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LISTA INVITAȚILOR 

 

1. Angela Kolozsvari – psiholog clinician, director al Centrului 

Școlar de Educație Incluzivă, Vișeul de Sus, Maramureș. Ca 

psiholog și director de instituție, militează pentru cunoaşterea 

trăsăturilor şi calităţilor individuale ale elevilor, în vederea 

promovării culturii, strategiei şi practicii educaţionale din 

învăţământul special, formarea şi dezvoltarea personalităţii 

autonome şi creative a copilului, care să permită integrarea lui în 

societate. „Educaţia pentru toţi” este conceptul care stă la baza 

unei abordări noi în educaţia copiilor cu CES (cerințe 

educaționale speciale), pentru a răspunde dezideratului „o 

societate pentru toţi”.  

 

2. Florian Sălăjeanu – asistent social principal, cu atestat 

de liberă practică, licențiat în teologie – asistență socială, 

masterat în Drepturile Omului și doctorat în sociologie. 

Președintele ASSOC Baia Mare, vicepreședinte al Colegiului 

Național al Asistenților Sociali din România. Implicat activ în 

dezvoltarea, promovarea și ridicarea prestigiului profesiei de 

asistent social. Autor, coordonator sau coautor de publicații pe 

tema egalității de șanse pentru persoanele cu handicap; 

instrumente eficiente pentru întărirea administrației publice 

locale; aspecte practice și tendințe actuale în supervizare; 

povești de succes – parteneriate pentru egalitate de șanse etc. 

 

3. Mircea Duca – inginer și viitor jurist. Președintele 

Asociației „Contact Cultural”. Militant activ pentru conștientizarea 

nevoii de Cultură și Educație. A inițiat proiecte culturale, 

precum și un proiect de înființare a unei Întreprinderi Sociale, 
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pentru acordarea de sprijin persoanelor vulnerabile. Motto-ul 

său este: „Cerul se ia cu asalt, prin Perseverență și Duh”. 

 

4. Natalia Chiș – psiholog clinician principal, psihoterapeut 

integrativ și supervisor în psihologie clinică. Desfășoară 

activitatea profesională în domeniul sănătății mentale, unde 

realizează activități de evaluare, psihodiagnostic, expertiză și 

intervenție clinică și psihoterapeutică. Participă activ la 

schimbarea de mentalități psihosociale și construirea mecanismelor 

cognitive, de coping individual și psihosocial, prin implementare 

de politici socio-medicale în comunități marginale.  

 

5. Cecilia Ardusătan – psiholog clinician și psihoterapeut. 

Are o bogată experiență în tratarea problemelor emoțioanle și 

psihologice, atât la adulți cât și la copii, incluzând: depresie, 

anxietate, furie, gelozie, culpabilitate, autoblamare, probleme 

personale și familiale, probleme relaționale, cu foarte bune 

rezultate în domeniul dezvoltării personale și al creșterii 

stimei de sine. Este autoarea cărții „Magia fluturașilor. 

Povești terapeutice”, care oferă părinților și copiilor, într-o 

manieră atractivă, câteva soluții la problemele cărora trebuie 

să le facă față. A activat în televiziune, fiind nominalizată la 

Premiile Clubului Român de Presă, secțiunea „Jurnalism 

Cultural”, pentru filmul documentar „Justinian”.  

 

6. Mădălina Palfi – psiholog. Activează în Cabinetul 

individual de psihologie și psihoterapie. Licențiată la Universitatea 

București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației; 

master în Consiliere psihologică, fiind totodată practician 

atestat de Colegiul Psihologilor din România. Specialități: 

Psihologie clinică, Psihoterapie Cognitiv-Comportamentală; 

Psihoterapie Ericksoniană și Hipnoterapie; Psihologia transpor-
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turilor, Psihologia muncii și organizațională; diagnostic și 

evaluare clinică; interpretare test Rorschach.  

 

7. Victor Paul Kirițescu – medic, Centrul de Prevenire, 

Evaluare și Consiliere Antidrog, Maramureș. Promotor al 

implementării politicilor antidrog în județul Maramureș, prin 

campanii și activități de informare-educare-sensibilizare a 

populației, în scopul prevenirii consumului de tutun, alcool și 

droguri în școală, familie și comunitate.  

 

 8. Ela Balaj - cercetător, scriitor, psiholog clinician, 

psihoterapeut integrativ. Activează la Spitalul Județean Baia 

Mare; Institutul pentru Dezvoltare Umană și Comunitară Cluj-

Napoca și în cabinetul său individual. Este autoare a mai 

multor cărți de specialitate, deopotrivă cu caracter academic, 

precum și aplicativ. Ultima carte „Radiografia relațiilor de 

cuplu: cum să creștem relații fericite și cum să le ferim de a 

se îmbolnăvi” – a dedicat-o și unei campanii de strângere de 

fonduri destinată susținerii Școlii Comunitare de Redresare a 

Valorii și Virtuții în Societatea Românească (organizată de 

Academia Elitelor, Modelelor și Valorilor https://elite.mcb-

institute.org/ , a cărei membră este).  

 

9. Zamfira Deac – maestru în bioenergoterapie. Are o 

poveste de viață incredibilă. A învățat, s-a autodepășit printr-o 

mulțime de cursuri de terapii bioenergetice și complementare. 

A ţintit totdeauna spre înălțimile spiritului, spre lumină și 

bunătate. Pe care le-a îmbinat cu iubirea, credința și iertarea. 

Convinsă că dacă vrei să vezi departe, trebuie să fii cât mai 

sus. Convinsă că mintea și sufletul nu merg întotdeauna pe 

același drum, dar iubirea este chintesența vieții. De ce îi este 

foame astăzi omului? De iubire și de sens! 

https://elite.mcb-institute.org/?fbclid=IwAR2D62nUXvfGeABMErpecYhhAofZ4wHNLw_-VFsntedJEA1x5x0W5gVBKcg
https://elite.mcb-institute.org/?fbclid=IwAR2D62nUXvfGeABMErpecYhhAofZ4wHNLw_-VFsntedJEA1x5x0W5gVBKcg
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10. Ștefan Dărăbuș – director regional pentru Europa 

Centrală și de Sud, „Hope and Homes for Children”. Licențiat 

în filologie, formare în asistență socială, psihologia copilului 

și dezvoltare organizațională, doctorat în Teoria Literaturii, 

MBA în Management organizațional etc. Unul dintre oamenii 

care fac reformă în sistemul de protecţie a copilului. Luptă 

pentru o viaţă cât mai bună pentru copiii din instituții și cei 

lipsiți de familie. Crede cu tărie că niciun copil nu ar trebui să 

crească fără afecțiune, fără atașament și fără iubire. 
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ABREVIERI 

 

 

AK – Angela Kolozsvari 

FS – Florian Sălăjeanu 

MD – Mircea Duca 

NC – Natalia Chiș 

CA – Cecilia Ardusătan 

MP – Mădălina Palfi 

VPK – Victor Paul Kirițescu  

EB – Ela Balaj  

ȘD – Ștefan Dărăbuș 

VP – Viorica Pârja 
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ÎN LOC DE PREFAȚĂ 

 

Am spus de multe ori că nimic nu este întâmplător pe lumea 

aceasta. Am spus-o și atunci când am descoperit că există 

Multicultural Business Institute, că există Academia Elitelor, 

Modelelor și Valorilor, sau Institutul pentru Dezvoltare Umană și 

Comunitară. Dedicate dezvoltării de programe, al căror scop este 

emanciparea reală a societății. Aducând împreună personalități și 

echipe minunate, oameni dedicați, care își unesc eforturile și 

resursele pentru progresul și valorizarea omului.  

Am rezonat foarte bine cu aceste instituții, deoarece gândul 

la oameni a fost și a rămas o constantă a activității mele ca 

ziarist, ca om de cultură, ca membru al unei comunități care te 

motivează și pe care îți dorești s-o motivezi prin tot ceea ce faci.  

Așa a apărut și colaborarea mea cu Televiziunea TL+ 

Maramureș. Emisiunea „Întrebări și Provocări”, care debuta în 

vara lui 2015, s-a dezvoltat și diversificat cu fiecare an, devenind 

un proiect al lucrurilor bune de împărtășit. Cu teme diverse și 

cu invitați de calitate. De la care ai ce învăța. 

Cred că acesta a fost argumentul de la care a pornit 

colaborarea cu Multicultural Business Institute. Dacă emisiunea 

„Întrebări și provocări” și-a găsit locul pe platforme ale 

Academiei Elitelor, Modelelor și Valorilor, iar realizatoarea a 

devenit membră a Academiei, e o recompensă și pentru munca sa 

și pentru cei care împărtășesc din ceea ce știu și din ceea ce fac.  

Invitați ai emisiunii sunt personalitățile care se regăsesc în 

paginile cărților tipărite sub sigla instituțiilor mai sus amintite. 

A fost, mai întâi, cartea „Simboluri ale devenirii umane. 

Caleidoscop din viață și destin”. Două ediții: 2020 și 2021. 

Despre care prof. univ. dr. Georgeta Corniță spune că este o 

provocare. În primul rând pentru temele alese și apoi prin 
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interlocutori de excepție, care reușesc să convingă, să 

transforme simplul cititor, în cititor interesat și implicat.  

Au urmat două ediții ale cărții „Cuvântul, ziaristul și 

lumea” (2020 și 2021), despre care  Prof. univ. Dr. Theodor 

Damian spune că oferă cititorilor un strălucit ghid de valori, 

esenţiale pentru o viaţă reuşită, într-o lume aflată din multe 

puncte de vedere în derivă. O critică lucidă şi argumentată a 

tarelor societăţii contemporane, mai ales când este vorba de 

inversarea de valori și de lipsa de principii. 

Recent, a văzut lumina tiparului cartea  „Atelierul de creat 

oameni frumoși și conștienți”, și ea valorificând câteva 

emisiuni, care au avut-o ca invitat pe Mirela Gîț, trainer, 

coach, speaker John Maxwell Team. Lecții de învățat și de 

urmat. Lecții despre viață, de la care primești dacă ai curajul 

să ceri. Dar mai întâi să dai.  

Alte secvențe de Întrebări și provocări se constituie, acum, 

în cartea „Orizonturi interioare. Dialoguri cu modelatori de 

caractere umane”. Cu interlocutori deveniți modele pentru 

ceilalți. Fiindcă ei modelează la rândul lor. Vorbind despre arta 

de a fi părinte; despre educație pentru toți, într-o societate 

pentru toți; despre viața trăită în solidaritate și compasiune; 

despre copii și pandemie; despre nevoia de psiholog; despre 

cum să alegi drumul în viață; despre rușinea și psihologia 

omului; despre speranță și case pentru copii; despre metode 

alternative de vindecare.  

Alcătuind o carte care nu gândește pentru tine, ci te pune să 

gândești. Contând pe ceea ce știi și pe ceea ce ai învățat de la 

oameni. Pentru aceste reușite, pentru platforma Acasă, în 

România frumoasă, mulțumirile se cuvin Multicultural Business 

Institute, Academiei Elitelor Modelelor și Valorilor, Institutului 

pentru Dezvoltare Umană și Comunitară Cluj-Napoca. Echipelor 

minunate care lucrează aici.  
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Oamenii au nevoie de  puterea exemplului și de modele. Îi 

mulțumesc Alexandrei Cotae și Danei Coza, cu care am 

colaborat excelent. Mulțumiri Editurii Napoca Star. Și, din nou, 

mulțumiri domnului Daniel Metz și NTT DATA Romania, 

susținători ai mediului educațional și dezvoltării comunitare.  

Așa cum am spus și la prima carte, spun și acum: Să udăm 

sămânța, să-i facem lumină pentru a încolți și a rodi!  

Viorica PÂRJA 
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ARTA DE A FI PĂRINTE   

– cu Natalia Chiș și Cecilia Ardusătan –  

 

Copiii se dezvoltă cel mai bine atunci când sunt fericiți!  

(Oscar Wilde) 

 

VP: Cea mai importantă şi trainică relaţie cu copiii apare 

odată cu venirea acestora pe lume. Serviciul, prietenii, 

veniturile vin şi pleacă, dar rolul de părinte durează toată 

viaţa. Comportamentul nostru, ca părinţi, are un impact major 

asupra copiilor, astfel încât a fi părinte este cea mai mare 

responsabilitate a unui adult. Nimeni nu se naşte cu talentul de 

a fi un părinte bun. Şi toţi părinţii îşi doresc să fie buni. Unii 

reuşesc, alţii mai puţin. Iar repercusiunile se văd la copii. 

Despre arta de a fi părinte vom vorbi. O vom face cu două 

specialiste, care pot aborda subiectul în calitate de psiholog, dar 

și de părinte. Natalia Chiș, Cecilia Ardusătan, vă mulțumesc 

pentru că ați acceptat invitația să dialogăm pe această temă. 

Chiar am fost întrebată din regie, atunci când am dat titlul 

emisiunii: „Dar e o artă să fii părinte?” Voi ce credeți? 

NC: Desigur că este o artă să fii părinte. Era și întrebarea 

aceea dacă există părinți buni sau părinți răi; ei bine, există 

părinți și atât. Însă, desigur, există părinți care pot să valorizeze 

copilul, sau copiii pe care îi au lângă ei, și pot să se raporteze 

mai bine la ei, să-i susțină să crească, să le împlinească nevoile, 

să se simtă în siguranță, să se interconecteze (ceea ce în 

psihologie se numește „dialog interconecțional”), iar atunci 

când în aceste activități te implici cu pasiune, cu drag, cu iubire 

necondiționată, actul creației se dezvoltă, și ceea ce rezultă este 
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un produs de-a dreptul încântător – adică ceea ce părinții 

obișnuiesc să denumească prin sintagma „copii minunați”.  

Probabil tot așa devin și părinți și profesori fascinanți, 

pentru că acest rol sau substitut al rolului de părinte poate să îl 

aibă și profesorul de la școală (ei chiar au prin misiunea 

profesiei acest rol). 

CA: Eu aș spune că rolul de părinte este precum o haină: 

nu mergem la un eveniment de top, o gală de exemplu, 

îmbrăcați cu haine ordinare, sau murdare, sau cu blugi tăiați, 

ci ne îmbrăcăm cu o rochie sau un costum de gală. Ei, bine, la 

fel e și rolul de părinte: ne adaptăm în funcție de eveniment, 

de situație, de nevoile copilului.  

VP: Să nu uităm că devii părinte fără a învăța în prealabil 

cum să fii și să faci asta; înveți pe parcurs. Totul începe o 

dată cu venirea pe lume a copilului, atunci se naște de fapt 

calitatea de părinte și relația părinte-copil; iar apoi, încet-

încet, se dezvoltă pe parcurs, învățându-se și dezvoltându-se 

armonios unul pe altul.  

Desigur, evoluția ulterioară a copilului depinde foarte 

mult de comportamentul părinților, voi știți cel mai bine. Nu 

doar ca mame, ci în primul rând ca psihologi.  

NC: Da, așa este. Un părinte stabil emoțional, care își 

cunoaște trăirile emoționale, rănile emoționale pe care le-a 

dobândit în propria copilărie, precum și pe parcursul vieții 

până a adevenit părinte, o astfel de persoană poate să aibă 

grijă de ea însăși, de felul în care se comportă, și astfel poate 

avea grijă și de copil, ajutându-l să devină integru. Pe când, la 

polul opus, un părinte care nu are această conștiență a stărilor, 

a trăirilor sale emoționale, nu are cum să facă asta. El își poate 

susține copilul doar de pe poziția în care este el însuși, de la 

nivelul mai redus la care își conștientizează trăirile proprii și 

susține evoluția copilului.  



Viorica Pârja  –  Orizonturi interioare: dialoguri cu modelatori de caractere umane 

17 

 

În plus, aș dori să subliniez că e nevoie să operăm 

distincția între părintele conștient și părintele inconștient.  

CA: Așa că devenirea propriei persoane este în strânsă 

legătură cu trecutul nostru, cu experiențele pe care le-am avut, 

din relația cu părinții... 

 VP: Aceasta ține și de arta de a fi părinte bun, sau mai 

puțin bun, chiar dacă Natalia spune că există doar părinți, și 

atât. 

NC: Da, sau, mai bine spus, ține de arta de a fi părinte. 

Pentru că înainte de a învăța cum să faci ca să devii părinte, e 

nevoie să înveți cum să fii pur și simplu, cum să trăiești, cum 

să experimentezi, cum să te comporți, ce activități să faci – 

aici este arta; să înveți cum să fii.  

VP: Și să știi și să poți să renunți la foarte multe lucruri... 

NC: Sau să reușești să integrezi în viața ta rolul de părinte 

în mod armonios alături de celelalte roluri pe care le ai, să fie 

toate în perfect echilibru.  

CA: Iar asta pornește de la a-ți defini foarte clar rolurile pe 

care le ai în viață.  

NC: Să le definim, să le conștientizăm și să le putem 

armoniza.  

VP: Și să te concentrezi apoi pe rolul de părinte.  

CA: Asta dacă ești conștient. Dar dacă ești inconștient? În 

experiențele mele din cabinet, am întâlnit mame – că tot 

discutăm acum despre părinte bun-versus părinte rău – care se 

chinuie să fie perfecte. Ceea ce e o greșeală, este foarte 

important să nu încercăm să fim perfecționiști; este suficient 

să ne străduim a fi un părinte suficient de bun, cum zicea și 

Francois Dolto (renumit pediatru și psihanalist francez – n.r.). 

Și un alt aspect foarte important este să fim atenți ca să nu 
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ducem istoria părinților noștri mai departe, pentru că din 

reflex am avea tendința de a mimetiza acest comportament și 

a face automat același lucru cu copiii noștri.  

Nu, dimpotrivă, din relația cu propriii părinți să învățăm 

doar, să tragem învățămintele, simțind pe propria piele ce 

înseamnă să fii un părinte bun, drăgăstos sau, dimpotrivă, 

unul agresiv, abuziv etc.  

VP: Copiii au nevoie de iubire; cât le dăm, nemăsurat, cu 

măsură? Putem să vorbim despre iubirea părinților față de 

copii în termeni de iubire mai multă sau mai puțină; până 

unde trebuie să meargă iubirea necondiționată? 

NC: Părinții își iubesc copiii în condițiile și în măsura în 

care ei și-au dezvoltat anumite abilități psiho-emoționale (să 

le spunem așa); dacă un părinte n-a fost învățat să iubească, să 

primească și să ofere afecțiune, nici el, la rândul lui, nu va ști 

cum, sau nu va reuși, sau trebuie să depună eforturi foarte 

mari de a se schimba pe sine, ca să poată face asta...  

VP: Va depune eforturi până va obosi iubirea, în final...). Și 

ajungem și la consecinţele lipsei de iubire... 

NC: Nu cred că va obosi, poate doar modalitatea deficitară 

de a o exprima, sau dorința de a găsi modalități prin care să-și 

exprime iubirea față de copil, ce poate duce la momente de 

disconectivitate și chiar de criză, când părinții chiar doresc să 

ofere susținere și iubire copiilor, dar nu știu cum, nu găsesc 

modalitatea potrivită, sau nu pot să se facă înțeleși. În acele 

momente se descoperă și pe ei înșiși, descoperă noi modele 

comportamentale pentru a arăta afecțiune copilului; sau cel 

puțin cei dornici au posibilitatea de a face eforturile necesare 

să descopere acele modalități de conectare cu copilul și o dată 

descoperite la ei, le pot oferi și acestuia.  
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VP: Aș vrea să insistăm puțin pe un aspect des auzit la 

părinți – că „nu mă mai înțeleg cu copiii” – și să încercăm să 

vorbim pe vârste. Vârstele mici, apoi vârsta școlară, cea a 

adolescentului – pentru că fiecare vârstă are propriile ei 

seturi de probleme.  

CA: În primul rând e foarte important să vedem ce se 

ascunde în spatele comportamentului, pentru că întotdeauna 

se ascunde o anume suferință. Poate i-a fost foarte greu la 

grădiniță, poate s-a certat cu cineva, poate educatoarea l-a 

certat, poate are o problemă acasă cu fratele sau cu mama. 

După aceea, e necesar să înțelegem vârsta la care este copilul, 

pentru că la vârsta de doi ani, este firesc – să spunem așa – să 

se mai dea cu fundul de pământ, sau să facă unele crize 

specifice și naturale respectivei perioade. Evident că trebuie 

căutate motivele, cauzele pentru a găsi soluțiile, iar dacă sunt 

comportamente naturale, atunci cea mai simplă soluție este 

distragerea atenției.  

Un alt aspect este faptul că până în jurul vârstei de 18 ani, 

copiii nu au autocontrol deplin; au și ei nevoie de o supapă de 

aerisire. De aceea, dacă se poartă foarte bine la grădiniță, sau 

la școală, nu trebuie să avem pretenția ca și acasă să se 

comporte la fel, unde-l pui acolo să stea. Nici măcar noi, 

adulții, nu putem să fim mereu binedispuși, sau tot timpul 

calmi; avem și noi nevoie de supapa aceea. Cu atât mai mult, 

copilul este ca și oala sub presiune, dacă nu există aerisire, va 

face „boom”!  

Creierul se formează până la 18 ani, iar studiile mai noi 

arată că procesul continuă chiar până la 24 de ani; deci cu cât 

este mai mic un copil, cu atât el are mai puțin autocontrol și 

de aceea să ne orientăm și raportăm la vârstă și la capacitățile 

lui, pentru a găsi soluțiile potrivite. Dacă, de pildă, se dă cu 

fundul de pământ la 2 ani, e ceva normal, dar dacă face acest 

lucru la 7 ani, atunci într-adevăr e o problemă de parenting și 
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atunci devine important și felul cum reacționăm noi la acele 

„crize” ale copilului. 

NC: Sunt etape ale unei evoluții normale, până la urmă 

dacă unui copil nu îi permiți să experimenteze, atunci el cum 

va reuși să se dezvolte? 

CA: Exact! Și cum învață autocontrolul? Din aceste 

experiențe, desigur.  

NC: Există patru mari activități pe care le realizează și 

omul și copilul pe parcursul evoluției lor. Prima dintre acestea 

este jocul; așa învață ei la început, prin joc, până la vârsta de 

6-7 ani, poate chiar până la 9 ani. Cu cât jocul este mai 

diversificat, cu atât atenția lor e mai captivată, iar învățarea 

devine mai ușoară și practic ei învață fără să își dea seama, 

fără să trebuiască a fi forțați.  

A doua activitate, specifică omului, este învățarea; 

aproximativ de pe la vârsta de 9 ani, copiii încep să învețe că 

au responsabilități la școală, sau acasă, că au teme de făcut și, 

totodată, să conștientizeze ce știu și ce nu știu să facă, să se 

vadă competiția din clasă, să compare nevoile lor cu ale 

celorlalți colegi de clasă, să ajungă în familie, unde să-și 

prezinte stările de a fi și realizările, ce le-a plăcut la școală, 

cum s-au simțit, ce și-ar fi dorit – și așa se conectează cu 

părinții, împărtășind aceste lucruri acasă.  

A treia mare activitate, pe care omul o realizează, este 

munca, desigur mai specifică adultului de peste 18 ani, dar și 

în adolescență deja se poate realiza. Prin muncă se obișnuiește 

să devină eficient, să se pună în valoare și să ofere societății 

ceea ce a învățat.  

Iar a patra mare activitate este creativitatea, sau creația, 

care se poate realiza la toate vârstele, dacă știm să o activăm 

și să dezvoltăm potențialul creativ chiar din copilărie. De 
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exemplu, un copil de 3 ani poate să picteze la fel de frumos 

precum unul din clasa a XII-a, dacă are înclinații și i s-a 

dezvoltat vocația. De aceea, în activitățile de conectare cu 

copiii, familia poate să descopere dacă are ceva deosebit, sau 

dimpotrivă are un comportament, o trăire care nu ar fi 

corespunzătoare, sau li se pare că ceva nu se potrivește. Sau 

nu există o bună relaționare, copilul își dorește una, familia 

dorește altceva.  

Și, desigur, mai avem și situația în care există acea relație 

simbiotică între familie (sau unul dintre părinți, sau adultul 

care crește copilul) și copil, sau adolescent, după caz. Aceștia 

sunt părinți inconștienți, care doresc să trăiască prin fuziune 

cu copilul, trăirile lor emoționale, neîmplinirile, sau 

împlinirea viselor părintelui să se realizeze prin copil. De 

aceea e obligatoriu să se facă diferența clară între nevoile 

părintelui și nevoile copilului.  

Sigur că este o foarte mare provocare; îți dorești atât de 

mult să ai un copil, iar când îl ai, să poți să te separi de el și, 

concomitent, să îl susții necondiționat, pentru a se dezvolta în 

integritatea și autenticitatea lui. Este o mare provocare pentru 

părinte, de aceea realizarea cu succes a acesteia este o 

adevărată artă.  

VP: Uităm adesea că, de fapt, copiii nu sunt proprietatea 

noastră; ei sunt unici, vin pe lume cu capacităţile şi talentele 

proprii. 

CA: Această expresie e principiul fundamental în țările 

scandinave – Finlanda, Suedia, Norvegia: „copilul nu este al 

părintelui”. Pentru că Natalia a amintit de joc, într-adevăr 

acesta este foarte important chiar și pentru adult, darămite 

pentru copil. Prin joc, copilul învață despre lume, cum să 

interacționeze cu ceilalți. Chiar am auzit la un moment dat 



Viorica Pârja  –  Orizonturi interioare: dialoguri cu modelatori de caractere umane 

22 

 

despre un profesor foarte indignat de copiii care se joacă cu 

puști și pistoale, susținând că astfel devin agresivi.  

Eu cred că trebuie lăsați să se joace, pentru că acolo copilul 

se simte în putere, se simte șef, are cumva putere asupra vieții 

și a morții la nivel simbolic; poate că trăirea din ziua respectivă 

trebuie să moară cumva, pentru că l-a făcut să sufere; acolo, 

prin acel joc, el transpune ceva și deține controlul. De exemplu, 

copiii care trec prin manevre medicale, atunci când revin acasă 

își doresc să se joace de-a doctorul și să înceapă să folosească 

manevrele prin care au trecut ei în spital – injecții, operații –, să 

le transpună pe jucăriile lor (animalul de pluș sau păpușa) și e 

foarte important să îi lăsăm să facă acest lucru, pentru că prin 

joc descarcă toate tensiunile – frustrare, furie, neputință...  

Eu mai cred și că ar fi bine ca și în școală să se învețe prin 

joc, mai ales în clasele I-IV.  

VP: Depinde foarte mult dezvoltarea adultului de mâine de 

primii 5 ani din viață ai copilului. Se spune că un adult 

obişnuit petrece 50 de ani, încercând să depăşească primii 

cinci ani din viaţa sa...   

CA: În primii 3 ani se formează atașamentul pentru tot restul 

vieții. Chiar primele 6 luni, până la un an, constituie o perioadă 

extrem de importantă, în care contează extrem de mult relația 

cu mama. Când vine pe lume copilul, prima relație o are cu 

sânul mamei, așa gustă el viața, iar această relație este acea 

stare de simbioză, când copilul nu se diferențiază de mama – 

mama e universul și universul e mama.  

Cum îi răspundem în această perioadă copilului și nevoilor 

pe care le are, cum îl înțelegem și îi suntem alături, sunt 

elemente importante. Mai demult, în mod frecvent, dar chiar 

și în ziua de azi (mai rar însă), erau părinți care spuneau „lasă-

l să plângă pentru că face plămâni”; bineînțeles că nu face 

plămâni – eventual face hernie.  
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Știința ne spune în felul următor: copilul e mamiferul care 

iese cel mai repede din burtă; fiecare animăluț când se naște 

are propriul termen – o jumătate de oră, sau câteva ore – în 

care e pe picioarele lui, dar copilul nu; el ar trebui să mai stea 

cel puțin 3-4 luni în burta mamei și atunci nu ar fi o problemă, 

dar pentru că se pune în pericol și viața mamei și a fătului, 

copilul iese mai repede, și de aceea în primele 3-4 luni este 

foarte important să fie ținut în brațe, chiar în acel marsupiu, 

pentru că el simte bătăile inimii mamei și își imaginează că 

este în uter.  

Faptul că îl ținem în brațe nu are consecințe, cum cred unii, 

că s-ar obișnui din cauza asta să fie ținut în brațe tot timpul; 

dimpotrivă, este foarte benefic pentru copil. Orice învăț are și 

dezvăț, dar mai încolo...  

VP: Așa ați făcut și cu copiii voștri? 

CA: Desigur.  

NC: Nu cred că există prea multă iubire care să fie oferită 

de părinți copiilor lor. Există însă iubire oferită în modalități 

în care ea să nu existe în relația cu ceilalți. Atunci când îți 

iubești necondiționat copilul și îi oferi totul, îi oferi de fapt și 

partea plăcută și partea neplăcută, prin faptul că el nu se 

implică, sau prin aceea că nu îl înveți cum e bine și cum e rău. 

Părinții fiind și ei oameni, au părți bune și părți rele... 

VP: Totuși, noi despre arta de a fi părinte vorbim... 

NC: ...sigur că da, însă așa cum în artă de multe ori tocmai 

acele trăsături aparent ascunse, sau care nu sunt atât de 

evidente, dau valoarea operei, la fel și în cazul părinților, 

atunci când devin reflexivi, conștienți de trăirile lor în relația 

cu copilul, pot să se descopere să observe când sunt conectați 

la copilul lor, când sunt activi sau când sunt doar reactivi.  
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De exemplu, dacă un copil face o criză, se agită pentru că 

dorește o jucărie sau ceva dulce (mai ales în magazin se 

întâmplă des), atunci părinții devin reactivi, repede iau măsuri 

reactive: fie cumpără jucăria, fie încep să critice („Taci că te 

vede lumea!”, „Mă faci de rușine!”, „O fetiță așa frumoasă nu 

plânge!”)... 

VP: Zilele trecute m-am distrat copios; mergeam în spatele 

unei mame cu o fetiță în jurul vârstei de 2 ani, care plângea 

că îi trebuia ceva, iar mama îi spunea: „Nu avem bani!”, la 

care fetița continua să insiste: „Dar eu vreau!!!”, iar apoi 

replica mamei: „Dă-mi tu bani, și eu îți cumpăr tot ce-ți 

dorești!”... Bună, nu? 

CA: Nevoile copiilor, crede Francoise Dolto, trebuie 

îndeplinite totdeauna; pe când dorințele, aproape niciodată. 

Nevoile sunt de exemplu: să îl iubim, să îl ascultăm, să-l 

îmbrățișăm, să-l hrănim.  

VP: De multe ori noi confundăm nevoile cu dorințele! 

CA: Aici e o problemă foarte des întâlnită, părinții cumpără 

iubirea copiilor cu bunuri materiale. Nevoile trebuie îndeplinite 

necondiționat și totdeauna. Dorințele aproape niciodată; să nu 

îi răsfățăm...  

VP: Sau din când în când... 

 CA: Da, aproape niciodată înseamnă de ziua lui, de 

Crăciun și încă vreo două-trei ocazii speciale într-un an. Și 

atât. De exemplu, dacă un copil vede într-o vitrină o mașinuță 

și și-o dorește, nu putem să-i spunem: „nu pot să ți-o 

cumpăr!”, sau „nu vreau să ți-o iau!”, sau „iar începi, mai ai 

destule acasă!”, ci trebuie să lăsăm critica deoparte, vorbim 

despre mașina respectivă - „uite ce frumos e, să știi că și mie 

îmi place camionul acesta! Dar cum ar fi să fie un camion și 

mai mare, sau unul așa, cât orașul nostru?” – și începem să 
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discutăm despre jucăria respectivă, deviind atenția sau distrăgând-

o, dar fără să interzicem în mod expres.  

VP: Sigur tu le știi pentru că ești psiholog! 

CA: Eu cred că nu e nevoie să fii psiholog pentru asta, e 

suficient dacă am citi o carte-două; ne-ar ajuta enorm de mult. 

E foarte important – cum spunea și Natalia – să vezi cu ce 

bagaj vii tu în spate, ca părinte, în relația ta cu copilul. Iată de 

exemplu, dacă vorbești cu copilul tău și el te ignoră, primul 

impuls e să începi să te enervezi („cum adică, mă ignoră pe 

mine, părintele lui! E și nesimțit pe deasupra, nici măcar nu se 

uită la mine când vorbesc cu el!”).  

Ei, bine, într-un astfel de moment, eu trebuie să mă întreb 

în felul următor: ce anume, din ceea ce a făcut copilul mi-a 

activat mie ceva din trecutul meu; pentru că de fapt nu am o 

problemă reală cu copilul, ci una tot cu trecutul meu; și atunci 

trebuie să caut când în acel trecut m-am mai simțit așa; și 

poate descopăr că atunci, în relația cu mama, ea era cea care 

făcea așa.  

VP: Voi în cabinet lucrați cu copiii sau cu părinții 

copiilor? 

NC: Eu lucrez cu părinții, cu adolescenții și cu familia, 

pentru abordarea sistemică din perspectiva valorilor și a 

informațiilor transgeneraționale, adică tiparele comportamentale 

pe care le preluăm de la părinți sau de la adulții cu care 

creștem, și le transmitem mai departe copiilor noștri. Dacă 

părinților nu le plac anumite modele de comportament, 

anumite trăiri pe care le-au avut la o anumită vârstă și la 

vârsta la care copilul ajunge să se comporte în felul în care 

nu-i place părintelui, atunci trebuie să privim ce ar fi făcut 

părintele sau ce i-ar fi plăcut să facă atunci când a avut acest 

tip de comportament, și împreună găsim modalități prin care 

să construim comportamente funcționale.  
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Copiii au nevoie să se oglindească în părinții lor, iar acest 

proces este mai mult la nivel inconștient; deci chiar dacă 

părintele îi spune copilului că e nevoie să învețe, să fie 

cuminte, să respecte regulile în societate, să vorbească 

frumos, dar dacă el de fapt pe stradă aruncă semințele sau 

hârtiile pe jos, sau înjură, vorbește urât cu alții, atunci ce 

înțelege copilul?  

CA: Sunt perfect de acord și cred că aceasta este problema 

principală cu care vine de obicei părintele în cabinet: „Nu mai 

știu ce să fac cu el, este un obraznic, îmi trântește ușa-n față, 

vorbește urât, țipă la mine!” Dar dacă stai să analizezi 

comportamentul părintelui, sau părinților, descoperi cauzele 

reale. De aceea, prima dată e bine să vină familia, să studiem 

familia, să vedem ce nemulțumiri are părintele, pentru că s-ar 

putea să fie problema părintelui – ceea ce de cele mai multe 

ori se și întămplă – copilul fiind doar oglinda acelui părinte. 

Dacă un părinte mi se plânge că țipă copilul, de fapt ajung 

să descopăr același comportament la părinte; ei bine, atunci el 

nu poate cere altceva copilului, când el asta îi oferă. Sau alte 

faze foarte frecvente; dacă fata vorbește urât cu mama, iar 

aceasta îi cere: „Încetează o dată, ce tot vorbești urât și te tot 

cerți cu mine”, descoperim că de fapt fata însăși îi spune: „Păi 

și tu faci așa cu tata!”  

La fel cu fumatul și cu multe alte lucruri, care sunt în mod 

natural dăunătoare pentru copil, dar pe care le preia prin 

oglindire de la părinții lui. El nu face ceea ce i se spune decât 

în proporție de 3-10%, restul e preluat din ceea ce vede că 

face părintele.  

NC: Mai există și posibilitatea – mai ales în perioada de 

adolescență și preadolescență – să se preia anumite valori și 

modele de comportament din grupul în care acționează 

copilul. Și atunci există evident o discrepanță între ceea ce îi 



Viorica Pârja  –  Orizonturi interioare: dialoguri cu modelatori de caractere umane 

27 

 

transmite părintele și ceea ce copiază de la ceilalți. Acolo e 

nevoie să intervenim prin a însoți, a valida copilul, a-l înțelege 

și apoi a-i spune că nu este bine să continue cu ceea ce face, 

că familia l-a învățat altceva, dar că în această etapă s-a 

întâmplat ceva cu el, altceva care l-a determinat să își 

modifice comportamentul.  

Și aici apare din nou conexiunea dintre părinte și copil, și 

faptul că ei aleg să comunice în mod intențional, conștient. 

VP: Este foarte importantă comunicarea părinte-copil, 

pentru că, din păcate, petrecem foarte puțin timp cu copilul, și 

dacă și timpul acela nu e de calitate, eficient și unu la unu, 

adică tu vorbești cu copilul, dar cu telefonul în mână, sau te 

gândești la alte treburi pe care să le faci prin casă, atunci e 

normal că ajungi să nu înțelegi ce se petrece cu copilul și să 

te plângi că nu te ascultă, sau că și-a găsit prieteni, cu care 

preferă să stea mai mult decât cu tine.  

CA: Păi da, pentru că dacă părintele nu este acolo lângă el 

să-l asculte, să-l valideze, să fie atent la nevoile lui, la 

preocupările lui, așa se întâmplă. Dacă părintele răspunde 

doar monosilabic: „Da”, „Îhî”, „Interesant” și în timpul ăsta se 

uită pe telefon, sau nu e prezent în comunicare, sau dacă 

atunci când e mic îl tot trimit pe copil la plimbare, că nu am 

timp, acum fac curat, acum fac aia, acum fac cealaltă, sau îi 

cer să revină peste cinci minute, că sunt ocupat,  sau sunt 

obosit, sau mă uit la televizor – ei bine, copilul, când ajunge 

adolescent, se va purta la fel și îl va respinge pe părinte, poate 

chiar cu aceeași replică: „Acum nu am timp”.  

Ba mai mult, există acest risc de a adera la gașcă, iar acolo 

dacă el este ascultat, este văzut, i se acordă atenție, se poate 

întâmpla ca să devină o altă familie a lui, scăpată de sub 

controlul părinților, un mediu în care se pot întâmpla tot felul 

de lucruri și nu toate bune. De exemplu, dacă i se cere să facă 
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lucruri ilicite – să bea, să se drogheze – doar pentru ca să fie 

luat în considerare, admis, sau păstrat în gașcă, să primească 

atenție și să fie ascultat, evident că o va face.  

NC: Este nevoie să oferim copilului afecțiune și empatie, 

să-l înțelegem chiar și atunci când el are comportamente care 

nu sunt agreate, pentru că a fost modalitatea lui de a alege 

cum să se adapteze la realitatea care există, în mediul școlar, 

mediul social, sau în familie. Sunt părinți care spun că nu se 

pot conecta, nu pot relaționa, nu știu cum să poarte un dialog 

cu copilul, cum să-i spună el în mod intenționat că ar dori să 

discute despre problema cu care se confruntă, sau să îl invite 

cinci minute în fiecare zi să povestească despre cum s-au 

simțit în ziua aceea și unul și celălalt, ce probleme au avut.  

În realitate, nu este chiar atât de greu, totul se învață. Așa 

cum au învățat ce înseamnă conectarea wi-fi (că, evident, ne 

place tehnologia), tot așa putem învăța și să ne conectăm unii 

cu alții ca oameni: cu propria persoană, cu familia, cu grupul 

de prieteni, cu grupul social, cu comunitatea în care trăim. 

Toate acestea se realizează prin intenție, prin dorința de a le 

face; apoi, să avem o temă comună de discuție, să știm despre 

ce vorbim și desigur să avem interese comune.  

CA: Iar părintele să aibă la purtător și perseverența, fiindcă 

nu e suficient să acționeze doar o zi, sau două-trei. Ca orice 

proces de învățare, este nevoie de perseverență și constanță în 

exercițiu. Precum și să fie consecvent cu ceea ce îi cere 

copilului, să nu se tot schimbe de la o zi la alta. Să fie foarte 

coerent, dacă spune un lucru, să se țină de el până la capăt.  

De exemplu, dacă avem reguli în casă, trebuie să le 

respecte toată lumea, și mama și tata, nu putem cere asta doar 

copilului. Dacă vreau ca el să nu mintă, atunci trebuie să nu 

mint nici eu, inclusiv să renunț la minciunile care poate nouă, 
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ca adulți, ni se par banale. De exemplu, mă sună o prietenă și 

răspunde soțul, iar eu îi cer: „Spune-i că nu sunt acasă”. 

Refacerea legăturilor nu doar că e importantă, dar se poate 

face repede și nu e foarte greu. Veți rămâne surprinși să 

descoperiți ce repede răspund copiii atunci când părintele și 

mediul de acasă se schimbă; extraordinar de repede.  

VP: Dezvoltarea copilului depinde foarte mult de mediul 

familial, de armonia acestuia...  

NC: Cea mai sacră conexiune care există este cea dintre 

părinte și copil; ea se realizează și se poate menține cu foarte 

mare ușurință prin iubire. Însă atunci când părintele este 

ocupat, când este prea centrat asupra propriei persoane, când 

are o suferință care îl abate sau îi distrage atenția de la copil, 

se poate rupe această legătură între ei doi.  

VP: Și ce dureroasă este această ruptură! 

NC: Și nu se mai realizează conectivitatea dintre ei, deși 

locuiesc în același spațiu; nici măcar nu știu ce să spună unul 

despre celălalt. 

CA: Exact, trăiesc în lumi paralele.  

VP: Stau toți trei în aceeași cameră, dar fiecare se uită în 

propriul telefon sau tabletă...  

NC: Dacă ar comunica măcar prin intermediul tehnologiei, 

tot ar fi ceva. Dar problema apare atunci când relația 

emoțională și spirituală între membrii familiei se rupe, ei nu 

mai interacționează unul cu celălalt, nu se mai susțin, nu se 

mai completează. Relația dintre părinte și copil seamănă 

foarte mult cu relația de cuplu. În cuplu, partenerii își 

împlinesc reciproc nevoile, se susțin unul pe celălalt și așa 

cresc, se dezvoltă.  
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La fel și în relația părinte-copil, prin susținere emoțională 

se dezvoltă fiecare dintre ei: și copilul, dar și părintele; însă cu 

următoarea diferență: în relația de cuplu este nevoie de 

reciprocitate (adică să fie contribuții necesare de la fiecare), 

pe când dincoace, doar părintele are obligația de a-și susține 

copilul în evoluția și dezvoltarea lui și nu invers. 

Sunt familii unde copiii au mai mare grijă de părinții lor. 

Așa ceva nu e bine; beneficiul părintelui trebuie să vină în 

mod natural, ca un feedback din tocmai aportul lui la 

dezvoltarea copilului, dar nu ca o cerință, o așteptare sau o 

obligație din partea copilului de a contribui el însuși.   

CA: Da, există din păcate multe familii unde sunt inversate 

rolurile și atunci ajungem în situația în care copilul este 

cocoșat de probleme. Am avut o fetiță cu care am lucrat pe 

metoda basmului terapeutic; știți care a fost titlul basmului? - 

„Cămila Camy”. Asta spune totul despre cum se simțea acel 

copil în relația din familie.  

NC: Uneori, fără să își dea seama sau fără intenție, părinții 

ajung să împovăreze copiii cu diverse probleme ale familiei, 

nelegate neapărat de relația dintre ei (de exemplu, probleme 

de serviciu, probleme financiare etc). Părinții trebuie să fie 

atenți ce fel de informație distribuie spre copil, să pună filtre, 

copilul să primească doar ceea ce e bun pentru el și acea 

informație să fie adecvată vârstei lui; preocupările și grijile 

copilului trebuie totdeauna să nu depășească specificul vârstei 

pe care o are.  

VP: Sunt foarte dese cazurile în care copilul crește cu un 

singur părinte, de obicei cu mama. Ce facem în astfel de 

situații pe tărâmul emoțional al copilului, ca să îl canalizăm 

să nu se simtă singur... E bine să suplinim și rolul celuilalt 

părinte? 
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NC: Consider că nu poate să se suplinească rolul celuilalt 

părinte.  

CA: Exact. Nici nu e voie, nici nu e indicat a se încerca 

acest lucru. 

NC: Din punct de vedere natural, copiii au o mamă și un 

tată, așa am fost creați de la Dumnezeu, nu putem schimba 

aceste rosturi ale ființei noastre, de aceea e nevoie de ambii 

părinți, fiecare are rostul lui și niciunul nu îl poate suplini pe 

celălalt. Sigur, părintele singur poate să fie mai activ, să ofere 

mai multă atenție, mai multă grijă, afecțiune – dar nu poate să 

suplinească rolul părintelui lipsă.  

VP: Cum crește copilul acesta, ce înțelege el din viața din 

jurul lui, dacă el o are doar pe mama, sau, mai rar, doar pe 

tata? 

CA: Până la urmă, cred că cel mai bine e să îi spunem 

adevărul copilului; trebuie pus în cuvinte tot ceea ce i se 

întâmplă. 

VP: Dar dacă e foarte mic, nu cred că înțelege... 

CA: Chiar dacă e micuț, copilul deși nu are vocabular, nu 

înseamnă că nu înțelege. El nu se poate exprima, dar de 

înțeles, înțelege tot. De aceea, eu mereu fac referire la 

autoarea genială Francoise Dolto, care spune că de mic, chiar 

dacă atunci s-a născut și are doar câteva zile, tu, ca mamă, 

trebuie să-i spui în cuvinte trăirile tale; de exemplu, dacă ai 

trecut printr-o traumă, să i-o povestești, să i-o pui în cuvinte, 

și astfel trauma se eliberează și nu este preluată de copil.  

