic sufletește când înregistrez efectiv o 

acțiune la sediul instanței; evident n-o să fiu cea mai fericită 

numai din cauza asta. Dar și atunci pe cât posibil o fac cu drag, 

mă adresez politicos persoanelor cu care interacționez și mă 

simt foarte bine pentru că pot să fac acel lucru pentru client. Și 

inclusiv faptul acesta îmi dă o stare de bine. Iar faptul că din 

activitate se generează o emoție pozitivă ori se generează o 

supărare, automat înseamnă implicare.  

 

Detașare 100% nu poate să existe, iar dacă există o 

astfel de detașare, cred că nu ești în locul potrivit, făcând 

munca potrivită.  Tot  ce faci trebuie să fie cu pasiune. Și cu 

totul altfel trece viața asta când muncim cu pasiune, pentru 

că ne petrecem o mare parte din timp la serviciu. De 

exemplu, în una din zilele trecute am petrecut aproximativ 11 

ore și jumătate la birou, deci nu are cum să nu fie vorba de 
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implicare, de sentimente și chestiuni de ordin moral. Trebuie 

să fie cumva o identitate între toate aceste valori.  

 

A: Oare crezi că e posibil – dacă tot vorbim de termenul 

acesta de „implicare” versus „detașare” – să pui suflet în tot 

ceea ce faci, dar totodată să nu te încarci cu energia negativă 

a situațiilor prin care treci? 

 

D: Da, este oarecum posibil să nu te încarci cu energia 

negativă a celor din jur. Cred că e valabil în orice moment și 

raportat la orice situație. Eu nu preiau acea energie negativă 

în momentul în care analizez o speță sau atunci când caut să 

identific modalități în vederea atingerii acelei soluții. În acele 

momente mă încarc cu voință, ambiție și putere  canalizată 

spre a realiza acel țel, iar acestea mă protejează să nu preiau 

acele energii negative, sau atitudini negative (ori negativiste).  

 

În domeniul în care activez, majoritatea clienților mei au o 

problemă cu privire la care eu trebuie să identific o soluție. Și 

atunci mă concentrez cu prioritate să caut o soluție, nu să mă 

cufund eu însămi în acea problemă. Pentru că nu ar fi o 

rezolvare, ci, dimpotrivă, s-ar dubla problema, iar mintea mea 

nu ar mai funcționa limpede și nu ar mai fi capabilă să caute 

soluțiile potrivite. De aceea în momentul în care clientul mă 

abordează în vederea identificării unei soluții, pe asta mă 

axez cu prioritate și imediat, fără să rămân captată de 

problemă și fără să mă cufund în ea. Aceasta este strategia 
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mea care mă pune la adăpost de a nu mă încărca personal cu 

stările negative ale situațiilor.  

 

Au fost momente în care m-am supărat mai tare sau chiar 

extrem de tare, nu neapărat pentru că nu le-am găsit rezolvare, 

ci uneori pentru că persoanele de care a ținut crearea soluției 

nu au colaborat în măsura necesară și în care puteau să 

colaboreze. Iar astfel de lucruri mă afectează; la final, dacă nu 

reușesc să obțin ceea ce vreau eu, mă afectează foarte tare, 

asta recunosc. Uneori mă afectează extrem de mult. Asta nu 

știu dacă e o abordare bună ori sănătoasă pentru mine, dar 

există și astfel de situații. Sunt rare și apar doar la momentul 

final, când am ajuns la capătul bătăliei, nu pe parcurs când mi 

se prezintă ceva negativ.  

 

Desigur, odată ce înaintăm în profesie, dobândim o 

oarecare obișnuință în tratarea situațiilor, cum spune 

românul: ne călim. Iar vechimea în muncă desigur contribuie 

și la nașterea acestei abilități de a ști să tratăm mai detașat și 

acele situații critice care oarecum nu depind de noi.  

 

 A: Acest lucru e foarte bun, pentru că sunt într-adevăr 

multe situații care nu depind de noi. 

 

D: Majoritatea situațiilor, în fapt, nu depind de noi 

înșine. Ceea ce depinde de noi este atitudinea de a da totul, 

tot ce putem, raportat la acea situație. De exemplu, atunci 

când un client îmi cere un sfat juridic, obișnuiesc să explic în 
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ce măsură există varianta A, B și/sau C. Să-i explic totul 

pentru fiecare variantă, iar în momentul în care clientul a ales 

varianta, să mă ocup de ea, cu maximă implicare posibilă, cu 

toată puterea și toate cunoștințele mele. Și în momentul în 

care am făcut toate acestea și s-a ajuns la rezultatul dorit, 

scontat, atunci bineînțeles că sunt fericită. Dar dacă nu s-a 

ajuns acolo – și oricum clientul este prevenit și trebuie să aibă 

în vedere orice posibilitate – ei bine, de cele mai multe ori nu 

se poate câștiga tot. Niciun avocat nu are toate cauzele 

câștigate. Nu se poate așa ceva, doar dacă ar lua numai acele 

cauze despre care poate să știe clar în avans că va câștiga fără 

probleme, dar asta e doar în teorie, în practică nu ai cum. 

Există situații în care efectiv nu prea poți să faci multe lucruri 

și, la fel, trebuie să-i explici clientului în avans. Deci e nevoie 

ca persoana care apelează la serviciile mele să înțeleagă 

fiecare pas, fiecare posibilitate ca să nu rămână cu frustrări 

sau cu impresii nepotrivite.  

 

A: Revenind puțin la ideea de antreprenoriat, întrucât și 

profesia de avocat implică o doză mare de comportament 

antreprenorial, aș dori să te întreb tu crezi că a avea un spirit 

antreprenorial – pentru că sunt oameni care nu practică 

antreprenoriatul efectiv, dar au spiritul acesta – este o 

calitate înnăscută sau o sumă a unor factori de mediu, 

personali sau educaționali, care pot fi dezvoltați, prelucrați? 

 

D: Eu cred că spiritul antreprenorial este o calitate – 

desigur, cine nu o are nu înseamnă că are o problemă sau 
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că nu are alte calități. De ce spun asta? Am în jurul meu 

persoane extrem de inteligente, extraordinar de pregătite, dar 

care nu au neapărat acea dorință de a se afirma, de a vorbi cu 

clienții, de a fi sociabili; Dar ca antreprenor, consider că 

trebuie să ai puțin mai dezvoltată acea trăsătură care 

privește viața socială. Pentru că orice business, orice afacere 

– chiar și avocatura – se face cu oameni, pentru oameni. 

Pentru a avea clienți și a te dezvolta, ai nevoie de oameni.  

 

Cum poți să ajungi la oameni? Bineînțeles că se ajunge și 

prin recomandări sau prin alte surse care nu depind neapărat 

de manifestările tale publice (de exemplu, când terțe persoane 

te recomandă și atunci e clar că datorită profesionalismului 

tău), dar pe lângă asta îți mai trebuie și acea doză de dorință 

de a te afirma social.  

 

Mie tot timpul mi-au plăcut oamenii. Îmi place să vorbesc, 

îmi place să ies în public și nu neapărat cu scopul de a obține 

atunci imediat un client, ci pur și simplu din plăcere față de 

oameni, de a-i cunoaște și de a fi aproape de ei. Desigur, nu 

toată lumea, nu toți colegii mei agreează această abordare, dar 

repet, cunosc persoane foarte inteligente și a căror muncă este 

caracterizată de profesionalism, dar care nu își manifestă această 

abordare tocmai din cauză că nu doresc să meargă în public, nu 

doresc să socializeze și consideră că din acel punct de vedere nu 

sunt extraordinar de flexibile. Cu toate acestea, socializarea 

înseamnă vizibilitate, iar această vizibilitate creează o imagine 

publică, iar publicul este cel căruia ne adresăm noi.  
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Sociabilitatea poate fi șlefuită, bineînțeles, în timp, 

pentru că odată cu fiecare întâlnire învățăm câte ceva. De la 

fiecare eveniment aflăm lucruri noi despre felul în care ne 

prezentăm. Învățăm chiar și cum să interacționăm cu persoane 

pe care nu le cunoaștem. Este foarte important pentru că te 

scoate din zona ta de confort, mai ales dacă participi la un 

eveniment unde chiar nu cunoști pe nimeni. Cum 

interacționezi, ce faci în acele momente? Cu aceste ocazii ne 

dezvoltăm cu siguranță și alte calități. Cu toții avem anumite 

calități native, dar trebuie și să le prelucrăm; ele se vor 

dezvolta în măsura în care noi le acordăm importanță. Iar în 

zona de antreprenoriat trebuie să intre aceste calități de 

socializare. Deci chiar și o persoană care nu dorește sau nu 

poate să se prezinte în mediul social mai mult, poate să-și 

șlefuiască aceste abordări. 

 

A: Într-adevăr cunosc și eu oameni cărora, deși nu le-a 

plăcut inițial, totuși s-au dezvoltat pe parcurs, prin implicare 

și lucru asupra lor. Inclusiv eu, care am fost foarte timidă de 

mică, dar din pasiune pentru ceea ce mi-am dorit să fac am 

fost nevoită să mă arunc în valurile socializării și să trec prin 

procesele de șlefuire produse în astfel de situații. 

 

D: Și simți că te dezvolți. Eu, de exemplu, aproape de 

fiecare dată am emoții când merg în instanță. Vorbești în fața 

publicului, în fața judecătorului, în fața adversarului tău, deci 

mai ai și pe cineva care din start nu te agreează acolo; desigur, 

toți mergem pregătiți, dar mai ales prima dată când ajungi te 
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întrebi „Oare cine mi-o fi adversarul? Cât de bun e? Care este 

strategia lui? Ce anume urmărește?” Când întâlnești pe cineva 

necunoscut, mereu se nasc câteva întrebări. Apoi interviurile 

pentru locurile de muncă sau examenele de la facultate sau 

orice alte pregătiri la care participăm, toate sunt situații care, 

vrând-nevrând, trebuie să ne facă să învingem acea frică, 

pentru că în fond e o frică internă și ține bineînțeles și de 

caracterul persoanei, de modul fiecăruia de a fi – introvertit, 

extrovertit – e o mare diferență între noi. Eu tot timpul am fost 

o fire deschisă, extrovertită.  

 

A: Totuși există oameni, antreprenori, introvertiți, dar 

nu-ți dai seama la prima vedere, pentru că și-au dezvoltat 

anumite abilități de socializare. 

 

D: Da, tocmai de aceea spun că pentru o persoană născută 

cu abilitatea de a socializa, e mult mai ușor să facă orice 

implică relații cu oamenii, să comunice, să interacționeze, să-și 

facă noi cunoștințe. În schimb, cealaltă persoană care probabil 

nu a avut această abordare dintotdeauna, poate să o dobândească, 

bineînțeles, prin învățare. Aproape orice se poate prin învățare. 

Dar excelența nu se poate obține fără acel element nativ. Doar 

prin muncă putem face lucrurile bine sau chiar foarte bine, 

dar excelența necesită talent, abilități înnăscute. Însă prin 

muncă, prin repetiție, putem să facem aproape orice ne dorim 

la nivelul acesta de bine sau foarte bine, uneori.  
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Profesiunea nu e o specializare în a face ceva, ci o deschidere, un 

orizont pentru creaţie şi autocreaţie, pentru progres şi autodepăşire. 

Profesiunea este pentru om eterna chemare şi mereu marea tentaţie.             

De aceea nu se poate preda în şcoli: fiindcă e un copac falnic înflorit în 

primăvara tinereţii, născut în sufletul omului din sămânţa furată de alizeul 

pasiunii, ocrotit de soarele speranţei şi hrănit din seva dorinţei                  

de sine şi de alţii.  

(Aurelian Burcu – specialist dezvoltare umană) 
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CAPITOLUL II                                                    

PRINCIPIILE PROFESIONALISMULUI: APEL LA 

MUNCĂ, DEMNITATE ȘI NOBLEȚE UMANĂ 

 

Încearcă să faci ceea ce-ţi place şi încearcă să fi plătit pentru ceea 

ce faci. Dacă vei ajunge să realizezi aceste două aspecte,                             

nu va mai trebui să lucrezi nici măcar o singură zi din viaţa ta. 

 (Thomas Alva Edison, inventator și om de afaceri) 

 

 

A: Discutam în capitolul anterior 

despre muncă și importanța ei în viețile 

noastre; dar de multe ori contează și 

cum facem ceea ce facem. Poți să 

muncești și să nu aduci valoare sau 

valoarea să fie insuficient de mare 

pentru terți. Tu cum crezi că trebuie 

făcută munca pentru a fi valoroasă? 

Este ea prin sine însăși o valoare sau un scop? Sau doar un 

instrument pentru a obține rezultate? Cum ar trebui făcută 

munca pentru a fi productivă, eficientă și a crea plus-valoare? 

 

D: Pentru mine munca este o valoare în sine, este 

pasiunea mea. Clar că trebuie făcută bine; consider că sunt 

omul lucrurilor făcute bine. Dacă munca e făcută bine, 

atunci ea aduce valoare. Dacă munca nu e făcută bine, nu 

are cum să aducă valoare. Noi ca oameni suntem asociați cu 

munca și implicit cu felul sau chiar cu calitatea ei. Dacă e să ne 

gândim de exemplu la o recomandare: „Mi-a câștigat Diana un 
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proces, du-te la ea!” Dar cu ce începi? Cu faptul că a fost un 

succes. Sau, de exemplu: „Caut un avocat în domeniul 

dreptului comercial ...” – chiar din felul în care înțeleg să 

formulez, deja mă refer la muncă, pentru asta caut avocatul. De 

aceea, zic eu, munca e cea care ne recomandă, nu noi 

recomandăm munca. Noi doar putem spune ce știm să facem, 

dar munca este elementul esențial care ne recomandă; mai 

mult, rezultatul muncii ne recomandă. Modul în care muncim 

ne recomandă. 

 

A: Referitor la modul în care muncim, sunt oameni care 

pentru a produce un rezultat muncesc 10 ore pe zi, pe când 

alții fac același lucru în doar 2 ore. 

 

D: Aici e vorba de mai mulți factori. Poate să fie 

managementul timpului, care e foarte important (și, apropo, 

chiar o să merg la un curs pe această temă, zilele următoare, 

pentru că îmi doresc să-mi îmbunătățesc performanțele 

permanent, prin învățare și prin orice oportunitate mi se 

oferă). Apoi alți factori pot fi pregătirea, experiența și toți 

aceștia conduc la eficiența muncii. Pe de altă parte, depinde 

de fiecare persoană la ce anume se raportează. Eu, de regulă, 

mă raportez la situațiile prin care am trecut personal. Pentru 

mine contează foarte mult propriile simțuri. Poate să vină 

oricine să îmi spună că a făcut cutare sau cutare lucru ori a 

obținut un anumit rezultat, pentru că eu trebuie să mă 

informez, să mă conving eu însămi că într-adevăr așa este. 

Deci nu pot aplica o abordare a unui coleg doar pentru că el a 
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reușit prin acel mod, trebuie să citesc eu însămi, să mă 

documentez, ca să mă conving că voi reuși. Un coleg cu 20 de 

ani de experiență în spate evident că a trecut prin mult mai 

multe spețe decât mine, așa că, atunci când ne referim la 

timpul de lucru necesar pentru rezolvarea aceluiași caz, în 

mod clar el va fi avantajat. În acest caz, pe mine mă 

avantajează ambiția și determinarea. 

 

Așa că, mereu sunt mai mulți factori de referință la care 

ne raportăm privind rapiditatea de a îndeplini o sarcină, iar 

managementul timpului, felul în care ne organizăm, cred că e 

foarte important. Sigur, în avocatură, de regulă, pe client nu îl 

interesează în mod primordial cât am muncit, interesul lui 

principal e rezultatul final obținut. Și dacă eu am grijă să îmi 

distribui sarcinile și aloc timpul de așa natură încât să mă pot 

dedica bine fiecărui client și fiecărui proiect, e mai puțin 

important cât am muncit, dacă ei sunt mulțumiți de rezultate. 

Restul depinde de fiecare în parte cum abordează lucrurile, ce 

stil propriu de lucru își formează.  

 

Dar pe de altă parte, referitor la rapiditatea realizării 

unei sarcini, nu e neapărat acesta principalul criteriu de 

luat în considerare. Contează și calitatea. Totodată, mai 

trebuie să ne raportăm și la ce a avut în vedere persoana 

respectivă, cât de atentă a fost la detalii; sunt multe lucruri 

care trebuie luate în considerare. De exemplu, dacă eu 

finalizez o acțiune în răspundere contractuală în 3 ore, iar un 

alt coleg în 10 ore, înainte de toate trebuie să analizăm ce 
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anume am avut în vedere fiecare dintre noi. Am analizat eu toate 

aspectele? Poate că nu. Nu neapărat contează cantitatea, cât 

contează calitatea. Cam la asta mă raportez eu cu prioritate, 

chiar dacă inclusiv în profesia noastră contează și cantitatea 

– pentru că evident lucrezi pe număr de ore și pe volum de 

sarcini. Dar depinde la ce ne raportăm și ce-și dorește 

clientul. Am avut situații, de exemplu, de contracte cu zeci 

de pagini și clienții au dorit ca a doua zi să le transmit 

opinia finală fără să discutăm în prealabil și fără să știu 

care sunt cu exactitate doleanțele lor. Am refuzat din start. 

Cred că domeniul în care activez superficialitatea și graba 

nechibzuită nu își au locul.   

 

Desigur că în atare situații în care mi se solicită să am o 

abordare grăbită mixată cu nechibzuință, urmăresc să explic 

care sunt motivele care stau la baza refuzului. Totodată, expun 

clienților ambele variante: varianta cerută de ei, cu cea 

profesională și conformă cu realitatea, la modul argumentat și 

explicat. Altfel clientul nu are cum să înțeleagă de ce nu se 

poate, pentru că el nu e expert în domeniu.  

 

A: Și în general, din experiența ta și a altor colegi, sunt 

mulți astfel de clienți care cer lucruri imposibile? 

 

D: Nu, nu. Eu nu am avut clienți care să nu înțeleagă. Un 

avocat bun se poate plia pe fiecare client, măcar ca să-i 

explice situația. În toată cariera mea am avut un singur client 

al cărui contract l-am reziliat, dar acolo au fost alte aspecte la 
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mijloc, referitoare la posibilitățile pe care le avea la acel 

moment, raportate la viziunea lui și soluțiile pe care și le 

dorea. Dar clienții mei chiar înțeleg pentru că și eu mă 

străduiesc să fac lucrurile de așa natură încât să le explic cât 

mai bine posibil. Pentru că, în final prin abordări nerealiste, 

clientul poate deveni propriul lui dușman.  

 

A: Legat tot de domeniul antreprenorial – deopotrivă din 

experiența personală, dar și din colaborarea cu alte afaceri – 

care crezi că sunt unele dintre principalele probleme pe care 

le întâmpină antreprenorul în mediul românesc? Provocări, 

obstacole, dificultăți – cum ar fi cele de ordin administrativ, 

economic, social, mentalități, birocrație. 

 

D: Da, birocrație într-adevăr există foarte multă, cea 

mai mare parte nejustificată. În momentul în care avem de-a 

face cu instituțiile publice (și nu mă refer aici la funcționari, ci 

pur și simplu la sistemul în sine) sunt situații depășite de 

volumul de muncă, solicitări într-adevăr nerealiste, condiții 

impuse care nu se pliază pe realitate și care încurcă foarte 

mult persoanele în desfășurarea activităților.   

 

Apoi ar mai fi lipsa de profesionalism și faptul că se 

caută să se meargă pe diverse căi care nu sunt întotdeauna 

morale și nici măcar deontologice. Am văzut de multe ori 

abordări de tipul „hai să facem să fie bine, hai să încercăm 

cumva.” Se caută mereu negociere pe prețuri care chiar nu-și 

au rostul, dacă se poate cât mai repede, mai bine și mai ieftin. 
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Mulți refuză să plătească servicii de calitate superioară, care 

sunt la standarde înalte, lucru care generează nemulțumiri; 

se compară foarte mult și adesea concurența este una 

neloială. Piețele din același domeniu nu țin la prețul lor și 

mulți participanți lasă din prețurile practicate doar pentru a 

acapara pe moment clienți, ceea ce pe termen lung nu e 

deloc bine.  

 

O altă mare problemă e superficialitatea. Poate chiar 

cea mai des întâlnită problemă. Se tratează situațiile cu 

superficialitate, ca și cum pe nimeni nu ar interesa nimic. 

De la momentul în care intri într-un magazin și vânzătoarea 

vorbește la telefon și te privește urât, până la abordări 

superficiale în instanțe, în contracte, în negocierile dintre 

parteneri contractuali, deși toți sunt afectați și ar avea numai 

de câștigat dacă ar trata lucrurile cu mai mare seriozitate și 

aplecare asupra lor. De multe ori oamenii fac, dar nu știu ce 

fac. E ceva ce ne definește și se regăsește pretutindeni, nu 

numai în antreprenoriat. De exemplu: au fost de numeroase 

ori luate interviuri oamenilor care ieșeau în stradă; habar nu 

aveau de ce sunt acolo, nu știau să explice ce fac și de ce. 

Asta cred că ne definește ca societate. Facem lucruri fără să 

știm de ce, fără să avem o motivație solidă, obiectivă, 

argumentată. Mergem foarte mult pe acest sindrom de turmă, 

urmând pe alții, dar fără să ne întrebăm de ce? Pentru a 

contracara acest sindrom, este imperios necesar  ca atunci 

când ne apucăm să facem ceva să știm ce anume facem, de 

ce, și totodată să fim capabili să argumentăm. 
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A: Ne lăsăm influențați emoțional, mânați de porniri 

instinctuale, acționăm pompieristic (pompierii intervin doar 

după ce arde, în momentul critic). Cât e bine nu facem nimic. 

 

B: Desigur, abordările de tipul pompieristic, dintre care 

se regăsesc multe și în profesia mea, sunt profund greșite. 

Evident că pot fi excepții, când o astfel de abordare chiar se 

impune, dar acestea sunt doar excepții, nu discutăm despre 

ele, acum ne referim la regula generală. Conduita asta a 

noastră – să mergem când arde sau când simțim că nu mai 

putem – atrage după sine un tratament de combatere a acelei 

probleme pe bază de repede-înainte, în regim de urgență. 

Niciodată un astfel de tratament n-o să poată să fie destul de 

bine gândit, destul de bine întemeiat și cu o strategie de 

sustenabilitate, cu rezultate foarte bune. Nu are cum, pentru 

că factorul timp este esențial în a crea sau pregăti lucrurile 

bine. Iar cine aplică astfel de strategii n-are decât să își asume 

rezultatele specifice.  

 

A: Am observat și eu interacționând cu diverși oameni, 

de la tineri (de exemplu studenți) până la adulți, unii chiar 

profesioniști, că se acționează din păcate foarte mult la modul 

pompieristic. Se lasă lucrurile pe ultima sută de metri, lipsește 

organizarea ... 

 

D: Există situații când lăsăm unele lucruri pe ultima sută, 

pentru că nu avem cum să le facem pe toate deodată, dar 
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trebuie analizat ce rămâne și să ne asumăm că acele lucruri 

ne-au rămas, să evaluăm în ce măsură ele pot atrage consecințe 

majore sau nu și dacă e cazul fie să ne pregătim să suportăm, 

fie să căutăm soluții alternative.  

 

A: Ce rol crezi că a avut în societatea românească, ce a 

reușit să producă – mai ales în anii de după Revoluția din 

1989, de când a început și la noi să se dezvolte – curentul 

antreprenorial? 

 

D: După cum spuneam, mă pot raporta doar la lucrurile 

pe care le-am trăit personal, care au trecut prin propriile mele 

simțuri. Așadar, nu aș putea spune cum a fost imediat după 

Revoluție. În ultimii ani, de când am intrat în mediul de 

afaceri și am interacționat cu realitățile de aici, am observat că 

oarecum se cerne societatea, se diferențiază în profesioniști și 

amatori, persoane care tratează lucrurile mai general, în 

ansamblu și uneori chiar superficial.  Evident că lumea 

caută să se identifice sau să interacționeze cu acele persoane 

care corespund cerințelor lor. Înainte de Revoluție, și datorită 

sistemului, dar și a mentalității de atunci a oamenilor, cred că 

fiecare încerca să se descurce cum putea, să caute diverse 

portițe de scăpare. Însă, în ultima vreme, lumea caută să se 

debaraseze de acele obiceiuri și oamenii se orientează în 

mod mai conștient și responsabil către lucrurile cele mai 

potrivite pentru ei, iar de aici derivă această cernere, 

conform vorbei din popor: cine se aseamănă se adună.  
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Sub aspectul evoluției, bineînțeles că s-au produs 

multiple fenomene de creștere: a evoluat orașul în ansamblu, 

mediul IT este la fel foarte dezvoltat și atunci oamenii sunt 

mai pregătiți, lucrează cu alte standarde, lucrează foarte mult 

cu societăți străine, iar atunci și abordarea se schimbă. Și eu 

am clienți străini care într-adevăr cer profesionalism, nu 

negociem onorarii, înțeleg exact care e implicarea și volumul 

de muncă. 

 

A: Spuneai că ai lucrat chiar din studenție și cu membri 

ai comunității italiene, dar și cu alți străini. Ce influență a 

avut asupra ta interacțiunea cu mediile de afaceri străine? 

 

D: Da, așa este, am lucrat încă din tinerețe cu străinii. L-aș 

aminti aici pe Antonio Patanè, un foarte drag prieten și 

mentor, una dintre primele persoane cu care am interacționat 

în mediul business. Am învățat foarte multe lucruri, 

extraordinar de multe, mai ales de la el. Este foarte exigent, nu 

îi place superficialitatea. Dintotdeauna l-am considerat unul 

dintre principalii mei mentori. Am văzut cum abordează 

relațiile cu clienții, m-a învățat cum să fiu previzibilă, cum să 

mă protejez de eventualele situații neplăcute.  

 

Țin foarte mult la etape, la cunoaștere, la modalitatea 

de abordare. Nu sar peste etape – de genul: furnizează-mi 

repede soluția că în rest nu mă interesează. De asemenea, 

țin foarte mult la relațiile de lungă durată. Clienții pe care i-

am avut de la începuturi îi mai am și acum și orice problemă 
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de ordin juridic au, tot la mine vin cu ea. Apreciază ceea ce 

fac eu, văd că mă implic la modul serios.  

 

Deci străinii au o mentalitate puțin diferită, dar asta nu 

înseamnă că restul clienților mei de aici nu sunt așa. Cei cu 

care lucrez pe termen lung au încredere în mine (de asta am 

și ajuns la colaborări de durată), iar pentru mine acest tip de 

colaborare și acest profil de clienți este exact segmentul pe 

care doresc să mă axez. Dar nu simt un efort special pentru 

că, așa cum spuneam și mai devreme, oamenii se atrag. Ceea 

ce caut vine automat spre mine. Dacă te identifici în 

așteptări, principii, reguli cu partenerul de afaceri sau 

clientul, atunci de aici se nasc relațiile pe termen lung.  

 

Caracterele sunt de foarte multe feluri și fiecare are 

propriile beneficii – e greu să facem o caracterizare generală 

sau universală; fiecare are avantajele proprii.  

 

Eu lucrez la fel de bine și cu clienții mei din țară, și cu 

cei străini și reușesc să dezvolt relații de lungă durată cu ei.  

 

A: Dincolo de compatibilitatea în valori și viziune de 

muncă, poate că se ajunge și la un fel de prietenie, o relație de 

apropiere și respect mai departe de cadrul strict profesional? 

Cum spuneai și tu despre domnul Patanè, să nu fie doar 

abordarea de networking rece, ci să simți că vorbești ca și cum 

te-ai adresa unei persoane apropiate, unui prieten? 
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D: Da, așa este, eu cred în asta. De multe ori am auzit 

abordarea de tipul „clienții nu sunt prietenii tăi și nu ar 

trebui să te intereseze”, dar când ai o relație de lungă 

durată, nu ai cum să nu te implici mai mult. De exemplu, 

clientul îți povestește cum a fost la botez sau la un eveniment 

de familie și nu poți să-l refuzi, să te limitezi strict la 

rigiditatea unui discurs profesional dacă el vrea să îți 

împărtășească acele lucruri. Desigur cu clienții din străinătate 

nu discutăm prin mail așa multe aspecte din viața privată a 

lor, ce face fiecare în timpul liber, dar cu clienții care sunt 

aici, în România,  ne întâlnim, mai luăm masa împreună și 

bineînțeles nu poți să vorbești doar lucruri tehnice, pentru că 

am deveni roboți, nu ne-am mai simți oameni.  

 

Tot timpul cred că trebuie să fie prezentă latura umană, 

pentru că doar prin latura umană rezolvăm mai facil 

problemele și reușim să le înțelegem mai bine. 

 

Să luăm de exemplu negocierea unui contract: chiar dacă 

presupune o transmitere de informații, totuși negocierea 

efectivă se face între ființe umane, iar din felul în care noi 

vorbim și interacționăm rezultă efectul pozitiv al tranzacției și 

satisfacțiile mutuale ale părților. În plus, dacă nu există o 

conexiune, o modalitate de abordare comună, nu ai cum să 

transmiți nici măcar informațiile ca să fie percepute corect 

valoric și să primești înapoi ceea ce-ți dorești tu. Deci 

legăturile dintre oameni sunt esențiale. Da, trebuie să o 

facem în mod profesionist, nu să mergem să ne plângem 
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clienților de problemele pe care le avem acasă, evident, dar în 

acest cadru al comunicării profesionale, inevitabil în final tot 

se creează legături umane între partenerii de afaceri.  

 

A: Într-adevăr, trebuie să avem legături mai strânse și să 

ne pese mai mult unii de alții. Ce părere ai despre spiritul de 

colaborare? Deopotrivă reprezentanți ai lumii academice, 

dar și cei ai societății civile mereu au atras atenția că la noi 

la români spiritul de cooperare nu este suficient de dezvoltat. 

Tu ce crezi despre acest aspect? 