E un proces terapeutic de eliberare foarte important. În 

cazul părinților despărțiți, totuși, copilul va continua să aibă și 

mamă și tată. Dar dacă – Doamne-ferește – unul dintre părinți 

a decedat, sau a plecat departe și nu îl mai caută deloc, atunci 

rolul tatălui poate fi acoperit parțial de un bunic, de un unchi, 
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sau de noul partener de viață (prieten sau după caz soț) al 

mamei, și atunci copilul se poate dezvolta la fel de frumos și 

integru ca și un copil cu ambii părinți alături.  

Desigur depinde de aportul și calitatea implicării celor doi 

– bărbatul și femeia – în relația cu copilul.  

VP: Care este mai importantă, sau mai nocivă în educația 

copiilor: lauda sau critica? 

CA: Lauda cu moderație; dar critica, nu; nu sunt de acord 

cu ea. Însă și la laudă trebuie să avem grijă să nu cumva să îi 

urcăm pe un piedestal, pentru că nici această atitudine nu e 

sănătoasă.  

NC: În dezvoltarea socială și emoțională, în dezvoltarea în 

familie, copiii preiau modalitățile de învățare de la părinți, de 

la profesori, de la oamenii din jur cu care interacționează mai 

frecvent, precum și de la modelele pe care ei și le aleg. Ei pot 

să învețe pe bază de inițiativă proprie (depinde de la caz la 

caz, cum au fost obișnuiți) sau să fie retrași; pot fi autonomi, 

să aibă curiozitate, să cerceteze și descopere, sau, dimpotrivă, 

să le fie rușine; pot de asemenea să învețe în izolare, singuri, 

sau din contră, să învețe împreună cu alții.  

Depinde cum au fost deprinși în familie. Pot să învețe în 

momente de criză, atunci când au fost certați în acest sens (să-

și facă temele), sau pot să învețe în momente de intimitate 

(atunci când părinții i-au deprins să descopere, să studieze, să 

facă acest lucru în mod armonios). Pot, de asemenea, să învețe 

în identitatea lor autentică, să internalizeze ceea ce studiază, 

sau, dimpotrivă, să învețe într-o identitate confuză, adică să 

nu știe prea bine ce are de învățat, de ce trebuie să învețe 

acele lucruri – și atunci doar memorează mecanic unele 

informații doar ca să treacă cu bine la școală.  
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CA: Revenind puțin la critică, versus laudă. Copiii trebuie 

lăudați, desigur, dar nu exagerat. De exemplu, dacă un copil 

realizează un desen, sau o pictură, nu e bine să îi spunem: 

„Uau, ce desen reușit, e cel mai frumos desen pe care l-am 

văzut vreodată! Ești cel mai tare desenator!” Nu este bine să îl 

punem astfel pe un piedestal, să îl distanțăm de realitate, 

pentru că în viață totdeauna se poate găsi cineva mai bun, mai 

frumos, mai talentat, mai inteligent, mai bogat etc. decât el.  

De aceea trebuie să fim pe cât se poate obiectivi în 

evaluarea lui. Și atunci, decât să lăudăm exagerat copilul, mai 

bine ar fi să ne concentrăm și să-i vorbim despre activitatea în 

sine, nu despre el. De exemplu: „uau, îmi place faptul că ai 

pus lângă copacul de aici căsuța asta roz pentru cățel”, sau 

„îmi place foarte mult cum ai pictat soarele portocaliu pe 

fundalul muntelui înverzit din dreapta...”  

De asemenea, e util să fim atenți și să valorificăm laudativ 

procesul în sine, deci ori activitatea, ori procesul, adică 

elemente obiective exterioare, stimulative pentru copil. De 

exemplu, faptul că se duce la un concurs sau la o olimpiadă 

(dar, atenție, doar acolo unde copilul însuși își dorește, fără 

vreo presiune din partea familiei, sau școlii, pentru că, din 

nou, performanța dusă la extrem nu e sănătoasă). Aici nu 

punem accentul pe medalia sau nota obținută, la concurs, sau 

la școală, ci pe procesul în sine; lăudăm și apreciem efortul pe 

care l-a depus, rezistența lui, faptul că a fost foarte atent, că și-

a dat tot interesul etc. 

Totdeauna putem găsi ceva de apreciat, dar să o facem cu 

referire la proces, nu direct la copil. Așa trebuie pusă 

problema, nu cum fac unii părinți, în mod greșit, de genul: 

„bravo, ești cel mai deștept, ești cel mai bun! Vreau 10, vreau 

medalie!” 
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VP: Specialiștii supun că există cuvinte care devin toxice 

dacă le folosim în educația copiilor. Vouă care cuvinte vi se 

pare a nu fi adecvate? 

NC: Primul e chiar unul frecvent utilizat în dialogul nostru 

până aici (dar, desigur, în alt context), un cuvânt des folosit în 

multe medii ale adulților, dar el nu e adecvat în educația 

corespunzătoare a copiilor: cuvântul „trebuie”. Apoi, acele 

cuvinte de tipul etichetă: „răule”, „obraznic” și alte asemenea 

etichete pe care părinții le pun în momente în care se simt 

neputincioși în fața copiilor lor.  

CA: Mai ales atunci când pierd controlul, părinții au 

frecvent tendința să pună etichete. De asemenea, tot ei fac 

mereu comparații, lucru de asemenea greșit; „fratele tău e mai 

bun, colega e mai bună, tu de ce n-ai putut?” Din păcate, în 

cabinet întâlnesc copii care ajung să plângă pentru că iau 8,50 

sau 9, sau minus 10 și le e frică să se ducă acasă cu o astfel de 

notă. Sau copii care au cinci de 10, dar dacă iau un 8 sau 9 la 

un moment dat se panichează că au slăbit la învățătură.  

NC: Aceasta apropo de relația simbiotică dintre părinte și 

copil (care spuneam noi în prima parte a discuției că nu este 

bună) atunci când copilul ia notele mai mult ca să îl 

mulțumească pe părinte, decât ca un motiv personal de bucurie 

pentru sine însuși. Și astfel, el nu ajunge să conștientizeze 

valoarea lui proprie, sau în clasa ori grupul în care activează și 

nici să realizeze pentru ce învață el de fapt.  

CA: Chiar am pe cineva la cabinet care este olimpic în 

patru domenii, inclusiv la sportul minții (la nivel mondial) și 

are doar 12 ani. Iar asta din cauza presiunii venite din familie.  

VP: Iar la 25 de ani va fi epuizat... 

CA: Deja a apărut epuizarea, au apărut elementele depresive, 

stima de sine scăzută și alte fenomene conexe. Iar asta doar 
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pentru că părintele dorește să se realizeze prin copil, să se 

laude în societate cu copilul lui.  

NC: E necesar ca părinții să se oprească atunci când 

observă că obosesc copiii, când le cer prea mult pe partea 

cognitivă, dar emoțional nu reușesc să evolueze. Trebuie să 

existe mereu un echilibru între dezvoltarea cognitivă și cea 

emoțională. Părinții ar trebui să își amintească și să pună și ei 

în practică același algoritm prin care și-au învățat copiii să 

traverseze strada, din trei mișcări, trei pași foarte simpli: te 

oprești, te asiguri și apoi iei decizia dacă poți să treci sau 

aștepți să se elibereze de mașini.  

Acești trei pași par simpli dar sunt greu de aplicat în relația 

cu copiii, însă necesari de fiecare dată când se observă că ceva 

nu mai merge bine; să fii conștient să te oprești din propria 

goană personală, să privești atent ce se petrece cu copilul și 

abia apoi să treci la acțiune.  

VP: Este foarte greu ca părinte să accepți că nu ești în 

stare să îți educi copilul, mai ales așa cum vrei tu să fie...  

NC: Da, aceasta este din nou o atitudine greșită la părinți. 

În realitate nu e vorba despre a fi sau a nu fi în stare, ci dacă ai 

fost eficient în raport cu copilul tău, dacă ai reușit să găsești 

modalitatea de a te conecta cu el, de a-l oglindi, de a-l valida, 

de a-i valoriza potențialul și de a-l înțelege atunci când nu-i 

reușește ceva.  

CA: Și mai este necesar să pună accentul pe emoții. Părinții 

nu-i învață pe copii despre emoții, copiii nu știu ce simt. Este 

foarte important încă de când e foarte mic, să-i vorbim 

copilului despre emoții. De exemplu, cum putem învăța copiii 

despre emoții: sunt în parc cu copilul meu și mai departe 

undeva observ un băiețel care plânge; atunci îmi întreb copilul 

meu: „Ce face băiețelul acela?” –  „Plânge” – „De ce crezi tu 

că plânge?” Dacă știe să îmi dea răspunsul e bine, dar dacă 
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nu, nu-i nici o problemă, atunci e momentul să îi spun eu: 

„Mie mi se pare că plânge pentru că e furios că mama îl duce 

acasă, iar el dorește să mai stea în parc” (și așa copilul va 

învăța despre furie).  

Apoi: „ Uite, ce face fetița de acolo?” – „Râde” – „Cum 

crezi că se simte ea?” – „Fericită” Așa putem să dialogăm 

despre emoții cu copiii noștri, să îi învățăm să le descopere și 

să înțeleagă prin exemple concrete din jur, pentru ca atunci 

când li se întâmplă și lor, să știe ce simt și cum să le 

gestioneze, adică să le înțeleagă și pe propria piele, dar să îi 

înțeleagă și pe ceilalți când simt la fel, să știe ce simt când se 

manifestă astfel.  

VP: Ce mesaj ați transmite, în încheierea dialogului 

nostru, către copii, către părinți, către cititorii noștri? 

CA: Educația pornește de acasă, din cei 7 ani; aici se 

formează personalitatea pentru tot restul vieții sub aspect 

emoțional. Să nu așteptăm ca școala să ne educe copiii, prima 

dată trebuie să îi educăm noi, părinții. De asemenea, le 

transmit părinților (cum spuneam și la început) să se poarte cu 

copilul în mod adaptativ, așa cum ne adaptăm vestimentația în 

funcție de evenimentele la care mergem, tot așa trebuie să ne 

pliem comportamentul pe nevoile copilului.  

NC: Aș spune că viața este și cu bune și cu rele, cu 

evenimente mai plăcute sau mai puțin plăcute. Exact așa sunt 

și părinții; cu calități, cu unele lipsuri, cu nevoi de conectare 

în relație cu copiii lor, și e bine să privească la suferințele pe 

care le au, pentru a nu le transmite copiilor. De asemenea, e 

bine să descopere și accentueze valorile și calitățile proprii, pe 

care apoi să le transmită copiilor; așa putem perpetua și 

dezvolta ceea ce este bine între generații și în final am reuși să 

avem o societate sănătoasă.  
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Iar părinții să se preocupe și ei de a se dezvolta emoțional 

și să-și acceseze și vindece acea parte a suferinței lor, pe care 

o descoperă tocmai prin relația cu copilul.  

CA: Copilul este oglinda părintelui și dacă nu ne place 

imaginea pe care o vedem, atunci să încercm să facem acea 

schimbare pozitivă necesară la noi. 

VP: Dragile mele, vă mulțumesc pentru dialogul despre 

arta de a fi părinte; ar fi încă multe de spus și de făcut, pentru 

că nu ne naștem părinți, ci învățăm să devenim părinți. De 

aceea, e bine să nu uităm că relația cu copilul se naște chiar 

din momentul când acesta vine pe lume și ea durează toată 

viața; serviciul vine și trece, banii vin și trec, prietenii vin și 

pleacă, dar relația părinte-copil rămâne pentru totdeauna.  
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EDUCAȚIE PENTRU TOȚI, ÎNTR-O SOCIETATE 

PENTRU TOȚI   

– cu Angela Kolozsvari - 

   

Tot ceea ce nu avem de la naștere, ne este dat prin educație!  

(J.J. Rousseau) 

 

VP: Pe parcursul dialogurilor cu invitații mei am vorbit de 

foarte multe ori despre rolul educației: în familie, la școală, 

în comunitate. Din păcate, avem lângă noi și copii care 

necesită o educație specială – copiii cu dizabilități – despre 

care vom vorbi cu psihologul Angela Kolozsvari, directorul 

Centrului Școlar de Educație Incluzivă de la Vișeul de Sus, un 

foarte bun psiholog clinician, cu care mi-a fost dor să ne 

revedem și să dezbatem teme de interes pentru publicul larg. 

AK: Mulțumesc pentru invitația la dialog și mă bucură de 

fiecare dată întâlnirile noastre, mai ales cu un suflet special, 

așa ca Viorica Pârja, un om aflat mereu cu zâmbetul la 

purtător, o doamnă deosebită, care mereu îți transmite ce om 

extraordinar ești. 

VP: Mă bucur să știu că oamenii se simt bine în preajma 

mea, dar cred că se simt extraordinar și pentru că ei sunt 

extraordinari; tu, de exemplu, ești un director foarte bun și 

acest lucru îl poate atesta oricine te cunoaște și vede 

implicarea ta. Școala aceasta există de multă vreme, a purtat 

de-a lungul timpului diferite titulaturi – de la „Școală 

Ajutătoare”, până, iată, azi, „Centru Școlar de Educație 

Incluzivă”. Ai adus cu tine un film de prezentare, pe care te-

aș ruga să îl comentăm puțin, deoarece știu că este o muncă 

deosebită, pe care ai făcut-o în anii aceștia de directorat.  

AK: Centrul Școlar de Educație Incluzivă se află într-o 

locație pitorească, în Vișeul de Sus. Este o școală cu o 
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vechime de peste 50 de ani, înființată la 1 martie 1967, prin 

prezența unui delegat din Ministerul Educației de atunci. S-a 

început cu două clase, iar astăzi am ajuns la 16 clase, inclusiv 

grupa de grădiniță.  

VP: Aveți o siglă foarte frumoasă ! 

AK: Sigla e lucrată chiar de copiii noștri, în atelierele de 

tâmplărie. Ca director la o astfel de instituție, trebuie să depui 

un efort intens și zilnic, practic aici lucrezi 24 din 24; nu este 

o simplă școală, ci o unitate cu program non-stop. Copiii sunt 

găzduiți atât în perioada săptămânii, cât și peste week-end, în 

internatul școlii noastre, care are o capacitate de 45 de locuri. 

Holurile școlii (așa cum se poate vedea și din filmul de 

prezentare) sunt pictate cu motive florale, cu animale și 

diverse elemente simbolice din lumea copilăriei, de către 

oameni cu mare dăriuire și dragoste pentru copii.  

Avem și colecția de creații artistice, pe care am creat-o cu 

ocazia sărbătoririi Centenarului Marii Uniri; a fost un 

eveniment foarte îndrăgit de copii, în care s-au implicat cu 

mare bucurie, deopotrivă, cadrele didactice, cât și oamenii din 

comunitate. În perioadele de după-masă, copiii petrec mult 

timp cu pedagogul nostru școlar, momente în care ei lucrează 

pe ateliere diferite, avem atelierul de art-terapie, unde copiii 

desenează și colorează, pe tematici (aici tematica este toamna).  

Creațiile lor apoi ajung să decoreze holurile școlii. Alți 

copii au alte pasiuni, de exemplu unii dintre ei au o bucurie 

deosebită să aranjeze piesele pe tabla de șah; alții se dedică 

realizării de puzzle-uri (sarcină care necesită multă răbdare și 

un mare volum de muncă, de atenție și migală – deopotrivă 

din partea copilului, dar și a colegilor mei pedagogii, care 

mereu le sunt alături, foarte atenți și grijulii, în orice face 

ficare dintre ei).  



Viorica Pârja  –  Orizonturi interioare: dialoguri cu modelatori de caractere umane 

40 

 

O altă activitate din cadrul școlii, în programul de după-

masă, la clasa I, este aceea de dezvoltare a abilității manuale 

prin pictură; copiii sunt extrem de bucuroși să se implice în 

aceste activități. Ceea ce evident mă bucură și pe mine ca 

director, pentru că asta arată și dăruirea cu care se manifestă 

dascălii noștri față de copii.  

De asemenea, avem activități de predare – în film suntem 

la un curs de limba română pentru clasa a VI-a – și putem 

vedea cu câtă atenție și răbdare doamna pedagog poartă mâna 

unui copil, prin ghidaj, pentru a-l ajuta să completeze cifra 4 

pe un careu cu linii punctate, special conceput pentru acest 

nivel.  

Avem, de asemenea, și imagini din cabinetul nostru de 

psiho-diagnoză, unde copiii vin cu mare drag la doamna 

psiholog (aici beneficiază de terapie și consiliere psihologică).  

VP: O să discutăm puțin mai târziu despre aspectele 

profesionale ale psihologului din Școală, dar acum m-au 

surprins foarte plăcut și sunt foarte sugestive imaginile 

despre ce înseamnă un profesionist care lucrează într-o astfel 

de școală și cum arată, până la urmă, un loc atât de special, 

creat ca un mediu în care copiii să se regăsească prin 

propriile lor creații, aproape ca și cum ar fi acasă la ei, în 

propria familie. 

Un mediu cald, de cămin, la care contribuie totodată și 

afecțiunea, dăruirea, implicarea personalului pedagogic.  

AK: Da, e un mediu cu adevărat special, unic. Avem – iată 

aici în imagine – cabinetul de kinetoterapie (și el colorat viu și 

divers, la fel ca toate spațiile Școlii), fiindcă și pentru acești 

copii mișcarea rămâne un element forte pentru dezvoltarea lor 

armonioasă; desigur se lucrează pe aparatură special adusă 

pentru un astfel de cabinet și toate activitățile sunt ghidate de 

personalul nostru.  
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Un alt cabinet al Școlii este cel de logopedie – iată ce 

atitudine deschisă, și puritate copilărească manifestă copilul 

din imagini și mai ales câtă bucurie emană atunci când 

reușește să realizeze exercițiile.  

Avem, desigur, un cabinet medical, unde activează 

deopotrivă medic și asistent medical, pentru că la noi în școală 

sunt copii și cu alte tulburări și orice problemă se semnalează 

totdeauna și medicului nostru, iar dacă necesită un control de 

specialitate, acesta îl orientează acolo unde poate primi cel 

mai bine acest sprijin.  

Avem apoi imagini din internatul școlii și de la cantină, 

foarte frumos decorate și mobilate. Filmul trece apoi și ne 

prezintă secvențe din grădiniță (acolo avem momentan 7 copii 

înscriși, dar mai sunt dosare în lucru, deci foarte probabil că 

vor mai veni copii în viitorul apropiat); urmează dormitoarele 

(foarte frumos aranjate, curate și ordonate), apoi clubul de 

ludoterapie – un mod de a petrece timpul liber în zilele de 

sâmbăta și duminica.  

De asemenea, de curând am renovat băile, toaletele, sălile 

de igienizare (care arată strălucitor, așa cum se vede și din 

imagini), totul special pentru ca acești copii să beneficieze de 

cele mai bune condiții.    

VP: Noi am trecut, în câteva minute de filmare, peste o 

muncă ce presupune mult efort, timp și dăruire. De unde a 

pornit și unde a ajuns acum centrul școlar? Mai seamănă 

ceea ce este astăzi cu ceea ce a fost atunci când s-a înființat, 

în urmă cu câteva decenii? 

AK: Nu o să exprim părerea mea, dar cei cu care am 

discutat și care cunosc mai bine trecutul instituției, mi-au spus 

că nu mai seamănă deloc, e o diferență foarte mare între ce a 

fost și ce este acum. Desigur acest feedback mă bucură și îmi 

dă motivația de a face lucruri noi în continuare. Ca să vă 
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faceți o idee, la înființare existau două clase, iar acum avem 

patru clădiri: clădirea-școală, clădirea-internat – acestea fiind 

două construcții de mari dimensiuni – și apoi avem două 

clădiri mai mici: atelierul de tâmplărie și respectiv cabinetele 

școlare (de psihodiagnoză, de logopedie și cel medical).  

De la Școală Ajutătoare, cum era inițial, am ajuns apoi la 

regim de Școală Gimnazială Specială, pentru ca, în 2013, să 

ne transformăm în ceea ce suntem azi: Centrul Școlar de 

Educație Incluzivă. 

VP: Diferă mult educația acestor copii față de a celorlalți? 

Cât de greu, sau cât de ușor se face educația acestor copii? 

AK: Sigur că e o educație pentru toți – așa cum e și 

genericul emisiunii noastre – o educație pentru toți, într-o 

societate pentru toți. Educația pe care o primesc aici copiii 

noștri, copiii cu cerințe educaționale speciale – eu personal 

am o reținere în a pune etichete, pentru că sunt și ei copii ca și 

ceilalți – este, însă, una aparte, iar mediul de acolo (după cum 

ați observat) este unul cu efect terapeutic, cât mai plăcut și 

stimulator, unde să se simtă bine, un cadru în care să revină de 

fiecare dată cu drag.  

Educația propriu-zisă e de un alt nivel, adaptată nevoilor 

lor, menită să-i ajute a-și depăși propriile limite, pe care 

ereditatea, mediul, educația, propriile probleme le-au impus 

din diferite motive. Specificul școlii noastre se adresează în 

principal copiilor cu deficiențe mintale, dar pe lângă ei mai 

primim și copiii cu sindrom down, copii cu tulburări de 

autism. Specializarea școlii e pentru deficiențe medii și 

ușoare, însă avem și tulburări asociate și grave; acești din 

urmă copii vin cu asistent special, cu însoțitor, iar frecvența 

lor este mai redusă săptămânal din cauza limitelor fizice pe 

care le impune tulburarea lor.  
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De aceea și programa e adaptată la specificul individualității 

fiecărui copil, la potențialul de care dispune și care e 

substratul acela pe care trebuie să îl dezvoltăm noi, personalul 

școlii; să îl stimulăm, să aducem la lumină tot ce este bun în 

el, pentru că toți copiii au ceva bun de oferit.  

VP: Și toți copiii sunt frumoși, și sunt ai noștri, și trebuie 

să avem grijă de ei.  

AK: Avem și ce să învățăm de la ei, pentru că sunt buni și 

sinceri. Curricula este adaptată, cum spuneam, avem programe 

specifice învățământului special la nivel național – planul-

cadru, programe școlare etc., iar planificările sunt de așa natură 

încât să se plieze cât mai bine pe problemele individuale ale 

fiecărui copil în parte. Orientarea copiiilor la noi în școală se 

face de către o comisie județeană, coordonată de directorul 

Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională 

(CJRAE) Maramureș și numai în baza hotărârilor emise de el.  

După ce ajung la noi, copiii sunt reevaluați de o comisie 

internă multidisciplinară, care trece prin multiple domenii – la 

nivel educațional, cognitiv, social, psihomotor, de autonomie 

socială și personală. Pe aceste paliere, unde se remarcă un 

potențial, acolo se intervine pentru a stimula, iar unde se 

remarcă o rămânere în urmă se trasează niște obiective, se 

realizează un plan de intervenție și un plan de servicii 

individualizat.  

VP: Centrul Şcolar de Educație Incluzivă asigură nu doar 

educație, ci și servicii terapeutice elevilor cu cerințe 

educative speciale. Partea de educație fiind completată cu 

terapia, care este, de fapt, baza învățământului special... 

AK: Într-adevăr, se face foarte multă terapie, pentru că 

acesta e specificul școlii, nici un centru incluziv nu ar putea 

exista fără aceste terapii, ele sunt de fapt, cum ai spus și tu, 
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baza învățământului special, care trebuie să ofere compensare 

și recuperare.  

VP: De câți ani lucrezi în această școală?  

AK: Eu am o vechime de 25 de ani în învățământul special. 

VP: Mulți înainte! Nu se vede, ești foarte tânără.  

AK: Mulțumesc pentru urări și compliment. Credința mea 

e că trebuie să rămânem mereu tineri, să ne simțim tineri în 

sufletele noastre.  

VP: Spune-mi, te rog, s-a schimbat ceva pe parcursul 

timpului în curriculele școlare? 

AK: Curriculele s-au schimbat, desigur, pentru că inițial a 

fost o școală primară, apoi încet-încet a devenit gimnazială, 

iar mai târziu liceu; până anul acesta am avut ciclul inferior al 

liceului. Totodată, avem și grădiniță, și grupă pregătitoare și 

am fost acreditați în 2019, de la grădiniță până la nivel liceal, 

doar că acreditarea e pe nivelul claselor de liceu profesional, 

cadru în care pregătim copiii pentru anumite meserii.  

Așa că noi oferim copiilor calificare de tâmplar universal 

în industria prelucrării lemnului, apoi pe partea de construcții 

– zugrav, ipsosar și restul derivatelor ce țin de construcții; în 

industria alimentară îi pregătim pentru meseria de brutar, iar 

în alimentație publică pentru patiseur și chelner, iar în 

următorii ani cred că vom include și meseria de bucătar.  

VP: Câți copii aveți în acest moment în centru? 

AK: La această oră avem 135 de copii înscriși cu hotărâri, 

fiecare clasă cuprinzând între 8-12 copii (acesta este baremul 

legal) și așa cum am mai spus, se lucrează individualizat, cu 

fiecare copil în parte, cu o programă special adaptată 

deopotrivă nivelului clasei, dar și nevoilor lui, individualizare 

care se face prin planurile de intervenție. Acestea sunt 
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concepute în comisia internă de evaluare a copilului, iar acolo 

fiecare cadru didactic își regăsește partea sa de terapie și de 

recuperare: învățătorul de la clasă, dirigintele, logopedul, 

psihopedagogul, psihologul. Așa că la noi mereu este o muncă 

în echipă, nu putem face nimic unul fără celălalt.  

VP: E foarte greu să creezi cadrul acesta de lucru în 

echipă, într-un cadru instituțional care diferă de o școală 

normală? 

AK: Munca în echipă se împlinește mai ales în comisiile 

metodice, comisiile psihopedagogilor claselor de învățământ 

primar, ale învățământului de educație specială, clasele 

gimnazială și liceu, la care se adaugă comisia educatorilor și 

respectiv comisia psihoterapeuților. Se întrepătrund subiecte, 

avem invitați de la o comisie la alta, vin membri din diferite 

comisii și se consultă, exprimă opinii, construiesc studii de 

caz, fac în comun lecții demonstrative, sau parteneriate – în 

aceasta constă în principal munca în echipă, la care se adaugă 

momentul intervenției individualizate asupra copilului.  

Mergând la cabinetul psihologic, relația dintre diriginte și 

psihologul școlii este primordială. Toate informațiile pe care 

psihologul le colectează la cabinet sunt comunicate dacă este 

necesar și dirigintelui, asistentului social, părintelui; se 

consiliază foarte des și părintele copilului, în același moment 

și cu copilul, pentru că e un tot-unitar, copilul nu poate fi rupt 

de familia din care provine.  

Multe probleme le regăsim chiar acolo, în familia copilului 

și ele ar trebui rezolvate în așa măsură încât să aducem un 

plus, un beneficiu, o armonizare în relațiile părintelui cu 

copilul; pentru că apar rupturi, iar copilul suferă. De exemplu, 

sunt părinți care își aduc copilul la noi în școală, apoi pleacă 

în străinătate și revin la sfârșitul semestrului pentru a-l relua, 

iar distanțarea aceasta, lipsa de iubire, de afecțiune constantă, 
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grija părintească, lipsa comunicării (pe copil nu-l vizitează 

nimeni în acest interval), toate acestea nu fac decât să 

accentueze problemele copilului.  

Legătura cu familia este ținută de asistentul nostru social, 

care este foarte implicat; apoi ne ajută foarte mult și medicul 

școlii noastre – chiar dacă lucrează doar cu jumătate de normă 

-, se implică extraordinar, chair și în activitatea de internat, 

sâmbătă-duminică, ori de câte ori este chemat la urgențe este 

prezent acolo.  

Apreciez în mod deosebit colegii care se implică în  

terapiile oferite copiilor – cea logopedică, cea psihologică, 

kinetoterapia, terapia de după-masă în pregătirea lecțiilor 

(pentru că noi facem o reîmprospătare a ceea ce s-a predat în 

programul de dimineață prin alt fel de activități, sub forma 

unor terapii și sub formă de joc). 

VP: Psihicul uman este o necunoscută care se lasă greu 

descifrată. Vorbești cu atâta ușurință despre activitățile 

esențiale din cadrul unei astfel de școli; se vede că pui mult 

suflet acolo.  

AK: Ele fac parte din existența mea; mereu am pus suflet și 

pun în continuare pentru că așa sunt de când mă știu. Am iubit 

dintotdeauna foarte mult copiii și poate că de aceea am și  

rămas ca director, tocmai ca să fac ceva pentru ei. O perioadă 

de timp am fost plecată în învățământul de masă, ca logoped, 

dar am revenit și mi-am pus întrebarea ce m-a adus înapoi? 

VP: Și cum ți-ai răspuns? 

AK: N-am răspuns eu, mi-a răspuns o prietenă dragă. Mi-a 

spus: „Angela, ai ceva de terminat acolo”. Și într-adevăr a 

trebuit să vin aici să fac ceva și mă bucur pentru ceea ce am 

clădit în această școală. Mă împlinește bucuria copiilor, când 

îi văd că apreciază tot ce au: internatul acela frumos, camerele 
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imaculate, mobilierul adus (de câte ori aduceam ceva pentru 

ei, se strângeau în jurul nostru cu o bucurie de nedescris; știau 

că sunt pentru ei și că cineva se gândește la ei și le poartă de 

grijă).  

VP: De unde provin copiii, din zonele apropiate Vișeului, 

sau din tot Maramureșul? 

AK: Copiii vin din Maramureșul istoric, provin din zona 

Ruscova, Poenile de Sub Munte, până în Borșa chiar, precum 

și de pe Iza. Anul acesta, de exemplu, nu avem prea mulți 

copii de pe Iza, doar la sprijin, fiindcă am lăsat o poartă 

deschisă și pentru Centrul Incluziv din Sighetul Marmației. 

Dar hotărârile pentru noi au venit mai mult pe această parte, 

chiar și profesorii îi avem de aici, din zonă: Vișeul de Sus, 

Vișeul de Jos, Moisei, Borșa, Poenile de Sub Munte, Ruscova, 

Petrova... 

VP: În afară de Sighet și Vișeu, mai există parcă și la 

Târgu Lăpuș un astfel de centru?  

AK: Da, și acolo, precum și la Baia Mare.  

VP: Vorbeai despre cât de importantă e relația copilului 

cu familia, dar și a familiei cu școala; cum simți că se implică 

și colaborează familia, pentru că acești copii au nevoie de 

mult mai multă afecțiune, sprijin, înțelegere, toleranță de la 

cei din jur? 

AK: Ne dorim foarte puternic o colaborare mult mai strânsă 

cu familia și părinții copiilor. De câte ori se întorc în familie 

simțim așa o pierdere; simțim că din tot ce clădim noi în școală 

prin educație și instrucție se dărâmă ceva atunci când merg în 

familie, pentru că acestea sunt familii cu probleme (personale 

sau sociale), sau familii dezorganizate. Progresul copiilor este 

lent, la fel și evoluția în materie de cunoștințe; de multe ori 

cadrele didactice din școală sunt demotivate tocmai din cauza 
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acestui lucru. Deabia la sfârșitul clasei a opta putem vedea cât-

de-cât un progres, că am clădit ceva ce am început încă din 

clasa întâi; abia atunci învață tabla înmulțirii, atunci copilul 

stăpânește bine operațiile aritmetice. Dar atâta vreme cât el 

progresează, cred că este un lucru extraordinar; probleme ne 

punem atunci când copilul stagnează sau e în regres, dar dacă 

vedem că el face pași, oricât de mici, atunci e de bine, 

acceptăm lentoarea progresului.  

VP: Cum ai perceput copiii în toți acești ani în care ai 

făcut psihologie și logopedie, sunt mai mulți copii cu 

probleme, se îmbunătățește starea de sănătate a lor la nivel 

generațional, an după an? 

AK: Generațiile vin an de an cu tulburări din ce în ce mai 

grave, apar tot mai mulți copii cu tulburări asociate din sfera 

TSA autism, cu deficiențe severe sau moderate (mai puțin 

deficiențe ușoare), dar și trendul și integrarea tind a trimite 

acești copii cu deficiențe ușoare și moderate chiar, în 

învățământul de masă, cu profesori de sprijin, unde dacă li se 

asigură tot ceea ce ar trebui – în special terapiile specifice – ar 

putea fi integrați chiar bine.  

VP: Există, din păcate, școli unde părinții, profesorii, sau 

chiar elevii nu acceptă astfel de copii, pe motiv că îi trag 

înapoi pe ceilalți și că slăbesc astfel performanțele școlare.  

AK: Cel puțin în zona Vișeu, de unde suntem noi, am 

observat o deschidere foarte bună a școlilor din localitate spre 

acești copii și – cel mai îmbucurător – deschiderea dascălilor 

spre lucrul cu ei. Când nu mai pot, când situațiile îi depășesc 

însă sub aspectul competenței, atunci ne cer ajutorul: fie îi 

reorientează către noi, fie cer un profesor de sprijin să îi ajute 

în a merge mai departe cu acești copii. Am avut o colaborare 

foarte bună, orice nevoi am avut, ni s-a răspuns solicitărilor; 

chiar și activitățile desfășurate în cadrul școlii, în interior sau 
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în alte activități didactice, a fost o prezență foarte mare; copiii 

din localitate vin cu mare drag la noi și ne vizitează. 

Vin cu mare drăgălășenie și deschidere; avem elevi de la 

Liceul „Bogdan Vodă”, de exemplu, care vin și nu doar ne 

vizitează, dar fac activități împreună acolo cu copiii noștri – 

chiar avem multe activități desfășurate în acest mod. Ei mereu 

îmi spun: „Doamna director, când aveți nevoie de noi să ne 

spuneți, că venim, doar să ne anunțați”. Evident că eu țin cont 

că și ei au cursuri și teste și teze, au de învățat, pentru drumul 

lor, dar totuși nu mă pot abține să nu mă bucur și să îi admir 

atunci când îi văd cum își iau câte un copil de-al nostru și 

lucrează individualizat, sunt atât de frumoși împreună!  

Nu mai poți să spui că un copil este cu probleme și altul nu, 

pentru că ei sunt la fel, bucuria e la fel, copilăria e la fel în toți.  

VP: Ce calități trebuie să aibă în plus personalul didactic: 

un profesor, un consilier școlar, un psihopedagog, un 

învățător, comparativ cu cei care lucrează într-o școală de 

masă, normală? 

AK: Ca să lucrezi în învățământul special și mai ales într-o 

școală incluzivă, sau centru de educație specială cum se 

spune, este nevoie de o pregătire psihologică, pedagogică, 

psihopedagogică, sau de psihopedagogie specială. Un criteriu 

fundamental este modulul de educație specială, toată lumea îl 

face obligatoriu. Iar pe lângă aceste studii de specialitate sunt 

necesare apoi aptitudinile pedagogice, în primul rând mult tact 

pedagogic, apoi multă răbdare, dragoste pentru copii, multă 

dragoste de copii.  

Nu poți să lucrezi într-un astfel de loc dacă nu ai în suflet 

iubire pentru ei, întrucât copiii simt; dacă nu ai dragoste și nu 

ești aplecat asupra condiției lor, atunci nu se atașează, nu se 

deschid, simt acolo o ruptură, o răceală în relațiile dintre ei și 

cineva în final pierde: ori cadrul didactic, ori copilul. Iar în plus 
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față de acestea, față de cunoștințe și competențe, mai e nevoie 

de setul acela de aptitudini, de a aduce ceva în plus educației, 

de a crea ceva nou, de a dori să schimbi ceva din rutina aceea 

zilnică, pentru că întreg procesul instructiv-educativ este o 

terapie. De aceea și mediul trebuie să fie terapeutic.  

VP: În afară de cei care stau la internat, restul copiilor 

merg acasă? 

AK: Da, ei se întorc în familiile lor ori de câte ori este 

nevoie, de câte ori cer copiii, de câte ori cer părinții, dar toți 

pot să rămână în internat, fără să fie nevoiți să meargă acasă 

în fiecare zi. Avem copii, de exemplu, care rămân la internat 

săptămâni întregi, nu merg acasă nici măcar sâmbăta sau 

duminica. Pentru că nu toți copiii au unde să se întoarcă, sau 

nu au condițiile necesare.  

VP: Cum se desfășoară o zi normală de activitate într-o 

astfel de școală? Ce fac copiii într-o zi, de când se scoală și 

până la ora de culcare? 

AK: Dimineața, clasele primare, gimnaziale și liceale sunt în 

program normal, ca și celelalte școli, program de predare. Doar 

că la noi se predă prin metode adaptate nevoilor lor, 

individualizate; se urmează niște programări, planificări, lecții. 

După-masa, urmează perioada de aprofundare, de consolidare a 

lecțiilor predate în perioada de dimineață, sub altă formă.  

De exemplu, dacă i-am spune unui copil „hai să învățăm 

astăzi cifra 4, n-o să vrea, pentru că atunci când aude de 

învățat are așa o reținere. Dar dacă îi spunem „hai să ne jucăm 

cu fluturași”, atunci o să fie de acord și o să se implice. La noi 

se fac activitățile sub formă de joc didactic, în felul acesta 

copilul nesimțind că este o greutate, fără să solicite mult efort 

și de aceea face cu multă plăcere. Învățatul prin joc este mult 

mai facil și mai eficient pentru orice copil, chiar și pentru cei 

normali, cu atât mai mult pentru cei cu nevoi speciale.  
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De multe ori, ne copilărim chiar și noi și intrăm în jocuri cu 

ei. Apoi, tot în programul de după-masă avem abilitățile 

manuale, prin care confecționăm o multitudine de lucruri 

(multe dintre ele utile chiar): terapia ocupațională, pictura, art-

terapia, meloterapia, dansul – toate acestea realizate cu 

educatorii de la clasă. Majoritatea au o finalitate, pentru că de 

exemplu cu poeziile și dansurile învățate se face un program 

artistic, sau participă la evenimente speciale, la concursuri pe 

care le organizăm în cadrul școlii și nu numai.  

După programul de după-masă, urmează programul de 

internat, pentru cei care nu merg acasă. La internat servesc masa, 

își rânduiesc programul de seară cu doamnele instructoare de 

educație, în perioada orelor 18-22. După care urmează 

programul de noapte, de care au grijă supraveghetorii noștri de 

noapte. Copiii din localitate, la ora 16, sau cel târziu la ora 18, se 

întorc în familiile lor (doar cei care sunt din localitate). De 

asemenea, copiii cu frecvență redusă se întorc cu părinții lor 

acasă, dacă nu sunt din localitate.  

VP: Psihologul Angela Kolozsvari se vede făcând și 

altceva? 

AK: Uneori mă gândesc și la altceva, dar tot legat de copii. 

Activitatea mea, oricare ar fi ea, mereu așa o văd.  

VP: Nu e ușor să înțelegi, să anticipezi, să ameliorezi 

dizabilitatea, pentru a duce la adaptare și dezvoltare personală, 

la funcționarea autonomă. Ce înseamnă pentru psihologul 

clinician factorii psihologici implicați în starea de sănătate și 

de boală? 

AK: Psihologia clinică studiază mecanismele psihologice 

aflate între sănătate și boală. Am vrut să studiez psihologia 

dincolo de aceste limite, nu doar pentru cunoașterea în sine, ci 

ca să ajut copiii mai mult decât prin recuperarea pe care o 

oferim noi în cadrul școlii și sunt abia la început de drum în 
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acest domeniu, dar munca aceasta cu copiii, mai ales cu cei de 

la nivel de adolescență, îți dă mari satisfacții, pentru că ei au o 

dorință foarte mare și o deschidere spre cunoașterea de sine. 

De la autocunoaștere se pleacă spre orice se poate valorifica 

apoi în viața unui om.  

Dacă un copil nu se cunoaște pe el însuși, nu se poate nici 

orienta școlar, nu știe ce profesie să își aleagă, nu știe cum să 

își proiecteze viitorul; de aceea cunoașterea de sine și 

dezvoltarea personală sunt de o importanță extraordinară – 

această sarcină revenind în momentul de față consilierului 

școlar. În mintea mea, eu mi-aș fi dorit ca acești profesioniști 

să aibă și aptitudini de psihologie clinică, precum și 

cunoștințe în domeniul psiho-patologiei.  

VP: Ca să poată înțelege mai bine. Se face și tratament sau 

doar teste sau psihoterapie? 

AK: Tratament medicamentos nu, pentru că acesta e 

domeniul medicului psihiatru, noi doar aplicăm teste și validăm 

sau invalidăm diagnostice, evaluăm domenii ale nivelurilor 

psihologice; și putem face psihoterapie.    

VP: Obiectivele pe care le are centru vostru sunt atinse? 

Ești mulțumită cum se derulează activitățile, cum colaborezi 

cu administrația locală și cu comunitatea? 

AK: Da. Noi avem o colaborare foarte bună atât cu 

comunitatea, cât și cu administrația locală; la toate activitățile 

noastre îi invităm și răspund de fiecare dată, în special prin 

doamna director de la Centrul Cultural Social, Anuța Pop, 

prezentă tot timpul lângă noi. În plus, când Primăria nu a 

putut să fie prezentă, din indiferent ce motive, a fost 

reprezentată tot de doamna Pop. Noi – ca toate centrele 

școlare incluzive – aparținem de Consiliul Județean, iar 

colaborarea cu instituția este extraordinar de bună; deschiderea 

Consiliului către învățământ în general este foarte bună, am 
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simțit-o în mod direct, cel puțin de când sunt eu director ne-au 

sprijinit în toate problemele apărute.  

De asemenea, așa cum spuneam mai devreme, ne bucurăm 

de o colaborare foarte bună și din partea mediului educațional 

din zonă, al comunității și al familiilor. Și când spun că din 

zonă, mă refer la faptul că ori de câte ori organizăm câte ceva, 

vin oameni din toate localitățile din jurul nostru, nu doar din 

Vișeu; spun „prezent” și imediat sunt alături, bucurându-se de 

fiecare dată de orice invitație. Avem un concurs foarte frumos 

– „Splendoarea iernii prin ochi de copil” – care anul acesta în 

decembrie a ajuns la a zecea ediție.  

Am început cu câteva lucrări la nivel local, după care 

județean, apoi național, iar acum am ajuns la nivel internațional; 

au fost prezenți reprezentanți din Olanda, Franța, Irlanda și 

așa mai departe. Concursul se bazează pe art-terapie și are 

câteva secțiuni: confecționare de podoabe, felicitări, picturi și 

grafică. În cadrul lui au fost premiate lucrări extraordinare – 

care se pot observa și azi în sala de direcțiune a școlii. Facem 

ateliere de lucru, vin copii împreună cu cadrele didactice 

îndrumătoare și lucrează acolo, iar lucrările confecționate 

intră în concurs. E o adevărată efervescență, toți vin cu 

entuziasm, de exemplu, anul trecut am avut peste 350 de copii 

în școală; nu am putut să îi oprim sau să îi restricționăm ori 

limităm în vreun fel, pentru că au vrut toți să vină și s-au 

supărat părinții când noi am propus la un moment să participe 

numai 10 dintr-o clasă, sau grupuri de 10; și atunci ne-am dat 

seama cât de mare e dorința lor de implicare și le-am dat 

libertatea de a veni atât câți au dorit. Am deschis toate sălile și 

le-am pus la dispoziție.  

În paralel cu acest concurs, mai desfășurăm și un simpozion 

intitulat „Art-terapia, limbajul universal al copiilor”, organizat pe 

ateliere de lucru constând în: meloterapie, teatru, pictură, art-

terapie, dans. La partea  de dans și muzică și teatru vin în special 
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în apropierea sărbătorilor de iarnă, cu toate obiceiurile tradiționale 

pe care le expun și se organizează cu această ocazie și un 

concurs.  

Nu am cuvinte cum să descriu starea de bucurie de pe 

chipul copiilor la aceste evenimente.  

VP: Am văzut că aveți și o revistă de educație specială, 

care vine deopotrivă în ajutorul copiilor, dar și al 

personalului. Sunt atât de multe lucruri frumoase pe care le 

faceți acolo! Ce ți-ai dori, unde ți-ai dori să ajungă școala pe 

care o coordonezi de patru ani? 

AK: Îmi doresc să ajungă o școală de elită, o școală 

europeană, în care să fie ușile deschise pentru toți copiii, să 

vină cu bucurie și să plece de fiecare dată cu ceva de acolo: un 

copil educat, un copil recuperat, un copil inserat în mediul 

social, care să aibă o meserie, să fie integrat în mediul social, 

comunitar și familial și, desigur, să ajungă să-și întemeieze 

propria familie.  

VP: Ajung acolo copiii care trec pe la școala voastră? 

AK: Da, avem foarte multe cazuri de exemple pozitive. 

Chiar înainte de emisiune povesteam de o fată, o elevă de-a 

mea, care acum este asistent medical într-un dispensar din 

Ruscova; avem copii care lucrează peste hotare – chiar dacă 

nu toți pe profesia pentru care s-au pregătit, dar important e că 

lucrează, că au o diplomă și că s-au stabilit acolo. Avem copii 

în Franța, în Italia – ne caută tot timpul și de sărbători, ținem 

legătura pe toate canalele de comunicare posibile și ne salută 

ori de câte ori ne văd în mediul online.  

De exemplu, un copil care a fost foarte talentat și la 

pictură, acum e șofer pe un TIR în Italia și ne bucurăm nespus 

ori de câte ori ne reamintim de aceste reușite ale lor. Copiii 

sunt angajați și de agenții noștri economici, cu care noi 
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colaborăm foarte bine și care ne primesc acolo la ei copiii în 

practică. Avem deja copii angajați în construcții, avem 

promisiuni la fabrica de pâine (acolo unde copiilor le place 

foarte mult când merg în practică). Sunt multe exemple. 

VP: Draga mea, eu îți doresc să ajungi acolo unde ți-ai 

propus, să îți păstrezi răbdarea, să fii înțeleaptă, să fii bună cu 

copiii, pentru că merită. Cred că am reușit să creionăm câteva 

crâmpeie din ceea ce se întâmplă în acest gen de școală, care 

este diferită de o școală normală. Îți mulțumesc pentru că ți-ai 

făcut timp să vii la noi să vorbim despre un concept care 

înseamnă educație pentru toți, conform principiului de 

egalizare a șanselor. 
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VIAȚA TRĂITĂ ÎN SOLIDARITATE ȘI COMPASIUNE 

– cu Florian Sălăjeanu și Mircea Duca –  

 

Dacă vrei să fii fericit, practică compasiunea. 

 (Dalai Lama) 

 

VP: Pentru tema de față am invitat la dezbatere alți doi 

invitați speciali și dragi sufletului meu: Mircea Duca și 

Florian Sălăjeanu. Cu primul dintre ei am mai avut dialoguri 

pe alte teme, în care am descoperit cât de frumoasă și 

importantă este viața trăită în iubire. Despre cel de-al doilea 

invitat, pot să spun că este un om cu o experiență 

extraordinară în ceea ce înseamnă viața trăită în solidaritate 

și compasiune; valori morale de care omul are nevoie, mai 

ales omul aflat în dificultate.  

Începem dialogul cu Florian Sălăjeanu, aducând în 

discuție o temă mai puțin abordată: economia socială. Poate 

mulți dintre cititorii noștri nici nu au idee despre ce înseamnă 

economie socială, ce înseamnă întreprindere socială, sau 

întreprindere socială de inserție și multe astfel de concepte.  

FS: Da, lumea se întreabă probabil cum să fie și economie, 

și socială în același timp, ce ar avea de-a face afacerile cu 

socialul? Dar iată că se poate. La nivel mondial și în special la 

nivel european, economia socială reprezintă un segment foarte 

important al ocupării persoanelor vulnerabile; și aici nu mă 

refer doar la persoanele cu dizabilități (poate lumea e mai 

obișnuită în România să se gândească în primul rând la 

acestea din urmă).  

Atunci când vorbim despre persoane vulnerabile, sfera de 

cuprindere e mult mai largă și-i include de exemplu și pe acei 

oameni care au trecut printr-o boală, din care s-au recuperat 

parțial, și vor să își continue munca, sau despre persoanele 
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care sunt dependente de droguri, de alcool și care, după ce au 

urmat un program de detoxifiere, pot deja să lucreze și ele 

(știut fiind că e foarte important să aibă ocupație); sau 

migranții și multe alte categorii sociale cuprinse în conceptul 

de persoane vulnerabile, care sunt ajutate și sprijinite de 

economia socială.  

Un laureat al Premiului Nobel pentru Pace – Muhammad 

Yunus – profesor de economie din Bangladesh, a fost cel care 

a definit conceptul acesta de economie socială și i-a spus 

afaceri sociale (social business). Totul a început foarte 

interesant: mergând spre universitate, el vedea mereu pe 

stradă – Bangladesh fiind o țară foarte săracă – femei care 

coseau haine sau făceau alte lucruri manuale și se chinuiau să 

le vândă pe marginea străzii și în zona campusului 

universității, în speranța că vor putea face rost de ceva bani ca 

să își întrețină familia. S-a dus la o femeie și i-a propus 

următorul lucru: „uite, îți ofer 30 de dolari, crezi că ai putea 

de banii aceștia să cumperi materiale, să faci produse și să le 

vinzi, iar apoi să îmi returnezi banii?”  

Așa s-a lansat nu doar conceptul, ci și întreaga mișcare, ce 

apoi s-a dezvoltat extrem de mult la nivel mondial, de așa 

manieră încât astăzi Muhammad Yunus este un reper în tot ce 

înseamnă afaceri sociale, el având și o carte foarte frumoasă 

pe tema aceasta, care se numește chiar așa: „Dezvoltarea 

afacerilor sociale” (publicată și în România). Ulterior, el a 

ajuns să dezvolte o serie de afaceri foarte importante, printre 

care și o bancă – Grameen Bank – ce are ca misiune să 

finanțeze oamenii săraci, cu împrumuturi mici, dar de așa 

natură ca să îi ajute să depășească starea în care sunt. A mai 

înființat și alte bănci, desigur, precum și multe fabrici de 

producție, școli de calificare și reconversie.  

În Europa, analizând fenomenul la un moment dat, am 

constatat că sunt foarte multe simboluri ale economiei sociale. 
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De exemplu, pe mine m-au impresionat în mod deosebit (deși 

atunci nu știam că producătorul e o întreprindere socială) 

acele autocare cu oglinzi mari în față – Irizar; producătorul lor 

este, da, o întreprindere socială, dacă vă vine să credeți. 

Așadar, atunci când vorbim de întreprindere socială, nu 

trebuie să ne gândim doar la afaceri mărunte, sau producători 

de obiecte mici, de genul manufactură, sau organizații 

economice care cuprind oameni cu educație redusă.  

Există întreprinderi sociale mari, complexe, care au integrați 

ingineri, medici, există întreprinderi sociale în domeniul 

sănătății, al agriculturii, în industrie, în orice domeniu. La noi 

în țară au fost și pe vremuri (înainte de 1989) exemple de 

economie socială – li se spunea Cooperativele Sociale pentru 

Invalizi, sau altele pentru nevăzători, pentru persoane cu 

handicap etc., iar statul se implica activ și sprijinea acele 

cooperative. Comenzile veneau preponderent dinspre chiar 

instituțiile statului; de exemplu, la Fabrica de Perii din 

București (pe care am vizitat-o la un moment dat) lucrau mii 

de angajați nevăzători, cumpărătorul principal fiind armata; 

acolo se fabricau niște perii foarte mari, speciale, cu care se 

curățau tunurile, tancurile și alte dispozitive militare. După 

anii 90, acest tip de practică, din păcate, s-a disipat, s-a diluat 

pe măsură ce a trecut timpul.  

VP: De aceea v-am și invitat la dialog, pentru că Florian 

Sălăjeanu este președintele Asociației ASSOC, organizație 

comunitară care poate să fie un reper în ceea ce înseamnă 

economia socială și întreprinderea socială. Oamenii caută, 

sunt interesați de idei novatoare, vor să genereze soluții, să 

vină cu speranțe – pentru că vorbim aici și despre persoane 

care au nevoie de sprijin. Unul dintre aceștia este chiar 

Mircea Duca, partenerul nostru de discuție.  

Te-aș întreba, Mircea, de ce ai simțit nevoia să te îndrepți 

spre social? Tu ești președintele unei asociații culturale – 
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Asociația Contact Cultural – și te-am văzut de-a lungul 

timpului implicat în multe proiecte culturale, iar acum, iată, 

te îndrepți spre o cu totul altă latură, la fel de frumoasă și de 

benefică pentru societate, cea a economiei sociale.  

MD: Așa cum ați spus și dumneavoastră, totul ține, în 

primul rând, de partea spirituală. Bineînțeles că și partea 

materială contează și de aceea una dintre dorințele mele mari 

e ca să putem ajuta măcar câțiva oameni, cât vom putea, nu 

contează cât de mulți sunt la început, chiar și numai 5 să fie, 

până la urmă e vorba de a porni de undeva. Din perspectiva 

asociației, e vorba de interesul pentru comunitate, întrucât 

suntem organizație comunitară (de tip ONG), nu un SRL 

orientat spre profituri, ci spre a ajuta cât de mult putem acolo 

unde este nevoie. 

Noi lucrăm în comunitate și pentru comunitate. De aceea 

eu sunt interesat de economia socială pentru că mi-ar plăcea 

să văd în jurul meu oameni care să aibă acces la o viață 

decentă, care să își poată permite și ei măcar lucrurile 

obișnuite, să trăiască și ei normal ca toți ceilalți, așa cum 

practic statul se obligă, prin Constituție, să asigure asta 

societății. Sigur, statul nu există fizic, el e un subiect abstract de 

drept, dar, totuși, el acționează prin instituțiile lui mandatate în 

acest sens și care lucrează cu oameni angajați din societate.  

Ei bine, acolo unde acestea nu reușesc să își îndeplinească 

acel mandat asumat față de comunitate, acolo intervenim noi, 

societatea civilă, prin organizații de tipul ONG. Dar pentru a 

putea face acest lucru, evident că avem nevoie și de ajutorul 

statului. Nu poți începe sau realiza lucruri fără resurse, și cum 

segmentul ONG nu e orientat spre capital, trebuie să primim 

din altă parte minimul necesar pentru a demara orice proiect. 

Trebuie, în primul rând, identificat tipul de activitate de 

producție pentru persoanele cu dizabilități, în funcție și de 

tipul dizabilității – pentru că nu toți pot efectiv să lucreze; 
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există dizabilități mintale și dizabilități fizice; unele pot fi 

native, altele dobândite pe parcursul vieții; teoretic, orice 

persoană din societate este supusă riscului de a dobândi o 

dizabilitate fizică, din varii motive.  

FS: Vorbim de persoane cu capacitate redusă de muncă (nu 

neapărat să facem discriminări atunci când vorbim despre 

dizabilități), datorate unor factori psiho-somatici sau sociali. 

Îmi amintesc în acest context de o experiență de-a mea din 

Olanda, unde am avut ocazia să lucrez câteva luni de zile într-

o întreprindere socială, cu un număr mare de angajați, 2700, 

din care aproximativ 2000 erau  din grupurile vulnerabile (iar 

ceilalți susțineau activitatea celor vulnerabili).  

Acea întreprindere socială se afla în relație directă cu 

autoritățile locale din acea microregiune (la ei cuprindea vreo 

6-7 sate/comune, foarte urbanizate, mai concret le-am putea 

spune unități administrative), iar majoritatea contractelor lor 

se aflau în strânsă legătură cu aceste autorități. De exemplu, 

cea mai mare activitate dintre cele prestate de acea 

întreprindere socială se referea la întreținerea spațiilor verzi și 

producerea materialului săditor pentru aceste spații publice. 

Începând de la administrarea serelor și producerea tuturor 

florilor, pe care de obicei le vedem prin parcuri și până la 

tunsul gazonului, curățatul frunzelor, toaletajul arborilor... 

 Întrucât multe dintre persoanele cu dizabilități care lucrau 

acolo nu aveau totdeauna posibilitatea să se orienteze singuri, 

organizația avea peste tot simboluri (siglele lor speciale, 

organizate pe culori), puse pe mașini, pe holuri... De exemplu, 

când ajungeau grupați la serviciu trebuiau să o ia într-o 

anumită direcție, în funcție de culori. Aceștia urmăreau sigla 

verde. Cei care erau grupați pe roșu, de exemplu, reprezentau 

grupul de muncă mai dură, care operau cu partea de metal și 

de lemn, ei realizând și întreținând indicatoare, semne de 
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circulație, băncile din parcuri, delimitatoarele de spații verzi și 

așa mai departe.  

Cu galben era o altă întreprindere – tot în acest grup – care 

se ocupau cu ambalaje (de exemplu acolo unde erau oferte la 

magazine de genul 3+1 gratis, persoanele cu dizabilități le 

aranjau imediat ce erau descărcate din camionul cu marfă,  în 

acel colet de ofertă, legând împreună cele trei produse cu cel 

suplimentar și le trimiteau spre rafturile magazinului). Și mai 

aveau încă o zonă, marcată cu albastru, de imprimerie, unde 

se realizau planșe și alte materiale didactice pentru școalile 

din regiunea respectivă.  

Așa funcționa la ei sprijinul autorităților în susținerea 

acestor întreprinderi sociale. Un lucru foarte important pe care 

ar trebui să îl înțelegem cu toții (și ar fi util să preluăm și noi 

modelele de bune practici în acest sens de la ei) este faptul că 

o persoană vulnerabilă care stă acasă, care nu este activă, va 

suferi foarte mult; nivelul de calitate a vieții ei va fi foarte 

scăzut, nu se simte utilă, nu are stimă de sine, nu are acces la 

servicii, are o pensie foarte mică, de minimă supraviețuire, 

care nu ajută prea mult; și, în final, persoana va deveni un 

disconfort pentru familie, pentru grupul de prieteni.  

MD: Sunt marginalizați, nu au independență, depind mereu 

de familie sau de rude – ceea ce doar când mă gândesc mi se 

pare deja groaznic să trăiești așa.  

VP: Vreau să vă dau un exemplu, poate chiar o cunoașteți și 

voi pe Iudita Șuman. Ei bine, Iudita este o persoană 

extraordinară, care știe ce poate să facă, dar trăiește mereu cu 

simțământul că nu este folosită la capacitatea ei reală, se simte 

discriminată, pentru că are o dizabilitate locomotorie, dar la 

nivel mental nu are nici o problemă, fiind chiar absolventă de 

facultate. Ea tot speră că autoritățile locale se vor implica mai 

mult și vor face mai mult pentru aceste persoane.  
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Pentru că tot ai dat, Florian, exemplul unei țări dezvoltate, 

hai să ne întoarcem la noi acasă, unde lucrurile nu prea 

funcționează. Așa cum spuneai, au fost și la noi exemple bune 

înainte de 1989, dar apoi s-au disipat, fără a pune prea multe 

în loc. Și atunci, ce e de făcut, cum putem să îi ajutăm pe 

oamenii aflați în nevoi?  

FS: Am adus cu mine, special pentru discuția de astăzi, 

unele planșe cu date actuale legate de întreprinderi sociale din 

România. Acestea sunt foarte puține; la nivelul Europei, 

segmentul întreprinderilor sociale cuprinde undeva în jurul a 

15% din totalul locurilor de muncă, raportat la totalul 

angajaților din Uniunea Europeană. Acest procent reprezintă 

câteva milioane de oameni (nu știu exact acum numărul).  

La noi în țară, însă, în momentul de față avem un număr de 

959 de întreprinderi sociale înregistrate la AJOFM-uri (Agențiile 

Județene de Ocupare a Forței de Muncă, n.r.), dintre care 44 au 

activitatea suspendată. Acestea sunt din categoria trecutului 

apropiat, undeva prin anii 2012-2015. A fost o finanțare prin 

Fondul Social European (programul sectorial de dezvoltare a 

resurselor umane POSTDRU), ceea ce a determinat o explozie 

de înființare de astfel de întreprinderi.  

Ne-am bucurat foarte mult că, iată, vine statul în sprijinul 

nostru, al celor care activăm în acest domeniu și că persoanele 

care sunt beneficiarii noștri pot să devină angajați în același 

timp, să nu fie doar asistați, beneficiari de servicii sociale, ci să 

devină ei înșiși producători de bunuri și servicii, ca orice 

angajat din lume, și să poată duce o viață normală, decentă. Cu 

acea ocazie am înființat și noi, cu ASSOC, foarte multe 

întreprinderi sociale, dintre care, din păcate, până astăzi au mai 

rezistat doar aproximativ 20% dintre cele demarate în 2015.  

Motivele au fost multiple, legate și de surse de finanțare, 

dar și de oameni, pentru că, evident, o asemenea afacere 
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socială trebuie să fie viabilă din punct de vedere economic, nu 

poate să fie subvenționată de undeva. Subvențiile în economia 

socială sunt de cu totul altă natură, ele nu pot fi alocate 

salariilor; se pot da de exemplu pentru spații (spațiile fiind 

esențiale pentru orice întreprindere economică, iar costurile de 

construcție sau chiar și de închiriere sunt foarte mari).  

În străinătate, de exemplu, aceste persoane vulnerabile sunt 

evaluate înainte de a fi plasate la un loc de muncă; în urma 

acestei evaluări se stabilește gradul de funcționalitate; de 

obicei, gradul de funcționalitate a oricărei persoane cu 

dizabilități e redus față de al unui angajat normal, poate fi de 

doar 30-75% din capacitate. În funcție de acest grad, i se 

găsesc formule de pregătire și apoi de angajare, astfel încât la 

acea capacitate reală a lui să se pună în valoare cât mai bine, 

să facă față cât mai bine din punct de vedere al cerințelor 

economice ale unui angajat.  

Dar, în același timp, statul vine (printr-un cadru legal 

specific) și susține diferența dintre procentul capacității reduse 

a persoanei, până la 100% capacitate normală. Susținerea se 

face prin diverse modalități, de exemplu, poate fi un fond 

financiar la dispoziția angajatorului, sau reduceri din procentele 

de taxe și impozite aferente salariilor pesoanelor cu dizabilități 

(fiindcă angajatorul plătește statului contribuții la fel ca pentru 

orice loc de muncă, indiferent pe cine angajează). Alte forme 

de susținere sunt: oferirea de spații, subvenționarea unui credit 

bancar (pentru achiziția de echipamente, utilaje, amenajări de 

spații etc.). Așa se demarează un mecanism care în timp se 

dezvoltă, iar numărul acestor persoane angajate crește.  

La polul opus, ca să înțelegem mecanismul, lipsa 

accesibilizărilor (trotuare specifice, autobuse adaptate etc.) 

face ca persoanele cu handicap locomotoriu să nu circule prin 

oraș; nu că nu ar dori sau nu ar avea nevoie să o facă, dar 

efectiv nu au posibilitatea. Acestea ar fi norme minime, pe 
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care dacă începi să le aplici, atunci vei observa că încep să 

apară beneficiarii, oamenii care au nevoie de ele și care 

înainte nici nu realizai cât de mulți sunt, pentru că ei nu se 

puteau manifesta efectiv la vedere.  

La fel și în economia socială, dacă investești în astfel de 

accesibilizări, vin și angajații din segmentul persoanelor cu 

dizabilități, care dacă au aceste instrumente adaptate, puse la 

dispoziție, lucrează și prestează foarte bine după aceea.  

VP: Mircea, tu ești la început de drum, te simți descurajat 

aflând aceste lucruri? 

MD: Nu, deloc. Eu chiar cred că lucrurile, practic, sunt 

mult mai simple. Există nenumărate întreprinderi mari, de 

producție, întreprinderi obișnuite, pentru care e nevoie doar de 

o voință, doar să le pese de ceilalți și atunci persoanele cu 

dizabilități pot fi preluate și încadrate în muncă acolo. De 

aceea cred că nu este neapărată nevoie numai de fonduri 

europene; producția se poate până la urmă și externaliza.  

VP: Tu ai o strategie, am înțeles că te orientezi spre Baia 

Sprie, ai testat terenul, e nevoie de ceea ce vrei tu să faci în 

această fostă zonă minieră?  

MD. Da, așa cum spunea și domnul Sălăjeanu, referitor la 

spații, bineînțeles că un prim ajutor, din partea oricărei 

autorități administrativ-teritoriale (UAT) cu un spațiu care 

este în proprietatea acelui UAT, este foarte necesar. Făcând 

parte din domeniul lor privat, așa prevede legea, spațiul poate 

fi dat în folosință gratuită pentru scopuri de binefacere – iar 

economia socială are un substrat de binefacere până la urmă – 

sau ONG-urilor de interes public. (Acolo nu ne gândim 

momentan pentru că nu ne permitem, categoria aceea 

cuprinde alte registre, alte criterii).  
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VP: Ai simțit că ai avea acest prim ajutor din partea 

administrației din Baia-Sprie? 

MD: Desigur, UAT-ul Baia Sprie este foarte deschis, iar 

alături de ei este și Serviciul de Asistență Socială.  

VP: Și atunci poate ar fi util să te gândești la un 

parteneriat cu ASSOC, nu? 

MD: Bineânțeles, deja am discutat, pentru că ASSOC este 

pentru noi modelul.  

FS: Noi am reușit la nivel național să fim între promotorii 

economiei sociale, prin proiectele pe care le-am dezvoltat și 

avem câteva modele de-a dreptul de bune practici.  

MD: Și neapărat să spunem cititorilor că ASSOC există și 

activează din 13 noiembrie 1995, iată de peste 25 de ani. 

VP: Aveți filiale și în alte zone din țară, nu? 

FS: Sigur că da, avem filiale și în țară, numărul acestora nu 

poate fi decis de mine sau de colegii mei de la centru, ele se 

nasc în funcție de dorința și implicarea oamenilor de la fața 

locului. Foarte mult contează factorul uman în acest domeniu, 

simplul brand sau numele ASSOC, plasat în altă localitate, nu 

garantează nimic, pentru că nu avem un sac cu bani, pe care 

să îl punem acolo și să zicem: luați și faceți servicii de 

economie socială.  

Totul trebuie să vină de la oameni și prin oamenii locali. 

Trebuie să existe persoane – cum e Mircea – dornice să facă 

ceva pentru semenii lor...  

MD: Oameni cu inițiativă, oameni care să fie acolo, 

scânteia. Să fim așa, câte o bujie fiecare și dacă ne asociem 

punem în mișcare un întreg angrenaj.  
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VP: Ce frumoasă metaforă, într-adevăr, voi sunteți 

căutătorii și regeneratorii de soluții pentru nevoile societății.  

MD: Mie îmi place să văd lucrurile foarte simplu: am putea 

să stăm să pierdem vremea, sau am putea să ne apucăm să 

facem ceva. Dar în primul rând trebuie voință, pentru că 

activități care pot fi realizate și de către oameni cu dizabilități 

sunt, în fapt, nenumărate, fie manual (acolo unde există 

posibilitatea), sau prin intermediul unor echipamente adaptate, 

care pot fi cumpărate în acest sens. Dizabilitățile, în opinia 

mea, nu sunt nimic mai mult decât orice altă boală. Pot fi 

oameni, pe de altă parte, cu mai multă școală, sau cu mai 

puțină (pot fi cu 8, cu 12 sau chiar cu facultate – ingineri, 

doctori etc.), care vor să ajute.  

VP: Ce ar trebui să stea la baza noțiunii de economie 

socială, a unei întreprinderi sociale, care să aibă parcurs și 

să fie eficientă? Pe de o parte, îl avem pe Mircea Duca, la 

început de drum, încărcat de optimism (și așa e bine 

totdeauna), pe de alta, îl avem pe Florian Sălăjeanu, care 

vine încărcat cu experiența de peste 25 de ani în domeniu și 

cu rezultate în acest sens, pentru că dacă ai rezultate, atunci 

ai și capacitatea, puterea, mandatul de a vorbi despre astfel 

de noțiuni.  

FS: Așa este, mereu teoria trebuie validată prin practică. 

Cu atât mai mult în antreprenoriat și în segmentul de business 

– pentru că ceea ce facem noi (eu și colegii mei din ASSOC) 

este o latură a antreprenoriatului, dublată de o latură socială. 

Noi nu ne dezicem și nici nu ne abatem de la misiunea noastră 

principală de asistență socială, făcută la modul serios și 

profesionist de atâția ani.  

VP: Spuneați dumneavoastră la un moment dat că doriți să 

reabilitați și noțiunea de asistent social, care se devalidase, 

sau nu era bine înțeleasă într-o vreme.  
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FS: Da, am spus, am făcut și am reușit. Chiar am reușit, în 

momentul de față (ca o mică paranteză), tot ca o inițiativă 

plecată din Baia Mare, în urmă cu mulți ani, am reușit 

reglementarea profesiei de asistent social, iar Colegiul Național 

al Asistenților Sociali (o organizație care reglementează 

activitatea acestei profesii) a depășit în momentul de față 

10.000 de membri.  

VP: Spune-mi te rog, Mircea, contează oamenii, ca să ai 

succes în economia socială? Tu ești la început de drum, pe ce 

te bazezi? 

MD: Tocmai fiind la început de drum, eu personal nu m-aș 

baza, cel puțin acum, pe textul scris al legii, pe litera ei, ci mai 

mult, să spun așa, pe duhul legii. Pentru că, până la urmă, noi 

am creat legile, noi am creat societatea; economie fără 

societate nu există, dar societate fără economie poate exista, 

pentru că își va crea economia, însă economia nu poate crea 

societate. De aceea, ansamblul acestor două cuvinte, care 

denumesc economia socială, nu e de ieri – de astăzi, ci de 

când există omenirea, așa cum se spunea pe vremea biblică: ai 

grijă și de celălalt.  

Adică centrarea pe nevoile societății, nu pe cele egoiste ale 

individului: sociocentrist, nu egocentrist. Dacă ne purtăm 

astfel, atunci resursele există și ajung la toată lumea. Nu 

trebuie să stau eu pe sacul de bani, doar de frica să nu mor de 

foame, când oricum nu-i folosesc, iar altul, lângă mine, caută 

o coajă de pâine în sacii de gunoaie. Deci e vorba de 

mentalitate.  

VP: Într-adevăr, dar mentalitatea omului este cea care se 

schimbă cel mai greu.  

MD: Tocmai de aceea suntem noi aici și discutăm acum, ca 

să le transmitem oamenilor că scopul existenței nu e să trăim 

în lux, ci să avem în primul rând ceva la nivelul decenței, 
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pentru că oricum nu poți să fii fericit dacă, să zicem așa, ești 

un mare bogătaș, dar când ieși în stradă vezi că toți cei din jur 

trăiesc în gunoaie. Este asta o satisfacție? 

VP: Sunt și indivizi care gândesc așa, pe care nu-i 

deranjează ce se întâmplă în jur... Florian ne spunea mai 

devreme despre exemplul acelei întreprinderi din Olanda, 

unde, din 2700 de angajați vreo 2000 erau persoane 

vulnerabile. Să revenim puțin la noi în țară, și să vedem, în 

cele 915 societăți active acum, câți angajați sunt? 

FS: Noi avem, un total de 498 de angajați, dintre care doar 96 

persoane vulnerabile; într-o țară de 19 milioane de locuitori.  

MD: Aș spune că un alt lucru important, pe care trebuie să 

îl știe cititorii, este că întreprinderea socială nu se referă doar 

la persoane cu dizabilități (care suferă de un anumit handicap, 

nu au o mână, un picior sau au un ușor retard), ci la 

persoanele vulnerabile, categorie care  cuprinde și persoanele 

peste 45 de ani, care au șanse mici la angajare și atunci statul 

le sprijină; sau mame singure, sau tați singuri cu copii în 

întreținere; chiar și proaspeții absolvenți de facultate.  

Ceea ce e incredibil, pentru că toată lumea spune: „ești tânăr, 

n-ai probleme, îți găsești de lucru ușor”; dar realitatea nu e deloc 

așa. Avem ca societate probleme mari de mentalitate, de 

percepție deformată asupra realității. Mentalitatea omului este 

principala problemă, nu neapărat legi, instituții – pentru că nu 

așteptăm să ne pice de la Cotroceni ceva, nu așa funcționează 

activismul social și nici lumea de business.  

Putem să facem între noi lucrurile, să găsim soluții la 

probleme.  

VP: Dar și legea trebuie să te ajute, nu? 

FS: Da, și aici avem de fapt o problemă, în opinia mea 

legea română e departe de a sprijini economia socială, ea mai 
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mult o sancționează, aproape că îi pedepsește pe cei care au 

inițiative în economia socială. Și când spun asta mă refer de 

exemplu la faptul că legea stipulează distinct, cu enumerări 

separate, șase obligații, dar când e vorba de facilități, enumeră 

la grămadă câteva dintre ele, într-un singur paragraf și o 

singură frază.  

N-am cum să nu fiu ironic, iată cum sună paragraful: „...se 

oferă posibilitatea atribuirii unor spații și/sau terenuri aflate în 

domeniul public al unităților și subdiviziunilor administrativ-

teritoriale, în scopul desfășurării activității”. Asta e tot.  

MD: Și mai trebuie să menționăm aici, apropo de caracterul 

mai mult restrictiv al legii, în primul rând tot ce se află în 

domeniul public se atribuie prin licitație (o procedură stufoasă 

și complicată, ca să nu spun mai mult), iar apoi, pentru a 

obține un spațiu din domeniul public, trebuie să fii ONG de 

interes public, cu activitate de utilitate publică. Ceea ce e o 

mare diferență.  

Intervine apoi un lucru bun: spre deosebire de domeniul 

public ce e astfel restricționat, domeniul privat al unui UAT, 

însă, poate fi dat în administrare, în chirie, sau chiar în 

folosință gratuită de către acea autoritate proprietară (conform 

Codului Administrativ), unor ONG-uri de binefacere, sau 

unora de utilitate publică. Aici e marea diferență importantă, 

pentru că se pot încadra și ONG-urile simple, să le spun așa, 

care nu îndeplinesc criteriile (și procedurile) de a fi devenit de 

utilitate publică.  

VP: L-aș ruga pe domnul Sălăjeanu să ne spună când a 

fost înființată ultima întreprindere socială din Maramureș? 

FS: Aceasta a fost o întreprindere înființată chiar de noi, de 

ASSOC, undeva prin anii 2014-2015, cred, printr-o finanțare 

de pe POSDRU. Domeniul de activitate al întreprinderilor 

sociale fondate de noi este foarte divers, de exemplu, în 



Viorica Pârja  –  Orizonturi interioare: dialoguri cu modelatori de caractere umane 

70 

 

Maramureș, ce îmi vine acum în minte, este un centru de 

îngrijire a vârstnicilor, situat în Ocna Șugatag. A fost înființat 

printr-un parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș, care 

ne-a pus la dispoziție clădirea fostei Case de Copii de acolo, o 

clădire aflată în stare de abandon și degradare.  

Am reușit (chiar dacă am avut resurse limitate, și asta e o 

altă problemă, prin proiecte) să amenajăm cât-de-cât decent 

clădirea respectivă, și să demarăm activitatea centrului, care 

continuă să funcționeze bine și în ziua de astăzi, la capacitate 

maximă ca număr de beneficiari. De asemenea, mai avem tot 

așa, ca întreprindere socială, un centru rezidențial de îngrijire 

vârstnici în localitatea Turț, din județul Satu Mare.  

Avem, apoi, modelul Restaurantului Social din Baia Mare, 

cel mai bun exemplu de economie socială care funcționează în 

România. 

MD: Și cea mai bună mâncare, chiar. 

FS: Și cea mai bună mâncare, așa se spune, mulțumim. El a 

pornit de pe structura Cantinei Sociale, pe care am pornit-o 

printr-un parteneriat cu Primăria și Consiliul Local al 

Municipiului Baia Mare, în 1998, ca și cantină socială și masă 

pe roți la domiciliu pentru vârstnici, iar apoi am reușit să îl 

transformăm, după 18 ani de activitate, în primul concept de 

restaurant social și serviciu de catering, continuând totuși să 

funcționeze și cantina.  

Cine cumpără de la restaurant, indirect ajută și cantina. 

Pentru că, de fapt, în domeniul economiei sociale, profitul 

care se obține se reinvestește; el nu merge la acționari, ca în 

economia de business clasic, ci se duce fie spre continuarea 

dezvoltării întreprinderii sociale, sau în extern, către alte 

servicii sociale sau persoane, grupuri, comunități.  
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Și tot pe modelul de întreprindere socială, am multiplicat în 

Vinga, lângă Arad, în Sighetul Marmației, în Turț, în Târgu 

Neamț, în București etc.  

VP: De ce acolo? A încolțit mai bine sămânța? 

FS: Pentru că acolo am găsit oameni și interes.  

VP: Ce contează: omul, autoritatea publică, statul sau 

voința? Care sunt mai importante? 

FS: Și statul contează, pentru că, de exemplu, ne-a asigurat 

linie de finanțare, dar prioritare sunt celelalte. Însă per 

ansamblu, toate contează. La început, dacă ai finanțare merge 

puțin mai ușor, fiind proiecte pe fonduri europene, dar după 

ce se încheie finanțarea, conform contractelor, ai o perioadă 

obligatorie de sustenabilitate (în care trebuie să menții 

afacerea funcțională) și, ca orice afacere, trebuie să te și 

dezvolți apoi, acesta e obiectivul oricui.  

În acest moment intervine prioritar voința umană, a celor 

care conduc acele structuri de economie socială, precum și 

relația lor cu întreaga comunitate. Aceasta din urmă, de 

asemenea, e foarte importantă. Să existe deschidere, înțelegere, 

sprijin din partea autorităților locale, pentru că în existența 

oricărei afaceri sunt momente de cumpănă, peste care trebuie să 

treacă cu bine pentru a supraviețui, și cu atât mai mult la noi (în 

afacerile sociale), unde, lucrând prioritar cu persoane care au și 

un deficit de funcționalitate, asta face ca rata profitabilității să 

fie proporțional mai mică.  

Cum pot sprijini autoritățile locale, vă dau un exemplu pe 

care l-am avut chiar în Baia Mare, unde Primăria, când are 

evenimente, apelează la serviciul de catering al restaurantului 

nostru; e o formă de susținere, de ajutor, pe care îl apreciem.  
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VP: Cu ce l-ați sfătui pe Mircea să înceapă la Baia Sprie? 

El are idei multe, dar ce ar putea face pentru zona aceea? Cu 

ce ai dori să începi, Mircea? 

MD: Eu cred că ar trebui început cu o producție manuală. 

VP: Dar la ce te referi când spui producție manuală? 

MD: Manual poate fi aproape orice, pornind de la exemplul 

clasic acela cu împachetatul cutiilor pentru pizza, sau 

caserole, sau orice recipient pentru transport marfă, și până la 

partea de decorațiuni, care pot fi folosite la firmele de 

producție de mobilă (de exemplu de cusut un năsturel la 

garnituri de canapele); sau în domeniul producției electrice, 

există anumite contactoare care doar trebuie montate unul în 

altul (deci o operațiune simplă, o muncă repetitivă). 

VP: Tu vorbești ca inginerul, aici! 

MD: Mie îmi plac lucrurile clare, simple, directe, de aceea 

spun despre ce se poate face mai ușor pentru oameni, cu 

resursele și oportunitățile deja existente la fața locului și fără 

alte complicații, investiții sau proceduri, sau fără să necesite 

utilaje scumpe (exemplele pe care le-am dat chiar nu necesită 

nici un fel de utilaj, se pot face doar cu mâna, cu un minim de 

abilități personale). Sigur, asta pentru început, până demarăm 

ceva, nu înseamnă că trebuie să ne oprim sau limităm aici.  

VP: Ce crezi Florian, va avea succes Mircea, uite cât de 

frumos vorbește și cât de optimist este? 

FS: Trebuie să fii optimist la început, dar și să fii 

convingător în fața unor manageri, a unor companii, care să 

poată și să dorească să externalizeze pentru început activități 

mici. Aceasta e forma de responsabilitate socială corporatistă 

(un alt termen folosit în lumea ONG-urilor și a companiilor 

mari, care au departamente de specialitate, pentru acest tip de 

implicare în societate; pentru ele e foarte important ca pe 
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lângă impozitele pe care le plătesc, să vină și cu acest timp de 

implicare, care, desigur, se poate traduce în inițiative precum 

cele date ca exemplu de Mircea.  

VP: Știm că în țările avansate există foarte puternic 

activată partea aceasta umanitară, realizată prin implicarea 

domeniului corporatist în societate, dar în România se simte 

mai puțin aerul acesta al dărniciei! 

FS: Vreau să vă spun că în ciuda lipsei unei legislații clare 

în acest sens, care să stimuleze companiile, totuși domeniul 

CSR există și funcționează în țara noastră, chiar noi ASSOC 

avem o colaborare cu una dintre companiile din Baia Mare, 

care ne dă o serie de activități pe care beneficiarii noștri, 

persoane cu dizabilități, le realizează. Colaborăm foarte bine 

de ani buni de zile deja, compania ajutându-ne și cu dotări, au 

cumpărat multe lucruri pentru un centru pe care îl avem 

pentru tineri cu dizabilități, cu ce avem nevoie prin casă, ei 

vin și ne ajută.  

VP: Acesta este un exemplu, dar vin și altele după el? 

FS: Ar trebui să vină. Este în discuție, pentru că s-a reluat 

activitatea unităților protejate (care fuseseră abandonate în 

urmă cu trei ani, prin Legea 448/2006 a persoanelor cu 

dizabilități); acum însă s-au reînființat aceste unități protejate, 

care vor angaja mai multe persoane cu dizabilități. Suntem și 

noi acum într-un proces de reautorizare a unității protejate, 

lucru care e puțin mai dificil, pentru că cel puțin 75% din 

produsul realizat trebuie să rezulte de la persoane cu 

dizabilități.  

Ceea ce înseamnă fie o manoperă foarte mare, fie 

echipamente care să producă și care să fie acționate de 

persoanele cu dizabilități; de aceea e puțin mai dificil să 

găsim domeniul de activitate în care persoanele cu dizabilități 

pe care noi le asistăm, cu care lucrăm deci, să poată presta 
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acele activități, iar produsele să fie solicitate de către firme, de 

către clienți.  

VP: Vobeam anterior și despre importanța AJOFM-urilor.   

FS: Noi avem întreprinderea socială cu numărul 1 înființată 

în județul Maramureș). Doamna director Oana Oșanu știe toate 

demersurile noastre, și tot ce facem; iar în plus e sufletistă și 

vrea să ajute atât cât poate oriunde e nevoie. Avem nevoie să 

amendăm legea economiei sociale, să aducem îmbunătățiri și 

chiar o reîmprospătare și reorganizare a acesteia.  

MD: Apropo de această lege 448/2006, a unităților protejate, 

în conținutul ei spune că o astfel de unitate protejată autorizată 

poate să fie orice entitate de drept public sau privat, cu 

gestiune proprie, dar, ce mi se pare interesant, e faptul că și o 

persoană fizică autorizată se poate încadra aici, dacă este 

persoană cu dizabilități. Acest aspect este foarte important de 

știut, pentru că o dată ce obții statutul de unitate protejată, nu 

mai ești legat neapărat de un ONG.  

Dar e mare lucru, raportat la întreprinderea socială, pentru 

că aceasta trebuie să obțină autorizație de la AJOFM, dar 

unitatea autorizată nu e legată de această instituție, ea lucrează 

direct cu autoritatea națională.  

VP: Cât de mult o să ajute partea de economie socială, de 

inserție socială, faptul că se revine la unitățile protejate? 

FS: Cu siguranță o să ajute. Dar, legat și de legea 448, a 

persoanelor cu dizabilități și a unităților protejate autorizate, 

iarăși e un conflict de termeni din punctul meu de vedere. 

Propunerea noastră, care a fost înaintată în scris acum mai 

bine de un an Ministerului Muncii (după desființarea 

unităților protejate în urmă cu câțiva ani) a fost aceea de a nu 

mai exista o altă reglementare, pentru că nu doar persoanele 

cu dizabilități sunt persoane vulnerabile, nu doar ele trebuie să 
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lucreze în economia socială; așa că noi, ASSOC, am propus 

să se amendeze legea economiei sociale, în sensul în care, 

orice persoană vulnerabilă să poată fi cuprinsă.  

Inclusiv migranții – pentru că noi avem și proiecte în care 

lucrăm cu migranți, la Șomcuta Mare – ei până învață limba și 

se adaptează mediului nou, sunt persoane vulnerabile, dar 

totuși au un potențial de muncă extraordinar. Până se 

adaptează, au nevoie de un mediu protejat, în care să fie 

consiliat, sprijinit, să i se vorbească în limba lui, sau o limbă 

pe care o înțelege, să fie asistat de consilieri de orientare 

ocupațională. Înainte de a merge pe piața liberă a muncii, are 

nevoie de această zonă tampon, oferită de un mediu protejat, 

pentru a se adapta, iar această zonă tampon poate fi oferită 

chiar de întreprinderile sociale.  

De aceea, astfel de proceduri nu trebuie reglementate 

separat, în legi diferite, ci pot fi reglementate prin legea 

specifică economiei sociale, care să cuprindă tot ce înseamnă 

grupuri de persoane vulnerabile, iar legea 448 să rămână 

pentru a reglementa doar domeniul dizabilității, dizabilitatea 

fiind doar o latură a conceptului de vulnerabilitate, așa cum 

am discutat până aici.  

Propunerea noastră cuprinde astfel de elemente, care să fie 

clarificate distinct (fără să se suprapună unele cu altele sau să 

se bată cap-în-cap în două acte normative), să fie proceduri 

simplificate, fapt care să ducă până la urmă și la o mai bună 

gestiune a resurselor din partea statului și o mai bună 

monitorizare și verificare a domeniului și ar ușura mult atât 

munca lui, cât și a noastră. O să înaintăm aceste propuneri 

prin parlamentarii noștri locali și sperăm ca de data aceasta să 

avem succes.  

VP: Mircea, pentru că ești la început pe drumul acesta, îți 

urez să ai parte de succes și te așteptăm cu drag să revii cu 
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povestea primei unități de economie socială. Și sper să ne 

reîntâlnim de asemenea și cu domnul Sălăjeanu, să continuăm 

dialogurile despre asistență socială, despre inserție, despre 

astfel de teme foarte necesare societății noastre.  

FS: Mulțumim pentru invitație, iar în context final, să le 

mai spunem cititorilor că anul acesta, de Ziua Asistentului 

Social, sărbătorită la nivel mondial, avem o temă foarte 

importantă; ea este legată de solidaritatea socială și de rolurile 

sociale pe care le avem, deopotrivă ca beneficiari, dar și ca 

ofertanți de servicii sociale.  

VP: Vă mulțumesc pentru dialogul de astăzi și sunt 

convinsă că fiecare om este pus de Divinitate exact acolo 

unde este menit el să fie și știe ce are de făcut.  

 



Viorica Pârja  –  Orizonturi interioare: dialoguri cu modelatori de caractere umane 

77 

 

COPIII ȘI PANDEMIA    

– cu Mădălina Palfi și Victor Paul Kirițescu –  

 

Nu vei zări niciodată un curcubeu dacă te uiți întotdeauna în jos.  

(Charlie Chaplin) 

 

VP: În capitolul de față vă propunem un dialog despre 

copii, despre viața lor în această perioadă. Cu ajutorul 

specialiștilor vrem să vedem cum i-a afectat pandemia pe 

copii; ce am făcut noi pentru ei; ce au făcut școala, părinții, 

comunitatea, astfel încât să minimizăm efectele negative 

asupra lor. Vom discuta tema cu psihologul Mădălina Palfi și 

cu doctorul Victor Paul Kirițescu. Sper că dialogul ne va 

ajuta să facem un tablou – și cu bune și cu rele – al acestei 

perioade, pentru că sunt convinsă, pe fiecare dintre noi ne-a 

afectat, într-un fel sau altul, dar până la urmă aceasta este 

viața și trebuie să îi facem față.  

De aceea, înainte de a intra în detalii specifice temei, 

despre copii și pandemie, v-aș ruga pe fiecare să faceți un 

tablou general asupra perioadei pe care am traversat-o, care 

s-a prelungit destul de mult și care se pare nu se dă plecată 

cu una cu două.  

MP: Perioada aceasta a fost dificilă pentru noi toți, în 

primul rând pentru că a fost foarte diferită de tot ce am trăit 

până acum și de tot ce știam înainte. Dacă în primele luni 

multora nu ne venea să credem că trăim așa ceva, ei bine, 

încetul cu încetul ne-am dat seama că într-adevăr pandemia 

face parte din realitatea noastră. Întotdeauna, în momentul în 

care ne schimbăm tabieturile, obișnuințele sau lucrurile pe 

care le facem constant, avem o perioadă de acomodare, care 

presupune un anumit grad de stres, perioadă traversată de 

fiecare cum poate, în funcție de resursele pe care le are.  
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Dar din punctul de vedere al psihologiei (cu care sunt 

perfect de acord) nu există în viața umană vreo perioadă 

100% negativă, sau 100% pozitivă; în tot cumulul acesta de 

evenimente negative, cred că putem să găsim și părți pozitive. 

Într-adevăr, oamenii au venit mai mult la cabinet cu tulburări 

depresive, sau cu anxietate, dar, pe de altă parte, am întâlnit și 

oameni care și-au dezvoltat alte abilități, sau care au apreciat 

foarte mult timpul petrecut acasă cu persoanele apropiate; pe 

foarte mulți perioada aceasta i-a făcut să înțeleagă că viața e 

scurtă și e important să ne bucurăm de oamenii de lângă noi și 

pe care îi iubim.  

VP: Ieri a trecut, mâine nu știm cum va fi, astăzi însă 

contează. Domnule doctor, am văzut că v-ați dezvoltat și un 

hobby în perioada aceasta.  

VPK: Odată cu impunerea unor restricții, inevitabil, până 

să ajungem la angoasele depresive, trebuie să parcurgem (unii 

fără să ne dăm seama, alții în mod conștient) momentele de 

introspecție, momentele acelea în care ești doar tu cu tine și 

începi să te gândești ce ai putea să faci ca să-ți fie bine. 

Indiferent dacă acceptăm sau nu situația exterioară, ea ne va 

afecta într-un fel sau altul. Contează foarte mult cum punem 

problema, cum ne punem noi în problema respectivă.  

Din punctul acesta de vedere, copiii și tinerii au fost cei 

mai vulnerabili; așa e de foarte multe ori la orice fel de 

schimbare socială. Pe de o parte, ei se pliază mai ușor la 

schimbare, dar, pe de altă parte, îi afectează cel mai mult pe 

plan intern, emoțional.  

VP: Tocmai de aceea v-am invitat să discutăm împreună 

acest subiect, pentru că deși aparent sunteți din domenii 

diferite (psihologie și respectiv medicină), aveți foarte multe 

puncte comune.  
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VPK: E evident că prin toată povestea asta cu pandemia, 

unii copii s-au redescoperit; alții, atunci s-au descoperit pentru 

prima dată; alții, din păcate, au fost nevoiți să treacă prin 

situații neplăcute, iar dintre cei cu care eu am interacționat, 

am constatat, așa cum a spus și doamna psiholog, exact 

esența: unii au avut părți mai mult negative, alții părți mai 

mult pozitive. Era evident că se va întâmpla așa. 