 

D: Da, și eu am observat că la noi spiritul de cooperare 

este mult mai firav, multe dintre parteneriate nu reușesc să 

se mențină pe termen lung sau să funcționeze suficient de 

bine, indiferent că vorbim de colaborări ca părți într-un 

contract, ca echipă la un proiect sau ca membri ai unei 

organizații. 

 

Am constatat de-a lungul timpului că există câteva cauze 

care generează disfuncții în colaborarea eficientă. În primul 

rând, pentru că lucrurile nu sunt clare de la început. Atunci 

când avem de realizat ceva împreună, trebuie să existe un 

calendar al acelei colaborări sau niște criterii clare și exacte 

(de exemplu obligații, sarcini, drepturi, distribuția resurselor 

etc.) despre ce se așteaptă de la fiecare dintre participanți, 

despre ce trebuie să facă fiecare. Problemele intervin în 

momentul în care lucrurile nu sunt stabilite clar și concis de 

la început.  
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De obicei, atunci când oamenii intră într-o asociere, 

pornesc de la o bună înțelegere, poate de la prietenie și cred că 

totul va fi minunat doar pentru că ei se înțeleg bine. Dar nu este 

așa: prietenia și afacerile pot merge împreună doar atunci 

când liniile sunt stabilite de la început și sunt clare pe tot 

parcursul colaborării. În momentul în care nu se știe exact 

cine ce face, există mereu tendința de a da vina pe celălalt când 

ceva nu merge bine (așa funcționează instinctul de autoapărare 

și de conservare, chiar și fără să fie vreo rea-voință la mijloc). 

În momentul în care fiecare știe ce are de făcut, atunci când 

cineva nu și-a respectat sarcina, devine clar pentru toată 

lumea cine anume a greșit, inclusiv pentru cel în cauză. 

Astfel, sunt reduse riscurile unor eventuale neînțelegeri și 

acest lucru consolidează sau protejează cooperarea.  

 

Din perspectiva mea, orice business trebuie să fie cât 

mai exact posibil, foarte puțină e marja de subiectivitate, 

incertitudini sau aleatoriu, mai ales în relațiile dintre 

participanții la acea cooperare: asociați, parteneri, clienți 

etc. La fel și în relațiile de cooperare pe proiecte sau orice 

alt tip de asociere.  

 

Desigur, mai trebuie ca și relațiile, scopurile și așteptările 

de la acea cooperare să fie stabilite în mod obiectiv și realist. 

Doar așa reducem la minim riscul apariției problemelor de 

cooperare sau dacă ele pot totuși apărea, sunt ușor de 

previzionat sau de îndreptat ulterior. Noi, românii, suntem 

foarte prietenoși – așa ca trăsătură de personalitate și 
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comportament – de aceea există foarte multe intenții pozitive 

de colaborare; suntem sociabili, primitori, săritori; dar de 

multe ori am constatat că există o problemă: organizarea. 

Nu ne ferim de colaborări, dar nici nu suntem eficienți în 

ele decât atunci când le discutăm exact în prealabil și nu le 

fundamentăm corespunzător pe baza așteptărilor și 

obiectivelor fiecărei părți implicate, dar și a scopului 

proiectului sau muncii pentru care ne asociem acolo.  

 

Pe de altă parte, colaborarea este un aspect esențial al 

progresului și dezvoltării. Nu ai cum să faci totul de unul 

singur și să evoluezi așa cum îți dorești, pentru că fiecare 

dintre noi suntem limitați: în puteri, posibilități, aptitudini, 

cunoștințe, resurse etc. Pentru a face bine lucrurile, evident 

că ai nevoie și de alte persoane.  

 

Un alt aspect fundamental pentru sustenabilitatea 

oricărei colaborări este respectul reciproc. Respectul 

reciproc folosește inclusiv la a susține nevoile proprii ale 

fiecărei părți implicate acolo unde acestea nu au putut fi 

puse pe hârtie. Nu poți să spui într-un contract sau într-un 

regulament de organizare a muncii „te rog frumos, ajută-mă la 

ceva”, dar acestea le primești sau le oferi în mod automat 

atunci când există respect între oameni, între colaboratori.  

 

  



Diana Vana      *     Sărbătoarea Destinului: pledoarie pentru o viață frumos trăită 

 

47 
 

 

 

 

 

 

 

„Un proiect centrat pe leadership feminin este foarte potrivit astăzi. 

Implicarea femeii moderne în dezvoltarea societății este un fenomen care 

merită atenția și interesul nostru. Fie că acționează în politică, în afaceri, 

cultură sau societatea civilă, femeile aduc în ceea ce fac: devotament, 

intuiție, spirit caritabil și empatie.” 

 

(A.S.R. Principesa Margareta a României) 
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CAPITOLUL III                                                         

DISCURS DESPRE VALORI FEMININE, 

COOPERARE ȘI  ECHILIBRU 

 

Femeile din România ar trebui să aibă mult mai multă 

încredere în ele. Trebuie să țină cont de faptul că noi, românii, 

suntem în primul rând un popor foarte talentat. 

(Stela Popescu, actriță) 

 

 

A: Am vorbit într-un capitol 

anterior despre spiritul cooperării în 

domeniul profesional. În general, 

spiritul de colaborare este considerat 

a fi o calitate feminină. Peter Drucker 

– un nume mondial de marcă în 

domeniul managementului și leader-

shipului – afirma la un moment dat: „Timpurile se schimbă în 

conformitate cu trăsăturile feminine”, sugerând astfel că viitorul 

este al „leadershipului feminin.” Totodată, o serie de cercetări 

din ultimii ani sugerează exact contrariul percepției generale 

conform căreia autoritatea este predominant masculină și 

anume că trăsăturile feminine sunt mai puternic asociate 

lidershipului decât cele masculine. Sunt multe, dar noi, auzind și 

operând zi de zi cu ele, nu ne-am gândit că aceste trăsături 

caracteristice unui lider modern aparțin spiritului feminin, fiind 

încă obișnuiți să asociem spațiul public, inclusiv exercitarea 

funcțiilor de conducere, cu jumătatea masculină a omenirii, 

conform rolurilor tradiționale milenare. Însă tocmai pentru 
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faptul că se hrănește din valori prin excelență feminine, la 

nivel global, leadershipul feminin câștigă rapid în valoare și 

în tot mai multe domenii
*
.  

 

D: Da, uite chiar fără să știu, doream să menționez aspectul 

acesta, pentru că se diferențiază clar ca atitudine față de bărbați. 

Prin asta, noi, femeile, ne diferențiem substanțial de ei. Ei au 

rațiunea ca instrument de ghidaj prioritar, dar noi tindem spre 

partea aceea emoțională, sentimentală. Și întrucât – așa cum  am 

discutat anterior – relațiile parteneriale durabile și benefice 

după modelul win-win (adică ambele părți să câștige ceea ce 

doresc) nu pot fi realizate decât prin abordări de tipul uman, 

prin implicare personală, prin grija și atenția față de celălalt 

(de binele, de interesul lui) nu numai prin aspecte raționale, 

tehnice. Relațiile bazate doar pe rațiune nu creează conexiunea, 

și fără conexiune nu există comunicare, iar fără comunicare nu 

poți percepe toate nevoile celuilalt ca să știi cum să le întâmpini 

la modul optim. Noi, femeile, având dezvoltată în mod natural 

latura umană mai mult decât bărbații, este evident că avem 

astfel un atuu în plus în această sferă de realitate a cooperării. 

Prin abordarea grijulie și emoțională, conexiunile se fac 

întotdeauna mai ușor.  

 

A: Ai observat diferența asta – acum să ne referim strict 

la domeniul avocaturii – între femeile și bărbații avocați? 

                                                           
*
 Revista Cariere: https://revistacariere.ro/leadership/valorile-

leadershipului-feminin-in-era-disruptiva-a-transformarii-si-inteligentei-

artificiale-i/  
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D: Nu cred că ține de domeniu, ca avocat poți să fii 

uneori foarte emoțional, alteori foarte dur, indiferent că ești 

bărbat sau femeie. Trăsătura aceasta e universală; poate că 

există unele domenii care îți cer să te porți cu prioritate într-

un sens sau celălalt. Dar domeniul avocaturii nu este 

neapărat cel mai finuț, pentru că ne confruntăm cu foarte 

multe provocări din această perspectivă. Separat însă de 

implicațiile de natură profesională, femeia are cam totdeauna 

acea grijă suplimentară pe latura emoțională care ajută foarte 

mult la realizarea conexiunilor eficiente cu oamenii din jur.  

 

Și dincolo de această latură, trebuie să avem în vedere 

valorile femeii în general ca mamă de pildă; de la mamă înveți, 

orice-ar fi, de la mamă se transmite abordarea. Dacă ea este 

grijulie, de acolo pornește modelul. Nu e neapărat necesar ca 

mama să fie exact stilul tău, dar indiferent dacă vrei sau nu, 

crescând lângă ea, primești automat ceea ce îți transmite, 

primele valori, primele influențe cu care ieși în lume. 

Indiferent ce anume îți oferă – sfaturi, învățături, cerințe de 

comportament, indiferent dacă ești sau nu de acord cu ele – 

ea o face din grijă, din afecțiune și tu asta înțelegi și asta 

primești cu prioritate în acel moment.  

 

Dar dincolo de aceste aspecte, fiecare dintre noi, 

indiferent de gen, avem ceva care aduce un plus societății: 

bărbații pentru că sunt mai raționali, femeile pentru că sunt 

mai grijulii. Pentru că poate uneori nu e bine să acționăm cu 

partea emoțională, ci cu cea rațională sau invers.  
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A: Deci trebuie să fie un echilibru între ele. 

 

D: Da, eu de aceea subliniez mereu că e nevoie de 

echilibru, o societate echilibrată are nevoie deopotrivă de 

rațiune și compasiune, de spiritul masculin și de cel feminin. 

Altfel se creează dezechilibru și haos. 

 

A: De aceea se și vorbește în ultimii ani tot mai mult 

despre leadershipul feminin și valori feminine. Informându-

mă, inclusiv din discuțiile cu oameni de afaceri bărbați (deci 

nu doar femei), precum și din studii academice, am aflat că 

sunt mari companii de top, aflate în situații dificile, în declin 

sau chiar în pragul falimentului, care au invitat în poziții de 

manager femei, pentru a le salva de la catastrofă, tocmai 

pentru că ele au alte calități decât bărbații, oricât de experți 

ar fi fost aceștia în domeniile respective. Această misiune 

dificilă care i se dă unei femei-manager ca formă de a-i testa 

competențele și eficiența are chiar și un nume, în engleză – 

„glass cliff”. Alte studii și analize au arătat că acele companii 

care au în conducere (în consiliile de administrație sau în 

managementul de top) colective echilibrate (femei alături de 

bărbați) au și performanțe economice net superioare celor 

care sunt conduse după modelul vechi, cu componență 

exclusiv masculină în funcțiile de top
*
. 

 

                                                           
*
 Women’s Leadership Foundation, Revista Cariere 

https://womensleadershipfoundation.org/add-women-boards-

directors/?fbclid=IwAR3tnQow7dXIbXCg2TYVJpEJL7TmFshOH93MC

z5bRy7mSlEsfvba0FvZS5w;  

https://womensleadershipfoundation.org/add-women-boards-directors/?fbclid=IwAR3tnQow7dXIbXCg2TYVJpEJL7TmFshOH93MCz5bRy7mSlEsfvba0FvZS5w
https://womensleadershipfoundation.org/add-women-boards-directors/?fbclid=IwAR3tnQow7dXIbXCg2TYVJpEJL7TmFshOH93MCz5bRy7mSlEsfvba0FvZS5w
https://womensleadershipfoundation.org/add-women-boards-directors/?fbclid=IwAR3tnQow7dXIbXCg2TYVJpEJL7TmFshOH93MCz5bRy7mSlEsfvba0FvZS5w
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D: Peste tot trebuie să existe un echilibru. Eram la o 

prezentare undeva la un moment dat și se făcea o paralelă cu 

armata, unde majoritatea persoanelor sunt de sex masculin și 

se accentua cât de eficientă este o astfel de structură 

organizațională. Mie personal tot timpul mi-a plăcut sistemul 

militar, am fost atrasă de sistemul militar datorită ordinii și 

disciplinei, fapt care ajută la luarea rapidă a deciziilor și la 

eficiența punerii lor în practică; acolo nu se discută, nu vine 

fiecare cu părerea și cu orgoliile proprii, doar ca să saboteze 

sau să atace părerea altuia, ca în sistemele democratice/ 

colegiale de conducere. Evident că un astfel de sistem nu 

lucrează cu latura emoțională, dar nici nu poate fi universal 

aplicabil la orice activitate din societate. Oricât de mult aș 

admira eficiența militară, totuși cred că în majoritatea 

domeniilor este nevoie de un echilibru al valorilor feminine cu 

cele masculine, pentru a se ajunge la dezvoltare sustenabilă.  

 

Faptul că s-a vorbit mai mult în ultimii ani de implicarea 

femeii în poziții de conducere, management, leadership, este 

datorită tratamentului recent oferit femeii, să fie luată în 

considerare și vocea ei – știm că femeia de vorbit a putut vorbi 

tot timpul, însă doar de curând a început să fie ascultată și luată 

în seamă. În alte vremuri, valoarea femeii în societate fusese 

privită din altă perspectivă, ea fiind tratată în principal (iar 

uneori exclusiv chiar) ca un instrument de perpetuare a speciei. 

 

A: Așa este, nu doar din dragoste pentru femeie, ci mai 

ales din nevoie, în ultimii ani a trebuit să se țină seama și de 
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valorile feminine, inclusiv de echilibrarea testosteronului 

social (ca să ne exprimăm astfel). Este demonstrat științific 

că nivelurile ridicate de testosteron duc la un comportament 

egocentric, individualist și împiedică colaborarea. Chiar îmi 

amintesc despre un studiu din 2012 făcut cu personalul de la 

bursă în rândul căruia predomină bărbații. S-a demonstrat că 

nivelurile ridicate de testosteron ale acestora, manifestate 

printr-un spirit exagerat al încrederii în ei înșiși 

(overconfidence, în engleză), au cauzat instabilitatea pieței.
*
 

Oarecum asemănător s-a ajuns și la alte tipuri de crize la 

nivel global – morale, spirituale, politice, economice – 

pentru că a lipsit spiritul de cooperare, specific valențelor 

feminine. Au dominat prea mult valorile masculine – care 

ele în sine nu sunt rele, dar exacerbate și neechilibrate, riscă 

să ajungă la extreme și să creeze distrugere în loc de 

evoluție sau dezvoltare. 

 

D: Da, dincolo de situații de excepție, unde se cere cu 

prioritate aportul mai mare al virtuților masculine, respectiv 

al celor feminine, totuși în cea mai mare parte a domeniilor 

de realitate din societatea umană, este absolut necesar să 

existe un echilibru deopotrivă al sexelor cât și al valorilor 

feminine cu cele masculine. 

 

                                                           
*
 Revista Forbes, 2013 

https://www.forbes.com/sites/85broads/2013/12/11/hard-working-values-

of-the-softer-sex-how-traditionally-feminine-values-could-revolutionize-

the-business-world/#23b650311458   

https://www.forbes.com/sites/85broads/2013/12/11/hard-working-values-of-the-softer-sex-how-traditionally-feminine-values-could-revolutionize-the-business-world/#23b650311458
https://www.forbes.com/sites/85broads/2013/12/11/hard-working-values-of-the-softer-sex-how-traditionally-feminine-values-could-revolutionize-the-business-world/#23b650311458
https://www.forbes.com/sites/85broads/2013/12/11/hard-working-values-of-the-softer-sex-how-traditionally-feminine-values-could-revolutionize-the-business-world/#23b650311458
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A: Din perspectiva faptului că ești femeie, ai întâmpinat 

pe parcursul carierei tale dificultăți – la școală, la angajare, 

în parteneriate de afaceri etc.? 

 

D: Eu personal nu m-am simțit niciodată tratată 

diferențiat din perspectiva faptului că sunt femeie. Mai mult, 

nu m-am aflat niciodată în situația de a simți că am avut ceva 

de pierdut doar pentru că nu sunt bărbat. În atitudinile celor 

din jur, niciodată nu am fost tratată altfel decât au fost colegii 

mei bărbați; sigur, poate și pentru că am știut să mă impun și 

am avut așa, o modalitate mai impozantă de a mă prezenta. 

Am observat că acolo unde s-a impus o abordare poate puțin 

mai dură uneori, sau alteori mai sensibilă, am înțeles 

contextele și m-am adaptat la fiecare dintre ele pe ceea ce a 

trebuit să fac, și probabil că tocmai din acest motiv nu am fost 

discriminată în niciun fel. E adevărat că nici nu m-am grăbit 

să-mi atribui sarcini pe care poate că bărbații ar trebui sau ar 

fi mai potriviți să le facă și poate, chiar și din acest motiv, nu 

am simțit în experiența mea de până acum vreo diferențiere 

în felul în care am fost tratată.  

 

Dar nici în copilărie nu am fost acea fetiță finuță care se 

joacă cu păpușile și poartă codițe; eu mă jucam cu ciocanul și 

cuiele de exemplu! Eram mereu tunsă scurt, băiețoasă, mă 

murdăream tot timpul, nu eram deloc fetița tipică, îmbrăcată în 

roz, dichisită și aranjată. Poate și de aceea, pentru că am 

avut dintotdeauna o abordare mai puțin feminină, să nu fi 

simțit niciodată discriminare din partea lumii masculine.  
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Însă nici nu m-am orientat foarte mult să susțin 

feminismul, că noi femeile putem să facem și să dregem. 

Avem calități specifice  nouă, la fel cum bărbații au calități 

specifice lor și nu e nevoie să le copiem sau să încercăm să le 

reproducem unii de la alții. Și nici să considerăm că noi 

trebuie să avem mai multe drepturi sau invers; sunt lucruri pe 

care doar noi le putem face, sunt lucruri pe care doar ei le pot 

realiza bine. Probabil că și această viziune echidistantă, că 

nu am ținut parte neapărat cu o tabără sau cealaltă, m-a 

ajutat în abordare. Pentru că oamenii simt în general; dacă 

intri într-un cerc în care sunt doar bărbați și o să explici că 

femeia e mai presus de orice, normal că o să fii tratată cu 

reticență sau poate chiar cu o atitudine de respingere. Eu 

mereu am încercat să echilibrez și asta m-a ajutat să nu fiu 

pusă niciodată în situația de a aprecia că drepturile mele ar 

fi fost îngrădite sau limitate în vreun fel.  

 

A: E un lucru îmbucurător să aud că tu nu ai avut nicio 

opreliște, pentru că eu știu cazuri (și conform studiilor se 

pare că sunt destul de frecvente în societatea românească mai 

ales) când femeile care au vrut să se angajeze în posturi 

exersate de bărbați până atunci - sau uneori în antreprenoriat 

- au fost tratate cu reticență.  

 

D: Recunosc, eu nici nu am vizat medii sau segmente unde 

se pot manifesta astfel de tratamente sau să-mi creeze probleme 

de acest tip. Pe de altă parte, ceea ce am putut să observ și să 

exersez este faptul că foarte mult contează atitudinea. Modul în 
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care abordezi lucrurile și oamenii, în care îți susții poziția, 

modul în care răspunzi celor din jur – indiferent de situație. 

Atitudinea impune respect, atitudinea creează conexiuni, 

atitudinea te ajută în orice loc și în orice moment. Dacă 

atitudinea este potrivită, atunci și locul este potrivit.  

 

A: Și atitudinea trebuie adaptată contextului. 

 

D: Evident că da. De exemplu dacă te duci la cineva care 

știi că te așteaptă cu ceartă, nu o să mergi cu umilință, pentru 

că în momentul acela te-a acaparat, deci trebuie să mergi 

pregătit și foarte hotărât. Dacă te duci la cineva care e trist și 

neajutorat, sigur că nu te apuci să strigi la el. Mereu trebuie 

să ne adaptăm situațiilor și oamenilor. Deci să fim flexibili. 

 

În viața mea profesională lucrurile sunt la extreme. 

Uneori am o situație în care partea adversă este conflictuală și 

are o atitudine prin care caută să mă pună la colț și atunci eu 

trebuie să am o atitudine asemănătoare de ripostă, care să 

contracareze și să caute să închidă atacul advers. Alteori am 

situații în care adversarul (profesional vorbind) este oarecum 

deschis la discuție, la cooperare, la negociere, atunci evident 

că mă pliez și adopt și eu aceeași atitudine.  

 

A: Flexibilitatea, da, iată un alt atribut feminin. Și dacă 

ar fi să revenim la lista standard a atributelor încadrate la 

capitolul virtuți feminine: alături de flexibilitate și cooperare, 

de grija față de ceilalți, iată, mai susțin analiștii mondiali, se 
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numără și: îmbrățișarea unui ethos condus de misiune, 

adaptarea la mediu și context (o altă formă a flexibilității),  

loialitatea, capacitatea de a construi relații pe termen lung, 

lucrul în echipă, luarea deciziilor în grup, intuiția, ascultarea 

activă, gândirea în perspectivă, răbdarea, prudența, 

dezvoltarea empatiei și a abilităților de comunicare, asumarea 

vulnerabilităților și transformarea acestora în puncte forte. 

Aceasta din urmă mi se pare chiar o abilitate extraordinară. 

Practic, leadershipul feminin constă în abilitatea de a 

transforma condiții nefavorabile în condiții favorabile, crearea 

autorității prin autenticitate și performanță.  

 

D: De exemplu am observat ca diferență între bărbați și 

femei faptul că noi, femeile, ne asumăm mult mai repede și 

trecem mult mai ușor peste anumite nereușite. În general, 

bărbaților le este mult mai greu să accepte, până se 

obișnuiesc cu ideea. Femeile trec mai repede la acceptarea 

problemei și se concentrează imediat pe găsirea de soluții. 

Cred că la bărbați e problema de orgoliu, de faptul că le e greu 

să accepte anumite lucruri. Dar nu cred că e de rău, sunt 

binevenite aceste trăsături, ne completăm unii cu alții și, mai 

mult, nu putem unii fără alții.  

 

A: Cât de mult crezi că depinde de femeie ceea ce dorește 

să realizeze, cât stă în puterea ei și cât depinde de alți factori? 

 

D: Depinde de obiectivele pe care ni le stabilim. Cred că 

majoritatea lucrurilor depind de noi, exceptând sănătatea 
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(chiar și asta uneori) sau situațiile extreme. Dar câtă vreme 

ne stabilim obiective realiste, în funcție de posibilitățile 

realiste, cred că totul este posibil. Dar cu această condiție: 

să fie realiste. Și la fel, nici aici nu există diferențe între 

bărbați și femei, ci pur și simplu ține doar de modalitatea de 

abordare și de încrederea pe care o avem în noi înșine.  

 

Aceasta din urmă într-adevăr e o problemă în rândul 

femeilor; foarte puține au încredere în ele. Și din cauza 

educației – pentru că încă avem înrădăcinată acea idee că 

femeia nu prea poate să facă multe – și de măsura în care 

această viziune ne-a fost transmisă și nouă.  

 

Dar câtă vreme avem încredere în noi, câtă vreme avem 

cunoștințele necesare, expertiza sau timpul să ne pregătim 

pentru ceva anume, eu cred că se poate absolut orice. Nu 

există limite. Singurele limite suntem noi. Dacă ne dorim, 

dacă avem posibilitatea, câtă vreme cunoaștem care sunt 

căile pentru a ajunge acolo, nu cred că există limite. Cu 

condiția de a avea așteptări realiste, desigur. 

 

A: Apropo de căi prin care să facem lucrurile, indiferent 

de domeniu, fie că vorbim de carieră sau de viața personală, 

ce rol ar trebui să aibă oamenii din jurul unei femei pentru ca 

ea să facă performanță? 

 

D: Primul lucru pe care trebuie să îl avem de la oamenii 

din jurul nostru este susținerea. Eu, de exemplu, nu am 
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nevoie de susținere financiară, dar am nevoie de foarte 

multă susținere morală. Dacă am parte de susținere morală, 

dacă am parte de încrederea celor din jur, de liniște, atunci 

pot realiza ceea ce îmi propun.  

 

De exemplu, dacă părinții mei nu mă sprijineau moral, 

eu nu eram persoana care sunt astăzi. Atunci când am 

încrederea celor din jur, când oamenii cred în mine și în 

misiunea mea, atunci pot să fac foarte multe.  

 

Toate persoanele de sex feminin (cel puțin toate 

persoanele pe care eu le știu) au nevoie cu prioritate de 

susținere. Este o nevoie comună a noastră, a femeilor: 

susținerea și încrederea. Să știe că este cineva acolo care 

crede în ea (nici nu e neapărat nevoie să facă ceva, susținerea 

psihică sau morală e suficientă).  

 

La polul opus, cel mai demotivant lucru din viața 

femeilor, care ne poate duce la un moment de stagnare, este 

critica lipsită de orice element constructiv: „nu ești în stare, 

tu nu poți, tu nu știi!” În momentul în care le repeți 

oamenilor același lucru, ajung să creadă în el. De aceea, o 

femeie are nevoie de susținere. Mai ales dacă e și iubită, 

atunci lucrurile devin și mai valoroase. O femeie iubită, 

îngrijită, susținută este capabilă de realizări nebănuite. 

Desigur, asta nu înseamnă că nu ar putea fi utile și criticile – 

de exemplu mama mea e cel mai mare critic al meu, uneori 

mă enervează pe moment, când mă critică referitor la ceva 
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anume; unele pot fi chiar banale – chiar îmi amintesc ultima 

dată am fost într-un context, am vorbit în public și la final 

mama m-a criticat de ce am folost atât de des „ă”. Pe moment 

am luat-o așa, ca pe o greșeală și nu mi-a convenit, m-am 

enervat pentru că mi se arată că greșesc, dar mi-am dat apoi 

seama că intenția ei era bună, pozitivă, constructivă și asta mi-

a dat puterea să accept și să mă străduiesc ca data viitoare să 

îmi îmbunătățesc exprimarea. Deci sunt necesare criticile, 

dar vorba aceea – tonul face muzica – trebuie să avem grijă 

cum le spunem ca să ajutăm, nu să rănim.  

 

A: De multe ori erorile de comunicare sunt frecvente dacă 

nu avem grijă la formele în care o facem. Comunicăm ceva, cu o 

anumită intenție, iar de cealaltă parte, destinatarul mesajului 

interpretează semnificația total diferit de intenția noastră, pentru 

că o decodifică în sistemul de referință format de propriile 

experiențe. Și de aici pot decurge disensiuni, divergențe, răni 

sau chiar conflicte fără să ne fi dorit acest lucru.  

 

D: Așa e, de cele mai multe ori contează modul, tonul, 

formele în care comunicăm. Am investit mult în ultima vreme 

pentru a-mi îmbunătăți aspectele de comunicare, pentru că în 

mod natural eu sunt o fire mai impulsivă și foarte directă. Dar 

nimeni nu se naște perfect sau perfect adaptat unui mediu 

social sau profesional și atunci e important să continuăm să 

ne perfecționăm pe tot parcursul vieții.   
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A: Dar într-o relație de cuplu, cât de mult crezi că are 

nevoie o femeie de un bărbat lângă ea pentru a reuși? 

 

D: Ceea ce am spus mai devreme la modul general este și 

răspunsul la întrebarea aceasta legată de cuplu. Cam de 

aceleași lucruri are nevoie femeia și de la partenerul ei 

pentru a reuși în viață și în ceea ce-și propune în general, pe 

orice plan.  

 

Pentru a exista un echilibru, este nevoie de o femeie și 

un bărbat, dincolo de credințele și cutumele sociale. Eu 

personal cred că bărbatul trebuie să existe în viața unei 

femei pentru ca ea să fie cu adevărat împlinită. 

De exemplu, chiar și pentru simplul fapt că atunci când 

ajungi acasă ai cu cine vorbi, ai cui să-i împărtășești ceva. 

Sigur, nu poți alege bărbatul doar pe criteriul acesta; dar 

echilibrul, susținerea, încrederea reciprocă, respectul sunt 

unele dintre elementele fundamentale ale unui cuplu 

durabil, ale unui parteneriat în general, chiar și în cazul 

unui contract de exemplu. Pentru că toate sunt relații 

reciproce, interdependente care se bazează pe obiective 

comune. Dar în relația de cuplu nu trebuie să căutăm 

totdeauna un scop din asta; și aici cred că greșesc multe 

dintre femei; ele caută un scop cu orice preț în orice. De 

exemplu că trebuie să aibă o relație pentru că nu poate să stea 

singură. Nu, exclus! Aceea e o viziune greșită. Corect ar fi să 

caut ca eu să fiu bine prima dată cu mine însămi și să pot 

face orice independent de oricine, starea mea de bine ca 



Diana Vana      *     Sărbătoarea Destinului: pledoarie pentru o viață frumos trăită 

 

63 
 

femeie să nu fie dependentă de un bărbat și nici a lui ca 

bărbat să fie dependentă de o femeie. Nu trebuie să existe 

dependențe, doar completare. Deci să nu facem alegeri doar 

pentru că trebuie, că așa zice altcineva, ci doar dacă există 

completare, dacă există armonie și celelalte valori despre 

care spuneam anterior. Eu așa cred că ar fi benefic să se 

construiască relațiile de cuplu. Nu doar din formalism sau 

pentru că e neapărat să fie cineva alături de tine cu orice 

preț, nu. Doar dacă acea persoană și conviețuirea cu ea te 

ajută/sprijină să evoluezi. Altfel mai bine să rămâi singur și 

evoluezi pe direcția proprie. 

 

A: Așa ar trebui să fie rostul unei relații: să ne ajute să 

devenim mai buni împreună, față de cum am fi singuri, să 

ne amplifice fiecăruia dintre noi energiile creatoare… Să 

putem evolua. Orice alt rezultat (cum ar fi stagnarea sau 

mai rău, involuția) este exclus pentru a defini o relație 

sănătoasă, normală.  

 

D: Și lărgind puțin sfera de cuprindere, același 

principiu al alegerii relației cred că se aplică la orice. Nu e 

bine să ne conducem după imperative externe, doar pentru 

că trebuie. Nu trebuie să trebuiască nimic. Unele pot fi 

recomandabile, și atunci rămâne la alegerea noastră să 

decidem, dar în momentul în care ceva încearcă să ne 

impună reguli cu care noi nu ne identificăm, nu cred că este 

util să dăm curs unor astfel de cerințe. 
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A: Dar ce ne facem cu acele condiționări sociale, cu 

presiunile exercitate de ele? Mai ales femeile, de exemplu 

cele spre 30 de ani, le resimt mult mai puternic. Toți încep să 

te întrebe legat de viața de cuplu, de ce ești singură sau cum 

îți merge…? 

 

D: Pe mine personal nu mă interesează părerea 

celorlalți. Și pentru a avea o astfel de opțiune, trebuie să fii 

ok tu cu tine. În momentul de față, eu mă bucur că sunt 

chiar împlinită și atunci nu mă interesează și nu mă 

afectează sub nicio formă ce crede lumea sau dacă mă 

întreabă cineva ori deschide o discuție pe această temă.  

 

Mă consider fericită, împlinită, cred că am tot ceea ce 

îmi doresc raportat la momentul la care mă aflu. Evoluția 

mea a fost una corectă, bazată pe muncă și mai ales pe 

munca cinstită, cu rezultate bune și de aici îmi vine 

mulțumirea. Sigur că nu voi stagna aici, am o viziune 

orientată spre dezvoltare, doream doar să spun că ceea ce este 

acum, este exact așa cum îmi doresc să fie.  
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Fie-ţi milă de alţii: trăieşte frumos, învaţă mult, creează bine                       

– trebuie să spui fiecărui om tânăr. Alţii au nevoie de împlinirea ta                               

la fel de mult ca tine.  

(Constantin Noica, filosof, eseist și poet) 
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Diana Vana      *     Sărbătoarea Destinului: pledoarie pentru o viață frumos trăită 

 

67 
 

CAPITOLUL IV                                                               

ALBUM DE FAMILIE: 

ROMÂNI-MODEL DIN ȚARA MOȚILOR 

 

Acţionează întotdeauna astfel încât să foloseşti umanitatea atât în 

persoana ta, cât şi în persoana oricui altuia, totdeauna în acelaşi timp 

 ca scop şi niciodată ca mijloc. (Immanuel Kant, filosof) 

 

 

A: Discutam în capitolele 

anterioare despre valori – generale 

și feminine care asigură reușita în 

viață și în carieră. Care consideri 

că sunt unele dintre principalele tale 

virtuți sau calități: atât ca femeie, 

cât și în general ca persoană, ca 

om, mai ales cele care te-au ajutat 

până acum? 

 

D: E o întrebare delicată, pentru că nu îmi place să vorbesc 

așa despre mine, adică îmi ceri să mă laud? – glumesc.  

 

A: Nu-nu, dincolo de laude sau rețineri personale, fiecare 

dintre noi avem anumite virtuți mai dezvoltate care merită 

afirmate nu din laudă de sine, ci pentru că există și pentru că 

recunoașterea și afirmarea lor ar da posibilitatea altora (care 

poate le au și ei, dar nu atât de dezvoltate sau poate nu cred 

suficient în ei înșiși) să devină mai puternici, mai buni, mai 

încrezători. 
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D: Eu mă consider o persoană sociabilă și comunicativă, 

sufletistă, pun preț foarte mult pe calitate (a muncii, a 

oamenilor, a lucrurilor și în general sunt orientată ca totul în 

jurul meu să fie de calitate), pun accentul pe profesionalism și 

cred că sunt și perfecționistă (sigur, asta poate să fie o calitate 

uneori, iar alteori poate fi un defect). Sunt o persoană educată, 

respectuoasă, ambițioasă, hotărâtă, altruistă. Cam acestea ar fi 

principalele calități. Dacă mai sunt și altele, nu știu, nu îmi vin în 

minte acum. 

 

Pe de o parte nu prea îmi place să vorbesc despre mine și 

nici nu m-am gândit să mă analizez vreodată din această 

perspectivă. Sunt o persoană pragmatică, de acțiune și mai 

degrabă din manifestările mele se poate vedea felul real de a fi, 

decât să mă descriu în vorbe.  

 

A: Cum crezi că te-a influențat mediul din copilărie de la 

Băișoara? Dacă dorești să ne împărtășești câte ceva despre 

acele vremuri, despre viața de familie. 

 

D: Am copilărit la Băișoara, cea mai mare parte a 

copilăriei am fost crescută de bunicile mele, cel mai mult de 

bunica pe linie paternă, care a locuit cu noi. Aș putea spune, 

acum privind retroactiv prin ochii de adult, că acele valori 

ale oamenilor de acolo și ale persoanelor pe care le-am avut 

în preajmă sunt valori adevărate.  
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Bunica (pe linie paternă) de exemplu era foarte 

credincioasă; și eu sunt, așa am crescut în acel mediu și nu am 

vrut să renunț la această latură a mea. Ea era – aș putea spune 

metaforic – o stâncă de înțelepciune; chiar un model demn de 

urmat: onestă, niciodată nu dădea curs supărărilor, iar dacă 

cineva i se adresa în mod necuviincios sau nepotrivit ori cu 

supărare, niciodată nu prelua în ea aceste elemente negative, 

ci spunea că problema e de fapt a acelei persoane, nicidecum a 

ei; ea nu trebuie să răspundă și să riposteze cu aceeași 

monedă, să nu se schimbe după comportamentul oamenilor. 

Ea credea că trebuie să rămână mereu așa cum este ea – iar 

lucrurile acestea nu le știa de la școală (făcuse doar școala 

primară), ci pur și simplu viața a învățat-o. Era o femeie foarte 

muncitoare, afectuoasă și extrem de atentă la nevoile celor din 

jur, orientată tot timpul spre bine.  

 

Bunica nu mi-a spus niciodată „trebuie să fii într-un fel 

anume”, nu, dar pur și simplu mi-a transmis aceste idei că 

trebuie să existe onestitate, că se pot face lucrurile și cu 

vorba și voia bună, nu cu ceartă, că trebuie să credem în 

Dumnezeu. Bunica era foarte orientată spre a pune în 

practică pildele din religia creștină și chiar atunci când nu 

ne povestea pilde, chiar felul ei de a fi și de a se purta, era 

cel mai bun manual practic de învățătură pentru cei din jur. 

Începând cu cele 10 porunci și cu nenumărate exemplificări 

pe care ni le oferea mereu.  
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Apoi, tot de la ea am învățat că e important să fim demni 

și să nu ajungem să fim obligați să plecăm capul din cauza 

conduitei sau a greșelilor noastre. Ea era convinsă că atunci 

când ești corect, nu are ce să ți se întâmple rău, niciodată. Iar 

bunicul era exact la fel. Amândoi erau oameni extraordinar 

de corecți, orientați spre onestitate, înțelepți.  

 

Pe de ală parte, de la bunica pe linie maternă am învățat cât 

de importante sunt gesturile sau „atențiile”, cum îi plăcea ei să 

spună. Ea crede că orice efort minim și orice muncă făcută 

de către alte persoane în interesul nostru, trebuie să fie 

apreciate; aici mereu îmi spunea că aprecierile constau în 

gesturi. De exemplu, atunci când o ajutam la curățenie, 

mereu primeam dulciuri, diverse cadouri sau laude din 

partea ei. Nu potența neapărat latura financiară, ci latura 

umană, motivațională. Se comporta în așa fel încât mă făcea 

să mă simt apreciată, iar eforturile mele erau întotdeauna 

lăudate și recompensate. Mai mult, îmi și spunea că așa este 

recomandat să mă comport și eu cu cei din jur și să învăț să 

apreciez oamenii care mă sprijină în activități și care fac 

ceva pentru mine. 

 

A: Ei aveau înțelepciunea aceea moștenită a oamenilor 

care au trăit alte vremuri... 

 

D: Plus că aceste învățături se transmiteau prin 

deprinderea obiceiurilor. Nu era acel mod de creștere și 

educare cu manualul. Nu știu în ce măsură se adaptează 
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vremurilor noastre, pentru că lumea s-a schimbat între timp, 

dar era o învățătură desprinsă din comportamentul și 

conduita lor, din grija pe care ne-o purtau și prin ceea ce 

făceau ei clipă de clipă, ne transmiteau lucrurile astea. Nu 

aveam reguli de învățare impuse și predefinite.  

 

Îmi pare nespus de rău că bunicii pe linie paternă s-au stins 

din viață înainte ca eu să fiu avocat; ar fi fost extraordinar de 

mândri, de bucuroși și fericiți să mă vadă îmbrăcând roba și 

pledând în instanță.   

 

A: Deci se poate și altfel de educație, fără reguli sau dacă 

totuși au fost, nu a trebuit să le simți, să fie niște impuneri sau 

constrângeri. 

 

D: Da, asta ziceam că nu le-am simțit astfel, dar totuși ei 

reușeau să îmi transmită ce nu-i bine și de acolo înțelegeam eu 

ce trebuie să fac. Tot de la bunica, de fapt de la ambii bunici, 

am învățat – mi s-a transmis – dragostea aceea necondiționată. 

Și apoi au fost animalele, mai ales cățeii; așa am copilărit 

eu, cu animale, interacționând direct cu natura. Mă jucam 

desculță pe iarbă fără să aibă cineva grijă sau să mă certe 

că mă voi lovi ori că mă va mânca ceva balaur cu șapte 

capete, cum aud în jur la părinții de azi. Deci nu mi-a 

transmis nimeni nicio frică, iar lucrul acesta contează enorm; 

să nu ți se interzică lucrurile din diverse motive și să se 

utilizeze frica pentru a-i ține pe copii la distanță de ele. Faptul 

că te joci desculță prin iarbă sau că mergi singură nedusă de 
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mână prin grădină fără să ți se inducă frica de gândacii care o 

să iasă de acolo și-o să te mănânce, este un lucru extrem de 

important. Sigur, trebuie să ținem cont și de context, viața la 

țară e cu totul altceva față de cea din oraș; nu poți să lași un 

copil la 3 ani să meargă singur pe stradă, evident. Dar în cazul 

meu, la Băișoara, faptul că m-au lăsat liberă prin curte, prin 

grădină, fără să mi se tot impună restricții, a fost un lucru 

extrem de benefic; puteam să fac ce voiam eu, aveam 

libertatea să îmi creez jocurile așa cum doream. 

 

A: Așadar ai avut o copilărie frumoasă, ca în basmele de 

odinioară. 

 

D: Da, foarte frumoasă. Am învățat de exemplu să citesc 

la patru ani, singură, apoi am fost stimulată să scriu cât mai 

repede. Am reușit performanța aceasta și datorită faptului că 

se uitau părinții la film și eu nu înțelegeam ce scrie, așa că mi-

am pus în gând și m-am apucat să învăț tocmai pentru a 

înțelege scrisul și deci filmul. Și acum îmi amintesc, i-am 

rugat ca imediat ce au drum în oraș, să îmi aducă o socotitoare 

(o mai am chiar și în ziua de azi), un abecedar și o carte de 

matematică (sigur, una de clasele mici, începătoare). Așa am 

învățat singură să scriu și să calculez. În clasa întâi deja știam 

să scriu și să citesc fără probleme.  

 

Părinții noștri nu ne-au impus restricții neobișnuite și 

ne-au sprijinit necondiționat. Și cel mai important: au crezut 

în noi, ne-au dat credit. Să dai credit unei persoane, 
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indiferent dacă ești sau nu de acord cu ea, este un lucru 

extraordinar. Mai ales atunci când ești copil. Tata mă ducea 

cu el (pe vremea când avea o afacere de tipul bar-magazin) și 

mergeam cu el să achiziționeze marfă, dar niciodată nu mă 

lăsa deoparte sau să-mi spună „du-te că aici mă întâlnesc eu 

cu cineva și tu n-ai ce căuta”, sau cum fac alții: „nu te băga, tu 

să taci”, „nu trebuie să vorbești nimic sau cu nimeni”; mai 

ales că eu vorbeam foarte mult când eram mică. Evident că la 

vârsta aceea nu aveam nivelul ca să particip la discuții 

profesionale cu ei, dar cu toate acestea tata îmi încuraja 

această latură, ceea ce pentru mine a contat foarte mult, iar 

acest lucru se vede acum la vârsta de adult. Dacă mi-ar fi 

spus „taci, pentru că tu nu știi ce vorbești, taci nu spune 

prostii” așa aș fi ajuns acum, aș fi avut tot timpul teamă să 

vorbesc, aș fi fost inhibată sau reticentă, iar în avocatură 

acesta ar fi un impediment destul de mare.  

 

A: Citeam recent un studiu, care făcea referire la faptul 

că, dacă părinții ne opresc din multe activități, când suntem 

mici, ne interzic să facem o serie întreagă de lucruri, ajungem 

ca adulți să fim anxioși, în relații geloși (pentru că ne lipsește 

încrederea în noi înșine), pesimiști (ne așteptăm totdeauna la 

ceva rău), exagerat de prudenți sau reticenți, fricoși, fără spirit 

de inițiativă, conformiști etc…  

 

D: Sigur, exact așa gândesc și eu. Nu știu cum au reușit, 

dar au făcut foarte bine și am simțit din partea lor un sprijin 

extraordinar.  
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A: Părinții tăi sunt un exemplu, un model despre cum ar 

trebui să fie toți părinții, de fapt un fel de definiție a 

părintelui ideal. Adică o dată ce ți-ai asumat aducerea pe 

lume a unei alte ființe, mai ales în vremurile grele de azi, 

trebuie să faci o prioritate din a te ocupa necondiționat de 

binele celeilalte persoane, e oarecum ca un voluntariat, adică 

o faci prioritar din conștiința de a dărui ceva altcuiva și nu 

din așteptări de recompense sau intenții de beneficii proprii. 

Acționezi din perspectiva binelui lui, nu al binelui tău.  

 

D: Părinții mei pur și simplu nu concepeau să meargă într-

o vacanță și eu să stau acasă singură să învăț, iar ei să nu mă 

ajute. Ei nu pot concepe așa ceva; pentru ei prioritar e ca noi – 

eu și sora mea – să fim bine, să fim fericite. Iar zâmbetul 

nostru este împlinirea lor, nu lucrurile materiale. La fel e și 

sora mea – de la ea am învățat foarte multe. Iar cartea 

aceasta le este dedicată lor în mod special, pentru că au fost 

oamenii speciali din viața mea. Și la fel simt că și pentru ei, 

eu sunt universul lor.  

 

Dacă ar fi să spun câteva cuvinte despre fiecare aș 

menționa că:  

 

Mama este o sursă inepuizabilă de iubire, grijă 

nemărginită, atenție constantă și un suflet cu adevărat nobil. O 

privire blândă cu un chip frumos și cu un râs inconfundabil.   
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Tata a fost mereu cel care ne-a stabilit regulile și ne-a 

impus un soi de respect; ne-a impus regula sincerității prin 

asocierea minciunii cu lipsa de caracter. Cu toate acestea, din 

privirile lui am înțeles întotdeauna că ne iubește enorm și că 

este mereu alături de noi. 

 

Așadar, spun cu certitudine că părinții noștri sunt un 

exemplu și pot fi oricând un factor de referință atunci când 

cineva dorește să se raporteze la: dragostea necondiționată, 

devotament, înțelegere și sprijin nemărginit.  

 

Cu sora mea am locuit în Cluj-Napoca încă din școala 

generală. Am venit la unchiul și mătușa mea de aici (și ei 

sunt în fapt pentru noi a doua pereche de părinți, eu pot să 

spun că îi consider mamă și tată și reciproca, ei neavând 

copii, noi am fost copiii lor). De atunci am stat departe de 

părinți, deși eu am suferit puțin pentru că eram foarte atașată 

de ei, dar au considerat că pentru formarea noastră și 

pregătirea pentru o viață de calitate superioară, e important 

să facem școala la oraș. Și au avut bineînțeles dreptate, 

foarte mult a contribuit acest lucru la dezvoltarea mea, 

inclusiv pe plan social. Am realizat prima dată diferența 

uriașă când am ajuns la liceu, unde am interacționat cu elevii 

veniți din mediile rurale. Erau mult mai stingheri, mai timizi, 

le era greu să socializeze; în plus, între elevii de oraș 

legăturile se formau mult mai repede și mai bine, erau văzuți 

altfel, nu erau marginalizați, iar toate lucrurile acestea contează 

mai ales la vârsta adolescenței.  
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Sigur, eu am avut și atunci avantajul personal al 

dinamismului propriu, al deschiderii, al ușurinței socializării; 

e adevărat că și învățam bine. La Băișoara am fost premiantă 

tot timpul. Dar dincolo de atuurile proprii, fără aportul 

acestor super-oameni nu aș fi fost ceea ce sunt azi.  

 

Dincolo de multe lucruri de profunzime, unele conștiente, 

altele poate neconștientizate, pe care le-am luat de la fiecare 

dintre ei, cei patru părinți s-au străduit să ne ajute cât de mult 

au putut inclusiv în formarea noastră ca oameni, până chiar la 

elemente de detaliu. De exemplu, de la mătușa am învățat că 

trebuie să stai dreaptă când mănânci, să știi să utilizezi 

corect cuțitul și furculița, să fii tot timpul o lady, să studiezi 

foarte mult ca să devii o persoană cultivată; cultura 

generală, bogăția vocabularului le considera foarte 

importante. Unchiul meu, la fel; de exemplu, jucam cu el 

„Țări, Orașe, Ape, Munți, Plante, Animale”, un joc de 

cultură generală foarte important pentru stimularea 

interesului copilului în formarea unei culturi cât mai vaste; 

bineînțeles că eram interesată să cunosc pe cât posibil mai 

mult ca să câștig la joc. Așa se purtau cu noi.  

 

Sigur, familia mea e mai largă (mai am unchi, mătuși, alte 

rude) dar aceste persoane sunt adevărata mea temelie, 

fundamentul formării mele ca om (dacă ar fi să mă refer la cei 

care mai există, lor adăugându-li-se bunicii, bineînțeles, 

despre care deja am povestit la început). 
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A: Sora ta cu ce a contribuit, ce ai învățat de la ea? 

 

D: De la sora mea am învățat să am răbdare. Ea este o 

persoană care atunci când iubește este în stare să facă orice 

pentru persoana de lângă ea. În plus, e un om care merge 

până la capăt, o dată ce a ales să se implice. Pentru ea nu 

există proiecte abandonate, relații abandonate așa, pur și 

simplu, pentru că vrea ea sau din orgoliu ori mofturi. Când 

se implică, o face total, până la capăt, dar e totodată și o 

persoană foarte calculată, foarte echilibrată. Ea este puterea 

mea. Așa ne-am format și cred că și reciproc e valabil 

pentru că noi două ne-am sprijinit foarte mult. Este 

persoana cu care pot împărtăși orice (nu spun că nu pot face 

asta și cu părinții, dar ei nu sunt tot timpul aproape, fizic mă 

refer), am încredere absolută în ea și viceversa. Avem o relație 

extraordinar de apropiată. Sigur, fiecare dintre noi suntem cu 

bune și cu rele, cu defecte și calități, dar aceste persoane sunt 

suflete cu adevărat nobile.  

 

Și mătușa mea de exemplu, este în plus o persoană 

deosebit de credincioasă, o fire atât de sensibilă, atât de 

orientată spre a face bine, se ferește foarte tare să nu cumva 

să facă rău cuiva, chiar și printr-o simplă vorbă neatentă sau 

necuviincioasă, exclus.  

 

Unchiul este poetul familiei; dacă știe trei lucruri 

despre o persoană, ori de câte ori se întâlnește cu cineva, 

imediat îi creează o poezie; este incredibil.  
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În concluzie, pot spune cu mâna pe suflet că am o 

familie deosebit de frumoasă și mă mândresc cu ea, tuturor 

membrilor ei le port o recunoștință profundă. Ori de câte ori 

am avut momente grele, acolo, în sânul familiei, alături de 

acești oameni minunați, mi-am găsit alinarea. Familia mea 

este o oază de liniște, un loc de încărcare cu energie 

pozitivă. Ar merita un capitol sau o carte întreagă numai 

despre ei. 

 

A: Ce frumos !  

 

D: Pe de altă parte și între părinții mei a existat mereu 

un echilibru. Mama mea a fost cea care tot timpul era de 

acord cu ce spuneam noi, iar tatăl era cel care prin respectul 

și autoritatea emanate, ne făcea să fim responsabile; dar nu 

ne-a certat niciodată dacă am luat decizii greșite sau am făcut 

lucruri nepotrivite. Mama, fiind tot timpul solidară cu noi, 

puteam să îi spunem orice oricând, dar cu tata, care mereu 

afișa aerul acela de autoritate, nu ne permiteam orice 

prostioară. El a generat echilibrul acela perfect de care cred 

că are nevoie orice copil ca să nu derapeze, să nu ajungă la 

extreme. Iar asta ne-a ajutat foarte mult, pentru că, la fel ca 

orice copil care are libertate, am ieșit foarte mult, ne-am 

distrat, ne-am lărgit orizonturile (ceea ce e foarte important 

la formarea ta, mai ales în copilărie și adolescență), dar 

mereu am avut respectul acela față de părinți, respect care 

ne-a protejat și ne-a ajutat să nu deviem de la normalitate. 
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Și mai fascinant este că ei nu ni l-au impus, au reușit să ni-l 

transmită fără să ni-l impună cu forța. 

 

A: Chiar ne-ai oferit un model de părinți foarte 

responsabili care își ajută copiii, au un puternic spirit de 

sacrificiu prin faptul că, deși foarte probabil părinții nu tot 

timpul înțeleg sau sunt de acord cu drumul pe care vor să 

meargă copiii lor, totuși nu încearcă să le impună propriile 

opinii. Toți părinții, în fond, sunt bine intenționați, doar că 

mulți dintre ei neînțelegând calea pe care o aleg copii sau 

neavând aceeași opinie cu ei, cred că nu știu ce fac aceștia, 

încearcă să le impună propriile lor viziuni sau poate nici nu-i 

susțin, financiar sau nici măcar moral.  
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O inimă blândă e ca o fântână a bucuriei,                                                             

făcând totul din vecinătatea ei împrospătat cu zâmbete.  

(Washington Irvinig, scriitor) 
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CAPITOLUL V                                                                         

ATUNCI CÂND DRAGOSTEA TRECE DINCOLO DE 

CUVINTE: DESPRE ANIMALE ȘI LECȚIA LOR DE 

IUBIRE NECONDIȚIONATĂ 

 

Adeseori tot ce are nevoie un om,  

este o mână de ţinut şi o inimă de înţeles.  

(Iordache Bota, scriitor) 

 

 

A: Aminteai într-un capitol 

anterior de interacțiunea cu 

animalele și dragostea ta pentru 

ele. Când ai conștientizat că le 

iubești sau ce anume te-a făcut să 

simți asta pentru ele? Te întreb 

pentru că încă mulți părinți din 

prezent sunt reticenți atunci când copilul le cere un animal de 

companie, crezând că e doar un moft trecător, deși tot mai mulți 

psihologi și specialiști recomandă interacțiunile de tipul om-

animal mai ales la vârstele mici, ca fiind extrem de benefice 

pentru dezvoltarea emoțională și formarea caracterului la copii. 

 

D: În cazul meu pot să spun că am fost norocoasă din 

acest punct de vedere. Tot timpul am avut acasă cel puțin un 

cățel. Încă de mică îmi amintesc că am început cu un pechinez 

adoptat (tatăl meu l-a adus special din altă parte, nu îmi 

amintesc de unde pentru că eram foarte mică); tata a fost deci 

inițiatorul acestei schimbări în viața mea. Iar după un timp m-
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am atașat de acel cățel și ulterior de toate animalele cu care 

am interacționat. De aceea pot să spun că de la ele am 

învățat într-adevăr ce înseamnă dragostea necondiționată, 

cea care nu îți cere niciodată nimic, simți că rațiunea de a fi 

a animalului, bucuria lui curată și sinceră atunci când te 

vede pe tine, nu are nicio umbră de ego. Când priveam în 

ochii lor – uite chiar și acum când doar îmi amintesc de ele 

– mă emoționam foarte profund, simțind sufletul lor pur. 

Pur și simplu animalul îți vorbește din priviri și așa îți spune 

că este acolo alături de tine și se bucură sincer de asta.  

 

Discutam noi într-o secțiune anterioară că oamenii au 

nevoie de sprijin, ei bine chiar dacă sprijinul oferit de animale nu 

este totdeauna ceva fizic, aportul lor emoțional, dragostea 

aceasta necondiționată, faptul că se bucură că faci parte din 

viața lui și el dintr-a ta, este un suport extrem de important pe 

plan afectiv, este o formă foarte valoroasă de prețuire pe care 

ți-o oferă. Acest tip de sprijin, moral, prin care îl simți aproape 

de tine cu sufletul, nu cred că poate fi caracterizat prin cuvinte 

omenești.  

 

Animalele sunt extraordinare în capacitatea de a 

transmite sentimentele lor fără să vorbească sau fără să 

trebuiască să facă ceva concret pentru asta, pur și simplu 

prin faptul că există și sunt alături de tine.  Și de aici am 

avea multe de învățat și noi, oamenii, care interacționăm unii 

cu alții. De la o anumită vârstă, în relația de cuplu nu mai 

contează ce spui sau ce faci, ci faptul că ești alături (fizic sau 
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chiar și numai sufletește) de celălalt. El și ea la vârsta 

senectuții, la gura focului, citind o carte pe fotoliu în aceeași 

încăpere fără să simtă nevoia să vorbească sau să se atingă, ore 

întregi este un alt stadiu al comunicării de cuplu, pe care putem să 

îl simțim și din partea dragostei necondiționate și necuprinse în 

forme sau formule de comportament anume, de la animale. Este o 

comuniune care la oameni se creează și se sudează pe parcursul 

vieții, dar la animale, datorită purității naturale a sufletului lor, fără 

tendințe de ego, fără așteptări, fără gânduri negative sau 

resentimente, o astfel de conexiune se leagă imediat.  

 

A: E un schimb energetic, un câmp de energie a iubirii pe 

care animalul o generează în jurul lui și care ne cuprinde, ne 

învăluie, ne pătrunde propria ființă, atunci când îi suntem în 

preajmă.  

 

D: Exact. Și mai ales dacă nu te-au văzut de mai mult 

timp, când vin la tine, îți sar în brațe, te îndrăgesc fiecare în 

felul speciei lui, simți cum energia iubirii este mult mai 

puternică, câmpul acesta pe care îl emană parcă e plin de 

forța dorului; așa percep apoi cât de mult țin la noi, cât de 

mult contăm pentru ele, cât de valoroși suntem în viețile lor. 

Iar acest sentiment de valoare este un lucru extraordinar de 

care are nevoie orice suflet uman pentru a evolua. De aceea 

nici nu-mi pot imagina cum de există oameni care pot să le 

maltrateze, să se poarte urât cu ele, sunt conduite extrem de 

condamnabile.  
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A: Ce crezi că ar mai trebui făcut  - aici în România în 

special – pentru a se spori grija față de animale? 

 

D: În primul rând, mai ales ca avocat, aș recomanda să 

se aplice în cazul protecției animalelor exact aceleași măsuri 

ca la vătămarea persoanelor, a oamenilor. Acestea sunt 

infracțiuni pur și simplu, reglementate ca atare de legi. Din 

punctul meu de vedere, nu e nicio diferență între vătămarea 

unui om și a unui animal, sub aspectul gravității faptei, a 

valorii prejudiciate, a comportamentului reprobabil al 

făptuitorului. Ba mai mult, ar trebui să fie mult mai grav 

considerate faptele vătămătoare la adresa animalelor, pentru 

că majoritatea dintre ele (sigur, nu vorbim aici de legitimă 

apărare sau alte circumstanțe care li se aplică și oamenilor) 

nu sunt capabile de apărare sau nu pot opune o apărare de 

același nivel ca și agresorul.   

 

A lovi un animal sau o persoană cu handicap, care nu se 

poate apăra, mi se par a fi nu doar fapte ieșite din sfera 

licitului, dar și cu o conotație nu tocmai morală.  

 

A: Poate că multe dintre comportamentele greșite ale 

oamenilor față de animale vin și din lipsa respectului sau a 

respectului cuvenit față de ele. Mulți dintre oameni se cred 

superiori animalelor, alții nici măcar nu le consideră ființe, ci 

doar lucruri ori ființe inferioare, care au doar instincte și 

senzații, dar nu sunt capabile de rațiune și emoții superioare 

ca noi.  
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D: Eu nu pot fi de acord cu așa ceva. Numai cine nu 

interacționează personal și cu toată deschiderea cu animalele, 

doar o astfel de persoană poate gândi așa. Animalele sunt 

capabile de mult mai multe sentimente și chiar mai profunde 

decât mulți oameni. Când interacționezi la modul real cu 

ele,  simți atitudinea lor de profund atașament, de bucurie 

sinceră, de devotament față de noi (la unele chiar rămâi cu 

convingerea că ele doar pentru noi trăiesc), ceea ce în cazul 

oamenilor nu se poate spune la fel.   

 

În plus, animalele nu știu ce este ura, nu au resentimente 

precum oamenii, dar mai ales știu să ierte. Dacă îl cerți și-l 

pui la colț, iar apoi îl chemi la tine, se bucură și te iartă, nu 

ține supărarea, precum facem noi, oamenii.  

 

A: Știu că multe persoane atașate de animale se implică la 

un moment dat, sub o formă sau alta (în funcție de posibilitățile 

fiecăruia) în acțiuni comunitare, de activism în beneficiul 

acestora.  

 

D: Da, și eu am activat, mulți ani la rând am adunat 

câini de pe stradă și îi duceam acasă, le ofeream un cămin. 