VP: Ne întoarcem la copilul cel mai mic (care, credem noi, 

nu înțelege ce trăiește, dar adună în căpșorul lui de toate. Sau 

la tinerii vulnerabili (pentru că dumneavoastră veniți dintr-o 

instituție care ajută o categorie de tineri să se integreze, să se 

reabiliteze, să se detoxifieze de multe lucruri care le-au 

afectat viața). Pe toți ne-a cam luat pe nepregătite! 

MP: Așa este, ne-a luat pe nepregătite, dar important e să 

punctăm aici că atât copiii, cât și adolescenții fac parte dintr-

un sistem, în primul rând din microcelula familiei. De aceea, 

în mare parte emoțiile lor sunt ghidate de emoțiile părinților. 

Pentru că mai ales până în jurul vârstei de 10-11 ani, copilul 

este oglinda a ceea ce se petrece în familie, a relațiilor dintre 

părinții lui și în același timp a emoțiilor pe care le dezvoltă 

părinții.  

Dacă o să avem un adult anxios în familie, care catastrofează 

aspectele negative ale acestei pandemii, cu siguranță vom 

regăsi aceste trăiri și la copii; chiar dacă teoretic ei ar putea să 

aibă anumite resurse ereditare, nu și le pot dezvolta și 

valorifica pentru că nu primesc modelele din jur, necesare 

acestei dezvoltări. În momentul în care facem o radiografie a 

microclimatului familial și identificăm probleme cu acești 

copii, sau cu adolescenții, atunci cu siguranță trebuie să 

vorbim cu părinții lor și să vedem cum fac ei față pandemiei și 

ce explicații le dau copiilor.  



Viorica Pârja  –  Orizonturi interioare: dialoguri cu modelatori de caractere umane 

80 

 

Chiar dacă ne-a luat pe nepregătite situația, totuși, noi, ca 

adulți, avem niște tipare pregătite și știm că există soluții la 

orice probleme, chiar și atunci când trecem prin momente 

foarte grele, iar psihicul nostru a învățat de-a lungul vieții că 

orice perioadă este trecătoare, inclusiv perioadele neplăcute. 

Copiii, includ aici și adolescenții, nu au aceste tipare formate; 

foarte mulți dintre adolescenții care au venit la mine la cabinet 

sunt depresivi, fiindcă au impresia că nu se mai termină. Ei 

spun: „dacă așa va fi viața mea de acum încolo, nu-i văd 

rostul!”  

De aceea, noi, adulții, despre aceasta trebuie să îi învățăm, 

că orice perioadă grea este trecătoare, și că în momentul când 

ne confruntăm cu astfel de probleme, să nu ne gândim „de ce 

a apărut situația asta?”, „de ce mi se întâmplă mie?”, „de ce ni 

se întâmplă nouă?” Pentru că astfel de lucruri nu le putem 

controla; trebuie să ne limităm și să ne raportăm doar la ceea 

ce depinde efectiv de noi. De aceea, cum spunea și domnul 

doctor, e mult mai util să ne raportăm la ce am putea face 

fiecare dintre noi ca să ne fie mai bine, ce hobby-uri avem, 

sau cum să ne reorientăm și reorganizăm astfel încât, chiar 

dacă e o perioadă mai puțin plăcută, totuși să mergem mai 

departe și să ne dezvoltăm pe alte laturi.  

VP: Într-adevăr, părintele este pentru copil plasa lui de 

siguranță; așa cum reacționează părintele, așa reacționează 

și copilul. Avem însă și tendința să tratăm copilul ca pe un 

adult, mai micuț, sau ca pe o persoană care nu înțelege nimic, 

pe când, de fapt, angoasele lui sunt mai mari decât ale 

părinților. Sau mă înșel? 

VPK: Nu, nu vă înșelați. Acum mă gândeam că mă găsesc 

într-o situație ușor inconfortabilă, de un an și ceva. Ultima 

dată când am mai discutat noi aici în studio la dumnevoastră, 

vă spuneam că una dintre cele mai grave dependențe este cea 

dată de calculator. Ei bine, imaginați-vă că după ce a început 
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nebunia cu această pandemie și copiii au intrat în sistemul 

educativ online, a trebuit să regândesc toate valorile legate de 

adicție (adicția față de calculator, față de telefonul mobil), în 

așa fel încât să găsesc punctele pro și să descopăr ce se poate 

face pentru a diminua efectele.  

Există foarte-foarte mulți tineri care au realizat (din păcate, 

pe pielea lor) care sunt efectele statului la calculator ore în șir. 

Din comoditate, de exemplu, copiii au tendința ca și în pauzele 

dintre orele online să stea tot acolo pe scaun, în fața 

calculatorului și nu fac mișcare; nu vor să se ridice de pe scaun 

pentru că mai stau de vorbă între ei (exact ca la școala clasică), 

diferența fiind că acum sunt obligați să discute în mediul 

online, prin intermediul calculatorului și ajung să stea ore 

întregi în aceste poziții, care, fără să își dea seama, aduc grave 

atingeri sănătății lor: sistemului nervos central, sistemului 

periferic, musculaturii, oaselor.  

Gândiți-vă că ei sunt în dezvoltare; foarte mulți dintre ei, în 

perioada pandemiei, au renunțat la activitățile sportive. Sunt 

unii pe care cu greu am reușit, acum când s-a mai liberalizat 

situația, să-i readucem la activități sportive. E foarte greu 

după ce pierzi niște abilități, să le recâștigi; e o muncă dublă: 

prima dată de a învinge comoditatea, care s-a instalat, și a 

doua, de a recupera propriu-zis abilitățile pierdute. Pe de altă 

parte, dacă e să ne referim strict la cei cu care am avut contact 

mai mult în această perioadă, am să vă spun că un aspect 

pozitiv a fost acela că li s-a întrerupt comunicarea cu mediul 

de risc (prin statul acasă), care la unii a funcționat, a fost 

foarte bine pentru ei.  

VP: Totuși, nu s-a întrerupt la toată lumea. 

VPK: Nu s-a întrerupt la toată lumea, așa este. Dar partea 

la care s-a întrerupt a avut beneficii, chiar dacă ele au venit cu 

unele momente de tensiune. Și mă refer de exemplu la 
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momentul acela când părinții se trezesc cu copiii mai mult în 

casă decât erau ei obișnuiți înainte, și își aduc aminte că 

trebuie să interacționeze cu ei, dar totodată își aduc aminte și 

de problemele pe care le-au avut cu copiii și pe care, pe 

undeva, le-au lăsat în așteptare, în speranța că se vor rezolva 

de la sine, dar ele nu s-au rezolvat.  

Acum, a venit momentul adevărului, exact cum spunea 

doamna psiholog: momentul acela când stai mai mult cu 

familia, atunci încep să se regleze multe dintre rotițele acelea 

care nu mai erau angrenate în mecanismul acesta al familiei. 

Pentru unii a fost bine. Pentru alții, în schimb, nu. Lor le-a 

creat crize, unele chiar mari, profunde. Toți oamenii simt 

nevoia de a socializa, dar copiii cu atât mai mult. Or, la copii, 

schimbările în ritmurile și felurile lor de a socializa pot 

produce uneori alunecări foarte periculoase.  

Acum o să pun degetul pe rană, știind că avem alături de 

noi un specialist care poate să dezvolte ceea ce spun acum: 

una dintre cele mai profunde adicții este cea de jocurile de 

noroc, și legată de calculator, de aceste jocuri, care nu se mai 

termină.  

VP: Și care nu te învață numai lucruri bune. Pentru că unii 

spun că învață multe lucruri bune, dar învață și să mintă, să 

păcălească, să însușească lucruri care nu le aparțin, virtual, 

dar realitatea e la un pas, nu mai e un joc și nu se suprapune 

pe virtual... 

MP: Cel mai rău este că învață să se raporteze la o lume 

virtuală care nu există. În loc să își folosească abilitățile, 

psihicul și să caute căi de adaptare și evoluție în lumea reală, 

ei se refugiază în acele jocuri și își creează mecanisme de 

adaptare specifice jocului. Le place lumea virtuală pentru că 

în jocurile de acolo pot fi oricine, sau se pot schimba, sau 

dacă îl supără un personaj de acolo, poate să îl anuleze.  
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În lumea reală nu poate schimba lucrurile cum vrea el, nu 

poate să modifice faptul că nu e așa bun la matematică, sau nu 

știe limba franceză (de exemplu). Și atunci, cu cât stă mai 

mult în lumea virtuală, cu atât va fi mai nemulțumit și mai 

frustrat de viața reală pe care o are, pentru că are impresia că 

aici nu are dreptul de a alege; dar capcana e că în lumea 

virtuală dreptul de a alege e doar o idee, o ficțiune, alegi ceva 

care nu există. Atât de puternic e mirajul acestei lumi virtuale 

încât sunt păcăliți chiar și adulții, darămite copiii, care deabia 

acum se formează și încă nu cunosc toate părțile lumii reale.  

VP: Școala online are desigur și efecte bune, dar are și 

multe altele neplăcute. Ea privează copilul de pauze, de jocul 

în mediul real, de întâlnirile cu prietenii, de activitățile cu 

care era obișnuit, în mediul real, social, produce grave 

prejudicii acestuia. Părinții se văd neputincioși, spun mereu 

că nu au ce să le facă; copilul își ia consola și se așează la 

calculator pentru un nou joc, alt joc...  

MP: Exact, în prima parte, părinții se declară mulțumiți, 

pentru că au puțină liniște, sau că măcar știu că stând acasă 

copilul e în siguranță. Dar acesta e un lucru pozitiv doar de 

scurtă durată, pe termen lung, însă, ne dă foarte multe 

complicații, pentru că așa cum a punctat și domnul doctor, 

apar efectele fizice și psihice. Avem foarte mulți adolescenți 

care deja sunt extrem de irascibili, nervoși, au dureri de cap, 

de ochi, pentru că fizic, biologic, organismul nu e pregătit să 

interacționeze atât de mult cu lumea virtuală.  

VPK: Timp de mai bine de jumătate de secol, în lumea 

medicală, a fost ignorată nevoia creierului de a se oxigena. S-

a plecat de la ideea că dacă aerul din jur e bun, mai facem o 

ventilație în plus, la clădirile mai înalte o să avem grijă ca 

aerul proaspăt să intre prin trei locuri, nu pe unul singur și așa 

mai departe. La un moment dat, prin 2015, dacă nu mă înșel, 

în Japonia s-a făcut un studiu care a scos la iveală faptul că 
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persoanele care au posibilitatea să iasă afară și să își 

oxigeneze creierul, dau un randament mai bun pe intervalul 

studiat (era un interval de 6 ore), decât cei care au stat și s-au 

oxigenat în același mediu unde și lucrau, în altă încăpere, dar 

în aceeași clădire.  

Înțelegem astăzi cât de mult am privat, în general, societatea, 

prin carantinarea aceea atât de agresivă pentru sănătatea psihică. 

Pe de altă parte, referindu-ne la copii, într-adevăr mamele, 

părinții, bunicii au fost mulțumiți că e copilul acasă, nu mai are 

bătaie de cap să îi poarte grija pe unde umblă și ce-o face. Ceea 

ce s-a scăpat din vedere este faptul că pe piața divertismentului 

online, marea parte a jocurilor sunt violente, indiferent că ele 

conțin scenarii de jocuri de contact, de armată, de raliu cu 

mașini, sau alte vehicule; toate au încărcătură mare de violență.  

Și, prin urmare, în felul acesta se dezvoltă un caracter 

violent la copii; el se pune în postura personajului din acel 

joc, după care, în realitate, dacă va fi pus vreodată într-o 

conjunctură asemănătoare, atunci se va bloca, tocmai pentru 

că nu se mai poate erija în personajul fictiv din joc, nu are 

atuurile, puterile, resursele din acel joc. Se va trezi într-o altă 

lume, despre care nu credea că poate să fie reală, dureroasă, 

cu factorul senzitiv la 100%. În joc, dacă nu mai putea la un 

moment dat, închidea calculatorul și gata; în realitate nu 

funcționează așa lucrurile.  

MP: Și în același timp, jocurile le dau o percepție eronată 

asupra vieții, pentru că până la 9-10 ani, ei nici nu prea înțeleg 

în plan real conceptul de „moarte”, dar în plan virtual își 

omoară ceilalți adversari și ajungem să avem copii care să 

spună, cum îmi zic mie la cabinet: „mă enervează x de la 

școală, o să îl omor și gata”. El astfel își asumă un 

comportament și anumite lucruri pe care nici nu le înțelege 

măcar în semnificația lor, el se raportează total la acea lume 

virtuală, de unde le-a copiat.  
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VP: Stând foarte mult în realitatea virtuală, când ies în 

lumea reală, se adaptează destul de greu, nu mai recunosc 

regulile, nu le acceptă, nu se pot integra...  

MP: Exact! Vine de acolo cu aceleași roluri virtuale, 

prințesa Sofia sau Luptătorul Singuratic, sau mai știu eu ce 

mare pirat și unii copii se supără dacă nu sunt apelați și luați 

în considerare conform personajului cu care se identifică.  

VP: V-aș propune să vorbim și despre un alt aspect al 

statului acasă, pentru că am văzut niște studii unde în 

procente foarte mari, deopotrivă privitoare și la adulți și la 

copii, se vorbea despre creșterea violenței domestice. Stând 

sub același acoperiș în fiecare zi, negăsind activități care să-

ți umplă timpul în mod plăcut, ajungi la ceartă, la scandal, la 

la violență verbală și fizică... 

MP: Problema e că pandemia ne-a pus față-în-față cu 

punctele mai puțin bune din relațiile noastre. Noi suntem 

tentați să negăm lucrurile care nu funcționează, atât cele 

raportate la propria persoană, cât și cele referitoare la relațiile 

pe care le avem. Peste 25-30% din cuplurile din prezent au 

probleme de relaționare, dar care, prin stilurile de viață de 

dinainte (de exemplu, nu se vedeau cu zilele, sau doar în 

câteva momente pe zi, stăteau seara înainte de culcare cu 

copilul câteva minute), le negau, le băgau sub preș și păreau 

că nu mai există.  

În momentul când au fost nevoiți să stea aproape non-stop 

împreună, balaurii aceia au ieșit de sub preș și s-au 

transformat în comportamente agresive; în violență, în primul 

rând verbală, psihică, dar ajungând și până la violențe fizice. 

Iar copiii au fost prinși din nou la mijloc. Am avut cazuri în 

care mi-a fost adus copilul la terapie, pentru că era nervos, 

agitat, cu tendințe depresive, și când am ajuns la celula 

familiei și la ce se petrece acolo, am descoperit că de fapt 
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mama era supusă unor tratamente destul de urâte din partea 

soțului, iar doamna avea un comportament defensiv și de 

negare, spunându-i fetiței că ea nu trebuie să se bage în relația 

lor și că acelea sunt lucruri de adulți.  

Iar fetiței îi era frică în fiecare zi că mama poate să 

pățească ceva. Deci, nu putem avea copii sănătoși, într-un 

mediu nesănătos, sau dezechilibrat. Și aș dori să tragem un 

semnal de alarmă: dacă vrem să avem grijă de copiii noștri, 

atunci în primul rând trebuie să avem grijă de cuplul nostru.  

VP: Cum va  crește copilul din exemplul dat, și ca el fiind 

mulți, mulți alții? 

VPK: Traumatizat, desigur. Prima reacție a copilului este 

tendința de a se interioriza, el crede că dacă se interiorizează 

diminuează cumva scandalul, chiar dacă el nu este parte a 

ceea ce se întâmplă acolo.  

VP: Sau crede că din cauza lui se petrec acele lucruri.  

VPK: Crede că din cauza lui, dar mai mult decât atât, el 

trăiește senzația aceea că dacă se bagă în scoica lui, dacă se 

ascunde acolo, o să scape de conflictul din casă, pe de o parte, 

și poate că, pe de alta, diminuează din amplitudinea conflictului. 

Ceea ce duce la depresie din ce în ce mai severă, iar la copii 

recuperarea e mult mai grea decât în cazul adulților.  

MP: După aceea, apar complexele de inferioritate, 

neîncrederea în propria persoană, mari probleme în adaptarea 

socială și așa mai departe.  

VP: Sau învață și mai târziu face și el exact ce a văzut în 

familie. 

MP: Clar, când avem astfel de situații, există două 

posibilități în dezvoltarea ulterioară a copiilor: ori să copieze 

și să facă la fel, ori să se poziționeze total împotriva acelor 
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tipuri de comportamente. Dar pentru a fi împotrivă, trebuie să 

ai puterea să iei din mediu lucrurile pozitive și să le înveți, 

pentru că puterea exemplului e foarte mare, și chiar dacă nu 

ți-a plăcut ce ai văzut și nu vrei să faci la fel, efectiv într-o 

situație de ceartă (de exemplu) când vei fi adult, nu ai 

mecanisme să faci față, și atunci reproduci singurul tipar pe 

care l-ai văzut, anume cel al comportamentului negativ, 

observat în familie.  

Dacă nu are momente de introspecție, pentru a conștientiza 

ce ar fi putut să facă și să lucreze cu sine însuși pentru a-și 

remodela comportamentul, atunci va da curs, de fiecare dată, 

acelor tipare, chiar dacă nu este de acord cu ele, sau e chiar 

total împotriva lor.  

VP: Putea să fie perioada aceasta altfel de cum a fost și 

este? Puteam fi găsite alte soluții? 

VPK: Puteam să găsim alte soluții, dar să fie altfel nu. 

Trebuie să fim corecți și să spunem lucrurilor pe nume: 

pandemia aceasta ne-a afectat pe toți, toată omenirea și pe 

fiecare individ în parte. Din ce a fost greșit, din deciziile luate 

greșit ar trebui trase învățămintele de rigoare – și aici mă refer 

la deciziile mari, importante, care afectează toată societatea. 

Pe de altă parte, singurul aspect pozitiv în toată pandemia a 

fost, pentru foarte mulți, faptul că s-au redescoperit, s-au 

redescoperit ca individ, s-au redescoperit în cupluri; sunt 

familii care s-au închegat în pandemie.  

Gândiți-vă că au fost oameni care dacă înainte nu mai 

aveau timp de atâta muncă,  dintr-o dată s-au trezit că nu mai 

au unde să se ducă la muncă; și a fost o dramă. Au reușit să 

treacă peste drama aceea readaptându-se. Vorbim aici de 

oameni mari, de adulți. În cazul copiilor, șocul nu a fost atât 

de puternic, decât poate cam spre vară; până atunci, a fost 

entuziasmul acela că nu mai merg la școală, apoi a fost ceva 
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nou și întotdeauna noul captează atenția copiilor, și poartă cu 

el un dram de pozitivitate; se pleacă cu entuziasm, dar încet-

încet, pe măsură ce a început să vină vremea bună, când ar fi 

putut să iasă afară, să se joace, să socializeze cu prietenii, ei 

bine, abia atunci au început copiii să simtă cu adevărat o 

oarecare presiune.  

Debușeul a fost că nu au mai avut aceeași rigoare ca la 

școala clasică. Acesta a fost pericolul pe care nu l-au înțeles 

foarte mulți: că ei, copiii, nu au mai fost la fel de ancorați în 

disciplina unui program, a unui orar corect făcut.  

MP: Ipotetic, aici puteau să intervină părinții și să le facă 

un program și un orar. E foarte important să avem un 

program, pentru că foarte mulți copii nu au abilitățile necesare 

să se ancoreze, să se disciplineze, să își proiecteze singuri 

obiectivele, să se organizeze și să se motiveze pentru a le 

atinge. De aceea, ar fi fost bine ca părinții să le facă un 

program, care să cuprindă chiar și ieșitul afară, jocul, mersul 

în parc, să aibă apoi partea de învățat online, partea de pauze, 

despre care spunea domnul doctor și care sunt foarte 

importante să fie realizate corespunzător.  

Părinții trebuiau să le spună că mai bine stau cu prietenii 

după ore, dar pauzele  trebuie respectate, să iasă să bea un 

pahar cu apă, să facă niște exerciții fizice, să meargă pe 

balcon să ia o gură de aer, să își odihnească ochii etc.  

VP: Dar dacă nici părintele nu știe treaba asta? 

MP: Ca adult, dacă ești atent cât de cât, poți să îți dai 

seama singur de aceste lucruri, chiar dacă nu le știi explicațiile 

științifice, poți să realizezi, totuși, că unele lucruri sunt bune, 

altele mai puțin bune, sau chiar rele. Sau, prin similitudine cu 

programul din școala clasică, ar fi putut să își dea seama că și 

acasă copiii au nevoie de o disciplină și organizare asemănătoare, 

pentru ca lucrurile să decurgă bine.  
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VPK: Mă gândeam acum și la alimentația copiilor, pentru 

că atâta caz s-a făcut pe o masă caldă, pe tot felul de alte 

asemenea tentative de îmbunătățire a hrănirii copiilor școlari. 

Ce credeți că s-a întâmplat cu toată povestea asta când școala 

s-a făcut de acasă? 

VP: Au mâncat haotic, sau n-au mâncat, au mâncat orice, 

oricând, fără să respecte programul de masă... 

VPK: Exact. Și, mai grav, a fost când părinții le-au dus 

mâncarea la calculator, pentru că e copilul la ore, așa că nu îl 

mai cheamă la masă, cum era normal, acum copilul mănâncă 

uitându-se în calculator, sau în telefonul mobil. Uitând că la 

fel de dăunător e și mâncatul cu ochii în televizor. În astfel de 

momente, sistemul nervos central e dereglat; el are nevoie să 

regleze anumite circuite pentru anumite activități, pe care le 

desfășoară în mod normal organismul; or, făcându-le grămadă 

unele peste altele, rezultatele vor fi negative.  

VP: Cred că noi, ca societate, am tratat destul de superficial 

problemele copiilor, derivate din pandemie, inclusiv cele 

privitoare la stres, depresie, anxietate. Până la urmă, 

anxietatea este reacția directă a ceea ce vezi în jur. Și ce am 

văzut? Suferințele sistemului sanitar, pe de o parte, pe cele ale 

sistemului educațional, pe de alta, dereglarea mecanismului 

familial, scârțâind și el din multe încheieturi... Și ne-am trezit 

cu niște copiiși adolescenți care trăiesc într-o lume virtualo-

reală; de multe ori nici nu știu care e realul și care imaginarul, 

nu se mai pot adapta, văd în orice numai rău.  

Am citit comentariile unor liceeni, care m-au îngrozit pur 

și simplu, când am descoperit cât de negativ și trist pot să 

gândească, ce perspectivă neagră văd în față!  

MP: Aici, adulții, părinții ar trebui să intervină și să le 

explice într-o manieră cât mai realistă ceea ce se întâmplă. 

Pentru că dacă nu există o comunicare în familie, copiii și 
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adolescenții își fac propriul scenariu, care de foarte multe ori 

nu este un scenariu real. Nici măcar noi, ca adulți, nu 

înțelegem anumite lucruri, darămite ei. Iar atunci când nu 

înțelegem ceva, începem să ne temem, să fim nesiguri, să ne 

îngrijorăm, sau stresăm, deci să dezvoltăm emoții negative. 

Iar pe baza lor, mintea noastră începe să proiecteze și dezvolte 

apoi scenarii negative.  

De aceea, e important să discutăm cu copilul și despre 

emoții, să îi spunem că și noi ne simțim câteodată agitați, nu 

știm ce se întâmplă, sau suntem stresați, avem impresia că nu 

o să facem față; dar toate acestea sunt normale și trecătoare, 

așa că pentru a naviga mai ușor peste perioada când ne simțim 

astfel e util să ne gândim ce avem bun, totuși, în acele 

momente: avem bun faptul că suntem împreună, că suntem 

sănătoși, că avem ce mânca sau unde locui și așa mai departe. 

Adică să identificăm lucrurile pozitive, care sunt resurse 

psihologice de susținere emoțională și mentală pentru 

perioadele grele.  

Adolescenții despre care vorbeai sunt aceia care nu își mai 

identifică resursele și au impresia că totul este o catastrofă. Dar 

ca să avem copii și adolescenți echilibrați, ar trebui să avem 

adulți echilibrați, iar noi, ca societate, tocmai aici am greșit: nu 

am făcut suficient ca să ajutăm adulții să se echilibreze și nici 

în continuare nu investim în această direcție.  

VP: Domnule doctor, veniți dintr-un domeniu cu foarte 

multe probleme, care probabil v-au împiedicat în perioada 

aceasta și să vă desfășurați activitatea în mod normal. Cum v-

ați adaptat, ce strategii ați găsit? Cum ați echilibrat faptul că 

nu v-ați putut duce în școli, nu v-ați putut întâlni efectiv cu 

copiii...? 

VPK: Surpriză!... 

VP: V-ați întâlnit...! Online! 
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VPK: Da! A fos o provocare, e adevărat, dar ne-am adaptat. 

Am găsit diverse resurse, filmulețe, care nu le fuseseră 

prezentate în anii trecuți, pe care am reușit să le arătăm acum; 

am reușit să avem discuții cu ei imediat după aceea, în așa fel 

încât să extragem învățăturile care trebuiau de acolo. Am reușit 

să le captăm atenția – și acesta a fost lucrul cel mai important – 

să stăm de vorbă cu ei, chiar dacă eram în mediul online. 

Desigur, nu-i același lucru ca în mediul natural, dar, decât 

deloc, tot a fost mai bine pentru că ceva am făcut.  

Din păcate, nu am reușit să facem tot ce trebuia din cauza 

faptului că nu am avut baza logistică necesară, materialele 

adaptate, dar am făcut pași concreți. Probabil că la același 

liceu de care vorbeați dumneavoastră, de exemplu, elevii au 

avut parte, de două ori pe săptămână, câte o clasă, de ore de 

dirigenție, cu specific pe adicții. E adevărat că în teritoriu, 

aceste ore online s-au făcut cu unele impedimente, de ordin 

tehnic (ba nu era semnal la net, ba cădea curentul, ba se bloca 

tableta, calculatorul, sau pățea ceva tehnologia).  

Impactul a fost mai mare în mediul rural. Deși copiii au 

fost dornici și pro-activi la ore, numărul lor nu a fost mare. 

Asta ne spune, pe de o parte, că nu toți copiii aveau acces la 

mediul online. Dar pe de alta, s-au găsit și soluții. Un mare 

merit pentru desfășurarea cât-de-cât în bune condiții a 

sistemului de predare online, îl au profesorii; au fost diriginți 

care și-au adunat copiii în clasă, pe serii (ca să poată sta 

distanțați) și acolo le-au proiectat de pe același calculator 

lecțiile pe un ecran, ca să aibă acces astfel toți. Jos pălăria 

pentru modul în care profesorii s-au implicat și încearcă să 

facă și ei față acestei cerințe.  

Trebuie să recunoaștem că distanțarea socială a fost 

singurul factor-ancoră pentru a merge mai departe; ai știut că 

acea distanțare îți dă o oarecare siguranță pentru ziua de 

mâine. Boala există și a produs cazuri dramatice de oameni la 
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care nici măcar nu te așteptai, pentru că erau sănătoși și totuși 

au dispărut dintre noi într-un timp record: 5-7 zile; alții au stat 

cu lunile în spital; și când auzi poveștile lor te cutremuri; 

darămite, acum, când avem și tineri în astfel de situații. E 

adevărat, formele nu sunt peste tot la fel de agresive și la fel 

de dramatice, dar ele există, nu trebuiesc negate.  

Oricând poate să apară o mutație la nivelul virusului care 

să facă ravagii și la copii.  

VP: Multă lume spune că valul III, sau valul IV, va fi valul 

bolilor emoționale sau psihice.  

MP: Da, așa este. Cred că ele deja vin, valul începe să se 

simtă. Chiar mă gândeam acum când vorbea domnul doctor, 

că ar fi necesar să punctăm faptul că nu înseamnă că 

pandemia aceasta ne-a furat un timp din viață – cum tot aud 

spunându-se. Dacă privim așa lucrurile, clar vom cădea în 

prăpastia depresiilor și tendințelor anxioase. Clipele de viață 

nu ni le fură nimeni, noi le trăim, și genetic, adaptativ, totuși 

dezvoltăm anumite comportamente și evoluăm chiar și în 

vremuri de acestea grele.  

De aceea trebuie să ne bucurăm de ceea ce avem, de lucrurile 

care încă sunt bune în viața noastră pentru că numai așa putem să 

ne menținem echilibrul și să mergem mai departe cu bine.  

VP: S-a schimbat lumea în care trăim? 

VPK: După mine, da, lumea s-a schimbat. O parte s-a 

schimbat în bine, o parte s-a schimbat în rău.  

VP: Balanța în care parte înclină? 

MP: Cred că suntem prea mici ca să ne dăm seama acum.  

VPK: Suntem, deocamdată, abia la început de drum.  
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VP: Sunt foarte mulți oameni care constată că lumea s-a 

schimbat în bine, că am învățat să fim solidari, să fim 

empatici, să ne respectăm mai mult. Dar există și alte multe 

exemple care ne contrazic.  

MP: Cu siguranță putem să spunem că lumea s-a schimbat. 

Cum s-a schimbat ea, răspunsul cred că îl putem primi deabia 

peste 10 sau 20 de ani, în momentul în care vom putea face o 

radiografie obiectivă a lucrurilor care s-au petrecut. Ca un 

final pozitiv al discuției, recomand tuturor să facem o listă cu 

toate lucrurile frumoase și să o ținem mereu aproape de noi, 

deopotrivă pe o foaie de hârtie, sau telefon (de preferat însă 

chiar să o scriem de mână), dar și mai bine în minte și în 

suflet; și să o consultăm permanent, pentru a conștientiza că 

nimic nu e 100% negativ.  

VPK: Binele există și va exista întotdeauna, indiferent de 

cât de sceptici sunt unii oameni, care se plâng de faptul că se 

duce societatea aceasta din rău în mai rău. Binele este în 

fiecare dintre noi, și trebuie doar să ne dorim să îl scoatem la 

suprafață și să îl manifestăm zi de zi. Și în fiecare dimineață 

să ne bucurăm că mai avem încă un răsărit de soare în lumea 

aceasta și încă o șansă de a trăi frumos.  

VP: Vă mulțumesc pentru sfaturi și pentru optimism. Viața 

e unică și nu trebuie să irosim nici măcar o zi! Ea ne oferă 

ceea ce îi cerem, dar mai întâi trebuie să dăruim! 
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PSIHOLOG ÎN SPITAL 

 - cu Ela Balaj - 

 

Sufletul omului nu e un vas de umplut, ci un foc ce trebuie aprins.  

(Plutarh) 

 

VP: De mult mi-am dorit să abordez o temă căreia, iată, 

acum i-a sosit rândul și cred că este mai mult decât bine- 

venită, ținând seama și de conjunctura în care ne trăim viața, 

sau ne trăiește viața pe noi. Vom vorbi despre nevoia de 

psiholog, nevoia de psiholog, mai ales în spital, unde s-au 

înmulțit bolile și necazurile, s-au înmulțit și gândurile 

medicilor, pe o parte, și ale personalului medical pe cealaltă 

parte, dar și ale pacienților.  

Am invitat-o la dialog pentru acest subiect pe doamna Ela 

Balaj, psiholog clinician la Spitalul Județean „Constantin 

Opriș", din Baia Mare. Stimată doamnă, aveți expertiză 

profesională în acest domeniu, veniți în contact cu foarte 

mulți pacienți și multe boli, fiecare pacient fiind unic în felul 

lui. Eu m-am gândit la nevoia de psiholog în spital ținând 

cont de conjunctura în care ne aflăm, dar putem să vorbim 

despre nevoia de psiholog în general, pentru că așa cum am 

discutat noi și cu alte ocazii, psihoeducația cam lipsește. 

EB: Eu vă mulțumesc pentru invitație, m-am bucurat foarte 

tare și mă bucur de fiecare dată când am prilejul să vorbesc 

despre nevoia de a ne îndrepta mai mult spre noi. Până la 

urmă, este nevoie de psiholog peste tot, așa cum bine ai spus; 

de ce? Pentru că trăim vremuri total atipice, vremuri care ne-

au prins pe nepregătite, nu se face psihoeducație, nu știm ce să 

facem atunci când viața este mai puțin bună cu noi, când ni se 

întâmplă tot felul de necazuri, când ni se întâmplă tot felul de 
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probleme, nu știm cum să ne gestionăm emoțiile, nu știm ce 

să facem cu ele și de multe ori nici nu le recunoaștem.  

Este nevoie de psiholog, lipsită de subiectivism, peste tot și 

mai cu seamă în spital. De ce? Pentru că în spital viața a 

devenit atât de stresantă: suntem ca peștii în apă: nici peștii nu 

mai văd apa, nici noi nu mai vedem stresul. Nu stăm, n-avem 

timp să ne oprim și să privim altfel lucrurile. Este nevoie de 

psiholog pentru că 5% din boli sunt genetice și 95% sunt 

datorate stilului de viață. Nici asta nu știm să o facem în așa 

fel încât să fim sănătoși.  

Este nevoie de psiholog pentru că boala este bio-psiho-

socială, boala nu este doar ceva biologic. Până nu demult, noi 

am considerat sau ne-am tratat doar pe partea biologică, 

organică, pentru că de foarte mulți ani am trăit pe afară și mai 

puțin înăuntrul nostru. Am să spun aceasta de foarte multe ori. 

Descartes a spus cândva „gândesc, deci exist!”, deci aceasta 

ne definește gândirea. A venit apoi Darwin, care a zis: „rezistă 

specia cea mai puternică”, adică „hai să ne încăierăm, să 

vedem care e mai tare”, și nu am ieșit bine nici unii, nici alții. 

A mai fost Newton, care a venit cu determinismul lui și a spus 

că „toate lucrurile sunt așa, într-un fel”.  

De 200-300 de ani, trăim astfel și poate că este momentul 

să ne oprim și să vedem cum putem aborda altfel sănătatea, în 

primul rând,  și apoi și boala. Boala, vă spuneam, este bio-

psiho-socială. Ce înseamnă asta? Este, pe de o parte, aspectul 

biologic, de care se ocupă medicul, iar medicina a avansat 

extrem de mult, medicii sunt foarte bine pregătiți. Este, apoi, 

partea socială, de care se ocupă cei din jurul pacientului, al 

omului în cauză. Să știți că în general oamenii din jur ne ajută, 

dar am întâlnit cazuri în care ne și încurcă rău de tot.  

Fie din neștiință, fie din nepuțință. Adică fie că nu înțeleg 

ce se întâmplă, fie își doresc atât de tare să ajute încât încurcă. 
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Chiar săptămâna trecută stăteam de vorbă cu un pacient de la 

spital și îmi spunea: „Doamna Ela, eu m-am săturat să fiu 

tratat ca un handicapat, eu nu sunt handicapat. Eu am o 

problemă pe care încerc să mi-o rezolv și toți cei din jurul 

meu mă cocoloșesc foarte tare.”  

Am luat atitudine. I-am spus: „Sunt foarte mândră de 

dumneavoastră, dumneavoastră știți cât puteți, până unde 

puteți și dacă dumneavoastră nu spuneți și nu vă exprimați, nu 

au cei din jur de unde să știe ce gândiți.” Revenind la ceea ce 

spuneam: există partea biologică, partea socială și mai este 

partea psihică. 

VP: Și cred că este cea mai importantă. 

EB: Mulțumesc frumos, eu spun aceasta de mult timp, din 

nou sunt subiectivă, nu putem să fim bine fizic, dacă nu 

suntem bine psihic. Am repetat aceasta ca un papagal și am să 

o repet de câte ori va fi nevoie. 

VP: Puțină lume înțelege că până ajungi la boală treci 

prin anumite etape. 

EB: Da, puțină lume întelege de ce, pentru că ajungem la 

un moment dat, facem lucrurile într-un fel foarte mulți ani și 

la un moment dat ajungem în ipostaza aceasta nu foarte 

plăcută, în care suntem diagnosticați cu o boală mai gravă, sau 

nu foarte gravă. La spital aud aproape în fiecare zi: „Nu am 

fost beteag niciodată”, sau „nu am fost bolnav niciodată.” 

Atunci pun câteva întrebări: „Ce ați făcut? Cât v-ați odihnit? 

Cât de mult v-ați relaxat? Cât de mult ați stat dumneavoastră 

cu dumneavoastră să vedeți ce anume vă deranjează? Cum ați 

putea să luați lucrurile altfel, încât să nu vă mai deranjeze? Ce 

ați mâncat? De câte ore ați mâncat? Cât ați dormit?”  

Sunt niște comportamente mici și enervante, vă spun din 

proprie experiență, sâcâitoare, dar foarte importante și cauza 
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este departe. Adică noi facem asta foarte multă vreme, iar la un 

moment dat se întâmplă și atunci nu înțelegem de unde ni se 

trag lucrurile acestea. De aceea este nevoie de psihoeducație, de 

aceea este nevoie de psihologi în spital, de aceea este nevoie de 

psihologi pentru o conștientizare a lumii, a faptului că fiecare 

dintre noi suntem responsabili de viața proprie, că viața proprie 

este responsabilitatea noastră și, de asemenea, sănătatea este 

responsabilitatea noastră. 

VP: Foarte frumos spus. Tu îți desfășori activitatea în 

cadrul celui mai mare spital din Maramureș, Spitalul 

județean „Constantin Opriș”. Câți psihologi sunteți în spital? 

Cât de importantă este munca lor și cât de vizilibă este, dar 

mai ales, cât conștientizează managerii spitalului, acestuia 

sau altuia, nevoia de psiholog? Este clar că avem nevoie de 

psiholog, poate înainte de a ajunge la doctor, psihoterapeutul, 

psihologul sunt ajutorul nostru cel mai bun.  

EB: În spital, dacă știu eu bine, sunt în jur de 10 psihologi, 

12 maxim, pe secțiile importante, dar nu pe toate secțiile 

importante, pentru că din cunoștințele mele, la cardiologie, nu 

există psiholog, la chirurgie, nu există psiholog și practic 

peste tot ar fi nevoie; mă gândisem la un moment dat că ar fi 

bine să cumulăm două-trei secții, dacă munca ar fi fost un pic 

mai lejeră, dar nu e lejeră deloc în ultima vreme, chiar e destul 

de încărcată. 

VP: Ela Balaj în care secție își desfășoară activitatea? 

EB: Eu sunt la secția hematologie… 

VP: O secție grea... 

EB: …o secție grea, dar o secție în care lucrează oameni 

minunați, începând cu medicii, cu asistentele, absolut toată 

lumea colaborează foarte frumos. Sigur că mai avem și noi 

momentele noastre… 
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VP: Eu am spus grea în ideea că sunt cazuri grave, cazuri 

aproape irecuperabile, unde trebuie să fii dotat cu foarte 

multă empatie pentru cei care îi trec pragul. 

EB: Așa este. În secția noastră sunt majoritare cazurile care 

au un diagnostic de cancer, cancer de sânge, leucemie, limfom, 

mielom multiplu, ș.a.m.d. Este o secție cu o încărcătură 

emoțională deosebită. Sigur că personalul medical este extrem 

de solicitat și pe partea emoțională. Eu încerc să le ajut pe fete 

în măsura în care pot să le ajut, sau să le spun că sunt acolo 

pentru ele. Toată lumea este sub foarte, foarte multă presiune 

emoțională. E multă treabă de făcut. Uneori fetele și medicii 

nu au timp nici măcar să mănânce un sandwici în orele în care 

stau la spital. Este cunoscut faptul că se ajunge la burn-out, 

adică la epuizare fizică, psihică și emoțională. 

VP: Altfel spus, au și ei nevoie de consiliere și de suport 

psihologic, mai ales în condițiile acestea când problemele s-

au acutizat și mai mult. 

EB: Așa este! Pentru că fiecare dintre noi, cei care lucrăm 

acolo, pe lângă job mai avem și altă parte care este mai puțin 

sau mai mult încărcată și este nevoie să fim acolo trup și 

suflet. Și fetele sunt acolo, pacienții îmi spun că sunt atât de 

bine tratați și se bucură, dincolo de partea medicală vorbesc, 

de modul în care sunt tratați; sunt tratați ca oameni, nu ca 

pacientul nu știu care… 

VP: …un număr în foaia de observație... 

EB: Exact. Este o secție grea, însă este frumoasă munca, 

mie îmi place foarte tare faptul că reușim acolo, pe holurile de 

la hematologie, de la oncologie, să ne dăm seama că suntem 

egali toți. Dacă până acolo ne-am considerat sub altă formă 

unii și alții, când ajungem acolo atunci conștientizăm cu 

adevărat că suntem la fel cu toții și că nu competiția este 
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cheia. Fiecare dintre noi am putea să ajungem acolo; și că a ne 

ajuta între noi este soluția. 

VP: Ce face psihologul? Cum se desfăsoară, de exemplu, o 

zi din munca psihologului Ela Balaj, în secția de hematologie? 

Și bănuiesc că și în alte secții...  

EB: Da, eu lucrez în secția hematologie, acolo sunt angajată, 

dar sigur că răspund cu drag colegilor care mă solicită în alte 

secții, unde nu există psiholog, atunci când este nevoie. De 

regulă, sunt informată de medici, de către asistente, de către 

colegele mele, despre anumiți pacienți care au mai mare nevoie 

de noi. Ce facem practic? Terapie suportivă bolnavului, terapie 

suportivă aparținătorilor. Acum e puțin mai greu cu aparținătorii 

pentru că nu au voie să vină în spital și e mai greu să ținem 

legătura cu ei; și, din păcate, eu recitam până nu de mult faptul 

că e mai greu pentru aparținători decât pentru bolnav.  

Adică este foarte greu să stai lângă cel drag și să nu poți 

face nimic. De multe ori cei din jur au nevoie mai mult de 

suportul nostru. Au fost situații în care m-au rugat pacienții: 

„Uite, doamna Ela, nu știu cum să îi spun soției mele, eu știu 

ce am, dar nu știu cum să îi spun, nu vreau să o supăr… Mi se 

pare normal să știe, dar mi-e frică să nu pățească ceva, să nu 

se supere foarte tare”. De regulă, nici cealaltă parte nu e foarte 

sănătoasă și atunci îmi solicită ajutorul. 

 Au fost situații în care am stat de vorbă cu aparținătorii de-

a lungul perioadei în care ei au fost pacienții noștri, dar și 

după ce, din păcate, unii au plecat. Am făcut consiliere în 

doliu, am ținut legătura dincolo de job-ul pe care îl am, la 

telefon, pe messanger, pe whatsapp, oriunde… Adică mi-am 

oferit disponibilitatea pentru că știu ce înseamnă încărcătura 

emoțională. 

VP: Este mai sensibilă lumea aceasta, oamenii secolului 

XXI sunt mai sensibili față de vremurile de dinainte? S-au 
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înmulțit bolile, ritmul de viață, stilul de viață sunt diferite, 

sistemele imunitare nu mai fac față, sunt foarte mulți factori 

care contribuie la drumul… de la omul sănătos, la omul 

bolnav; la omul care ajunge în spital și are nevoie de ajutorul 

și al psihologului, pe lângă medic. 

EB: Da, din punctul meu de vedere și referitor la tulburările 

psihice, și sigur și pe parte organică, bolile s-au înmulțit. 

Cineva m-a întrebat: „Anxietate și depresie nu a fost până 

acum? Acum au apărut brusc?” Da, răspund, întrucât creierul 

nostru are aceeași structură de zeci de mii de ani, însă stimulii 

s-au înmulțit considerabil. Pe urmă, mai este un aspect și 

anume faptul că de cele mai multe ori nu suntem unde 

suntem, adică suntem fizic într-un loc și cu mintea în altă 

parte. Ne gândim fie la ce am vorbit cu cineva, dacă am zis 

bine, dacă nu am zis bine... 

VP: Ce fac mâine, poimâine… 

EB: Ce ciorbă fac diseară… și atunci se produce scindarea 

aceasta, care ne face sensibili, ne face vulnerabili. Sistemul 

imunitar, sigur că este bine să avem grijă de el, pentru că până 

la urmă este aliatul nostru numărul unu. Din păcate, nu prea 

există informații nici pe această parte; cum anume ne putem 

întări sistemul imunitar dincolo de medicamente sau plante 

naturiste. În psihologie, există reacția „luptă sau fugi”. Adică 

există acel pericol ca sângele din viscere să meargă spre mâini 

și picioare, iar sistemul imunitar să se închidă, cortizonul să 

fie eliberat în corp.  

Dacă pericolul respectiv apare pe termen scurt, să zicem 

când mergem în pădure și vedem lupul, e ok, dar dacă nu 

dispare, dacă este o factură pe care nu știm cum să o plătim, 

dacă este o ceartă pe care o avem cu vecinul, o relație în care 

rămânem chiar dacă nu ne este bine, dacă este copilul, care nu 

reușește să facă față la școală, sau unde mai este nevoie, noi 
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trăim în această stare. Această stare ne împiedică funcționarea 

organelor. 

VP: Cum e bine: să stai, sau să fugi, să lupți sau să 

abandonezi lupta? 

EB: E bine să înțelegi. În momentul în care înțelegi, poți să 

îți faci singură alegerea și nu mai este o mare problemă, adică 

în fața pericolului nu putem fi foarte fericiți că ni se întâmplă 

lucruri rele, dar, iar mă întorc la psihoeducație. Momentul în 

care știm cum să ne gestionăm emoțiile, știm ce să facem cu 

ele, știm că noi avem putere multă și că înăuntrul nostru sunt 

toate aceste instrumente, pe care, din păcate, nu le-am 

dezvoltat, trecem mai ușor. 

VP: Și nici nu le conștientizăm de multe ori. 

EB: Acum doi-trei ani, am lucrat cu copiii, am avut o 

colaborare cu o școală din oraș și am constatat că nu își 

cunosc emoțiile, majoritatea copiilor nu reușesc să își 

identifice emoțiile. Darămite să le gestioneze. Deci este o 

problemă pe partea aceasta. De ce? Foarte mult am trăit în 

ceea ce se vede și foarte puțin în ceea ce nu se vede, or, actorii 

principali sunt emoțiile nostre, că rațional suntem cum 

suntem. Emoționalul – acolo este marea problemă. 

VP: Și, din păcate, noi trăim mai mult rațional decât 

emoțional. 

EB: Sănatatea înseamnă echilibru trup-minte-suflet. Dacă 

neglijăm oricare dintre aceste părți, mai devreme sau mai 

târziu apare un dezechilibru, or, dezechilibrul înseamnă boală. 

Cam aceasta este situația la ora actuală. În schimb, vestea 

bună este că oamenii au început să se deschidă în fața noastră, 

a psihologilor. 

VP: Noi vorbim despre omul bolnav, dar până ajungem la 

boală parcurgem pași pe care ar trebui să îi conștientizăm și 
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psihologul, psihoterapeutul sunt cei care ne pot ajuta să 

înțelegem ce ni se întâmplă și să nu ajungem acolo dacă se 

poate. 

EB: Da, ar fi sfatul prevenției. Noi nu prea facem prevenție, 

noi tratăm. Prevenția presupune, în primul rând, conștientizare. 

M-am gândit de foarte multe ori și încă mă gândesc dacă primul 

a fost oul sau găina, adică să începem cu copiii sau cu adulții. 

Cred că ar fi bine, dincolo de această conștientizare, să ne 

îndreptăm spre copii. 

VP: Pe ei îi putem mai ușor face să înțeleagă; cu adulții 

este mai greu de lucrat; sunt obiceiurile, prejudecățile 

stabilite și prestabilite… 

EB: Și credințele și faptul că refuzăm să accepăm că avem 

nevoie de ajutor. Mai degrabă negăm problemele. Nici noi nu 

avem cum să ajutăm oamenii care nu doresc să fie ajutați. 

Primul pas este să conștientizezi că ai nevoie de ajutor; al 

doilea pas este să ceri ajutorul și al treilea pas ar fi să mă 

îndrept spre persoana care dă ajutorul fără să mă simt slab sau 

neputincios, sau lipsit de instrumentele necesare, pentru că le 

avem înăuntru, sunt doar puțin ruginite și trebuie să le 

scoatem la suprafață.  

În România, mai există confuzia psiholog-psihiatru-

psihoterapeut. Poate că, deja, mai multă lume cunoaște acești 

termeni, dar nu în totalitate. Este o diferență destul de 

notabilă, mai ales în ceea ce îl privește pe psihiatru. El este 

medic, se ocupă cu partea patologică, dar ajung oameni la 

psihiatru fără să aibă o patologie. Mai sunt cei doi termeni: 

„psiholog” și „psihoterapeut”. Psihologul este absolvent de 

psihologie, a făcut trei ani, plus doi, sistem Bologna, a făcut 

formarea într-o anumită direcție, de exemplu consilier școlar, 

sau psiholog clinician, sau resurse umane. Psihoterapeuții, de 

regulă, sunt psihologi, pot să fie și medici, dar tot este nevoie 
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de modulele de psihologie, iar ei fac o altă școală; pe lângă cei 

cinci ani, fac formare într-o anumită orientare. Una dintre ele 

este cea integrativă, din care fac și eu parte. Mai există 

psihanaliză, mai există hipnoză, există foarte multe orientări. 

Până la urmă, fiecare dintre noi am ales direcția care ni s-a 

potrivit.  

Cred că ar fi bine să începem de la noțiunile de bază, să 

știm exact ce anume sau pe ce parte ne poate ajuta psihologul. 

Încă ne este rușine să ne adresăm psihologului, ne etichetăm 

cumva negativ dacă ajungem la psiholog. Pe mine mă întreabă 

de multe ori pacientul: „credeți că sunt nebun?” 

VP: Prejudecata… 

EB: Prejudecata și mentalitățile aduse din spate, potrivit 

cărora în momentul în care tu nu funcționezi ok… 

VP: Se aruncă cu ușurință eticheta: „Ești nebun, du-te la 

doctor!”…  

EB: E cel mai simplu să-l catalogăm, nu să încercăm să-l 

înțelegem pe celălalt. Până la urmă, fiecare om are un război 

al lui și probabil și de aici ar trebui să pornim. Să înțelegem că 

nu suntem diferiți. Suntem la fel și cred că ar fi bine să ne 

îndreptăm mai degrabă spre empatie, compasiune vis-à-vis de 

celălalt, nu spre a arunca vorbele, a pune etichete ș.a.m.d. 

Spuneam mai înainte că lumea a început să înțeleagă faptul că 

a merge la psiholog este ok, nu înseamnă că avem o mare 

problemă, se deschid, fac recomandări altor persoane.  

Dacă înainte ascundeau faptul că merg la psiholog, acum 

îmi spun: „uite, poate să vină prietenul meu, sau o 

cunoștință?” Asta înseamnă că își asumă faptul că merg la 

psiholog. Probabil că ar fi bine, din punctual meu de vedere, 

la fel cum există medic de famile, să avem psihologul 

familiei, pentru că de regulă tulburările acestea vin în bloc, 
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adică fiecare dintre noi, dintre cei care facem parte dintr-o 

familie, într-o oarecare măsură, avem un dezechilibru când un 

membru al familiei nu este chiar ok și avem nevoie de 

susținere pe partea aceasta. Probabil că este multă cale de 

bătut până acolo, dar eu zic: cine are urechi să audă. 

VP: În spital, dacă la patul unui bolnav se întâlnește 

medicul cu psihologul, cum reacționează pacientul, spre cine 

își îndreaptă atenția (iarăși vorbim despre credințe, obiceiuri, 

prejudecăți), în cine are mai mare încredere: în medicul care 

îi dă medicamentele, sau în psihologul care încearcă să 

vorbească cu el, să îi explice lucruri...? 

EB: Și în această direcție am făcut progrese. Sigur că în 

prima fază sau mai demult, fiind abordarea aceasta 

biomedicală a bolii, medicul a fost actorul principal și este 

încă, însă, eu vă spun ce se întâmplă la mine pe secție: în 

momentul în care medicul dă un diagnostic, de cele mai multe 

ori particip și eu. Adică îmi solicită ajutorul, medicul spune în 

termenii corespunzători ce se întâmplă cu bolnavul, ce 

diagnostic are, care sunt etapele și, ulterior, eu rămân să 

normalizăm puțin situația, că nu este cel mai plăcut lucru din 

lume să primești un diagnostic de cancer.  

Pe de altă parte, simplul fapt că pronunțăm cuvântul cancer 

este o catastrofă, deși nu este chiar așa. Medicina a evoluat 

foarte mult și vindecarea ține de noi, de psihicul nostru, de 

cum ne gestionăm toată povestea aceasta, cum o abordăm. 

VP: Iar ne întoarcem la noi. 

EB: Da! Nu sunt adepta pozitivismului, sunt adepta 

realismului, a abordării realiste. Adică nu pot să spun: „nu am 

nicio problemă”. Am o problemă, o situație și mă întreb: „fac 

tot ce ține de mine legat de această situație? Pe partea 

medicală am încredere în medicul meu?” De acum încolo, 

lăsăm lucrurile să curgă; dar dacă noi căutăm alte surse, de 
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exmplu căutăm pe net, descoperim că nu există doi oameni la 

fel... Am văzul doi oameni la mine pe secție de aceeași vârstă, 

același sex, același diagnostic, unul a reușit și unul nu. Părerea 

mea este că tot factorul psihic a făcut diferența. Dacă reușim 

să ne îndreptăm spre noi, dacă înțelegem că noi suntem 

stăpânii noștri, stăpânii propriei vieți, lucrurile se simplifică 

foarte tare. 

VP: Vorbeam cu cineva și m-am trezit spunându-i că este 

foarte important să îți accepți boala; și mi-a spus cu mirare: 

„Vai, dar cum să accepți boala? Cum poți să spui așa ceva?” 

EB: Este foarte important să acceptăm ce se întâmplă. În 

psihologie se spune „nu contează ce a făcut viața din noi, 

contează ce facem cu viața din noi” și bine ar fi să acceptăm 

că suntem unde suntem și să facem tot ce ține de noi. Putem 

să facem foarte multe, dacă reușim să înțelegem lucrurile 

acestea. Eu îi ajut pe pacienții mei să ia lucrurile treptat. Să 

trăiască în compartimente sau eșantioane diferite de timp. Să 

nu facem proiecții: ce o să fie, cum o să fie, că suntem mari 

regizori... 

VP: Să trăiască aici și acum? 

EB: Da! Până la urmă trecutul e trecut, iar viitorul nu-l 

cunoaștem. Îmi aduc aminte de o pacientă care mi-a spus (la 

un moment dat a trecut printr-o perioadă foarte dificilă, 

chimioterapia mai dă și efecte secundare, după cum știți), că 

în acea perioadă își spunea: „Trăiesc în eșantioane de viață 

separate și nimic nu este veșnic!” Aceasta a ajutat-o și a reușit 

să meargă mai departe. 

VP: Viața noastră este între „bine” și „rău”, între binele și 

răul acesta cum să ne echilibrăm? Ce să facem să ne fie bine 

nouă, cu noi, ca să putem să înfruntăm interiorul cu exteriorul, 

că aici se duce o bătălie între ce e în noi și ce este în jurul 

nostru, pe care de multe ori nu putem să îl controlăm? 
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EB: Am să îl citez pe Wayne Dyer, doctor în psihologie 

(mie îmi place foarte mult), care spune: „Unii oameni trăiesc 

într-o lume bună, cu oameni buni, cu lucruri bune; alți oameni 

trăiesc într-o lume rea, cu oameni răi, cu lucruri rele.” 

VP: Și cum să ne alegem să trăim în lumea bună, cu 

oameni buni? 

EB: Este vorba despre educația creierului. Ne naștem cu 

creierul direcționat spre negativ. Avem tendința să vedem ce 

nu e bine, ce nu ne place, ce nu avem, ș.a.m.d. 

VP: Partea goală a paharului... 

EB: Este o muncă imensă; a mea cu mine, este nevoie în 

primul rând să accept că am anumite probleme, să accept că 

lucrurile nu stau chiar așa cum mi-aș dori și de acum încolo 

fiecare își găsește drumul lui. Fiecare om are un rezervor al 

său, la fel ca mașinile, care, unele merg pe motorină, altele 

merg pe benzină, fiecare are rezervorul său și în rezervorul 

respectiv e nevoie să punem lucruri care funcționează.  

VP: Cum le alegem, că e foarte greu, viața e amestecată? 

EB: Dacă stăm noi cu noi înțelegem și ce ne place și ce nu 

ne place. Baromentrul este starea mea: mă simt bine făcând 

lucrul acesta, sau mă simt rău? Dacă mă simt bine, înseamnă 

că e ceva acolo, că e ceva cu care eu rezonez. Dacă nu... 

VP: Sunt persoane care s-au obișnuit cu starea de rău de 

ani de zile și nu vor să iasă de acolo. Teama de necunoscut e 

mare... 

EB: Sigur că da, suntem dependenți de rău. Am spus asta și 

am să o repet; și din punct de vedere neurochimic este 

demonstrat. Cumva, dacă trăim rău, ca să zic așa, adică starea 

noastră este mai mult rea decât bună, la un moment dat 

celulele organelor dezvoltă receptori pentru substanțele care 
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se eliberează în momentul în care nouă ne este rău și uite așa 

se explică inexplicabilul. De ce rămânem în anumite situații? 

Pentru că pur și simplu este zona noastră de confort. Zona de 

confort este o zonă cunoscută.  

Specialiștii spun că avem în jur de 70.000 de gânduri pe zi, 

dacă în fiecare zi facem aceleași lucruri, ne trezim cam la 

aceeași oră, ne dăm jos din pat pe aceeași parte a patului, bem 

cafea din aceeași cană, mergem la serviciu pe aceeași cale, ne 

încheiem la papuci începând cu același picior, întâlnim aceiași 

oameni, avem aceleași dialoguri, nu trăim, ci intrăm pe starea 

de pilot automat.  

Asta este problema; practic este o rutină în care rămânem, 

pentru că necunoscutul ne sperie. Zona de confort înseamnă 

tot ce cunoaștem. Nu crește nimic în zona aceea, este un teren 

arid, dar cel puțin cunoaștem lucrurile. Când ieșim din zona 

de confort, trăim un disconfort, logic. În momentul când trăim 

disconfortul, cei mai mulți dintre noi fugim înapoi pentru că 

noi evaluăm disconfortul ca pe ceva rău. Uităm că ceea ce 

astăzi este cunoscut, cândva a fost necunoscut. Dacă reușim să 

stăm destul de mult în zona de disconfort, zona de confort se 

lărgește și ieșim din acea rutină, care ne macină pe dinăuntru 

și nu de puține ori ajungem la depresie.  

Citeam, acum vreo 5-6 ani, că în anul 2020 depresia va fi 

pe primul loc ca incidență. După ce m-am uitat puțin în jur, 

cred că este prezentă de ceva ani. Înainte au fost bolile 

cardiovasculare, iar acum este depresia. Unul dintre motive, 

acesta este: rutina. Trăim pe pilot automat, practic existăm, nu 

trăim, nu simțim mare lucru. Și atunci avem nevoie tot timpul 

de lucruri noi.  

Eu, în terapie, obișnuiesc, atunci când am o persoană cu 

simptome depresive, verific prima dată starea, pentru că nu e 

neapărat să avem depresie. Depresia înseamnă că trăiești o 
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stare caracteristică cel puțin două săptămâni; și sunt două 

chestiuni definitorii pentru depresie: lipsa interesului și a 

plăcerii pentru activități care înainte ne plăceau și, respectiv, 

inutilitatea, adică te simți inutil, te întrebi ce mai cauți pe 

planeta aceasta.  

Nu toată lumea este depresivă. Uneori avem simptome 

depresive și nu întotdeauna putem fi ok. E ok să nu fim ok! 

Asta voiam să spun; în momentul în care îmi vin pacienți cu 

simptomatologie depresivă, încerc să îi scot din zona de 

confort. 

VP: Ce spun? Că se simt inutili, că nu au jobul preferat 

sau că nu au un job, sau că nu sunt înțeleși, sau că nu sunt 

iubiți...? 

EB: Motive putem găsi destule, sunt variațiuni pe aceeași 

temă. Mari probleme vin și din relații. Acesta este un alt 

aspect. Nu știm cum să gestionăm lucrile acolo, așteptăm ca 

perechea noastră să ne ajute, sau să ne facă fericiți și nu prea 

există posibilitatea, adică e nevoie de comunicare. Majoritatea 

celor care ajung în terapie au o problemă venită din relații, nu 

neapărat relații romantice, din relații de la job, relații cu 

vecinii, cu copilul, adică relații interumane. 

VP: Sunt mai sensibili oamenii, sunt mai puțin empatici, le 

lipsește toleranța, că una-două ne sare țandăra. Cum ai 

deschis gura poți să provoci discuții în contradictoriu. 

EB: Chiar spuneam prietenelor mele, zilele trecute, că am 

senzația că majoritatea oamenilor merg pe stradă ca și cum 

caută să fie ofensați; adică parcă acesta ne este scopul 

principal în ultima perioadă. 

VP: Sămânță de scandal... 

EB: Eu nu cred că există oameni răi. Cred că există oameni 

care nu și-au rezolvat traumele. În momentul în care avem 
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răni sufletești (rănile de pe trup se văd, cele din suflet nu), 

fiecare întâmplare de acest gen este un trigger pentru noi și 

poate scoate la suprafață chestiuni pe care le avem înăuntru. 

Adică în momentul în care cineva se comportă într-un mod 

inexplicabil, e clar că omul respectiv nu e foarte bine 

înăuntru.  

Există o lecție pe care țin să o spun, pentru că o spun 

tuturor pacienților mei: „lecția portocalei”, tot a lui Wayne 

Dyer. La un moment dat, a fost profesor la universitate și a 

întrebat pe un student de-al lui ce obține dacă stoarce o 

portocală și studentul lui a spus: –  Suc. A întrebat: –  Suc de 

ce?  – Suc de portocală. – Ești sigur că nu e de măr, de 

struguri? – Dacă stoarcem portocală, e suc de portocală. Așa e 

și cu oamenii, în momentul în care viața ne presează și ne 

presează pe toți, mai devreme sau mai târziu, iese ce avem 

înăuntru.  

Dacă avem bunătate, dacă avem bucurie, asta iese. Dacă 

avem frustrări, dacă avem răutăți, asta iese. Perioada pe care o 

traversăm acum este o foarte bună presă pentru noi toți și 

probabil, apropo de întrebarea ta, dacă oamenii sunt mai 

sensibili, probabil că presiunea exercitată de tot contextul în 

care ne învârtim în ultima perioadă determină această 

sensibilitate a oamneilor. 

VP: Ce le-ai spune oamenilor, apropo de conjunctura în 

care trăim, că ne batem cu ceva invizibil, de care vorbeai la 

un moment dat! Nu știm cu cine ne batem, nu știm ce se 

întâmplă, nu știm ce se va întâmpla cu lumea, cu noi, cu cei 

de lângă noi. Ce le-ai spune ca psiholog? Ce să facă oamenii 

ca să își aducă spre ei lucrurile frumoase, de care să se 

bucure, lucrurile simple, că am cam uitat de simplitatea 

lucrurilor, din păcate? 
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EB: Ambiguitatea este cea mai grea de suportat, mai bine 

cunoaștem. Mai bine un rău cunoscut decât o chestiune pe care 

nu știm unde să o încadrăm. Este nevoie tot să ne îndreptăm 

spre noi, soluția este aceeași, indiferent de problemă, să 

încercăm să nu facem proiecții în viitor, acesta este un lucru pe 

care l-aș recomanda, adică să nu facem scenarii, cum va fi, ce 

va fi, că suntem foarte buni în direcția asta. Spunea Mark 

Twain: „Cele mai mari drame din viața mea nu le-am trăit 

niciodată.” Cam așa suntem și noi, facem drame.  

În al doilea rând, din punctul meu de vedere, sigur că ar fi 

bine să fim precauți, dar să nu mergem în partea cealaltă. 

Frica este cel mai mare dușman al nostru și frica ne închide 

sistemul imunitar. În momentul în care noi trăim în frică, 

sistemul nostru imunitar nu mai poate funcționa, pentru că, iar 

ne întoarcem la reacția „luptă sau fugi” și atunci aș spune să 

găsim și mijloace și pentru interior, nu doar pentru exterior.  

Ne spălăm pe mâini, purtăm măști, dar cred că cel mai 

important este să ne îngrijim de noi, să încercăm să nu lăsăm 

emoțiile să ne copleșească; este foarte simplu ca în perioada 

aceasta să ne lăsăm duși de val dacă urmărim știrile; poate că 

ar fi bine să închidem televizoarele. Dacă urmărim știrile, 

suntem în permanență conectați la treaba aceasta. 

VP: Și emoțiile și frica se înmulțesc. .. 

EB: Oarecum, frica este normală. A fi curajos nu înseamnă 

să fii lipsit de frică, a fi curajos înseamnă să îți înfrunți frica. 

Da, este o perioadă mai dificilă, dar să vedem ce putem face 

astăzi. Este conceptual de „mindfulness”, de a trăi aici și 

acum. Eu am făcut o lucrare acum cinci ani pe pacienții din 

spital. Mindfulness aplicat la cei diagnosticați cu depresie și 

anxietate; și a funcționat foarte bine.  

Pe scurt, mindfulness înseamnă să fim acolo unde suntem. 

Există tehnici de mindfulness formal, adică terapii de grup, sau 
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anumite exerciții specifice, dar există mindfulness informal, și 

aici voiam să ajung. O treime din populație nu știe seara ce a 

mâncat dimineața, nu suntem atenți. Probabil în momentul în 

care mâncăm, telefonul ar trebui să îl punem deoparte, să nu ne 

uităm la știri, nici să nu ne certăm cu copilul, să ne ocupăm de 

activitatea respectivă. Dacă mergem cu mașina, îmi aduc 

aminte de mine, „cea veche”, să zic așa, care se urca în mașină 

și ajungeam dintr-un loc în altul și nu știam cum am ajuns. Nu 

știu cum am parcurs distanța și pe unde. 

VP: Te gândești la alte lucuri, uiți de prezent... 

EB: Exact, nu trăiești clipa prezentă. Orice activitate o 

putem face în felul mindful; și când bem cafeaua. Să încercăm 

să fim acolo. Suntem foarte, foarte conectați la tehnologie; nu 

ne ajută contextul din nou, pentru că dacă până acum se 

spunea că e bine ca ai noștri copii să stea mai departe de 

telefoane ș.a.m.d, acum… 

VP: … acum îi ținem toată ziua în fața telefonului, tabletei, 

laptopului... 

EB: Nu chiar toată ziua, dar… și aici ar fi o soluție, adică 

timpul rămas dincolo de școală – și de necesitatea de a fi 

online, de a avea contact cu tehnologia – ar fi bine ca timpul 

acesta să îl folosim pentru a ieși afară, pentru a ne oxigena, 

pentru alte activități, a citi, a face orice altceva ce nu are 

contact cu tehnologia. 

VP: Revenim la nevoia de psiholog în spital; ții asemenea 

lecții, te-ai gândit să aduni bolnavi din mai multe secții sau 

din secția hematologie, să le povestești despre viață, în 

general, despre ce înseamnă să fii conectat tu cu tine, să te 

înțelegi tu pe tine cel mai bine, ca să îți înțelegi boala? 

EB: Eu mă străduiesc pe toate canalele să fac treaba 

aceasta. Cine mă cunoaște știe. Mă străduiesc uneori mai mult 
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decât e cazul, constat. Vis-à-vis de spital, am avut surpriza 

foarte, foarte plăcută ca o firmă de medicamente să mă 

abordeze și să colaboreze cu mine pentru o terapie de grup. 

Din păcate, doar pentru o anumită boală, acolo nu am fost  

foarte fericită, dar a fost un început. Am reușit să țin trei 

ședințe, după care s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu virusul, 

dar în continuare îmi doresc să fac lucrul acesta.  

Indiferent ce mijloace aș folosi, am contract cu cei de la 

Institutul de Dezvoltare Umană și Comunitară, din Cluj și 

împreună cu ei încerc să merg și pe partea aceasta. Ei publică 

anumite materiale, pe care eu le consider necesare în lumea 

aceasta. Au o platformă „Valori Românești” și ei au 

specialiști din diferite domenii, nu numai psihologie. Orice 

om cred că poate să ajungă la conștientizare, să aibă o stare 

mai bună și să ajungă la sănătate, dacă tot am discutat de 

sănătate, să înțeleagă că sănătatea este responsabilitatea lui. 

VP: Și cea mai importantă. Fără sănătate nu ai nimic. 

EB: Din păcate, înțelegem lucrul acesta abia când ajungem 

în spital (mulți dintre noi, nu toți), pe de altă parte, am văzut 

creșteri spectaculoase ale oamenilor care au ajuns la spital și 

care au înțeles, în sfârșit, că viața e mai mult decât se vede și 

sunt foarte mândră că au reușit să învingă boala și au reușit să 

își prioritizeze altfel tot ce au de făcut. 

VP: Și să nu trăiască sub imperiul lui „trebuie să…!” 

EB: Da, atât timp cât suntem sclavii lui „trebuie”, nu facem 

mare lucru. În psihologie se spune că „trebuie” este irațional. 

Trebuie absolutist este irațional. Ar fi de preferat să facem 

anumite lucruri până nu este prea târziu, părerea mea. 

VP: Ce valori ar trebui să stea în interiorul nostru pentru 

a ne fi mai bine astăzi și să ne gândim și la mâine? Noi zicem 

„acum și aici”, dar trebuie să ne gândim și la mâine... 
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EB: A trăi clipa prezentă nu înseamnă a nu avea alte 

scopuri pe termen lung și apropo de aceasta, mi-am adus 

aminte de Viktor Frankl; el are și o carte: „Omul în căutarea 

sensului vieții”. 

VP: Da, îmi place foarte mult, am dat-o exemplu de foarte 

multe ori. 

EB: El a făcut un studiu al celor din lagăr și a constatat că 

unii au ieșit bine de acolo, alții au ieșit foarte rău și a încercat 

să găsească punctul comun al sensului vieții. Fiecare dintre 

noi avem un scop în viață. Cred că acesta ar fi pincipalul 

obiectiv al vieții noastre. Dacă ne uităm la copiii care învață 

să meargă în picioare, ei, indiferent de câte ori cad, se vor 

ridica. De ce? Pentru că au un scop: să meargă în picioare. Nu 

am auzit niciun copil că nu mai vrea să meargă în picioare. 

Cam așa funcționează și pentru noi adulții. Fiecare dintre noi 

avem un scop, un sens în viață și pentru a găsi scopul și sensul 

e nevoie să ieșim din zona de confort și e nevoie să facem și 

alte lucruri, altele decât cele cu care suntem obișnuiți.  

VP: Aș putea să concluzionez altfel ce ai spus tu: 

important este să nu fii deprimat, ci un pic trist; să nu fii 

panicat, ci un pic îngrijorat; să nu fii agresiv și furios, ci un 

pic nemulțumit; să nu fii copleșit de vinovăție, ci să ai păreri 

de rău că ai uitat de tine... Îți mulțumesc, Ela, și le mai spun 

cititorilor: Nu uitați! Într-o cutie, dacă puneți gunoi, se va 

transforma în coș de gunoi; dacă puneți un nestemat, se va 

transforma într-o cutie de valori! Așa este și cu mintea și cu 

corpul și, mai ales, cu sufletul nostru. 
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DRUMUL ÎN VIAȚĂ                                                                          

– cu Mădălina Palfi și Cecilia Ardusătan – 

  
Omul nu-i decât măsura unui drum de împlinit. 

(Lucian Blaga) 

 

VP: Suntem obișnuiți să spunem, atunci când pornești în 

viață, sau se întâmplă ceva frumos în viața ta: „Vânt bun la 

pupa"; dar dacă nu știi direcția, nu găsești portul spre care să 

te duci și plutești pe valuri în bătaia vânturilor... De aceea, 

este foarte important să știm ce înseamnă drumul în viață și 

mai ales care este drumul bun în viața noastră.  

Cecilia Ardusătan, Mădălina Palfi, sunteți doi profesioniști 

foarte buni, cu expertiză și experiență. V-am invitat să 

dialogăm împreună despre drumul în viață. Și ca profesioniști, 

dar și ca părinți. Sunteți părinții unor copii de excepție. Sofia 

Ardusătan este o înotătoare extraordinară; Darius Palfi este 

un copil pasionat de muzică. Pornind de la copiii voștri, ce le 

spunem, pe înțelesul lor, despre drumul în viață?  

CA: În primul rând, nu cred că este cel mai important ce le 

spunem, ci cum acționăm, cum ne comportăm în familie. 

Practic, drumul în viață începe în familie. De mici, mulți 

părinți le dezvoltă copiilor abilitățile cognitive, dar cel mai 

important este să le dezvolte imaginația, creativitatea, să 

vorbească despre emoții, să le pună în cuvinte emoțiile. Noi 

trebuie să nu uităm că, efectiv, creștem copilul acesta și la un 

moment dat va deveni adult. Depinde de noi, ca părinți, ce 

facem; anii copilăriei sunt decisivi.  

Foarte important este atunci când copiii sunt mici să ne 

jucăm cu ei, să observăm ce le place să facă, să fim înțelegători, 
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să fim suportivi. Aceasta este părerea mea. Nu neapărat că 

luăm un pix și o hârtie și le desenăm traiectoria...  

VP: Simți ca părinte, sau părintele dublat de ce știe 

psihologul? 

CA: Nu știu dacă acasă ești psiholog, acasă ești mamă, 

psihologul rămâne la cabinet, dar este adevărat că experiența 

din cabinet, experiența de viață te ajută, poate ne ajută mai 

mult decât pe celelalte mame.  

VP: Am mai avut invitați colegi de-ai voștri care spuneau 

că „De multe ori mă încurcă cunoștințele psihologului pentru 

că îl observ pe copil mai mult ca psiholog și nu îi dau voie, nu 

îl las să se exprime, să văd ce gândește, ce spune, să se 

exteriorizeze...". Tu cum faci cu Darius? 

MP: Cred că aceasta ține de fiecare dintre noi și de 

personalitatea noastră. Eu încerc să îl las pe Darius liber să 

aleagă el lucrurile pe care le face și așa cum spune și Cici, 

este foarte important să fim atenți la emoțiile copiilor în 

familie. Mie îmi vin mulți părinți la cabinet și de la început, 

de față cu copilul, încep să vorbească despre lucrurile pe care 

nu le fac copiii, sau nu le fac bine: „Vorbește prea mult, nu e 

atent la școală, nu e bun la matematică...”, și eu încep și spun: 

„Bine, dar ce face el bine, de ce sunteți mândră de el?”  

De multe ori părinții rămân blocați și îmi spun că au venit 

pentru probleme. Le spun că este în regulă, dar eu vreau să 

știu punctele lui pozitive, ce putem să valorizăm la el. 

Emoțiile contează foarte mult și în același timp faptul că orice 

copil trebuie să se simtă acceptat, mai ales în familie. Dacă el 

este acceptat în familie, are și libertatea de a încerca și alte 

lucruri, fără să îi fie frică; dacă îl certăm foarte des, îi spunem: 

„Ai greșit, nu ești în stare să ții ceva în mână (dacă scapă 

ceva)!”, copilul, în momentul în care ia obiectul în mână, nu 

mai știe ce să facă, știe că o să greșească. 
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CA: Eu aș mai completa ceva aici, la emoții, ce am învățat 

de la Francoise Dolto, apropo de a-i evidenția emoția, să și-o 

recunoască. De exemplu, când copilașul este mic și este în 

parc, este la locul de joacă, și noi trebuie să îl ducem acasă, 

mai ai o jumate de oră, mai ai cinci minute – tu îl iei și începe 

să plângă, „...dar termină odată că așa te plesnesc...”, sau 

poate chiar îl lovesc. Copilul are dreptul să facă asta! Tu 

trebuie să îi pui în cuvinte emoția: „te înțeleg, ai mai fi vrut să 

stai, știu, ești supărat, sau ești furios!” – „aaa, aceasta 

înseamnă că sunt furios?”; și atunci identifică la el emoția 

respectivă. 

Sau dacă îl vede pe alt copil care plânge, tu ca mamă 

întrebi: „ de ce crezi tu că plânge?” Poate zice că este supărat, 

sau poate nu își dă seama. Eu zic: „cred că este trist. Oare, tu 

ce de crezi că este trist?” Și așa înțelegem și sentimentele 

celuilalt. Lucrul acesta, dacă eu, ca părinte, îl fac constant, 

atunci când este mic, în momentul în care crește și ajunge să 

lucreze într-o organizație, sau undeva unde lucrează cu 

oameni – poate îl vede pe șeful lui sau pe colegul lui că este 

furios – și în acel moment realizează că nu este cazul să pună 

paie pe foc, sau pe momentul de criză, să meargă să facă pe 

grozavul; lucrurile pot ieși urât.  

Dar dacă eu nu am identificat emoția când am fost mic, 

când sunt mare este foarte greu să mai învăț aceasta la o 

anumită vârstă. Și am avut pacienți cu depresie la 30 de ani și 

cred că a trecut un an de zile până să descopere că la bază este 

o furie, pe care a închis-o acolo pentru că nu putea să își 

identifice emoțiile. 

VP: Într-o emisiune, cred că am vorbit despre numărul 

impresionant de NU, pe care îl aude un copil într-o zi. 

CA: De aproximativ 400 de ori pe zi, aude „NU” un copil 

din România. Aceasta este statistica. Și tot Francoise Dolto 
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(pentru că mie îmi place foarte mult, este cea care a deschis 

drumurile psihoterapiei infantile în Europa) zice să nu le 

spunem copiilor „nu!”, mai ales în perioada când sunt foarte 

micuți, când gustă cu gura. „Nu ai voie să bagi piatra în gură, 

nu ai voie cealaltă, că este murdară, dă-i peste mână...etc.” De 

exemplu, dacă a băgat pietricica în gură îl ajuți să o scoată. 

„Ok, ai vrut să vezi cum e pietricica, să o guști, doar că 

aceasta este pentru a construi, nu este pentru mâncat.”  

Trebuie să ai răbdarea aceasta, nu e suficient să îi spui o 

dată, creierul este în dezvoltare, trebuie spus de multe ori. 

MP: Legat de ce spune Cici, așa le normalizăm emoțiile. 

Pentru că ei, câteodată, au impresia că numai mie mi se 

întâmplă aceasta, numai eu sunt furios, sau numai pe mine mă 

ceartă mama. În momentul în care le explicăm și le 

identificăm emoția, putem să vorbim după aceea și de faptul 

că și eu sunt câteodată nervoasă, nici mie nu îmi convine 

câteodată să plec la serviciu, sau să fac cumpărături, dar 

încerc să mă gândesc la anumite lucruri și de fapt să îi dăm 

soluția, identifică emoția și ce să facă în momentul în care are 

emoția respectivă.  

Iar atunci, se simte și acceptat și are și soluții. Foarte mulți 

părinți spun că „am încercat să îi spun <nu>, dar nu merge, 

oricum face lucrul respectiv.” „Bine, dar cât ați încercat?”, 

„Două, trei zile.” 

CA: – „Când veți încerca șase luni, discutăm”.  – „Așa de 

mult, dar nu am răbdare!...” 

MP: Eu le spun atunci: – „Dar ați învățat într-o singură zi 

să scrieți toate literele alfabetului?” – ”Nu!” – „Vedeți, cum 

nici voi nu ați învățat să scrieți într-o singură zi, nici copilul 

nu o să învețe într-o zi ce trebuie să facă într-o anumită 

situație.” Noi, ca adulți, trebuie să fim alături de ei și să le 

arătăm drumul. 
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VP: Ce este mai greu? Să fii psiholog, sau să fii părinte? 

MP: Să fii părinte! 

CA: Să fii părinte, pentru că acolo ești subiectiv. Și noi ca 

psihologi, sau poate doar eu, când dăm de o anumită problemă 

pe care nu o văd, pentru că sunt în multe implicată, îmi sun o 

colegă, și avem obligația aceasta, când avem probleme să ne 

sunăm colegii și să încercăm să le rezolvăm. Nu suntem un fel 

de ”știe tot” și nici zen nu suntem mereu. 

MP: Avem și noi problemele noastre și câteodată suntem 

puși în situații limită. 

VP: Deși copiii voștri nu cred că vă aduc în situații limită. 

CA: Nu neapărat. Ne pun în situații provocatoare...  

MP: Da, provocatoare. Problemele cresc odată cu creșterea 

lor. 

VP: Discutăm despre drumul în viață; de la ce vârstă este 

bine să vorbim cu copiii noștri și ce e bine să le spunem? Nu 

putem să spunem unui copil de 7 ani „acesta este drumul pe 

care trebuie să mergi tu”! Cum spuneți și voi; observăm ce îi 

place, ce nu îi place, ce aptitudini are, cât de capabil este să 

facă lucruri... 

CA: Important este să nu proiectezi asupra copilului 

dorințele tale și nereușitele tale, să încerci să te realizezi prin 

copiii tăi. Am întâlnit foarte des în cabinet copii care poate au 

inteligență, logică matematică, artistică, lingvistică ș.a.m.d. și 

dacă tu, părinte, dacă ți-ai dorit să devii medic, îl obligi pe 

copilul tău să facă aceasta, chiar dacă dorința lui este pe 

partea artistică, sau vrea să fie sportiv, sau să facă artă; tu 

trebuie să îl observi. Dar dacă tu proiectezi asupra lui altceva, 

s-ar putea să ajungă un adult trist, chiar deprimat.  
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MP: Da, așa este. Este foarte important ceea ce a spus 

Cecilia și este unul dintre primele puncte și din punctul meu 

de vedere; e bine să le deschidem cât mai multe oportunități. 

Unde îi canalizăm, sau unde îi îndreptăm, spre ce le place sau 

spre ce vrem noi? Normal că la 4, 5, 6 ani nu putem să-i 

întrebăm, dar putem să îi ajutăm să încerce cât mai multe 

lucruri. Încercând, ei își dau seama dacă îi atrage lucrul 

respectiv, dacă îi relaxează și vor să meargă mai departe pe 

drumul acela.  

Cu cât le mărim plaja de activități, cu atât axistă 

posibilitatea de a vedea mai ușor ceea ce le place; cu cât îi 

ținem ipotetic în casă, sau nu îi lăsăm să facă absolut nimic și 

doar îi certăm că nu sunt buni la matematică, obținem exact 

opusul. 

VP: Este și cealaltă variantă: când îl sufoci cu prea multe 

activități; fie că îi plac sau,părintele vrea să facă și sport și 

muzică și matematică și alte științe... și la un moment dat 

copilul obosește și nu mai vrea să facă nimic... 

MP: Eu cred că aici trebuie să îți asculți copilul, că poți să 

încerci să îl educi, dar în momentul în care după o lună, două, 

trei, spune: „Am încercat, nu am ureche muzicală, sau nu 

înțeleg, sau nu îmi place”, trebuie să înțelegi că și tu, ca adult, 

nu poți să faci toate lucrurile; să accepți asta și să încerci 

altceva, doar așa găsești calea cea bună. 

CA: Da, prin observație. Trebuie să îl observi și în mediul 

de joacă, să îl ajuți să își dezvolte creativitatea, de exemplu, 

pentru că majoritatea copiilor își pierd creativitatea după 12 

ani. De ce? Nici școala nu îi ajută în sensul acesta, din păcate, 

pentru că nu este o interacțiune între profesor și copil. Acolo, 

copilul trebuie să înmagazineze, iar copilul nu este pregătit 

pentru viață. Tocim chiar și la matematiă, asta e baza.  
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Chiar văzusem la un moment dat, pe internet, când 

începuse școala, reacția profesorului de matematică, în prima 

zi de școală: „Deja suntem în urmă cu materia!” Da, trebuie să 

îi observăm pe copilașii noștri în mediu lor, să fim atenți cu ce 

interacționează cel mai bine, ce le place să facă, să nu îi 

sufocăm... 

MP: Și să îi acceptăm. În momentul în care vedem că le 

place ceva, chiar dacă nu este în concordanță cu ce visăm noi 

pentru ei, să acceptăm că sunt diferiți față de noi și că pot să 

gândească altfel, sau să își dorească alte lucruri. Important 

este să fie buni în ceea ce își doresc. Și să facă cu plăcere asta! 

VP: Apropo de pasiuni, eu o admir foarte mult pe Sofia lui 

Cici, care cred că are două pasiuni esențiale: cititul și înotul. 

Acum vreo patru-cinci ani, cred, a venit cu mama ei în studio 

și a citit,  nu s-a mișcat din loc până nu am terminat noi 

dialogul. 

MP: Da, cred că aici sunt și părinții importanți, dar în prima 

jumătate a copilăriei este importantă doamna învățătoare. 

Darius, de exemplu, are o doamnă învățătoare care le-a insuflat 

pasiunea de a citi, pentru că îi pune să își povestească unul 

altuia cărțile, să facă schimb de cărți, și așa pur și simplu 

stimulează curiozitatea și lectura. 

VP: Cum ai descoperit, Cecilia, că îi place înotul? 

CA: Cu înotul este puțin diferit, față de citit. Din păcate, 

copilul meu, la o vârstă foarte fragedă, a fost diagnosticat cu o 

boală autoimună, destul de gravă, și ni s-a recomadat înotul. 

Sofia avea cam un an și opt luni. Așa am început noi cu 

sportul. Dar eu observasem înainte că fetița mea este foarte 

rezistentă. Față de ceilalți copii, ea rezista foarte mult când se 

juca. Nu obosea. Poate, să zicem, că este și moștenită această 

inteligență kinestezică, pentru că și eu am fost sportivă de 
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performanță. Se moștenește, iar rezistența este de la tatăl ei. 

Așa am început cu înotul.  

Primul antrenor pe care l-a avut a fost foarte potrivit pentru 

vârsta ei. S-a jucat foarte mult în apă, pentru că este foarte 

important cum începe, la ce vârstă începe, ce sport începe și în 

acea etapă ea a primit foarte multă afecțiune de la antrenor, 

foarte multă înțelegere, și așa a prins drag de înot. Apoi am 

trecut la alt antrenor, care a învățat-o câteva reguli, câteva 

limite, dar tot foarte asertiv cu copilul și apoi a intrat la 

performanță... 

MP: Tot timpul s-a simțit acceptată. Dacă era certată că se 

juca prea mult în apă și nu face anumite exerciții, sau ce 

trebuia să facă... nu ar fi fost bine.  

CA: Și foarte important a fost antrenorul, antrenorii din 

evoluția ei, ca acum să facă sport de performanță, cu toate că 

are această boală autoimună, care afectează articulațiile. 

Sportivul de performanță este un copil care iubește înotul, de 

exemplu, erau momente (dacă bazinul era cu probleme), în 

care făcea antrenamentul și trebuia să se trezească la 5:50, 

pentru a fi la antrenament la 6 și ceva, să facă 100 și ceva de 

bazine, după care să meargă la școală. Își punea telefonul să 

sune și așa, cu drag, se ducea. Dacă este pentru școală, mai stă 

5 minute, însă pentru înot se trezește, iar aceasta îmi arată că 

îi place ceea ce face.  

VP: Darius cum a descoperit pasiunea pentru muzică? Sau 

mama i-a spus că este important să meargă la Colegiul de 

Arte? 

MP: Nu suntem la Colegiul de Arte, ci la Școala Internațională. 

Probabil ai crezut asta pentru că doamna profesoară de pian a 

predat foarte mult la Colegiul de Arte. Eu știam că pianul este 

important pentru dezvoltarea cognitivă a copiilor și am vrut 

doar să încerce. M-am gândit din start, îl dau la pian, la 
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vioară, dacă nu merge vom face puțină chitară... E important 

să facă muzică pentru că îl ajută în viață să aibă anumite 

mecanisme de apărare, pe care să le gestioneze mai ușor. 

CA: I se dezvoltă creierul.  

MP: Așa cum zice și Cici, am avut noroc pentru că soțul 

meu are tangențe cu muzica, pe el l-a moștenit; de la a doua 

lecție de pian, doamna profesoară mi-a spus să îi cumpăr 

pianină. Am zis: ”S-ar putea să nu îi placă, și să rămânem cu 

pianina.”; „Nu, nu, dacă vă spun să îi cumpărați, înseamnă că 

îi place și este talentat. Am încredere în el.” M-am conformat 

și, într-adevăr, lui Darius îi place foarte mult pianul, dacă este 

să aleagă între a scrie, sau a face exerciții la matematică și a 

cânta la pian, clar se duce să cânte la pian.  

Sunt fericită, pentru că mie mi s-a părut ușor, i-am găsit 

ușor ceva de făcut. În schimb, Darius nu este un bun sportiv. 

A încercat karate, înot, patinaj, ski, le face, dar nu este foarte 

încântat. 

CA: Iată, prin observație. Așa încurajezi copilul să meargă 

spre ce îi place. 

VP: Foarte important să facă din plăcere, că altfel îl 

chinui degeaba. Sunt mulți copii care se entuziasmează, se 

apucă de ceva și se răzgândesc, iar se apucă de altceva și 

într-un final nu se aleg cu nimic... 

MP: Da, dar uite, mai ales când fac performanță, e foarte 

important cât de mult suntem alături de ei și cum îi sprijinim. 

De multe ori, atunci când se duce la un concurs, poate este un 

copil mai bun decât el, sau i se pare lui că a cântat mai bine, 

dar niciodată nu îl stimulezi dacă îl compari cu ceilalți. Nu știi 

cât a studiat celălalt, nu știi de cât timp face pian, important 

este ca tu, în fiecare zi, să fii mai bun. Dacă tu, în fiecare zi, 
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ești mai bun și simți că o să cânți piesa aceea mai bine, mâine 

chiar o vei cânta; asta e cel mai important pentru mine. 

CA: Da, nu e bine să se compare cu alții. Dacă îți aduci 

aminte, într-o emisiune am fost invitată alături de un sportiv 

de performanță... 

VP: ...da, Paul Rednic, campion mondial la dans... 

CA: ...da, el spunea că este foarte important să nu te 

compari nici cu cel mai bun, nici cu cel mai slab. Dacă te 

compari cu cel mai bun, întotdeauna va fi cineva mai bun 

decât tine în lumea aceasta.  

MP: Și ești tot timpul frustrat...  

CA: Sigur că da. Sau dacă te compari cu cel care este mai 

slab, te crezi grozav și rămâi mediocru. Tu trebuie să îți 

urmezi calea ta, obiectivul tău. Tu ești în competiție cu tine, 

sau ești cel mai mare dușman al tău. Trebuie să îți setezi 

obiectivele și pas cu pas să începi să le realizezi. Aceasta este 

foarte important să îi învățăm pe copiii noștri. Și mai este 

ceva: ca să reușești, s-a făcut „testul bezelei”, cu copilașii, 

adică amânarea recompensei.  