Nu am militat altfel, de exemplu, să mă implic în asociații sau 

campanii. Eu merg mai mult pe fapta proprie, pentru că 

fiecare act de a face bine poate aduce o schimbare în 

societate. Și acum am în mașină pliculețe cu hrană pentru 

animale. Dacă văd un câine pe stradă, mă opresc și îi dau să 

mănânce. Prefer acțiunea practică personală, decât să intru 
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în organizații, să militez și mai mult să vorbesc decât să fac 

ceva concret. Mulți activiști se limitează la a vorbi și a scrie, 

dar în momentul în care văd un câine pe stradă, nu fac mai 

nimic. Pentru mine o astfel de abordare este egală cu zero. 

Sigur nu totdeauna, dar există situații în care scrisul, vorbitul 

sunt lipsite de orice valoare dacă nu sunt împletite cu fapte 

concrete. Degeaba tot vorbesc eu cât vreau să ajut animalele 

dacă nu fac nimic sau să sprijin oamenii fără adăpost în 

condițiile în care întâlnesc o astfel de persoană și nu îi ofer 

hrană, îmbrăcăminte sau ceva de care are nevoie (de exemplu). 

O astfel de atitudine pentru mine e total lipsită de sens și de 

esență.  

 

A: Ce crezi că ar trebui să facem noi ca oameni, ca 

societate, inclusiv ca instituții și ONG-uri, pentru ca acțiunile 

noastre să fie mai concrete? 

 

D: Intențiile să fie materializate în fapte. Orice altceva 

care nu ajunge să se exprime prin fapte reale și concrete este 

doar o irosire de timp, energie, inteligență sau chiar și de alte 

resurse. Apoi, ar trebui să învățăm ca fiecare dintre noi să 

acționăm ori de câte ori avem prilejul de face o faptă bună, 

oricât de mare sau de mică ar părea ea atunci. Dacă întâlnesc 

un câine rănit și îl duc la un adăpost specializat, deja am ajutat 

un suflet. Suma faptelor noastre bune decide dacă rezolvăm 

cu adevărat o problemă în societate sau doar stăm și povestim 

despre ea, în timp ce aceasta poate se agravează sau cel puțin 

nu dispare de la sine doar prin contemplare și vorbe.  
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Trebuie să învățăm să ne raportăm la situații; mulți se 

tem să se implice pentru că se gândesc că cine știe în ce se 

bagă sau cât de greu o să le fie. Dar nu-i așa, pur și simplu 

te raportezi la situație, la fiecare în parte și atunci abia poți 

să vezi exact ce poți face. Nu se cer fapte eroice de la 

nimeni, dar cu puțin bun simț și atenție (pentru că mereu 

alergăm grăbiți și ni se pare că nu avem timpul să ne 

ocupăm de a face bine pentru alții), aproape în orice 

situație, oricine poate găsi raportat la context și la 

posibilitățile lui, oportunitatea de a face bine. Restul sunt 

doar scuze.  

 

A milita, prin definiție, pentru mine înseamnă a face 

ceva real – să donezi la un orfelinat, să contribui la 

ridicarea unui adăpost, să oferi hrană cuiva etc. Vorbele 

care nu sunt urmate și de fapte reprezintă doar o energie 

consumată inutil. Chiar dacă uneori din vorbele cuiva pot să 

se genereze faptele altuia, totuși rămân la convingerea că 

puterea exemplului și implicarea personală directă prin 

fapte este principala sursă de a face bine în lume.  

 

A: Da, apropo de vorbitul inutil, mă gândesc și la faptul 

că, deși sunt atâtea organizații care se ocupă cu diverse 

cauze, totuși nu reușesc să rezolve în totalitate problemele din 

domeniul lor.  

 

D: Acum, în totalitate e foarte greu pentru că problemele 

se generează permanent. Dar iată, de exemplu în Cluj-Napoca 
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foarte puțini câini vagabonzi mai vezi pe străzi. Sau chiar 

deloc. Pentru că sunt foarte multe adăposturi și se acționează 

efectiv, rapid și eficient în fiecare situație nouă ce poate apărea. 

Deci din acest punct de vedere, problema asta e oarecum 

rezolvată. Aici chiar se vede că lumea a luat atitudine, ceea ce 

este foarte îmbucurător și foarte important.  Să nu mai vezi 

câini vagabonzi la tot pasul, cum era odinioară.  

 

  



Diana Vana      *     Sărbătoarea Destinului: pledoarie pentru o viață frumos trăită 

 

91 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerăm drept valori fundamentale ale stilului de leadership feminin 

puterea de a inspira, motivația, dăruirea și încrederea în forțele proprii. A 

avea spirit feminin înseamnă a deține capacitatea de a mobiliza și de a 

privi către un orizont spre care ceilalți nu îndrăznesc. Zi de zi, femeia se 

confruntă cu provocări și decizii care pot avea impact major atât asupra 

carierei, cât și asupra vieții personale. De aceea este necesar ca ea să 

cunoască aspectele complexe ale evoluției pe scara socială și să știe cum 

să dezvolte o legătură durabilă cu cei din jur. 

(Adina Ghiță – specialist antreprenoriat feminin) 
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CAPITOLUL VI                                                                          

DESPRE IMPORTANȚA ASOCIERII ȘI 

PROMOVAREA FEMEII ÎN SOCIETATEA MODERNĂ 

 

Paradox existenţial: în geometria dezvoltării umane, 

 calea cea dreaptă spre noi înşine trebuie  

să facă un ocol prin toţi ceilalţi.  

 (Constantin Noica, filosof, eseist și poet) 

 

 

A: Apropo de această situație de implicare colectivă a 

clujenilor în rezolvarea unei probleme, mi-am readus aminte 

de principiul asocierii discutat de noi anterior și despre 

importanța lui. Tu cu siguranță ai fost în diverse tipuri de 

situații asociative pe parcursul carierei sau în viața privată – 

și aici îmi vin în minte de exemplu Bizz.Club sau Elite 

Business Women – spune-mi te rog, cât de importante crezi că 

sunt astfel de asocieri pentru oamenii de business, pentru 

antreprenori? 

 

D: Este foarte important să fim prezenți în mediul 

business. Indiferent unde, dar să fim acolo. Să lucrăm cu 

oameni și să avem cât mai mult acces la oameni. Și cu cât ne 

întâlnim mai mult cu alți antreprenori, cu atât serviciile 

noastre se fac mai cunoscute. Dacă stai izolat, e mai greu să 

afle clienții despre tine, de aceea e foarte important să devii 

vizibil. Iar implicarea în organizații profesionale, 

antreprenoriale, cluburi de business sau alte tipuri de asocieri 

profesionale oferă o foarte bună vizibilitate, prin gama de 
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activități și evenimente pe care le generează. Fie că devii 

membru, asociat sau doar colaborator, e important să ai relații 

cu astfel de structuri, ele îți oferă vizibilitate socială și acces la 

medii de interacțiune și socializare care îți permit deopotrivă 

promovarea propriei persoane și promovarea unor servicii, 

dar și atragerea unui nivel superior de credibilitate, de 

imagine precum și construirea de relații cu parteneri care 

ulterior pot să te recomande către clienții potriviți.  

 

Spre exemplu, pentru mine, ca avocat și antreprenor, este o 

modalitate foarte eficientă de a mă face remarcată, iar oamenii 

să vadă cine sunt, care e nivelul meu de expertiză, cum 

abordez problemele, cum lucrez.  

 

Toate acestea sunt aspecte foarte importante atunci când 

clientul decide la ce profesionist să apeleze. Asta în contextul 

în care noi, avocații, nu avem voie să ne facem orice formă de 

publicitate; suntem foarte limitați din acest punct de vedere, 

față de alți profesioniști sau alte tipuri de afaceri. 

 

A: De-a lungul carierei tale știu că ai colaborat inclusiv 

cu Camera de Comerț Italiană pentru România. 

 

D: Da, așa este. A fost și este o experiență care contribuie 

la dezvoltarea mea.  

 

Și sunt deschisă la noi oportunități care mă pot ajuta să 

fiu mai bună în ceea ce fac. Vreau să-i ajut pe cei care au 
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nevoie de expertiza mea: instituții, firme, asociații, persoane 

fizice, așadar analizez fiecare oportunitate în acest fel: cum 

mă ajută pe mine și cum îi ajut eu pe cei care mă contactează. 

 

Momentan sunt membră Bizz.Club, unde ne identificăm 

unii cu alții, ne potrivim, ne simțim ca într-o familie. 

 

A: Acest aspect cred că este foarte important în orice 

formă de asociere mai ales de acest tip, superior valoric: să 

te simți ca acasă, ca între prieteni, ca în familie.  

 

D: Da, așa este! Iar prin acest tip de relație de fapt 

oferim și primim sprijin, sprijinul acela moral de care 

discutam anterior. Peste tot, deopotrivă ca om, dar și ca 

profesionist, ca să poți să evoluezi, ca să poți să crești 

mereu, ai nevoie de sprijin. Mai ales în colaborările de 

lungă durată – chiar și în relațiile mele cu clienții: ce caută la 

mine?  Evident, sprijin legal. Iată, tot la sprijin revenim. Fie 

că vorbim despre relații personale sau profesionale, avem 

nevoie de sprijin: când mergi de exemplu să cumperi un 

laptop, sprijinul este în parteneriatul contractual. Când discuți 

cu vânzătorul sau consultatul de acolo, primești sprijin la 

găsirea soluției potrivite pentru tine, care să se plieze pe 

nevoile proprii.  

 

A: Cât crezi că e de important ca femeile antreprenor din 

România (sau și din alte domenii, nu doar din antreprenoriat) 

să se constituie în asocieri de promovare? Cât de mult crezi 
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că ajută construirea unor astfel de rețele de sprijin, ce 

influență pot avea ele în societate? 

 

D: E un factor important și eu susțin ideea de a se crea 

asociații sau cluburi, dar nu cred că sunt mai importante 

unele decât altele. Adică ele pot fi la fel de bine mixte sau 

unilaterale, bazate pe gen sau pe domeniu de activitate etc., 

nu cred că acest aspect este important. Rămâne la latitudinea 

membrilor (în funcție de principiile, valorile, credințele lor 

sau cum doresc să se definească și să se organizeze), însă 

orice formulă ar alege, toate sunt utile ca forme de promovare, 

cunoaștere și/sau evoluție.  

 

Luat strict din perspectiva persoanei care alege să 

devină membru, nu cred că un club e mai important decât 

altul sau o formulă decât alta. Depinde în primul rând dacă 

există armonizare, identificare ca membru cu valorile la 

care aderă restul membrilor sau după care funcționează 

clubul. În rest, depinde de tine cum reușești să valorifici 

oportunitățile pe care ți le oferă acea asociere. Indiferent că 

e un club mixt sau unul doar de femei sau de bărbați, toate 

sunt platforme de suport. Pe mine nu mă interesează în mod 

special ce formulă de organizare are, atâta timp cât mă 

identific cu oamenii și/sau cu valorile lor. Eu țin foarte mult la 

sprijin, țin foarte mult la reciprocitate și oriunde beneficiile 

sunt mutuale, sunt caracterizate de profesionalism, conduse 

de aceleași principii și proiectate pe termen lung, nu au cum 

să nu dureze.  
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A: Am deschis acest subiect pentru că se pare la nivel 

mondial, principiile acestea feminine, despre care toată 

lumea vorbește acum și le știe în teorie, ele nu sunt încă 

implementate în practicile de angajare. De exemplu, în multe 

situații, la recrutare, nu se pune întrebarea candidaților sau 

nu se verifică dacă aceștia sunt empatici sau buni ascultători, 

ci în continuare se pune accent pe valori masculine,, spre 

exemplu dacă potențialii angajați sunt doritori („go-

getters”). Mai mult, chiar felul cum se pun întrebările, cum se 

derulează interviul sau campania, este încă specifică modului 

de a gândi masculin care a predominat în vremurile 

anterioare. Am luat numai un exemplu, dar realitatea de acest 

tip este întâlnită în foarte multe domenii ale vieții sociale și 

profesionale.  

 

D: Personal îmi mențin părerea că a face un lucru 

exclusivist pe domeniul diferențierilor de gen nu este 

neapărat un factor de referință sau un criteriu care să 

conducă automat la rezultate mai bune decât în afara unei 

astfel de condiții. Cred că succesul sau atingerea rezultatelor 

dorite țin prioritar de ceea ce dorește să facă fiecare. La fel de 

mult succes poate să aibă un club mixt, care nu are la bază 

ideea exclusivității feminine, precum unul axat doar pe 

promovarea femeilor. În plus, pentru echilibru ar trebui să 

existe și reprezentarea celeilalte părți, de exemplu și la Elite 

Business Women există bărbați în club.  
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A: Societatea românească este dispusă la promovarea 

femeilor – nu numai în business, ci și în politică, în 

administrație, în funcții publice etc. La nivel global s-a 

afirmat necesitatea ca ele să fie promovate astfel. Și totuși, 

chiar și la nivel mondial mai e o cale lungă de la teorie la 

pratică. Citeam un raport al ONU referitor la prezența 

femeilor în politică  în 2019 care arată că prezența femeilor 

în mod concret în acele poziții e încă destul de scăzută. 

Conform raportului
*
, femeile au fost reprezentate la nivel 

global în Parlament în proporție de 24,3%.  Se pare că încă 

mai avem de lucru pe partea aceasta. 

 

D: Foarte mult! 

 

A: Ce crezi că ar trebui făcut, la nivel practic mai ales? 

Pentru ca valorile feminine și femeile să fie mai prezente, 

pentru că progresele de până acum, deși bune, nu sunt 

suficiente. 

 

D: Cred că e un lucru care se va rezolva în mod natural. 

Pe măsură ce generațiile noi de femei vor fi tot mai mult 

atrase de astfel de poziții și vor aspira să le ocupe, se va 

schimba și percepția societății cu privire la acest aspect. 

Vom fi considerate ca având aceleași posibilități precum au 

bărbații.  

                                                           
*
 https://www.unwomen.org/-

/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2019/wom

en-in-politics-2019-map-en.pdf?la=en&vs=3303 

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2019/women-in-politics-2019-map-en.pdf?la=en&vs=3303
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2019/women-in-politics-2019-map-en.pdf?la=en&vs=3303
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2019/women-in-politics-2019-map-en.pdf?la=en&vs=3303
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Deci nu cred că ar trebui făcut ceva care să urgenteze 

această schimbare de percepție, ci pur și simplu să lăsăm 

lucrurile să curgă în mod natural. La nivel de societate, de 

trenduri sociale, orice intervenție de forțare a lucrurilor riscă 

să ducă la derapaje și la rezultate nedorite. Fie că vorbim de 

forțarea schimbărilor politice, economice, administrative sau a 

cutumelor sociale, credințelor, obiceiurilor, valorilor populare 

la un moment dat. Aceste schimbări se produc în ritmul lor. 

Pe zi ce trece, tot mai multe femei sunt prezente în funcții sau 

poziții de genul acesta – fie în business, în administrație, în 

politică etc. Ele demonstrează că sunt la fel de capabile ca 

bărbații să conducă, să fie buni manageri sau să se descurce 

în situații limită. 

 

Prin urmare, e important să fie văzută la fel cum sunt 

văzuți bărbații. Prin rezultatele obținute de femei, automat, 

în mod firesc, se va înrădăcina noua viziune că nu există 

diferențe la nivelurile acestea între bărbați și femei. Și nici 

nu e neapărat necesar să facă fiecare ceva în mod constant, 

ci pur și simplu să aducă plus-valoare societății și atunci 

rezultatul va fi firesc.  
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Cel mai mare bine pe care îl poţi face altor persoane nu este doar a 

împărţi cu ei bogăţiile tale, ci şi de a le descoperi pentru ei pe ale lor. 

 (Benjamin Disraeli, om politic) 
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CAPITOLUL VII                                                            

PROFIL DE MENTOR 

 

E bine să ai multe abilităţi, dar capacitatea  

de a descoperi abilităţi la alţii e mai valoroasă decât toate.  

(Elbert Hubbart, scriitor, artist, publicist și filosof) 

 

 

A: Spuneai la un moment dat că 

principalul tău mentor a fost domnul 

Antonio Patanè. Spune-ne, te rugăm, 

Diana, ce alți mentori – deopotrivă 

femei și bărbați – ai mai avut pe 

parcursul vieții? Sau dincolo de 

formula clasică de mentor, persoane 

care te-au ajutat sau te-au influențat 

într-un mod deosebit. 

 

D: Pe Antonio l-am amintit ca prioritar și pentru că a fost 

chiar de la început cel care mi-a fost alături profesional și am 

lucrat împreună.  

 

Pentru a spune că o persoană îți este mentor, cred că acea 

persoană trebuie să îți fie aproape, să o cunoști foarte bine și 

de aceea l-am dat exemplu pe Antonio Patanè. Am avut 

norocul să lucrez destul de mult alături de el (începând din 

primii ani de facultate) și am ajuns să îl cunosc bine, după 

atâtea întâlniri de natură profesională, dar și de natură 

personală. Pe plan personal, venea la mine acasă cu Simina 
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(asociata lui), m-au susținut în perioada în care am învățat mult, 

m-au putut cunoaște îndeaproape. Eu asta înțeleg prin mentor, 

acea persoană care te cunoaște foarte bine, știe tot ce ai făcut 

ca să ajungi în punctul dorit, îți dă sfaturi, te sprijină. De 

exemplu, în momentul în care am spus că trebuie să întrerupem 

contractul de colaborare (înainte să devin avocat) pentru că 

trebuia să acord mai mul timp învățatului, și-mi era foarte greu 

să îi spun asta, pentru că lucram foarte bine cu el, m-a luat în 

brațe și mi-a spus: „Foarte bine, felicitări, eu te susțin, pentru 

orice ai nevoie poți să apelezi la noi”. 

 

Am avut și maestru, bineînțeles, ca avocat stagiar, pe av. 

Mihai Lăpușan. De la el am învățat foarte multe lucruri care îmi 

sunt extrem de utile și în prezent. Mai mult, de fiecare dată când 

am ocazia, subliniez că stagiatura a fost o perioadă extrem de 

benefică în care am acumulat o multitudine de informații, am 

învățat noi abordări pe care mă axez chiar și acum, mi-am 

corectat sau mi-au fost corectate anumite greșeli și am fost 

sprijinită atunci când am avut nevoie. Faptul că am ales să îmi 

croiesc un drum pe cont propriu a fost o decizie de business. O 

dovadă a bunei colaborări cu Mihai (maestrul meu) este aceea că 

avem chiar și în prezent proiecte la care lucrăm împreună.  

 

Deci din partea unui mentor mă aștept în primul rând la 

o susținere puternică și apoi, desigur, la procesul de 

învățare, să se implice în a te învăța cu adevărat. 
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 A: Într-adevăr și eu sunt de acord că uneori cu unii 

mentori chiar poți să ai o relație mai apropiată, mai amicală 

sau chiar de prietenie mai profundă. 

 

D: Exact, așa este. Având în vedere relația mea de 

prietenie cu Antonio Patanè, mi-am permis să îl rog să scrie 

prefața la această carte.  

 

A: Superb. Cum l-ai cunoscut, din studenție, ai făcut 

practică sau internship? Te rog dacă poți să ne împărtășești 

mai multe detalii despre relația voastră de mentorship. 

 

D: Da, l-am cunoscut în perioada facultății, cred că în 

urmă cu 10 ani. Nici nu îmi aduc aminte bine când a fost, 

pentru că în materie de relații care implică legături emoționale, 

timpul parcă are altă conotație decât cea de pe calendar; 

uneori o zi pare o eternitate sau sunt oameni care chiar de 

când se văd prima dată au impresia că se știu dintotdeuana. 

 

Atunci era ceva ofertă de job part-time, pentru FSP 

Global
*
 (ei erau foarte puțini, aveau doar vreo doi sau trei 

angajați) pentru o perioadă determinată, era ceva proiect 

pentru o bază de date pe care trebuia să îl finalizez în 2-3 luni.  

 

Îmi amintesc că, în final, toată munca s-a rezumat la o 

lună și așa i-am atras atenția, când am anunțat imediat după ce 

                                                           
*
 Compania fondată de domnul Antonio Patanè alături de 

asociata sa, doamna Iride Simina. 
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am finalizat proiectul. Le-am spus că ar fi imoral să mă 

plătească în continuare pentru restul lunilor, doar pentru ca eu 

să stau degeaba și prefăcându-mă că lucrez (puteam să fac 

lucrul acesta foarte lejer, pentru că nu mă controla nimeni). 

 

El a rămas uimit de atitudinea mea, cum se poate ca 

cineva care ar fi avut dreptul să primească banii pentru încă 

două luni, renunță la ei. Eu renunțam pentru că nu mi se 

părea corect să fiu plătită încă de 2-3 ori pentru un proiect 

finalizat într-o lună. 

 

De acolo înainte, parteneriatul nostru s-a dezvoltat natural, 

pur și simplu vorbeam mai mult, interacționam mai frecvent, mă 

implicam mai mult. Știu că după ce am terminat activitatea la 

FSP Global (fiind pe perioadă determinată), noi am mai păstrat 

legătura, am vorbit, iar ulterior, după ce am absolvit facultatea de 

drept, am reluat colaborarea. Am colaborat cu ei pe partea de 

contracte și audit, la început pe o perioadă determinată. I-a plăcut 

cum lucrez, ce fac, cum mă implic, iar ulterior am intrat în 

avocatură. Dar a fost așa o perioadă de alternări, o perioadă 

lucram împreună, altă perioadă păstram legătura doar ca prieteni, 

apoi iar am colaborat profesional și tot așa.  

 

Ulterior după intrarea în avocatură am păstrat colaborarea 

deschisă permanent, am participat la evenimente împreună 

– m-a invitat la foarte multe evenimente organizate de către 

societatea lor. Așa am învățat de la el cum se tratează 

oamenii, care sunt valorile pe care se bazează, criteriile 
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după care își conduce activitatea și alte asemenea aspecte 

care mai ales pentru cineva nou pornit în carieră (sau chiar 

și în viață în general) este foarte important.  

 

Acesta a fost parcursul nostru și chiar dacă în timp 

calendaristic are doar câțiva ani, parcă pe el și pe Simina îi 

cunosc de o viață. Și Simina este exact – aș spune – 

produsul lui, adică este cumva exact ceea ce și-a dorit el ca 

ea să ajungă, să realizeze. Și ea este extraordinară, o 

persoană foarte educată, cultă, știe să se orienteze în 

business. În plus, Simina e o persoană sufletistă, atașată, 

crede foarte mult în oameni, iar el, Antonio, este mult mai 

rațional; și astfel împreună realizează un echilibru perfect. 

În el eu am putut să văd modelul de om orientat spre 

perfecționism, adică acel tip de om de la care ai ce să înveți 

și chiar trebuie să înveți.  

 

A: Și eu am perceput faptul că Dl Patanè e foarte 

orientat spre a ajuta oamenii, în special tinerii.  

 

D: Da, tinerii. Îi ajută, dar și știe să îi țină împreună, 

pentru că și acest lucru este de asemenea foarte important. 

Știe foarte bine cum să își aprecieze colaboratorii, știe cum 

să comunice sarcinile, principiile de lucru la birou sau în 

echipă, fără să creeze conflicte.  

 

El nu este acea persoană care să caute sau să întrețină 

conflicte, să promoveze acea abordare față de angajați sau 
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față de colaboratori. Sunt foarte mulți care spun că trebuie să 

lucrezi cu frica, să îi ameninți că nimeni nu este de neînlocuit 

și așa mai departe. Sigur, nici el nu spune că fără o anumită 

persoană nu mai există afacerea, dar este de părere că trebuie 

avut grijă de acele persoane care cunosc deja ce au de făcut 

și sunt bune în ceea ce fac, sunt pasionate de munca 

respectivă și sunt interesate și de valoarea socială.  

 

Mai mult, nu poți să stai să tot înlocuiești oamenii și să o 

iei de la capăt cu procesele de formare profesională, de 

inițiere în procedurile și standardele locului de muncă pentru 

fiecare nou-venit. Pentru ca un business să meargă după 

chipul și asemănarea ta, trebuie să muncești și să formezi 

acel chip prima dată, în reprezentarea celuilalt. Chiar dacă 

acesta e foarte bun și are cunoștințe teoretice, poate chiar și 

practice, totuși trebuie învățat din perspectiva organizării sau 

personalizării stilului de lucru adaptat noului business. De 

aceea eu știu oameni care se află de mulți ani acolo și sunt 

foarte fericiți de acest lucru.  

 

Patanè are tot timpul proiecte noi, se mișcă mult – 

multă lume crede că la un call-center nu e mare lucru de 

făcut sau nu sunt schimbări, că te plafonezi. La el nu e așa, 

pe lângă faptul că e un call-center tipic, are multiple alte 

tipuri de colaborări – un adevărat business – colaborări cu 

firme din întreaga lume, ceea ce este excepțional din 

punctul meu de vedere, demn de toată admirația.  
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A: Am observat că dânsul călătorește foarte mult pentru 

a crea sau consolida parteneriate internaționale. Este un om 

de afaceri realmente multicultural. 

 

D: Da, așa e. Tot la categoria mentori, desigur trebuie 

să îi amintesc pe părinții mei. Chiar ei sunt motivația care a 

stat la baza acestei cărți. Sigur, toți părinții sunt minunați, 

dar despre ai mei eu am vorbe numai la superlativ, mereu 

spun că sunt cei mai minunați părinți din lume. Fără ei nu 

aș fi fost nimic din cea ce sunt azi – sigur, începând cu faptul 

că nu aș fi existat. Dar dincolo de aspectul acesta umoristic al 

biologiei, valabil în viața fiecărei persoane (și a fiecărei ființe 

desigur), părinților mei le datorez cea mai mare parte a 

realizărilor obținute pe parcursul evoluției mele. Tot timpul 

au avut încredere în mine, mereu m-au susținut în tot ceea 

ce am făcut, nu m-au obligat niciodată să fac ceva anume, 

au crezut în alegerile mele.  

 

Inițial doream să intru în magistratură, iar ei mi-au spus 

de la început că magistratura este un domeniu ce nu mi se 

potrivește perfect. Eu fiind foarte sociabilă, îmi place să ies, 

să cunosc, să interacționez – iar statutul de magistrat este 

limitativ din acest punct de vedere. Așa că, ei m-au sfătuit de 

la început spre avocatură și iată că, în prezent activez în 

domeniul avocaturii. Ceea ce au făcut ei, m-au sprijinit în 

acea perioadă în care mi-a fost cel mai greu: respectiv m-am 

retras acasă, m-am rupt de toată realitatea și viața socială (era 

în 2016) și-am învățat acolo, timp în care tatăl meu zilnic, la 
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ore exacte, îmi pregătea micul dejun, prânzul și cina. La ore 

exacte, nu mă abăteam de la ele.  Părinții mei și-au sacrificat 

mulți ani din viață ca  să contribuie la formarea mea. Am 

făcut cursuri la București, când nu aveam venituri proprii, iar 

ei m-au întreținut, mi-au cumpărat cărți care și pe vremea 

aceea ca și acum sunt foarte scumpe în domeniul nostru, al 

juriștilor. Apoi cheltuielile cu taxele de înscriere la examene 

(care sunt și acelea foarte mari), drumurile, cazările etc. Toate 

aceste cheltuieli au fost suportate de către ei, fără să îmi 

transmită vreodată că nu au încredere, că trebuie să fac 

altceva sau că ar fi mai bine să stau deoparte. Am susținut 

examenul de admitere în magistratură de câteva ori și am 

eșuat de fiecare dată. Niciodată nu am auzit vreun reproș din 

partea lor cum că nu aș fi în stare să fac ceva sau că 

renunță în a mă susține. Ei m-au susținut necondiționat, cu 

emoții, cu plâns, cu înțelegere și cu bucurie; în perioada în 

care învățam, pe ei îi vedeam mai stresați decât eram eu 

însămi, dar ei erau îngrijorați de frică să nu mi se întâmple 

ceva rău de stres, de emoție, de la efort.  

 

Învățam 12-13 ore pe zi, zilnic, fără excepție. Tatăl meu 

chiar și acum spune că în fiecare zi se temea să nu mi se 

întâmple ceva. Mama, nici nu mai spun, ea era implicată și 

mai tare, trup și suflet. Din partea lor am avut parte de o 

dragoste necondiționată. Niciodată nu am spus că îmi doresc 

ceva și ei să nu încerce să obțină acel lucru; sigur, nici eu nu am 

avut dorințe ieșite din comun, care să le depășească posibilitățile, 

dar orice am avut nevoie, ei s-au străduit să îmi ofere. 



Diana Vana      *     Sărbătoarea Destinului: pledoarie pentru o viață frumos trăită 

 

111 
 

Datorită părinților mei sunt ceea ce sunt la nivel 

spiritual, personal, moral, profesional; nici nu cred că există 

vreun mod în care aș putea să-i recompensez vreodată, deși 

știu că nu se așteaptă  și nu au așteptat nimic în schimb. 

Mereu ne transmit atât mie, cât și surorii mele că răsplata lor 

cea mai mare este fericirea noastră. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diana Vana      *     Sărbătoarea Destinului: pledoarie pentru o viață frumos trăită 

 

112 
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Cuiva care ne cuprinde să-i cerem în fiecare început de ziuă: 

„…Fiinţa noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi. Fă astfel încât 

faptele şi iubirile noastre să aibă sens şi ca ziua noastră să ţină”. 

(Constantin Noica, filosof, eseist și poet) 
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CAPITOLUL VIII                                                        

CALEA ECHILIBRULUI ACTIV ÎNTRE CARIERA 

PROFESIONALĂ ȘI ARMONIA ÎN VIAȚA DE CUPLU 

  

Trebuie să existe un echilibru în viață: un echilibru al afacerilor,              

familiei și oportunitatea de a învăța și preda. 

(Chuck Feeney, om de afaceri și filantrop) 

 

A: Misiunea Academiei 

Elitelor, Modelelor și Valorilor 

este să ne adresăm cu 

prioritate tinerilor pentru că 

ei sunt viitorul societății 

românești. Un element esențial 

al unei vieții trăite cu succes, 

al unei vieți împlinite este 

cariera. Tocmai de aceea aș 

vrea să te întreb, Diana, tu cum ți-ai dat seama că vrei să 

alegi calea domeniului juridic? Te-a ajutat sau te-a consiliat 

cineva? 

 

D: Când eram mică, bunica mea îmi spunea „tu avocat 

o să fii”, pentru că aveam înclinația de a lua apărarea, 

interveneam în favoarea tuturor; dacă cineva avea o 

supărare, imediat interveneam și căutam să identific soluții 

pe care le și argumentam odată găsite. Mult mai târziu mi-

am dat seama, când sora mea era la facultatea de drept și își 

redacta teza de licență în domeniul dreptului penal. Am ajutat-
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o cu câteva mici lucruri la redactarea lucrării și atunci am 

văzut puțin ce înseamnă dreptul. Eu eram încă în liceu pe 

vremea aceea. Cu acea ocazie, am început să citesc câteva 

materiale de specialitate care mi-au stârnit interesul.  

 

Așadar, fascinația pentru ceea ce am regăsit atunci în 

cărțile de drept m-a determinat să mă orientez spre domeniul 

acesta.  

 

După cum spuneam și anterior, inițial mi-am dorit să 

devin magistrat. Având în vedere că nu obținusem punctajul 

necesar pentru a fi admisă la I.N.M. (Institutul Național al 

Magistraturii, n.r.), părinții mei au spus mereu că ei mă vor 

susține în continuare dacă doresc să încerc din nou. Având în 

vedere că examenul de admitere la I.N.M. era în aceeași 

perioadă cu cel de admitere la Barou, am decis să mă înscriu 

la ambele, cu reușită doar la examenul de intrare în avocatură. 

 

Am discutat cu părinții mei, iar ei mă sfătuiau să profesez ca 

avocat, astfel încât să pot privi domeniul juridic și din punct de 

vedere practic. Privind acum retroactiv, cred că a fost cel mai 

bun sfat pe care l-aș fi putut primi într-un astfel de context. Dar 

a fost un sfat, o recomandare; nu mi s-a impus sub nicio formă 

absolut nimic. Și mi s-a oferit alternativa de a mă întoarce 

acasă și a continua să învăț în continuare, exact în aceleași 

condiții fără nicio problemă, dacă asta doresc, pentru că 

aveam sprijinul lor necondiționat ca și până atunci. Însă eu, 

văzând că ei parcă își doresc mai mult direcția spre avocatură, 
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pentru că ambii mă vedeau mai mult avocat decât judecător, am 

hotărât să încerc mai mult pentru ei, să le fac plăcerea asta.  

 

Îmi amintesc și acum prima pledoarie în instanță. Deși îmi 

pregătisem nenumărate foi, conspecte, schițe, totul colorat ca 

să mă pot orienta repede și ușor, nu le-am folosit absolut deloc. 

Mi-am dat seama că nu pot citi de pe foaie, dar nici nu am avut 

nevoie. Atunci mi-am dat seama că poate fi și avocatura o 

opțiune profesională în cadrul căreia pot să activez. 

 

A contat și faptul că am câștigat acea cauză, că a fost un 

start bun. Contează începuturile. Mai mult, mă regăsesc în 

această postură, în special pentru faptul că interacționez cu 

oamenii, iar ei apelează la mine pentru ajutor. Este mereu o 

provocare deoarece sunt într-o continuă căutare de soluții. Și 

astfel, pot spune că, la acel moment, a fost o senzație de 

regăsire totală în acest tip de activitate. Desigur, oricând aș 

putea trece în magistratură, pentru că sunt avocați care devin 

ulterior magistrați sau invers, deci nu e o cale închisă. Încă mai 

cochetez cu ideea și nu pot spune că am renunțat definitiv la 

acea dorință de suflet pe care am avut-o odată cu absolvirea 

Facultății de Drept.  

 

A: Iată așadar cât de mult contează, ca părinte, să poți 

să-ți cunoști suficient de bine copilul, ca să îi fii cu adevărat 

de ajutor, măcar cu sfaturi potrivite dacă nu și cu alte tipuri 

de resurse, în calea pe care acesta vrea să evolueze în 

viitorul vieții lui. Din păcate, realitatea – cel puțin din 
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societatea românească – arată că nu toți părinții sunt 

capabili să le dea sfaturile potrivite copiilor lor; nu numai în 

carieră, ci și în viață, în relații etc. Sunt lucruri în care ei 

poate n-au reușit sau au rămas cu frustrări și percepțiile lor 

personale deformează viziunea a ceea ce transmit copilului. 

Mai mult decât atât, mulți părinți nici nu cred că e important 

ca tinerii să facă alegeri în funcție de preferințe și potriviri cu 

activitățile sau domeniile profesionale, ci ei consideră că 

prioritare sunt criteriile precum: venituri financiare, statut 

social, glorie, realizări. În plus, nici nu se informează 

corespunzător atunci când emit opinii sau dau sfaturi copiilor 

și mereu au tendința fie de a idealiza (de a exagera părțile 

pozitive, în percepția lor) sau de a demoniza (de a scoate în 

evidență doar lucrurile rele) din activitățile profesionale sau 

în general din orice lucru. Noi, românii, suntem un popor 

destul de orientat emoțional-instinctual și cu tendințe spre 

extreme. Tu ce i-ai sfătui pe tineri în acest sens, cam de când 

și la cine să apeleze pentru a descoperi traseul potrivit în 

carieră? Sau ce criterii de orientare să folosească? Nu numai 

pentru alegerea carierei, ci și pe parcursul vieții atunci când 

trebuie să facă alegeri. 

 

D: Eu aș zice că prima dată ar fi util să interacționeze cu 

cât mai multe domenii. Desigur că fiecare pornește de la o 

orientare proprie. Eu, de exemplu, doream să fiu actriță, când 

eram mică; de aceea, fac aici o paranteză, o să încep zilele 

următoare un curs de actorie, pentru că eu cred că ce e în noi ca 

pasiune sau vocație, la un moment dat sau altul trebuie 
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satisfăcută, dacă nu printr-o formulă de carieră profesională, 

poate printr-un hobby sau activitate de petrecere a timpului 

liber ori altă variantă. Mai devreme sau mai târziu trebuie să 

dăm curs tuturor aspectelor ce ne reprezintă dacă vrem să fim 

împliniți în viață. Prin interacțiune cu diverse domenii 

înseamnă să se implice efectiv și să observe cât mai multe, să 

încerce să se transpună pe sine în acele situații și să verifice 

dacă i-ar plăcea sau i s-ar potrivi.  

 

Oricum, în ziua de azi, există atât de mult acces la 

informație, încât mulți copii se gândesc destul de devreme la 

ceea ce își doresc să devină. Azi e mult mai simplu să 

descoperi în ce constă fiecare profesie înspre care cineva s-ar 

simți atras; inclusiv din filme sau din materiale video. 

Desigur, viața reală a unui profesionist nu e chiar ca în filme, 

nici măcar în avocatură, dar totuși îți poți face o idee despre 

stilul de lucru, regimul de viață, abilitățile de care e nevoie 

pentru a avea succes. Dacă cineva e suficient de atent la el 

însuși și caută să interacționeze cu diverse domenii 

profesionale – în măsura posibilului, desigur – cu intenția 

de a căuta, de a analiza să vadă în ce măsură i s-ar potrivi 

acea profesie sau meserie, la un moment dat va simți în el 

sentimentul acela care îi spune că „Da, uite asta vreau să 

fac!” Deci dacă ești sincer cu tine și dacă treci prin filtrul 

percepțiilor personale, prin interacțiune personală (chiar și 

numai cu gândul, analizând informația, dacă nu se poate și 

altfel) îți dai seama ce ți s-ar potrivi și ce nu.  
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A: Ce părere ai despre rolul mentorilor sau al școlii sau 

a consilierului vocațional? Ajută ei în vreun fel? 

 

D: Auzisem (sau am citit ceva studii, nu îmi aduc aminte 

bine de unde știu) că la un moment dat au fost introduse în 

curricula școlară anumite materii care pot identifica 

competențele, calitățile, orientările native, talentele fiecărui 

elev. Chiar îmi amintesc un exemplu dat; în cadrul unei clase 

era un elev retras, care nu participa și nu se implica activ ca toți 

ceilalți colegi. Dar în urma aplicării analizelor prin testele și 

procedurile profesionale, s-a constatat că elevul este un foarte 

bun observator, negociator și s-au identificat alte abilități care îl 

recomandă spre profesii din domeniul diplomației. El de fapt 

era un fin observator al comportamentului celorlalți și 

observând, înțelegând comportamentul oamenilor, știa exact 

cum trebuia să procedeze în fiecare situație pentru a avea o cât 

mai bună interacțiune cu fiecare.  

 

Deci astfel de studii și analize care să descopere profilurile 

profesionale ale elevilor – dar să fie făcute la modul real, atent, 

profesional – cred că ar fi instrumente de mare ajutor pentru 

tineri în orientarea privind alegerea unei cariere potrivite, în care 

aceștia ar putea excela.  

 

Pentru că nu putem fi la fel de buni în orice sau în toate. 

Pentru a avea rezultate de top e nevoie deci să ne pliem pe 

trăsăturile și abilitățile, talentele, vocațiile native. Desigur, 

putem să obținem rezultate bune și în alte domenii, prin 
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muncă, prin învățarea unor deprinderi sau abilități noi. 

Omul e o ființă educabilă, oricând oricine poate deprinde 

lucruri noi, dar nu la fel ca atunci când le avem înnăscute și 

doar le dezvoltăm.  

 

A:  Da, cunosc oameni care până la un punct au urmat 

studii socio-umane și apoi au activat într-o profesie din 

domeniul tehnic, învățând pe parcurs ce era necesar acolo. 

Dar nu ai aceeași împlinire dacă faci lucrurile doar pentru 

succes sau doar pentru finalitatea lor, ca să iasă bine, 

precum ai atunci când le faci pentru că dau curs unei 

pasiuni sau vocații interioare. De exemplu, în proiectele 

institutului nostru, lucrăm cu tineri pentru orientarea 

vocațională în carieră și viață, chiar și eu am fost în timpul 

școlii foarte mult ajutată în acest sens. Pe termen lung nu 

contează numai ceea ce faci și cât obții (ca beneficii 

personale sau ca rezultate), ci și câtă satisfacție/ împlinire 

personală rezultă de acolo sau chiar mai mult, cât beneficiu 

putem aduce societății, care este valoarea socială a ceea ce 

suntem și ceea ce facem.  

 

D: Desigur, sunt întru totul de acord. Eu pur și simplu am 

avut noroc prin faptul că am interacționat cu domeniul juridic, 

chiar dacă a fost din pură întâmplare, venită aparent de 

nicăieri, dar care m-a direcționat către ceea ce sunt acum. 

 

A: Poate a fost mai mult decât noroc, e posibil să fi fost 

chiar mâna destinului. Te invit acum să vorbim puțin și 
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despre echilibrul dintre viață personală, cuplu și carieră. 

Pentru că unii oameni se plâng de faptul că nu au timp pentru 

relații, fiind foarte axați pe carieră, dar la un moment dat tot 

simt un gol, mai ales după un anumit număr de ani și atunci 

încep să apară regretele. Dacă ne axăm doar pe o latură și o 

neglijăm pe cealaltă, cu siguranță vom resimți acest 

dezechilibru. Cum crezi că am putea să găsim sau să creăm și 

să păstrăm acest echilibru? 

 

D: În primul rând, pentru a se forma un cuplu bine 

închegat, trebuie să vorbim de persoane care se ghidează 

după aceleași idei, principii, valori. Depinde de voință și de 

organizare. În final, cred că ține foarte mult de ceea ce-și 

doresc oamenii. Dacă doresc să fie bine și consideră că și-au 

găsit un partener cu care să-și poată împărtăși momente și să 

fie în regulă, atunci se poate realiza un cuplu durabil; dacă nu, 

nu, pentru că în orice poți să găsești o problemă până la urmă, 

de aceea totul ține de compatibilitate și de intenție, de ceea ce 

își doresc cei doi pe termen lung. Așa cum poți găsi probleme, 

poți identifica și lucruri pe care să te sprijini pentru a merge 

mai departe și a construi împreună. Atâta timp cât ambii își 

doresc o relație de fond (deci nu doar de dragul de a fi într-o 

relație, ci de a aduce un plus existenței fiecăruia dintre 

parteneri) și dorințele lor se identifică, atunci există șanse 

de sustenabilitate, indiferent de situațiile prin care trec, 

pentru că pe parcursul vieții acestea se tot schimbă, azi 

poate fi într-un fel, mâine în altul. Câtă vreme știi ce-ți 

dorești, cum îți dorești, până unde te poți duce cu 
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compromisul, lucrurile merg bine și în relația de cuplu, la 

fel ca și în relațiile contractuale cu clienții, pentru că vorbim 

în fapt tot de forme de asociere.  

 

Atâta timp cât fiecare își respectă timpul, activitățile, 

dorințele - și de asemenea le respectă și pe ale celuilalt - nu 

are ce să nu meargă. Desigur, la asocierile de cuplu mai 

trebuie să adăugăm și atracția. Orice se poate, din momentul 

în care oamenii se înțeleg, constată că sunt compatibili, 

trece o perioadă – mai trebuie doar să știi cum să întreții 

relația care deja s-a format pe aceste principii stabile. Dar 

pentru ca un cuplu să rămână durabil trebuie ca amândoi 

să acționeze astfel.  

 

A: Aceasta presupune ca fiecare persoană înainte de a 

intra într-o relație, să se cunoască pe sine, ce-și dorește, ce 

nevoi are. Și să nu accepte relații doar pentru sau sub 

impulsul unei prime atracții.  

 

D: Da. O relație e o chestiune de timp, totul se formează 

în timp. De aceea eu prețuiesc atât de mult o virtute deprinsă 

de la sora mea: răbdarea.  

 

Și un alt factor care mai contează sunt așteptările. În 

momentul în care învățăm să nu avem așteptări de la fiecare 

persoană din jurul nostru, clar, nu mai intervin 

dezamăgirile, mai ales să nu ne creăm traiectorii în 

prealabil cu privire la oameni sau la manifestările ori 
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acțiunile lor. Pentru că fiecare e diferit în felul lui. De aceea 

ar fi bine să avem așteptări doar generale – să fim iubiți, să 

fim respectați, să fim sprijiniți – dar nu așteptări concrete, 

mărunte, banale sau cu privire la acțiuni particulare. Și să ne 

supărăm pentru că ceilalți nu s-au purtat exact așa cum am 

vrut noi. Dacă acele așteptări generale sunt împlinite, atunci 

orice cuplu poate deveni durabil, chiar dacă – ceea ce e 

inevitabil – pot exista multiple situații de frustrări, de 

contradicții, de mici certuri – astfel de momente sunt 

prezente sau posibile în orice tip de relație, de altfel. 

 

A: Detaliile le deprindem sau le învățăm pe parcurs, 

fiecare dintre noi despre cum vrem să fie partenerul tratat 

sau cum să ne manifestăm în raport cu elemente particulare 

ale relației ori interacțiunii cu el.  

 

D: Desigur! 

 

A: E important să știm criteriile corecte după care să 

facem alegeri privitoare la cuplu, mai ales în tinerețe pentru 

ca să evităm pe cât posibil greșelile. 

 

D: Greșeli există tot timpul. Totul se poate regla, dar ține 

de ceea ce-și dorește fiecare, de nivelul de conștientizare a 

greșelilor. De exemplu, pentru mine relația de cuplu m-a 

maturizat foarte mult, am învățat foarte multe, iar partenerul 

meu de viață  este o persoană care m-a ajutat să cresc enorm, 

datorită valorilor pe care le-am putut asimila din experiența 
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cu el. În plus, este o persoană extraordinar de inteligentă, 

elegantă, manierată și educată. Și părinții lui sunt absolut 

minunați; cu familia lui mă armonizez foarte bine și alături 

de ei mă simt acasă;  acesta este un aspect care contează 

foarte mult, nu doar pentru mine, ci și pentru orice relație de 

cuplu, în general. Părinții lui transmit exact aceleași valori 

după care mă ghidez și eu, de aceea îi consider familia ideală, 

pe care mi-am dorit să o am alături; familia extinsă cum îmi 

place mie să spun. 

 

A: Ce le-ai recomanda tinerior pentru a rezista 

tentațiilor? Mai ales că în anii de liceu și în timpul facultății 

sunt foarte multe tentații pe partea de carieră (dar și pe cea a 

vieții personale) care la prima vedere pot părea strălucitoare, 

dar în fond să nu fie chiar potrivite.  

 

D: O să vă spun acum ce îmi zicea tatăl meu: „Eu nu-ți 

impun nimic. Atâta vreme cât te respecți tu pe tine ca 

persoană, ne respecți pe noi”. Exact așa răspund și eu la 

întrebare: nu cred că există o regulă, alta decât cea a 

autorespectului. Dacă cineva se respectă pe sine, atunci va 

găsi echilibrul în toate și își va da seama din start ce 

atitudine sau ce conduită nu e bună, pentru că se răsfrânge 

negativ asupra sa. Nu neapărat să exagerăm prin a merge 

după un anumit tipar cu privire la ce nu e bine să facem 

niciodată. 
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Sunt anumite greșeli pe care uneori le facem, dar care 

ne învață pentru toată viața, deci a greși nu e totdeauna rău 

dacă putem valorifica învățătura greșelilor pentru viitor. 

Uneori greșelile sunt chiar cei mai bun mentori pe care noi 

îi avem.  

 

A: Ne poți împărtăși astfel de exemple de tentații, greșeli 

din tinerețe? 

 

D: Nu știu, nu pot spune că am făcut greșeli anume pe 

care să le regret sau pe care le-aș putea considera astfel. Îmi 

plăceau foarte mult ieșirile în oraș; aveam chiar și un club 

preferat, Diesel; obișnuiam să ies cu prietenii, să socializez 

foarte mult, dar niciodată într-o manieră, să spun, decadentă 

sau dusă până la extrem. Cred că trebuie să gândim în avans și 

să analizăm dacă anumite manifestări ne pot vătăma, uneori 

cu consecințe pentru toată viața. Asta ne poate opri. Tot 

timpul există tentații peste tot, dar conștientizarea și 

respectul pentru tine sunt forțele principale care ar trebui să 

ne ghideze și să ne oprească din a cădea în capcanele 

negative ale tentațiilor. De aceea nici nu am exemple de 

tentații cărora să le fi căzut pradă și pe care să le regret, pentru 

că mereu m-am ferit. E adevărat, nici viața nu m-a pus în 

situații periculoase sau care să impună alegeri majore în 

această direcție. Așadar, apreciez că aceasta ar fi soluția 

principală, să conștientizăm – cât putem fiecare la vârsta 

respectivă – ce ne-ar putea face rău pe termen lung.  
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Dar dincolo de această conștientizare, mai e și curiozitatea; 

faptul că încerci să cunoști și să afli anumite lucruri, nu mi se 

pare o greșeală; experiența e un lucru foarte bun. Este 

important să avem grijă până unde mergem cu încercatul și 

curiozitatea. Să evaluăm în ce măsură curiozitatea transpusă în 

fapte ne poate atrage anumite consecințe. Iar atunci când 

avem în față consecințele, să știm dacă suntem capabili să le 

acceptăm. De exemplu, aș putea să mă întreb cum s-ar simți 

părinții mei când ar ști că am procedat într-un anume fel, cum 

aș justifica faptele respective sau efectele lor? I-aș jigni, i-aș 

întrista? Lucrul acesta m-ar face pe mine fericită? Dacă nu, 

atunci nu am de ce să merg pe calea aceasta. Deci asta trebuie 

să analizăm cu prioritate: faptele, consecințele posibile 

derivate din ele, daunele colaterale și în ce măsură pot 

suporta eu consecințele și acele pagube.  

 

Așadar nu pot spune nici că am exagerat, dar nici că am 

fost izolată într-un regim militar. Am ieșit foarte mult, am 

socializat și interacționat extrem de mult cu oameni de toate 

felurile, ceea ce, acum ca adult și pe plan profesional 

inclusiv, mă ajută pentru că știu cum să abordez oamenii.  

 

A: Dar altfel de tentații – nu neapărat din acestea 

periculoase – ci tentații, de exemplu, să faci alegeri greșite în 

carieră sau în viața socială care să te devieze de la o direcție 

considerată de tine bună, ai avut? 
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D: Nu, eu după ce am absolvit am avut un singur gând: să 

intru la magistratură, nu mă mai interesa nimic altceva.  

 

A: Deci tu ai fost protejată și pe partea asta, spre 

deosebire de mulți alți oameni care experimentează tot felul 

de direcții. 

 

D: Nu, la mine singurul experiment de acest fel a fost că 

mi-am dorit magistratură, până în 2016. În același an, am 

intrat în avocatură, potrivit evenimentelor relatate anterior. 

Sigur că până să ajung în punctul în care sunt acum, nu a fost 

așa ușor. Am avut și momente de dezorientare; este un 

domeniu greu și dur, dar cu toate acestea am rămas 

concentrată  pe drumul meu. 

 

Din anul I de facultate am știut că vreau să profesez în 

domeniul juridic și pentru asta m-am și pregătit. Profitam de 

orice oportunitate practică mi se ivea. Inclusiv mergeam să 

fac voluntariat la BCCO (Brigada de Combatere a 

Criminalității Organizate, n.r.) ca martor (vechea procedură 

penală presupunea că toate actele din timpul urmăririi penale 

– percheziții și celelalte – se fac în prezența a doi martori 

asistenți, care erau terți față de acel proces, deci nu erau 

polițiști, procurori etc., ci oameni din afara sistemului). Am 

profitat de acea oportunitate și asistam la nenumărate 

activități specifice; stăteam cu orele, uneori de dimineața 

până seara sau chiar noaptea, sâmbăta. Oricând mă 

chemau, eu mergeam. Nu mă plătea nimeni și nu aveam 
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niciun alt beneficiu, dar am vrut să interacționez cu sistemul 

să văd ce se întâmplă în mod practic, să văd ce înseamnă 

chiar și profesia de procuror. De aceea spuneam mai 

devreme că e important să interacționezi cu domeniile 

profesionale; eu așa mi-am dat seama.  

 

Deci ca și concluzie la întrebarea de fond, dacă m-am 

abătut de la drum, nu, nu consider că m-am abătut de la drum, 

ci doar mi-am reconsiderat poziția în funcție de evenimentele 

care au avut loc în viața mea.  
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Diana Vana      *     Sărbătoarea Destinului: pledoarie pentru o viață frumos trăită 

 

131 
 

 

 

 

 

 

 

 

Darul pe care îl am de la Dumnezeu este potenţialul meu. Darul pe 

care îl am pentru Dumnezeu este ceea ce fac eu cu acest potenţial. 

(John C. Maxwell, autor, speaker și pastor) 
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CAPITOLUL IX                                                       

ARMONIA ÎNTRE SINE ȘI CEILALȚI:                        

CUM SĂ NE IMPLICĂM ÎN COMUNITATE PENTRU   

A CREA O SCHIMBARE POZITIVĂ ÎN LUME 

 

Dacă vrei să te bucuri de propria ta valoare, 

 atunci conferă o valoare lumii.  

(Goethe, scriitor, avocat, medic, pictor și om de știință) 

 

 

A: Aș vrea să continuăm 

tot în ideea de echilibru, 

tratată la capitolul anterior. 

Am văzut cât de important e 

să punem în balanță cariera 

și viața de cuplu pentru a fi 

cu adevărat împliniți. 

Se spune că e bine să fim 

implicați în comunitate, să ne 

pese de cei din jur, dar în același timp să învățăm să avem 

grijă de noi. Cum vezi tu această aparentă dihotomie: pe de o 

parte să avem grijă de nevoile noastre, iar pe de alta să ne 

dedicăm nevoilor celorlalți? 

 

D: Desigur e foarte important să ne implicăm în 

comunitate, să îi ajutăm pe ceilalți. Acest lucru e parte din 

esența vieții noastre ca oameni. Dincolo de faptul că ajutăm 

prin servicii contra-cost, este foarte important ca atunci 

când cineva ne oprește pe stradă și ne cere ajutorul să putem 
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oferi o informație dacă avem acces la ea. Ține pur și simplu 

de buna conviețuire socială. Dacă vedem o persoană în vârstă 

pe stradă, să o ajutăm; în fapt, putem oferi ajutorul într-o 

diversitate uriașă de moduri și locuri în societate, aproape în 

orice context putem ajuta cu ceva.  

 

Bineînțeles, nu trebuie să ne uităm pe noi înșine, să nu 

ne neglijăm până la sacrificiul suprem pentru orice lucru 

sau situație care ne iese în cale, pentru că asta nu ne ajută. 

Dacă 80% din membrii societății umane am face măcar 1% 

din lucrurile care nu costă absolut nimic, lumea noastră ar 

fi cu adevărat un paradis pe pământ și lucrurile ar 

funcționa bine pentru toți în toate domeniile. Începând de la 

respectul pentru colegul de serviciu și până la un om sărac și 

lipsit de ajutor. Nicio situație nu e întâmplătoare și din fiecare 

putem învăța câte ceva; nu știm de ce a ajuns omul acela pe 

stradă sau de ce este într-o situație dificilă. Poate eu voi fi 

mâine în locul lui sau poate oricine altcineva, de aceea trebuie 

să învăț astăzi lecția.  

 

Niciodată nu vom ști unde vom ajunge mâine. Așa că a 

ajuta, a face un bine voluntar și mai ales atunci când nu 

necesită nicio cheltuială de resurse din partea noastră, cred 

că este o minimă normă de bun simț civic. Eu, de exemplu, 

ofer și informații profesionale gratuit, dacă cineva mă întreabă 

și am atunci timpul sau contextul oportun să le ofer. Chiar și 

aici la cabinet unde suntem acum. Deci niciodată nu trebuie să 

ne gândim doar la noi înșine; în orice moment destinul ne 
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poate pune în locul celuilalt; niciodată nu știm ce ne aduce 

ziua de mâine, de aceea avem nevoie cu toții unii de alții și 

fiecare în parte de ajutorul celorlalți.  

 

Da, sunt lucruri care depind de noi, de organizarea, 

virtuțile, eforturile personale, dar în viață sunt încă atâtea 

împrejurări care depind de hazard sau de condiții cu totul 

exterioare voinței ori intențiilor sau posibilităților noastre și 

de aceea e bine să avem viziunea aceasta echilibrată. Ne 

ocupăm și de noi înșine, dar avem grijă să facem bine și 

pentru ceilalți atunci când ni se oferă posibilitatea în acest 

sens. Așa și putem schimba lumea, dacă fiecare ar acționa 

astfel și dacă am fi conștienți că fapta personală contribuie 

la bunăstarea societății. Începând chiar de la un „bună 

ziua”, un zâmbet și o atitudine de respect pentru persoana 

cu care interacționăm și să știm că acest lucru contează. Se 

poate chiar și fără să depunem un efort. Cu atât mai mult 

desigur dacă am contribui altfel, de exemplu cu resurse sau 

cu proiecte.  

 

A: La capitolul acesta al implicării în a oferi ceva 

societății din timpul, energia, emoțiile, munca, eforturile sau 

cunoștințele/ competențele noastre sub orice formă, se pare 

că la noi în România mai avem mult de recuperat. 

 

D: Așa este, foarte mult mai avem de învățat. Noi încă 

mai credem, mulți sunt așa din păcate, că îngropatul celui de 

alături ne ajută pe noi să ne ridicăm, pe principiul „să moară 
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capra vecinului”. Sau indiferența față de celălalt, „de ce aș 

face eu ceva pentru el” și așa mai departe.  

 

A: Ar mai trebui să învățăm și să ne lăsăm puțin orgoliile 

la o parte, să nu le lăsăm să ne dezbine. 

 

D: Da, prin atitudinea, comportamentul și faptele 

noastre suntem o sursă de schimbare în jur, chiar și doar 

prin puterea exemplului pe care îl oferim celorlalți.  

 

A: Pentru că am ajuns la capitolul implicare, spune-ne, te 

rog în ce fel de proiecte îți place să te implici sau te-ai 

implicat în ultimul timp, separat de partea profesională, de 

avocatură? 

 

D: Mă implic în ajutarea persoanelor în vârstă, cele pe 

care le observ că sunt lipsite de posibilități. Chiar recent am 

luat legătura și cu o casă de vârstnici, am pus la punct 

împreună un proiect. Un alt proiect privește un copil cu 

handicap derivat dintr-o boală ce nu-i permite să meargă 

singur, are nevoie mereu să fie însoțit. Dar separat de astfel 

de acțiuni mai organizate să spunem, de când mă știu, pe tot 

traseul vieții mele, oricând am observat persoane aflate în 

imposibilitate de a se descurca, le-am ajutat. Poate uneori 

doar cu o sticlă de apă sau cu hrană; astfel de lucruri le-am 

făcut dintotdeauna și le voi face mereu. La fel și pentru 

animale, nu doar pentru oameni.  
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Consider că nu e neapărat nevoie să căutăm proiecte de un 

anumit gen, important e să fim doar atenți pentru că 

oportunități de a ajuta alte ființe sau de a face bine sunt peste 

tot și ele ne ies în cale mereu. Am amintit acele proiecte 

organizate pentru că am ajutat acolo tocmai prin ideea de a 

construi proiectul de așa natură încât să fie implicate mai multe 

persoane. Mai am și alte astfel de proiecte, dar nu vreau să le 

dau ca exemplu pentru că nu le-am făcut pentru publicitate și 

pentru că nu susțin neapărat o formă sau alta. Cele mai multe 

acțiuni le-am făcut anonim și nici nu am povestit nimănui, 

pentru că așa consider că trebuie făcut binele dezinteresat. 

Fără să se știe. Fiecare dacă acționează potrivit propriei 

conștiințe, este atent în jur și dorește să facă bine, are la 

fiecare pas ocazia să ajute. 

 

A: Da, apropo de viziunea ta că binele trebuie să rămână 

nesemnat și fără etichete, și eu sunt de credința asta, deși am 

întâlnit mulți oameni care gândesc și simt altfel.  