De când sunt mici, trebuie învățați cu disciplina. Dacă nu, 

ajung, când sunt mari, să nu ducă la bun sfârșit anumite 

lucruri. Sunt mai multe metode, dar acest test care a fost făcut 

undeva în America, în care copilașii erau introduși într-o 

cameră și cercetătoarea respectivă le-a pus pe masă niște 

bezele și le spunea că nu au voie să se atingă de bezele până 

se întoarce ea; dar dacă doresc să mănânce, să sune din 

clopoțel, ea vine și le-o dă; dacă amână, vor primi două 

bezele. Acești copii au fost studiați vreo 10 ani... 

Acei copii care au reușit amânarea mâncatului bezelei au 

reușit mult mai bine în viață și academic. Este foarte 

important să îl înveți pe copil amânarea recompensei, ca să 
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poți să îl înveți să ducă lucrurile la bun sfârșit, să nu se 

plictisească repede. 

MP: Și să își dea seama că sunt importante obiectivul și 

recompensa, dar este foarte important drumul până acolo.   

VP: E bine să îți fixezi obiective, dar tot specialiștii spun 

că nu este atât de important obiectivul, cât ce faci să ajungi 

acolo și pentru a vedea ce trebuie să facem noi pentru a 

ajunge la o destinație pe care ne-am propus-o. Ce facem să 

ne atingem obiectivele? Și apropo de recompense: sunt foarte 

mulți părinți care îi spun copilului: „dacă faci asta, primești 

ceva!”  

CA: Sunt mai multe teorii și în psihologie, pentru că dacă 

tu ești cognitiv comportamentalist, iar altcineva integrativist, 

dar integrăm și comportamentele, atunci suntem pe aceeași 

lungime de undă; noi suntem de acord cu recompensele; dar 

există o nouă tendință, care zice că îl dresezi pe copil. Eu nu 

știu ce să zic, dar în societatea în care trăim, cred că este 

necesar. 

VP:  Cred că toți părinții apelează la recompense. 

MP: Depinde cum. 

CA: Asta voiam să zic, că depinde cum. 

MP: Depinde și ce, să nu fie întotdeauna recompense 

materiale. Cred că este foarte important să identifice și să 

înțeleagă că fiecare acțiune a lor are un final. Cauză – efect! 

Eu îl motivez pe Darius spunându-i că dacă face acțiunea 

aceasta, să știi că se va întâmpla lucrul „X”. Poți să faci 

celălalt lucru, dar să știi că se va întâmpla situația „Y”. Nu îl 

recompensez, îl ajut să înțeleagă care vor fi efectele.  

Sunt oameni care ajung să aibă 25 sau 27 de ani și care să 

nu fie în stare să vadă ce repercusiuni au acțiunile lor.  
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VP: Noi am început cu copiii, dar să vedem cum îndrumăm 

adolescenții, ce drum li se potrivește, apoi să ajungem și la 

adulți, că sunt foarte mulți oamnei care au ajuns la maturitate, 

au făcut o profesie și constată că în final nu le place ce fac, nu 

sunt mulțumiți cu ceea ce fac... 

MP: Din punctul meu de vedere, aceia au fost copii 

neacceptați, care nu au fost susținuți de familie. 

CA: Unde se pun bazele adultului? În copilărie, și mai ales 

în copilăria mică. Prin teoria atașamentului, se arată cât de 

important este primul an de viață (primii trei ani, dar mai ales, 

primul an). Dacă sunt probleme în relația cu mama, este un 

candidat la depresie în viața de adult. 

MP: Vrea să se simtă acceptat. 

CA: Da, s-au făcut studii pe puii de șobolan. Dacă mamele 

și-au lins puii și au fost foarte afectuoase cu puii, aceștia s-au 

descurcat mult mai bine și au fost mult mai curajoși, față de 

ceilalți, care au dezvoltat un atașament anxios. Așa e și cu 

puiul de om. De exemplu, trebuie să fii foarte atent la plânsul 

lui. Am mai spus-o: puiul de om are nevoie de încă trei luni să 

stea în burta mamei, dar pentru că pune viața mamei în pericol 

și a lui, iese mai repede și de aceea trebuie să îl ții în brațe. În 

marsupiu.  

Copilul are nevoie să audă bătăile inimii mamei, pentru că 

așa se liniștește. Nu îl vei răsfăța în primele trei luni de zile. 

MP: Văd părinți care din primele zile după ce îl aduc 

acasă, gata, are camera lui, îl pun acolo. Ei îmi spun că „nu 

vreau să îl învăț răsfățat.” Le-am spus: „Voi nici nu vă dați 

seama că acel copilaș nici nu învață, încă evoluează, nu există 

învățare la trei luni, există emoții, ceea ce simte, atât.” 

CA: E una cu mama, el nu înțelege nimic practic și atunci 

el oricum vine cu frica aceasta, se sperie de lumină, de 
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zgomote, de orice. Tu trebuie să fii foarte atent până ce începe 

să mai crească, dar primul an și primele trei luni sunt decisive 

pentru întreaga viață. 

VP: Înțeleg oamenii care vin spre cabinetele voastre, sunt 

conștienți de importanța aceasta, sau li se pare ceva teoretic, 

psihologie teoretică? 

MP: Unii sunt rigizi și, din ce am observat, mai ales 

bărbații, vin cu aceste teorii. Noi avem datoria să le explicăm, 

să le spunem și fiecare are dreptul să aleagă. 

CA: Plus că ține și de inteligența emoțională și cognitivă a 

clientului. Înțeleg greu dacă spun că problema vine din copilărie. 

Terapia nu este magie, este nevoie de autocunoaștere, poate de 

ani de zile de terapie. 

MP: Nu înțeleg, sau sunt tot într-un proces de negare. Nu 

vor să accepte cauza problemelor lor. 

CA: Și apoi este mediul din care provin. Tot studiile arată 

că acei copii care provin din medii defavorizate, copii săraci, 

din păcate, nu prea au șanse de a reuși în viață; de aceea și 

societatea merge cum merge, pentru că trebuie să se lucreze la 

educație. Degeaba le dau ajutor social, pentru că educația e 

baza.  

MP: Educația îi formează... 

CA: Inclusiv din punct de vedere cognitiv; copiii care 

trăiesc în familii sărace aud foarte puține cuvinte; pentru că nu 

au de unde, nu sunt stimulați, și atunci vocabularul, din punct 

de vedere cognitiv, nu se dezvoltă. 

VP: Apoi merg la școală, unde concurează cu copiii care 

sunt stimulați și deja apare discriminarea. Studiile arată că 

acești copii, care trăiesc în sărăcie, nu prea au șanse, decât 

dacă sunt într-adevăr ajutați prin programe speciale. Drum în 
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viață însemnă ca și în timpul școlii, școlii generale, liceului, 

să-l canalizezi pe copil, pe tânăr, pe adolescent spre o 

profesie. Nu se mai face orientare profesională, sau se face pe 

hârtie mai mult. Informațiile sunt diverse, contradictorii de 

multe ori, crează confuzii...  

MP: E foarte important ca ei să știe despre mediile 

respective. Nu e suficient să visezi să fii medic și să ai 

propriul scenariu despre ce înseamnă aceasta. La „Școala 

altfel”, ți se oferă posibilitatea să mergi într-un spital, la 15 

ani, în camera de gardă, sau într-o secție de chirurgie generală 

și să vezi exact ce se întâmplă acolo; altfel poți să 

conștientizezi dacă ție ți-ar plăcea să fii medic sau nu. Asta ar 

fi important, să se deschidă ușa spre lucrurile acestea și copiii 

să interacționeze mult mai ușor cu mediile din care își doresc 

să facă parte atunci când vor fi adulți.  

CA: Să nu facă materii de dragul de a le face, sunt foarte 

multe materii care nu îi ajută să se dezvolte în viață, să se 

descurce în viață. Sunt foarte importante abilitățile sociale, 

cum fac față situațiilor din viață. Școala nu îi învață, sau în 

învață puțin asemenea lucruri. Lipsește partea practică.  

VP: Să luăm exemplul olimpicilor, care sunt antrenați să 

rezolve probleme grele de matematică, sunt educați într-un 

mediu strict academic și când ajung în viața reală, nu mai 

sunt aceiași tineri competitivi, cum erau pe băncile școlii... 

CA: Nu, pentru că emoțional, degeaba am IQ dacă nu am EQ. 

VP: Adică inteligență emoțională. 

MP: De aceea, unii, care sunt foarte buni la școală, ajung 

să nu ocupe o funcție importantă, sau să nu se dezvolte foarte 

mult profesional, pentru că nu pot să se adapteze societății. 

Inteligența emoțională poate este la limita inferioară, sau 

medie și cei care nu sunt atât de inteligenți, nu sunt atât de 
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bine pregătiți, dar au o inteligență emoțională mai mare, cu 

siguranță se adaptează mai ușor.   

CA: Aici de vină este familia, care a dezvoltat doar inteligența 

cognitivă.  

VP: Ce ar trebui să facem? La vârsta adolescenței, la 

vârsta tinerilor, ce ar trebui să facă familia, sau școala, 

comunitatea, ca ei să fie viitorii cetățeni pe care comunitatea 

să se bazeze, să îi integreze, să îi folosească la capacitatea 

maximă? 

CA: Din păcate, mă tot repet, dar familia este responsabilă 

în mare măsură. Deși, când ajunge adolescent, nu înseamnă că 

nu se pot schimba lucrurile. Familia trebuie să înțeleagă că 

mediul unde trăiește copilul trebuie schimbat. Tu, ca părinte, 

trebuie să fii învățat de către psiholog, de exemplu, dacă ai o 

problemă cu copilul tău, cum să pui problema cu acel copil și 

cu adolescentul. Ce s-a întâmplat că a ajuns cu probleme 

emoționale la 15-16 ani, sau mai devreme?  

Am copii cu atacuri de panică, cu ipohondrie, la 8-9 ani au 

nevoie de psihiatru. Chiar am scris un articol „Bolnav de 

părinți”. Dacă copilul stă în atacuri de panică, pe care bunica 

le face, dacă vorbim numai de boli, dacă ești un pic răcit, 

„Gata, mor!”, ajunge copilul de 8-9 ani, cum am acest caz; 

acum nu mai merge la școală din cauza fricii că dacă doamna 

învățătoare nu anunță familia, eu  dacă mor, dacă mă sufoc, 

dacă mă înec cu voma, dacă... 

Când am mers pe istoric, am descoperit că bunica face 

exact aceleași lucruri. Copilul este crescut de bunică,  

MP: El împrumută niște tipare comportamentale. 

CA: Sigur că da. Este oglinda familiei în care trăiește. 

Spuneți-mi, copiii aceștia, care la 8-9 ani sunt atât de bolnavi, 

ceea ce nu e deloc firesc, cum se vor descurca în viață? Vor fi  
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candidați la anxietate și depresie pe tot restul vieții. Sigur că 

poți schimba lucrurile, dar, iarăși, studiile arată că nivelul de 

cortizol, hormonul de stres în copilăria mică afectează 

structura creierului biochimic și atunci mă mir că ajung cu 

adolescentul și cu adultul cu probleme?! 

MP: Cecilia a vorbit din punctul de vedere al familiei, din 

punct de vedere al școlii, eu aș vrea să cred că pe viitor 

profesorii vor înțelege, și la noi, că acea notă este importantă, 

să se vadă care este nivelul elevului în acel moment și cum 

pot ei să-l ajute pe elev ca să crească. Din punctul meu de 

vedere, foarte mulți copii văd nota ca pe o pedeapsă. „N-am 

învățat, am luat o notă mică.” 

VP: Mai ales dacă îi ceartă și mama și tata acasă. 

MP: Exact. Le e frică și de profesor și de părinți și de 

examenul în sine. Eu aceasta încerc să le spun și încerc să îi 

fac măcar pe ei să înțeleagă că nota ar trebui să fie o oglindă a 

cât știe în momentul respectiv și un feedback pentru profesor, 

pentru a ști ce lacune are acel copil, astfel încât el să vină și să 

le acopere cât mai bine posibil. Cred că dacă părinții și 

profesorii i-ar accepta mai mult pe copii și i-ar lăsa un pic 

liberi, dar nu din punct de vedere al comportamentului, 

neapărat, ci din punct de vedere a ceea ce își doresc ei să facă, 

spre ceea ce sunt ei aplecați, lucrurile ar sta altfel.  

Dacă are 4 la matematică și 10 la română, felicită-l că are 

10 la română. Poți să îi spui: „Știu că nu ești foarte bun la 

matematică, dar mi-e drag de tine să văd că ai 10 la română.” 

Copilul o să înțeleagă că nu este o problemă faptul că nu este 

bun la matematică. Altfel, el face o problemă din faptul că nu 

e bun la matematică și atunci nu se mai bucură nici că este 

bun la română. Adică i se pare așa puțin lucru că este bun la 

română; important este că are note mici la matematică și că îl 

ceartă tot timpul tatăl acasă. 
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VP: Ați vorbit, la un moment dat, despre cât de importantă 

este cunoașterea și autocunoașterea. Copilul să învețe să se 

cunoască, să se descopere, dar este important ca și părinții să 

se cunoască, să se autocunoască în relația cu copilul. 

MP: Copilul este oglinda familiei în care trăiește. Atunci 

părinții ar trebui să încerce să lucreze puțin cu ei și să se 

echilibreze. 

VP: Dăm vina pe copii, dar nu vedem că poate problemele 

sunt ale, mele, ca părinte, nu ale copilului.  

CA: Și tu întâmpini probleme în cabinet cu părinții. 

MP: Exact. 

CA: Și au așteptări nerealiste de la terapie. Mi-a venit o 

fetiță de 4 ani și jumătate. A trimis-o doamna educatoare că 

nu este atentă, că îi mai lovește pe unii, alții, că e agitată, că 

nu se înțelege cu ea. Bineînțeles, fetița avea niște deficite de 

atenție, dar din punctul meu de vedere nu erau autentice, erau 

cauzate de mediul în care trăiește: un tată alcoolic, o mamă 

indisponibilă și lua bătaie zilnic. „Ești rea, nu mai știu ce să 

fac cu tine!” Primul lucru pe care l-a spus când a venit fetița 

în cabinet a fost: „Mă bate pentru că sunt rea.” 

Ea s-a identificat cu faptul că este rea. Nu! Niciodată copiii 

nu sunt răi. Comportamentul poate fi urât și rău, dar tu, ca 

ființă, nu ai nicio problemă. Trebuie separate lucrurile. 

Părinții au așteptări nerealiste. Mama m-a întrebat după prima 

ședință, „când mai trebuie să vin?” 

MP: Da și au tendința să aducă la psiholog copiii ca și cum 

i-ar aduce la reparat. Eu le atrag atenția că nu este o păpușică 

și întreabă: „Pentru chestia asta de câte ședințe aveți nevoie?”, 

dar nu știu, trebuie să îl văd prima dată, să vorbim, pot să 

spun aproximativ, dar nu vine la reparat, este o muncă de 

echipă și trebuie să se vorbească și cu părinții. Și îmi spun că: 
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– „Nu știu, nu avem timp să ajungem”. –  „Bine, dar măcar 

sunați-mă, haideți să stăm de vorbă și voi sunteți importanți în 

procesul acesta”. – „Nu, noi nu avem nicio problemă.” 

CA: Eu aici am frustrările mele, în momentul în care 

vorbesc cu familia și aceasta nu înțelege că acel copil este 

simptomul familiei în care crește. 

MP: Nu înțeleg sau nu vor să accepte. 

CA: Nu vor pentru că este foarte greu, este muncă, este 

muncă și cu tine însuți, pentru că acesta este lanțul 

slăbiciunilor, ce ai adus tu din familia ta, de la părinții tăi și 

crezi că asta e potrivit pentru copilul tău și dai mai departe 

ceea ce ai primit. 

VP: Avem de lucrat aici, mai ales cu părinții; cu copiii se 

lucrează mai ușor.  

MP: În procesul acesta de a alege drumul în viață, am 

lucrat mai ușor cu adolescenții decât cu familiile lor, pentru că 

într-o familie în care adolescentul nu era acceptat nicicum, 

decât dacă dă la Facultatea de Medicină, am ajuns cu el în 

terapie și copilul voia să fie acceptat și de familie; era foarte 

importantă și dragostea mamei. 

VP: Și el ce voia? 

MP: El voia să dea la ceva total opus, inginerie, sau ceva 

de genul acesta. Avea impresia că dacă nu va da la medicină 

va pierde afecțiunea familiei și asta îl durea cel mai tare. N-

am putut să reușim altceva în terapie decât să îl fac pe el să 

accepte drumul în viață și să îi spun că din punctul meu de 

vedere ar trebui să facă ce își dorește foarte mult; „dacă tu nu 

vrei să renunți nici cum la faptul că ai tăi vor să dai la 

medicină, dai la medicină, faci medicina cât vrei tu, dar după 

aceea să nu uiți niciodată care este visul tău și la un moment 

dat să îl pui în practică.”  
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M-a sunat, mi-a spus că a făcut trei ani de medicină, până 

la urmă mama lui a înțeles că nu este pentru el, dar, împreună, 

au trecut pin procesul acesta și acum amândoi acceptă ceea ce 

trebuia acceptat de acum trei ani, din clasa a XII-a. Legat de 

aceasta, am lucrat mai ușor cu adolescentul decât cu famlia 

lui, care sub nicio formă nu a vrut să accepte că el nu vrea să 

dea la medicină. 

VP: Se întâmplă de multe ori în viață când spunem că 

alegem drumul drept și, din păcate, sunt foarte multe cazuri 

în care acest drum drept înseamnă că „bâjbâi” întreaga viață 

și tot nu ajungi unde îți dorești. 

MP: Nu e drept, dar cred că tocmai aceasta îl face frumos 

și unic. 

CA: Ar fi plictisitor dacă nu am avea provocări.  

VP: Fiecare are ritmul lui. 

CA: Oamenii sunt precum vasele. Unii de plastic, alții de 

porțelan, alții de metal. Cum ne-a înzestrat Dumnezeu pe 

planeta aceasta, nu avem de unde ști; și structura aceasta pe 

care o primim noi de la Dumnezeu, dacă este de porțelan și 

trăim într-o familie în care sunt scandaluri, probleme, certuri, 

nu suntem acceptați – vă dați seama ce se întâmplă cu o 

persoană fragilă...  

VP: Se sparge ușor. 

CA: Sigur că da. Pentru că, de multe ori,  zicem: „Noi 

suntem trei frați și, uite, acesta nu are nimic, dar eu am făcut 

depresie.” Tocmai aceasta este vulnerabilitatea ta, cum te-a 

lăsat Dumnezeu pe pământ. 

MP: Tu ești altfel, chiar dacă avem aceiași părinți. 
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CA: Mai zice cartea că depinde și momentul în care s-a 

născut copilul în familie, de gradul de conștientizare al 

părintelui în acel moment în care a venit copilul pe lume. 

MP: De maturitatea relației. 

VP: Învățăm să ne pregătim pentru profesie, dar să ne 

pregătim pentru viața de părinte nu. Acum sunt școlile de 

parenting, dar de multe ori suntem luați pe nepregătite. 

MP: Da, cred că pentru a ne pregăti de viața de părinte ar 

însemna să mergem și să ne dezvoltăm pe noi personal, să ne 

echilibrăm și cu cât o să fim noi mai echilibrați și cu o 

inteligență emoțională mai mare, cu atât vom fi părinți mai 

implicați și mai buni. 

VP: Este important să ne gândim la drumul pe care îl 

alegem în viața noastră, în viața copiilor noștri, sau să lăsăm 

și să vedem cum va crește, ce se va întâmpla, cum se dezvoltă, 

cum învață, cum se mișcă lumea în care trăiește Vedeți, și 

profesiile evoluează foarte rapid, lumea se mișcă foarte rapid, 

mulți rămânem în urmă cu mentalitatea, ne-o iau înainte 

tehnologia și informația... Cum facem să ținem pasul și cu 

noi, ca părinți, și cum îi canalizăm pe cei de lângă noi să își 

aleagă drumul bun în viață? 

MP: Cred că amândouă sunt importante. Într-o parabolă, se 

duce cineva la un mare maestru și îi spune: „Ce este mai 

important în viață: ceea ce gândesc, sau ceea ce simt?” Acesta 

îi dă o lingură cu ulei să se plimbe prin templu. Abia apoi 

ajunge la concluzia că este important și să se uite pe unde a 

mers, dar să fie atent și la lingura cu ulei, așa e și aici. Adică 

trebuie să îți dorești să fii alături de copilul tău și să identifici 

tot timpul un drum în viață, dar în același timp să fii flexibil și 

să îi accepți anumite derapaje, sau anumite lucruri pe care el 

nu vrea să le facă. 
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CA: Și să îl lași să ia decizii și să învețe din greșeală. 

Pentru că din greșeală învață omul, greșeala nu este dușmanul 

nostru, ea este prietenul nostru și din încercare–eroare, copilul 

învață. Dacă eu vin tot timpul în fața lui și îi fac un drum cu 

„floricele”, când ajunge la maturitate, viața nu e cu 

„floricele”, dă cu capul de greu și atunci pot să apară depresia 

sau anxietatea, pentru că nu se descurcă, el nu are uneltele cu 

care să se descurce în lume. Din nou, mă întorc în copilărie, 

lasă-l când e mic și învață-l să își lege șireturile, mai bine 

trezește-te tu cu 10 minute mai repede, dar lasă-l pe el să 

încerce. 

MP: Chiar dacă nu iese bine la început, până la urmă o să 

reușească. 

CA: Sigur, a greși e omenește. După aceea, lasă-l să ia 

decizii. De exemplu, dacă tu dorești să te duci să te plimbi în 

parc, dar poate el dorește să meargă la un prieten, lasă-l să 

aleagă, e decizia lui. Cum spunea și Mădălina, tu îi dai 

alternative și el alege, dar încadrat în ceea ce tu i-ai oferit. Un 

copil care nu trăiește în reguli, în disciplină, în limite în 

familia lui și este lăsat de izbeliște... 

MP: ... devine un copil care nu se va adapta societății, așa 

cum a venit o doamnă la mine și mi-a spus că ea are chef să 

treacă numai pe roșu, „de ce trebuie să stea dacă nu este 

culoarea verde?” Că i se pare o limită asta! Ba nu, i-am 

răspuns, asta înseamnă că trebuie să aveți grijă de viața 

dumneavoastră. 

VP:  Cecilia, Mădălina, vă mulțumesc foarte mult! Sper ca 

sfaturile și ceea ce am discutat noi aici să ajungă la cei care 

au nevoie să își găsească drumul în viață. Dacă încă nu l-ați 

găsit, căutați-l pentru că sigur îl veți găsi! 
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SPERANȚĂ ȘI CASE PENTRU COPII 

 – cu Ștefan Dărăbuș - 

 

Nimeni nu a devenit vreodată sărac pentru că a dăruit prea mult.  

(Anne Frank) 

 

VP: Împreună cu invitatul meu special – domnul Ștefan 

Dărăbuș – vă propunem un dialog despre cei care dau sens 

vieții, care ne dau speranță pentru viitor, care au nevoie de 

ocrotirea, de grija și de iubirea adulților: copiii. Ștefan 

Dărăbuș și-a început drumul absolvind filologia, apoi a 

continuat perfecționându-se în management organizațional, 

în psihologia copilului, precum și alte specialități menite să îl 

ajute într-o muncă pe care o face cu plăcere, cu dăruire, cu 

responsabilitate și mai ales cu iubire pentru copii.  

Ștefan, îți propun să începem chiar cu întrebările pe care ți 

le-ai pus și la care, cu siguranță, de cele mai multe ori ai 

răspuns: cum ar fi dacă ne-am trăi viața fără părinți; dacă n-

am avea o familie; dacă n-am fi strânși în brațe și mângâiați; 

dacă nu ne-am simți iubiți?...  

ȘD: De prea multe ori mi-am adresat aceste întrebări. Noi 

doi ne știm de vreo 23 -24 de ani, chiar îmi amintesc faptul că 

ne-am întâlnit prima dată în niște vremuri când discuția despre 

copiii instituționalizați, sau despre copiii săraci, nu era deloc 

importantă; atunci erau alte lucruri mai importante; poate și 

astăzi sunt, pentru că, din păcate, oamenii sunt absorbiți de 

viața lor personală, de propriile probleme, de spectrul politic 

(factorul care ne mână, ne adună în viața de zi cu zi și de 

multe ori ne chiar învrăjbește, din nefericire).  

Dar acestea sunt întrebări fundamentale pentru că, de multe 

ori (așa cum luăm de-a gata sănătatea și atunci când ne e bine 
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uităm ce bine e să fii sănătos, dar când ne îmbolnăvim, sau ni 

se întâmplă ceva rău, abia atunci conștientizăm), așa cred că 

luăm de-a gata și familia, și faptul că cei mai mulți dintre noi 

am crescut cu mama și cu tata acasă, și nu ne gândim suficient 

cât de valoros este acest lucru, cât de mult a însemnat pentru 

noi, ca oameni, cât de mult înseamnă acest lucru pentru copii.  

Eu și colegii mei vedem aceasta, lucrând de atâta timp cu 

copii care nu au acest noroc. Îmi aduc și astăzi aminte de 

prima mea vizită în Leagănul din Cavnic, acum 23 de ani, 

când am ajuns la etajul trei al unui spital-orfelinat (unde era 

Leagănul) și unde se aflau 89 de bebeluși, mulți dintre ei 

stând câte doi într-un pat, chiar și până la 2 sau 3 ani; o liniște 

de mormânt, niciunul nu scotea vreun sunet, un miros cumplit 

(pentru că atunci nu erau pempers-urile de azi), toți erau uzi, 

murdari; erau acolo doar două femei îngrijitoare, care făceau 

ce puteau; copiii erau deja cu sindrom autist, se jucau cu 

mâinile, se legănau încontinuu...  

Pentru mine, a fost șocant. Dar pe cât de aproape sunt și 

am fi putut să îi vedem – erau vreo 100.000 de copii în 

instituții – pe atât de departe se aflau în fapt față de noi. 

Pentru că trebuia să faci gestul acela, să te duci acolo, să intri 

într-un orfelinat, să treci de o ușă închisă, ca să poți să vezi ce 

se petrece acolo; abia atunci realizezi cât de cumplit e pentru 

acei copii să crească așa, ce blestem e pentru ei copilăria și cât 

de norocoși suntem noi că am avut șansa să creștem alături de 

părinți, în propria familie.  

VP: Apropo de faptul că ne știm de atâta timp și ne-am 

întâlnit într-un context anume, îmi amintesc cu oarecare 

bucurie (dacă se poate spune așa) că sunt primul ziarist 

(cred, sau oricum printre primii) care a scris despre 

propunerea celor doi englezi – Mark și Caroline Cook – care 

au venit la Baia Mare și cărora tu le-ai fost translator! 
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ȘD: Da, eram student în anul al doilea de facultate, în 1998.  

VP: Te gândeai că vei ajunge aici? Traduceai ce spuneau 

englezii, iar noi ascultam cu oarecare curiozitate și ni se 

părea puțin utopic când îi auzeam vorbind despre 

descentralizarea instituțiilor de ocrotire a copiilor, pentru că 

imaginea României era asociată chiar cu starea jalnică în 

care se aflau instituțiile acestea.  

ȘD: N-avea cum să nu fie asociată, dar, în același timp, era 

ceva total străin de noi, de românul obișnuit, pentru că atunci 

când am văzut imaginile acelea care pentru englezi, pentru 

americani, pentru occidentali erau obișnuite (erau șocați să 

vadă cum erau tratați și cum supraviețuiau copiii în orfelinatele 

din România), dar pentru noi, românii, ei erau doar „cei din 

sistem” și atât. Știam că există, dar habar nu aveam cum sunt în 

mod real viața și situația lor, ne vedeam în continuare liniștiți 

de viețile noastre, cum să facem să fie bine mâine, unde ne 

ducem în vacanță, cum să ne cumpărăm diverse lucruri pentru 

acasă și alte asemenea griji sau preocupări.  

Nu știu dacă de atunci s-au schimbat foarte mult până azi 

astfel de gânduri și preocupări ale oamenilor din România, 

însă în ce mă privește, pentru mine, clar, a fost o șansă să fiu 

lovit de acea realitate, care mi-a schimbat tot restul vieții. Pe 

atunci îmi doream ca după finalizarea studiilor să rămân în 

universitate, să predau, să fiu profesor de teoria literaturii.  

VP: Ți-ai dat doctoratul în teoria literaturii...  

ȘD: Da, e adevărat, însă a fost șocant să văd atunci cât de 

cumplită e viața acelor copii, iar, ulterior, când am aflat că 

sunt peste 100.000 de copii în aceeași situație la noi în țară, 

mi-am zis că poate e o misiune pentru mine să pot să fac ceva 

pentru ei. Nu m-am gândit că va dura atât de mult implicarea, 

dar tot ce pot să spun e că 23 de ani au trecut într-o clipită 
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parcă; într-un ritm marcat de o dinamică extraordinară a 

lucrurilor; s-au întâmplat atât de multe lucruri bune.  

Astăzi au mai rămas doar vreo 6000 de copii în instituții 

(deci 6% din toți câți au fost înainte). Un lucru incredibil, 

dacă cineva mi-ar fi spus aceasta în urmă cu 23 de ani, pentru 

că pe vremea aceea orfelinatele erau sistemul și gata, nu exista 

alternativă. Nu existau nici asistenți maternali, nici rețele de 

sprijin, centre de zi, centre de primire urgențe, nu exista nici o 

formă de prevenire a separării familiale.  

Între timp s-au întâmplat, din fericire, multe lucruri de 

schimbare pozitivă, de exemplu, doar noi, HHC, ca organizație, 

am reușit să scoatem undeva la 6300 de copii din instituții, 

aceasta în mod direct, pentru că, indirect, numărul lor a fost 

mult mai mare, prin parteneriatele pe care le-am făcut în țară. 

Pentru mine a fost ca o adevărată descoperire a unei vocații 

proprii și evident că am rămas cuplat pe ea. În momentul în 

care vezi cât de mult bine poți să faci, în momentul când ai în 

fiecare zi rezultatul acelui bine – de exemplu te întâlnești pe 

stradă cu acei copii, care apoi devin tineri, apoi adulți, îi vezi 

că sunt bine – n-ai cum să nu rămâi captivat de această muncă 

și să nu vrei să o duci mai departe. 

De exemplu, țelul nostru pentru 2026, sau cel târziu 2027, 

este să ajungem într-o Românie în care nici un copil să nu mai 

fie instituționalizat, și toți copiii care se află sub protecția 

statului să aibă parte de ocrotire într-un mediu familial, sau 

cât mai apropiat de cel familial.  

VP: Prima dată am vrut să intitulez dialogul nostru 

„poveste cu copii și despre copii”, pentru că sunt atâtea 

povești frumoase și atâtea emoții constructive, dar după 

aceea m-am răzgândit și l-am denumit „Speranță și case 

pentru copii”, traducând cele 3 inițiale - HHC, cu care Ștefan 

Dărăbuș se identifică. În prezent nu mai vorbim doar de HHC 
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România, pentru că tu ești director pe Europa Centrală și de 

Sud. Nu ai obosit? 

ȘD: Nu, nu am obosit. Cred că atunci când faci ceea ce îți 

place nu ai cum să obosești. Am ajuns să mă ocup și de 

proiecte din Moldova, din Transnistria, din Bosnia-

Herțegovina, din Bulgaria, din Grecia, Ungaria, tocmai pentru 

că lucrurile pe care am reușit să le facem împreună aici, în 

România, am dorit să le ducem și acolo. Iar când spun că le 

facem împreună, mă refer la faptul că eu sunt așa o interfață, 

dar alături de mine, și mai puțin văzuți în mass-media, sunt 

vreo 40 de oameni: asistenți sociali, psihologi, profesori etc. – 

oameni care fac astfel încât organizația să funcționeze bine, 

nimeni nu ar fi reușit aceste lucruri de unul singur; tot ceea ce 

lucrăm facem împreună, e puțin nedrept pentru că eu sunt cel 

invitat să vorbească despre ceea ce fac ei.  

Munca lor e extraordinară și de aceea merită apreciată, 

peste tot pe unde activăm în țară, în diverse orașe; în plus, 

toată activitatea noastră e în parteneriat cu autoritățile publice, 

niciodată nu am făcut servicii private. Există multe organizații 

nonguvernamentale care lucrează într-un sistem privat, în 

sensul că toate serviciile pe care le dezvoltă sunt exclusiv ale 

lor, adică ei le dezvoltă, ei le furnizează și atât. Noi, în 

schimb, am luat o decizie la început, prin 1998, împreună cu 

organizația din Marea Britanie, ca programele pe care le 

dezvoltăm să fie totdeauna în parteneriat cu autoritățile 

publice, pentru că am dorit ca ele să fie sustenabile.  

Am știut cât de multe lucruri sunt de făcut și ne-am dat 

seama că singurul mod de a le realiza, pe toate, e acela de a le 

face împreună cu ei, dacă noi vom fi dezvoltatori de servicii 

sociale, să facem reforme, să fim parteneri cu autoritatea 

publică în implementarea acestor reforme, dar reformele să le 

aparțină lor, schimbările să fie decise de ei, iar noi să fim pur 



Viorica Pârja  –  Orizonturi interioare: dialoguri cu modelatori de caractere umane 

140 

 

și simplu alături de ei. Așa lucrăm de atunci încoace, chiar 

dacă a fost greu la început, dar important e că a funcționat.  

VP: Dacă n-ar fi fost englezul Mark Cook, care a trăit 

experiența războiului din fosta Iugoslavie și a văzut dramele 

copiilor de acolo, crezi că s-ar fi întâmplat aceste lucruri, 

făcând o retrospectivă a tot ce s-a întâmplat în toți acești ani 

– frumoși, grei, dar cu rezultate extraordinare? 

ȘD: Nu cred că ar fi fost la fel, cu siguranță. Probabil s-ar 

fi întâmplat altfel – mie așa îmi place să cred. Ei au venit să 

finanțeze organizația aceasta a la long (pe termen lung), nu 

doar în trecere, nu cum se întâmplă la alte organizații, că 

ajung să nu știe dacă anul următor vor mai putea primi sau nu 

finanțare. Dar ei au reușit să ne aducă finanțarea aceasta 

necesară în fiecare an, astfel încât noi am putut să facem 

planuri pe termen lung. Și aici a fost secretul, pentru că nu-i 

tot una să te lupți pentru surse de finanțare de la an la an, sau 

să știi că poți să faci o proiecție pentru 5-10-15 ani, și să știi 

că cineva e în spate și te ajută ca să poți să duci la îndeplinire 

aceste programe.  

A fost extraordinar ceea ce au realizat Mark și Caroline 

Cook. Iar alături de ei, trebuie să o amintesc și pe Prințesa 

Marina Sturdza (fie iertată, pentru că din păcate a plecat dintre 

noi) – pe care știu că ați cunoscut-o de la început și v-a 

apreciat foarte mult încă de atunci, care, de asemenea, a jucat 

un rol esențial în ceea ce noi am reușit în România. Eu, 

personal, am învățat enorm de la domnia sa; întotdeuna m-am 

străduit (și o fac în continuare) să învăț cât mai mult de la 

oamenii din jurul meu, dar Prințesa Sturdza a fost un model 

de modestie, de smerenie, de respect și de apreciere pentru cei 

din jurul ei, iar prin faptul că avea atâta prestanță, cred că noi 

am reușit să facem mai mult în România decât am fi făcut fără 

ea și fără alți oameni ca ea.  
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VP: Privind la realitatea de acum, ar putea părea că 

povestea a decurs așa de frumos și lin, dar nu a fost deloc 

ușor. Mai ales când mă gândesc la mentalitatea care ne trage 

mereu înapoi.  

ȘD: Probleme au fost și vor fi totdeauna, e o chestiune 

specific umană. Punctul critic e să îți dai seama că nu o să ai 

niciodată o viață fără probleme. Am avut și noi multiple 

probleme și piedici, dar am crezut – și s-a dovedit că am avut 

dreptate – în esența fundamental bună a oamenilor. Și oriunde 

am lucra, în orice loc din România, din lume sau din Europa, 

am găsi oameni pentru care este clar și de bun simț ca un copil 

să crească într-o familie. Noi de aici am început; de la exemplul 

fiecărui om. Acolo unde ne-am lovit de un zid, de exemplu în 

comisii de specialitate, sau în diverse foruri oficiale, întrebam 

oamenii din acele structuri – oamenii care iau decizii, acei 

reprezentanți (care din păcate uneori se confundă cu funcțiile 

pe care le dețin), îi întrebam dacă au copii.  

În momentul în care îmi spuneau că da, îi întrebam simplu: 

ți-ai imagina tu, ca fiul, sau fiica ta să crească într-un 

orfelinat? Ei bine, atunci se făcea liniște; stăteau și se gândeau 

puțin, iar apoi fie că îmi răspundeau, fie că nu, cu totul altfel 

decurgeau mai departe discuțiile. Din acel moment nu mai 

trebuia să îi conving. În mod paradoxal, asta am văzut: e 

foarte greu pentru oameni să se pună în pielea altor oameni și 

să-și dea seama prin ce greutăți și chinuri pot să treacă 

anumiți copii, decât atunci când se gândesc la propriii lor 

copii, sau la cineva care lor le este foarte drag.  

Discutând așa cu ei, am reușit să mergem mai departe cu 

agenda noastră privind protecția copilului, fie că a fost un 

partid sau altul, am reușit să ne menținem apolitici, am reușit 

să colaborăm cu fiecare tip de guvernare și de administrație, 

de orice culoare.  
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VP: Aceasta a fost cred, un lucru esențial.  

ȘD: A fost esențial, dar am reușit pentru că ne-am adresat 

tot timpul oamenilor din acele structuri, nu ne-am adresat 

funcției, puterii pe care ei o reprezentau, ci omului din spatele 

acelei funcții; și asta a făcut diferența. La ora actuală nu aș 

dori să spun că lucrurile stau foarte bine; sunt departe de a sta 

foarte bine, pentru că în România mai avem aproape un 

milion de oameni, din cele 19 milioane, câți mai sunt în țară, 

care trăiesc în noroi, la modul propriu, care n-au locuințe, n-

au apă curentă, n-au încălzire, nu au unde să se spele, nu au 

un acoperiș deasupra capului, dorm între scânduri, între folii 

de plastic, în comunități izolate, în comunități marginalizate, 

în pungi de sărăcie, pe lângă orașe.  

Iar din acel milion de oameni, cel puțin jumătate sunt copii. 

Mie mi se pare un lucru de neiertat că în România, am ajuns 

să mai avem doar 3,7 milioane de copii, exact ca după război, 

în 1945, în condițiile în care în 1990 erau 5,3 milioane de 

copii. Cum poți să stai liniștit când vezi că nu se mai nasc 

copii, iar pe cei pe care îi ai, de ordinul sutelor și milioanelor, 

dacă ne referim și la cei care trăiesc în sărăcie severă; să asiști 

la suferința lor fără să faci nimic, să-i lași să se chinuie în 

continuare, în boli, sărăcie și mizerie?  

VP: Ai avea o explicație pentru lipsa de compasiune, 

pentru situația aceasta dramatică, pentru acel jumătate de 

milion de care spuneai că sunt copii aflați în nevoi?Sau la 

alte milioane cu risc ridicat de sărăcie... 

ȘD: Să ne înțelegem: acea jumătate de milion la care mă 

refeream trăiește în sărăcie cruntă! Dar în sărăcie în țara 

noastră trăiesc aproximativ 50% dintre toți copiii pe care îi 

avem acum. Deci din cei 3,7 milioane, jumătate se află în risc 

ridicat de sărăcie și de excluziune socială. Iar acest lucru este 

absolut înfiorător. Doar 33% dintre copiii care provin din 
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familiile sărace termină ciclul gimnazial, comparativ cu 95% 

dintre copiii din familiile înstărite și din familiile obișnuite. 

Aceasta înseamnă analfabetism, lipsă de educație – un lucru 

pe care noi îl tolerăm, ca societate.  

Cred că am ajuns să tolerăm acest gen de dezastre din două 

motive: firea umană; dacă ne aducem aminte, o expresie latină 

zice că  „Omul este lup pentru om”, dar asta se spunea în 

urmă cu niște mii de ani; de atunci, lucrurile nu au evoluat 

foarte mult. Și toate acestea pornesc, cred, dintr-o lipsă de 

empatie. N-avem timp și nici acea aplecare mentală să stăm să 

ne gândim la suferința altora, vrem cumva ca să ne protejăm, 

vrem ca nouă și familiei noastre să ne fie bine în primul rând 

și nu ne uităm în jur.  

VP: E mai ușor așa.  

ȘD: E mai ușor, facem față mai ușor, dar trăim într-o 

Românie pe care după aceea o hulim; Românie de care ne e 

rușine; nu ne place de ea și vrem să plecăm de aici; copiii 

noștri vor să plece, de asemenea. Dacă ne uităm la tinerii din 

ziua de azi, cel puțin unu din doi își dorește să plece; visul a 

cel puțin 50% dintre tinerii din România noastră e să plece 

altundeva. Nu știu dacă poate să existe o mai rea sentință 

decât aceasta, iar noi restul tolerăm, acceptăm lucrurile așa, în 

loc să facem din acest spațiu în care existăm un mediu care 

să-i încurajeze pe acești tineri să rămână – și aici vorbim de 

tinerii obișnuiți, iar pe cei care sunt în sărăcie cruntă să reușim 

să-i integrăm.  

Prejudecata pe care o aud în toată țara este aceasta: „ce rost 

are să încerci să-i ajuți și să le dai unor leneși, unor părinți care 

nu-s capabili să lucreze, care cerșesc ajutoare sociale și care nu 

vor să se angajeze?” Dar noi, făcând asta, condamnând părinții 

pentru că nu vor să lucreze, condamnăm implicit și copiii. Și 

atunci ajungem la un cerc vicios, în care și acei copii, nevăzând 
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altceva decât foame, frig, sărăcie, boli, mizerie, acceptă lumea în 

care trăiesc, acela e orizontul lor și nu vor ieși din acel orizont.  

VP: Hope and Homes for Children crează condiții cu mult 

mai umane decât familiile acestea despre care vorbeai. Dar 

nu știu dacă e suficient pentru sufletul copilului. 

ȘD: Poate că e așa, dacă ne referim la materialitate, la 

obiecte, dar nu asta contează cel mai mult pentru un copil. 

VP: Iubirea nu o înlocuiește nimeni.  

ȘD: Exact, orice copil are nevoie prima dată de iubirea 

părintească. Faptul că ei trăiesc într-o casă care e frumoasă, 

caldă, cu apă la robinet, cu televizor, cu așternuturi curate în 

pat – asta nu le stinge dorul de mama și de tata. În plus, copiii 

mai au ceva: o vină: profundă. În momentul în care ei trăiesc 

fără părinți, fiind atât de centrați pe existența lor la acea 

vârstă, nu realizează că anumite lucruri se întâmplă din vina 

altora; copiii cred că părinții nu sunt lângă ei din vina lor, din 

vina copiilor; că ei au făcut ceva fundamental greșit pentru 

care părinții i-au abandonat.  

Aceasta e o chestiune esențială, care duce la niște probleme 

de o natură complexă pentru copii: lipsă de încredere și stimă 

de sine, lipsă de afecțiune și de atașament etc., care lasă urme 

crunte asupra lor. Sunt deja tot mai multe studii pe care le fac 

și cei de la Harvard și alte universități din lume, care vin să 

dovedească felul în care absența familiei, și a afecțiunii și 

atașamentului la copii, duce la inexistența unor sinapse care să 

funcționeze la nivel de cortex, în creier; ceva nu se leagă (să 

spunem așa la modul popular) și rămân acolo niște găuri 

negre, pe care foarte greu vor putea să le recupereze, sau să le 

depășească.  

Rămân niște prăpastii în mintea lor, în care ei se scufundă: 

„de ce nu am fost iubit?”, „de ce nu am primit dragostea 
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părinților?”, „de ce n-am primit afecțiune atunci când am avut 

nevoie de ea?”, „cu ce-am greșit eu?” Sunt întrebări 

fundamentale, care vor rămâne să-i bântuie o viață întreagă, nu 

vor fi capabili să lege relații pe termen lung decât foarte greu. 

Acei copii și tineri care au crescut în orfelinate, în instituții, fără 

părinți, dacă chiar reușesc să aibă o viață normală, sunt niște 

eroi. E cumplit de greu să ajungi la normalitate, să depășești 

toate lucrurile astea, să îți câștigi independența, să ai un loc de 

muncă, să ai o viață tipică (să nu spun normală) în astfel de 

condiții; trebuie să fii extrem de puternic, de aceea doar unii 

reușesc, dar mulți dintre ei nu.  

VP: Aici se adaugă și întârzierea intelectuală și probleme 

psihice asociate... 

ȘD: Consecințele instituționalizării asupra copilului, analizate 

de cercetările despre care vorbeam, pe care le fac psihologi, 

psihiatri și care sunt diagonale, adică pe termen lung, pe 10 

ani, pe 15 ani, arată clar existența unor probleme de ordin 

afectiv și probleme de ordin fizic în dezvoltarea copiilor; pur 

și simplu nu cresc. Sindromul acesta de lipsă de creștere l-am 

văzut la foarte mulți copii; rămân mici. Și asta din cauza lipsei 

de afecțiune, de atașament, ceea ce e crunt. Au probleme, 

apoi, de natura integrării sociale: nu reușesc să păstreze un loc 

de muncă pe care l-au dobândit, tocmai pentru că nu au văzut 

un model parental care să însemne ceva pentru ei – să vadă de 

exemplu că tata se duce la servici, indiferent că e bolnav, sau 

că nu se simte bine, sau că nu ar dori să facă asta în ziua 

respectivă, dar că trebuie.  