 

Tot ceea ce avem noi în viață – sănătate, bani, poziții 

sociale, timp, energie, cunoștințe și competențe, oportunități 

etc. – ne sunt date de la Divinitate în administrare doar, nu 

neapărat să ne bucurăm singuri de ele, ci prioritar să le 

punem în lucrare, să le investim, să le cultivăm și să le 

dezvoltăm pentru ca rezultatul obținut să îl putem oferi altora. 

Și în aceasta constă meritul propriu – nu în ceea ce avem 

direct – ci în binele pe care l-am putut crea pornind de la 

ceea ce ni s-a dat. Inclusiv realizările obținute de pe urma 
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acestui tip de acțiune, să fie vizibile celorlalți nu ca un scop în 

sine, ci ca un exemplu care prin puterea lui transformatoare 

să îi inspire, să îi ilumineze și să le dea credință și putere 

celorlalți pentru reușita demersurilor lor de a contribui 

fiecare după propriile contexte la aducerea binelui în lume.  
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Tradiţiile şi idealurile noastre, codurile morale şi standardele                     

– lucrurile pe care le respectăm în viaţă şi pe care le transmitem copiilor – 

sunt păstrate sau uitate în funcţie de cât de liber ne exprimăm                    

ideile şi sentimentele. 

(Walt Disney, antreprenor, producător de film, scriitor, animator, actor) 
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CAPITOLUL X                                                                  

MÂNDRIA DE A FI ROMÂNCĂ:                         

RECHIZITORIU DE VALORI DIN ȚARA MOȚILOR 

 

Omul nu-i decât măsura unui drum de împlinit.  

(Lucian Blaga, poet, dramaturg, filosof) 

 

 

A: În acest capitol te invit să 

revenim în locul nașterii tale: 

Băișoara. Știm încă de pe vremea 

lui Ioan Slavici (pe care cu toții l-

am studiat la școală), că „moții 

sunt cea mai nobilă parte a 

poporului român”, fiind mereu 

foarte apreciați pentru anumite 

valori. Aș dori să te întreb: tu, ca 

persoană care te-ai născut și ai 

crescut acolo, cum te raportezi la 

valorile, tradițiile, obiceiurile, stilul de viață, profilul psiho-

social al oamenilor de la munte? Ce rol consideri că au ele în 

formarea personalității unui copil, a evoluției acestuia în a 

deveni un om bun și un cetățean model pentru societate? 

Desigur, din experiența ta personală, precum și de la cei din 

jur cu care ai interacționat, copiii sau adulții alături de care 

ai crescut.  

 

D: Această temă a oamenilor din copilărie și a influenței 

lor mi se pare foarte interesantă pentru că atâta timp cât ne 
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gândim la anumite valori sau tradiții care pot să fie 

înrădăcinate în temelia educației noastre, înseamnă că ne 

raportăm la acele principii care ne coordonează viața, 

comportamentul, caracterul și modul în care noi acționăm 

în viața socială, în viața personală sau în viața profesională.  

 

Ce am observat eu la viața la țară și în raport de oamenii 

care trăiesc acolo este că aceștia au „frica de Dumnezeu”. 

Cel puțin în locurile în care am copilărit și am crescut eu, 

oamenii erau foarte credincioși, fiecare căuta să se orienteze 

cât mai mult după valorile spiritual-religioase, iar de aici 

pornesc multe altele. De exemplu, comportamentul caracterizat 

de respect, de înțelegere, de bunătate. Mă refer aici în primul 

rând la persoanele care mi-au fost aproape mie și care m-au 

crescut.  

 

De exemplu, bunica mea pe linie paternă a reprezentat 

unul dintre cei mai importanți oameni în creșterea și educarea 

mea, deoarece în copilărie părinții erau prinși cu activitățile 

profesionale. Bunica a fost cea care s-a ocupat de îngrijirea 

mea de zi cu zi. Așa am putut să învăț de la ea cât de 

important e să avem credință, să fim sinceri, să ne devotăm 

familiei. De aici cred că ar rezulta primul aspect esențial – 

familia. Din viața la țară, din viața la sat (aspect care e extrem 

de drag sufletului meu, acolo e liniștea mea), putem să 

observăm că rata divorțurilor este într-o pondere mult mai 

mică decât în mediul urban. Iar asta, dincolo de orice alte 

tentații sau de posibilități, ține în mare parte de modul de 
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gândire, de felul în care oamenii de la țară știu să se protejeze, 

să se respecte pe sine și să-și apere interesele personale. 

Respectiv, a avea o familie bine închegată nu numai că 

ajută pe fiecare membru să treacă mai ușor peste greutățile 

personale, dar și peste cele care apar inerent în orice 

familie. În plus, o familie sudată și armonioasă reprezintă 

un element esențial în derularea tuturor aspectelor vieții, în 

desfășurarea tuturor lucrurilor. Dacă ne simțim iubiți și 

sprijiniți pe plan personal, acest lucru se va răsfrânge și pe 

plan profesional, de aceea familia este fundamentul unei 

vieți reușite.  

 

Sigur, familia în general este o instituție – așa e percepută 

de societate, de normele acesteia, de exemplu în avocatură noi 

așa o tratăm, la fel în sociologie, asistență socială etc. Dar 

pentru ei, pentru oamenii de la munte, familia e o realitate 

cu mult mai profundă, e o legătură de suflet. Evident că 

această instituție ca să funcționeze e necesar ca în primul 

rând să rămână unită, deși sunt perfect de acord ca în cazuri 

de neînțelegeri grave, oamenii mai bine să se despartă, să 

divorțeze și să-și refacă viața pe această linie. Dar în niciun 

caz familia nu trebuie destrămată doar pentru mici 

neînțelegeri, pentru opinii contradictorii sau mofturi personale 

care se pot rezolva prin alte moduri. Din păcate însă, acest 

lucru se întâmplă foarte des. Inclusiv dintre clienții pe care i-

am avut pe parcursul experienței mele profesionale, foarte 

mulți erau divorțați sau despărțiți în fapt, și chiar aș putea 

trage o concluzie: majoritatea nu erau conștienți de motivele 
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reale ale acelei situații, spuneau doar că nu se mai înțeleg, 

dar nu aveau răspunsurile de profunzime de ce. Tot ce 

conștientizau ei era că unul dorește ceva și celălalt altceva, 

dar în opinia mea  acest lucru nu ar trebui să constituie un 

motiv temeinic pentru divorț; desigur, nu putem ține oamenii 

împreună cu forța, dar în familiile din mediul rural nu există 

noțiunea aceasta superficială, de a renunța ușor. Ei sunt mult 

mai luptători, sunt foarte hotărâți , dar și prețuiesc mult mai 

mult (decât omul de la oraș) ceea ce au și în consecință 

devin mai responsabili cu lucrurile, oamenii sau realitățile 

care îi înconjoară ori fac parte din viețile lor.  

 

De aceea se și spune la noi că să-ți fie frică de oamenii 

de la munte („mocani” li se spune în zona mea). Nu pentru 

că ți-ar putea face ceva rău, ci pentru că în orice tip de 

situație dacă te pui cu ei, nu se lasă ușor și poate vei pierde 

în final, pentru că sunt foarte hotărâți și odată ce și-au 

propus ceva, merg până la capăt. De multe ori și pe mine m-

au asociat cu această imagine și mereu mi se spunea printre 

colegi că de acolo mi se trage caracterul hotărât și ferm, 

pentru că sunt de la munte. De asta știu exact ce vreau, de 

aici mi se trage ambiția. Iar eu consider asta o calitate și mă 

mândresc cu ea, ori de câte ori mă întreabă cineva de unde 

sunt, eu spun că deși locuiesc în Cluj-Napoca, originea mea 

este în Băișoara, acolo am copilărit. O spun cu mândrie și cu 

un respect deosebit pentru că locul acela m-a format și are 

unele valori diferite de cele din mediul urban. Hotărârea, 

ambiția, orientarea către familie, faptul că sunt sufletiști – 
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sunt doar câteva dintre trăsăturile pe care le prețuiesc mult 

de tot la mocanii mei. Cel puțin cele din familia mea și cele 

pe care le-am putut observa în jur, în perioada copilăriei.  

 

Dar la nivel de comunitate, de atunci și până în prezent 

lucrurile s-au mai schimbat din păcate, din cauza modernizării, a 

accesului la foarte multă informație, iar mediul rural preia din 

cel urban valori ale acestuia din urmă. Multă lume are tot mai 

des tangență cu orașul – oamenii  călătoresc, studiază, 

lucrează acolo – și astfel se schimbă, iar de aici pe cale de 

consecință, modifică automat anumite valori clasice din 

comunitate. Dar țăranul român autentic este puternic 

înrădăcinat în familia și tradițiile proprii și nu vrea să le 

schimbe. Sigur, poate unii spun că e orgolios, că ține prea 

mult la identitatea tradițională, dar eu sunt de acord cu 

această atitudine. Îmi plac foarte mult tradițiile. De 

exemplu, de Rusalii, am îmbrăcat un costum popular 

tradițional și pe care l-am purtat cu drag și cu mare 

mândrie. Este un costum vechi de peste 100 de ani (cel puțin 

ia), păsturile
*
 poate de vreo 80 de ani; mi se pare fascinant 

să ai și să porți o întreagă istorie a atâtor generații, fizic 

poate doar vestimentația, dar sufletește simți încărcătura 

spirituală care de-a dreptul stârnește emoții.  

 

E o greșeală majoră, aș spune eu, faptul că unii oameni nu 

se mai mândresc cu tradițiile și cu originile lor sau li se pare 

chiar rușinos să le perpetueze, să le ducă mai departe. Ei bine, 

                                                           
*
 Catrință, sorț 
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dimpotrivă, pe mine mă bucură faptul că aceste tradiții 

există, că sunt încă foarte mulți oameni care le transmit mai 

departe. De exemplu, de majoritatea sărbătorilor importante 

se merge la biserică în costum tradițional. Iar acest lucru 

dovedește faptul că oamenii sunt mândri de locurile lor de 

origine, de ceea ce au făcut ei de-a lungul istoriei și 

generațiilor anterioare. Doar trăind într-o astfel de 

comunitate sau crescând în ea, cum a fost cazul meu, îți poți 

da seama cât de importante sunt obiceiurile. Obiceiul 

creează caracterul – nu degeaba se spune în popor că 

„obișnuința este mai rea ca dragostea” – pentru că e greu să 

renunți la obiceiurile cu care ai crescut, care te-au format, 

și de aceea ele ne vor guverna viața într-o mare măsură. Dar 

totodată conservarea tradițiilor ne învață și să păstrăm 

anumite lucruri pentru care am muncit. De exemplu, 

făcutul pâinii în cuptor necesită un mare volum de muncă; 

De aici vine și expresia că trebuie frământată pâinea până 

ce asudă grinda. Și printr-o astfel de muncă se formează 

apoi la oameni caracterul, disciplina, respectul pentru 

valoarea lucrurilor și puterea de a le păstra peste timp.  

 

A: Într-adevăr, majoritatea tradițiilor au o semnificație 

profundă în spate, și de aceea ele contribuie la construirea unei 

vieți mai cu sens pentru generațiile tinere care le păstrează.  

 

D: Tradițiile contribuie la o viață mai cu sens, dar și 

mai colorată. Pentru că e ceva specific, ceva caracteristic ce 

pur și simplu te diferențiază și te dezvoltă cultural. Fiecare 
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zonă are specificul ei cultural și se disting unele de altele. 

Acest aspect își pune amprenta și asupra valorilor culturale pe 

care le asimilează și le poartă cu ei oamenii nativi ai acelor 

locuri, indiferent că ne referim la costume tradiționale, la 

obiceiuri, la mâncare, la felul de a vorbi sau la trăsături de 

comportament și atitudini dobândite prin educația din acele 

comunități. Și evident că ceea ce trece prin multe generații și 

dăinuie peste timp cu siguranță că e ceva semnificativ, ceva de 

valoare intrinsecă, ce conferă o notă specifică de importanță, 

dar și de esență comunității care păstrează tradițiile.  

 

A: Potrivit mai multor descrieri lăsate inclusiv de istorici 

și antropologi, moţii sunt oameni ai muncii şi ai ordinii și 

care reacţionează iute la mânie, în stare să îşi apere cu 

violenţă obştea (sigur referința se raporta la vremurile 

războinice de mai demult). „Moțul se însufleţeşte repede şi are 

o tărie de caracter aşa de mare, încât dacă şi-a pus ceva în 

gând, nu renunţă pentru nimic în lume până când nu-şi 

ajunge scopul, chiar dacă ar fi convins de mai înainte despre 

relele urmări ale acţiunei sale. Moţii sunt oameni întregi, 

leali, serioşi şi nefăţarnici”, așa îi descria istoricul și 

publicistul Ion Abrudeanu. 

 

D: Sunt de acord, așa este, pot să confirm. Dacă ne uităm 

la unele sate din zona Ardealului – dar și prin alte zone – 

casele sunt aranjate, cu lemnele crăpate și puse la linie, totul e 

curat și ordonat. Iar asta ne arată că acea gospodărie respectă 
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munca și că acolo sunt oameni harnici și serioși, oameni 

destoinici și organizați. 

 

A: Așa e, putem vedea încă din exterior multe lucruri despre 

interiorul caselor, familiilor, oamenilor înșiși.  Din relatările 

autorilor care au vizitat în trecut satele tradiţionale din Ţara 

Moţilor, oamenii îşi manifestau cu greutate ospitalitatea, din 

cauza neîncrederii manifestate faţă de străini, dar şi a sărăciei. 

„Moţul mai este de o cinste perfectă şi cu o pronunţată 

independenţă sufletească”, afirma istoricul Ioan Abrudeanu. 

Sârguința, cumpătarea și religiozitatea sunt alte trăsături 

asociate comunității. Nu sunt, în general, oameni comunicativi 

cu străinii, nefiind obişnuiţi să îşi deschidă sufletul în faţa 

oricui, credeau acei autori. 
1*

 

 

D: Foarte frumos exprimat, ceea ce spunea Ion Abrudeanu 

pot confirma, exact așa este. Pe de altă parte, cred că mediul 

rural cuprinde cei mai mulți oameni sinceri. Oamenii de la 

munte sunt serioși și transparenți în intenții, în cuvinte, în 

fapte.  

 

A: Pot resimți șocuri cei care vin cu anumite idealuri de 

la țară la oraș și ar dori să intre sau să avanseze profesional 

în diverse sisteme, să zicem mai puțin necorupte ale societății 

noastre? Ce părere ai? 

                                                           
* https://adevarul.ro/locale/hunedoara/zece-secrete-motilor-oamenii-

darzi-Tinutul-aurului-i-au-dat-istoriei-horea-avram-iancu-

1_558842adcfbe376e358d3a17/index.html  

https://adevarul.ro/locale/hunedoara/zece-secrete-motilor-oamenii-darzi-Tinutul-aurului-i-au-dat-istoriei-horea-avram-iancu-1_558842adcfbe376e358d3a17/index.html
https://adevarul.ro/locale/hunedoara/zece-secrete-motilor-oamenii-darzi-Tinutul-aurului-i-au-dat-istoriei-horea-avram-iancu-1_558842adcfbe376e358d3a17/index.html
https://adevarul.ro/locale/hunedoara/zece-secrete-motilor-oamenii-darzi-Tinutul-aurului-i-au-dat-istoriei-horea-avram-iancu-1_558842adcfbe376e358d3a17/index.html
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D: Sigur, depinde când acea persoană face acest pas. De 

exemplu, eu am trecut prin asta în școala generală, când am 

venit ca elevă premiantă din Băișoara, dintr-o școală unde toată 

lumea mă știa și eram apreciată, la Cluj într-o școală unde de 

asemenea erau alți premianți. Dar aici depinde și de caracterul, 

de atitudinea fiecărei persoane, în raport de situația apărută în 

viața lui. Pentru unii e un șoc mai mare sau mai mic, pentru 

alții nu e deloc pentru că se adaptează din mers; depinde deci 

de capacitatea de adaptare la schimbare, a fiecăruia. Dar dacă 

cineva își dorește cu adevărat ceva și e pregătit psihic pentru 

asta, nu cred că nu se poate adapta. Dacă are așteptări realiste și 

se gândește bine la ceea ce-l așteaptă, cred că oricine poate trece 

peste orice fel de șoc de adaptare.  

 

A: Întrebam în ideea că foarte mulți dintre oamenii de la 

munte din diverse zone (cunosc personal mai mulți tineri) au 

intrat în sistem cu idealul și pasiunea de a schimba sau de a 

face lucurile bine ori chiar de a aduce un progres acolo sau 

societății prin postul pe care îl ocupă, dar rămân foarte 

dezamăgiți când văd situația reală din interior și se lovesc de 

o sumedenie de lucruri care nu funcționează.  

 

D: Aceasta deja e o altă temă, care implică probleme de 

ordin instituțional, juridic, deontologic și moral. Dar desigur, 

aceste șocuri personale nu țin neapărat de locul din care 

provenim (vorbind în general acum), ci sunt total exterioare 

voinței noastre. Mai ales persoanele în vârstă (pentru că tinerii 

marea majoritate deja trăiesc în mediul urban, deci sunt mai 
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adaptați schimbărilor). Vă dau un exemplu: am avut într-o 

cauză o situație în care o bătrânică - și folosesc acest termen 

cu tot respectul, pentru că îmi era atât de dragă și îmi place 

foarte mult diminutivul acesta, termenul de  „bătrânică” – 

pentru mine totdeauna a definit portretul acelei persoane în 

vârstă, cu basma și cu ochii aceia plini de compasiune, de 

liniște profundă, de o înțelepciune cerească, dar cu mâinile 

reci, care abia așteaptă să vină la tine să te ajute, să te alinte, 

să îți spună „mamă dragă...” și să te prindă de mână. Mie mi 

se pare ceva absolut extraordinar și unic) m-a impresionat. 

Revenind la exemplu: acea persoană a trebuit să se prezinte în 

fața instanței și să aducă unele lămuriri cu privire la o cauză (e 

vorba despre un teren – vechi discuții de la țară) și tremura de 

frică; a vorbit cu nepotul la telefon de nu știu câte ori pentru că 

era extrem de emoționată. Îi tremurau mâinile, picioarele, nu se 

putea efectiv aduna, din cauza situației: faptul că e în fața 

judecătorului și nu știe ce să zică, ce să facă să respecte 

oamenii, să nu jignească pe cineva, să nu supere, să nu omită 

ceva, să nu spună ceva ce să fie greșit.  

 

Cred că de acolo rezultă un comportament autentic și un 

caracter născut și crescut la țară, de la care putem să 

învățăm foarte multe lucruri. Nu să ne fie frică, exclus, ci să 

avem respectul pentru un anume loc care impune acest 

lucru. Pentru ea judecătorul, avocatul erau persoane pentru 

care avea un respect ieșit din comun și de aici teama de a nu 

greși cu ceva, de a nu-i deranja cu ceva. Mie îmi spunea că 

îi sunt atât de dragă pentru simplul fapt că vorbesc cu ea. 
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Cam câte persoane din mediul nostru sau din apropiații 

noștri mai au un astfel de respect față de justiție? Din 

experiența mea, din păcate, numărul tinde spre zero. Trebuie să 

învățăm să ne respectăm profesiile noastre și pe ale celor din 

jur, să respectăm oamenii care au studiat foarte mult și să 

respectăm oamenii în general, iar dacă avem ceva de spus ori 

de contestat, să o facem într-un mod frumos și respectuos.  

 

A: Da, fără atacuri la persoană sau generalizări, cum avem 

tendința noi, oamenii din România în special, atât la nivel de 

indivizi, cât și între categorii sociale sau profesionale. Dar 

revenind la valori, cum crezi că acestea s-ar aplica la schimbarea 

sau chiar să spunem metaforic, la renașterea poporului nostru 

întru demnitate și virtute? Este un fapt deja constatabil de către 

oricine că în ultimele decenii noi ne-am dus tot în jos ca societate, 

nu numai comparativ cu alte țări, dar chiar și prin raportare la 

cum eram înainte de Revoluția din 1989.  

 

D: Cred că în primul rând ar fi necesar să învățăm care 

sunt aceste valori, pentru că multă lume, la nivelul societății 

românești, a uitat de ele. Putem face asta de exemplu 

aplecându-ne mai mult asupra anumitor oameni ce au o 

vârstă înaintată, persoane care nu s-au corupt de noile 

trenduri sociale decadente și prin contactul direct cu aceste 

persoane putem să (re)învățăm acele valori. În momentul în 

care vedem cum trăiesc acești oameni, cum se bucură de 

viață, cum își pun viața lor pe primul loc – cum reușesc de 

exemplu să se descurce cu acea pensie care e aproape 
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irelevantă raportată la nevoile lor. Și au capacitatea de a nu 

face din acea lipsă o frustrare absolută care să se răsfrângă 

asupra unei întregi comunități. Prin contactul direct cu astfel 

de oameni, prin promovarea acestor persoane, prin luarea 

lor în considerare, cred că doar așa am putea să realizăm și 

noi anumite lucruri. Caracterul lor a fost modelat și sub 

imperiul vremurilor grele pe care le-au trăit; au prins 

perioade de muncă grea, serioasă, mai ales oamenii de la 

țară care munceau pământurile, dar totodată au reușit să 

crească foarte bine și copiii (uneori mulți copii), iar aceștia 

au ajuns să fie oameni de valoare în ziua de azi. Cum au 

reușit aceste persoane să facă așa ceva dacă ei la rândul lor n-

au avut parte de educație? Mi se pare un lucru extraordinar ca 

o persoană care nu a beneficiat de școală a reușit să transmită 

mai departe principii și valori esențiale în bunul mers al 

societății. Cum a reușit de exemplu bunica mea să îmi 

transmită mai departe faptul că cititul, învățatul sunt foarte 

importante, că pregătirea spirituală este importantă? Da, este 

extrem de importantă educația, dar eu mă întreb cum au reușit 

aceste persoane fără educație să transmită mai departe astfel 

de valori înalte? Cred că doar prin puterea exemplului se 

poate face o transmitere reală. Prin puterea exemplului se 

pot schimba foarte multe lucruri.  

 

A: Deci să mergem la origini, atâta timp cât mai avem în 

viață aceste surse vii de înțelepciune și să preluăm direct de 

la aceste persoane cât de mult putem. Și am avea multe de 

învățat astfel.  
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Omul educat este acela care controlează circumstanţele în loc să se lase 

controlat de ele. El întâmpină toate ocaziile ce se ivesc în viaţă cu 

maturitate şi gândire lucidă. Omul educat este cel ce rămâne onorabil în 

toate schimbările realizate, care îşi ţine sub control plăcerile şi nu se lasă 

învins de nenorocire, dar nici de succesele sale. 

(Socrate, filosof) 
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CAPITOLUL XI                                                                    

RECURS LA … EDUCAȚIE 

 

Educaţia este arta de a releva ființei umane sensul intim care trebuie 

să-i guverneze actele; de a pregăti folosirea energiilor sale şi  

de a-i cultiva gustul şi bucuria de a trăi din plin. 

 (Henry Bordeaux, scriitor și avocat) 

 

 

A: Pentru că tot am rămas 

în capitolul anterior la tema 

educației, oare te-ai gândit 

vreodată (fie pe parcursul școlii 

generale, liceului, facultății sau 

după aceea – mai ales că tu ai 

avut alternativa să faci o parte 

din perioada școlarizării în 

Băișoara și alta la Cluj), te-ai 

gândit cum ai vrea să arate 

școala, ca sistem, pentru a fi mai bună? Ce ai dori să schimbi 

sau să adaugi la școala de acum pentru a deveni mai 

potrivită? 

 

D: Dacă mă întrebi ce ar trebui schimbat acum la 

nivelul sistemului școlar, răspunsul meu este simplu și ferm: 

tot. Absolut tot ar trebui schimbat. De ce? Pentru că încă se 

mai merge pe procedura veche, în condițiile în care toate 

rezumatele sunt pe internet. Mulți, foarte mulți elevi nu mai 

citesc. Eu așa constat. Și de aceea ar trebui introduse metode 
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adaptate zilelor noastre astfel încât să stârnim interesul 

elevului în această direcție, dar în același timp să 

reinstaurăm disciplina și responsabilitatea. De aceea eu 

pledez pentru schimbarea mentalității de acum potrivit 

căreia nu trebuie să te atingi de copil, nu poți să-i faci nimic 

– nu mă refer la violență fizică – dar totuși trebuie să existe 

un control și o disciplină. O forță de responsabilizare. E 

bine să existe drepturi și libertăți, dar abuzul de ele, la fel ca 

și excesul lor, duc în partea cealaltă și creează haos, atât la 

nivel social, cât și în caracterul omului. Cu atât mai mult în 

cazul copiilor și adolescenților care au un foarte scăzut 

discernământ să facă diferența între bine și rău. De aceea 

respectul și frica sunt instrumente care, utilizate cu măsură, 

pot ajuta foarte mult în susținerea tinerilor pe drumul corect 

al atitudinilor virtuoase și a-i feri de cele degradante.  

 

Evident că nu sunt de acord cu metode jignitoare sau 

degradante, dar trebuie să existe alte metode – nu mă pot 

pronunța pentru că nu sunt nici psiholog nici pedagog – prin 

care să se realizeze responsabilizarea. De pildă, pe vremea 

mea, frica de a ne scoate în fața clasei să ne dea ca exemplu 

rușinos atunci când am greșit, ne responsabiliza și eram atenți 

să nu facem ceva rău ca să ajungem în astfel de situații. De 

aceea cred că mai multă aplecare – din partea sistemului și 

a oamenilor din domeniu – asupra nevoilor obiective, reale 

(nu să piardă vremea cu proceduri, hârtii și alte asemenea 

formalisme făcute la nivel de minister doar pe criterii 

politice), deci mai multă atenție acordată copilului însuși 
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decât sistemului, ar ajuta foarte mult. Să se creeze proceduri 

noi adaptate timpurilor, dar să fie aplecate asupra copilului, 

derivate din nevoile lui reale, nu din cele ale sistemului și 

desigur pliate pe generațiile de acum, pe felul lor de a fi. 

Avem nenumărate manuale alternative; am avut curiozitatea 

să deschid un manual – ceva de clasele mici – în care erau 

incluși autori de care nu am auzit în viața mea (nu vreau să fac 

discriminare de niciun fel, sunt împotriva discriminării, dar am 

citit și eu câte ceva la viața mea), manual care conținea poezii 

extrem de greoaie, nu mai regăseai Topîrceanu, Elena Farago, 

nimic din ceea ce s-ar plia pe nivelul copiilor de vârsta 

respectivă și din rândul valorilor noastre literare. Exact ce 

discutam mai devreme despre tradiții: avem opere, autori, 

lucrări extrem de bune, dovedite de-a lungul timpului și 

trecerii a generații întregi; și totuși nu ne străduim să ne 

promovăm valorile noastre. De ce trebuie să învețe copiii un 

poet indian sau american și să nu afle de George Coșbuc de 

exemplu? Și cu atât mai strigător la cer e, cu cât lucrul 

acesta se petrece la clasele mici.  

 

Un alt aspect – tot la capitolul negativ – pe care l-am 

observat eu, este că tot mai mulți dintre adolescenți nu prea 

înțeleg nimic din ceea ce citesc. Pot să reproducă, dar nu pot să 

și înțeleagă ce au citit. De asemenea, modalitățile de examinare 

chiar stimulează un astfel de comportament și pot da ca 

exemplu cel puțin examenele prin care am trecut eu în școală și 

în carieră. Ele nu au nici cea mai mică legătură cu capacitatea 

sau realitatea persoanei de a se plia pe esența informației sau pe 
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specificul activității (dacă ne referim la examenele de profesie). 

De aceea o schimbare potrivită ar fi să se introducă analizele 

aplicate elevilor în vederea identificării profilului profesional, 

a descoperirii și potențării/ dezvoltării talentelor și abilităților 

pe care aceștia le dețin. Un astfel de instrument și o astfel de 

abordare, dar făcute pe criterii obiective, profesionale și 

serioase (nu superficiale), ar putea schimba în bine foarte 

multe lucruri.  

 

Nouă însă ne place să avem foarte multă informație, 

exagerat de puțină practică, multă teorie și zero proprietate 

a termenilor. Ceea ce înseamnă că suntem obligați să tocim, 

să reproducem ce am memorat, dar când va fi nevoie să 

punem în practică, nici măcar nu vom ști cum, cu atât mai 

mult să și putem. Iar un astfel de sistem te ajută doar 1% în 

exercitarea unei profesii. Informația o găsești și singur dacă 

știi unde să cauți, dar dacă nu ai o mentalitate formată, 

bazată pe înțelegerea informației, dacă nu ți s-a format o 

gândire orientată spre punerea în practică a acelor noțiuni, 

simpla asimilare de teorie nu folosește la mare lucru.  

 

Pe de altă parte, nu pot contesta importanța memorării. 

Sigur că e utilă și memorarea pentru că avem nevoie de un 

bagaj de cunoștințe. Cred însă că memoria ar trebui umplută 

cu înțelesuri, cunoaștere, principii, nu cu informație grosieră, 

cu date primare – pentru că atunci nu ne mai deosebim de 

roboți sau calculatoare. Memoria trebuie să fie suportul pentru 

rațiunea superioară și pentru înțelepciune, nu pentru 
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depozitarea de detalii, mai ales că la detalii avem azi acces cu o 

simplă apăsare pe un buton, pe internet.  

 

Sistemul de azi nu e pliat pe nevoi reale, pe situații 

aplicate și pe obiective care să poată conduce la formarea 

unor adevărați profesioniști, ci mai degrabă pe metode de 

turmă, la grămadă.  

  

A: O critică dură adusă pretutindeni pe mapamond 

sistemului actual de învățământ este și aceea că e orientat pe 

a forma oameni de execuție, nu oameni capabili să 

gândească, să creeze, să critice dacă e cazul sau cu spirit de 

lideri. Doar să execute și să reproducă ceea ce li se spune. 

Dar să revenim puțin la aspecte pozitive care se pot regăsi 

chiar și într-un sistem negativ, spune-ne te rog, ai avut cumva 

modele de profesori pe care i-ai admirat sau pe care i-ai 

putea da ca exemplu, în întregime sau în anumite aspecte ale 

manifestării lor? 

 

D: Am avut un profesor de limba română, pe domnul 

Popescu Ion, care mi-a fost și diriginte în liceu, un om 

extraordinar, ne dădea teste de lectură în fiecare vineri și ne 

punea niște întrebări deosebite. Chiar era un exemplu de 

profesor, de pedagog în sensul cel mai autentic al 

cuvântului; nu ne certa, dar pur și simplu știa să se impună 

în fața clasei. Ne dădea să citim câte o carte la două 

săptămâni, iar întrebările erau într-atât de punctuale, de 
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detaliu, încât nu puteai să răspunzi decât dacă aprofundai 

cu atenție opera. 

 

La primul test îmi amintesc că toată lumea a luat notă 

mică, pentru că am citit la repezeală cărțile. În plus, vinerea 

aveam ora de gramatică, deși nu am avut-o în programa de 

liceu la început.  

 

De asemenea, în școala generală am avut o doamnă 

profesor, tot de limba română – Deji Tereza – care folosea 

extraordinar de multe metode, la gramatică avea de exemplu 

mereu plicuri cu sarcini, organiza grupe de lucru. Stilul ei de 

a preda m-a făcut să îmi placă foarte mult gramatica și 

învățând-o cu plăcere chiar și azi, după atâția ani, o stăpânesc 

destul de bine. Un alt mare atu pe care l-am apreciat la ea era 

că ne învăța să muncim în echipă și putea face de așa natură 

încât chiar și cei cărora nu le plăcea materia, să poată învăța 

efectiv și să rămână cu multe cunoștințe. Reușea să fie mereu 

foarte aproape de noi. Mai mult, ne invita la ea acasă și 

primeam gratuit ore suplimentare; ne organiza pe grupe, dar 

proceda în așa fel încât reușea să monitorizeze fiecare elev în 

parte, fiecare dintre noi ne simțeam luați în considerare. Era 

un adevărat profesor foarte dedicat atât profesiei, cât și 

elevului.  

 

A: Ce valori sau virtuți crezi că ar trebui să asimileze și 

să dezvolte cu prioritate un copil la vârsta școlară, pentru ca 

ulterior să devină un bun adult? 



Diana Vana      *     Sărbătoarea Destinului: pledoarie pentru o viață frumos trăită 

 

161 
 

D: În primul rând, sinceritate față de sine însuși. Să fie 

sincer cu el, apoi să fie răbdător, înțelegător, onest. Chiar 

dacă uneori sunt acuzată că vorbesc din cărți, pentru că 

onestitatea este ceva ideal, dar câtă vreme suntem onești față 

de cei din jur, putem să dormim liniștiți. Oricât am vrea să 

spunem că anumitor persoane nu le pasă, ajung să se 

hrănească cu răul, pentru că unii nu mai pot să-și îngroape 

ceea ce au făcut și devin tot mai ranchiunoși, tot mai orientați 

spre a face rău; un rău naște alt rău și tot așa mai departe. Dar 

câtă vreme suntem onești și știm că am făcut tot ceea ce 

depinde de noi, câtă vreme ne respectăm familia, munca, îi 

respectăm pe cei din jur, putem să trăim liniștiți. Doar așa 

putem fi liniștiți! Un compromis creează alt compromis și tot 

așa; mă refer la compromisuri generate de lipsă de onestitate 

(pentru că altfel, toată viața e un compromis, dar nu de acest 

gen, desigur) care pot duce la lezarea profundă a altor valori, 

precum demnitatea, profesia, banii sau chiar libertatea și viața. 

De aceea consider că pe primul loc trebuie să stea onestitatea. 

Fără onestitate (în familie, în cuplu, în profesie, în viața 

socială) ajungem la frustrări, la supărare, la lipsă de 

împlinire personală - oricât am încerca să le ascundem și să 

ne prefacem că ne e bine așa, ele tot sunt acolo. Faptul că ne 

punem un scut sau ne confecționăm o mască nu poate 

îndepărta un lucru rău făcut sau efectul lui negativ produs în 

interiorul nostru. Apoi, după onestitate, aș adăuga regula și 

obiceiul. Să avem reguli și obiceiuri bune, pentru că așa 

cum spuneam și mai devreme, obiceiurile repetate duc la 

formarea caracterului nostru.  
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Sensul încercărilor vieţii este înnoirea; ele ciocănesc rugina de pe 

suflet. Încercările grele ce se abat asupra noastră ne descoperă 

 pe noi înşine, cei uitaţi nouă. 

(Ernest Bernea, sociolog, etnograf și filosof) 
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CAPITOLUL XII                                                     

AMFITRIONII JUSTIȚIEI 

 

Calităţile omului nu sunt decât defecte vindecate.  

(Tudor Muşatescu, dramaturg și romancier) 

 

 

A: Îți propun să trecem 

acum puțin spre domeniul 

social, lege-justiție-dreptate-

echitate socială. Toată lumea 

știe că actualul sistem juridic 

funcționează pe bază de 

pedepse (indiferent sub ce 

formă se aplică ele, prin încarcerare sau sub probațiune, în 

libertate etc.). Tu cum crezi că ar putea fi realizată cu 

adevărat reabilitarea celor care au păcătuit față de societate, 

astfel încât ei să se îndrepte cu adevărat, să redevină oameni 

virtuoși (sau cel puțin la nivelul de virtute cerut de societate) 

și să poată reveni în rândul cetățenilor onorabili, fără riscul 

de a greși din nou, de a recidiva?  

 

D: Deși eu nu sunt un avocat care activează în domeniul 

dreptului penal, am totuși anumite convingeri formate pe 

marginea acestui subiect. Cred că este foarte important ca în 

societate să existe anumite legi într-atât de aspre încât să 

insufle în avans o frică suficient de mare de pedeapsă, încât 

frica însăși să fie o pavăză, un scut protector deopotrivă al 

societății și al persoanei tentate să încalce legea. Așa cum 
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pentru copiii ce nu au discernământ frica este oarecum un 

învățător, așa este și pentru societate o lege dură care poate 

atrage consecințe aspre pentru eventualele încălcări ale ei.  

 

Dar pe lângă legea în sine, mai trebuie să avem și 

aplicarea ei corectă. Dacă se merge pe principiul clemenței, a 

pedepselor cu suspendare, atunci se creează impresia populară 

că fiecare poate să scape cu ușurință și frica nu își mai 

produce efectul protector al valorilor pe care acea lege dorește 

să le ocrotească. Sancțiunea nu este un scop în sine, nici un fel 

de pedeapsă, nu este un scop, ci un instrument care trebuie să 

acționeze prioritar preventiv (prin efect psihologic) și ulterior, 

dacă acest efect nu s-a produs, să acționeze punitiv cu scop 

educativ și de recuperare a anumitor tipuri de prejudicii 

produse. Personal – și probabil e prima dată când o afirm 

public și cu atâta fermitate, poate tocmai ca să rămână 

consemnat undeva – cu toate că țin la valori și la oameni, 

iubesc oamenii aș putea spune chiar, eu totuși susțin 

pedeapsa cu moartea. Dar din aceeași perspectivă spusă mai 

sus: nu ca un scop în sine, nici măcar ca un instrument în 

sine, ci în principal ca un efect psihologic foarte puternic. 

Pedeapsa cu moartea inspiră atât de multă frică încât chiar și 

pentru cele mai slabe caractere, tot reușește să asigure o 

anumită frână și protecție în calea făptuirii de lucruri rele. În 

plus, o astfel de pedeapsă nu mai oferă nicio posibilitate de 

reabilitare – or, în cazul posibilității de reabilitare, la care se 

adaugă și șansa să primească un adăpost (pentru mulți) plătit 
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din banii cetățenilor – aceste situații mai mult stimulează 

infracționalitatea decât să contribuie efectiv la reducerea ei.  

 

Scopul legii penale nu poate fi atins fără pedepse aspre, 

fără o reală aplecare asupra instrumentării dosarelor penale 

– chiar dacă știm cu toții că există un deficit de magistrați, 

totuși munca în acest domeniu nu ar trebui sub nicio formă 

să se facă superficial sau în grabă. Ar trebui să se lucreze 

mult mai repede, fără să se lase loc de multe interpretări și 

să se pedepsească 100% cine este de pedepsit. Or, în situația 

în care vedem că, de exemplu, dispar din fața ochilor noștri 

milioane de euro sau se fură ori se distrug alte tipuri de valori 

și mai mari și nimeni nu pățește mare lucru sau chiar nimic, 

deși e clar și pentru omul de rând cine a fost vinovatul, iar 

acesta se plimbă liber printre noi sau chiar ocupă funcții mari 

în stat, ei bine, aici puterea exemplului sub aspectul răului e 

mult mai contagioasă decât puterea exemplului binelui. Și mai 

ales atunci când fiecare caută să-și facă un trai cât mai bun din 

punct de vedere material, financiar. Aici e tentația cea mai 

mare, pentru că în societatea decadentă în care trăim există 

impresia – și din păcate dovada de multe ori – că banul 

poate cumpăra totul și oferi totul.  

 

Deci, ca o concluzie, ceea ce ar putea aduce un bine 

societății pe acest palier ar fi înăsprirea pedepselor, o mai 

mare atenție acordată situațiilor și persoanelor, să nu gândim 

totul matematic. Ceea ce mă deranjează cel mai mult în 

domeniul juridic, fie că vorbim de domeniul penal sau cel 
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comercial în care activez eu, este insuficienta atenție 

acordată persoanei. Atunci când legea nu distinge în mod 

neapărat ca soluția să fie orientată într-o direcție sau alta, 

trebuie să ne raportăm la omul care este în fața noastră; e 

nevoie de o abordare mai umanistă, mai atentă, mai 

sufletistă. Chiar dacă multe dintre soluțiile prevăzute de legi 

sunt matematice, realitatea concretă, dincolo de soluții, 

cuprinde oamenii și viața. Viața nu e matematică.  

 

A: Dar despre ideea de a reintegra oamenii care au fost 

reabilitați, de așa natură ca să nu se simtă marginalizați? 

 

D: Da, și aici avem o problemă. Există încă o multitudine 

de locuri de muncă unde se impune prezentarea cazierului și 

nu cred că ar mai trebui să avem o astfel de abordare la 

nivelul societății. Asta înseamnă deja o discriminare. De 

asemenea, modul în care se face asistarea și urmărirea pe 

perioada de probațiune de către consilierii respectivi, iarăși, 

mie mi se pare mai mult o formalitate birocratică decât un 

ajutor real. Aproape nimănui nu-i pasă ce se întâmplă cu acea 

persoană și nu cred că aceasta a fost intenția legiuitorului în 

momentul în care a instituit o astfel de procedură.  

 

A: Exact pentru că acesta ar fi scopul, să ne asigurăm că 

au toate șansele să se reintegreze. Poate că mulți știu ce au 

greșit, poate chiar le pare rău, știu că nu trebuie să o facă, dar 

poate nu au suficientă putere, suficientă virtute să se abțină 

atunci când diversele conjucturi ale vieții îi tentează în acest 



Diana Vana      *     Sărbătoarea Destinului: pledoarie pentru o viață frumos trăită 

 

169 
 

sens. Mulți au trecut prin diverse traume care le-au slăbit și 

mai tare puterea personală sau anumite abilități necesare a se 

menține la un standard de comportament virtuos cerut de 

societate la un moment dat. Cum să facem să ne asigurăm că ei 

sunt vindecați și reabilitați în mod real, deci nu doar matematic 

pe hârtie pentru că au ispășit pedeapsa? 

 

D: Sigur, aceasta cred că ar ține de desfășurarea unor 

examinări de specialitate, să se analizeze în ce măsură tendințele 

orientate către infracționalitate mai există; bineînțeles că 

îndreptarea unei persoane depinde foarte mult și de posibilitatea 

reintegrării ei în societate. Or, dacă ar exista programe reale care 

să reintegreze aceste persoane în societate (personal nu știu dacă 

și în ce măsură există, nefiind domeniul meu de activitate – dar 

chiar și așa, dacă nu am auzit de ele măcar ca cetățean, înseamnă 

că fie nu sunt, fie nu funcționează), lucrurile cred că ar sta altfel. 

Pentru că acea persoană simte un suport și siguranță socială și 

astfel poate porni la drum. Desigur, vorbim doar de cei care au 

săvârșit infracțiuni cu un grad de pericol redus; cei care au 

săvârșit infracțiuni grave ar avea nevoie de o atenție sporită și de 

o monitorizare atentă înainte de reîncadrarea în muncă. Este 

evident că e nevoie de sprijin continuu din partea statului, pe o 

anumită perioadă de timp determinată în raport de gravitatea 

infracțiunilor săvârșite.  

 

Cred că s-ar putea identifica mutiple mecanisme, dar nu 

știu dacă există interes din partea statului, de a avea legi 

derivate din nevoi reale și cu soluții reale și actuale. 
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În prezent, toate prevederile legale pot fi îmbunătățite cu 

scopul de a produce bunăstare socială și poate chiar un 

echilibru, dar din păcate mă cam îndoiesc de faptul că se 

dorește așa ceva de către decidenții politici. De aceea nu am 

nicio nuanță politică, nu simpatizez pe nimeni. Aș simpatiza 

pe cineva pe care l-aș vedea că este orientat concret pe nevoile 

reale ale societății, nu pe vânătoarea de voturi.  

 

A: Dar vorbind despre aceste profesiuni – cele mai 

cunoscute în domeniul juridic – judecător, procuror, avocat, 

spune-ne te rog, care este viziunea ta privind valorile, 

virtuțile esențiale, rolul unui profesionist de acest fel și, 

desigur, importanța socială. Să începem de exemplu chiar cu 

profesia ta, cea de avocat. Cum consideri că ar trebui să fie 

un avocat model? 

 

D: Un avocat model trebuie să fie în primul rând 

specializat pe o anumită ramură; nu se poate să facem de 

toate, pentru că nu iese nimic bine. De asemenea, el trebuie 

să fie onest față de clienții săi; să prezinte clientului, cu 

detalii și integral, în mod obiectiv și documentat, situația 

reală a speței lui; să lase deoparte superficialitatea, fiindcă 

de cele mai multe ori detaliile sunt cele care fac diferența 

între succes și eșec în acest domeniu. Eu lucrez foarte mult 

pe partea de contracte și aș compara activitatea de acest tip a 

avocatului cu domeniul neurochirurgiei, atât de multă atenție 

e necesară pentru toate detaliile. Cuvintele pot schimba foarte 

multe lucruri și pot antrena răspunderi de diverse tipuri. 
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Acesta este rolul nostru, de a le pune în vedere și a le explica 

(pe limba lor până ne asigurăm că au înțeles în mod real) în 

întregime situația dosarului sau a speței proprii. Există 

împrejurări în care ceea ce-și dorește clientul nu se suprapune 

peste normele legale, nu se identifică cu posibilitățile lui de 

dezvoltare pe termen lung, nu se încadrează în așteptările sale, 

de aceea rolul nostru este de a-l lămuri, de a-i explica de ce 

opinia lui nu este cea corectă. Chiar cu riscul să-l pierdem, 

deontologia profesională și calitatea unui avocat bun impune 

acest aspect de sinceritate, obiectivitate și orientare către 

binele real al clientului.  

 

Totodată un avocat model este necesar să se implice 

foarte mult; mai este nevoie de asemenea din partea lui de un 

real devotament și de pasiune. Și, desigur, repet pentru a întări, 

e nevoie de onestitate. Dar dacă avem această valoare în 

profilul nostru caracterial, ca om, atunci cu siguranță că o vom 

avea și ca profesionist. Evident că mai sunt și multe alte 

aspecte ale profilului de personalitate și comportament ce 

definesc un avocat model. Cred că aș putea să scriu o carte doar 

despre subiectul acesta, dar pentru că aici întrebarea a fost 

referitoare la unele dintre trăsăturile pe care le consider 

esențiale, pilonii de susținere ai unui astfel de model, trăsăturile 

enumerate anterior cred că ar fi cele mai importante.  

 

A: Iată, acesta ar fi un subiect foarte interesant și, cred, 

util foarte multor tineri ce ar dori să cunoască mai bine o 

astfel de profesie și ce înseamnă un profesionist adevărat, un 
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avocat model. Cred că asta i-ar ajuta în orientarea lor 

profesională ca juriști spre o carieră potrivită. Cu această 

ocazie, în numele Academiei Elitelor Modelelor și Valorilor 

îți adresez încă de pe acum invitația de a scrie în viitor o 

carte și pe această temă.  

 

D: Accept cu mare drag. Și pentru că am rămas încă la 

subiectul acesta, am uitat să mai precizez că unele dintre 

trăsăturile chiar distinctive ale avocatului, față de alte 

profesiuni juridice, sunt și spiritul de luptător, ambiția, 

competitivitatea, să fie foarte bine fixat pe obiective, să își 

dorească să obțină rezultate reale (nu doar să muncească de 

dragul de a munci ori doar pentru onorariu), să aibă 

abilități și de bun strateg. De exemplu, e important să știe 

când să atace și când să se retragă, ce arme să utilizeze, cum 

să își organizeze apărarea și campaniile de cucerire a 

redutelor, să anticipeze foarte bine mișcările adversarului, 

să aibă și o doză de viclenie, în sensul de istețime, și așa mai 

departe. Un avocat este precum un general conducător de 

campanie militară, singura diferență e că nu luptă cu arme, ci 

cu argumente raționale, cu informație, în beneficiul clientului 

care l-a angajat, dar în rest aceleași abilități, același 

devotament, aceeași atitudine se cere de la ambii.  

 

O altă abilitate a unui bun avocat este curiozitatea; 

alături de ea, să aibă și spirit de investigație pentru că 

acestea îl ajută să afle multitudinea de detalii necesare unei 

spețe pentru a fi câștigată „lupta”.  
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A: Dar despre un procuror model ce părere ai, cum ar 

trebui să fie? Cu atât mai mult suntem curioși să aflăm pentru 

că, așa cum ai subliniat încă de la începutul cărții, consideri 

că acea profesiune ți se potrivește cel mai bine și rămâne 

dorința ta principală ca profil de activitate profesională. 

Desigur, am înțeles atunci că într-un alt sistem, nu în cel de 

acum de la noi. 

 

D: Un procuror trebuie să fie hotărât, să nu se lase 

influențat de cei din jur, inclusiv de judecător. În general, ca 

magistrat trebuie să fii și foarte bine documentat, și pregătit. 

În ultimul timp am tot subliniat că, dacă una dintre părțile 

care se adresează justiției are un foarte bun judecător în 

față, atunci nu are nevoie de avocat, pentru că un astfel de 

judecător știe să pună în balanță lucrurile fără să vină un 

avocat să-i spună unde este dreptatea. Însă în sistemul 

nostru, așa cum îl avem acum, e nevoie de avocat mai ales din 

cauza volumului uriaș de muncă, iar acesta nu se poate face 

fără o echipă. Practic, avocatul și judecătorul sunt parte din 

echipa care trebuie să aibă grijă de respectarea legii și a 

dreptății. De aceea apreciem că avocatul este parte din actul 

de justiție.  

 

Dar revenind la judecător, o altă virtute esențială de 

care are nevoie acesta, e tăria de caracter, foarte multă tărie 

de caracter. Pentru că e un sistem extrem de greu. Și 

avocatul are nevoie de tărie, dar pentru judecător e cu mult 

mai greu, pentru că pe umerii lui stă toată responsabilitatea 
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deciziei finale. Mie mi se pare extraordinar de apăsătoare 

această profesie, este grea pentru că totul e pe umerii tăi. Poți 

să rămâi mereu cu gânduri, îndoieli, întrebări cu privire la 

hotărârile pe care le-ai pronunțat.   

 

În ce-l privește pe procuror, cred că el ar trebui să fie 

inventiv, să fie curios, să aibă de asemenea spirit de 

investigație pentru a reuși să ajungă acolo unde trebuie. 

Problema procurorilor în zilele noastre mi se pare că este 

aceea a superficialității; nu merg suficient de departe ca să 

verifice tot ce trebuie, să obțină toate datele necesare; tratează 

dosarele repede și nu e bine. O adevărată instrumentare a 

dosarului presupune epuizarea oricărei modalități de a afla 

adevărul și de a aduce probe atât în defavoarea, cât și în 

favoarea celor urmăriți. Din păcate, acest principiu nu se 

respectă și de cele mai multe ori procurorii și-au creat cutuma 

de a aduce doar acuzații fără să caute sau măcar să țină cont și 

de celelalte elemente și probe care ar putea fi pozitive sau 

măcar circumstanțe atenuante.  

 

Toate acestea sunt profesii grele, care nu pot fi practicate 

bine decât de persoane dedicate.  

 

A: Ce te motivează cel mai mult să practici avocatura? 

 

D: Îmi place pur și simplu să caut soluții, îmi place să 

vin în sprijinul clienților. Este cea mai frumoasă senzație pe 

care o pot trăi atunci când mă sună un client recunoscător 
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să-mi mulțumească pentru că l-am ajutat, pentru că am 

redactat de exemplu un contract foarte bun și a scăpat de 

griji ori pentru că am obținut o hotărâre bună. Este cel mai 

frumos lucru atunci când clienții conștientizează ce rol ai 

avut în viața lor și se bucură că prin tine au ajuns la un 

rezultat bun. Și asta mă motivează cel mai mult.  

 

A: Așa e în toate domeniile, ca să ajungem să obținem 

împlinirea personală, e neapărată nevoie să facem cu pasiune 

ceea ce avem de făcut sau să ne alegem acele domenii care ne 

pasionează. Și aici mă gândesc la cei care aleg profesii 

juridice (de exemplu magistratura) doar pentru bani, 

siguranță și statut. Oare cum se simt ei? 

 

D: Da, sunt mulți care se orientează pe această bază, dar 

există foarte multe limitări care pot crea nenumărate frustrări 

pentru cei ce nu se regăsesc, nu au pasiune sau nu își doresc la 

modul real să fie acolo. Dacă faci cu pasiune ceva, pe lângă 

faptul că știi din start care sunt condițiile (cu rele și cu bune) 

acelei profesii, deci știi la ce să te aștepți, ai în plus și energia 

pozitivă derivată din pasiune care te ajută să treci mult mai 

ușor peste greutățile respective. De altfel, greutăți, dificultăți 

există în orice profesie sau activitate, până la urmă. Dar 

pentru cine intră în sistem doar pentru acele aspecte 

enumerate anterior este foarte greu să supraviețuiască bine 

acolo, iar faptul că omul (și profesionistul) nu e bine cu sine 

însuși, asta din nefericire se vede în rezultatele muncii, în 

soluțiile pe care instanțele de judecată le dau. 
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A: Cum am putea selecta oamenii ca să ne asigurăm că 

ajung acolo doar cei potriviți, cei pasionați și cu adevărat 

împliniți pentru a presta o astfel de profesie și nu din alte motive 

superficiale, presiuni familiale sau trenduri sociale? 

 

D:  Ar trebui să fie concepute altfel modalitățile de intrare în 

sistem. Eu sunt total împotriva celor de acum care n-au nici cea 

mai mică legătură cu realitatea. Din punctul meu de vedere, sunt 

mult sub minimul standardelor care ar trebui să fie impuse la 

intrarea într-un astfel de sistem. Acum accentul se pune pe un 

test grilă care pecetluiește oarecum soarta candidatului – dacă a 

memorat, e bine, dacă nu, atunci asta este, sistemul îl aruncă. Sau 

dacă are o zi proastă în momentul examenului, același efect. 

Apoi se mai face un interviu de câteva minute și gata, sistemul 

consideră că așa a găsit persoana potrivită care să devină 

judecător. Pentru mine acestea sunt nu utopii (pentru că utopia 

nu face rău nimănui), ci semințe de dezastre pe care sistemul 

le presară în societate. Sigur nu sunt de vină oamenii, candidații, 

ei practic sunt parte din victimele sistemului. Pentru că un astfel 

de judecător nepotrivit va schimba (și nu în bine) nenumărate 

vieți pe parcursul carierei, inclusiv viața lui (de asemenea, nu 

în bine).  

 

A: Crezi că ar fi ceva din profilul legislativ actual care ar 

trebui adaptat și profilului nostru socio-cultural al românilor 

- Cutume, tradiții, obiceiuri, modele comportamentale - care 

ar trebui adaptate nouă? Noi, românii, obișnuim să copiem de 

la alții o multitudine de lucruri, dar așa cum istoria a dovedit-
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o, majoritatea nu se pliază direct pe situația noastră și atunci 

rămân niște forme fără fond, nu pot fi asimilate nici de 

societate, nici de indivizi cu efectul că nu produc acele 

schimbări în bine pe care le vedem la popoarele de unde le-

am copiat.  

 

D: Sunt perfect de acord, aici e o imensă greșeală. Dau 

doar un exemplu: legea privind protecția datelor personale. 

Acestea sunt documente traduse cuvânt cu cuvânt din directive 

europene, din legislația altor culturi fără să fie adaptate și pliate 

pe nevoile noastre concrete.  
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Aș vrea ca lucrările mele să se ridice în parcuri și grădini publice, să se 

joace copiii peste ele cum s-ar juca peste pietre și monumente născute din 

pământ; nimeni să nu știe cine le-a făcut, dar toată lumea să simtă 

necesitatea și prietenia lor ca pe ceva ce face parte din sufletul Naturii. 

(Constantin Brâncuși, sculptor, pictor și fotograf) 
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CAPITOLUL XIII                                                 

OMENIREA, ÎNCOTRO? –  DESPRE 

FUNDAMENTELE EVOLUȚIEI SOCIALE 

 

Drumul spre stele trece prin poarta sufletului nostru.  

(Azir,  împăratul imperiului antic al Shurimei) 

 

 

A: Te invit acum, Diana, 

să trecem la un alt tip de 

discuție, să privim puțin 

omenirea în ansamblu, ca 

societate (deopotrivă societate 

umană la nivel global cât și 

cea românească) care în 

ultimele decenii se afundă, pare-se, tot mai mult în haos, 

pornind de la degradarea valorilor morale. Iar de aici, pe 

cale de consecință, pe principiul cercului vicios, s-a ajuns la 

degradarea celorlalte valori și la crearea de haos sau crize în 

domeniile politic, economic, educațional etc. Soluții există, 

mulți oameni le știu. De exemplu, fie cei care prin profesia ori 

activitatea lor au avut tangență cu aceste realități în mod 

direct, fie cei care s-au dedicat analizării lor –  jurnaliști, 

oameni de știință, personalul corporatist de top, funcționari 

de stat sau chiar politicieni – doar că majoritatea se feresc să 

le abordeze. Iar mulți nici măcar nu le recunosc.
*
 

                                                           
*
 Imagine preluată de pe: https://www.npr.org/programs/ted-radio-

hour/494774287/anthropocene?t=1610616771251 
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D: Cred că în primul rând pentru a putea schimba ceva 

în bine la nivel social, ar trebui să începem cu noi. Foarte 

important este ca atunci când avem tendința de a critica pe 

cineva, să ne gândim în ce măsură noi înșine procedăm așa 

cum îi cerem altuia. Noi, cel puțin românii, suntem foarte buni 

critici, ne place să îi analizăm pe alții, dar ne ferim să 

schimbăm la noi înșine ceea ce criticăm la ei. În repetate 

rânduri, pe parcursul cărții, am adus în discuție puterea 

exemplului. Atâta timp cât eu nu știu să mă comport – de 

exemplu, nu respect funcționarul public de la ghișeu, nu respect 

vânzătorul din magazin, nu salut când intru sau ies dintr-o 

încăpere, nu sunt dispus să ajut pe cineva care are nevoie la un 

moment dat – deci fără să fiu un exemplu și un model pentru 

alții și fără ca ei să urmeze ei înșiși a fi astfel de modele spre 

bine, nu cred că se poate schimba ceva în lumea noastră.  

 

Orice schimbare cred că ar trebui să pornească de jos în 

sus; ca să fie o schimbare sau o evoluție sănătoasă, cred că ar 

trebui să înceapă de la omul de rând, de jos, de la firul ierbii, 

cum se spune, de la baza societății. Degeaba tot cerem și 

acuzăm politicienii, guvernanții, instituțiile, sistemele etc. Nu 

spun că acestea nu merită acuzate sau schimbate, dar nu de 

acolo trebuie să începem: schimbarea trebuie să înceapă cu noi. 

Primul pas de acolo trebuie pornit. Dacă eu ca persoană și ca 

cetățean nu știu să mă respect și să mă comport la niveluri 

superioare de virtute și valori (nu se cere să fim sfinți, dar 

minimul necesar al decenței, respectului pentru norme și 

pentru ceilalți, pentru principii sociale, profesionale, de 
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conviețuire și interacțiune cu alții, cu oameni sau mediul 

înconjurător, dacă nu îmi pasă de lucrurile din jurul meu sau 

chiar de mine însemi) atunci cu greu putem construi o 

schimbare pozitivă în societate doar de sus în jos. Dacă cel 

puțin 70% dintre noi am respecta minimele reguli ale decenței, 

ale comportamentului civilizat și ale unui standard de bine 

personal și social s-ar schimba foarte multe lucruri în lume.  

 

Alți factori ai schimbării sunt și responsabilitatea 

profesională, comportamentul serios. De exemplu, să nu mai 

intervenim în lucruri la care nu ne pricepem pentru că asta 

nu poate face altceva decât să denatureze lucrurile sau chiar 

să le înrăutățească.  

 

A: Ce părere ai despre implicarea civică? În ultimele 

decenii se pare că la nivel global societatea contemporană a 

căzut într-un individualism feroce, într-o nepăsare grosolană, 

barbară față de binele celor din jur sau față de cauze 

semnificative dacă nu chiar importante ale omenirii pentru 

care generațiile anterioare au luptat și s-au jertfit sute de ani, 

ca să ajungem noi azi să trăim într-o societate modernă.  