Nu sunt capabili să țină de bani de la o lună la alta, nu au 

văzut ce înseamnă să-ți drămuiești banii de la o lună la alta în 

familie. Nu pot să-și construiască relații pe termen lung, pentru 

că nu au avut niciodată; dacă în toată copilăria în jurul tău se 

perindă în fiecare zi câte trei persoane, adică personalul, nu știi 

cine vine azi, cine mâine; copiii din jurul tău se schimbă mereu, 
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unii pleacă alții vin, tu însuți ești ca o minge de ping-pong, 

mutată încoace și-ncolo, însemni prea puțin.  

În momentul în care ai o existență atât de fragmentată, asta 

vezi, asta știi; și e cumplit de greu după aceea, ca adult, să 

poți să construiești relații pe termen lung și să ții de ele, să le 

respecți și să le dai valențele necesare.  

Revenind din nou la prejudecățile din jurul copiilor 

instituționalizați, una dintre ele ține și de prostituție și de 

lumea interlopă. Lipsindu-le fetelor și băieților afecțiunea, ei 

nu știu ce înseamnă afecțiunea potrivită; neștiind ce înseamnă 

să fii iubit părintește, ei ajung să fie deschiși spre o afecțiune 

nediscriminată. Și orice fel de afecțiune pentru mulți dintre ei 

(nu vreau să generalizez, totuși) e primită pentru că ei nu au 

nimic altceva; le lipsește atât de mult afecțiunea, încât dacă, 

de exemplu, la o fată de 12-13 ani, care a crescut în orfelinate, 

vine un bărbat și încearcă să profite de ea, fata nu va realiza că 

asta e o formă incorectă și abuzivă de afecțiune; va vedea doar 

că cineva îi acordă atenție și se va simți flatată.  

Din acest motiv, din păcate, multe dintre fetele care ajung 

să fie folosite și exploatate sexual provin din instituții. La fel 

cu băieții, la ei capcana e dată de o altă nevoie fundamentală a 

copilului (și a omului în general), aceea de apartenență la un 

grup. Ei, fundamental, nu aparțin la nimic. Și atunci, în 

momentul când vine un interlop și îi propune unui tânăr de 

15-17 ani (pe care îl vede că e al nimănui și că nimănui nu-i 

pasă de el) să se ducă să fure, să tâlhărească – ei bine, acelui 

tânăr i se va părea puțin lucru, comparativ cu beneficiul pe 

care îl primește: acela de a fi acceptat, de a face parte dintr-un 

grup. Prea puțin contează că acel grup e nepotrivit, dar 

important e că lui îi satisface nevoia aceasta fundamentală de 

apartenență.  
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Și atunci e sută la sută sigur că se va duce cu acel interlop, 

pentru că e singura lui scăpare, singura șansă de a aparține și 

el unui grup. Cei din lumea interlopă, cei care se ocupă cu 

traficul de ființe umane știu foarte bine lucrurile acestea; de 

asemenea, știu foarte bine de unde să-și ia „marfa” și o iau de 

acolo de unde nimeni nu le simte lipsa. Nimeni nu simte lipsa 

fetelor și băieților care pleacă din orfelinate, care ies din 

instituții. Și atunci acei copii devin carne de tun.  

De aceea am ajuns, din păcate, ca în România să avem, la 

ora actuală, anual, undeva la 1600 de persoane traficate și 

exploatate (mai ales sexual); de aceea am ajuns să avem cazul 

Țăndărei. Cazul Țăndărei mi se pare relevant pentru că arată 

cum funcționează o rețea de exploatare a ființelor umane (o 

rețea internațională), care se întâmpla mai ales înspre Londra; 

eu cunosc foarte bine cazul acesta, peste 100 de copii din zona 

Țăndărei (o zonă foarte săracă) au fost astfel exploatați. Ei 

consideră că au fost salvați.  

În momentul în care niște interlopi i-au luat și i-au dus în 

Londra, la furat, s-a constatat că e foarte dificil să îi facă pe 

acei tineri să-i denunțe pe cei care i-au dus acolo, pentru că 

din punctul de vedere al tinerilor ei se simțeau salvați, pentru 

că au fost duși la o viață mai bună. Pentru ei era bună...   

VP: E mai bună viața aceea, că stai în stradă și cerșești, 

că furi? 

ȘD: Ei nu stau doar în stradă; dar stau în Londra, stau în 

Madrid, Roma, New York. Pentru ei e o scăpare, o adevărată 

evadare, pentru că sunt scoși dintr-o gaură neagră, dintr-un loc 

– cum e și în Țăndărei – unde locuiau în colibe, unde ca să 

aibă curent trebuia să fure de pe stâlpi și așa mai departe. 

Cunosc, de asemenea, companii mari de electricitate din 

România, care au vrut să reglementeze puțin piața aceasta 

neoficială, și au încercat să îi înregistreze fără să plătească, 
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doar pur și simplu să știe cine sunt și cât consumă. Și nu au 

putut să înregistreze acele familii pentru că ele nu au acte pe 

terenul unde stau.  

Și asta se întâmplă, cum vă spuneam, cu aproape un milion 

de oameni din România. Nu toți fură curent la modul acesta, 

dar în Țăndărei așa se întâmplă; e un exemplu clar pentru că 

acest caz a ajuns să fie cunoscut; s-a tărăgănat peste 10 ani 

procesul, până când a ieșit din termene și s-a închis cazul; și 

așa au scăpat vreo 40 de interlopi, câți erau puși sub acuzare. 

Plus că nici procurorii nu au strâns toate probele, fiindcă era 

foarte greu pentru acei copii să îi denunțe; ei fuseseră scoși 

din acea sărăcie cruntă, unde nu aveau ce mânca, unde dorm 

în frig... Îi duce cineva în Londra și din perspectiva asta a lor, 

îi salvează.  

Aici e riscul că dacă o societate tolerează sărăcia la modul 

acesta, asta obține. Semănăm sărăcie, culegem infracționalitate. 

Noi, în România, din păcate, la ora actuală asta semănăm. În loc 

să vedem cum putem reglementa problema asta cruntă a sărăciei, 

ne lovim de chestiuni electorale, sau de prejudecata de mental 

colectiv, în care venim și zicem: „nu le putem da locuințe la 

oamenii aceștia, când oamenii obișnuiți muncesc atât de mult 

pentru locuințele lor și plătesc taxe, de ce să le plătim la ăia 

taxele?”  

În statele civilizate există locuințe sociale. România e la un 

nivel infim de locuințe sociale; noi avem undeva sub 2% din 

totalul stocului de locuințe, pe când media în țările Uniunii 

Europene e de 16%. Iată ce diferență uriașă. În România doar 

una din 46, dintre solicitările de locuințe sociale, este rezolvată. 

Deci doar unul din 46 de cazuri reușește să primească un 

acoperiș deasupra capului; de cele mai multe ori aceste cazuri 

sunt familii cu mulți copii. Pe când în Uniunea Europeană 

media e de 1 la 5. Iată ce diferențe extraordinar de mari.  
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Eu consider că aceasta a fost o chestiune pierdută, pe 

fondurile europene. Noi nu am conștientizat că nu vom putea 

trăi într-o Românie în care tu să stai în puf și să accepți ca la o 

aruncătură de băț, lângă tine, să trăiască și să crească niște 

copii în noroi și mușcați de șobolani. Asta nu mi se pare 

civilizație, mai ales în Uniunea Europeană. Și noi puteam să 

facem un stoc de locuințe sociale prin fondurile europene; 

lucrul acesta era absolut fezabil; de aceea eu nu înțeleg nici în 

ziua de astăzi de ce nu s-a făcut.  

Organizația noastră a făcut propuneri, am venit cu posibile 

soluții (pentru că noi nu ne ocupăm doar să ridicăm probleme 

la fileu, ci oferim și soluții la pachet); credem că stocurile de 

locuințe sociale ar trebui să rămână în structura consiliilor 

locale, sau a celor județene. Să rămână ca locuințe puse la 

dispoziția unor oameni care sunt într-o sărăcie cruntă, și care 

abia reușesc să trăiască (măcar să le dai un acoperiș deasupra 

capului) pe o perioadă de timp, până când ei se redresează, 

după care să dai locuința altuia, nu trebuie să transferi 

proprietatea locuinței către acea familie.  

Dar dacă nu oferi acest ajutor, copiii vor fi excluși, de la 

școală în primul rând, pentru că un copil murdar, care doarme 

într-o colibă cu noroi, și nu are unde se spăla dimineața și 

miroase urât, și are păduchi și râie, nu are nici o șansă să fie 

acceptat la școală. Acestea sunt primele consecințe. Apoi sunt 

consecințele legate de sănătate, oamenii aceia nu au acces la 

servicii de sănătate. Și atunci trăim într-o bulă, întrucât 

Convenția ONU asupra Drepturilor Copilului garantează teoretic 

dreptul la sănătate, la educație, la familie, al fiecărui copil.  

Spuneți-mi, cum sunt drepturile acestea respectate pentru 

atâtea sute de mii de copii în România? 

VP: Mi-aduc aminte că în urmă cu mai mulți ani, când a 

debutat emisiunea „Întrebări și provocări”, pe locul unde stai 
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tu acum era Mara, cel mai mare dintre copiii tăi. Vorbeam 

despre literatură, evident, dar discuția s-a dus spre familie și 

ea vorbea foarte frumos despre tatăl ei, despre ce faci. Îmi 

spunea Mara atunci că ai dus-o în multe asemenea locuri, 

care i-au schimbat percepția despre viață, că evident, ca 

majoritatea copiilor și ea era nemulțumită că nu avea una sau 

alta, dar când a văzut cum trăiesc alți copii, și-a dat seama 

cât de norocoasă e și ce înseamnă să ai o familie și părinți 

care te înțeleg, te iubesc, te ocrotesc.  

ȘD: Alături de Mara, mai am trei copii, Aron care e 

canalizat pe medicină, Ema, care are 13 ani, Loti, care are 6 

ani. Pentru cei doi mai mari, eu n-am fost cel mai bun tată și 

recunosc acest lucru, pentru că am lipsit foarte mult de acasă.  

VP: Asta fiindcă ai fost tată pentru ceilalți copii, care 

aveau nevoie de tine.  

ȘD: Da; nu că ar fi asta o scuză. Însă am greșit față de 

propriii mei copii, și cred că de aici trebuie să începem. 

Degeaba reușești să faci ceva bun în jurul tău, în societate, 

dacă acasă tu nu ești atent la ceea ce pierzi, mai ales, nu la 

ceea ce ai. De multe ori, luăm de-a gata ceea ce avem acasă, 

ni se pare firesc, și nu prea depunem eforturi sau nu investim 

suficientă atenție, ca să putem să menținem și acasă un 

echilibru. Eu cu cei doi mai mari am greșit. Dar copiii noștri 

totdeauna vor avea înțelegere pentru părinții lor... 

VP: Au iubirea aceea necondiționată față de părinți. 

ȘD: Da. Dar, din nou, asta nu e o scuză. Cred că am reușit 

să îndrept puțin balanța aceasta, cu fetele mele mai mici; 

încerc să compensez. Dar cred că aceasta e o problemă și la 

nivel de societate. În jur văd tot timpul oameni care aleargă 

foarte mult. Noi zicem că vrem să oferim siguranță familiei 

noastre, să le asigurăm un viitor, stabilitate; dar de multe ori e 

o scuză și nu e neapărat o scuză bună, pentru că asta înseamnă 
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enorm de mult timp pe care nu apuci să îl mai petreci cu copiii 

tăi; foarte mult timp pe care îl petreci făcând altceva decât să 

fii cu ei și dintr-o dată te trezești că ei sunt deja mari, îți dai 

seama că nu-i cunoști, că aproape suntem niște străini unii față 

de alții (noi, părinții și ei, copiii) și de cele mai multe ori e 

prea târziu.  

Iar acest lucru e o capcană pentru foarte mulți dintre 

părinții din zilele noastre, părinți obișnuiți, din familii tipice, 

ca a mea. Dar am încercat să îi duc pe copiii mei să vadă ce 

fac, pentru că doar așa pot să înțeleagă ce se întâmplă în jurul 

lor; și îi îndemn și pe alți părinți să facă la fel. Dacă nu 

reușești să le arați copiilor tăi cât de complexă e lumea în care 

trăiesc, cât de greu poate să le fie unora, ei vor vedea doar cât 

de bine le e altora.  

O să aspire totdeauna spre ceea ce nu au ei, dar au alții. 

Pentru că trăim tot mai mult într-o lume virtuală, copiii noștri 

trăiesc tot mai mult pe telefon, pe rețele sociale; la ora actuală, 

media folosirii rețelelor sociale la copii este de 6 ore pe zi. 

Ceea ce este enorm. Dacă mai punem la socoteală timpul 

petrecut la școală și cel în care dorm, ne dăm seama că restul 

timpului util dintr-o zi, se consumă pe rețelele sociale. Aceasta 

este o mare problemă, revelată de tot mai multe studii, care 

demonstrează că trăitul virtual în rețele sociale (social media) 

are un impact devastator asupra copiilor, ducându-i spre 

însingurare, spre izolare, spre depresie, anxietate, spre forme 

care până la apariția social-media nu existau.  

Copiii relaționează tot mai puțin în mod direct unii cu alții, 

ceea ce este absolut îngrijorător; pentru ei e din ce în ce mai 

greu; nu reușesc să aibă o gândire liniară de tipul cauză-efect. 

Nu mai putem să le spunem copiilor noștri: „dacă tu o să 

înveți bine anul ăsta la școală, o să îți cumpăr o bicicletă peste 

3 luni”, pentru că ei o vor atunci, pe loc. Dacă nu o are atunci, 

nu-i mai trebuie; nu mai există răbdarea pentru a aștepta, într-
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un mod cronologic, liniar, să vezi că se întâmplă ceva, ca 

efect a altceva.  

Acestea sunt doar câteva exemple, dar sunt din ce în ce mai 

prezente; copiii sunt tot mai nemulțumiți, mai timorați, mai 

stresați; acest efect al noului scade de la o zi la alta; de multe 

ori spun că vor ceva, și primesc de la părinți acel ceva, iar a 

doua zi sunt plictisiți deja, vor altceva, și altceva, și altceva și 

tot așa. Aici de fapt e o chestiune care suplinește un gol; sunt 

tot mai multe studii care spun să faci orice cu copilul tău, 

numai să îl iei din fața calculatorului, a telefonului, a tabletei; 

fă cu el orice altceva care nu implică un ecran. Asta înseamnă 

sport, activități în aer liber, discuții, să-ți petreci timpul cu 

copilul tău, lucru care nu e comod pentru un părinte.  

Pentru un părinte actual, care și el e sufocat de o mie de 

alte probleme și de presiuni sociale, nu e ușor să petreacă timp 

cu copilul lui, să facă astfel încât acel timp să fie interesant și 

pe care copilul să îl considere ca plusvaloare. Pe lângă 

aceasta, mai avem și un alt fals mit: acela că dacă petreci timp 

de calitate cu copiii tăi e suficient. Ei bine, nu e suficient! 

Asta e o bună scuză pentru ca părinții să petreacă foarte puțin 

timp cu copiii lor. E nevoie de cantitate, e nevoie de timp mult 

petrecut cu copiii.  

VP: E foarte adevărat ce ai spus. Mie mi-a plăcut foarte 

mult întrebarea pe care ai adresat-o unei diversități mari de 

oameni, de la oameni simpli, până la erudiți și universitari: la 

ce ar renunța dintre cele trei elemente pe care le-ai enumerat: 

sănătatea, iubirea/familia și banii. Cred că marea majoritate 

au răspuns, dacă nu cu voce tare, ci în gând : banii.  

ȘD: Exact.  

VP: Și nu-i așa! Nu e cea mai bună alegere!  
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ȘD: Nu e așa, pentru că, de fapt, în realitate noi alergăm 

toată viața asta după bani, după o formă de afirmare, de 

validare socială. Pilonii existenței umane sunt aceștia trei: 

sănătatea, iubirea, adică familia, și bunăstarea, adică banii. Și, 

totuși, toți spunem în cor, că pentru noi familia e cea mai 

importantă. Dar, în momentul când stăm să analizăm cât din 

timpul nostru îl petrecem cu familia, și cât alergând după bani, 

o să constatăm că lucrurile sunt exact invers. Cea mai mare 

parte a timpului o acordăm muncii, banilor, asigurării celor 

necesare pentru familie – cum vrem să spunem – dar, în fapt, 

lucrurilor care ne duc departe de familie și departe de copii.  

Acesta e un paradox și cred că trebuie să fim conștienți de 

el. Pentru că eu nu spun că nu trebuie să ne preocupe banii și 

bunăstarea materială, fiindcă avem nevoie de ea. Dar să avem 

grijă la proporții: cât facem asta? De la un moment dat, cred 

că a ajuns să ne placă să fim ocupați, să ne placă să nu avem 

timp; și, totuși, de fiecare dată când ne întâlnim cu alții ne 

plângem că nu avem timp, că facem o mie de lucruri, că nu 

putem să ne vedem cu prietenii sau cei apropiați.  

Pe lângă acestea, mai e un lucru: nu e cool să fii părinte 

totdeauna, să fii văzut de mână cu copilul tău, nu-i interesant 

să plimbi căruciorul, pentru cei mai mulți tați, mai ales; dar în 

lumea civilizată, tot mai mulți tați fac acest lucru. În lumea 

civilizată a devenit o adevărată obsesie să-ți petreci timpul, 

cât mai mult timp, cu copiii, pentru că ei s-au lovit mai demult 

de aspectele acestea și s-a văzut că o siguranță emoțională e 

mai importantă pentru copil decât una materială, iar siguranța 

emoțională e dată doar de prezența părintelui; și care să fie o 

prezență... prezentă, pentru că de multe ori avem o prezență 

absentă alături de copiii noștri.  

De câte ori nu stăm alături de copii, dar nu suntem practic 

cu ei, pentru că ne uităm pe telefon, sau la televizor, sau 

facem altceva între timp, sau îi luăm cu noi pe unde mergem 
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ca pe un bagaj și discutăm cu alții cu care ne întâlnim, iar 

copiii se simt în plus pe acolo, de aceea le dăm telefonul să 

stea cuminți, și noi credem că sunt cu noi, când de fapt copiii 

sunt în lumea lor și așa ajung să facă rata aceea dramatică de 6 

ore pe zi, captați în social-media. Toate acestea sunt lucruri 

care devin pe zi ce trece nu doar mai dureroase, dar tot mai 

problematice.  

Pentru că, nu întâmplător, aproape două milioane dintre 

tinerii din ziua de azi din România nu au avut un loc de 

muncă. Un lucru grav, pentru că de fapt copiii vor învăța 

valoarea a ceea ce înseamnă să fii util doar alături de familia 

lor și transferându-li-se cumva această valoare de către 

familia lor.  

VP: Mi-a mai plăcut un aspect pe care ai ținut să îl 

remarci la Conferințele de la Desești, unde ai fost unul dintre 

invitații noștri, despre conceptul de facere de bine. Care 

probabil că și el a devenit altceva, sau lumea înțelege altceva 

prin facerea de bine, și nu ceea ce înseamnă într-adevăr să 

faci bine.  

ȘD: Am văzut foarte mulți oameni înstăriți, oameni care au 

tot ce le trebuie, sau mai mult decât le trebuie, cât să trăiască 

bine vreo 20-30 de vieți, ei și familiile lor. Iar oamenii aceia 

nu sunt mai fericiți decât cei care nu au. Ei ajung să fie într-o 

vrie, în care vor mai mult, încă o casă, încă un avion, încă un 

milion de dolari, totul devine cantitate, o cursă, o comparație 

cu cei din jurul lor din aceeași ligă. Dar pentru mulți dintre ei 

s-a întâmplat o revelație (și asta mi-au spus-o mai mulți, 

oameni diferiți, din locuri diferite). În forul lor interior și-au 

dat seama că au trăit o mare bucurie atunci când au dat altora, 

atunci când au venit și au contribuit la o cauză comunitară.  

Nu întâmplător, mulți miliardari au ajuns să își doneze 

banii și să-i pună în slujba unor cauze. Eu am vorbit cu unii 
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dintre finanțatorii noștri și i-am întrebat ce i-a determinat pe ei 

să ofere atât de mulți bani, să ofere case; unii dintre ei ne-au 

ajutat să creăm nu o casă, ci mai multe case de tip familial; 

sau ne-au finanțat să ajutăm sute de familii, mii de copii să 

poată să rămână alături de părinții lor. Și mi-au spus că asta 

le-a oferit sens în viață, faptul că reușesc să facă bine. Pentru 

ei, deci, acest lucru înseamnă foarte mult, le e extrem de 

valoros și simt că așa se îmbogățesc cu adevărat.  

Însă eu mi-aș dori ca nimeni să nu trebuiască să aștepte să 

ajungă acolo (adică să devină bogat), pentru a fi generos cu 

cei din jur, generozitatea nu ține de avere; fiecare dintre noi 

putem, dacă ne dorim și ne străduim, să fim generoși cu cei 

din jur și să îi ajutăm, să împărțim cu ei din ceea ce avem noi 

înșine, nu să fugim de ei sau să ne prefacem că nu îi vedem. 

De multe ori, suntem ca șoricelul acela care aleargă într-o 

colivie, pe o rotiță care se învârtește în gol, și el nu ajunge de 

fapt nicăieri; dar noi putem să ieșim de acolo pur și simplu 

dăruind – fiecare în felul nostru; nu trebuie să o facem cu o 

organizație nonguvernamentală, o putem face direct, cu o 

familie.  

De multe ori, prin faptul că suntem atât de încorsetați și ne 

focalizăm doar pe existența noastră, ne face să uităm inclusiv 

de oamenii apropiați – de unchi, de mătuși, de bunici, de frați 

și surori, de părinți, care poate sunt în nevoie și le-ar prinde 

bine ajutorul nostru. Nici pe ei, din păcate, de multe ori nu-i 

vedem. Și de aici cred că ar trebui să începem.  

VP: Ștefan, ne apropiem de finalul dialogului nostru. Tu 

ești director HHC pe Europa Centrală și de Sud, semn că este 

nevoie de asemenea proiecte și exemple și în alte părți, nu 

doar în România, pentru că și în zonele acelea sunt copii 

neajutoriați. Ar fi o iluzie să ne imaginăm că nu o să mai 

existe copii abandonați, dar așa cum spuneai și tu, important 

e să diminuăm numărul lor. Te-aș ruga, ca un ultim cuvânt 
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către cititori, să ne transmiți ce simți tu că ar trebui să facă, 

astăzi, comunitatea și lumea contemporană pentru copii.  

ȘD: În primul rând să-i vadă că există; să accepte faptul că 

sunt în jurul lor anumiți copii care trăiesc în mizerie și în 

sărăcie cruntă și să nu se resemneze că „asta-i viața”. Apoi, să 

fim mai puțin fataliști, să facem atât cât putem fiecare dintre 

noi, să nu alungăm acasă copilul sărac ce vine în clasa 

noastră, care poate miroase, sau care e prost îmbrăcat, ci să 

vedem cum putem să îl ajutăm. Fiecare dintre noi putem face 

câte ceva, nu trebuie să facem minuni, dar fiecare avem o 

rețea în mediul nostru social și dacă ne-am strădui să cuplăm 

această rețea, ar ieși cu siguranță ceva extrem de valoros.  
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RUȘINEA ȘI PSIHOLOGIA OMULUI  

– cu Natalia Chiș - 

 

Omul devine ceea ce gândește. 

 (Buddha) 

 

VP: În capitolul de față - o incursiune în universul unui 

sentiment sau o emoție care este lângă noi și în noi, este un 

sentiment pe care îl întâlnim foarte des, deopotrivă la alții, 

cât și la noi: rușinea. De multe ori ne rușinăm că nu ne găsim 

locul în societate, că nu suntem acceptați în societate, că nu 

ne ridicăm la standardele și valorile pe care ni le impune 

societatea, că unii de lângă noi nu sunt mulțumiți de jobul pe 

care îl avem și foarte multe lucruri putem să adăugăm aici.  

Cu cine puteam să vorbesc mai bine despre sentimentul 

acesta, despre emoția aceasta, decât cu psihologul Natalia 

Chiș? Fugim de rușine! 

NC: Cu cât îndepărtăm rușinea, cu atât ea prinde mai mult 

teren, prin urmare avem nevoie să intrăm în contact cu ea. 

Rușinea e o stare afectivă, pe care o trăim cu toții frecvent și 

ne este foarte familiară, chiar dacă, intenționat sau neintenționat, 

o ascundem, sau nu dorim să o privim sau să vorbim despre 

ea. Rușinea este starea afectivă pe care o învățăm. O emoție 

socială, putem să o numim și așa.  

Ea apare atunci când dorim să ascundem, când ne imaginăm 

că ceea ce dorim noi să ne împlinim, ca nevoie sau aspirație, 

afectează sau este pus în pericol din perspectiva relaționării.  

VP: Rușinea este boala sufletului, spunea unul dintre 

psihologii care se ocupă și studiază starea emoțională! 
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NC: Este o definiție foarte bună și cuprinde întregul sine, 

întreaga structură emoțională a omului. Din rușine derivă 

diferite stări emoționale; putem spune că rușinea se manifestă 

sub diferite trăiri emoționale, cum ar fi stânjeneala, dezacordul, 

dezaprobarea, stima de sine scăzută, vinovăția... Sunt forme 

de manifestare a rușinii. Ca emoție, care apare atunci când 

considerăm contactul, conexiunea cu celălalt că ar fi un 

pericol, dacă ne-am îndeplini nevoia sau dorința, conexiunea 

cu propria persoană, atunci când privim nevoile personale și 

conexiunea cu ceilalți, când privim la împlinirea nevoii cu 

sprijinul și aprobarea celorlalți.  

Mai intervine aici și mediul, atunci când reprimăm anumite 

dorințe, când nu le împlinim, ele pot să fie sub analiza critică 

a mediului, sau ne imaginăm că apare această gândire, sau 

analiză a mediului, care este important pentru noi și este 

posibil să apară atunci rușinea. Rușinea este o emoție sau stare 

afectivă pe care o analizăm din perspectiva relațională. Atunci 

când există nevoia, apare și rușinea, pentru că există 

posibilitatea ca cei care sunt importanți pentru noi să nu 

participe la împlinirea nevoilor noastre. 

VP: Sau să fie nemulțumiți de ceea ce suntem noi. 

NC: Da, nemulțumirea poate să fie și astfel reprezentată. 

VP: La cine prinde aceasta, apropo de psihologia omului, 

că noi am asociat emoția aceasta vis-à-vis de psihologia 

omului. La care dintre oameni prinde mai mult rușinea? 

NC: Rușinea există la toată lumea. Apare și este frecventă, 

indiferent de vârstă, pentru că avem nevoi. Împlinirea 

nevoilor presupune existența unui contact, o aprobare și, prin 

urmare, poate să apară sau nu rușinea, mai ales dacă primim 

sprijin în îndeplinirea nevoii. Poate să apară rușinea de la o 

vârstă foarte fragedă. Atunci se învață. La un an și jumătate, 

doi ani, copiii sunt rușinoși, merg pe stradă cu mamele lor și 
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se întâlnesc cu alți adulți și aceștia spun „vai, ce copil 

drăguț!”, iar copilul nu știe cum să reacționeze și mamele 

spun că e rușinos... Iar copilul învață că acea stare emoțională 

se numește rușine. Așa apare prima emoție de rușine.  

Apoi, pe măsură ce creștem și evoluăm, rușinea primește 

diferite forme. Într-o formă simplă, ușor manifestată, este 

stânjeneala, sau dezamăgirea. Când împlinirea nevoilor 

personale nu este susținută de o persoană care e importantă 

pentru noi, cum ar fi de exemplu, împlinirea în relațiile elev-

profesor, sau cu mentorii, sau supervizorii, persoanele 

importante care nu oferă sprijin celor cu care colaborează, din 

perspectiva acelor relații, atunci poate să apară dezamăgirea, 

sau chiar să spunem apar diferite supărări. 

Dar rușinea poate să aibă și o formă mai intensă, atunci 

când sunt afectate nevoile profesionale, nevoile sociale, când 

este amenințată aprobarea din partea grupului, din partea 

mediului – cum ar fi de exepmplu, amenințarea pierderii 

locului de muncă, sau pierderea aprobării dintr-un grup social, 

profesional, etnic sau religios; atunci poate să apară rușinea 

sub manifestarea respingerii. Așa experimentează oamenii 

rușinea în acel moment.  

Sau poate să existe rușinea profund trăită, când apare 

această luptă pentru împlinirea nevoilor care nu se realizează; 

ea se întâlnește frecvent la copii. Dar poate să apară și la 

adulți și se manifestă prin furie, frustrare, dar poate să se 

manifeste și prin umor, prin comportamente adictive, sau prin 

delincvență chiar. Sunt forme mai profunde de manifestare a 

rușinii. 

VP: Vine mai des din noi, dintre noi, vine din afară mai 

mult emoția aceasta? Cum o vede psihologul, la care vin 

oameni care trăiesc dramatic rușinea. Pentru unii, e 

sănătoasă! Putem vorbi despre rușine sănătoasă și despre 
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rușine nesănătoasă? Până unde să ne rușinăm și unde să ne 

oprim? Pentru că, dacă trecem dincolo, deja devine, cum 

spuneai tu, dezamăgire și chiar mai rău, depresie și alte stări 

în care nu ne mai regăsim confortul interior. 

NC: Rușinea o putem privi ca o punte inter-relațională, ca 

o relație între nevoia unui om și sprijinul pentru împlinirea 

nevoii de către ceilalți. Atunci când această punte inter-

relațională se rupe, apare rușinea. Reorganizarea rușinii sau 

reasumarea nevoii existente duce la reconstrucția punții și la 

realizarea suportului și a construirii potențialului omului 

pentru ceea ce este el. Un gând critic, autocritica sunt 

elemente care declanșează rușinea.  

Sigur că rușinea are și rolul ei autoreglator: rușinea 

funcțională, sănătoasă – până unde să ne rușinăm, adică până 

unde să avem anumite trăiri, sau să le acceptăm, sau să 

mergem să analizăm nevoile, sau să le împlinim, astfel încât 

să nu pierdem sprijinul celor care sunt alături de noi pentru a 

parcuge viața și a ne împlini cu ei sau cu propria persoană. 

Sunt momente când rușinea ne atenționează că s-au încălcat 

limitele emoționale, cum sunt cazurile abuzurilor, unde 

nevoile emoționale, fizice, sunt încălcate; sunt depășite acele 

limite fără acordurile personale. De aceea se și numește abuz.  

VP: Persoanele abuzate se simt vinovate, ascund trăirile 

lor și ceea ce li se întâmplă. Ne rușinăm de noi, dar ne 

rușinăm și de cei de lângă noi. 

NC: Da, așa este. Atunci când experimentăm rușinea în 

raport cu propriile nevoi și lipsa de contact, cu trăirile interne 

și nu exteriorizăm, nu comunicăm această stare de rușine, sau 

nu cerem sprijin pentru a o depăși, avem impresia că suntem 

singurii care experimentăm starea. Așa se și exprimă acei care 

experimentează rușinea: sunt singurul care experimentez 

rușinea și restul fie că observă, fie nu observă. Tocmai pentru 
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că nu este exteriorizată și nu este comunicată această stare de 

rușine, ea primește amploare și avem impresia că suntem singurii, 

persoana are impresia că este singura care experimentează această  

stare.  

Toți oamenii experimentează starea de rușine, pentru că în 

momentul în care apare această nevoie apare și posibilitatea 

experimentării rușinii. 

VP: Aproape mi-ai răspuns la ce voiam să întreb, dar te 

rog să detaliezi. Ți-e rușine până la un punct și de la un punct 

tu încerci să ascunzi starea aceasta. E bine să ascunzi 

sentimentele acestea, e bine să trăim cu ele, e bine să le 

uităm, să credem că dacă am uitat ce ni s-a întâmplat – o 

emoție negativă, de exemplu – scăpăm de ea? 

NC: Nu avem cum să scăpăm de ea. E bine să privim ceea 

ce ne rușinează și să vedem unde am pierdut contactul cu 

propria persoană, sau unde am pierdut contactul cu celălalt și 

cum a apărut și s-a instalat rușinea, pentru că este vorba 

despre disconectivitate, de o ruptură care se întâmplă acolo, de 

satisfacerea nevoilor, unde am simțit amenințată conexiunea cu 

persoana importantă pentru mine și trăiesc această stare de 

rușine.  

Sigur că e bine să facem diferența între „rușine” și acele 

atitudini sau stări emoționale care vin ca și contravenții 

morale la echilibrarea mentală, numite stări afective, mai 

exact vinovăția, adică până unde apare rușinea și cum se 

manifestă ea și de unde apare vinovăția, ca element reglator al 

comportamentelor. Când vorbim despre vinovăție, ne referim 

la comportament și dacă am făcut ceva bine, sau am făcut 

ceva rău.  

Când ne referim la rușine, vorbim despre stări emoționale, în 

care ceilalți ne apreciază ca persoană integră, având sau 

neavând valoare. În analiza rușinii, se întâmplă des să întâlnesc 
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această expresie: „Să îți fie rușine!”, expresie pe care o folosesc 

părinții, chiar și adulții, în a exprima nemulțumirea. Nu ajută la 

reglarea comportamentală această expresie; e mai potrivit să 

spunem, ai greșit, fiind agresiv cu colegul tău, sau vorbind 

urât... 

VP: E mai acceptabi și mai util! 

NC: Mai observabil! Știi ce să modifici din ceea ce ai făcut. 

Spunând persoanei să îi fie rușine pentru comportamentul său, 

deja putem să introducem un element dereglator, alături de 

vinovăție. 

VP: Ne raportăm la noi, dar ne raportăm și la câteva valori 

cu care noi ne identificăm și bănuiesc că și de aici, de multe 

ori, intervin „noi și valorile noastre”, „noi și societatea”, „noi 

și cei de lângă noi” și nu ne întâlnim pe același culoar și nu 

știm dacă ne cunoaștem pe noi, știm cine suntem noi și de ce ar 

trebui să ne rușinăm, în raport cu ceilalți... 

NC: Foarte bine ați spus. Această întrebare, care observ că 

apare frecvent „Ce sunt eu, sau cine suntem noi?”, ajută tocmai 

la clarificarea acestei stări de rușine, adică să descoperim care 

sunt nevoile mele și potențialul meu pentru a le îndeplini în 

conexiunea cu ceilalți, sau cu propria persoană. Când răspund 

la întrebarea „Cine sunt eu?, mă raportez la trăirile interne, care 

s-au structurat. Când răspundem la întrebarea „Cine suntem 

noi?”, ne raportăm la trăirile acceptate de societatea și cultura 

în care trăim ca grup, care sunt valorile noastre, care sunt 

limitele în care putem să ne dezvoltăm, sau sunt acceptate de 

ceilalți.  

Tocmai pentru că privim rușinea ca pe această nevoie de a 

ascunde posibilitatea ca starea de conectivitate să fie amenințată. 

VP: Putem simți rușine și față de noi înșine, când ne dăm 

seama că nu am atins sau suntem pe lângă valorile pe care le 
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avem, sau ni le dorim; dar putem să ne rușinăm și de ceilalți. 

Eu inițial am vrut să intitulăm discuția noastră „Rușinea la 

români”. Dar rușinea este specifică omului în general și cred 

că este mai bine să vorbim din perspectiva psihologiei 

omului, pentru că o întâlnim peste tot. Cum ne raportăm noi, 

românii, la celelalte nații, suntem noi mai rușinoși, mai lipsiți 

de rușine față de alții? 

NC: Rușinea este o emoție socială. Pornind de aici, 

societățile au diferite norme după care funcționează. Dacă ne 

raportăm la țara noastră, putem să spunem că există 

generațiile de părinți care au copii școlari acum (aceasta este 

categoria la care ne raportăm, pentru a putea face o evidență 

mai clară și de folos), acești părinți care datorită contextului 

educațional și social în care au trăit, au primit educație 

egalitară, adică suntem la fel și nu am avut posibilitatea să  

exprimăm atât de clar și în mod natural emoțiile.  

E bine ca părinții să se întrebe, în experiența lor de viață, atât 

în copilărie și până au ajuns părinți, care dintre cele două trăiri 

afective le-au experimenatat predominant: rușinea (le-a fost 

rușine, nu s-au simțit valoroși), sau vinovăția (au avut 

comportamente care nu erau acceptate) și, prin urmare, să facă 

această vizualizare în relația cu copiii, pe care dintre aceste două 

stări afective le manifestă în conexiunea cu ei. Spune mai 

frecvent „să îți fie rusine pentru ceea ce faci!”, sau „ești de 

vină!” Observând cele două stări emoționale, poate să intervină.  

A spune copilului „ești de vină!”, sau „nu ai un comportament 

adecvat, te susțin să îți corectezi comportamentul!”, este mai 

benefic pentru el și suportiv în evoluția și dezvoltarea lui. A 

spune „să îți fie rușine, nu esti bun de nimic, nu știi să faci, 

sau nu poți”, nu îi aduci plus valoare, doar îi întărești 

sentimentul că nu este demn de a fi iubit și că nu poate.  
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VP: Din păcate, se întâlnește acel gen de comportament, la 

care chiar aș vrea să insistăm în discuția noastră, pentru că 

sunt metode educative nu numai în familie; cred că și în 

școală se întâlnește acest gen: „nu ești bun de nimic!”, „nu te 

pricepi la asta!”, „fă altceva că nu este pentru tine!”... 

NC: Așa este! Rușinea este susținută și de către profesori, 

pentru că ei sunt părinți. Rușinea poate să fie susținută de 

către un angajator, în relația cu angajații, de către cei care 

coordonează grupuri, dar și elementele din interiorul grupului, 

adică de fiecare perosană în parte, atunci când este posibil. 

Opusul rușinii este susținerea, suportivitatea. Atunci când 

rușinea este însoțită de suport, este posibilă conectivitatea, 

conectarea și realizarea de plusvaloare, de a depăși ceea ce a 

fost dificil și de integrare, reconstruire; adică se împlinește 

acea nevoie și frica de a-l pierde pe celălalt, amenințarea 

aceasta dispare atunci. 

VP: Întâlnești des în cabinetul psihologului acest gen de 

situații și la care vârste ? E clar, copiii sunt mai vulnerabili la 

emoția aceasta! Cum încearcă oameniii să îți explice sau tu 

să le spui lor despre sentimentul acesta? 

NC: Așa cum am spus la început, la baza rușinii, sau din 

experimentarea rușinii pe perioade mai scurte, mai lungi, mai 

intense sau  mai puțin intense, există și alte trăiri emoționale, 

pe care le conștientizăm mai mult sau mai puțin. Atunci când 

vedem un adult care are probleme de relaționare, sau 

disconfort, sau stări depresive, sau comportamente antisociale, 

putem vedea unde s-a manifestat rușinea și în ce modalitate a 

fost ea resimțită, sau cum a amenințat această stare legătura cu 

o persoană importantă, sau cum a fost ea susținută.  

Sigur, la copii este mai evidentă, pentru că ei nu controlează 

atât de bine, nu ascund ceea ce simt. La adulți apare acestă stare: 

„mi-e rușine că mi-e rușine”... 
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VP: „Mi-e rușine că mi-e rușine”, „mi-e rușine de îmi vine 

să intru în pământ”, de rușinea mea sau de rușinea altora... 

Cum arată un om care are sentimentul acesta, adică vrei să te 

ascunzi de rușine? De rușinea mea, de rușinea celorlalți...? 

NC: Da, poți să dorești să te ascunzi de rușinea ta, dar și de 

rușinea celorlalți. Prin rușinea ta percepi că ar fi amenințată 

conectarea cu propria persoană, cu propriile trăiri și atunci nu 

înțelegi, te retragi, nu ai încredere în ce poți, sau în ce dorești 

să exprimi, sau în ceea ce cauți ca suportivitate din partea ta 

ca om, sau din partea celuilalt, care este important pentru tine. 

Așa apare această retragere, neîncredree în sine, sau chiar 

răzvrătirea internă.  

În relația cu ceilalți, când îmi este rușine de ceilalți, de fapt 

mi-e rușine de critica mediului și nu mai apar, mă retrag, 

folosesc aceste mecanisme de apărare pentru a nu experimenta 

rușinea. Mă apăr să nu experimentez rușinea și evit. Sau apare 

situția în care se manifestă aceste comportamente antisociale. 

Este partea cealaltă, prin care fac față rușinii, realizând diferite 

comportamente de atragere a atenției altfel. 

VP: Aceasta ține de temperamentul omului, ține de 

educație, ține de vulnerabilități interioare? 

NC: Ține și de vulnerabilități și de educație, dar mai mult de 

modelele pe care le-am învățat de a face față rușinii. Sunt copii 

care nu au învățat să comunice, nu știu cum să spună „mi-e 

rușine”, sau „îmi pare rău că nu am primit suportul, susținerea, 

în împlinirea acestor nevoi”, pentru că nu știu cum să le 

recunoască, doar experimentează retragerea sau experimentează 

comportamentele sfidătoare în relația cu adulții, sau cu alți 

copii, și atunci primesc eticheta de „rău”. Puțini se întreabă ce 

este în spatele acestui comportament, cum pot să intervin ca 

adult în modificarea acestui comportament și în valorizarea 

persoanei care experimentează astfel de comportament. 
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VP: Ce ar trebuie să facă un părinte care vede la copilul 

lui asemenea manifestări, sau un profesor care vede la elev 

asemenea manifestări? 

NC: Tocmai prin evidențierea comportamentelor care îl 

deranjează, sau care nu sunt adecvate. Vorbeam de acele 

norme, limitele în care se încadrează și care sunt acceptate de 

grup. Unde să vadă ce nu a făcut bine, sau ce a făcut bine, să 

poată să valorizeze, nu întărindu-i starea de rușine. Rușinea se 

referă la valoarea omului. Este activată atunci când spunem 

„să îți fie rușine!”, ca și cum „nu ești bun de nimic!”, dar când 

zici că „ai un comportament greșit, te rog, să îl corectezi!” e 

altceva.  

Comunicând, deci, se poate corecta. „Ești dezordonat!” 

Dacă e dezordonat, cum se poate organiza? Sau „vorbești 

agresiv!” – să vedem cuvintele pe care le poți folosi pentru a 

avea un limbaj asertiv, adică mai prietenos, prin susținere și 

comunicare. Faptul că punem o etichetă nu îl ajută cu nimic 

pe cel căruia îi punem eticheta, dar îl ajută pe cel care 

formulează eticheta, deoarece produce o descărcare nervoasă, 

se eliberează. 

VP:  „M-am simțit umilită atât de mult încât vreau să mă 

răzbun!”, auzi adesea. Este răzbunarea o armă împotriva 

rușinii? 

NC: Da, și răzbunarea, dar și umilința. Umilința este 

reprimarea unei rușini de nivel mediu, răzbunarea este un 

mecanism prin care vrem să facem față stării de rușine. 

VP: Ce să facem, cum să ne răzbunăm pe cel care ne-a 

umilit? Până unde trebuie să meargă  răzbunarea aceasta? 

NC: Atât răzbunarea, cât și umilința, ar fi bine să fie 

funcționale. Experimentăm trăiri negative, stări emoționale 

negative, dar funcționale, precum este umilința sau chiar furia. 
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Însă, când vorbim despre prezența furiei, care duce la starea 

de rușine și care este urmată de răzbunare (adică vreau să mă 

răzbun, îmi stabilesc anumite comportamente, pe care să le 

realizez pentru a mă răzbuna, oferi o „răsplată” la această 

stare), atunci depășim limitele acceptate.  

Răzbunarea este un mecanism de apărare, dar face parte 

din acele mecanisme de apărare care sunt disfuncționale. 

VP: Răzbunarea nu ajută; ceea ce ai acumulat în interior 

nu dispare, sau nu dispare în totalitate, chiar dacă te-ai 

răzbunat pe cel care te-a umilit sau ți-a spus vorbe care nu 

concordă cu ceea ce crezi tu că ești. 

NC: Proiecția vinovăției este tot un mecanism de apărare în 

fața rușinii. Proiectăm că celălalt este de vină, sau este vinovat 

pentru felul în care eu am resimțit rușinea. Însă reasigurarea 

sau reparcurgerea, reconstrucția punții interne, cunoscând 

valorile și nevoile personale (până unde pot eu să îmi trăiesc 

anumite valori, astfel ca relația cu celălalt să nu fie afectată, 

sau relația cu propria persoană) ține de mine, cum o protejez, 

să fiu în armonie cu sinele autentic; altfel, construim un sine 

fals, o persoană falsă.  

Se întâmplă aceasta doar de dragul de a nu pierde conexiunea 

cu celălalt. 

VP: Faci și compromisuri de multe ori, când ascunzi 

starea aceasta, să accepți multe lucruri cu care nu ești de 

acord numai de dragul de a fi cu ceilalți, sau de acord cu ce 

îți spune șeful tău, sau cu ce îți spune profesorul tău, sau, mai 

trist, cu ce îți spune părintele tău? 