 

D: Este foarte importantă implicarea civică. Dacă vrem să 

producem o schimbare în bine sau chiar un progres la nivelul 

societății trebuie să începem să gândim și din punct de vedere 

colectiv. Dar eu rămân la nivelul de schimbare personală. 

Dacă noi ne schimbăm înspre bine, începem să acționăm în 

sensul recunoașterii și protejării valorilor superioare, prin 
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exersarea lor și prin împărtășirea cu ceilalți a acestor valori și 

a noului nostru fel (superior) de a fi, vom contribui și la 

schimbarea în bine a lor, iar de aici a întregului.  

 

A: Cunoscutul scriitor rus Lev Tolstoi spunea că „oamenii 

supraviețuiesc nu prin grija față de ei înșiși, ci  prin iubirea 

celorlalți față de ei”. Deci prin grija pe care o primim de la 

ceilalți pentru binele nostru. Tot mai mult se discută în ultimul 

timp despre conceptul justiției sociale, care presupune o relație 

corectă între individ și societate, măsurată prin redistribuția 

bogăției, prin eșalonarea echitabilă a oportunităților (toți 

oamenii să aibă oportunități egale), precum și acordarea 

morală, meritocratică a privilegiilor. În Occident, de exemplu, 

în vechime, în mod tradițional, echitatea sau justiția socială 

era un proces prin care se garanta că fiecare individ își 

îndeplinește rolul lui social și este recompensat pe măsură. 

Mai recent însă, termenul a dobândit și o altă conotație, el 

referindu-se și la ruperea anumitor bariere pentru asigurarea 

mobilității sociale, precum și la crearea anumitor rețele de 

siguranță. Și, evident, partea de justiție economică.  

 

Tu cum te raportezi la situația aceasta de injustiție socială 

pe care o trăiește societatea noastră? La fiecare pas ne uităm 

în jur și vedem doar nedreptăți care pe zi ce trece se măresc și 

mai mult, prăpastia dintre cei ce au și cei ce nu au (resurse, 

oportunități, beneficii, posibilități reale etc.) se adâncește 

vertiginos.  
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D: Cred că toate aceste inechități pornesc în primul 

rând de la faptul că oamenii urmăresc cu prioritate binele 

individual, nu pe cel colectiv. Apoi, la asta putem adăuga 

corupția, comportamentul imoral (individual sau colectiv, la 

anumite grupuri sau grupări de interese) etc. Totul desigur 

se învârte în jurul omului ca persoană. Dacă noi ne purtăm 

cum trebuie, lucrurile vor merge bine și la nivel colectiv. 

Dar dacă omul ca individ se degradează, atunci mai 

devreme sau mai târziu și societatea decade. E vorba deci de 

responsabilitatea personală, pentru că noi oamenii facem 

aceste lucruri, nu altcineva. De aceea trebuie să fim 

responsabili, pentru că mai devreme sau mai târziu roata se 

întoarce, este cercul vieții: cine face lucruri rele, la un 

moment dat se va reîntâlni cu ele, dar pe pielea proprie. Dacă 

noi acționăm totdeauna cu bună credință, ne purtăm 

corespunzător față de ceilalți, respectăm principiile și 

valorile superioare, atunci și lumea poate fi susținută să 

rămână bună. De la fiecare individ pornește câte ceva.  

 

Sigur, cu o floare nu se face primăvară, dar când avem 

un lan de ghiocei, atunci putem să știm sigur că a venit 

primăvara. La fel și la nivelul societății, o singură persoană 

nu poate schimba mare lucru, dar dacă reușim să construim 

o rețea a oamenilor buni, conștienți și responsabili, atunci 

aceea este plasa de susținere a întregii comunități să nu se 

dezechilibreze și să nu se prăbușească în haos.  
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A: Într-adevăr, o rețea, o uniune a oamenilor care au 

aceleași viziuni și principii superioare, dar aici intervine și 

solidaritatea, capitol la care noi românii suntem destul de 

slabi. Cum crezi că am putea crea sau consolida spiritul de 

solidaritate? Pentru că degeaba avem – ca să folosesc tot un 

exemplu simbolic – 100 de campioni olimpici care înoată 

singuri pe mare, ei nu vor ajunge niciodată atât de departe pe 

cât pot înainta 100 de vâslași, chiar și neolimpici, dacă se 

unesc, se pun de acord și vâslesc la unison de la ramele 

aceleiași galere? Cum crezi că am putea să îi aducem 

împreună pe oameni? 

 

D: Cred că nu trebuie să facem mari eforturi, mie mi se 

pare că atragem persoanele cu care rezonăm în valori, 

credințe, idealuri sau cauze pentru care dorim să milităm. 

Dacă ne uităm mai bine în jur ne dăm seama că cercurile în 

care mergem, prietenii noștri se identifică de fapt cu noi în 

așteptări, în principii. Societatea ne diferențiază oarecum în 

mod natural. Sigur, există și o altă variantă: să identifici 

oamenii de la distanță sau să strângi mai mulți în jurul 

aceluiași obiectiv, nu doar lista ta de prieteni. Acest lucru se 

poate face prin campanii. Dar campaniile au ajuns să se 

decredibilizeze în ultima vreme, sunt tot mai puțin luate în 

considerare. Cred că mai degrabă prin puterea exemplului. 

Eu, de exemplu, ori de câte ori am ocazia să corectez acolo 

unde am argumente și cred cu tărie în acele lucruri, o fac, 

chiar cu riscul de a părea dură. Intervin ori de câte ori 

observ că normele de bună conduită și bună credință sunt 
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încălcate. Și nu numai în exercitarea profesiei, ci în general. 

Chiar mâine voi avea o cauză în care voi purta o discuție 

contradictorie cu un coleg avocat chiar pe tema conduitei 

acestuia. Fiind coleg de-al meu îmi este oarecum greu să fac 

acest lucru, dar conștiința și principiile mă obligă să acționez 

astfel; o fac pentru profesia în care sunt și pentru 

respectarea principiilor deontologice ale acesteia. Trebuie să 

urmărim rezultatele doar pe cale onestă, profesionistă, nu 

prin abuzuri de putere sau prin acțiuni imorale.  

 

A: Deci tu așa te implici civic, luptând împotriva 

abuzurilor de orice fel și a acțiunilor sau comportamentelor 

ilegale, imorale. Numeroase studii – și aș face referire aici 

doar la celebra deja „Psihologie a poporului român”
*
 

realizată de binecunoscutul profesor Daniel David de la Cluj 

– arată despre noi românii că nu prea ne implicăm civic, 

suntem supuși mai degrabă, acceptăm foarte ușor ceea ce ni 

se întâmplă sau vedem în jur, chiar dacă ne deranjează sau 

nu suntem de acord cu acele lucruri, dar nu luăm atitudine. 

Ne plângem de ele, între noi, pe rețelele de socializare sau în 

alte contexte, dar nu facem nimic practic pentru a schimba.  

 

D: Într-adevăr, a ne plânge nu e suficient, poate 

însemna un anumit grad de conștientizare a problemei sau 

măcar a suferinței și deci a faptului că există o problemă. 

Dar pentru a schimba cu adevărat, e nevoie de acțiune 

                                                           
*
 Daniel David – „Psihologia poporului român: profilul psihologic al 

românilor într-o monografie cognitiv-experimentală”, Ed.Polirom, 2015. 

javascript:open_window(%22http://aleph.bcucluj.ro:8991/F/H56H7D8CYUGX95AG81XK6C8HPI2GIGGB7C7HJ3XHBKL8Q38MFU-03476?func=service&doc_number=000652949&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.bcucluj.ro:8991/F/H56H7D8CYUGX95AG81XK6C8HPI2GIGGB7C7HJ3XHBKL8Q38MFU-03476?func=service&doc_number=000652949&line_number=0009&service_type=TAG%22);
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concretă, chiar dacă în unele momente avem nevoie și de 

vorbe, și de teorie și de comunicare, dacă acestea nu sunt 

însoțite și de faptele concrete, nu se va produce nicio 

finalitate în rezolvarea problemelor. La care se adaugă 

puterea exemplului, bineînțeles. Am observat că în situația în 

care eu răspund cu bine unei persoane care are o atitudine 

ostilă, atunci bate în retragere sau își schimbă atitudinea. Prin 

exemplul personal putem transforma lucrurile sau faptele, 

atitudinile și comportamentele oamenilor din jur.  

 

A: Dar ce părere ai de tendința asta a noastră de a ne 

robotiza, de a nu mai avea spirit critic, de a da curs tendințelor 

erei moderne pline de tehnologie, care ne absoarbe într-o 

rutină puternică și ne răpește timpul de a ne informa la modul 

real sau chiar de a ne cultiva? 

 

D: Robotizarea intervine atunci când refuzăm să mai 

avem sentimente. Dar nu cred că asta e problema societății 

noastre, pentru că în ciuda tuturor tehnologiilor, totuși noi mai 

avem sentimente. Făcând o glumă, atâta timp cât mai avem 

resentimente, avem și sentimente și întrucât ambele sunt 

emoții, e clar că încă nu am devenit mașini. Dincolo de 

glumă, eu nu o văd ca pe un pericol major la adresa societății 

noastre, cred că mai avem mult până acolo. 

 

A: Când am folosit termenul de robotizare mă refeream în 

principal la faptul de a nu deveni oameni ușor de manipulat, 

acționând după anumite șabloane la comenzile altora... 
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D: Da, asta într-adevăr e un pericol și există din cauza 

lipsei de cultură pentru că nu avem o cultură socială și ne 

place să intervenim în domenii în care nu ne pricepem și 

dacă nu avem cunoștințele necesare vom putea fi ușor de 

influențat într-o direcție sau alta, pentru că nu stăpânim 

domeniul. Aici intervine cel mai frecvent manipularea. Doar 

persoanele vulnerabile pot fi manipulate, iar vulnerabilitatea 

din lipsa cunoașterii e un pericol real pentru că, spre 

deosebire de vulnerabilități individuale (traume fizice sau 

psihice), lipsa cunoașterii poate fi creată sau indusă la nivel 

macro, la nivel de grupuri mari de oameni sau la nivel de 

societate în întregime.  

 

A: Apropo de vulnerabilitatea sau de lipsa cunoașterii, o 

dramă a societății moderne este că oamenii deși au foarte 

multe școli, (toți adulții din ziua de azi au făcut mulți ani de 

școală și au asimilat cantități mari de informații), totuși au 

atât de puțină cunoaștere, nu au capacitatea să înțeleagă, să 

facă legături mai profunde cu realitatea. Și nu numai la 

nivelul realității sociale, ci și la nivel moral, lucru care a și dus 

la decadența lumii noastre ce a atras după sine și corupția 

generalizată acum la nivel planetar. Trăim în era cu cea mai 

multă informație liberă din toată istoria umanității, dar avem 

atât de puțină înțelepciune. 

 

D: Eu cred că faptul acesta se datorează grabei, suntem 

pripiți. Înțelepciunea este opusul lucrurilor pripite. Un om 

înțelept se gândește, analizează la rece din toate punctele de 



Diana Vana      *     Sărbătoarea Destinului: pledoarie pentru o viață frumos trăită 

 

190 
 

vedere, își ia răgaz pentru meditație, introspecție, evaluare a 

situațiilor pentru a pune în balanță, pentru a privi în 

profunzime. Dacă alergăm să ajungem la rezultate cât mai 

repede, rămânem doar la suprafața lucrurilor acolo unde există 

riscul de derapaje în direcții greșite în orice moment. 

Superficialitatea și graba sunt principalii dușmani ai 

înțelepciunii. Dacă lucrăm cu superficialitate și în grabă nu 

avem cum să ținem înțelepciunea aproape.  

 

A: Se spune de multă vreme că știința fără conștiință 

naște monștri, deci e un grav pericol pentru societate, iar 

istoria chiar scurtă a fenomenului științei moderne, de doar 

câteva secole, a dovedit-o în nenumărate rânduri ca să nu ne 

amintim decât de cele două războaie mondiale și dezastrele 

produse acolo de inovațiile științei puse în slujba răului.  

 

D: Sunt total de acord că știința în afara moralei, care nu 

acționează deci din conștiință, nu poate avea niciodată un efect 

pozitiv pentru societate. În orice domeniu, cum dădeam anterior 

exemplul de la noi: un bun avocat sau bun judecător (un model 

real demn de urmat de un profesionist în această breaslă) trebuie 

să dea dovadă de conștiință, de sentimente, de umanism. Chiar 

dacă este foarte bun ca expert, dar dacă nu acționează condus de 

principii morale, nu va fi niciodată un profesionist și un caracter 

uman bun în sensul real al cuvântului. Dimpotrivă, un astfel de 

om este extrem de periculos, orice expertiză superioară însoțită 

de intenții negative sau lipsită de principii morale este un grav 

pericol pentru societate.  
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A: Ce crezi că ar trebui făcut pentru ca noi ca popor să 

avem mai multă înțelepciune și să acționăm mai mult din 

conștiință sau să prețuim, să antrenăm și să valorificăm 

conștiința ca instrument de ghidaj, ca principal GPS în deciziile 

ce le luăm clipă de clipă pe tot parcursul vieții în orice suntem 

implicați la un moment dat? Pe plan profesional, social, 

familial, în relațiile cu ceilalți de orice fel sau în relațiile cu 

natura, cu mediul înconjurător. 

 

D: Cred că totul începe cu a ne cunoaște pe noi foarte 

bine. Dar dacă nu ne cunoaștem pentru că ne îndepărtăm 

mult de propria esență și nu ne mai dăm seama că anumite 

acțiuni pe care le întreprindem ne fac foarte mult rău sau 

refuzăm să credem asta, clar că ne este foarte greu să ne 

reîntoarcem la conștiință. Și pe măsură ce continuăm să 

perseverăm în rău, ne este și mai greu. Dacă încercăm să ne 

convingem că e bine totuși, asta e doar o capcană a minții la 

un nivel superficial. De exemplu, dacă fur și în mintea mea 

îmi justific faptele ca să mă simt bine sau îmi găsesc 

argumente autoconvingătoare că fapta nu e rea, deși oricine 

știe că e rea, înseamnă că mă îndepărtez de esența mea, fugind 

de fapte, de a-mi asculta propria conștiință, fiindcă mă tem că 

ea nu mi-ar da dreptate. Dar dacă mă opresc și mă analizez și 

mă apropii mai mult de mine, nu am cum să nu îmi dau 

seama de diferența dintre bine și rău (în sensul valoric mă 

refer, nu în situații discutabile de cazuri particulare, 

subiective). Dacă las conștiința să îmi vorbească, ea îmi va 

da și puterea, prin intermediul remușcărilor, de a îndrepta 
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pe viitor comportamentul sau a avea capacitatea să nu mă 

mai las supusă tentației de a greși.  

 

Persoanele care fac încontinuu rău, de diverse niveluri, 

de la banalul și foarte răspânditul individualism și până la 

lucruri mai grave, sunt de fapt oameni care fug de ei înșiși. 

Se îndepărtează atât de mult uneori până la a ajunge total 

inconștienți de propriile lor ființe și de consecințele acțiunilor 

pe care le întreprind. Mulți o fac în mod continuu, a devenit o 

obișnuință, nu și le mai însușesc și nu se mai simt 

responsabili. Conștiința lor se menține adormită și nu se 

revoltă, iar ei rămân conduși doar de mecanisme mentale 

artificiale care din ego și din nevoia de stimă de sine le găsesc 

argumentele potrivite ca să justifice faptele și modul lor de 

operare sau stilul de viață la care ajung în final.  

 

A: Ce ne facem cu cei care nu au suficientă conștiință sau 

cei care acum se află la începutul vieții, deci în formare, cine 

ar trebui să se ocupe de ei? Cum le educăm conștiința? 

 

D: Cred că și aici funcționează puterea exemplului. Nu 

trebuie un alt tip de educație. Sigur putem aplica anumite 

corecții – dacă trebuie sancționați atunci să se sancționeze. 

Cum spuneai mai devreme, în cazuri de corupție. Dar dacă nu 

e de sancționat din punct de vedere legal, atunci să îi ajutăm să 

conștientizeze consecințele faptelor lor, iar asta se poate face 

doar prin exemple concrete și prin explicații adaptate lor. Nu 

prin judecăți de valoare, nu prin condamnare publică, nu prin 
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condamnări morale, pentru că multe dintre comportamentele 

oamenilor de acest fel sau multe fapte ale lor sunt derivate din 

anumite traume personale.  

 

De aceea trebuie să ne străduim să înțelegem în primul rând 

în ce măsură acea persoană are anumite probleme, dacă acelea 

sunt cauza conduitei reprobabile sau manifestările negative se 

datorează unei obișnuințe formate în timp și nu înțelege nici ea 

de ce și de unde i se trage. Așadar, să stabilim care este cauza, să 

o ajutăm să înțeleagă efectul, și să încercăm să contracarăm. 

Sigur, aceasta ca principii generale, la nivel particular trebuie 

luat fiecare exemplu în parte și stabilite detaliile specifice cazului 

respectiv.  

 

A: Care consideri că ar fi un top reprezentativ al 

virtuților poporului român? Ca să echilibrăm puțin balanța și 

să vorbim acum și despre părțile bune ale noastre ca oameni 

și ca societate.  

 

D: Suntem oameni ambițioși și hotărâți. Eu așa îi văd pe 

români, ca pe niște oameni care dacă își propun ceva (dacă 

ne punem în cap ceva, cum se spune pe la noi) atunci chiar 

pot fi în stare de lucruri greu de imaginat a fi realizabile.  

 

A: Foarte interesant, ești prima persoană dintre 

cunoștințele mele care începe topul cu aceste virtuți. Și îmi 

vin în minte niște studii parcurse mai demult, precum și (din 

nou) analizele profesorului și psihologului Daniel David, care 

arată că românii sunt capabili de lucruri mărețe dacă sunt 
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stimulați corespunzător. De aici și eșecul individual și 

colectiv pe care îl resimțim aici acasă, în țară, pentru că ne 

lipsesc oportunitățile sau mecanismele sociale de stimulare a 

performanței și atunci nemotivați fiind, nu facem nici 

performanță sau chiar începem să ne sustragem de la 

sarcinile ce necesită a fi realizate la un moment dat. Ce am 

putea face pentru a ne amplifica aceste calități sau a nu le 

lăsa să slăbească? 

 

D: Automotivarea. Dacă omul nu își găsește factori de 

motivare în interiorul lui, nimeni din afară nu poate să îl 

stimuleze suficient pentru performanță, indiferent cât de 

mult ar încerca să îi impună ceva. Ca să ne putem 

automotiva, evident că trebuie să pornim de la dorințele 

noastre, oricât de mari sau de mici, să le căutăm și să ne 

agățăm de ele, începând cu acelea pe care le-am putea 

satisface prin realizarea acelei sarcini ce o avem de îndeplinit 

la un moment dat. Doar astfel putem face performanță și 

ajungem să atingem obiectivele pe care ni le propunem. 

Niciun factor extern nu ne poate motiva precum putem noi 

înșine. Sigur, automotivarea funcționează eficient dacă ne și 

cunoaștem cât de cât bine. Factorii externi se pot adăuga să 

ajute eventual sau să completeze, dar motorul principal al 

reușitelor, al atingerii obiectivelor este automotivarea.  

 

A: În acest context și legat oarecum de pesimismul 

românesc (un factor foarte nociv pentru automotivare), ce 

crezi despre cei plecați peste hotare, ar fi putut avea alte 
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soluții dacă rămâneau aici și să se axeze mai mult pe a se 

stimula din interior (să se automotiveze) pentru performanță 

aici, pentru a-și urmări obiectivele în țară sau mediul a fost 

principala problemă, nu partea lor de efort personal intern? 

 

D: Depinde cât de mult înțelege fiecare să rămână în 

locul în care s-a născut și cât își dorește acest lucru. Nu cred 

că este o decizie bună sau rea, este o alegere strict personală. 

Pentru că suntem culturi diferite, poate nu ne regăsim în 

cultura în care am crescut, poate ne identificăm mai bine cu 

alte culturi, cu valorile altor societăți care poate ni se 

potrivesc mai bine.  

 

A: Mai ales într-o lume globalizată, asistăm la migrații în 

toate sensurile pe planetă și români care pleacă în alte părți, 

și străini care vin aici la noi. Dar ce ne facem cu românii 

care sunt plecați, însă le e foarte dor de casă? Numărul 

acestora e foarte mare. Dorul este chiar dovada că ei nu se 

identifică, se pare, cu acele culturi sau societăți unde au 

ajuns. Mulți doresc să se întoarcă, dar spun că nu au 

contextul potrivit aici.  

 

D: Eu sunt de părere că cine vrea să muncească, poate să 

muncească oriunde. Evident că aici nu sunt aceleași condiții 

ca în alte părți: salarii mai mici, șanse mai mici în anumite 

domenii sau la anumite niveluri de pregătire, evident că e mai 

greu.  
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A: Ne poți oferi un top al lucrurilor care crezi că ar 

putea ajuta poporul român să evolueze? 

 

D: În primul rând, să știm ce vrem, să nu ne lăsăm 

manipulați și influențați, să nu renunțăm ușor, să fim onești, 

să ne găsim locul potrivit și lucrurile la care suntem buni și să 

ne ținem de ele. Să ne ocupăm doar de acelea, nu să ne 

împrăștiem în toate direcțiile, să avem mai multă încredere în 

noi. La capitolul încredere stăm destul de rău pentru că ne lăsăm 

înșelați de tot felul de factori din mediu, ne comparăm cu alții și 

credem că dacă nu a putut o anumită personă, nu vom putea nici 

noi. Dar nu e adevărat. Până nu încerci, nu vei ști niciodată 

dacă vei reuși sau nu, indiferent ce au putut sau nu alții, 

pentru că fiecare suntem unici. Deci trebuie să avem mai mult 

curaj și inițiativă personală. De noi ține foarte mult dacă suntem 

o superputere sau o formă fără esență. 

 

A: De felul cum ne percepem… 

 

D: De felul cum ne percepem va depinde și percepția 

celor din jur. Ceea ce gândim, ceea ce simțim despre noi 

transmitem automat celorlalți și acelea formează percepțiile, 

iar ulterior atitudinile lor în raport cu noi.  

 

A: Foarte multe voci se plâng în zilele noastre că am 

ajuns să ne pierdem identitatea națională, unii pentru că și-o 

reneagă, alții, mai tineri, pentru că nu au fost crescuți și 

educați realmente în spiritul ei. Se plâng că lumea tinde să 
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copieze valorile din afară în detrimentul celor aferente și 

tradiționale poporului român. Ce crezi că se întâmplă aici, 

chiar ne pierdem sau e doar o iluzie, o aparență sau o frică 

nefondată a unora? 

 

D: Eu nu observ că se pierde, nici nu cred că s-ar putea 

pierde identitatea. Atâta timp cât de exemplu lumea iese în 

stradă la 1 Decembrie de Ziua Națională sau se bucură și 

participă la sărbători specifice nouă, cred că nu există 

niciun pericol în acest sens. Nici nu aș vrea să cred asta, să 

ajung să fiu nevoită să asist la așa ceva.  

 

A: Legat de faptul de a ști ce vrem, că am amintit mai 

devreme, ai întâlnit multe cazuri de români care nu prea știu 

ce vor? 

 

D: În general, nu prea. Discutam mai devreme că oamenii 

sunt ambițioși și hotărâți, deci cam știu ce vor. Cel puțin 

oamenii cu care am interacționat eu în ultima vreme chiar 

știu ce vor.  

 

A: Cum ai defini succesul? 

 

D: Succesul înseamnă să fii împlinit, să fii mulțumit tu 

cu tine însuți.  

 

A: Dacă ar fi să faci un top al realizărilor tale de până 

acum, de pe orice plan – carieră, afaceri, familie, succese sau 
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rezultate personale de orice tip etc. – care ar fi cele mai 

importante? 

 

D: Mă consider în acest moment realizată din toate 

punctele de vedere. Adică am ajuns în punctul la care chiar 

sunt mulțumită și împlinită, am tot ce îmi doresc în viața mea. 

Nu pot să fac un top, toate îmi sunt la același nivel ca 

importanță. Și profesional, și social, și familial. Și nu numai că 

sunt mulțumită, dar vreau să fiu și recunoscătoare pentru tot 

ceea ce mi se întâmplă. 

 

Sigur că mai am foarte multe lucruri de învățat, îmi 

doresc să mă dezvolt, să evoluez continuu și constant, dar în 

același timp vreau să fiu și foarte recunoscătoare pentru tot 

ceea ce am acum. Este rezultatul unei munci asidue, însoțite 

de ambiție și multă hotărâre și susținută cu mult sprijin din 

partea familiei, de aceea ar fi o atitudine total eronată să fiu 

nemulțumită și oarecum nerecunoscătoare pentru tot ceea ce 

mi se întâmplă. Din acest motiv, în momentul de față nu aș 

dori să fac un top, ci doar să spun că sunt foarte mulțumită de 

toate segmentele din viața mea.  

 

A: Apropo de recunoștință, care este relația ta cu 

Divinitatea?  

 

D: Eu am fost crescută în acest spirit al unei credințe 

profunde în Dumnezeu. Nu sunt genul de om care merge 

neapărat constant la biserică, dar cred cu tărie și mă rog ori 



Diana Vana      *     Sărbătoarea Destinului: pledoarie pentru o viață frumos trăită 

 

199 
 

de câte ori am ocazia sau simt nevoia pe parcursul zilei și cu 

regularitate în fiecare seară. 

  

A: Deci ai o relație mai personală cu Dumnezeu, mai 

puțin formalizată de ritualurile tradiționale. 

 

D: Da, consider că acolo sus, Cineva în universul 

acesta, ne ajută și de acolo face ca lucrurile să se întâmple 

aici în lumea noastră. Există cu siguranță un Creator. Și 

cum totul funcționează în univers pe bază de energii, chiar și 

pentru cei care nu cred (în sens religios), dar gândesc sau se 

poartă bine, creează energie pozitivă benefică în orice situație.  

 

A: În zilele noastre s-a și confirmat științific (pentru cine mai 

simțea nevoia unor astfel de confirmări), că rugăciunile, 

meditațiile și toate tipurile de astfel de practici spirituale 

tradiționale, precum și manifestarea recunoștinței, ne ajută 

foarte mult. Rămânând la capitolul întrebări despre teme 

fundamentale ale spiritualității umane, spune-ne te rog cum ai 

defini tu fericirea? 

 

D: Pentru mine fericirea înseamnă liniște și împlinire, 

bucurie și zâmbet. Deși se poate defini în multe feluri. 

Fericirea poate însemna și să înfrunți o problemă și să-i 

găsești rezolvarea. Nu cred că ar fi o viață normală dacă n-ai 

avea piedici, probleme, greutăți. Fericirea înseamnă să poți să 

depășești obstacole și greutăți cu succes, adică dincolo de 

rezultatul direct, să o faci de așa natură încât să rămâi la 
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final același tu, să nu te schimbi sau să te deformezi în sens 

negativ. Să fii tot tu, dar mai puternic.  

 

Mi-aș dori ca și eu când voi ajunge la o vârstă înaintată 

să am privirea bunicii mele de la bătrânețe; o privire care 

transmite seninătate, înțelepciune și liniște interioară. Asta 

înseamnă fericire pentru mine.  

 

A: Liniște și împlinire sufletească. 

 

D: Exact. Fericirea înseamnă liniște și împlinire, 

seninătate și înțelepciune.  

 

A: Dacă ai avea posibilitatea să te întorci în trecut, ai 

schimba ceva din parcursul vieții tale? Dacă da, ce anume? 

 

D: Nu aș schimba nimic, pentru că indiferent de 

percepțiile pe care le-am avut atunci asupra evenimentelor 

sau lucrurilor din viața mea, privind retroactiv realizez că 

toate au contribuit la ceea ce sunt acum și la ceea ce am. 

Dar separat de asta, nici nu sunt genul care să se întoarcă în 

trecut să analizeze dacă ar fi putut face lucrurile mai bine. Nu 

sunt adepta regretelor și nici o persoană care să se plângă sau 

să fie nemulțumită de trecut ori de prezent și mereu să 

răscolească în istoricul vieții ca să caute cauze sau vinovați. 

Eu prefer să mă concentrez pe prezent și să văd ce pot să fac 

acum. Evident și privind dintr-un punct mai înalt, întrucât 

sunt recunoscătoare pentru tot ceea ce sunt acum și unde 
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am ajuns pe traseul vieții, ar trebui să fiu recunoscătoare și 

pentru tot ce mi s-a întâmplat în trecut.  

 

A: Așa e cel mai sănătos, dar și cel mai recomandabil (și 

toate învățăturile spirituale ne spun asta): să fim 

recunoscători pentru tot ceea ce ni se întâmplă fiindcă nimic 

nu e aleatoriu sau greșit. Și să fim împăcați cu noi înșine, 

deopotrivă cu prezentul și cu trecutul nostru. Care ar fi din 

punctul tău de vedere privind rostul vieții, al existenței 

umane, rostul nostru ca suflete care trecem printr-o viață de 

om pe pământ?  

 

D: De a lăsa ceva bun în urma noastră. Bucuria adusă 

celor din jur, dacă stă în puterea noastră să schimbăm ceva, 

atunci să alegem să schimbăm în bine. Iar după ce trecem 

din lumea asta, dacă cineva va trebui să vorbească despre 

noi, să nu fie nevoit să spună ceva; e suficient să aibă un 

zâmbet larg de iubire și recunoștință sau doar o privire 

senină la amintirea noastră. E cel mai bun tablou care poate 

să redea o viață de om trăită bine, cu sens, cu valoare, cu 

semnificație.  
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MULȚUMIRI 

 

 

Părinților mei Ioan și Sorina, surorii mele Mirabela, 

unchiului Grig și mătușii Neli, bunicii Olivia. 

 

Îngerilor mei, Maria și Iosif. 

 

Vă mulțumesc pentru că exist și nu oricum: mult-iubită, 

sprijinită și îndrumată de voi.  

 

Vă mulțumesc și vă sunt veșnic recunoscătoare! 
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