NC: Dacă prin compromis înțelegem o acceptare pentru 

păstrarea conectivității și a legăturii cu cei care dorim să 

interacționăm, putem să spunem că este sănătos și este 

funcțional că am ales să facem acest lucru, însă această 
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acceptare nu mai ține de propria persoană, sau produce 

nemulțumiri, te îndepărtează de propria persoană, nu este foarte 

sănătos. 

VP: Vorbeam de rușine din prisma psihologiei omului; toți 

avem sentimentul acesta. Dar observăm că începe să dispară 

sentimentul acesta. Nu prea mai este rușine în societatea în 

care trăim! Vedem cu ochiul liber asemenea lucruri. 

NC: Există rușine, însă ceea ce diferă sunt limitele 

acceptate pentru diferite comportamente sau stări emoționale 

manifestate. Au crescut limitele, dar rușinea există.  

VP: Auzi spunându-se că nu mai are rușine față de părinți, 

pe stradă, la școală, își permite să vorbească urât cu 

profesorii, își permite să vorbească urât cu părinții, își 

permite să facă lucruri mai puțin acceptate în colectivitate... 

NC: Își permite să aibă aceste comportamente 

disfuncționale pentru că a învățat, sau i s-a permis să repete 

un comportament fără să fie corectat. Dacă acasă părinții și-au 

crescut copiii foarte permisiv, neatrăgându-le atenția, sau 

lăsându-i în medii largi să aibă experiențe timpurii cu diferite 

persoane, să experimenteze medii diferite de viață, sigur că la 

școală acest lucru se va vedea. Atunci când un copil la vârsta 

de 11 ani, sau până la 15 ani, studiază și are acest 

comportament de școlar, el experimentează rușinea și se 

încadrează în limitele din societate. Dar dacă un copil 

experimentează activități de adult, el nu va mai simți aceeași 

rușine, pe care o experimentează un copil care se identifică cu 

rolul lui de școlar. 

VP: Și când se întâlnesc acești doi copii, unul care e 

crescut în limitele unor valori și unul care experimentează 

mai mult decât trebuie pentru vârsta lui, cine are câștig de 

cauză? 
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NC: Nu știu dacă are careva câștig de cauză, nu au multe 

de împărțit. Sau pot să dorească să preia comportamentele mai 

expansive ale celuilalt, sau poate că nu. Poate să apară 

respingerea și atunci să fie experimentată această stare de 

rușine, prin trăirea respingerii. Respingerea sau amenințarea 

conectivității sau conexiunii prin această atitudine de a pierde 

posibilitatea de participare la legătura, care ar putea fi sau nu 

ar putea fi, apare și când oamenii sunt concediați de la locul 

de muncă; apare și atunci când se discută custodia copiilor la 

părinții care sunt separați, apare frecvent această rușine a 

pierderii conexiunii cu copiii.  

Poate să apară și între parteneri și între colegi de muncă – 

„nu mai vreau să relaționez cu tine”; se întâmplă des și apar 

conflictele. 

VP: Suntem o nație mai rușinoasă, sau mai lipsită de 

rușine față de alte nații? 

NC: Românii sunt centrați pe psihologia celorlalți, pe 

percepția celuilalt. Sunt mai mult preocupați de celălalt, decât 

de propria persoană, dar dacă privim din perspectiva rușinii, ei 

sunt rușinați în relația cu propria persoană, însă rușinea lor este 

atât de intensă încât puțini sunt cei care pot să o exteriorizeze și 

să o perceapă din perspectiva acestei conectivități.  

Am constatat că la noi, la români, există această 

preocupare să se păstreze conectivitatea cu celălalt, indiferent 

de trăirile interne care există. Sigur, că social este nevoie să 

păstrăm anumite norme și caracteristici în relaționare și 

respect. 

VP: Dacă nouă nu ne convine ceva și nu suntem 

confortabili trebuie să mimăm acest lucru? 

NC: În relația cu ceilalți, e bine să vezi unde apare această 

disconexiune, unde se rupe relația cu celălalt; atunci când se 
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rupe această conexiune, nu mai pot să mă împlinesc în 

conexiunea cu celălalt și atunci apare nevoia aceasta de a mima. 

Ce faci? Asumi această trăire de rușine, de disconectivitate și 

spui „nu mi se prea potrivește ceea ce spui tu, nu sunt de 

acord cu normele tale, sau ale grupului, opinia mea este 

aceasta, dar pot să o accept”. Aceasta este asumarea rușinii. 

VP: Între libertate și sentimentul acesta, este vreo legătură? 

NC: Între libertate și rușine există legătură. Dacă prin 

libertate înțelegem posibilitatea exprimării și exteriorizării 

stărilor, atunci putem să spunem: cu cât suntem învățați să 

exprimăm starea de rușine mai bine, cu atât avem mai mare 

libertate în a construi autenticitatea personală. 

VP: Am avut un schimb de experiență între tineri din 

România și tineri din Olanda. Au venit olandezii la noi și am 

văzut că experimentaseră foarte multe moduri de a înțelege 

libertatea; am zis în sinea mea: aoleu, ce o să ne facem noi 

când vom merge la ei, că nu o să fie în stare să facă niciun 

program! Ei bine, nu a fost așa. Am avut cea mai frumoasă 

surpriză, nu mai erau tinerii aceia nonconformiști; au avut un 

program impecabil și o implicare extraordinară. Nu mi-a 

venit să cred că sunt aceiași tineri! 

NC: Atunci când suntem preocupați de a menține nevoia de 

conectivitate cu celălalt suntem preocupați și de a asigura 

conexiunea; și astfel, se instalează suportul și susținerea în 

împlinirea nevoilor; altfel, sigur, se instalează rușinea și 

amenințarea de a pierde această conexiune. 

VP: Vorbeam despre rușinea sănătoasă și nesănătoasă și 

inutilitatea rușinii nesănătoase, la urma urmei, că nu te ajută 

cu nimic, ba mai mult te încurcă. 

NC: Rușinea nesănătoasă sau toxică cum o mai putem 

numi poate să ducă la depresie. „Mi-e rușine de mine că am 



Viorica Pârja  –  Orizonturi interioare: dialoguri cu modelatori de caractere umane 

171 

 

stările acestea”, spun persoanele care suferă de depresie; „mi-

e rușine că nu pot să susțin această stare, adică sunt conștient 

de ruptura conexiunii cu mine, dar nu știu unde s-a întâmplat 

și nu mai am puterea să refac această conexiune”. Acesta este 

mesajul unei persoane care suferă de depresie.  

VP: Din experiența ta de psihoterapeut, e greu să 

depășești, să ieși din sentimentul acesta? 

NC: Nu este ușor. Ca adult, dacă ajungi în această stare, 

experimentezi rușinea la o intensitate ridicată și se instalează 

și starea de depresie, înseamnă că nu mai ai mecanismele de a 

funcționa și de a te adapta la mediu, sau ele există dar sunt 

disfuncționale și sunt consumatoare. E greu, dar cu efort și cu 

suport și susținere sunt posibil de depășit. 

VP: Copiii sunt mai vulnerabili, este clar. Între bărbați și 

femei, femeile sunt mai vulnerabile decât bărbații, pentru că 

sunt mai emoționale, mai sensibile, sau altceva le face să 

devină mai rușinoase comparativ cu ei? 

NC: Așa cum spunea Kaufman că „rușinea este boala 

sufletului”, sufletul nu are gen, feminin sau masculin. Starea 

de rușine dacă există, poate să existe atât la persoanele de sex 

masculin, cât și la cele de sex feminin. Ceea ce se poate 

diferenția este modalitatea prin care am învățat să 

exteriorizăm sau să exprimăm rușinea. Este posibil ca să fie 

mai acceptată rușinea la persoanele de gen feminin și mai 

întărită pentru a fi reprimată la bărbați. La băieți: „ești băiat, 

de ce plângi?” La fete: "e rușinos să ai un comportament care 

nu e atât de feminin". 

VP: Sau replici de genul: „Ce te porți ca un băiat?!” sau 

„Te porți și plângi ca o fată!” Spuneai că emoția aceasta se 

învață și se deprinde, se transmite din generație în generație. 

Tocmai de aceea, ce ar trebui să facem ca să depășim 

emoțiile acestea sau să le însușim atât cât trebuie? 
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NC: În transmiterea din generație, în generație a modului 

în care percepem rușinea, sau cum o experimentăm intervine 

învățarea. Învățarea care nu este neapărat ca o lecție predată 

verbal, cât mai ales ca o lecție predată nonverbal. Atunci când 

există o situație mai tensionată într-o familie, sau într-un grup, 

felul în care se soluționează acea situație oferă modele 

comportamentale, dar și de valorizare a propriei persoane și a 

celuilalt în soluționarea unor conflicte sau tensiuni.  

Așa preiau și copiii de la bunica, de la mama, de la  tata, de la 

mătușa, din societate, de la profesori, modalități comportamentale 

prin care să exteriorizăm fie prin comportamente, fie verbal, o 

stânjeneală sau un disconfort, o tristețe, sau o stimă de sine 

scăzută. Să spunem următoarea situație: „nu prea am 

încredere în mine, nu știu ce se întâmplă”, adică prin 

comunicare putem să transmitem modele sănătoase de a 

accepta că rușinea există și că ea poate să fie prietena omului, 

atunci când este întâlnită cu susținere și suport.  

Așa poate să fie valorizat potențialul omului în raport cu el, 

dar și în raport cu grupul și pentru societate. Sigur că este 

nevoie să privim rușinea, mai ales în psihoterapia integrativă, 

din perspectiva mai multor nivele; din perspectivă cognitivă, 

cum gândesc: „am avut un gând stupid”, atunci apare 

autocritica și dacă tot ne gândim mereu la ce gând stupid am 

avut, starea de tristețe se instalează repede. Dacă se repetă 

această tendință de a funcționa la nivel cognitiv, atunci poate 

să se adâncească și starea de rușine.  

Apoi, la nivel emoțional, trebuie să fim atenți la toate 

aceste emoții care derivă din starea de rușine pe care o 

experimentăm, să fim deschiși, să vedem unde se întâmplă 

ruptura punții în relația cu celălalt, sau în relația cu propria 

persoană. La nivel comportamental, să privim care sunt 

comportamentele care nu sunt acceptate, sau care sunt spuse 

că nu sunt potrivite. La nivel corporal, care parte a corpului 
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cred că nu mi se potrivește, sau nu îmi place, nu o accept, nu 

mă identific cu ea. La nivel spiritual, există și această 

conectivitate sau disconectivitate și, sigur, în psihoterapia 

integrativă toate aceste dimensiuni le raportăm la contextul de 

viață specific persoanei.  

Suntem un întreg sistem, construit din subsisteme și 

subsistemele funcționează unele cu altele, însă întregul este 

mai mult decât subsistemele, adică nu sunt doar felul în care 

gândesc, sau felul în care simt, sau cum mă comport; sunt un 

întreg și e bine să fim priviți ca un întreg, cu valoare și cu 

acceptare. Dacă ai avut un comportament greșit astăzi, nu 

înseamnă că tu ca persoană nu ești valoroasă. Dacă dorim 

putem să vedem potențialul, valoarea în persoana care simte 

această rușine, sau care are o disfuncționalitate, sau apreciem 

noi că nu a fost ceva potrivit. 

VP: Îți mulțumesc foarte mult, Natalia, pentru dialogul 

acesta destul de aplicat și educativ despre emoția rușinii. E 

adevărat, trebuie să ne privim, în raport cu valorile, cu 

trăirile noastre, cu simțirile noastre, cu ceea ce vrem de la 

ceilalți și ce așteptăm de la ceilalți și să nu uităm că nu trăim 

singuri! 
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ÎNTÂLNIRE CA O ȘEDINȚĂ TERAPEUTICĂ 

 – cu Zamfira Deac - 

 

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) 

 

VP: Dați-mi voie, înainte de a intra în subiectul pe care vi-

l propun în continuare, să citesc câteva versuri dintr-o carte 

apărută acum 20 de ani, a cărei autoare este chiar invitata 

mea de dialog, doamna Zamfira Deac:  

„Tu ești asemeni unei semințe 

Esența ei cuprinde versul, cu tot ce-a fost, cu tot ce este 

cu ce va fi tot Universul. 

Divină e scânteia pe care-n trupul tău o găzduiești 

Găsește să alegi o cale și vei afla de fapt ce ești 

Primește partea ce ți-e dată, pentru o clipă de sublim 

Să nu fii trist c-ai fost o dată 

Că vei afla ce devenim.” 

 Fii binevenită, dragă Firuța! Mi-a fost dor să te văd, să te 

ascult, să aflu ce mai faci, pentru că tu știi foarte multe 

lucruri. Îmi spuneai de multe ori că nimic nu e întâmplător pe 

lumea aceasta și cred că deloc întâmplătoare a fost și 

întâlnirea noastră de acum mulți, mulți ani. Îți mai aduci 

aminte cum ne-am cunoscut noi? 

ZD: O, da! Eram educatoare la Grădinița de aplicație a 

Liceului pedagogic din Baia Mare și aveam trei grupe, din 

care o grupă a mea; mi s-a cerut, mi-ai cerut, împreună cu 

doamna directoare de atunci, doamna Brândău, dacă sunt de 

acord să stăm de vorbă. Și eu am fost.  
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VP: Era primul meu articol la venirea în Maramureș, iar 

Liceul pedagogic de atunci este actualul Colegiu Național 

„Mihai Eminescu”. Eu eram o tânără ziaristă venită din 

București, iar curiozitatea era pe măsura profesiei. Întâlnirea 

noastră a fost de bun augur. Noi nu ne-am văzut foarte des, 

dar a existat o conexiune între noi de la început, care s-a dus 

prin vreme mulți, mulți ani. Până astăzi! 

ZD: Întâlnirile dintre noi două au avut un fel de nimb, să 

zic așa, pentru că erau perioade când trecea un an, sau câteva 

luni în care nu ne vedeam. Dar de fiecare dată când ne 

întâlneam, aveam impresia că am povestit și ieri ceva. Eram 

una în sufletul celeilalte o prezență continuă, minunată, 

aproape miraculoasă. 

VP: Dragă Zamfira Deac (pentru mine Firuța), te rog să 

spui cititorilor câteva cuvinte despre tine, pentru că evoluția 

ta este una spectaculoasă; vorbim de învățare pe tot 

parcursul vieții. Tu ești cel mai bun exemplu, și din multe 

puncte de vedere ești un exemplu pentru că întorsătura 

învățăturii tale a schimbat multe vieți. 

ZD: Chiar așa! La bază sunt educatoare, am terminat 

Liceul pedagogic din Carei. S-a făcut pe atunci un mic 

experiment la liceele pedagogice. Au fost două serii: seria 

dinaintea mea și seria mea cu durata de 6 ani. Prin repartizare, 

am ajuns la o grădiniță dintr-un sat (și eu sunt de la sat). Am 

stat puțin la primul loc de muncă, asta a fost în 1964; în 1965, 

m-am căsătorit și am venit în Baia Mare, unde tot la o 

grădiniță am lucrat o vreme.  

Între timp, mi-am făcut datoria socială și am născut trei 

copii. Mă bucur de ei și fiecare mi-a dăruit un nepot. Eu am 

născut trei copii, ei doar câte unul, dar oricum s-a dat sporul 

pentru societate. Evoluția mea a fost ca o provocare. Îmi aduc 

aminte că într-o discuție, într-un grup, cineva a făcut o 
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referire, cu un pic de răutate, adresându-se soțului meu, care 

avea o funcție: „Măi, Ioane, tu cu o simplă educatoare te-ai 

putut însura?” Pentru mine a fost un șoc... Cum adică o simplă 

educatoare?! Eram dascăl! Toți dascălii urmează o pregătire 

pentru diferite specialități. 

VP: Și fără vocație nu ai ce să cauți în lumea educației. 

ZD: Mai târziu, am înțeles că misiunea mea pe Pământ, 

venirea mea aici a fost pentru binele oamenilor. M-am născut 

într-o familie cu 10 copii. Eram a cincea dintre ei și frații mai 

mari au plecat la școli. Toți am urmat școli, de o natură sau 

alta. Eu eram cea mai mare și îmi îngrijeam frații mai mici, 

dar nu mă ocupam numai de ei, mă ocupam și de copiii din 

vecini. Pe atunci, multe familii de la sate făceau mulți copii. 

Eram câteva familii, cu 7-8-10 copii, și eu eram, cum să spun, 

educatoarea lor.  

Efectiv, pasiunea pentru educație a pornit de la această 

constatare interioară, că îmi place să îngrijesc copiii. Revenind 

la preocupările de acum, tot asta fac, numai că o fac într-o altă 

structură: și de conținut, și de persoane... N-am mai rămas 

„simpla educatoare”. M-am înscris la Institutul Pedagogic de 3 

ani, aici în Baia Mare, iar pentru că aveam trei copii am optat 

pentru fără frecvență. Am absolvit institutul. A fost o 

minunăție, iar cartea mi-a fost căpătâi din copilărie.  

Am iubit întotdeauna cartea și pentru mine a fost ca o sursă 

de viață spirituală. Acum înțeleg cuvântul. Atunci nu îl 

înțelegeam, dar mergeam pe această linie, care presupunea 

foarte mult de studiat și citit. Dacă mă duc în urmă, în 

copilărie, prima carte pe care am văzut-o, am citit-o și m-am 

străduit să o înțeleg a fost Biblia. Așa, ca la țară, dar fără să 

fie o activitate pentru fiecare duminică, mergeam și la 

biserică; numai că tatăl nostru lucra mai departe de casă și 

atunci eu cu mama mea aveam grijă de gospodărie. 
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VP: Evoluția în educație te-a dus și la funcția de inspector 

școlar. 

ZD: Da, am fost și inspector școlar. 9 ani am fost inspector 

școlar pentru învățământul preșcolar Apoi, am întâlnit o 

colegă de la Institutul Pedagogic, care mi-a spus: „știi că 

putem contiua studiile? Printr-o hotărâre de guvern, cei care 

au făcut Institutul pot continua să facă facultatea...” 

VP: Și ai terminat și facultatea. 

ZD: Da, am dat și ceva diferențe, pentru că mi-am dorit să 

mă specializez în etnologie. Drumul a fost provocator. De la 

prima carte pe care am citit-o pe benzi desenate - „Cartea 

Junglei” -, la Alexandre Dumas, cu  „Cei trei muschetari” (și 

acum zâmbesc de câte ori îmi aduc aminte că citeam în grup), 

la felul în care pronunțam „Mi ladi”, nu știam că este „My 

lady”... , la cărțile de specialitate și dezvoltare... E uluitor. 

Facultatea am terminat-o la zi, cu specializare „Limbă, 

literatură română și etnologie”. Mi-au plăcut foarte mult 

legendele. Am citit foarte mult și citesc și acum. 

VP: Draga mea, eu te-am rugat să spui câteva cuvinte 

despre fabuloasa ta experiență de viață, pentru că foarte 

mulți dintre noi trec prin viață fără a se cunoaște, fără a ști 

cine sunt; se trezesc la sfârșit trăind viețile altora și nu 

propria viață. Tu cum ai reușit să te descoperi pe tine? 

ZD: Nimic nu e întâmplător, totul este o sincronicitate care 

se întâmplă în Univers. Nu sincronizare, ci sincronicitate. 

Evenimentele se întâlnesc într-un punct, dacă ești în punctul 

respectiv ai o anumită direcție. La o emisiune tv, un grup de 

prieteni povesteau că nu știu care din grupul lor și-a pus 

linguri și cuțite pe decolteu și acestea s-au lipit. S-a terminat 

emisiunea, eram singură acasă, am mers în bucătărie să cinez, 

am tras sertarul și când am văzut toate lingurile acolo am luat 
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una, apoi mi-am umplut și eu decolteul cu linguri și furculițe, 

cu tot ce era de metal.  

Trebuie să recunosc faptul că foarte tare m-am speriat, nu 

știam ce fenomen e. Pe vremea aceea, aveam emisiune la un 

post de radio și am mers foarte îngrijorată de ce se întâmplă 

cu mine. Acolo am cunoscut pe cineva și i-am spus ce am 

descoperit. M-a întrebat ce vreau de fapt și i-am zis că nu 

vreau nimic, vreau să știu ce e cu mine. Mi-a spus că am un 

electromagnetism pronunțat, foarte multă lume are și că am 

un potențial mare de a face tratamente și de a ajuta oamenii. 

Apoi a apărut o știre – că se fac cursuri de radiestezie; așa am 

aflat de radiestezie. 

VP: Ai o panoplie de diplome. Chiar voiam să te întreb 

cum ai început, pentru că de la educatorul, de la inspectorul 

școlar, de la profesorul, de la etnologul Zamfira Deac, ai 

trecut pe latura medicinii complementare, o alternativă a 

medicinii clasice. Tot în beneficiul oamenilor. 

ZD: Categoric da. Am luat atunci cunoștință cu radiestezia, 

care este o tehnică de detectare a diferitelor produse: metale, 

apă, orice obiecte. Apoi am terminat trei grade și am continuat 

pe inforenergetică. Inforenergetica este și ea o știință, 

recunoscută de oamenii de știință. Înseamnă informație pe 

suport energetic. Pentru noi, suportul energetic este energia 

noastră, iar informațiile le primim studiind. Am început să 

studiez anatomia, fiziologia... 

VP: Așa ai simțit? 

ZD: Așa am simțit. Căutam. Mergând în urmă și gândind... 

ceva ce se poate asemăna cu ceva ce se vede. Era ceva ce nu 

știam. Am vizitat locuri întunecoase. Cu o lanternă, aprinzi și 

vezi. Așa aș putea asemui ceea ce am făcut eu; și atunci mi s-

au recomandat cărți, atunci am luat cunoștință cu lucrarea 

marelui Scarlat Demetrescu, profesor de biologie, „Din tainele 
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vieții și ale Universului”, iar aceasta m-a săltat și m-a ajutat să 

înțeleg de fapt care este menirea noastră, a oamenilor.  

Sunt taine care, în momentul în care le studiezi, ți se 

dezvăluie potențialul acestor stări, care există în noi, simți că 

poți face ceva... Atunci am ales terapiile complementare. 

VP: A fost greu drumul acesta? 

ZD: A fost o plăcere. Orice lucru nou are un început. Știi 

vorba aceea: „Nu e greu ce e greu, e greu ce nu înțelegi”. În 

momentul în care înțelegi, greul nu mai este greu; devine 

ușor. Și plăcut. 

VP: Eu am cunoscut mulți oameni care posedă astfel de 

capacități. Fiecare dintre noi are ceva într-o anumită măsură, 

dar trebuie să le conștientizezi, iar cei cu mai multă 

experiență și cu practică pot să și le descopere. Am cunoscut 

foarte mulți așa ziși „bioenergeticieni”, dar nu m-au convins. 

De aceea vreau să te întreb: este o știință, se bazează pe 

informație sau pe intuiție, pe mai mult? 

ZD: Și intuiție, și informație, și dorința de a afla. Sunt 

nevoile cognitive. Dacă ne gândim la piramida lui Maslow, 

avem acolo o treaptă unde sunt aceste nevoi de cunoaștere, 

cognitive, ca să te poți realiza. Se leagă foarte mult una de alta. 

La o carte, de exemplu, apare un subsol, unde se denumește o 

lucrare și un autor, unde s-a abordat ceva asemănător și atunci 

trebuie studiu mult. Căutam sursa respectivă, dăm peste alta... 

Încet, încet se construiește un castel, ca un fel de puzzle. 

VP: Tu m-ai convins și prin cunoștințele de anatomie, de 

medicină, nu vorbeai la întâmplare despre lucruri mai puțin 

palpabile. 

ZD: Vreau să sintetizez puțin, pentru că este foarte multă 

informație; unde am auzit că se organizează cursuri de către 

persoane care sunt autorizate, am participat. Astfel, în 2001, la 
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Satu Mare, am urmat un curs de tehnică radiantă și de 

managementul stresului. Apoi, în 2004, am aflat despre 

Alexandra Moșneag, cu ea am făcut la Cluj un curs profund și 

greu pentru măiestrie în bioenergie; atunci am obținut 

autorizare. Sunt Maestru în Bioenergie, gradul II, din trei 

grade. Și tot așa până astăzi. Și astăzi învăț.  

VP: Tot Universul este energie. Și noi suntem energie și 

suntem conectați unii cu alții. 

ZD: Foarte conectați. Așa cum în interiorul organismului 

nostru, totul este interconectat. Dacă ne gândim la sisteme sau 

la organe, toate sunt conectate între ele și se susțin reciproc. 

Universul este energie, și noi suntem parte integrantă a 

Universului. Și există posibilitatea să înveți cum să 

administrezi această energie. Așa am învățat despre miracolul 

palmelor. Zicem miracol, dar orice miracol, odată ce se 

învață, nu mai este miracol, este un adevăr care a existat, dar 

pe care nu l-ai știut.  

VP: Despre miracolul palmelor chiar vreau să facem o 

emisiune, sau despre gesturile sacre ale mâinilor, pentru că 

toată viața noastră este în mâini. Vorbim despre medicină 

energetică... 

ZD: Este medicină energetică. Acest domeniu a apărut 

acum în ultima vreme și am găsit o lucrare: „Medicină 

energetică pentru femei”. Este o specializare pentru că se pare 

că noi, femeile, avem uneori mai mare nevoie de a fi ajutate 

din punct de vedere energetic; fiindcă ne implicăm în foarte 

multe categorii de activități. 

VP: Suntem mari consumatoare de energie. 

ZD: Chiar așa! La urma urmei, toate tehnicile pe care le-am 

învățat, indiferent cum se cheamă, au la bază o mânuire, să nu 

zic manipulare, a energiilor, care se orientează spre ceva. 
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VP: Sunt unde care vin spre noi... 

ZD: În primul rând se pornește de la undele care sunt la 

nivelul creierului. Avem frecvențe specifice pentru cinci 

categorii de unde. De exemplu, este categoria de unde „Beta”. 

Noi două, acum, suntem la nivel de creier, în beta, adică 

suntem treze, conștiente, lucrăm, gândim... Vine după aceea 

„Alpha”. Este starea dinainte de somn, dar este o stare de 

reîntoarcere în sine și o calitate care te conectează cu persoana 

din fața ta la nivel de subconștient și atunci iese dialogul 

dintre aceste energii, dar numai în starea alpha. Avem Delta, 

avem Theta (thetahiling). Există o mică diferență între una și 

alta... 

VP: Tehnica radiantă este o variantă de reiki?  

ZD: Da, tehnica radiantă aparține lui Mikao Usui, din 

Japonia. Lui, într-o meditație foarte profundă (a avut o 

suferință) i s-a dezvăluit faptul că se pot ajuta oamenii cu 

sprijinul energiei care iese din palme. Aceasta este tehnica 

radiantă. Așa cum toți suntem telepați, toți suntem radianți. 

Noi ne ajutăm pe noi. Trebuie, însă, să fim sănătoși ca să 

putem ajuta la însănătoșirea altora. 

VP: Vorbim despre descoperiri care mai de care, dar eu cred 

că cea mai mare descoperire a omului este cea a sinelui lui. 

ZD: Cea mai importantă descoperire! Noi toți suntem 

compuși din celule, din organe, din sisteme, care se 

conectează și formează ființa noastră. M-ai întrebat ce sunt. 

Sunt un suflet pe Pământ, am o îmbrăcăminte care este trupul, 

care este trecător, dar în interior este o scânteie divină, ceea ce 

este nemuritor în noi – sufletul. Între suflet și corp este o 

legătură indestructibilă. Sufletul și trupul sunt bine, dar dacă 

se întâmplă ceva și acestea două se despart, atunci noi trecem 

într-o altă stare de viață. 
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VP: Când ai ajuns la înțelepciunea aceasta? 

ZD: Am ajuns când am fost în vizită la fiica mea, în Statele 

Unite. Deși eu nu pot să trăiesc fără să citesc și am, la rând, 

mai multe cărți, atunci n-am luat cu mine când am plecat (am 

stat 6 luni), nicio carte, în afară de „Tainele vieții și ale 

Universului”. O carte grea, pe care am învățat-o cu notițe, cu 

multe însemnări. Atunci am aflat imens de multe lucruri. Și 

le-am înțeles. Am aflat că atunci când dormim, ieșim în astral; 

nu trebuie să ai o calitate extraordinară să ieși în astral. Este 

un corp, corpul astral al nostru.  

Visul nostru este în astral, toti trecem acolo  ca să ne 

refacem energiile pe care le-am consumat în timpul zilei. 

Acestea se refac, iar sufletul nostru călătorește... 

VP: Până unde? 

ZD: Până acasă. Acasă înseamnă Universul, de acolo de 

unde venim... 

VP: E mare Universul acesta?  

ZD: Este infinit. 

VP: De fapt cred că sunt mai multe Universuri... 

ZD: Da, sunt mai multe și eu cred că există oameni și pe 

alte planete, în alte galaxii. Eu cred aceasta! Nu oblig pe 

nimeni să creadă ce cred eu, dar eu asta cred. 

VP: Deja oamenii de știință au ajuns la concluzia că 

știința este limitată. Merge până la un punct și de aici este o 

altă forță care aranjează energiile acestea despre care 

vorbim noi; și le aranjează atât de bine că poate cea mai 

mică dereglare dintre ele devine importantă... 

ZD: ...atrage după sine un disconfort dacă nu se iau măsuri. 

Corpul nostru ne trimite mesaje și la un moment dat nu știi ce 
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ai, dar nu te simți bine. Aceasta este prima fază a îmbolnăvirii, 

este faza în care ceva dereglare s-a întâmplat, ceva deficit 

energetic, pe meridiane, ceva blocaje s-au întâmplat. 

VP: Energiile se dereglează, simți că se întâmplă ceva cu 

tine și nu știi ce... 

ZD: Este etapa îmbolnăvirii, în care analizele de laborator 

așezate între două valori parametrice, arată că nu ai nimic, ești 

în valori. Dar neluând în seamă și neaflând de ce ai starea 

aceasta, boala înaintează și la un moment dat apare durerea. 

Foarte mulți oameni doar atunci iau măsuri ca să își revină. 

Prin terapiile energetice poți determina nivelele de energii și 

știi cum să deblochezi, cum să încarci, cum să ajuți, fără să 

atingi nivelul de durere în somatic. Acestea sunt bolile 

psihosomatice în corp. 

VP: Tu ai un instrument foarte interesant, pe care îl 

folosești destul de des. Explică-ne ce este, ce măsori cu 

această ansă? 

ZD: Este ansa și este raportorul. Modelul a pornit de la un 

raportor școlar, numai că aici sunt alte date, pe care le poți 

determina valoric și aceasta se poate face cu ansa. Spuneam că 

în palme avem energie. Cu ansa caut dacă am energie în palme. 

Dacă fac cu degetele mici cercuri, nu se întâmplă nimic. Dacă 

învârt spre degetele mari, activez energia. Această sferă de 

energie, cu un algoritm care se face rațional, o putem trimite 

spre ceva anume. Aflând unde doare, ce doare, se trimite 

energia și se întâmplă o reechilibrare. Se anulează energia care 

are vibrație joasă și se înlocuiește cu energie vitală, de vibrație 

înaltă, specifică organului respectiv. 

VP: Se învață asta pentru fiecare organ? 
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ZD: Da, se învață. Trebuie să știi, de exemplu, care sunt 

funcțiile fiecărui organ și atunci cu ansa și cu raportorul poți 

afla dacă este vorba despre disfuncții. 

VP: Noi vorbim despre anatomia corpului foarte mult, 

studiem anatomia, dar vorbim mai puțin de anatomia minții. 

ZD: Din presă am aflat că la un moment dat s-a organizat 

aici, în Baia Mare, o întâlnire cu cineva din Ungaria, despre 

anatomia minții și am urmat și cursul acesta. 

VP: Ce ați învățat?  

ZD: Am învățat că mintea este cea care trebuie să ne 

coordoneze viața. Nu este doar rezultatul creierului mintea, ci 

în tot corpul nostru fiecare celulă are mintea sa. Există o 

lucrare deosebit de interesantă: „Mintea celulelor”. Celulele 

memorează anumite situații: poate fi un șoc emoțional, un 

traumatism... Celulele înregistrează și păstrează șocul. Nu este 

doar corpul fizic, adică ce vedem; este și corpul emoțional și 

trăim sentimente.  

Sentimentele nespuse se înregistrează în memoria celulelor 

și nu mor până nu le ajuți să iasă. Aceasta este știința care se 

numește „Dianetică”. Așa se numește această structură în care 

se îmbină toate lucrările care vizează sănătatea minții. Este o 

nouă știință, în care se lucrează și se caută o evoluție a minții 

și menținerea sănătății mentale. 

VP: Dacă vrem să ne vindecăm, de unde începem? Începem 

cu mintea? 

ZD: Da, începem cu mintea, pentru că mintea ne ajută să 

decelăm informația. Liberul arbitru intră din altă direcție. Cu 

mintea putem să facem alegeri: este spre binele meu, sau nu 

este? Cu mintea stabilești și faci decelarea între bine și rău. 

De foarte multe ori, este ispita așa de mare, încât zici „nu mi 

se  întâmplă mie” și așa poți să te abați de la câteva reguli de 
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bază. Sunt cinci elemente vitale pentru sănătatea și vitalitatea 

corpului. Este vorba despre aer, apă, hrană, somn, mișcare. 

Dar cea mai importantă este asumarea de sine. Adică te asumi 

și te îngrijești tu pe tine. 

VP: De apă știm că avem nevoie; de hrană, da; de somn, 

da; de mișcare, da; dar cu asumarea de sine e mai greu ... 

ZD: Aici este ceea ce ai spus tu foarte important: trebuie în 

sine să ne întoarcem, ca să ne cunoaștem pe noi. După ce 

cunoaștem anatomia fizică, apoi vine anatomia mentală și 

anatomia energetică și, de fapt, te descoperi pe tine în toate 

fazele. Aici este, practic, marea descoperire a prezentului. 

VP: Este foarte interesant că știința este la apogeu, dar în 

aceeași măsură și partea aceasta de dezvoltare, de cunoaștere 

a persoanei merge în pas alert și nu se ciocnesc una cu alta, 

ba, dimpotrivă. 

ZD: Mai nou se acceptă reciproc. Și religia acceptă știința 

și știința acceptă religia. Este vorba despre evoluție spirituală, 

să nu îi zicem credință și religii.  

VP: Mi-a dat un om de știință cartea „Dumnezeu și 

știința” și m-a rugat să o citesc. Este adevărat că a fost mai 

greu de citit, dar sunt pasaje pe care le înțelegi ușor. Acolo se 

acceptă că știința este limitată, până la un punct este 

cunoaștere, dar de la un punct încolo și știința este depășită și 

acceptă că dincolo de ea este ceva, sau cineva, care le 

aranjează pe toate. 

ZB: În medicina tradițională chineză, structura energetică 

este atât de bine reprezentată și cunoscută de peste 5000 de 

ani. Chinezii au această tehnică de terapie prin meridiane, 

unde circulă continuu, fără întrerupere, energiile prin 

meridianele principale ale corpului. Ele au o circulație de jos 

în sus și de sus în jos. Sunt meridiane pentru organele care 
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sunt pline, cum sunt inima, plămânii, ficatul... Acestea sunt 

deținătoare de energii care au perechi cu alte organe. De 

exemplu, plămânii au legătură cu intestinul gros. Sunt 

amândouă organe de excreție la urma urmei. Apoi, este vorba 

despre splină și stomac. Splina are o anume funcție, de 

purificare, iar stomacul macină și ne aduce nutrienții de care 

avem noi nevoie. Apoi, este inima și intestinul subțire. Este 

ficatul și vezica biliară, sunt rinichii și vezica urinară...  

Dar mai este ceva ce nu se vede, dar există: este vorba 

despre două meridiane care sunt pe mediana corpului – față-

spate – care sprijină sau pe ele sunt plantate chakrele, care 

absorb energie din univers și tot prin ele sunt eliminate 

energiile cu vibrație joasă. Sunt trei focare și meridianul 

inimii. 

VP: Mă uit la mâinile tale și îmi aduc aminte de gesturile 

aproape sacre. 

ZD: Se învață și asta. Mișcarea mâinilor nu este de „du-te – 

vino”, este o mișcare rotundă, adică în cerc. În momentul în 

care mergem cu mișcarea către degetele mici, sensul din 

chimia organică este dextrogir, adică este o girație, dar este 

dextro și atunci se distruge. Dacă facem spre degetele mari, 

atunci este levogir și atunci se adună energie și se captează. 

Energia astfel captată se poate transfera. Un mare, mare 

filosof a spus așa: „Între donor și receptor, receptorul este cel 

care vindecă, deoarece donorul este doar un canal prin care 

energia este transferată.” Vindecătorul este cel care dorește să 

se vindece, pentru că sunt persoane care nu doresc să se 

vindece. 

VP: Noi așteptăm, apropo de vindecare, de la alții să ne 

vindece, dar noi să nu facem nimic. „Am venit la tine, te rog, 

să mă faci bine!” 
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ZD: Am avut câteva situații de acest gen, dar încerc să îi 

ajut să conștientizeze și să îi lămuresc să accepte că este 

nevoie de o schimbare ca să vii din mai puțin bine spre mai 

bine. Trebuie să accepți că schimbarea o faci tu, în tine. 

Organismul nostru are mecanisme de autovindecare. Am dat 

mereu exemplul: te tai, curge sânge, se oprește, rămâne o 

tăietură, care încet se închide, se vindecă și nu rămâne, 

câteodată, nicio cicatrice. Acesta este rezultatul acestor 

mecanisme prezente în organismele noastre, de autovindecare. 

În momentul în care înțelegi asta, poți învăța câteva tehnici. 

VP: Să nu crezi că scapi așa de ușor, pentru că noi acum 

vorbim la modul teoretic despre ce știi tu, dar chiar ar trebui 

ca pe fiecare tehnică să o luăm și să o discutăm. Avem nevoie 

de medicina clasică, nimeni nu contestă asta; totuși, un 

adjuvant pentru binele nostru este mereu binevenit. 

ZD: O terapie energetică ajută o revenire după o intervenție 

majoră. Eu am mare respect pentru medicina clasică, mai ales 

pentru chirurgi, neurochirurgi, dar vindecarea vine în 

momentul în care s-a activat acest sistem de autovindecare și 

atunci tu știi cum să amplifici, că trebuie să amplifici și să 

crezi că prin chakrele pe care le avem poate veni, dacă cerem, 

vindecarea (eu povestesc cu organele mele). Există 10 organe 

principale. 

VP: Da, și eu am citit că trebuie să vorbești cu organele și 

la început mi-a venit să zâmbesc. 

ZD: Este un adevăr. Ziceam mai înainte că toate celulele au 

mintea lor și atunci semnalele pe care ni le trimite organismul 

sunt recepționate la nivel de creier, că aici e comanda și aici 

sunt glandele care ajută, de fapt coordonează toate glandele 

care sunt în corp – vorbim despre sistemul glandular, care este 

foarte important. Mie îmi place foarte mult endocrinologia.  

VP: Care este o parte a medicinii, ce încă bâjbâie. 
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ZD: Da, pentru că structurile sunt energetice, nu se văd. 

Hormonii la urma urmei nu se văd ei în sine, ci prin ceea ce 

rezolvă. Să revenim la medicina tradițională chineză. Energia 

trebuie să circule încontinuu și există un fel de ordine în care 

organele se ajută reciproc. Și atunci, dacă undeva, din varii 

motive, se produce un blocaj, dacă este cu sensul în jos, aici 

nu mai vine, aici se adună energie și la un moment dat se 

densifică energia și apare o mică bulină, umflătură și acolo se 

întâmplă ceva; atunci, prin tehnici învățate, se deblocheză și 

energia circulă din nou. La fel cum avem vasele sanguine, 

artere, vene, limfaticele, pe care circulă fluidele care ne 

întrețin nouă viața; dar toate fluidele sunt și ele energie, la 

urma urmei. Sunt energie densificată.  

Am găsit, pentru mine prima dată, cum poți vedea aceste 

transformări. De exemplu, apa. Apa, dacă o pui pe o sursă de 

căldură, începe să fiarbă, dar dacă te uiți acolo, apar întâi niște 

bulinuțe sferice, care la un momet dat încep să fiarbă și 

clocotește și apare aburul. Dacă aburul este prins pe ceva, se 

condensează și atunci avem picurii de apă. De fapt, noi 

suntem 75% apă. Sunt cele trei stări de agregare ale apei și 

atunci, ca echivalent la noi, sunt oasele, apa, toate fluidele din 

corp și toate structurile fizice, dar aburul este scânteia divină.  

Am primit de la cineva o fotografie de la o înmormântare. 

A fost pus sicriul în groapă și cineva a fotografiat. Acolo 

apare un abur. Este momentul în care se desprinde această 

structură veșnică, structura energetică eterică. Ea este cea mai 

apropiată de corpul nostru fizic și este de fapt matricea 

corpului fizic. Dacă acest fluid energetic e aproape de corpul 

nostru, ne menține structurile dense fizice, le ține în formă.  

În momentul în care această energie, din varii motive, se 

disipează, atunci toate structurile dense ale corpului fizic 

vizibile se prăbușesc. 
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VP: Ce trebuie să facem ca să conștientizăm aceasta, să  

conștientizăm când ceva nu e în ordine cu noi? 

ZD: Este foarte împortant să știm cele cinci principii, dar 

aici este vorba și despre calitate-cantitate. Nu e tot una ce apă 

bei, nu e tot una când o bei, ce hrană și când/cum. Dar este 

vorba și despre exercițiul fizic. Este nevoie de mișcare pentru 

a ajuta deplasarea fluidelor din corpul nostru. Apoi să te 

asumi. Momentul în care simți că nu este ceva în ordine, îți 

pui întrebarea „De ce?” „De ce mă doare capul?”; „De ce mă 

doare umărul?”  

VP: Poți să îți răspunzi? 

ZD: Da. De exemplu (foarte pe scurt), organele noastre 

sunt perechi, marea majoritate. Organele care nu au perechi 

sunt inima și ficatul. Ficatul este în dreapta, inima în stânga. 

Persoanele care au suferințe cardiace, la nivel de inimă, întâi 

se plâng de dureri în umăr, după aceea de durere în cot. 

VP: Așa se și spune; când te așteaptă un infarct, un 

preinfarct durerea este puternică în umăr. 

ZD: E o concluzie la care s-a ajuns și se poate determina și 

energetic. Toate articulațiile noastre au lichidul sinovial, care 

e în formă de energie, cum este fluidul sânge și limfă; unde 

sunt două organe perechi, se ajută reciproc, își preiau funcțiile 

cum pot, dar aici ficatul și inima nu au de unde să ia și atunci 

este acest fenomen de transmutare a energiei dintr-o stare în 

alta, dintr-un loc în alt loc.  

Atunci, lucrând pe umăr și încărcând umărul dinspre 

degetul mare, întâi spre degetul mic aduci energiile care sunt 

de vibrație joasă, le înlături;  poți să îți faci această mișcare și 

la coate. Spre degetul mare este sensul levogir, care înseamnă 

că aduni energie. 

VP: Și dacă faci spre degetul mic?  
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ZD: Se împrăștie. E valabil și pentru alimente. Alimentele 

proaspete sunt levogire, iar cela care sunt veștede încep să se 

distrugă pentru că nu sunt susținute de energia vitală. 

VP: Ne-ai dat o mulțime de informații. Așa, sintetizând, ce 

să facem să ne fie mai bine, să nu ne îmbolnăvim? 

ZD: Întâi și întâi, trebuie să începem să ne cunoaștem din 

punct de vedere fizic, emoțional, mental, pentru că toate 

acestea se află în noi. De aici importanța inforenergeticii: 

informația pe suportul energetic. De foarte multe ori, un organ 

este vindecat dacă se vindecă o emoție, o trăire sau, invers, se 

poate întâmpla, ai rezolvat cu emoția – s-a rezolvat organul, 

pentru că la o furie mare, ficatul se îmbolnăvește. La tristețe 

mare, plămânii sunt sensibili. O bucurie imensă face să iasă 

energia din corp și inima se oprește, adică bucuriile mari 

trebuie drămuite. 

VP: Și bucuriile trebuie dozate? 

ZD: Cu doză, da. 

VP: Am vorbit foarte puțin despre reiki. Principiile acelea 

sunt extraordinare și îți spun lucruri pe care fiecare om le 

poate face: „astăzi să nu te superi; astăzi să nu îți faci griji; 

trăiește astăzi, nu îți bate capul cu ce va fi peste 10 ani; 

respectă-te pe tine; respectă-i pe alții...”. Sunt lucruri la 

îndemâna oricui. 

ZD: Absolut! Și atunci, asumarea de sine înseamnă în 

momentul în care ai grijă ce mănânci, ai grijă ce bei și cât. 

Calitate – cantitate. 

VP: Încheiem într-o notă optimistă, așa cum a fost de fapt 

și dialogul nostru, tot cu versuri de-ale tale, scrise acum 20 

de ani, dar, probabil, și acum aceleași simțăminte transmit. 

Poezia se cheamă „Dor de lumină”:  
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„ Dacă vreodată ești trist și ți-e greu,  

Ori gânduri te apasă amare 

Rămâne și este o singură cale: 

Deschide larg fereastra spre cer, 

E locul în care durerile pier. 

E locul în care cei buni se întâlnesc 

Uniți în rugă prea sfântă, 

Mai mare împlinire cum poți să-ți dorești? 

Iar inima plină să bată curat 

Nu poți să o oprești, 

Culegi dacă semeni, 

Acesta e drumul: IUBIȚI-VĂ OAMENI!” 
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